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 Nesen SIA Salacgrīvas ūdens vadītājs 
Kaspars Krūmiņš parakstīja līgumu ar būv-
nieka Siltums Jums valdes priekšsēdētāju 
Māri Ozoliņu un būvuzraudzības uzņēmu-
ma Firma L4 valdes priekšsēdētāju Gunā-
ru Valinku, tā dodot startu Kohēzijas fonda 
(KF) līdzfi nansētajam ūdenssaimniecības 
attīstības projektam.
 Salacgrīvas novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs atzina, ka notikums 
ir nopietns, sabiedrība to ļoti gaida. Kon-

kursā piedalījās 7 fi rmas, izraudzīts saim-
nieciski izdevīgākais piedāvājums.
 Projekta īstenošanas kopējās izmak-
sas ir aptuveni 2,3 miljoni latu, no tiem 
lauvas tiesu - 1,7 miljonus - fi nansē 
KF. Taps 5 kanalizācijas sūkņu stacijas. 
Pavisam plānots no jauna izbūvēt vai re-
konstruēt tīklus 24 km garumā, aptuveni 
puse no tiem būs ūdens, otra - kanalizācijas 
cauruļvadi. Pieslēgumus izbūvēs līdz t.s. 
sarkanajai līnijai, turpmākais jau būs īpaš-

nieku ziņā. Dzirdēts, ka cilvēki labprāt sa-
ņemtu ūdeni no centralizētā ūdensvada, bet 
kanalizācijas pakalpojumu negrib izman-
tot, jo lētāk kanalizāciju izvest. Dzeramā 
ūdens kvalitāti Salacgrīvā D. Straubergs 
slavēja: - Ūdens sastāvs pēc tam, kad uz-
stādījām fi ltrus, ir labs, cilvēki ietaupa arī 
uz to, ka nav jāpērk tīrīšanas līdzekļi san-
tehnikai. Vai lētāk ir kanalizāciju izvest, 
pašvaldības vadītājs gan šaubījās: - Ja no-
tiek infi ltrācija zemē, tad ir lētāk, bet ja ir 
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pilnīgi slēgta kanalizācijas bedre, tad pat 
dārgāk. Piekrastes teritorijā ir kategoriski 
aizliegts infi ltrēt kanalizāciju. Pašvaldība 
apzināti līdz šim nav kontrolējusi grunts 
piesārņojumu, jo nevarējām piedāvāt tādu 
pakalpojumu kā pieslēgšanās centralizē-
tajam kanalizācijas tīklam. Nu daudziem 
šāda iespēja būs, turpmāk kontrolēsim šo 
situāciju. Viņš sprieda, ka lētāk ir pieslēg-
ties centralizētajai sistēmai, nevis uzstādīt 
mājai lokālās attīrīšanas ietaises. 
 Firmas L4 valdes priekšsēdētājs 
G. Valinka sprieda, ka patiesībā Eiropu, 
kas līdzfi nansē šādus projektus, vairāk 
interesē tieši kanalizācijas sistēmas sakār-
tošana, iespēja sakārtot ūdenssaimniecību 
tiek dota bonusā. 
 D. Straubergs pastāstīja, ka joprojām 
notiek darbība, lai likumā atjaunotu punktu 
par dalīto tarifu. - Mūsu pašvaldībai, kur 
dzīvo daudz atpūtnieku, tas ir ļoti būtiski. 
Tas būtu tikai godīgi pret vietējiem iedzī-
votājiem, kuri visu gadu maksā par ūdens 
un kanalizācijas vadu apsaimniekošanu, 
bet atpūtnieki tikai to laiku, kamēr dzīvo 
savās vasaras mājās. Ir jānodala abonē-
šanas maksa, kas ir visu gadu, un maksa 
par patērēto ūdeni, - uzskata pašvaldības 
vadītājs.
 Firmas Siltums Jums valdes priekš-
sēdētājs M. Ozoliņš projektu novērtēja 
kā interesantu un pat izaicinošu, jo darba 
apjoms liels, bez tam sarežģīti būšot šķēr-
sot Salacu. Viņš lēš, ka līdz ziemai, kad 
darbos ieturēs pauzi, vajadzētu paveikt 
40 - 50% no apjoma. Firma ir gatava pro-
jekta īstenošanā piesaistīt arī vietējos re-
sursus. Darbi jāpabeidz līdz nākamā gada 
septembrim. 

Regīna Tamane, «Auseklis»

SIA Salacgrīvas ūdens 
informē

 SIA Salacgrīvas ūdens informē, ka augustā Salacgrīvā 
sākusies kanalizācijas un ūdensvada izbūve projektā Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā. 
Darbi ritēs Briežu, Salas, Tīruma un Brenguļmeža ielas ra-
jonā. 
 Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni uzņemt iespējamos sa-
tiksmes ierobežojumus (par tiem būs izliktas informējošās 
zīmes), kā arī citas neērtības. 
 Atgādinām, ka jaunie kanalizācijas un ūdensvada pieslē-
gumi par projekta naudu tiks izveidoti līdz jūsu īpašumu ro-
bežām. 
 Par iespējām un kārtību, kādā tiks organizēta pieslēgšanās 
pie centralizētajām komunikācijām, lūdzam vērsties SIA Sa-
lacgrīvas ūdens birojā.

SIA «Salacgrīvas ūdens»

 9. augustā, dienu pirms Salacgrīvas 
pilsētas svētkiem, Salacgrīvas novada 
jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC) Bāka 
tika atklāta Kārļa Miksona pirmā fo-
toizstāde Finiša nav un nebūs, ir tikai 
starts..., kurā aplūkojamas 14 fotogrāfi -
jas, kas uzņemtas gan fotostudijā Ēna, 
gan dabā.
 Kārlis Miksons (1994) apraksta sevi 
kā aktīvu jaunieti, kurš ir atvērts jaunām 
idejām. Viņš fotografēt sācis 12 gadu 
vecumā un jau tad esot zinājis, ka fo-
tografēšana nebūs tikai hobijs. Paralēli 
fotografēšanai Kārlis savu profesionālo 
karjeru vēlas saistīt ar žurnālistiku. 
 Izstādi iespējams apmeklēt darbdie-
nās plkst. 14 – 20 līdz 6. septembrim 
JIC Bāka, Sila ielā 2, 3. stāvā.

Marta Dance,
Salacgrīvas novada JIC «Bāka» 

jaunatnes lietu speciāliste

Jaunietis var!  

 

Lai tev laime,
Lai tev prieks,

Lai tev skolā desmitnieks!

Pirmā skolas diena
2. septembrī 

 10.00  Salacgrīvas vidusskolā
 10.00  Liepupes vidusskolā
 10.30  K. Valdemāra Ainažu pamatskolā
 12.00  Salacgrīvas mūzikas skolā un Salacgrīvas 
   mākslas skolā (jaunajās telpās Pērnavas ielā 29)
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 Augusta pirmajā pusē biedrības Jūr-
kante stratēģijā īstenotos projektus izvēr-
tēja konkursa Sējējs 2013 vērtēšanas ko-
misija.
 Konkurss Sējējs 2013 ir Zemkopības 
ministrijas rīkots ikgadējs pasākums, lai 
noteiktu labāko ieguldījumu Latvijas lau-
ku attīstībā un lauksaimniecībā. Šis kon-
kurss Latvijā notiek jau 20. reizi, bet otro 
gadu tā gaitā vērtē arī gada Leader grupas. 
Pērn konkursā par labāko gada Leader 
grupu piedalījās 11 vietējās rīcības grupas, 
šogad - 3. 
 Biedrības Jūrkante koordinatore Dzin-
tra Eizenberga vērtēšanai visupirms rādīja 
Ainažos īstenotos projektus. Tika apska-
tīts pašvaldības projekts Sapnis par dejām, 

