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Ainažos svin Ziemeļlivonijas svētkus

Jau ierasts, ka augusta trešajā sestdienā
Ainažos aicina Starptautiskais Ziemeļlivonijas festivāls. Šogad tas notika jau četrpadsmito reizi.
Festivāla dienas rīts bija īpaši sportisks,
jo uz starta stājās Ainažu stipro skrējiena
dalībnieki. Šogad 3,7 km garo, ar 30 šķēršļiem bagāto trasi vēlējās pieveikt rekordliels skaits dalībnieku. 90 dažāda vecuma
sportisti bija gatavi izaicinājumam pārbaudīt savas spējas. Vispirms startēja vīrieši un
sievietes, nedaudz vēlāk – bērni un ģimenes.
Skrējienu organizēja biedrība Sprints A,
kuras pārstāve Guna Pavlovska atgādināja,
ka šāds skrējiens Ainažos notiek jau vienpadsmito reizi. – Prieks, ka dalībnieku ar
katru gadu ir vairāk. Īpaši priecājamies
par ģimeņu startiem, jo ģimeņu skrējiens ir
īpašs pārbaudījums. Jaunākajam skrējiena
dalībniekam ir vien trīs gadi, bet vecākais
ir sešdesmitgadnieks. Trasi domājām, iekārtojām un marķējām mēs paši. Tas ir
biedrības dalībnieku brīvprātīgs darbs.
Trasi fiziski būvējām nedēļu, bet plānojām
daudz ilgāk. Nevienā citā Stipro skrējienā
Latvijā neskrien pa jūru, bet mēs to darām, skrienam arī pa Blusupīti, kāpām un
tranšejām. Trase veidota tā, lai arī mazie
skrējēji varētu pieveikt dabas radītos šķēršļus, lai nav jābūvē mākslīgie. Šī trase ir nopietns pārbaudījums, un pēc tās veikšanas
uzvarētāji, lai arī nedaudz netīri, ir visi.
Stipro skrējiena dalībnieki startēja piecās grupās: pieaugušie vīrieši, sievietes,
meitenes un puiši vecumā līdz 16 gadiem
un ģimenes. Droši var teikt, ka šis skrējiens
ir starptautisks, jo tajā startēja dalībnieki
no Latvijas, Igaunijas un Francijas. Guna
atzina, ka labākā skrējiena reklāma ir paši
dalībnieki. Tas, kurš piedalās vienā skrējienā, noteikti būs arī nākamajā gadā, bet jau
kopā ar draugiem. Dalībniekiem šis pasākums ir par brīvu, vajadzīga vien vēlme
sportiski pavadīt rīta cēlienu. Balvas ainažnieki parasti gādā paši, un atbalstītāji ir Salacgrīvas novada dome, viesnīca Helmi un
Grandeg deSign. Smejot Guna lēsa: – Vēl
mazliet, un kļūsim par profesionālu stipro
skrējienu. Tas mums ir liels izaicinājums, jo
gribam, lai tas ir iespējams.
Guna pastāstīja, ka piektdienas vakarā
Ainažos noticis jau tradicionālais futbola
mačs – Ainažu seniori pret junioriem. Šajā
divpadsmitajā mačā uzvarēja seniori ar
10:4. Spēlē bija rekordskaits dalībnieku –
katrā komandā 13! Izspēlēties dabūja visi.

Startē Ziemeļlivonijas Stipro skrējiena pieaugušo grupa

Biedrības Sprints A komanda saka lielu
paldies atbalstītājiem: Grandeg deSign,
Hotel «Helmi», Salacgrīvas novada
domei, Kristīnei Ignatjevai. Paldies
arī cilvēkiem, kuri palīdzēja ar šķēršļu
uzstādīšanu, – Jānim Prīmanim,
Kasparam Kalnbērzam, Ivaram Celmam,
Andrim Jaunbalodim.

Pusdienlaikā svētku atklāšanas uzrunu
ainažniekiem un viesiem sacīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Dienas daļu festivāla apmeklētāji pavadīja kopā ar aktieri Lauri Dzelzīti.
Paldies viņam par izturību un prasmi visas
dienas garumā interesanti un atraktīvi vadīt
pasākumu.
Pulksten 15 biedrība Sprints A apbalvoja
Stipro skrējiena un dienas sacensību uzvarētājus. Biedrības pārstāve G. Pavlovska,
pasniedzot medaļas, uzsvēra, ka Ziemeļlivonijas festivāls biedrībai ir lielākais darba
un prieka mirklis.
Uzvarētāju apbalvošana notika četrās
grupās: zēni, meitenes, vīri un sievietes.
Zēniem (vecums līdz 16 gadiem) 1. vie
tā Arvīds Gertners, 2. – Niks Kalniņš,
3. – Kristiāns Kovačs. Meiteņu sacensībā
1. vieta Gabrielai Gobiņai, 2. – Sintijai
Grīnvaldei, savukārt 3. – Amandai Hofmanei. Sieviešu kategorijā pirmā finišēja
Aleksandra Bobovkova, viņas kopējais rezultāts kopsummā bija ceturtais labākais sacensībā. 2. vietā Kitija Šohareva, 3. – Inga
Zīriuse. Vīriešu grupā bija visvairāk dalībnieku – 30. 1. vieta šogad pieaugušo grupā
pirmo reizi startējušajam Rendijam Bušam,

Blusupīte atvēsināja, bet arī nogurdināja daudzus skrējiena dalībniekus

kuram ir tikai 16 gadu, 2. vietā Āris Gobiņš, 3. – Nauris Tomsons. Balvas saņēma
arī četras ātrākās ģimenes: Jānis un Oskars
Strazdiņi, Markuss Kalniņš, Jolanta Liepiņa un Kristaps Elksnis, Kristiāna Kānīte un
Mārcis Kānītis, Gustavs un Māris Ločmeļi. Specbalvas tika arī skrējiena jaunākajai
dalībniecei – trīsgadīgajai Lindai Mediņai
un vecākajam dalībniekam – Marčello jeb
Mārtiņam no Jasmīniem.
Roku laušanās sacensības bija ļoti sīvas,
uzvarētājus apbalvoja vīriešu, sieviešu un
bērnu kategorijās. Jaunākajā grupā 3. vietā Elizabete Emse, 2. – Liene Damsone,
1. – Amanda Hofmane. Sieviešu sacensībā
trešā bija Inese Kānīte, otrā – Ilona Veide,
bet visstiprākā – Arta Gudre. Vīru katego-

Sestās jūdzes koncertuzvedums Man citas zemes nevajag bija ļoti emocionāls, kustībām, skaņām un gaismām bagāts

rijā 3. vieta Uģim Spricim, 2. – Atvaram
Sāram, 1. – Mārcim Kānītim.
Kad bija rimušas Stipro skrējiena emocijas, festivālā varēja iepirkties amatnieku
tirdziņā, aplūkot un iegādāties mākslinieku
plenērā Ainaži 2018 tapušos darbus, piedalīties visdažādākajās spēka un izturības pārbaudes spēlēs, nosolīt kādu no Ziemeļlivonijas gardumiem un, vērojot dienas priekšnesumus, gatavoties vakara koncertam.
Tajā svētku dalībnieki skatījās un klausījās
grupas Sestā jūdze koncertu Man citas zemes nevajag un noskaņojās vakara dejām
kopā ar grupām Dakota un Stradivari.
Šogad Ziemeļlivonijas festivālā Ainažos
iekļāvās arī Jaunatnes diena, kuras laikā
notika ļoti interesantas sarunas, bija tikšanās un radošās darbnīcas. Bija arī divi tirdziņi. Apnikušo drēbju tirgus-andelē varēja
piedalīties, lai saudzētu vidi un ierobežotu
preču pārražotību pasaulē, mainoties ar apģērbiem un aksesuāriem, savukārt jauniešu-meistaru tirdziņā ikvienam bija iespēja
iegādāties pašu novada jauniešu saražotās
dizaina vai ēdamās lietiņas. Sarunu teltī
varēja uzzināt par jauniešu biznesa plānu
konkursu, studiju pieredzi UWC un klausīties interesantu stāstījumu par astroloģiju.
Savukārt meistardarbnīcās Skuķis Wears
mācīja, kā no vecām lietām var tapt jaunas.
MoMo rotu studijā varēja darināt jaunas rotas, savukārt Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centrā Bāka – veidot superspēju
vizītkartes. Uz skatuves bija Brīvrunu projekts – alternatīvais brīvrunu (rap freestyle)
pasākums, kurā piedalījās Bergs, Zirnis un
Abra.
Paldies par jaukajiem svētkiem un krāšņo salūtu!
Ilga Tiesnese
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Tikšanās ar uzņēmējiem

Jūlija vidū Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs viesojās Svētciema
pusē. Pašvaldības vadītājs plāno
reizi mēnesī tikties ar uzņēmējiem viņu ražošanas objektos, lai
pārrunātu novada aktualitātes un
uzzinātu uzņēmēju vajadzības.
Pirmā tikšanās bija Sēņu ielā.
Saruna ar uzņēmuma JMK Lux
vadītāju Kasparu Runci bija
konstruktīva un saistoša. Uzņēmējs, kura firma nodarbojas ar
dažāda veida koka produkcijas
un dārza ainavu elementu ražošanu, rādījās apmierināts ar plānoto
Sēņu ielas pārbūvi un uz jautāju-

mu, ko viņš sagaida no pašvaldības, Kaspars smejot atbildēja:
– Neko, galvenais – netraucējiet…  Tiekoties ar kravu pārvadātāja SIA Rissa valdes priekšsēdētāju Normundu Paegli, tika pārrunāta Sēņu ielas pārbūve, tuvākās
teritorijas plānojums, iespējamo
robežu pārcelšana un pašvaldības
ceļu stāvoklis. Savukārt saruna
ar novada ceļu uzturēšanas darbu veicējas komandītsabiedrības
LaCeRa vadītāju Jāni Trekteri no
Sēņu ielas pārbūves apspriešanas
izvērtās arī par pašvaldības ceļu
apsaimniekošanu un uzturēšanu.
Ilga Tiesnese
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Par Transporta ielas pārbūvi
29. maijā noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas
pilsētā īstenošanu.
Īstenojot projektu, Salacgrīvā pārbūvēs Transporta ielu visā tās 465 m garumā – no krustojuma
ar Pērnavas ielu līdz pat ostai – līdz uzņēmumam
Ardagh Metal Packaging Latvia.
Kopējās projekta izmaksas – 581 280 eiro, no
tām attiecināmās izmaksas 572 058 eiro. ERAF
piešķirtais finansējums – 313 749 eiro, pārējais
būs pašvaldības līdzfinansējums. Ir saņemti piedāvājumi iepirkumam, kuros šī summa ir lielāka.
Pašvaldība pieņēmusi lēmumu veikt Transporta ie-

las pārbūvi, bet sadārdzinājums būs kā pašvaldības
finansējums, jo ir svarīgi šo ielu sakārtot.
Veicot ielas pārbūvi, notiks brauktuves atjaunošana, ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, izbūvēs ietvi un ierīkos apgaismojumu.
Projekta īstenošanas ilgums – septiņi mēneši.
Ilga Tiesnese

Sakoptākie īpašumi
Salacgrīvas novadā

SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka jūlija beigās un augusta sākumā tiks sākti kanalizācijas tīklu būvdarbi projektā Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta. Darbi
sāksies Ceriņu, Meldru ielā (posmā līdz 1. tacim), Branguļmeža ielā
(posmā no Baznīcas līdz Meldru ielai), Robežu, Līču un Bangu ielā.
Būvdarbu gaitā iespējama apgrūtināta piekļūšana (darba laikā) privātīpašumiem minētajās ielās. Lūgums sekot aktuālajai informācijai – ceļa zīmēm un norādēm par apbraucamajiem ceļiem. Paralēli šiem darbiem sāksies arī maģistrālā ūdensvada izbūve Ceriņu un
Meldru ielā, kuru rezultātā iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi Meldru un Baznīcas ielas abonentiem.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un cerot uz sapratni –
SIA «Salacgrīvas ūdens»

Par Sēņu ielas
Svētciemā pārbūvi
Pašvaldības
vadītājs
Dagnis
Straubergs
(no kreisās)
ar SIA Rissa
valdes
priekš
sēdētaju
Normundu
Paegli
pārrunā
Sēņu ielas
pārbūves
darbus
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14. maijā noslēgta vienošanās
ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada
Salacgrīvas pagasta Svētciemā
realizāciju. Projekta kopējie izdevumi – 199 944,09 eiro (tajos
paredzētas izmaksas projektēšanai, būvniecībai un visām ar būvniecību saistītajām norisēm).
Par būvniecību noslēgts līgums
ar SIA Limbažu ceļi, (līgumsumma bez PVN ir 168 520,86 eiro),
ir noslēgti līgumi ar SIA Juris
Rozīte par būvuzraudzību un ar
SIA JOE par autoruzraudzību; šī
firma izstrādāja arī būvprojektu.