dziesmām un rotaļām kultūras namā, sa-
vukārt biedrības Ainaži vadītājs Hermanis 
Juzefovičs aizrautīgi un interesanti stāstīja 
par paveikto projektā Paši audzējam – 
paši tirgojam, kurā Ainažu centrā uzceltas 
labiekārtotas tirgus nojumes, bet projektā 
Ceļojam, baudām un atpūšamies labiekār-
tota atpūtas vieta un uzbūvēta zivju kū-
pinātava visu ainažnieku iecienītajā vietā 
pie Baltās saules.
 Pa ceļam uz Salacgrīvu Dz. Eizenber-
ga komisijai stāstīja par biedrības Kuivižu 
zvejnieku apvienība projektu - asfaltēta 
automašīnu stāvlaukuma izbūvi ar notek-
ūdeņu savākšanu un attīrīšanu Kuivižu 
ostā - un biedrības Kuivižu jahtklubs īste-
noto projektu Buru laivu noma un burāša-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām
 APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 17. jūlija sēdes lēmumu Nr. 294 (protokols 
Nr. 9; 4.§)
 Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, likuma Par nodokļiem un nodevām 12. 
panta pirmās daļas 7. punktu
 Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības nodevām šādu grozījumu:
 1. Papildināt saistošo noteikumu 27. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
 „Nosakot gada nodevas likmi, ja komerciāla rakstura reklāmas, afi šu, sludinājumu laukums aizņem 
vairāk nekā 1m2, par katru nākamo reklāmas laukuma m2 jāmaksā papildus Ls 10.”

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Jūrkantes projektus vērtē Sējējs 2013

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādama informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, lai atvieglotu nodevas slogu, nosakot gada nodevas 
apmēru par reklāmas, afi šu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošajos noteikumos noteikts gada nodevas apmērs, kas tiek aprēķināts, ņe-
mot vērā saistošajos noteikumos noteikto gada nodevas pamatlikmi par 1 m2. 

Par katru nākamo reklāmas m2  papildus jāmaksā Ls 10.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo 
noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma raksts neiekļauj 
informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Praktiski neietekmēs.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi līdzšinējo kārtību nemainīs. 

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 17.07.2013. sēdes lēmumam Nr. 294 (protokols Nr. 9; 4.§)

Saistošo noteikumu Nr. 10 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 16 

„Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” projekta paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Vērtēšanas komisijas loceklēm interesanta saruna raisījās ar biedrības Jūrkante vadītāju 
Ojāru Zvejnieku

nas iemaņu apmācība.
 Salacgrīvā vērtētājas ar interesi apska-
tīja Salacas malā uzstādītās informatīvās 
zīmes, kas tapušas biedrības Limbažu 
rajona mednieku kolektīvs «Ainaži» pro-
jektā Informēts makšķernieks. Biedrības 
Jūrkante valdes priekšsēdētājs Ojārs Zvej-
nieks pastāstīja, ka šādas zīmes Salacas 
krastos uzstādītas visa Salacgrīvas novada 
teritorijā. 
 Krasta ielas sporta laukumā vērtētājus 
sagaidīja biedrības Sports Salacgrīvas no-
vadam pārstāvji Mārcis Kalniņš un Jānis 
Bergs, lai pastāstītu par saviem projektiem 
– Sporta trenažieru un aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana, Sporta laukuma izbūve un 
rekonstrukcija un Ūdens atrakciju inven-
tāra iegāde. Diemžēl laika trūkuma dēļ 
žūrijai neiznāca izmēģināt ūdens atrakci-
jas – lielo ūdens bumbu zorbs un pa ūdens 
virsmu lēkājošo Waterbird.
 Pusdienojot viesu namā Kraukļi, vēr-
tēšanas komisija bija pirmā, kas apskatīja 
zemnieku saimniecības Kraukļi īstenoto 
projektu Tuvāk pie ūdeņiem. 
 Tālāk komisija mēroja ceļu uz Tūjas 
Krimalniekiem, kur ļoti veiksmīgi projek-
tu darbi veicas biedrībai Tūjaskrasts. Ne-
ilgā laikā biedrība īstenojusi 3: Jaunu pa-
matlīdzekļu iegāde un uzstādīšana gājēju 
un velosipēdistu dabas taku maršrutā ar 
velosipēdu nomas punktiem Tūjā un cie-
mā, Saviļņojošā Tūja un Tūja kūpina. To 
gaitā tapusi zivju kūpinātava, labiekārto-
ta atpūtas vieta un iegādāti pamatlīdzekļi 
zvejas laivu stacijas izveidei.
 Ar muzikālu priekšnesumu Liepupes 
pilskalnā viesus sagaidīja muzicējošie 
liep     upieši Andra Zundes vadībā, viņi pre-
zentēja projektu Kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšana Salacgrīvas novadā un 
starptautisko projektu Senie amati mūsdie-
nās.

 Brauciena izskaņā komisija viesojās 
Skultē, kur apskatīja Limbažu novada do-
mes īstenoto projektu Laikmetīgā Skultes 
integrācijas centra aprīkojuma nodroši-
nāšana un biedrības Vīzija projektus Fo-
togrāfi ja – valoda, kurā runā visa pasaule 
un Jaunas iespējas tūristiem un vietējiem 
iedzīvotājiem. Īstenojot šo projektu, pie 
Aģes upes top labiekārtota atpūtas vieta ar 
galdu, soliem, ugunskura un atpūtas vietu.
 Baudot saimnieces Zintas Mednes 
gardo zivju zupu, vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja, Lauku attīstības fonda At-
balsta nodaļas vadītāja Ineta Stabulniece 
sacīja: - Mums patika viesoties biedrības 
«Jūrkante» teritorijā. Iepazīstoties ar 
projektiem, sapratām, ka šeit ir ļoti aktī-
vi un iniciatīvas bagāti cilvēki, kuri grib 
darboties, piepildīt savus sapņus un būt 
kopā. Īstenībā tā ir „Leader” būtība - ir 
vajadzīgas investīcijas, bet galvenais – 
kopdarbība. To mēs sajutām Ainažos, Sa-
lacgrīvā, Liepupē, Tūjā un Skultē. Priecē 
tas, ka paši projektu īstenotāji stāsta par 
paveikto, viņi „deg par savu lietu.”
 Lauku atbalsta dienests biedrību Jūr-
kante konkursam Sējējs 2013 izvirzīja kā 
vienu no visaktīvākajām vietējās rīcības 
grupām, kas darbojas visatbilstošāk vie-
tējo rīcības grupu mērķiem un uzdevu-
miem. Mūspuse bija pirmā, ko konkursa 
komisija vērtēja, turpmākajos tās plānos 
bija doties uz Jelgavu, lai iepazītos ar 
tur īstenotajiem projektiem, kā arī skatīt 
Kuldīgas novada biedrības Darīsim paši 
paveikto. 
 Konkursa rezultātus komisija paziņos 
oktobrī, lielajā Sējēja ballē. Ļoti ceram, 
ka mūsējiem – biedrībai Jūrkante - veik-
sies un rudenī mēs varēsim sveikt uzvarē-
tājus.

Ilga Tiesnese

Vēstnieka vizīte 
Ainažu 

psihoneiroloģiskajā
 slimnīcā

Ilona Balode kopā ar Latvijas vēstnieku Nīderlandē Māri Klišānu pie 
VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca «Ainaži»

 4. jūlijā pēc ofi ciāla organi-
zācijas Stichting Hulp Letland 
Nīderlandē vadītāja Jopa Fuij-
kinka uzaicinājuma VSIA Bēr-
nu psihoneiroloģiskā slimnīca 
«Ainaži» viesojās Latvijas vēst-
nieks Nīderlandē Māris Klišāns. 
Vizītes mērķis bija iepazīties ar 
Stichting Hulp Letland sadarbī-
bu ar slimnīcu Ainažos, ziedo-
jumu izlietojumu, esošajām un 
plānotajām aktivitātēm turpmā-
kās sadarbības jomā. 