Vienošanās paredz, ka projektu īsteno astoņu mēnešu laikā no
tās noslēgšanas brīža. Tas nozīmē,
ka līdz 2019. gada februāra sākumam Sēņu ielas pārbūves darbiem
jābūt pabeigtiem.
Vēl tikai pēdējo dokumentu
saskaņošana, un augusta beigās
sāksies būvniecības darbi.
168 705, 40 eiro projektam
Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta
Svētciemā piešķir Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas
fonds, pārējais ir Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums.
Ilga Tiesnese

Kuivižu ostā cer būvēt
ražotni

Salacgrīvas ostas valde piešķīrusi apbūves tiesības uz vairāk
nekā 1 ha zemes Kuivižu ostas
teritorijā SIA Pintor. Salacgrīvas
ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais
pastāstīja, ka zemes gabals atrodas Via Baltica malā un ir līdz
šim neapgūta pļava. Tajā iecerēts
būvēt ēku konstrukciju ražotni.

Līgums ar Pintor saskaņots, bet
nav parakstīts, jo līdz tam vēl jāveic noteiktas procedūras. Tajā
paredzēts, kas kurā laikā firmai
ir jāizdara, bet beigu termiņš, kad
objektam jābūt nodotam eksplu
atācijā, ir 2021. gada 30. jūnijs.
www.auseklis.lv

Tereškoviču ģimenes īpašums priecēja ar krāšņi ziedošām puķu domēm un pārdomāto dārza plānojumu

25. jūlijā vērtēšanas komisija – Jānis Cīrulis, Andris Zunde,
Ilze Ozoliņa, Ineta Cīrule, Ilva
Erkmane un Gunita Bisniece –
devās apskatīt un vērtēt konkursam Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018 pieteiktos
īpašumus. Šis konkurss notiek, lai
veicinātu sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba
vides veidošanu Salacgrīvas novadā, izkoptu novada iedzīvotāju
gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni, sekmētu daiļdārzu
veidošanu novadā, attīstītu Salacgrīvas novada iedzīvotāju un
uzņēmēju vēlmi sadarboties un
dalīties savu īpašumu sakopšanas
pieredzē, veicinātu tūrisma attīstību un celtu novada iedzīvotāju un
uzņēmēju pašapziņu un lepnumu
par savu paveikto darbu.
Konkursā varēja piedalīties ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu
īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura
cita persona, kas pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.
Šogad konkursam bija pieteikti
14 īpašumi, un pirmo komisija apskatīja Ojāra Kiršteina daiļdārzu
Tūjā. Var tikai pabrīnīties ar Kiršteina kunga enerģiju, dzīvesprieku un izdomu. Katru gadu top kas
jauns un dārzu vērts redzēt katru
gadu.
Tūjā, Liedaga ielā, komisijas vērtēšanai un apskatei bija
pieteikta savulaik visu aizmirsta
pļaviņa, kas nu pārtapusi par interesantu apskates vietu ar vējā
grozošos burinieku, skaistu puķu
dobi un celiņu. Mārtiņš Kviesis
pastāstīja vērtētājiem, kā tapis šis
objekts un kādi ir nākotnes plāni.
Komisija nolēma, ka šis īpašums,
lai arī pieteikts kā atsevišķs objekts – dārza dekors – ir vērtējams
daudzdzīvokļu māju grupā, jo visa

mājas apkārtne bija glīti sakopta.
Jaunstenderu īpašums konkursā piedalījās pirmo reizi un
pārsteidza ar plašumu, mieru un
sakoptību. Saimnieki Līga un
Uģis Dzirnes apbrīnojami rūpējas
par iestādītajām 140 tūjām, tās no
stirnām tiek sargātas ar elektrisko
ganu.
Daudzdzīvokļu māja Sniedzes
konkursā piedalījusies jau vairākas reizes, un mājas pārvaldnieks
Valdis Dārznieks rādīja, kas padarīts kopš iepriekšējās skates.
Druvnieku īpašumu Vitrupē
vērtētāji skatīja pirmo reizi un
priecājās par lielo rododendru kolekciju, skaisto skatu uz jūru un
plašumu, ko kopj Arta un Jānis
Andersoni.
Patīkams pārsteigums komisijai bija Raimonda Medņa īpašums
Alejas. Pārdomāti iekārtotas atpūtas vietas, prasmīgi veidots dārzs
un ļoti daudz dažādu augu – nu,
gluži kā mazs botāniskais dārzs!
Lauvu pusē Upmaliņās pie
saimnieces Nadeždas Ziemeles sajutāmies kā īstā lauku sētā.
Greznas puķu dobes, tīri izravēts
dārzs, paēna zem lielās kļavas un
dārza stūrī paslēpusies pirtiņa!
Gluži kā pie vecmāmiņas…
Salacgrīvā konkursam bija
pieteiktas piecas savrupmājas.
Pirmā, kurā ciemojās vērtēšanas
komisija, bija Selgas ielā. Tās
saimnieks Ivars Tereškovičs ne tikai izrādīja dārzu, bet arī par katru
no objektiem pastāstīja savu īpašo
stāstu. Tajos iesaistītās personas ir
gan bērni un mazbērni, gan bijušais pašvaldības vadītājs Jānis Ramats.
Veltas Ozolas īpašums Jūrmalas ielā vienmēr ir patīkamu pārsteigumu pilns. Arī šoreiz jau pie
vārtiem komisiju sagaidīja varena
(no riepām) veidota kafijas krūze

ar lieliem cukura graudiem (kuru
dēļ pirkts viens īpašs ķieģelis),
bet pagalmā lidošanai sagatavotas izrotātas slotas, kuras izmantot
gatavas bija vērtēšanas komisijas
dāmas.
Gaumīgi koptu īpašumu vērtētāji apskatīja Valmieras ielā pie
Ilzes Melnalksnes, savukārt Ziedu
ielā Inga Ende ne tikai izrādīja
savu daiļdārzu, bet ļāva arī ielūkoties verandā un apskatīt orhideju kolekciju.
Salas ielā pie Anitas Makarēvičas ābeļu paēnā uz mirkli komisija piesēda, lai pēc tam dotos
uz Ainažiem. Lauku ielas dārzs
pārsteidza ar plašumu, varenajiem
ozoliem un saimnieces Evijas Līdakas rūpi par apkārtni.
Pēdējais konkursa apskates
objekts šogad bija īpašums Jaunbranti. Patīkami bija redzēt saimnieku padarīto. Šajā dārzā padomāts par visu: skaistu skatu, vietu
atpūtai un aktivitātēm. Paldies
saimniekiem Dacei un Guntim
Jankovskiem.
Paldies konkursa dalībniekiem
par lielo darbu dārzu veidošanā un
drosmi piedalīties konkursā!
Konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018
rezultātus uzzināsim un uzvarētājus sumināsim Ražas ballē
Liepupē 20. oktobrī. Pirmo trīs
vietu ieguvējus godināsim nominācijās Lauku sēta, Savrupmāja
pilsētā vai ciemā, Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi,
Uzņēmums, Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks objekts.
Pirmajai vietai balvā paredzēti
120 EUR, otrajai 90 EUR, trešajai
60 EUR un komisija, iespējams,
izraudzīsies arī kādu, kam piešķirs 50 EUR speciālbalvu.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvā svin Jūras svētkus!

Jūlija otrā sestdiena ir svētki visā Latvijas piejūrā, jo īpaši Salacgrīvā. Arī šī
sestdiena nebija izņēmums, un rosība
Jahtu laukumā sākās jau agrā rītā, kad
savās vietās iekārtojās tirgotāji un Salacā uz starta stājās airētāji, lai noskaidrotu
labākos smaiļotājus un kanoistus. Šoreiz
sacensībās startēja dalībnieki no Talsiem,
Limbažiem, Marijampoles (Lietuva) un
Salacgrīvas. Šogad jūru un vēju mīlošie
vizinājās ar laivām un savus spēkus pārbaudīja komandu sacensībās airēšanā.
Oficiālā svētku atklāšana notika pulksten 12 ar Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja Dagņa Strauberga uzrunu:
– Šo svētku tradīciju iedibināja zvejnieki,
un liels viņiem paldies par to! Pirms pāris
gadiem šos svētkus pārdēvēja par Jūras
svētkiem, kas dod mums lielāku prieku svinībām, jo katrs no mums ir saistīts ar jūru.
Tā dod mums maizi, kad metam tīklus, dod
iespēju savus labumus vest uz visām pasaules jūrām un okeāniem, lai mājās vestu
zelta naudu, ļauj savaldīt vēju burās, mierina un palīdz, kad esam apjukuši, vieno
dzīves grūtos brīžos. Tāpēc šodien esam
pie jūras, lai kopā ar draugiem svinētu

svētkus! Baudiet jūru, dabu un cilvēkus
jums apkārt, lai prieka pilna un saulaina
šī diena!
Pēc airēšanas sacensību uzvarētāju apbalvošanas sākās svētku koncerts, kurā
piedalījās vīru ansamblis Harmonija Rīgai, TDA Zelta sietiņš, akrobātu teātra
grupa TWIST, ielu vingrotāji un abu krastu
dziedātāji, lai sīvā sacensībā noskaidrotu,
kuram krastam skaļākas balsis un labākas
dziesmu pazīšanas spējas.
Ja negribējās skatīties koncertu un dziedāt līdzi, varēja darboties plastikas veidošanas darbnīcā un radošajās darbnīcās
mazajiem, baudīt laša zupu vai piedalīties
kādā no spēka un veiklības spēlēm. Plastikas veidošanas darbnīcas vadītāja mākslas
pedagoģe Dace Asne iepriekš aicināja:
– Būvēsim māla un plastikas kuģus, taisīsim karodziņus un zīmēsim diplomus!
Katrs savu – kā tai teicienā, ka pa jūru
brauc trīs kuģi: viens sarūsējis, otrs bez
dibena, bet trešā vispār nebija… Kāds nu
kuram sanāks!
Vēlā pēcpusdienā Jahtu laukumā notika mašīnas vilkšanas sacensības un noskaidrojām šī gada Jūras svētku stiprinie-

Šogad vizināšanās jūrā notika ar zvejnieku zvejas laivām. Ar šo darbu galā lieliski tika
Andris Skuja

ci un stiprinieku. Auto vilkšanā uzvarēja
Mārtiņš Ķelpis un Ingūna Černovska, bet
2018. gada Jūras svētku stipriniece ir Agnese Klētniece un stiprinieks – Mārtiņš
Ķelpis.
Liela rosība bija arī Zvejnieku parka
stadionā, kur tradicionāli notika sacensības basketbolā, volejbolā, sviedlīnes un
zvejnieku zābaka mešanā.
Jūras svētku vakara pasākumi notika
Zvejnieku parka estrādē, koncertā uzstājās Lauris Reiniks ar savu labāko dziesmu
programmu Es domāšu par tevi un ballē
spēlēja grupa Dakota, Aivars Birzmalis ar
grupu un DJ KODI HARPER. Kā skaista
odziņa uz svētku kūkas bija salūts pusnaktī, un tad – dejas līdz rīta gaismai!
Paldies svētku organizētājiem, dalībniekiem, viesiem un pašiem salacgrīviešiem par izturību, svētku sajūtu un prieku
kopā būt!
Ilga Tiesnese

Dienas pēdējā sacensība Jahtu laukumā – auto vilkšana

Par sabiedrisko
darbu teic paldies
Fainai Mennikai
Jūlija vidū Stienūžu atpūtas vietā pie Salacas aizritēja Salacgrīvas novada
invalīdu biedrības Salaca
2015 vasaras tikšanās,
kurā ne tikai tradicionāli sveica jubilārus, bet arī
sumināja ilggadējo redzes
invalīdu grupas vadītāju
Fainu Menniku. Viņa pēc
šīs grupiņas 30 vadīšanas
gadiem nu nolēmusi atpūsties. Klātesošos uzrunāja
biedrības vadītājs Imants
Dambis, kurš atgādināja, ka nevalstiskā organizācija dibināta ar domu
apvienot novadā dzīvojošos cilvēkus ar īpašām
vajadzībām. Šobrīd tajā ir Faina Mennika šajā dienā jūtas kā jubilāre!
35 biedri, to skaitā redzes
invalīdi. Biedrības vadītājs sacīja paldies atvēlēdama arī savus līdzekļus, laiku un
Salacgrīvas novada domei par finansiālo mājvietu, kur pulcēties. – Faina ir nozīatbalstu, jo tikai ar biedrunaudām, kas ir mīgs cilvēks, un viņas ieguldījums ir liels,
50 eirocentu mēnesī, neko daudz izdarīt brīnišķīgs, svētīgs un izdevies, – viņš senevarētu.
cināja. Priekšsēdētājs piebilda, ka grūti
Fainas kundzi sveica Salacgrīvas no- pat novērtēt Fainas kundzes ieguldījumu,
vada domes priekšsēdētājs Dagnis Strau- un vēlēja viņai veselību, dzīvesprieku un
bergs. Pasniedzot pateicību un ziedus, izturību.
viņš uzsvēra, ka viņa daudzus gadus neLīdzšinējai redzes invalīdu grupas
savtīgi darbojusies redzes invalīdu labā, vadītājai pateicās arī biedrības kolektīvs