  Vēstnieks bija pārsteigts par 
redzēto un, atgriezies Hāgā, at-
rakstīja vēstuli, kurā bija minēts: 
- Bija patiess prieks iepazīties 
ar jūsu izveidoto un iekārtoto 
slimnīcu. Īpašs prieks par ho-
landiešu palīdzību kā graudā, tā 
naudā, turklāt jūs to protat likt 
lietā!

Ilona Balode,
VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā 

slimnīca «Ainaži» vadītāja
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 Salacgrīvas pilsēta šovasar svinēja sa-
vus desmitos pilsētas svētkus. Tie sākās 
piektdienas vakarā ar salacgrīvieša Kārļa 
Miksona fotoizstādes Finiša nav un ne-
būs, ir tikai starts... atklāšanu Jaunatnes 
iniciatīvu centrā (JIC) Bāka un kinovaka-
ru Mantu kambarī. Vakars turpinājās ar 
tradicionālo kino rādīšanu traktierī Zvej-
nieku sēta, kur kinomīļi varēja noskatīties 
Vidzemes Televīzijā nupat tapušo doku-
mentālo fi lmu Salacgrīva pilsēta kustībā. 
Labie darbi 2008. – 2013. Filma tapusi kā 
dāvana pilsētas 85. dzimšanas dienā un 
tajā parādīti pēdējo 5 gadu lielākie dar-
bi un atspoguļoti vērienīgākie notikumi. 
Pēc fi lmas skatītāju vērtējumam tika no-
dots vasarā tapušās izrādes Skroderdienas 
Salacgrīvā ieraksts. Ar lielu interesi un 
aplausiem kino vērotāji vēlreiz izdzīvoja 
Līgodienas izrādes notikumus un pašu sa-
lacgrīviešu aktierspēli.
 Pilsētas svētku rītu ieskandēja pūtēju 
ansambļa All Remember puiši, kuri, ie-
kārtojušies automašīnas piekabē, spēlējot 
izbraukāja Bocmaņa laukumu, piestāja 
pie tirgus, muzicēja laukumā pie Maxima 
un Tūrisma informācijas centra. Pūtēju at-
raktīvā muzicēšana deva startu svētkiem. 
Tūlīt pēc tās 17 komandu devās velofoto-
orientēšanās sacensībās, kuru uzdevums 
bija atrast pilsētā 30 kontrolpunktus un 
2 stundu laikā fi nišēt. Kamēr velobraucēji 
meklēja kontrolpunktus, bibliotēkā notika 
atraktīva loterija Mans draugs, pļaviņā pie 

pilsētas ģerboņa jātnieku klubs Fenikss 
rādīja šovu, biedrība Mūsu ķepas iepazīs-
tināja ar saviem četrkājainajiem mīluļiem. 
Laukumā pie Biedrību laivas notika spor-
ta sacensības ģimenēm, bet pilsētas mu-
zejā atklāja Ziemeļvidzemes mākslinieku 
apvienības vasaras darbu izstādi. 
 Kā uz burvju mājienu pulksten 1 at-
dzīvojās senākā pilsētas iela – Rīgas iela. 
Vēsturiskajā ielā varēja meklēt aprakto 
mantu, atgūt spēkus un veldzēties dabas 
dziednīcā, izpausties radošajās darbnī-
cās, apgleznojot akmentiņus un izveido-
jot savu salacgrīvieša apsveikuma kartīti, 
klausīties ielu muzikantu mūzikā, aplūkot 
pilsētas vēsturiskās fotogrāfi jas un vērot 
traktiera Zvejnieku sēta pelēkās sienas 
pārtapšanu īstā gleznā. 
 Salacas labajā krastā, skvērā pie lute-
rāņu baznīcas, sportiskas aktivitātes visai 
ģimenei nodrošināja biedrība Marmots, 
bet prieku ausīm un muzikālu baudījumu 
dvēselei sniedza pūtēju ansambļa All Re-
member puiši un nometnes Ar mūziku pa 
viļņiem dalībnieki. Savukārt Jahtu ostā, 
kas vien vēlējās, varēja izmantot biedrī-
bas Sports Salacgrīvas novadam sarūpēto 
atrakciju Ūdens zorbs. 
 Piedaloties svētku aktivitātēs, laiks 
parasti paskrien nemanot, un jau pēcpus-
dienā pie novada domes svētku gājienam 
pulcēties sāka uzņēmumu, iestāžu, bied-
rību un klubu pārstāvji. Gājiens šogad 
īpaši varens – tajā piedalījās 36 vienības 

ar karogiem, vimpeļiem, īpašos svētku 
tērpos posušies, ar meijām rotātu smago 
un ne tik smago tehniku. Svētku gājiena 
vadībā jātnieku kluba Fenikss dalībnieki, 
bet gājienu noslēdza SIA Salacgrīva Nord 
terminal meijām pušķotā lieltehnika. 
 Pūtēju orķestra mūzikas un sveicēju 
saucienu pavadībā varenais svētku gā-
jiens šķērsoja Salacas tiltu un kā krāsai-
na un skanīga lente aizvijās līdz Jahtu 
laukumam un, nedaudz piestājot, svinīgi 
šķērsoja laukumu pie kultūras nama. Gā-
jiena dalībniekus sveica tā vadītāja Pārsla 
Dzērve un novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs. - Mēs esam sapratuši, 
ka kopā varam izdarīt daudz. Salacgrīvu 
vairs nejauc ar citām pilsētām, esam kļu-
vuši pazīstamāki. Šie ir svētki mums pa-
šiem – pašu rīkoti un organizēti. Paldies 
par jūsu līdzdalību, kopdarbību un kopī-
bas sajūtu! Kopā mēs varam! - uzrunājot 
svētku dalībniekus, sacīja D. Straubergs. 
Savukārt P. Dzērve īpaši uzteica tos gājie-
na dalībniekus, kuri piedalījās pirmo rei-
zi: SIA Salacgrīvas Nord Terminal, SIA 
Maxima, biedrību Marmots un novada 
ģimeņu biedrību, Kopturis-A basketbola 
klubu, JIC Bāka un Salacgrīvas mūzikas 
skolu. 
 Kad bija izskanējuši pateicības vār-
di svētku organizētājiem un dalībnie-
kiem – pilsētas bibliotēkai un muzejam, 
biedrībām Mūsu ķepas, Marmots, Sports 
Salacgrīvas novadam, Mežābelei, Mēs 

sabiedrībai, Zviedru ceļš, JIC Bāka, 
māksliniekam Kristapam Auzenbergam 
un pūtēju ansamblim All remember - , 
bija laiks sveikt dienas sacensību uzva-
rētājus. Pirmie balvas saņēma ģimeņu 
sporta spēļu dalībnieki. 19 ģimeņu sacen-
sībā 3. vietu ieguva Burdikovu ģimene, 
2. - Močānu ģimene, bet šo sacensību 
uzvarētāja bija Tomsonu ģimene. Balvas 
un diplomus saņēma arī velofotoorien-
tēšanās sacensību uzvarētāji. Spraigā 
17 komandu sacensībā 3. bija komanda 
Buciņi (Lita Jēkabsone un Mārcis Sa-
klaurs), 2. - komanda XXX (Kaspars 
Neimanis un Dāvis Melnalksnis), bet 
1. vietā Kuprvaļi (Jānis Brunzets un Ri-
mants Jirgensons). Īpašas žūrijas balvas 
par komandas vizuālo noformējumu sa-
ņēma komandas Vizbulītes un Zvaigžņu 
kuģa kareivji, kā arī komanda Spaider-
mann, kurā no 3 dalībniekiem 2 bija jau-
nāki par 5 gadiem.
 Kad labākie bija sumināti un balvas 
saņemtas, salacgrīviešu priekam skanē-
ja koncerts Saldie 80 un ne tikai..., kurā 
kopā ar pavadošo grupu uzstājās dziedošā 
Dūdumu ģimene – Ira Krauja un Rūta Dū-
duma. Ballē svētku viesus izklaidēja Ai-
vars Birzmalis ar savu grupu un Rollmens 
Band. 
 Svētki izskanējuši – paldies visiem, 
kuri piedalījās! Tiksimies nākamajos 
svētkos!