Fainas kundzi sveic Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

un Ligita Šteina, kura jau vairāk nekā
10 gadu ir kopā ar Fainu. – Paldies tev
par sirds un dvēseles siltumu, gaismu, ko
esi devusi cilvēkiem, kuri neredz, bet jūt.
Biedrībā būsi vienmēr gaidīta. Vienīgais
labums – tev vairs ne par ko nebūs jāuztraucas, visu darīs Imants, – teica L. Šteina, kura ir redzes invalīdu koordinatore.
Viņi savu līdzšinējo vadītāju nodēvēja
par labo gani – viņa vienmēr centusies
savākt visus kopā, rīkojusi ekskursijas,
organizējusi rehabilitācijas nodarbības,
kopīgi svinētas arī jubilejas.
I. Dambis pasniedza Fainai ne tikai
sarūpētās dāvaniņas un paša bišu sanesto medu, bet arī paziņoja, ka viņai piešķirts biedrības goda biedra nosaukums

un vairs nebūs jāmaksā biedranauda.
Nedaudz samulsusi, paldies saņēmēja arī
pati pateicās saviem sveicējiem, atzīstot,
ka biedrība viņai ir ļoti mīļš kolektīvs,
patiesībā tā ir liela ģimene, no kuras grūti
pēc pasākumiem šķirties.
Ziedus un dāvanu kartes no Benu aptiekas, tāpat laba vēlējumus saņēma arī
apaļo jubileju svinētāji: Pēteris Seržants,
Aigars Pūsilds, Staņislavs Lontons, Inga
Keire un Dace Gaida Dambe.
Pēc pasākuma oficiālās daļas klātesošie ļāvās sporta un atjautības spēlēm,
dziedāšanai kopā ar muzikantu Albertu
Rebānu un Vijas Ozolas gardās zupas
baudīšanai.
Ilga Tiesnese
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Jauniešu pieredzes apmaiņas vizīte Viļānos
Pašā vasaras viducī, laikā no 17. līdz
19. jūlijam, pieci jaunieši no Salacgrīvas
novada jaunatnes iniciatīvu centra Bāka,
seši no Valkas novada multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra un 13 no Viļānu novada pašvaldības satikās pieredzes
apmaiņas vizītē – pilotprojektā Mācīšanās
procesa apzināšana neformālajā izglītībā
Viļānos. Trīs dienu garumā viņi iepazina
Youthpass mācīšanās rīkus, neformālās
izglītības metodes, mācījās izvirzīt mācīšanās mērķus, trenējās analizēt apgūtās
kompetences un piedalījās brīvprātīgajā
darbā.
Kopā būšanas laiks paskrēja vēja spārniem. Jaunieši Latgales tradicionālās kultūras centrā Latgaļu sāta radošā gaisotnē
apguva maizes cepšanas un sviesta kulšanas prasmes, izmēģināja veļas velēšanu,
kokles spēli, aušanu, veica orientēšanos
Viļānu pilsētā, iesaistījās brīvprātīgā darba akcijā, krāsojot rotaļu laukumus. Visi
kā viens atzinīgi novērtēja iespēju pašiem
plānot un gatavot kopīgās maltītes, prezentēt savu pilsētu vai novadu un jauniešu
īstenotās aktivitātes tajos. Strādājot individuāli un darba grupās, tika veidoti uzmetumi, kādu jaunieši redz ideālo dienu, nedēļu un mēnesi savā centrā vai pašvaldībā.
Dalīšanās labajā praksē ļāva aizdomāties,
cik daudzas lietas vēl ir iespējams savā
novadā pilnveidot vai attīstīt, aktīvi līdzdarbojoties pasākumos un iniciējot savus
projektus.
Intensīvā mācīšanās procesa starplaikos
jaunieši saliedējās kopīgā dancī, dziesmā
un paguva atveldzēties arī Radopoles ezerā. Vienā no kopvakariem, spēlējot spēli
Mafija, jauniešiem radās doma izveidot

Salacgrīvas jaunieši Viļānos

pašiem SAVU spēli un izmēģināt to pie
draugiem Valkā un Salacgrīvā. Idejas pirmā skice jau top. Cerēsim uz izdošanos!
Savās pārdomās par pieredzēto Viļānos
dalās projekta dalībnieki no Salacgrīvas
novada jaunatnes iniciatīvu centra Bāka.
Ilmārs: – «Bākas» koordinētajos šādos
projektos piedalos jau trešo reizi. Lai tiktu
uz Viļāniem, biju gatavs mainīt pat darba
grafiku. Apmācībā ir iespēja pilnveidot
sevi, apzināt savas stiprās un vājās puses.
Neiebilstu pret mācīšanos skolas solā –
tradicionālo izglītību, bet uzskatu, ka tieši
neformālā izglītība un neformālā gaisotne
palīdz labāk iemācīties un izprast sevi.
Alise: – Sapratu, cik ļoti mums ir pavei-

cies, ka pašvaldībā ir centrs jauniešiem.
Viļānos tāda nav. Šajās dienās iemācījos
vairāk paļauties uz sevi, izkāpt ārpus komforta zonas, ieguvu jaunu pieredzi un iedvesmojos no citu jauniešu stāstītā.
Ance: – Šīs mācības lika man apzināties un lepoties ar vietu, no kurienes es
nāku, apjaust, cik daudz iespēju mums kā
jauniešiem ir Salacgrīvā. Man ļoti patika
mācīšanās veids – neformāli, vienam no
otra, brīvi komunicējot ar dažādiem cilvēkiem, sadarbojoties, palīdzot. Lieliska bija
piedalīšanās brīvprātīgajā darbā, krāsojot bērnu rotaļu laukumus Viļānu pilsētā.
Kate: – Man patika viss! Jau no paša
sākuma! Parasti es cenšos izvairīties no

runāšanas publiski vai iesaistīšanās grupās, kurās ir man nepazīstami cilvēki, bet
šeit es biju spiesta to darīt. Un tas bija
labi! Man ļoti patika “mafijas” vakari, jo
tā mēs vairāk iepazinām cits citu. Nevaru
sagaidīt nākamo reizi, kad tiksimies!
Sendija: – Man ļoti patika trīs pavadītās dienas Viļānos! Un ne tikai tāpēc, ka
ieguvu jaunus draugus, bet arī tāpēc, ka
daudz uzzināju par latgaļu vēsturi, kultūru, tradīcijām. Man ļoti patika citu jauniešu pieredzes stāsti, no kuriem daudz
varēja iedvesmoties un smelties idejas,
ko līdzīgu mēs varētu ieviest savā novadā. Patika trešās dienas programma, t.i.,
darbošanās dažādās stacijās. Piedaloties
ģitāristu stacijā, ar Amandu no Viļāniem
sacerējām himnu, veltītu šai pieredzes apmaiņas vizītei. Iesaku saviem vienaudžiem
piedalīties šādos projektos, jo tā ir iespēja
baudīt vasaru ar jauniem draugiem, iepazīt Latviju un piedzīvot ko jaunu!
Katrā ziņā pieredzes apmaiņas vizīte
Viļānos varbūt arī nenotiktu, ja vien Viļānu, Valkas un Salacgrīvas novada pašvaldības nebūtu iesaistījušās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā
stratēģiskās partnerības projektā Europe
Goes Local: Supporting Youth Work in
Municipal Level, kur viens no projekta aktivitātes veidiem ir lokālu iniciatīvas projektu izstrāde un starppašvaldību sadarbības iniciatīvu īstenošana.
Karmena Kotāne,
Viļānu novada pašvaldības
projektu vadītāja,
Liene Eglīte,
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu
centra «Bāka» vadītāja

Liepupes pagastā meditācija mūzikā un
limuzīns Jāņu nakts krāsā

Liepupes pagastā šīgada svētkus ievadīja tikšanās ar aktieri Andri Bērziņu. – Tā
notika tautas namā „Mežgravās” 26. jūlijā, kas ir aktiera dzimšanas diena, tādēļ
arī nosvinējām viņa 66. jubileju, – stāsta
tautas nama vadītājs Armands Leimanis.
A. Bērziņš bija arī sagatavojis video un
foto materiālus par aktiera darbā pavadītajiem gadiem. Tie publikā izraisīja lielu
interesi un jautājumus par atveidotajām
lomām kinofilmās un teātra izrādēs.
Nākamajā dienā rosība sākās Liepupes
pilskalnā, kur notika svētku priekšdarbi –
teātra izrādes dekorāciju un telšu uzstādīšana, bet sestdien ļaudis pulcējās uz
svētbrīdi Liepupes kapsētā kopā ar vietējās draudzes mācītāju Romanu Kurpnieku-Loginu. Pēc kapusvētkiem interesenti
devās uz baznīcu, kur notika komponista
Jāņa Lūsēna koncerts Skaņas un noskaņas.
Dievnamā pulcējās kupls pulks klausītāju.
Ievadā mūziķis izteicās, ka tas īsti nebūs

ne koncerts, ne priekšnesums, bet ceļojums mūzikā, kurā no skaņām veidojas
noskaņas. Komponists muzicēja kopā ar
flautisti Eviju Mundeciemu. Koncertā skanēja pārvadājamās Una Corda klavieres,
harmonijs, cītarkokle, zvaniņi, sansula, indiešu flauta – bansuri, sitamie instrumenti – perkusijas, monohords u.c. instrumenti
no komponista kolekcijas. Klausītāji stāsta, ka arī jutušies kā ceļojumā mūzikas un
savā iekšējā pasaulē. Dažādie instrumenti
radīja savdabīgas skaņas, kas saskarsmē ar
dievnama klusumu katrā raisīja meditatīvas asociācijas, domas un emocijas. Pat
bērni klausījušies ar interesi.
Pagastsvētkus turpināja radošās meistardarbnīcas bērniem Krūmiņu ģimenes
īpašumā Zeltiņi, kur arī atrodas Metsepoles
līvu kultūras centrs. Vienlaikus pilskalnā
vietējā amatierteātra Vāgūzis aktieri, pašdarbības kolektīvu dalībnieki un vadītāji
pulcējās uz ģenerālmēģinājumu brīvdabas

Liepupiešu izstudējumam Limuzīns Jāņu nakts krāsās skatītāju netrūka

izrādei Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Tautas
nama vadītājs stāsta, ka amatierteātris vietējās režisores Ineses Brokas un pieaicinātā viesrežisora Zigurda Neimaņa vadībā
sākuši strādāt jau janvārī. – Sagādājām
izrādei arī īstu „limuzīnu Jāņu nakts krāsā”, – teic A. Leimanis. Vakarā pilskalns
sagaidīja pulku skatītāju un ballētāju. Vērienīgā izrāde, kā allaž, kad lomās redzami pašu ļaudis, vērotājiem sagādāja īpašu
interesi un prieku. Pēcsvētku apspriedē,
kurā tautas nama vadītājs un pagasta pašdarbības kolektīvu vadītāji pārrunāja visas
norises, izskanēja gandarījums par padarīto. Svētki aizritējuši patīkamā gaisotnē.
Kolektīvu vadītāji rosināja, ka nākamajā
gadā izrādē varētu iesaistīt vēl citus pagastā zināmus ļaudis, jo tieši ar to uzvedumi
skatītājiem ir tik saistoši. Iedzīvotāji raduši ar šiem cilvēkiem kontaktēties lietišķās
situācijās, bet uz skatuves dēļiem viņi ir
citādi.

Pilskalns atdzīvināja arī bērnu čalas
piepūšamajās atrakcijās. Svētkos darbojās
bufetes un notika zaļumballe kopā ar grupu Zeļļi. Mūziķi ne pirmoreiz viesojās pagastā. Viņi aicināti muzicēt pilskalnā, bet
dažādu apstākļu dēļ tas nekad nav izdevies. Nu arī viņi varēja izbaudīt īpašo senā
pilskalna auru. Pēc pusnakts Zeļļus nomainīja kandavnieku grupa Miera vējos, bet
tos savukārt jau uz rīta pusi – dīdžejs un
ierakstu mūzika.
Visas svētku norises Liepupes pagasta ļaudīm finansēja Salacgrīvas novada
pašvaldība. Tautas nama vadītājs sarunā
piebilst, ka pēdējie ballētāji pilskalnā sagaidīja uzaustam saulaino svētdienas rītu.
Kamēr diena gatavojās svelmei, pilskalnā
ritēja uzkopšana, un tikai ap 10 rītā tas iegrima ierastajā mierā, gaidot, kad to atkal
iztraucēs līksmas balsis un smiekli.
Aija Sedliņa
Guntara Vītola foto
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Korģenes ciema svētki
Siltajā 28. jūlija vakarā notika
jau ceturtie biedrības Mēs Korģenei organizētie Korģenes ciema svētki. Tos atklāja biedrības
valdes pārstāve Gunita Bisniece
ar īsu uzrunu un tad Marko Tuomas Ojala spēlētā bajāna pavadībā visi nodziedājām Korģenes
himnu.
Ciema vecākā savā uzrunā
pateicās visiem biedrības biedriem par ieguldīto darbu pasākumu organizēšanā. Paldies izskanēja Salacgrīvas novada domei
par piešķirto finansējumu galdu
iegādei brīvdabas pasākumiem
projektā Iedzīvotāji veido savu
vidi. Tika iegādātas arī puķu kastes, par kuru sastādīšanu paldies
Salacgrīvas novada ainavu arhitektei Ilvai Erkmanei. Biedrība
piedalījās arī divos Limbažu fonda organizētajos projektos. Vie-

nā biedrība tika pie sava karoga,
kas nu lepni plīvos visos pasākumos, otrā – Ziedotāju aplis
Salacgrīva 2018 – iegūts papild
finansējums nākamajam lielākajam pasākumam – izklaidējošai, radošai un atpūtas nometnei Esmu savas dzīves saimnieks.
Tad tika sumināti mazuļi, kuri
piedzimuši kopš iepriekšējiem
ciema svētkiem. Izrādījās, tādi ir
seši, savukārt četriem jaunajiem
skolēniem novēlējām būt centīgiem un uzcītīgiem skolā.
Ciema svētkos savu priekšnesumu sniedza vienīgais pašdarbības kolektīvs – Korģenes kantriklubiņš K3 Daces Klintsones
vadībā. Meitenes dejo savam
priekam un uzstājas arī citur.
Pēc uzstāšanās viņas devās uz
kaimiņu novadu rādīt iemācī-

tās dejas. Ciemā ir arī talantīga
Majoru ģimene. Arta, Amanda
un Adrians veltīja mazuļiem un
jaunajiem skolniekiem dziesmu
un atskaņoja skaņdarbu uz ksilofona.
Ar savu zelta dziesmu izlasi koncertēja Anta Eņģele un
M. T. Ojala. Pasākuma apmeklētāji ieinteresēti klausījās sirsnīgo
koncertu. A. Eņģele izteicās, ka
viņa pie mums jūtas labi, kā mājās. Turklāt kā slavenības ar iesildošajām grupām – mūsu pašdarbniekiem.
Ciema svētki noslēdzās ar
balli. Tajā spēlēja šā gada sirdsdziesmas uzvarētājs Rikardions
ar Kristīni Šomasi un Santu Getmančuku. Varējām gan dejot,
gan klausīties kā koncertu.
Biedrības Mēs Korģenei
biedri ir gandarīti par apmek-

Korģenes kantriklubiņš K3 pirms sava priekšnesuma

lētāju kuplo skaitu. Prieks censties un organizēt pasākumus, ja
ir atbalsts no iedzīvotāju puses.