Ilga Tiesnese

Salacgrīva svin!

Salacgrīviešus 
svētku rītā modinā-
ja pūtēji no grupas 

All Remember

Skatītājus priecēja jātnieku kluba Fenikss dalībnieki

Biedrība Mežābele ikvienu aicināja pazīt zālītes un labprāt stāstīja par to 
ārstnieciskajām spējām

Salacgrīvas 
pilsētas svētku 
gājiens notika 

jau desmito reizi

 31. augustā notiks Seno ugunskuru 
nakts, kad saulrieta laikā pl. 21.30 Bal-
tijas jūras krastā ikviens aicināts iedegt 
ugunskuru, simbolizējot apņemšanos rū-
pēties par jūru un vienlaikus atvadīties 
no vasaras. Seno ugunskuru nakts visās 
valstīs ap Baltijas jūru notiks vienlaikus. 
Latvijā akcijas norisi koordinē nodibinā-
jums Rīga 2014, Eiropas kultūras galvas-
pilsētas gada rīkotāji.
 Akcijā piedalīties aicināts ikviens - tam 
piemērotā un atļautā vietā iekurt uguns-
kuru, mudināt draugus un kaimiņus pie-
vienoties, lai kopā pavadītu vakaru jūras 

krastā. Nodibinājums Rīga 2014 uzrunājis 
arī 17 Latvijas piejūras pašvaldību pieda-
līties šajā norisē un 31. augustā organizēt 
pasākumu pie jūras.
 Pie ugunskuriem cilvēki aicināti izteikt 
savus solījumus jūrai, lasīt dzeju, dziedāt, 
iet rotaļās vai vienkārši vērot ugunskuru 
un jūru. Lai katrs ugunskurs būtu pama-
nāms citām Latvijas piejūras pašvaldībām 
un Baltijas jūras valstīm, ikviens tā vietu 
var atzīmēt virtuālā kartē www.ancient-
lights.eu/.
 Seno ugunskuru nakts pasākums no-
risināsies arī Rīgā, Vakarbuļļu pludma-

lē. Pirms ugunskura iedegšanas notiks 
dzejas lasījumi, un plānots, ka no pl. 21 
DJ Monsta kopā ar Birutu Ozoliņu sniegs 
brīvdabas koncertu. Aicināti visi intere-
senti, lai parādītu piejūras tautu vienotību 
un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultū-
ras mantojumu.
 Seno ugunskuru nakts tradīcija atdzi-
ma 1992. gadā Somijas pilsētā Turku. 
Drīz vien tā guva lielu atsaucību arī citās 
Baltijas jūras valstīs - Igaunijā, Zvied-
rijā, Vācijā, Polijā u.c. Turpinot divu 
2011. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu 
- Turku un Tallinas - aizsākto, arī nodibi-

nājums Rīga 2014 aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju pievienoties šai akcijai. Latvi-
jā šī akcija jau vairāk nekā 10 gadu tiek 
atzīmēta Rojā un Pāvilostā. 
 Tuvojoties pasākumam, kultūras portā-
lā www.riga2014.org būs pieejama plašā-
ka informācija par ugunskuru vietām un 
plānotajiem pasākumiem visā Latvijā.

Mārtiņš Drēģeris,
nodibinājuma «Rīga 2014» sabiedrisko 

attiecību programmas vadītājs
Mob. t. 29248776

martins.dregeris@riga2014.org
www.riga2014.org

Seno ugunskuru nakts
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Biedrības Mūsu ķepas aktivitātes

Krīperu ielā kaķu mājas norobežotas 
no ziņkāro skatieniem
 Salacgrīvā, Krīperu ielā esošās kaķu 
mājas tagad ar niedru sienu norobežotas 
no garāmgājējiem un pārliekas uzmanī-
bas. Nezinātājs nemaz nevar pamanīt, ka 
netālu no topošās promenādes aiz niedru 
sienas paslēpusies kaķu māja, ko ik dienu 
apciemo aptuveni 20 minču. 
 Doma kaķu māju paslēpt aiz niedrēm 
prātā ienāca biedrības Mūsu ķepas vadī-
tājai Ligitai Šteinai, to īstenot palīdzēja 
aktīvs biedrības dalībnieks Uldis Apsītis. 
- Cilvēkiem vajadzētu apzināties – mēs 
taču esam atbildīgi par tiem, kurus esam 
pieradinājuši. Nepieņemsim mājās svešus 

dzīvniekus, ja nevaram par tiem rūpēties 
visu laiku, - uzsvēra Ligita. Viņa teic lielu 
paldies visiem, kuri rūpējas par četrkājai-
najiem dzīves pabērniem, un cer, ka, patei-
coties atbalstītāju labvēlībai un biedrības 
biedru aktīvai līdzdalībai, izdosies uzstā-
dīt kaķu mājas arī citās apdzīvotās vietās. 

Projektā būvē voljeru suņiem
 Īstenojot Nīderlanes biedrības Konin-
klijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
un Salacgrīvas novada domes konkur-
sa Sabiedrība ar dvēseli 2013 atbalstīto 
projektu, Salacgrīvas novada dzīvnieku 
aizsardzības biedrība Mūsu ķepas nupat 
pabeigusi suņu voljera izbūvi Tīruma ielā. 

 Biedrības vadītāja Ligita Šteina, biedrs 
Uldis Apsītis, atbalstītājs un brīvprātīgais 
Aldis Freimanis karstajā laikā 2 dienas no 
rīta līdz vakaram cītīgi strādāja un bied-
rības nomātajā zemes gabalā izveidoja 
pagaidu māju – 2 mazākus un 1 lielāku 
voljeru.  L. Šteina pastāstīja, ka tā nebūs 
patversme, bet īslaicīgas uzturēšanās vie-
ta noklīdušiem dzīvniekiem: - Tie tur būs 
pāris dienu, līdz atradīsim saimniekus. Ja 
tas neizdosies 2 - 3 dienu laikā, tad gan tos 
vedīsim uz patversmi Rīgā.
 Šis darbs nu ir paveikts, bet Ligitas gal-
vā jau rosās jauni plāni: - Zemes gabals 
mums ir stipri liels, nākotnē ar cilvēku 
atbalstu un ziedojumiem varētu te veidot 

dzīvnieku pastaigu parku. Vieta ir jauka 
un klusa, tuvu pilsētai. Šeit varētu notikt 
arī mūsu suņu ikmēneša apmācība. Darba 
gan te ir daudz, viss prasa lielus līdzekļus, 
bet mēs pamazām strādājam.
 Ligita savā un biedrības vārdā teic lielu 
paldies novada domei par atbalstu – ir iztī-
rīts grāvis, ielikta caurteka. Zemes gabals 
bijis ļoti slapjš, bet pēc grāvja iztīrīšanas 
un caurtekas ielikšanas ūdens pazudis ļoti 
ātri, lauks nožuvis un arī ceļš ir krietni 
vien sausāks. Voljera veidotāji saka pal-
dies SIA Acteks un Guntaram Zariņam no 
šīs fi rmas veikala, kurš iedeva urbjmašīnu 
un citus darbarīkus, lai darbi ritētu raitāk. 