Paldies kolektīvu
vadītājiem!

25. jūlijā Kuivižu atpūtas
kompleksā Kapteiņu osta notika pasākums, kurā Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs sacīja paldies Salacgrīvas novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem
par ieguldījumu – laiku, pūlēm
un atbildību – vienā no Latvijas valsts simtgades lielākajiem
notikumiem – XXVI Vispārējos
latviešu dziesmu un XVI deju
svētkos.
Uzrunājot kolektīvu vadītājus, Salacgrīvas kultūras
nama vadītāja Pārsla Dzērve
apliecināja – viņai, no vienas
puses, esot sajūta, ka dziesmu
un deju svētki nupat, nupat
bija, bet no otras – ak, Dievs
kad tas jau bija! – Prieks, ka
esat pie labas veselības, labi
izskatāties un pat esat mazliet
atpūtušies. Emocijas ir nosēdušās, ir skaidras sajūtas un
domas, kādi šie svētki ir bijuši.
Mums, tautas mākslas nozares
pārstāvjiem, tā bija kārtējā
piecgade, kas prasīja ārkārtīgi
daudz: darba, stresa skatēs un
pirms tām, radošuma, uzcītī- Kolektīvu vadītāju kopbilde
bas, veselības, kas rezumējās
ar šo burvīgo notikumu, kad dziedot, de- D. Straubergs. Viņš saņēma visu kolekjojot, muzicējot un skatītāju rindās sēžot, tīvu vadītāju parakstītu pateicību un lielu
sajutām patiesu lepnumu, piederības sajū- paldies no viņiem gan par skaistajiem tērtu latvietībai, savai tautai. Svētki parādīja, piem, gan labo ēdināšanu, par ko piemakcik mēs esam bagāti, kā varam pārsteigt sāja pašvaldība.
Kad bija saņemti ziedi, pateicības raksti
pasauli un paši sevi, cik liels, milzīgs spēks
ir mūsu dejai un dziesmai. Tieši jūs zināt, un aizritējusī kopīgā fotografēšanās, katrs
ka nekas nenotiek pats, jūs esat tie, kuri to kolektīva vadītājs dāvanā izvēlējās sev
visu esat radījuši. Par to visiem liels pal- kādu no mākslinieka Edgara Skultes darinātajām rotām, risināja sarunas un bija
dies, –  viņa teica.
Novada domes priekšsēdētājs Dagnis iespējams kavēties svētku atmiņās.
Folkloras kopas Cielava vadītāja Zenta
Straubergs, pasniedzot kolektīvu vadītājiem pateicības rakstus, uzsvēra: – Sa- Mennika priecājās par atzinību: – Mums
biedrība ir apradusi ar mieru, daudz par jau nevajag daudz, tikai mazliet uzmako nav jācīnās un mēs lēnām sākam pie- nības! Pateicība kolektīva vadītājam ceļ
vērsties katrs pats sev, savām interesēm. spārnos un mums mirdz acis. Vairāku koManā skatījumā šie svētki deva vienotības lektīvu vadītāja Anita Gīze apliecināja, ka
sajūtu. Jūs esat ieguldījuši milzīgu darbu pašvaldības vadītāja teiktais paldies viņai
nozīmējis ļoti daudz: – Tas ir jauki, jūties
un visu šo krāšņumu radījuši. Paldies!
Skaļu paldies un aplausus saņēma novērtēts. Paldies par šādu pasākumu!
P. Dzērve, kura kalkulēja, bīdīja, pārbaudī- Esmu kolektīvu vadītāja no 2005. gada,
ja un īstenībā bija visa centrs svētku laikā. un pirmo reizi man pašvaldības vadītājs
Liels paldies arī Andrim Zundem, Solvei- pasaka paldies! Arī senioru kora Salaca
gai Muciņai, Ilonai Trezunei un Inesei Je- vadītājs un diriģents Jānis Lucāns bija gandarīts par saņemto pateicību: – Tas ir ļoti
rānei.
Vienmēr svētkos ir divas puses – viena, sirsnīgi un dod vēl lielāku prieku par padakas var, prot un grib darīt, un otra, kas ļauj rīto darbu. Ne jau vienmēr svarīgākais ir
to darīt. Šajā gadījumā tā noteikti ir Sa- nauda. Man ļoti patīk strādāt Salacgrīvā,
lacgrīvas novada dome un priekšsēdētājs tāpēc arī atgriezos un esmu šeit.

XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un
XVI deju svētkos piedalījās 300 pašdarbnieku no Salacgrīvas novada: Ainažu kultūras nama jauktais koris Krasts, diriģente Agra Jankovska, Salacgrīvas kultūras
nama senioru sieviešu koris Salaca, diriģents Jānis Lucāns, Liepupes pagasta jauktais koris Pernigele, diriģente Arta Zunde,
Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels, vadītājs
Jānis Ērglis, Salacgrīvas kultūras nama
senioru deju kolektīvs Saiva, vadītāja Valentīna Kalniņa, Salacgrīvas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs Randa, vadītāja
A. Gīze, Liepupes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele, vadītājs Jānis Trezuns, Ainažu kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs Randiņš, vadītāja
A. Gīze, Liepupes tautas nama jauniešu
deju kolektīvs Liepupīte, vadītājs J. Trezuns, Liepupes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis 4Sound, vadītājs Mārtiņš
Roziņš, Salacgrīvas kultūras nama pūtēju
orķestris Enkurs, diriģents Vitālijs Bogdanovičs, kapela Ieviņas, vadītājs Valdis
Andersons, folkloras kopa Cielava, vadītāja Z. Mennika, tautas mūzikas ansamblis
Cielavas spēlmaņi, vadītāja Z. Mennika.
Ilga Tiesnese

Cerams, ka arī citi pasākumi būs
tikpat kupli apmeklēti.
Dace Cīrule

Sirmgalvji zem
Ainažu simtgadu
priedēm

Šogad senioriem prieki,
Sagaida mūs ainažnieki.
Ved pie jūras, ved pie dabas,
Piedāvā vēl lietas labas.
		 Cielava ar cielavēniem
Prātus jauc pat veciem zēniem.
Muzikanti saules kvēlē
Dziesmiņu pēc dziesmas spēlē.
Skudras čakli meklē mājas,
Aptekalē visas kājas,
Iekož stilbā, iekož mēlē,
Laikam veselību vēlē.
Bet pēc krietnas sportošanas
Visi saka – nu ir gana!
Gribas nedaudz arī uzkost,
		 Fasādi der mazliet uzpost.
Kādreizējā dzelzceļbodē,
Tagad vāra, cep un šmorē.
Pagalmā tiek galdi klāti,
Visi laipni aicināti.
Čaklas tā kā bitītes
Apkalpo mūs meitenes,
Nāk ar traukiem, nāk ar tasēm,
Nemaz neprasa pēc pasēm.
Šķīvjus lielus šurpu nes,
Kuros našķi, kotletes.
Kafiju var dzert, cik grib,
Tasītes vien garām zib.
Un mūzika ar Ieviņu
Dod gremošanai stimulu.
Kafiju kad padzēruši
Un gana ilgi sēdējuši,
Tagad diezgan rāmi, klusi
Dodas prom uz parka pusi.
Tur sagaida mūs vadība,
Ir sakāma tai uzruna.
Skaļu balsi, staltu stāju,
Aija slavē savu māju.
Lai mēs labi jūtoties,
Vai gribam tālāk priecāties?
Sola koncertu un dejas,
Cilvēkiem smaids rodas sejās.
Seniori priecīgi,
Visām lustēm gatavi.
Četri braši jaunekļi
Dziesmas dzied par dzimteni.
Bet, kad atbrauc zaļais busiņš,
Skaidrs – tūdaļ sāksies tusiņš.
Zeļļi atbraukuši spēlēt,
Kājas izlocīt mums vēlē!
Saule pamalē kad zūd,
Dažs jau nogurumu jūt.
Jāsāk posties ir uz mājām,
Jāļauj atsapūsties kājām.

Neliels ieskats un apcerējums par Salacgrīvas novada senioru svētkiem Ainažos uzrakstījis kāds svētku apmeklētājs,
šoreiz dzejolis nokļuva pie manis vien
ar parakstu, ko nemāku atšifrēt. Paldies
dzejniekam!
Ilga
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Klasiskā mūzika
Salacgrīvā
28. jūlijā Salacgrīvā sākās klasikās mūzikas svētki – IX Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāla meistarklases,
bet vakarā kultūras namā izskanēja festivāla atklāšanas koncerts.
Atgādinām, ka viss sākās
2008. gadā, kad atpūsties Salac
grīvas novadā ieradās izcilais
krievu vijolnieks Aleksejs Lun
dins ar ģimeni. Viņa ideja par
klasiskās mūzikas festivālu, kura
laikā notiek meistarklases Latvijas un ārvalstu mūzikas skolu
audzēkņiem, ar plašu koncertu
programmu guva atbalstu novada
domē, un 2010. gadā notika pirmais Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls.
Astoņu gadu laikā meistarklasēs mūzikas zinības apguvuši
538 audzēkņi. Šogad meistarklases notika vijoles spēlē pie izcilā krievu vijolnieka A. Lundina
(15 audzēkņu) un čella spēlē pie
pedagoga Ivara Bezprozvanova
(astoņi audzēkņi). Koncertmeistares šogad bija Iveta Pinkule un
Herta Hansena.
Šo festivālu atbalstīja Salacgrīvas novada pašvaldība, tās
vadītājs Dagnis Straubergs pateicās A. Lundinam par uzņēmību, mūziķiem par darbu un bērniem – par izturību. Savukārt
festivāla idejas autors atzinās, ka
ir iemīlējis Salacgrīvu un salac
grīviešus un ar nepacietību gaida
atvaļinājumu, lai brauktu šurp.
Meistarklašu pedagogu koncerts parasti notiek festivāla

priekšpēdējā dienā, bet šogad pedagogi A. Lundins un I. Bezprozvanovs kopā ar pianisti Tatjanu
Fedosejevu muzicēja atklāšanas
koncertā Baltijas mūzika, kurā
skanēja pie Baltijas jūras dzīvojušo un dzīvojošo komponistu
skaņdarbi.
Svētdien Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ērģeļmūzikas koncertā Mūžīgais noslēpums muzicēja Baiba Renerte,
Baiba Tilhena un Larisa Carjkova. Lielisks koncerts – sievišķīgs,
maigs, trausls un tajā pašā laikā
ļoti emocionāls un spēcīgs!
Pirmo reizi festivāla vēsturē
notika koncerts Liepupes muižā.
Tas izvērtās īpaši jauki un izsmalcināti, jo bija īsti dārza svētki ar
izcilu mākslinieku – A. Lundina,
T. Fedosejevas, Marijas Lundinas, I. Bezprozvanova, Tamāras
Goregļadas, Hertas Hansenas,
Ivetas Pinkules un meistarklašu
audzēkņu Mares Malvīnes Īstenās un Jāņa Rinkuļa piedalīšanos.
2. augustā Salacgrīvas kultūras
namā visi bija aicināti uz izcilā
krievu pianista Alekseja Ļubimova koncertu. Mākslinieks spēlēja
uz īpaša instrumenta – autentiska antīka 1889. gada salonflīģeļa
Erard, ko 2009. gadā restaurējis
Valdis Eglītis – viens no slavenākajiem Latvijas klaviermeistariem. Salonflīģelis ir no privātas
kolekcijas. Kopā ar A. Ļubimovu
uzstājās A. Lundins.
Šogad klasiskās mūzikas festivāla galā koncerts pirmo reizi

Meistarklašu audzēkņi un pedagogi kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un meistarklašu
patronesi Ivetu Vējoni

notika sestdienā, to apmeklēja
Valsts prezidents Raimonds Vē
jonis un viņa kundze Iveta Vējone – festivāla meistarklašu patronese. Šis koncerts bija īpašs ar to,
ka pirmo reizi festivālā skanēja
pirmatskaņojums – Georga Pelēča skaņdarbu Latviešu tautas
dziesmu vainags izpildīja Cēsu
Pils koris, Maskavas konservatorijas kamerorķestris un vijolnieks A. Lundins, pie klavierēm
T. Fedosejeva. Koncertā uzstājās
I. Bezprozvanovs, T. Goregļada,
Marija Tepļakova, M. Lundina,
diriģents Fēlikss Korobovs un
meistarklašu audzēkņi – Sabīne

Sergejeva, Daniils Čiričs, Elza
Siliņa un M. M. Īstenā.
Svētdien, 5. augustā Salac
grīvas kultūras namā uz festivāla
meistarklašu audzēkņu koncertu
ieradās ne tikai viņu vecāki, brāļi un māsas, bet arī Valsts prezidents un viņa kundze. Pēc koncerta meistarklašu patronese audzēkņiem pasniedza sertifikātus,
savukārt prezidenta kungs katram
dāvināja īpašu pildspalvu.
Salacgrīvas klasikās mūzikas
festivāla organizētāji ir bezgala
pateicīgi visiem atbalstītājiem
un iedvesmotājiem, bet jo īpaši
Valsts prezidentam R. Vējonim

un meistarklašu patronesei I. Vējonei, Salacgrīvas novada domei,
A. Lundinam, Rietumu bankas
labdarības fondam, Irēnai un Jānim Tēraudiem un atpūtas kompleksam Kapteiņu osta, SIA JUM
Transports, Jeļenai un Igoram
Ponomareviem no SIA Anssa un
SIA Best Food, Liepupes muižas
īpašniecei Egitai Lauskai, atpūtas
kompleksam Kapteiņu osta un
Ojāram Jūlikam un viesu namam
Rakari.
Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas klasiskās mūzikas
festivāla fonda valdes locekle

Mūzikas svētki Liepupes muižā bija īpaši, ar savu noskaņu
Pianists Aleksejs Ļubimovs ar meistarklašu audzēkņiem

Salacgrīvas mūzikas skolas direktore
Katrīna Borozdina šajos svētkos saņēma
īpašu dāvanu – 1918. gadā darinātu
vijoli –, ko līdz šim spēlējis festivāla
mākslinieciskais vadītājs Aleksejs Lundins

Noslēguma koncertā Kuivižu Jahtu ostā uzstājās Maskavas konservatorijas kamerorķestris, diriģents Fēlikss Korobovs
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Krastu mačs Salacgrīvas pilsētas svētkos

Bumbas velšanas brīdis uz uzvarētāju krastu ir klāt – Alms paziņo rezultātu…
Krastu maču akmens bumba sāk savu ceļu

11. augustā Salacgrīvā notika tradicionālie pilsētas svētki, kuru centrālais notikums šogad bija Krastu mači basketbolā.
Tajā piedalīties bija aicināti visi novada iedzīvotāji. Kreiso krastu pārstāvēja Salacgrīva, Svētciems, Vitrupe, Korģene, Tūja,
Liepupe, savukārt labo – arī Salacgrīva,
Kuiviži, Vecsalaca, Ainaži.
Sportisko norišu atklāšana notika upes
kreisajā krastā, piedaloties Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājam Dagnim
Straubergam un vietējām patriotēm Almam (Dacei Kalniņai) un Olgam (Anitai
Dzirnupei). No pjedestāla tika nocelta
un uz tilta upes vidū nolikta vairāk nekā
300 kg smagā Krastu maču bumba. Tur
tā stāvēja līdz pat vēlai pēcpusdienai, gaidīdama turnīra izskaņas svilpi un kopējo
rezultātu.
Spēles visas dienas garumā notika laukumā pie kultūras nama. Pirmā bija visjaunākajiem – skolēniem U-10 grupā.
Sava starpā sacentās arī grupas U-14 un
U-18. Spraiga un interesanta bija dāmu
spēle pusdienlaikā, bet visvairāk skatītāji
un, protams, arī paši basketbolisti gaidīja
vecmeistaru maču. Šīs spēles goda iemetienu veica un basketbolistu trenera-konsultanta lomā iejutās izcilais latviešu basketbolists un treneris Varis Krūmiņš. Iemetiena bumbu viņš uzdāvināja basketbola kluba Salacgrīva pārstāvim un šī turnīra
organizētājam Kasparam Neimanim. Labā
krasta basketbola komandas kapteinis bija
D. Straubergs, kreisā krasta – Gints Ronis.
Pēc vecmeistaru mača laukumā devās
jaunieši, vīri, bet turnīru noslēdza kungu
spēle. Tā izvērtās ļoti spraiga un interesanta, jo sākās ar 17 punktu lielu labā
krasta pārsvaru. Kungi cīnījās un aizstāvējās, uzbruka un saspēlējās vareni, un
spēles rezultāts mainījās. Atskanot fināla
svilpei, tas bija jau +35 punkti kreisajam
krastam. Lapu ar rezultātu basketbolists
Raivo Ramba nogādāja tilta vidū, kur to
jau gaidīja labā krasta aktīva līdzjutēja un
patriote Alma. Sabēdājusies viņa nevarēja
vien sagaidīt Olgu, lai abas kopā atvērtu

Vecmeistaru
spēlē
ar 15:13
uzvarēja
kreisais
krasts

aploksni un paziņotu rezultātu un noskatītos, kā smago akmens bumbu kreisā krasta spēlētāji vels uz savu krastu. Atvērusi
aploksni, Alms svinīgi paziņoja rezultātu: – 242 punktus guva labais krasts, bet
diemžēl ar to nepietika, jo kreisais sameta
277! Lai jau viņiem tiek! Tad nu veļ’ ar to
bumb’ prom…
Tā nu kreisā krasta basketbolisti akmens bumbu kārtējo reizi nogādāja atpakaļ uz tās goda vietu savā Salacas krastā.
Šogad bumbas velšanā aktīvi piedalījās
jaunākie turnīra dalībnieki, jaunieši un
kungi vien piepalīdzēja grūtākajos brīžos.
Kad akmens bumba atkal bija nolikta vietā, kreisā krasta spēlētājs Jevgēņijs Mihailovskis teica šādus vārdus: – Mājā, mājā,
bumba atkal ir mājā! Bez cīņas mēs neko
nedosim prom no šī krasta. Lai gan atzīsim, ka ne jau uzvara ir galvenais. Svarīgāks ir sportiskais gars un azarts.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pauda pārliecību,
ka Krastu mačs kļuvis par ļoti labu tradīciju, un priecājās par šīgada sacīkšu kva-

litatīvo organizāciju. – Prieks, ka mūsu
pasākumu apmeklēja tāda basketbola
prominence kā Varis Krūmiņš. Es kā labā
krasta spēlētājs atzīstu – nav zaudējuma
sajūtas, ir gandarījums un prieks par satiktiem cilvēkiem, azartisku spēli un kopā
jauki pavadītu laiku. Lai gan jau trešo
gadu uzvar kreisais krasts, spēles nav
kļuvušas garlaicīgas, sportiskais azarts
un intriga saglabājās līdz pat spēles beigām, jo katrā vecuma grupā uzvarēja savs
krasts. Un prieks, ka basketbols ir dzīvs un
to spēlē, skat, daudzos namu pagalmos ir
uzstādīti basketbola grozi! – D. Straubergs
priecājās kopā ar visiem. Viņš atzina, ka šī
ir ļoti laba tradīcija un svarīgi, ka tā tiek
turpināta. Tāpat domes vadītājs uzteica
basketbola tradīcijas aizsācējus Salacgrīvā
Pēteri Dārziņu, Helmutu Bergu, Juri Erdmani, Valentīnu Turku un tās turpinātājus
Kasparu Neimani, Mareku Runci, Elviju
Jaunbalodi, Sandru Bērziņu un Mārīti Jankovsku.
Arī viesis V. Krūmiņš sacīja atzinīgus
vārdus par Krastu maču: – Redzu, ka bas-

ketbola tradīcijas Salacgrīvā ir saglabājušās. Savulaik esmu šeit pavadījis daudzas
treniņnometnes un daudz spēlējis. Prieks
par to, ko redzu šobrīd – astoņas spēles
pēc kārtas dažāda vecuma grupās! Un arī
sievietes spēlē! Šī tradīcija noteikti ir jāturpina. Jums ir viss, lai tas izdotos.
Bet 11. augustā Salacgrīvā ne jau tikai
basketbolu spēlēja. Pilsētas bibliotēkā bija
tikšanās ar fotomākslinieku Valdi Braunu
un viņa fotoalbuma Taureņu deja atvēršana. Savukārt muzejā atklāja izstādi Latvijas vēstures laika grieži Valda Ozoliņa
pastmarku kolekcijā. Bocmaņa laukumu
pieskandināja motociklu Jawa troksnis un
gaisā bija jaušams tikai šim braucamrīkam
raksturīgais smārds. Pēcpusdienā kultūras
namā koncertā Metropolitēns un Brodveja
skanēja klasiskā mūzika, ko izpildīja saksofonu kvartets Atomos. Vakarā salacgrīvieši un viesi pulcējās laukumā pie muzeja, lai dejotu un atpūstos Latvijas simtgades zaļumballē kopā ar grupām Hono un
Crazy Daisy.
Ilga Tiesnese

Tūjas Zinību centra rekonstrukcija

Sākusies Tūjas Zinību centra ēkas rekonstrukcija, lai telpas pielāgotu bibliotēkas vajadzībām. Tā šobrīd atrodas ielas pretējā pusē – daudzdzīvokļu nama dzīvoklī,
taču Salacgrīvas novada dome nolēma, ka
loģiskāk būs sabiedriskās iestādes apvienot
zem viena jumta. Turklāt abas ir bibliotēkas
vadītājas Zeltītes Milleres pārziņā.
Z. Millere pastāstīja, ka celtnieki jau
čakli strādā. Par darbu veikšanu noslēgts
līgums ar vietējiem – SIA ArTaz. Pašvaldības izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš atzina, ka Zinību
centra abās telpās (zālē un noliktavā) izmaiņas tikpat kā nav nepieciešamas. Būv-

darbi notiek vairākos dzīvokļos, ko pašvaldība iegādājās bibliotēkas veidošanai.
Tur maina starpsienu izvietojumu, iekārto
centrālapkuri, apgaismojumu. Pārbūvē arī
sanitāro mezglu, lai tas būtu pieejams cilvēkiem ratiņkrēslā, kā arī veido kāpnes un
uzbrauktuvi.
Vienkāršotā rekonstrukcija pašvaldībai
izmaksās aptuveni 28 tūkstošus eiro (bez
PVN). Ikdienā bibliotēkas ieeja būs sētas
pusē. Tur ir arī pagalms, ko varētu labiekārtot un izmantot, piemēram, pasākumu
norisei.
Gan J. Blūmiņš, gan bibliotēkas vadītāja cer, ka 18. novembri varēs sagaidīt

jaunajās telpās. Tās gan būs arī jāiekārto,
jāpārnes grāmatas, mēbeles un cits inventārs. Iespējams, talkā aicinās vietējos iedzīvotājus.
Z. Millere par pārmaiņām priecājas.
Patīkami, ka pašvaldība novērtē Tūjas
ciema nepieciešamību pēc savas kultūras
iestādes. Viņai jau ir idejas, kā to apdzīvot. Piemēram, garajā gaitenī sadarbībā ar
Limbažu fotokluba biedriem varētu veidot
pastāvīgo bilžu ekspozīciju. Z. Millere piebilda, ka cilvēki nāk ne tikai pēc grāmatām
un apmeklē tikšanās ar interesantām personībām. Nereti durvis ver tūristi, arī ārzemnieki. Par to, lai viņiem būtu, ko piedāvāt,

vadītāja jau parūpējusies, izveidojot informācijas stendu ar bukletiem un kartēm.
Varbūt jāsarūpē viņiem iespēja iegādāties
kādu suvenīru vai vietējo ražojumu.
Šovasar notiek angļu valodas nodarbības, ko reizi nedēļā 5–10 gadus veciem
bērniem vada profesore Vieda Skultāne,
kura Tūjā dzīvo vasarās. Viņa brīvprātīgi uzņēmusies šādu iniciatīvu. Interese ir
liela – nodarbības pulcē aptuveni 20 dalībnieku. Plašākas un modernākas telpas vēl
vairāk paplašinās bibliotēkas iespējas.
Linda Tauriņa,
laikraksts «Auseklis»
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Brīvpusdienas bērniem
Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novadā tiesības
saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (brīvpusdienas) ir
novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm, kas ir izvērtētas Soci
ālajā dienestā un kam ir izsniegta ģimenes statusu apliecinoša
izziņa. Šajā gadījumā brīvpusdienas tiek piešķirtas uz izziņā
noteikto laika periodu. Brīvpusdienas var saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes
novadā, kā arī apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs. Brīvpusdienas ir viens
no veidiem, kā pašvaldība var
atbalstīt trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes.
– Nozīmīgs solis, kuru speram
novadā, ir atbalsts tieši daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru
bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, bet vēl nav sasnieguši obligātās apmācības vecumu. Sniedzot šo atbalstu daudzbērnu ģimeņu ēdināšanai pirmsskolā, rosinām šo bērnu vecākus
palaist bērnus bērnudārzos, lai

abi vecāki varētu ātrāk atgriezties darbā. Domājot stratēģiski,
līdz ar to iespējams uzlabot savas
ģimenes labklājības līmeni kopumā, – uzsver Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Turklāt brīvpusdienu
mērķis ir ne tikai sniegt finansiālu atslogojumu bērnu vecākiem,
bet nodrošināt izglītojamos ar
kvalitātes prasībām atbilstošām
un sabalansētām ēdienreizēm.
Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālais dienests pieņem 10 darbdienu laikā pēc tam, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie
dokumenti. Iesniegums, ģimenes
ienākumu apliecinoši dokumenti
iesniedzami līdz 31. augustam.
Lai ēdināšanas maksas atvieglojumus saņemtu otrajā mācību
pusgadā, dokumenti jāiesniedz
līdz 31. decembrim. Ēdināšanas
maksai piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā
konkrētā skolā, saskaņā ar viņu
iesniegto rēķinu.