Ilga Tiesnese

Biedrības Mūsu 
ķepas aktīvists 
Uldis Apsītis ir 
apmierināts - 
darbs izdevies, 
kaķu mājas 
Salacgrīvā 
kļuvušas skais-
tākas un ne tik 
uzkrītošas

Biedrības Mūsu 
ķepas vadītāja 

Ligita Šteina 
priecājas - voljērs 

noklīdušajiem 
četrkājainajiem 
draugiem nu ir 

tapis, bet plānu 
un vajadzību vēl 

tik daudz...

 Liepupes vidusskolā vasarā notiek pār-
vērtības sākumskolas gaitenī - vecāku un 
pedagogu sapnis par interesantu un izziņas 
procesu veicinošu gaiteni ir piepildījies! Ar 
Salacgrīvas novada domes atbalstu gaitenis 
piedzīvojis lielas pārmaiņas - aizsegta (taču 
saglabāta) no padomju laikiem mantotā 
lielā sienas glezna. Tai uzklāts ģipškartona 
klājums, uz kura ar vecāku un pedagogu at-
balstu radīta jauna glezna - siena ar kokiem, 
kas būs arī informācijas nesēji. Simboliski 
katrs no 12 kokiem var būt gan 12 gada 
mēneši, gan ducis - latviešiem nozīmīgs 
skaitlis. Informāciju virs koku siluetiem 
uz metāliskām plāksnītēm varēs mainīt ar 
magnētu palīdzību. Uz grīdas uzlīmētas in-
teraktīvas spēles - klasītes un alfabēts, kuru 
skiču veidošanā iesaistīti mazie Liepupes 
mākslinieki Baibas Dobeles vadībā. Bērni 
jau izrādījuši savu prieku mācīties burtus 
un vārdus interesantā un izziņas procesu 
veicinošā veidā - caur rotaļdarbību, lecot pa 
burtiņiem un saucot vārdiņus. 
 Gaiteņa omulībai un bērnu labsajūtai 
pasūtīts paklājs, uz kura var notikt gan ro-
taļas starpbrīžos, gan klases un sociālo zinī-
bu stundas, kas neprasa formālu attieksmi. 
Neatsverama šī omulīgā stūrīša nozīme būs 
psiholoģes sadarbībai ar skolēniem. 
 12. augustā vecāki un pedagogi, kā arī 
citi skolas draugi bija aicināti uz kopīgu 
gaiteņa iekārtošanu. Uz to ieradās aptuveni 
pārdesmit vecāku, sākumskolas pedagogi, 
un notika gan sienas apgleznošana, gan 
sēžamo paliktņu tamborēšana un ideju ģe-
nerēšana. Pilnīgs pārsteigums bija vecāku 

iniciatīva - mūsu bērniem vajag, kur iz-
pausties!. Uz sienas ar speciālu tāfeles krā-
su tika uzklāts melns zīmējamais laukums, 
tā teikt - bērnu priekam un izpausmēm. 
Nosmējāmies, ka šis ir Blaumaņa jubilejas 
gads, un divi velniņi (mamma Ilze un tētis 
Aleksandrs) ķērušies pie nedarba - aizkrā-
sojuši sienu melnā krāsā. 
 Omulīgi darbojoties, Amandas tētis, 
kurš ir amatnieks ar zelta rokām, apņēmās 
no koka izgatavot metamo kauliņu un izvir-
pot spēļu kauliņus. Vairākas mammas solī-
ja satamborēt sēžamos paliktņus un sašūt 
burtiņus, cipariņus. Gaisā virmoja doma, 
ka gaiteni šādi varētu uzlabot ik pa laici-
ņam - sanākot kopā, jauki padarbojoties 
un sarunājoties. Izskatās, ka spēļu gaitenis, 
tāpat kā Rīga, nekad nebūs pabeigts - pat 
pēc projekta noslēguma papildināsim pašu 
gatavoto mantu krājumus. 
 Nozīmīgs ir vecāku un pedagogu darba 
ieguldījums, taču ar šī projekta palīdzību 
izdevās panākt kaut ko daudz svarīgāku - 
saprast, ka vecāki ir ieinteresēti savu bērnu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, ir atsaucīgi 
un gatavi nākt uz skolu biežāk. Šī nodarbe 
tuvināja vecākus un skolotājus, radot dar-
bīgu, lietišķu un cieņpilnu attieksmi. Šādi 
brīži vairo piederību savai skolai, pagas-
tam, novadam. Mēs piederam Liepupes 
vidusskolai, un, gaidot Latvijas 95. dzim-
šanas dienu, mums būs par kādu labo darbu 
vairāk! 

Arta Rubeze, 
Liepupes vidusskolas direktore

Liepupes vidusskolā īsteno 
projektu Rotaļu gaitenis 

kustību priekam

Pārvērtības sākum-
skolas gaitenī palīdz 
veikt Žanis Andže 
(no kreisās) un 
Ainārs Pastors

 No 12. augusta līdz 8. septembrim Ai-
nažos dzīvo un strādā Latvijas laikmetīgās 
dejas māksliniece Evita Birule un video-
mākslinieks Reinis Spaile. Viņu radošā 
projekta galvenā tēma - koku enerģētika 
un tās transformācija laikmetīgajā dejā, 
kustībā un cilvēku dzīvē. Rezidences laikā 
vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja piedalī-
ties bezmaksas jogas nodarbībās. Rezidenci 
rīko Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas 
horeogrāfu asociācija, to atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Ainažu kultūras 
nams.
 Evita un Reinis Ainažu kultūras namā 
pie savas radošās idejas strādās 4 nedēļas. 
Rezidences gaitā abi jaunie mākslinieki 
plāno radīt dejas videoīsfi lmu. Viņi pētīs 
koku enerģētiku un tās transformāciju laik-
metīgajā dejā un kustībā, mijiedarbībā ar 
ķermeni un cilvēku kā sociālu būtni. Aina-
žos pavadītajā laikā mākslinieki izmantos 
iespēju fi lmēt dabīgā vidē un izmantot ne-

Ainažos – laikmetīgās dejas 
radošs projekts

apdzīvotības un vientulības sajūtu. 
 E. Birule 2011. gadā absolvējusi Latvi-
jas Kultūras akadēmijas Mūsdienu dejas 
horeogrāfi jas programmu. Kopā ar Kristīni 
Vismani un Evu Vancāni veidojusi horeo-
grāfi ju ironiskajai dejas izrādei Stundas, 
kas 2012./2013. gada sezonā tika izrādīta 
Dirty Deal Teatro. Kā dejotāja piedalīju-
sies skatītāju iemīļotajā dejas izrādē Tango 
līnijas (koncepcijas autore Elīna Breice) 
un Sintijas Siliņas veidotajā izrādē Otrais. 
Papildus radošajam darbam Evita katru 
rītu (atkarībā no dalībnieku intereses) vada 
bezmaksas hatha jogas nodarbības. Tās pie-
ejamas visiem ieinteresētajiem vietējiem. 
Nodarbību pamatā ir elpošanas vingrinā-
jumi un ķermeņa pozīcijas jeb asanas. No-
darbību temps ir lēns un plūstošs, tādēļ tās 
piemērotas arī cilvēkiem bez iepriekšējas 
sagatavotības. Galvenais uzsvars likts uz 
mugurkaula veselību un tās atgūšanu.
 R. Spaile ir topošais režisors, kurš ap-
gūst videomākslu Baltijas fi lmu un mediju 
skolā Tallinā. Viņš veidojis vairākas dejas 
īsfi lmas, strādājis Vides fi lmu studijā.
 Papildu informācija par rezidenci - ho-
rasoc@gmail.com, mob. tālr. 29120020.