2018. gada 24. augusts

Dzīvo gudrāk, izmanto
3+ Ģimenes kartes
priekšrocības!

Salacgrīvas novada dome rūpējas par daudzbērnu ģimeņu
atbalstu novadā, nodrošinot gan
brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem izglītības iestādēs,
gan iespēju saņemt atbalstu skolas piederumu iegādei. Papildus
pašvaldības sniegtajam atbal
stam Sociālais dienests aicina
Salacgrīvas novada daudzbērnu
ģimenes izmantot priekšrocības,
ko sniedz 3+ Ģimenes karte.
Salacgrīvas novadā ir ģimenes, kas jau izmanto šo valsts
veidoto atbalsta programmu ģimenēm. Citām tas ir jaunums.
– Savai ģimenei, kurā aug trīs
bērni, karti pasūtīju jau iepriekš,
bet tās sniegtās reālās iespējas
un priekšrocības novērtēju šovasar, piesakot savu dēlu vasaras nometnē ar 30% atlaidi, un

250 eiro vietā samaksājot tikai
175 eiro. Pērkot meitai sporta
tērpu, veikalā H&M maksāju
mazāk, jo šī karte man automātiski nodrošināja 15% atlaidi.
Šie pāris piemēri tikai pierāda,
ka daudzbērnu ģimeņu vecāku
maciņos līdzās maksājumu, identifikācijas un citām kartēm jābūt
Goda ģimenes kartei. Vecākiem,
kuriem ikdienā ir jārūpējas par
trim un vairāk bērniem, šī karte
ģimenes budžetā sniedz pamanāmu atbalstu, – pieredzē dalās trīs
bērnu māmiņa no Salacgrīvas.
Plašāku informāciju par iespēju saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību 3+ Ģimenes
karti var lasīt interneta vietnē
www.godagimene.lv. Šajā mājaslapā ir iespēja iepazīties arī ar
atlaižu grozu, ko var saņemt gan

veikalos, gan citos daudzbērnu
ģimenēm draudzīgos uzņēmumos.
Latvijas goda ģimenes apliecība 3+ Ģimenes karte ir valsts
veidota atbalsta programma
daudzbērnu ģimenēm. Reizē tā
kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs
un vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem, kā arī pilngadīgas
personas, kuras nav sasniegušas
24 gadu vecumu, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus,
ko piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienests

Ilze Ēltamma,
Sociālā dienesta vadītāja

Atbalsts mācību piederumu
iegādei novada ģimenēm

Tuvojas skolas laiks, un mēs
vecākiem atgādinām, ka jaunajā
mācību gadā paredzēts pabalsts
mācību līdzekļu iegādei bērniem
un skolēniem, kuri ir deklarēti
Salacgrīvas novadā un apmeklēs novadā esošās pirmsskolas
izglītības iestādes un skolas.
Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību
gadu, ir ģimenēm, ko Salacgrīvas novada domes Sociālais
dienests ir atzinis par trūcīgām
un maznodrošinātām un kam ir
izsniedzis statusu apliecinošu izziņu, kā arī daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs. Atbalsts attiecas arī uz
piecgadīgo un sešgadīgo apmācības programmas audzēkņiem
pirmsskolā.
Pabalsts mācību piederumu
iegādei netiek izmaksāts skaidrā
naudā, bet to izsniedz kā speciālu dāvanu karti, kuras vērtība
ģimeņu bērniem ar trūcīgo statusu ir 43 euro, maznodrošināto
ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu
bērniem – 28 eiro par katru bērnu.
Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Sociālajā
dienestā jānogādā iesniegums,
ģimenes ienākumus apliecinoši
dokumenti, kā arī izziņa no specializētās mācību iestādes, kurā
bērns mācās vai sāks mācības.
Pamatojoties tikai uz iesniegumu, neizvērtējot ģimenes ie-

nākumus, pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir novada
daudzbērnu ģimenēm, kā arī par
bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, par kuriem
Salacgrīvas novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu. Audžuģimeņu gadījumā tiek izmaksāts
40 eiro pabalsts par katru bērnu,
to pārskaitot audžuģimenes vai
aizbildņa kontā.
Aicinām ģimenes izvēlēties
bērniem izglītības iestādes mūsu
novadā, jo atbalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts
par katru ģimenes skolēnu, kurš
tiešām mācās Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestādēs,
kā arī piecgadīgo un sešgadīgo
apmācības programmas audzēkņiem. Ir, protams, gadījumi, kad
bērnam jānodrošina specializēta
skola (īpaši apstākļi, veselības
stāvoklis) un šādas iespējas nav
pieejamas pašvaldības teritorijā.
Tad tas ir īpaši skatāms jautājums, tomēr ikviens mūsu novada skolēns ir ļoti gaidīts mūsu
novada mācību iestādēs.
Speciālā dāvanu karte paredzēta kancelejas preču iegādei.
Piederumus skolai aicinām iegādāties SIA Līvima veikalā Salacgrīvā, kā arī apgāda Zvaigzne
ABC veikalā Limbažos. Atgādinām, ka apliecinājums par dāvanu kartes izmantošanu jānogādā
pašvaldības Sociālajā dienestā
līdz 15. septembrim.
Ilze Ēltamma,
Sociālā dienesta vadītāja

Salacgrīvas novada pašvaldība
par brīvu cenu pārdod kokus (kopskaitā 46 gab.),
kas nocirsti zem elektrolīnijām Murdu ielā 1, Salacgrīvā,
zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0057.
Pārdošanas cena 690 eiro, papildus cenai maksājams
pievienotās vērtības nodoklis.

Pieteikšanās uz nocirstajiem kokiem notiek piecu darbdienu laikā
pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas.
Ja piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota izsole.
Pieteikums par koku ciršanu jāiesniedz Salacgrīvas novada domē.
Sīkāka informācija pa tālruni 64071986 un mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

AS Sadales tīkls paaugstina
elektroapgādes drošumu un kvalitāti
klientiem arī Salacgrīvas novadā
AS Sadales tīkls Limbažu,
Alojas, Krimuldas un Salacgrīvas novadā turpina pakāpeniski
atjaunot un uzlabot elektrotīklu,
lai mājsaimniecībām un uzņēmumiem ilgtermiņā nodrošinātu
drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Šogad šajos novados kopumā paredzēts atjaunot
vidējā sprieguma elektrolīnijas
25 km garumā, zemsprieguma
gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt
par kabeļu līnijām 55 km garumā
un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas
27 transformatoru apakšstacijas.
Lai nodrošinātu iespēju elektrotīklu vadīt attālināti, vidējā sprieguma elektrotīklā tiek uzstādīti
attālināti vadāmi jaudas slēdži.
Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā Sadales tīkls šogad kopumā
ieguldīs 1, 8 milj. eiro.
Salacgrīvā elektrotīkla pārbūves darbs norit Zaļajā, Tīruma
un Līduma ielā, kur tiek veikta
transformatoru apakšstacijas izbūve, vidējā sprieguma 20 kV
gaisvadu elektrolīnija 600 m garumā tiek pārbūvēta par kabeļu

līniju un zemsprieguma gaisvadu
elektrolīnijas – par kabeļu līnijām 3,1 km garumā. Savukārt no
Rankuļraga līdz Kutkāju ragam
vidējā sprieguma elektrolīnija
tiek pārbūvēta par kabeļu līniju
1,6 km garumā, zemsprieguma
elektrolīniju pārbūve tiek veikta
2,5 km garumā un izbūvē arī jaunu transformatoru apakšstaciju.
Lielākā daļa no šogad plānotajiem darbiem Salacgrīvas novadā
norit Liepupes pagastā. Elektrotīkla pārbūve jau noslēgusies Tūjasmuižas apkaimē, kur atjaunota
vidējā sprieguma elektrolīnija
4 km garumā, un elektrolīnijas
posmā, kas stiepjas no Mētagmuižas līdz Melbāržiem, vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīnija
4,2 km garumā pārbūvēta izolētu
vadu izpildījumā un elektrotīklā
izbūvēts attālināti vadāms jaudas
slēdzis. Šāda veida elektrotīkls
būs pasargāts no koku un koku
zaru izraisītiem bojājumiem, savukārt attālināti vadāms jaudas
slēdzis nodrošinās iespēju Sadales tīkla personālam attālināti

veikt elektrotīkla pārslēgumus,
lai klientiem bojājuma gadījumā elektroapgādi atjaunotu
pēc iespējas ātrāk. Mētagmuižā šobrīd turpinās zemsprieguma elektrolīniju rekonstrukcija
2,2 km garumā, savukārt pie
Mustkalniem Sadales tīkls atjauno vidējā sprieguma gaisvadu
elektrolīniju 500 m garumā, veic
jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvē par
kabeļu līnijām 1,7 km garumā.
Elektrotīkla pārbūve norit arī pie
Vecmuižas, kur vidējā sprieguma
gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā,
un Liepupē – Ezera un Skolas
ielas apkaimē. Tur zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija
un pārbūve par kabeļu līniju tiek
veikta 1,3 km garumā. Savukārt
pie Ežurgām šogad plānots veikt
jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi.
Tatjana Smirnova,
AS «Sadales tīkls»
preses sekretāre

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Gūsti iedvesmu savas
uzņēmējdarbības
veidošanai un
attīstīšanai!

Aicinām esošos vai topošos
Salacgrīvas novada uzņēmējus
vecumā no 18 līdz 30 gadiem no
28. līdz 30. augustam doties trīs
dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Mulgimā reģionu Igaunijā, Saulkrastu un Carnikavas
novadu, kā arī viesoties Salac
grīvas novada uzņēmumos.
Vizītes laikā būs iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus,
galvenokārt mazos, uzklausīt to
saimnieku pieredzi un uzzināt šo
reģionu uzņēmējdarbības speci-

fiku. Brauciena programma tiek
gatavota kopā ar projekta vadošo
partneri – Mulgimā attīstības centru no Igaunijas, kā arī Saulkrastu
un Carnikavas novadā darbojošos
vietējo rīcības grupu Sernikon.
Detalizētāka informācija par
programmu sekos.
	 Dalība apstiprinātajiem dalībniekiem būs bez maksas.
	 Interesenti var pieteikties,
rakstot uz e-pastu solvita.kukanovska@salacgriva.lv, vai pa telefonu 64071982.

 rauciens tiek organizēts un notiek INTERREG pārrobežu sadarbības
B
projektā Nr. 48 «ESTLAT BUSINESS».
Projekta īstenošanas periods – no 01.05.2017. līdz 30.10.2018.
Projekta kopējais budžets – 99 401,53 EUR, no kuriem INTERREG
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums
ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums – 14 910,24 EUR.
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Jaukā atkalredzēšanās

Veco ļaužu mītnē Sprīdīši
26. jūlijā ciemojās palsmaniete Sandra Siliņa, ar kuru mums
jau izveidojusies ilgstoša sadarbība. Šoreiz viņa atbrauca kopā
ņūfaundlenda šķirnes suni Zum
Zum, kas speciāli apmācīta kanisterapijai un ir cilvēku glābēja
uz ūdens. Vairākus gadus kucīte
piestrādājusi par lasītprasmes

uzlabošanas skolotāju Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu
apkalpošanas nodaļā nodarbībās Lasīsim kopā ar suni. Tagad
sunītei ir astoņi gadi, tā dzīvo
pie Sandras privātmājā kopā ar
suni Dūdu, ar ko mēs iepazināmies jau pērn. Iestādes klientiem
ļoti patika lielais suns, viņi to
labprāt cienāja ar cepumiem un

pabužināja tās kuplo kažoku.
Sandra mums sniedza koncertu, kurā varējām dziedāt līdzi
zināmās dziesmas. Daži izmēģināja ielocīt kājas mūzikas ritmā.
Tā mums bija viena jauka atkalredzēšanās diena šajā vasarā, kad
saulīte dāsni mūs silda.
Anita Lūse

Ceļotāju dienu aktivitātes
novadā

Dabas aizsardzības pārvalde organizē Ceļotāju
dienas, kurās piedalās arī Salacgrīvas novads. Tajās
mēs organizējam divus aktīvās atpūtas pasākumus
un aicinām cilvēkus tiem pieteikties.
25. augustā plānots pārgājiens Ķurmrags–Vec
zemju klintis, kas ved pa Jūrtakas jeb garā pārgājiena maršruta posmu Vidzemes piekrastē. Savukārt
26. augustā iecerēts velobrauciens pa Zaļo dzelzceļu posmā Ainaži–Niedrāju-Pilkas purvs. Šo nedēļas
nogali aicinām pavadīt mūspusē, piedzīvojot aktīvu
atpūtu Salacgrīvas novadā.