 Minhauzena pasaulē Duntē aktīvi rit 
teritorijas sakārtošana. - Vecās dzirnavas 
pārtop par iespaidīgu alus kausu. Vairāk 
gan šobrīd neko nevaru atklāt, - pastāstī-
ja Minhauzena muzeja saimnieciskās no-
daļas vadītājs Vilmārs Jukna. Vēl muzejs 
ticis pie trim jaunām mākslinieka Andra 

Začesta veidotām gleznām, kurās attēlots 
Minhauzens un Jakobīne. Savukārt pie 
ceļa uz Minhauzena pasauli un pie atpūtas 
kompleksa Minhauzena Unda apmeklētā-
jus uzrunā Valta Barbāna skulptūras - sla-
venais fantasts uz lidojošas lodes.

www.auseklis.lv

Minhauzena muzejam 
vairāki jaunumi

 Turpmāk Salacgrīvas novada Uzņēmē-
ju konsultatīvo padomi vadīs SIA Gija-S 
īpašnieks un izpilddirektors Jānis Lips-
bergs. Līdzšinējais - Brīvā viļņa izpilddi-
rektors Māris Trankalis - turpmāk padomē 
būs bez balsstiesībām, jo viņš ievēlēts 

par novada deputātu un padomē pārstā-
vēs domi. Padomē turpmāk darbosies 
arī Liepupes pagasta ieteiktais kandidāts 
Aksels Roshofs.

«Auseklis»

Novada Uzņēmēju konsultatīvajai 
padomei jauns vadītājs
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 Aiziet gadi un dienas,
 Tos mūžība aiznes.
 Pie jaunības kalniem un eze-
riem atgriezties liedz,
 Bet vienmēr
 Lai ziedos dūc skaistākās at-
miņu bites...
 Šajā vasarā, kad pilsētu un 
pagastu kapsētās sakoptās atdu-
sas vietās notiek piemiņas brī-
ži, atceroties mūžībā aizgājušos 
tuviniekus, Salacgrīvas kapos 
notika īpaši sirsnīgs piemiņas 
brīdis – atklāja pieminekli biju-
šajai Salacgrīvas baleta studijas 
vadītājai Ilonai Kalniņai. 
 Pirms 50 gadiem Salacgrīvas 
kultūras namā pārējiem pašdarbī-
bas kolektīviem pievienojās bēr-
nu baleta studija. Tās skolotāja 
I. Kalniņa ik nedēļu vairāk nekā 
10 gadu mēroja ceļu no Rīgas uz 
Salacgrīvu, lai vairākiem sim-
tiem mazo salacgrīviešu liktu 
pamatus gan klasiskās, gan rak-
stura dejas mākslā.
 Pedagoģe bija talantīga un 
prasīga gan pret sevi, gan dažāda 
vecuma studijas bērniem. Viņa 
savus audzēkņus iepazīstināja 
ar dejas pasauli, iemācīja mīlēt 
skatuvi. Rūpīgā un mērķtiecīgā 
darba rezultātā tika sasniegti 

redzami panākumi. Koncertuz-
vedumi tika izrādīti vietējos un 
rajona pasākumos un vieskon-
certos kaimiņzemē Igaunijā. 
 Ilonas skola vēl šobrīd at-
spoguļojas daudzos jo daudzos 
bijušajos audzēkņos – viņu stā-
jā, iznesībā pat ikdienas solī un, 
protams, dejas prasmē. 
 Tagad apritējis jau gads, kopš 
mūžības balss aizsaukusi Ilonu 
aizsaules dārzos. Viņas pēdējā 
mājvieta 4 mēnešus bija Māras 
un Jura Maksimovu vadītajā mīt-
nē Brīze. Tā kā Māra bija viena 
no pirmajām un talantīgākajām 
baleta studijas audzēknēm, viņa 
juta lielu cieņu un atbildību par 
savu pirmo deju skolotāju. 
 Pateicoties Māras ierosmei, 
Velgas Auziņas lielajai uzņēmī-
bai un turpat vai pussimt pārējo 
bijušo baleta studijas audzēkņu 
atsaucībai un atbalstam, I. Kal-
niņai pasūtīts, izgatavots un ar 
tuvinieku līdzdalību uzstādīts, 
kā arī ar ziedu apstādījumiem 
rotāts skaists piemiņas akmens, 
ko grezno baleta kurpītes puan-
tes.
 Šajā piemiņas vietā jūlijā sa-
tikās bijušie baleta bērni, kuri ta-
gad jau dzīves brieduma gados. 

Gaišai piemiņai

Ilonas Kalniņas baleta bērni

Atmiņas no bērnu dienām par 
tā laika neaizmirstajiem, krāš-
ņajiem baleta studijas skatuves 
uzvedumiem raisījās sirsnīgas, 
gaišas un draudzīgas. Tajā laikā 
skatītāju vērtējumam nodevām 
iestudējumus ar pasaku motī-
viem Reiz Circenim bij veika-

liņš..., Kraukšķītis, Ceļojums 
apkārt pasaulei, Gadalaiki u.c. 
Tolaik nebija pieejami ne dārgi 
tērpi, ne tills, ne fl iteri, vecāki 
un paši audzēkņi visu gatavoja 
savām rokām – krāsoja, stēr-
ķelēja un šuva marles, darināja 
mirdzošus, krāšņus vainagus – 

bija tik skaisti!
 Nākamajā vasarā I. Kalniņai 
– izcilajai dejas skolotājai un pe-
dagoģei - apritētu 85 gadi. Mēs, 
bijušie baleta bērni, cieņā un pa-
teicībā noliecam galvas par vi-
ņas mūža devumu sabiedrībai...

Valda LOGINA

 10 gadu jubileju svinēja Cēsu sieviešu 
resursu centra Prieks rīkotā sieviešu vasa-
ras nometne. Nometnes devīze nemainīga 
– dzīves, darba, satikšanās, atkalredzēša-
nās prieks… Pulcējās sievietes no visiem 
Latvijas novadiem. Šogad bija rekordliels 
skaits – vairāk nekā 300. No Salacgrīvas 
novada bijām divas – Ilze no Mežābeles 
un es no Dzintarlāses. Nometnes vadītāja 
un dvēsele ir cēsnieču Prieka vadītāja Bi-
ruta Mežale. Šo pasākumu atbalsta Lauku 
sieviešu apvienība un tās vadītāja Rasma 
Freimane. Šogad nometnes organizēšanu 
uzņēmās Līgatne. Un jāteic, ka viņi ar savu 
uzdevumu tika galā teicami. 
 Nometne Prieks 10 sākās ar daudziem 
sirsnīgiem apsveikumiem gan vadītājai B. 
Mežalei, gan visām dalībniecēm. Sveicē-
ju vidū bija profesore Baiba Rivža, LLSA 
priekšsēdētāja Rasma Freimane, Sieviešu 
resursu centra Marta vadītāja Iluta Lāce, 
Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete 
un tuvāki un tālāki sabiedrības dzīves va-

dītāji no Līgatnes, Cēsīm un Cēsu novada. 
Par visu bija padomāts! Īpaši godinājām 
sponsoru no piensaimnieku kooperatīvās 
saimniecības Straupe. 
 Pirmajā dienā klausījāmies 2 lekcijas: 
Kā atrast patieso prieku (lektors LELB 
arhibīskaps Jānis Vanags) un Kur reizēm 
pazūd prieks (lektors - atkarību un grābek-
ļa terapeits Māris Ķirsons). Pēc sātīgām 
pusdienām dienas otrā daļa bija veltīta ra-
došajām darbnīcām un meistarklasēm. Pērn 
nometnē bija 13 šādu iespēju, bet šogad – 
jau 23. Bija iespēja pilnveidot jau zināmās 
vai arī apgūt jaunas prasmes. Lai gan mūsu 
Ilze par aušanu zina daudz, viņa katru reizi 
joprojām uzzina jaunus knifi ņus. Tieši tāds 
ir mērķis un ieguvums! Pēc brīvas izvēles 
varēja palikt arī tikai vērotājos. Ko skatīt 
bija bezgala daudz, un tas bija interesanti. 
Te dalījās pieredzē audējas, rotu darinātā-
jas, leļļu šuvējas, fi lcētājas, dabas rotu un 
audumu ziedu veidotājas. Interesentes šuva 
aksesuārus, locīja papīru (kvilings), vārīja 