Īpašu piedāvājumu tiem, kuri vēlas piedalīties
abos pasākumos, sagatavojis kempings Milleri, kas
piedāvā nakšņošanas iespējas mājiņās par 15 EUR
katrai personai.
Dalība Ceļotāju dienās ir bez maksas, taču nepieciešams iepriekš pieteikties, zvanot uz Visit
Salacgrīva tūrisma štābiņu pa tālr. 64041254 vai
26463025.
Kristīne Paegle,
Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centra
vadītāja

Salacgrīvas novada domes budžets projekta aktivitātēm ir
29 792,90 eiro, t.sk. Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības pro
grammas finansējums – 25 324,05 eiro un Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums – 4468,85 eiro.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde
neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Paziņojums par Salacgrīvas novada
teritorijas plānojuma 2018.–2029. gadam
1. redakcijas un vides pārskata
1. redakcijas publiskās apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju
atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Informējam, ka 24. augustā plkst. 14 Salacgrīvas novada domes sēžu zālē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, notiks novada teritorijas
plānojuma 2018.–2029. gadam 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām interesentus piedalīties!
Vineta Krūze

8. un 9. augustā Salacgrīvas novada seniori devās divu dienu ekskursijā. Daudz
laika pavadījām Rēzeknē, kas ir otra blīvāk apdzīvotā pilsēta Latvijā pēc Rīgas.
Latgales vēstniecība Gors ir Latvijā pirmā
no jauna uzceltā daudzfunkcionālā akustiskā koncertzāle 21. gadsimtā. Gors ir vieta,
kas rada un vēsta Latgales stāstu. Te satiekas kultūras mantojums un senas vērtības,
tradīcijas un jaunrade, valoda un notikumi,
nozīmīgākās pasaules tendences, māksla,
kultūra, dejas un dziesmas. Ēkas kopējā
platība ir 11 166 m², tai ir seši stāvi un nav
pagrabstāva. Jaunā un komunikablā gide
ļāva mums izzināt koncertzāles noslēpumus. Redzējām, ka tā ir sarežģīta inženiertehniskā būve, kurā ir praktiskas un plašas
telpas māksliniekiem, lai sagatavotos uznācienam, bet savukārt skatītājiem zāle ar
1000 sēdvietām. Ja vajadzīgs, krēsli iztaisnojas un kā pēc burvju mājiena pazūd zem
skatuves, un pēc neliela brīža paveras liela
zāle. Visa grupa vienlaikus pārvietojāmies
milzīgā liftā, kas mums šķita pat neiespējami. Ne mazāk pārsteidza mazā Latgales
pilsētiņa Malta, kurā nakšņojām, ar varenu
celtni – modernu daudzfunkcionālo zāli.

Ekskursija uz Latgali
Pārdomas radīja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs, kura
aktivitātes ir paredzētas bērniem un jauniešiem no 4 līdz 25 gadu vecumam un
kurā darbojas 82 interešu izglītības programmas. – Rēzeknē plāno un dara visu
iespējamo, lai piesaistītu ģimenes pastāvīgai dzīvei pilsētā, – teica gids, izrādīdams
pilsētu.
Bijām arī pilsētas vissenākajā koka
ēkā, kas gandrīz bez būtiskiem pārveidojumiem saglabājusies līdz mūsdienām –
Zaļajā sinagogā, kur gida Voldemāra Ivdra
stāstījums mums atvēra līdz šim nezināmas vēstures lappuses. Tobrīd bija plānots,
ka nākamajā dienā tur filmēs Viestura Kairiša topošās spēlfilmas Pilsēta pie upes
kadrus.
Ne visiem lielajā karstumā bija pa spēkam uzkāpt Rēzeknes pilskalnā, kas izceļas kā iespaidīga reljefa forma aptuveni
15 m augstumā Rēzeknes upes labajā krastā. 9.–12. gs. tur atradās seno latgaļu pils,
kuras vietā 1285. gadā Livonijas ordenis
sāka divstāvu mūra pils celtniecību. Līdz
mūsdienām pilskalnā saglabājušās nelielas pilsdrupas.

Pie Latgales Māras ar cieņu klusēdami
klausījāmies gida patriotiskajā un emocionālajā stāstījumā. Latgales atbrīvošanas
piemineklis Vienoti Latvijai ir piemiņas
zīme vēsturiskā novada atbrīvošanai un
Latvijas vienotībai. Laiku griežos piemineklis ir celts, nojaukts, postīts, atjaunots,
līdz atkal kā jauns piedzimis.
Patīkami bija pakavēties pie pieminekļa, kas celts par godu dzejniekam Antonam
Kūkojam, kurš bijis arī mākslinieks, keramiķis, aktieris un režisors. Viņš bija īstens
latgalietis un vienmēr lepojās ar savām
latgaliešu saknēm, tāpēc viņam par godu
uzstādīts piemineklis Latgales kultūrvēsturiskā muzeja skvērā, kas ir pašā pilsētas
centrā. Blakus piemineklim ir soliņš, uz
kura atrodas Kūkoja portfeļa skulptūra.
Tas vienkārši un mīļi piesaista dzejas cienītājus, jo katru trešdienas vakaru šeit pēc
savām vēlmēm pulcējas dzejas rakstītāji
un lasītāji.
Pa ceļam vel iegriezāmies pie gliemežu
audzētājiem, pie māksliniekiem Aivara un
Vēsmas Ušpeļiem, pie dziedošās Igauņu
ģimenes. Vērojam, ka praktiskas lietas
savijas ar māksliniecisko, kā jau tas dzīvē

ir, savukārt Maizes muzejā ieturējām sātīgu maltīti, kur viss galda servējums un
pasniegtais ēdiens bija māla traukos.
Neizdzēšamus iespaidus atstāj Aglonas
bazilika, kas gatavojās svētceļnieku uzņemšanai 15. augustā un 24. septembrim,
kad pāvests Francisks bazilikā vadīs Svēto
misi. Par Ērika Delpera sirds un roku darbu pārliecinājāmies, pavadot tikai stundu
Kristus Karaļa kalnā. Koka skulptūras iederas ainavu arhitekta plānotajā un īstenotajā dabas gleznā.
Mieru un mājīgumu izstaro Lūznavas
parks un muiža, ko uzskata par Latgales
jūgendstila pērli. Muižu ieskauj septiņu
dīķu sistēma. Nostāsti vēsta, ka, no putna
lidojuma skatoties, tā atgādinot muižnieka
parakstu.
Redzētais katrā ekskursijas dalībniekā
atstāj iespaidu ilgākam laikam. Dažiem
dalībniekiem bija, ar ko salīdzināt redzēto,
jo pirms deviņiem gadiem arī bija izvēlēts
līdzīgs maršruts. Prieks, ka Aija Kirhenšteine ir mūsu pensionāru gars, kurš aicina: – Nenogrimt sīkajos darbos un ikdienā
nezaudēt zvaigznes!
Ligita Jirgensone
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Zaļumballes
Salacgrīvas pusē
11. augustā vairāk
nekā 200 vietās visā
Latvijā un pasaulē
mēs – dancot un svinēt
gribētāji – posāmies uz
Latvijas simtgadei veltīto zaļumballi. Notikums
rosināja pārlūkot muzeja
krājumu, jo neba šī bija
pirmā zaļumballe, kas
kādreiz rīkota mūsu
pusē. Re, kas krājumā
atradās!
Un te, lūk, divi
romantiski ballētāji.
Spriežot pēc tā, kur šo
fotogrāfiju izdevās iegūt,
tas varētu būt Kuiķules
līcī 1930. gados.
Līdz šim muzeja krājumā
nav nonākusi neviena
fotogrāfija ar ballētājiem
Kuiķules līcī pie
Svētupes, kaut gan tās
tur notikušas vēl
1960. gados

1999. gadā muzejam dāvināta jau vairāk nekā 100 gadus veca fotogrāfija ar ballētājiem zaļumos agrā pavasarī,
kad koki vēl kaili. Par attēla senatnīgumu liecina tā laika mode – dāmas garos tērpos un cepurēs. Viss, kas par
šo attēlu zināms, ka tā bijusi balle Oļķu līcī. Tas ir pie Korģītes upes netālu no Oļķu mājām, kur upīte tek līču
loču. Šobrīd šī vieta ir grūti atrodama, tā pavisam aizaugusi. Vēl 1930. gados tur tika rīkotas ne tikai balles, bet
arī citi svētki

Ja kaut ko varat pastāstīt par attēlā redzamajiem muzikantiem, gaidīsim
ziņu. Muzeja e-pasts – muzejs@salacgriva.lv vai tālrunis 64071981.
Meklējam arī liecības par izrīkojumiem Melnalkšņu parkā un Vecsalacas
parkā, kur pēckara gados uzbūvēta koka estrāde un tika rīkoti jauki deju
vakari zem klajas debess, brīvdabas izrādes un pat svinēti Zvejnieku
svētki. No pēdējiem gan foto liecības muzejā ir

Nesen muzejs ieguva vēl vienu fotogrāfiju, kas atgādina to pašu laiku un vietu, tikai nu jau vasarā. Abās
fotogrāfijās redzams Krievijas impērijas karogs

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām
pieaugušajiem 11 nozarēs

Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) uzsākusi trešo
pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo
izglītības projektā Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no
25 gadu vecuma var pieteikties
mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.
Iespējas izmanto jau vairāk
nekā 8000 nodarbināto
– Kopš pirmās pieteikšanās
kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies
jau vairāk nekā 8000 strādājošo.
Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares, kurās arī ir visvairāk mācību dalībnieku, ir elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kā arī būvniecība.
Trešā pieprasītākā ir transporta
un loģistikas nozare, kas strauji
attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai prioritāras nozares, kurās

kvalificēta darbaspēka trūkums
ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju iesaistīšanās, kā arī izglītības nozares un darba devēju
sadarbība šī projekta īstenošanā
ir pozitīvs signāls darba tirgum,
kas apliecina, ka iecere ir attaisnojusies, – stāsta VIAA direktore
Dita Traidās.
Mācību dalībnieku vidū 66%
ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem,
savukārt vairāk nekā trešā daļa
ir vecumā no 45 gadiem, kas ir
prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu izglītības ieguvēju ir
vecumā no 56 gadiem, kas apliecina Latvijas darbaspēka gatavību mācīties mūža garumā.

Šajā kārtā vairāk nekā 100
dažādu prasmju 11 nozarēs
Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt aptuveni
100 dažādas prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības
programmās. Visvairāk mācību
iespēju šajā kārtā ir elektronisko

un optisko iekārtu ražošanas un
IKT nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kā arī
transporta un loģistikas nozarē.
Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī ēdināšanas pakalpojumi
un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošana, drukas un
mediju tehnoloģijas, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība.

Strādājošajiem,
pašnodarbinātajiem un
jaunajiem vecākiem darba
attiecībās
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem
25 gadu vecumu, strādājošiem
vai pašnodarbinātiem. Pieteikties
var arī jaunie vecāki, kuri atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Ja uz vienu vietu būs vairāki
pieteikumi, īpašas priekšrocības
uzņemšanā būs strādājošajiem
vecumā no 45 gadiem, kuri strādā

konkrētās Profesiju klasifikatora
pamatgrupu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, kuras
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) projektā Atbalsts ilgākam
darba mūžam saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem
un personām ar alternatīvo sta
tusu.
Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var
finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai
trūcīgā statusu mācību maksu
pilnā apmērā sedz ES fondi un
valsts, kā arī ir iespēja saņemt
transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie
ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka
pakalpojumiem, kas izmantoti
mācību laikā.
Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu
profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi,
NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt

karjeras konsultāciju, savukārt
81 projekta sadarbības pašvaldībā
ir pieejami pieaugušo izglītības
koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu.
Pieteikšanās notiek izglītības
iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski,
nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām,
izglītības iestādēm, pieteikšanās
kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
ES fondu pieaugušo izglītības
projekta Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību
darba tirgus pieprasījumam un
veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts. Līdz 2022. gada
31. decembrim tajā tiks ieguldīti
vairāk nekā 25 miljoni eiro.
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Salacgrīvas novadā
viesojas Ukrainas karavīru
atraitnes

Pagājušonedēļ
Salacgrīvas
novadā viesojās Krievijas un
Ukrainas militārajā konfliktā
bojāgājušo karavīru atraitnes ar
bērniem no Žitomiras apgabala
Novohradas-Volinskas. Viesi no
Ukrainas dzīvoja Salacgrīvas
vidusskolā un īsajā ciemošanās
laikā devās Tūrisma informācijas centra gida vadītā ekskursijā,
degustēja IK Lienes konditoreja
cepto maizīti, atpūtās pludmalē
un izbrauca jūrā ar kuģīti.
20 viesu grupu vadīja Larisa
Lisovska, kura kopā ar bērniem
no bojāgājušo ģimenēm Latvijā ieradās arī pērn. Toreiz viņa
iepazinās ar žurnālistu Ati Klimoviču, un viņš šī gada februārī
viesojās Novohrada-Volinskā,
turklāt intervēja sievietes, kuras zaudējušas vīrus militārajā
konfliktā. Tieši viņš uzaicinājis
vasarā paviesoties Latvijā. Tā
nu grupa 10. augustā ieradās
Latvijā. Vispirms viņi paciemojās Balvos, tad Viļakā un pēc
tam Salacgrīvā. Plānots iepazīt Stopiņu novadu, apmeklēt
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Salacgrīvas pludmales
strītbols

Strītbols ūdenī ir ne tikai atvēsinoša, bet arī ļoti grūta spēle

Mirklis no viesu izbraukuma jūrā ar kuģīti, skanot ukraiņu tautas dziesmai

Rīgu un tad doties uz Pāvilostu.
– Jau pagājušajā gadā sapratu,
cik daudz kopīga Ukrainai ir
ar Baltijas valstīm. Esam pārsteigtas, cik latvieši ir sirsnīgi
un līdzjūtīgi, pārdzīvo Ukrainā
notiekošo. Mums ir kopīgs „lielais kaimiņš”, un tikai pirms četriem gadiem mēs sapratām, cik

tas ir „labs” kaimiņš, brālis un
biedrs. Viesojoties šeit, varam
kaut nedaudz atpūsties, jo ikdienā jārūpējas par ģimenes iztiku.
Te var gūt pozitīvas emocijas
un smelties labas idejas! – teica
L. Lisovska.
Ilga Tiesnese

Ainažos motokross

28. jūlijā skaistajā Salacgrīvas kreisā krasta pludmalē notika
jau ceturtais pludmales strītbola
čempionāts. Šis ir viens no neparastākajiem strītbola turnīriem
Latvijā, jo sportisti spēles aizvada ūdeni.
Pasākumu pilnajā vasarā,
šoreiz turnīrā piedalījās piecas
drosmīgas komandas, kas, spītējot karstajam laikam un aukstajam ūdenim, aizvadīja spēles
līdz potītēm ūdenī. Lai noteiktu

uzvarētāju, cīnījās trīs pieaugušo un divas jauniešu komandas,
aizvadot divas savstarpējas spēles līdz 11 punktiem. Tās bija
spraigas un ļoti interesantas.
Uzvaru turnīrā svinēja komanda
ar nosaukumu Komanda. Čempionātu rīkoja basketbola klubs
Salacgrīva, atbalstīja Salacgrīvas
novada dome, sporta un atpūtas
komplekss Zvejnieku parks.
BK «Salacgrīva»

Kluba Fenikss audzēkņu
panākumi
14. jūlijā jātnieku sporta kluba (JSK) Fenikss meitenes piedalījās sacensībās Igaunijā, kur
55 dalībnieku konkurencē maršrutā Nr. 2 Emīlija Bergmane
ar zirgu Deja ar vilkiem izcīnīja
5. vietu. Laura Zaķe ar Aurēliju
ierindojās 12. vietā.
22. jūlijā tika apmeklētas sacensības Valmiermuižas kauss
2018 Valmierā. Tajās debija bija

diviem mazajiem Feniksa audzēkņiem. Luīze Birkenberga
pirmo reizi piedalījās sacensībās,
teicami veicot vadības maršrutu,
bet Elizabete Līcīte pirmo reizi
veica šķēršļu maršrutu. Emīlija
Bergmane ar Deja ar vilkiem izcīnīja 1. vietu 2A maršrutā.
Elīza Ozoliņa,
JSK «Fenikss»

Jaunie dambretisti
veiksmīgi cīnās Rīgā
Startē visjaunākie

14. jūlijā Ainažu mototrasē
Cepļi notika Nacionālā kausa
motokrosā 4. posms. 194 dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas un, protams, Latvijas,
neskatoties uz saulaino un karsto
laiku, sacentās par labākā titulu
šajā posmā. Sacensību vietā –
Cepļu trasē – uzlabots segums,
pacelta brauktuves daļa, uzvestas
jūras smiltis, kā arī pamainīti daži
līkumi un elementi. Tagad apmēram 50% seguma ir jūras smiltis,
kas braukšanai prasa iemaņas.
Pirms starta dalībnieki tikās
ar sacensību galveno tiesnesi
Raimondu Keišu, kurš ne tikai
iepazīstināja ar grupu sadalījumu
un braucieniem, bet arī aicināja
braucējus būt uzmanīgiem. Uzmundrinājuma vārdus dalībniekiem sacīja arī trases saimnieku – Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības – pārstāvis
Gints Kopštāls.
Pirmie uz starta stājās jaunākie un vecākie MX 50 braucēji.
Jāuzsver, ka ar startu šajā grupā
savu sportista karjeru sākuši visi
lielie braucēji, tostarp pasaules
čempions Pauls Jonass. Pārliecinošu uzvaru MX 50 Jaunāko

klases kopvērtējumā ceturto
posmu pēc kārtas izcīnīja Gregs
Laguta (CAMK Latgale), kurš
aiz sevis atstāja Roju Zaborski
un Artūru Vinteru (Jāņa Vintera
Moto Team Rīga). MX 50 Vecāko vidū sevi kā ātrāko pierādīja
Eimants Cepulis no Lietuvas, aiz
viņa Rūdolfs Augstkalns (Rambas R), bet 3. vietā – Jons Kublicks (Lietuva). Markuss Kokins
(MX Moduls) izcīnīja uzvaru
MX 65 Jaunāko vidū, turpretī
Vecāko ieskaitē uzvaras laurus
plūca Tomass Šaicāns (Salacas
Kauss). MX 85 Jaunāko vidū
1. vietu ieņēma Uldis Freibergs
(F.F.F. Sporta klubs), 2. bija Roberts Lūsis (Motokurzeme), bet
3. – Rauls Blūmfelds (Elkšņi
sporta klubs). MX 85 Vecāko
klasē ātrākais izrādījās Aleksis
Araids (Rodeo MX). Mini MX
divu braucienu summā uzvaru izcīnīja Reinis Pušpurs (Gulbenes
Moto), aiz viņa – Edgars Upītis
un Arno Veģis (Karro MX).
MX A 24 sportistu konkurencē ātrākais bija Jānis Kārkliņš
(Motovidzeme), 2. un 3. vietu
izcīnīja attiecīgi Kārlis Kalējs
(Rambas R) un Krists Zicmanis

(RaceON). MX B klasē ātrākais
izrādījās Mareks Zolmanis (Saldus Motoklubs), kuram sekoja
Ilgvars Martemjanos (Kalsnavas
MB) un Raivis Zolmanis (Saldus
Motoklubs). MX C ieskaitē, kur,
tāpat kā abās iepriekšminētajās
klasēs, startēja 24 atlēti, uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena
kāpa Mārtiņš Mauriņš (F.F.F.
Sporta klubs), 2. pozīcijā ierindojās Roberts Jānis Rubens (CAMK
Latgale), bet 3. – Jānis Konutis
(Rambas R). MX D atlētu konkurencē uzvaras laurus plūca Jānis
Freimanis (L.R.K.), uzreiz aiz
viņa – Dainis Baduns, bet 3. vietu izcīnīja Reinis Tilaks (Elkšņi
Sporta klubs).
Komandu vērtējumā Ainažu
posmā uzvaru svinēja Rambas R,
kuri pārspēja Saldus Motoklubu
un Motovidzemi. Sezonas kopvērtējumā, tāpat kā Ainažos, līderpozīcijās ar iekrātiem 3106 pun
ktiem atrodas Rambas R. 2. pozīcijā pašlaik ir Saldus Motoklubs,
bet 3. – RaceON.
Paldies sponsoriem un atbal
stītājiem, dalībniekiem un skatītājiem, kuri izturēja karsto laiku!
Ilga Tiesnese

Kristers Lapiņš (no kreisās) cīņā par 6. vietu

Rīgā noslēgušies divi lieli
simtlauciņu dambretes turnīri.
Divpadsmitkārtēja valsts čempiona Valda Zvirbuļa piemiņas
turnīrs pulcēja ļoti spēcīgu sastāvu. Tajā piedalījās divi lielmeistari un 10 sporta meistaru. Sacensībās veiksmīgi startēja Limbažu
un Salacgrīvas novada sporta
skolas audzēkņi. Sieviešu konkurencē uzvarēja Elizabete Norenberga, bet jaunietēm kausu ieguva Sintija Malofeja. Izcils starts
padevās Klāvam Norenbergam,
kurš starp vīriem bija piektais,
atstājot aiz sevis astoņus sporta
meistarus.
Četras dienas tieši 100 dambretistu no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas
un Nīderlandes cīnījās par starptautiskā turnīra Riga Open 2018

balvām. No mūsu sporta skolas
audzēkņiem atkal labākais bija
K. Norenbergs, kurš izcīnīja sudraba medaļu jauniešu konkurencē. Vēl jāuzslavē Kristers Lapiņš
par iegūto 6. vietu.
Septiņi mūsu jaunie dambretisti Rīgā piedalījās arī Latvijas
Dambretes federācijas organizētajās meistarklasēs 100 lauciņu
dambretē. Tās vadīja sešpadsmitkārtēja pasaules čempione Zoja
Golubeva, pasaules eksčempions
Guntis Valneris, kā arī lielmeistari Raimonds Vīpulis un Roberts
Misāns.
Abas sacensības, kā arī šīs
meistarklases bija laba pieredzes
skola, gatavojoties Eiropas jaunatnes čempionātam Viļņā.
Kārlis Ozols
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Balta kā no dzelmes
   klusi
Vasara ir izkāpusi…
Ej zem ziedu
                baltās sagšas,
Ej zem lapu zaļās telts –
Visur, visur tavām ilgām
Galds ir klāts un mielasts celts.
(K. Skalbe)

Svinēsim vasaru,
svinēsim dzīvi…
vēl mazliet! Lai izdodas!

2018. gada 24. augusts

2018./19. mācību gada
sākums 3. septembrī
l

l
l
l
l

Salacgrīvas vidusskolai plkst. 10.00
Zvejnieku parka estrādē, pirms tam
pulcēšanās skolā (savās klasēs)
Liepupes pamatskolai 9.00
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai 10.30
Salacgrīvas novada mūzikas skolai 11.30
Salacgrīvas mākslas skolai 12.00
(jaunu audzēkņu uzņemšana 11.30)

Lai veiksmīgs, radošām idejām un
sasniegumiem bagāts jaunais mācību gads!

Liepupes tautas namā
6.IX		 19.00
12.IX 19.00
22.IX 18.00
				

spēlfilma Blēži. Ieeja 2 EUR
Dzejas dienu sarīkojums. Ieeja bez maksas
Stūrīšu amatierteātra izrāde – Alehandro Kasona
Trešais vārds. Režisore Sandra Avotiņa. Ieeja 2 EUR

Liepupes Birzgaiļos
29.IX 14.00–19.00

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2018. gada 18. jūlija lēmumu Nr. 244 (protokols Nr. 8; 2.§)

senioru balle

25. augustā plkst. 20 aicinām tevi
Salacas upes kreisajā krastā,
netālu no stāvlaukuma jūrmalā,

piedalīties
uguns iedegšanā,
dziesmu dziedāšanā,
rotaļās iešanā
par tīru Baltijas jūru un
stipriem cilvēkiem.
Folkloras kopa «Cielava»

Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs sveic
savus audzēkņus un viņu vecākus
2018./2019. mācību gadā!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2014. gada 21. maija
saistošajos noteikumos Nr. 5
Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtība
Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība 3. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai 13. punktu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos
noteikumos Nr. 5 Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā (turpmāk tekstā –
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izslēgt noteikumu 5. punktu.
2. Izteikt noteikumu 6. punktu
šādā redakcijā:
“6. Par Mājas dzīvnieka (suņa) turēšanu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā ir jāmaksā ikgadējā
pašvaldības nodeva saskaņā ar Salacgrīvas novada domes saistošajiem
noteikumiem par Salacgrīvas novada

pašvaldības nodevām. Ja sunim nav
reģistrācijas pazīšanās zīme, pēc
nodevas nomaksas Mājas dzīvnieka
(suņa) īpašniekam (turētājam) tiek
izsniegta bezmaksas Reģistrācijas
pazīšanās zīme.”.
3. Izteikt noteikumu 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt Mājas dzīvnieku
datubāzē un nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu par suņu
turēšanu;”.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts

saistošajiem noteikumiem Nr. 11
«Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos
Nr. 5 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība
Salacgrīvas novadā»
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu to atbilstību 2011.
gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība.

2. Īss projekta
saturs

No saistošajiem noteikumiem tiek izslēgtas normas, kas paredz,
ka mājas dzīvnieku (suni) jāreģistrē Salacgrīvas novada pašvaldības izveidotajā mājas dzīvnieku reģistrā. Saistošajos noteikumos precizēta norma par mājas dzīvnieka (suņa) reģistrācijas
žetona izsniegšanas kārtību, nosakot – ja sunim nav reģistrācijas pazīšanās zīmes, to izsniedz pēc pašvaldības nodevas par
suņu turēšanu samaksas.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta pašvaldības budžeta
ietvaros.

4. Informācija par
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.

6. Informācija par
konsultācijām

Nav notikušas.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

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

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 4000 eks.