ziepes, apgleznoja akmentiņus, darināja 
atslēgu piekariņus no koka, greba karotes, 
gleznoja gan uz papīra, gan zīda, ierādīja 
pērļu adījumus, meditēja ar mandalu krāso-
šanu. Un kā jau Līgatnei pieklājās – mācīja 
papīra liešanu no jau izlietotā papīra un pa-
pīra rozītes veidošanu. Lūk, tik interesan-
ta bija mūsu pēcpusdiena! Pēc vakariņām 
saksofonists Zintis Žvarts mūs priecēja ar 
koncertu Vienīgi jums. Tikai sievietes vien 
arī var uzrīkot dančus! It īpaši, ja tos vada 
prasmīgas līnijdejotājas.
 Otrā rītā izbaudījām kustību prieku un 
jauna diena varēja sākties. Par prieku cil-
vēka dzīvē otrajā dienā lekcijas lasīja Velga 
Vītola un S. Kalniete. Šie uzvārdi komen-
tārus neprasa, jo viņas ir sievietes – perso-
nības. Latvijas lepnuma titula īpašniece V. 
Vītola par savu prieku dzīvē vēstīja aizrau-
tīgi, atraktīvi, interesanti, papildinot savu 
stāstījumu ar attēliem. Un mums visiem 
bija tādas emocijas! S. Kalnieti pazīstam kā 
izcilu personību politikā. Šoreiz viņa bija 

nākusi uz satikšanos vienkārši kā sieviete. 
Viena no mums. Tādu līdzinieci mēs arī sa-
dzirdējām – ar priekiem, ar bēdām, ar emo-
cijām, kas aizkustina līdz asarām, ar lietām, 
par ko skumst un ar ko lepojas…
 Pēc pusdienām sākās ekskursiju laiks – 
sadalījāmies pa grupām un gida vadībā de-
vāmies iepazīt Līgatni. Protams, galvenais 
objekts bija Līgatnes papīrfabrikas ražotne. 
Pēc drošības instrukcijas noklausīšanās, ap-
ģērbušas drošības vestes, ceļojumu varējām 
sākt. Turpinājumā mums bija interesanta 
iepazīšanās ar šo mājīgo mazpilsētiņu. Pl. 
16 atgriezāmies kultūras namā uz nometnes 
noslēgumu. Vēl tikām iepriecinātas ar ne-
tradicionālo tērpu skati un dāmu līnījdejām. 
Kā ierasts, tika izlozēta nākamā vasaras 
nometnes vieta. Tā būs Jaunpiebalga. Bau-
dījām skaistu svētku kliņģeri Prieks 10 un 
mājup devāmies ar jaukām emocijām.

Maiga Sāre, 
biedrības «Dzintarlāse» vadītāja

Sieviešu vasaras nometne-festivāls Prieks10 Līgatnē

 Nupat savu 99. dzimšanas 
dienu ilgstošās uzturēšanās re-

habilitācijas viesnīcā Brīze svi-
nēja Ieva Emīlija Siliņa. Svēt-

dienā jubilāre to atzīmēja kopā 
ar savu ģimeni, bet iepriekšējā 
dienā viņu sumināja Brīzes drau-
gi un personāls.
 Svētku pusdienās pie bagātīgi 
klāta galda Emīlijas kundze savu 
jubileju svinēja ar ģimeni. Jubi-
lāre par sevi pasmēja: - Esmu 
miljonāre, jo man ir tik daudz 
mazbērnu un mazmazbērnu, 
ka nevaru vien saskaitīt! Esmu 
kurzemniece, dzimusi un au-
gusi Saldus rajona Lutriņu pa-
gastā. Tur ganumeitā ieskatījās 
saimniekdēls un saimniekošana 
ritējusi kopā. Tad dzīves ceļi ga-
viļnieci aizveduši uz Rīgu, kur 
VEFā nostrādāti 45 gadi un par 
labu darbu saņemts Darba varo-
ņa nosaukums. Dēls Juris stāstī-
ja: - Mēs mammai bijām 5 bērni, 
2 māsiņas gan mira kara laikā, 
brālis Aleksandrs vēlāk, tagad 
esam palikuši 2 - es un māsa 
Mirdza. Mazbērnu pulciņš arī 
paprāvs, kopā sakaitot, sanāk 4, 
bet mazmazbērni - 7.
 Emīlijas kundze viesnīcā Brī-
ze dzīvo jau ceturto gadu un ir 

ļoti apmierināta: - Man te patīk, 
ir daudz draugu, cits citam pa-
līdzam, uzmundrinām. Kad ap-
sēžamies pie galda, kopīgi dzie-
dam „Rikšiem bērīt’ es palaidu” 
un uzreiz top labāk, gribas smai-
dīt. Nu, ko vēl vairāk vajag – pa-
ēduši esam, nomazgājušies tīri, 
mums ir pašiem sava pirts, drē-
bītes arī varam izmazgāt. Mums 
te notiek koncerti, karnevāli, 
kopīgas svētku svinēšanas, vie-
nu vārdu sakot – prīmā. Jautāta 
pēc ilgas mūža receptes, jubilāre 
atbildēja: - Dzīvot vajag kārtī-
gi. Ja kāds izdarījis pārestību, 
jāmācās cilvēkam piedot. Die-
viņš saka: „Piedod savam pa-
rādniekam, ilgi dzīvosi.” Es ar 
Dieviņu sarunājos katru dienu, 
aizlūdzu par saviem bērniem un 
mazbērniem. Emīlijas kundzei ir 
ļoti laba atmiņa, jo atceras gan 
savas ganu gaitas, gan smago 
darbu frontē, kur viņa brīvprātī-
gi strādāja par sanitāri, palīdzēja 
ievainotajiem.
 Dēls Juris par savu mammu 
runā ar mīlestību: - Varam prie-

cāties par viņas skaidro saprā-
tu. Un nu tagad beidzot arī man 
ir zināms ilga mūža noslēpums 
– spēja piedot savam pāridarī-
tājam! Pie mammas braucam 
ciemos vismaz reizi nedēļā, sa-
zvanāmies katru dienu. Mamma 
man dod spēku dzīvot un strā-
dāt. Pirms tam Emīlijas kundze 
mitusi citā pansionātā Rīgā. 
Dēls atzina: - Nevaram pat sa-
līdzināt! Te ir daudz, daudz la-
bāk, personāla un saimnieku 
attieksme ir ļoti laba un sapro-
toša. Tā ir veiksme, ka mamma 
dzīvo šeit. Mēs nespējam ne tuvu 
nodrošināt viņai tādus apstāk-
ļus, kādi ir te, vien atbraucam 
ciemos. Saimnieki noņēmuši no 
mūsu pleciem rūpes un atstājuši 
tikšanās prieku. Ļoti ceram, ka 
nākamajā gadā varēsim šeit no-
svinēt mammas 100. jubileju!
 Arī es vēlu Emīlijas kundzei 
apaļo dzimšanas dienu nosvinēt 
tāpat kā šo - ar dziesmām un 
dzeju.

Ilga Tiesnese

Jubileja Brīzē

Jubilāre kopā ar saviem mīļajiem - dēlu, vedeklu, mazmeitām un maz-
mazmeitiņām
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 Pašā vasaras viducī - 10. un 11. jūlijā 
- jau 16. gadu pēc kārtas notika Latvijas 
bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 
saiets-konference. Šoreiz saimnieku lomā 
bija Valmieras novada bibliotekāri. Kon-
ference ar nopietno nosaukumu Latviešu 
pilsoniskās sabiedrības un nacionālās iz-
glītības sākums Gaujas krastos V almie-
rā pulcēja vairāk nekā 100 bibliotekāru. 
Viena no saieta galvenajām aktivitātēm 
bija personiskās pilnveides meistarkla-
ses, kas notika Valmieras pievārtē viesu 
namā Gaujas priedes. Pēc izlozes katram 
bibliotekāram bija iespēja piedalīties 1 no 
6 meistarklasēm.
 Mūzikas terapija ir zinātnisks mūzikas 
pielietojums terapeitiskiem nolūkiem. Kat-
rai mūzikas terapijas metodei ir zinātnisks 
efektivitātes pierādījums, kas publicēts 
starptautiskos medicīnas žurnālos. Pierā-
dījuma pamatā ir medicīniski kontrolēts 
pētījums ar mērinstrumentiem. Šo visai 
sarežģīto teoriju praksē demonstrēja mūzi-
kas teorijas speciāliste Elga Pole-Polīte, lai 
kopā ar bibliotekāriem izprastu, kā mūzika 
var palīdzēt gadījumos, kad tuvojas dusmu 
lēkmes, nemiers, psihozes, dažādas nestan-
darta situācijas. Pasniedzēja novēlēja kat-
ram aizdomāties par moto dzīvot viegli.
 Deju terapijas pasniedzēja Zanda Lau-
va mācīja, ka ķermenis un psihe ir savstar-
pējas mijiedarbības sistēma. Tas nozīmē, ka 
izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmai-
ņas cilvēka emocionālajā stāvoklī. Kustību 
terapija ir veselības aprūpes virziens, kas 
ietver sevī dejošanu, lai uzlabotu fi zisko, 
emocionālo, sociālo veselību. Pēc intensī-
vas pāris stundu dejošanas bibliotekāri ju-
tās gan noguruši, gan gandarīti.
 Mākslas terapijas grupas dalībnieki pēc 

nodarbības demonstrēja savus darbus, kas 
bija tapuši pasniedzējas Birutas Jansones 
vadībā. Patiesi izbrīnīti bija gan paši jaunie 
mākslinieki, gan pārējie saieta dalībnie-
ki, jo gleznas bija jauki harmoniskas. Tas 
bija apliecinājums, ka ikvienam ir iespēja 
attīstīt radošumu, ieraudzīt jaunas iespējas 
un resursus savā personībā. Vajadzīgs tikai 
profesionāls terapeits, kurš spēj katram dot 
iespēju to ieraudzīt un pie nepieciešamības 
izmantot ārstēšanā. Jāatceras, ka mākslas 
terapija ir cilvēka dvēseles, emociju, domu, 
pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana māks-
las formā. Tas ir iekšējs, dziļi dziedinošs 
process terapeitiskā nozīmē ar mērķi har-
monizēt fi zisko, psihisko un emocionālo 
kopveselumu.
 Laimes terapijas pasniedzēja Inese 
Prisjolkova ir vairāku grāmatu autore. Bib-
liotēkās viņas darbi Ieelpo laimi un mīlestī-
bu un Mana laimes dienasgrāmata lasītāju 
vidū ir iecienīti. Inese daudzus gadus vada 
pozitīvās domāšanas centru Pavasara studi-
ja, kur runā, stāsta par to, kā dzīvot laimīgu 
un mīlestības piepildītu dzīvi. Viņa māca, 
ka cilvēki paši, būdami absolūti pasaulīgi, 
savā ikdienā var ievērot Visuma kārtību un 
kļūt veiksmīgi un laimīgi. Laimes terapijas 
būtība – iemācies būt laimīgai un tad ļauj 
savai dzīvei sakārtoties. Kamēr gribam sa-
kārtot kādu dzīves jomu un tad uz to balstīt 
savu laimi, tikmēr mūsu laime nepārtraukti 
attālinās. Ja sākumā pievēršam uzmanību 
savai pašsajūtai, iekšējam stāvoklim, apzi-
ņai, domām, ar laiku saprotam, ka tieši tie 
ir situāciju un notikumu pamatā. Būs labs 
garastāvoklis un laba enerģija – būs labi no-
tikumi dzīvē. Mīlestība, laime, laulība, ģi-
mene, fantastisks darbs, sevis piepildījums 
ienāk cilvēka dzīvē attieksmes maiņas dēļ, 

Bibliotekāres pilnveido sevi meistarklasēs
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ko sauc par laimes terapiju.
 Biodejas grupas dalībnieki sākumā ar 
piesardzību gaidīja savu pasniedzēju, jo no-
saukums biodeja daudziem bija svešs. Kas 
tad ir biodeja? Vislabāk uz to var atbildēt 
pati pasniedzēja Anita Čapkovska: - Izdejot 
dzīvi, iepazīt sevi un citus caur mūsu būtī-
bu – sirdi, atklājot prieka un laimes sajūtu 
sevī, rodot piepildījumu un gandarījumu. 
Būt tam, kas tu esi. Redzēt pasauli mirdzam 
visās varavīksnes krāsās. Dejosim! Tas ir 
skaistākais, ko varu darīt! Anita dāvināja 
bibliotekāriem kādu gabaliņu krāsainās va-
ravīksnes, deva iespēju ieraudzīt, kā dejot 
šo dzīves deju. 
 Kanisterapija nozīmē dziedināšanu 
saskarsmē ar speciāli piemeklētiem un ap-
mācītiem suņiem. Tiem jābūt mierīgiem, 
līdzsvarotiem, ar labu raksturu un augstu 
intelektu, paklausīgiem. Bieži vien dažādās 
ārstēšanās situācijās liek vingrināties – iz-
stiept roku, kustināt pirkstus, bet tas dau-
dziem, īpaši bērniem neliekas interesanti un 
saistoši. Bet nodarboties ar suni – pabarot, 
izķemmēt, noglāstīt, parotaļāties kopā – ir 
pavisam kas cits, bērns to vēlas, un efekts ir 
lielāks. Kanisterapija palīdz psiholoģisku, 
fi zisku, emocionālu un saskarsmes problē-
mu gadījumā. Palīdz veidot pašapziņu un 
iniciatīvu. Saistībā ar bibliotēku un grāma-
tu izveidotas nodarbības Lasi kopā ar suni!. 
Un bibliotekāri Gaujas priedēs, sēžot upes 
krastā, lasīja kopā ar suni. Tas bija neaiz-
mirstami, kad, sēžot starp diviem suņiem, 
glāstot tos un lasot grāmatu, varēja 
vērot dzīvnieku darbību, pamanīt, cik 
uzmanīgi tie klausās, skatās grāmatā, 
palīdzot pāršķirt lappuses. Šāds lasīša-
nas veids ne tikai ārstē, bet arī piesaista 
lasīšanai. Kanisterapijas paraugstun-
das demonstrēja kinoloģe-inspektore 
Ingūna Tihomirova, kurai ir 13 gadu 
pieredze darbā ar suņiem. Viņa ap-
mācījusi un socializējusi vairāk nekā 
390 suņu.
 Izbaudot personiskās pilnveides 
meistarklases, bibliotekāri guva neaiz-
mirstamas atziņas, kas noderēs darbam 
un personiskajai dzīvei. Pēc nodarbī-
bām, daloties domās par piedzīvoto, 
gandarīti bija visi. Kā nostiprinājumu 
nodarbību tam, ka cilvēks ir vienots 
ar dabas norisēm, vakara noslēgumā 
klausījāmies etniskās mūzikas kopas 
Vara guldenis programmu Zīmes ak-
menī.
 Otrā saieta diena bija saistīta ar no-
vadpētniecību. Valmieras muzejā klau-
sījāmies tā direktores Ivetas Blūmas 
stāstījumu par rakstnieku Pāvelu Ro-
zīti, slaveno grāmatu Valmieras puikas 

un Ceplis autoru. Mazāk zināma bija Dr. 
phil. Beatas Paškevicas prezentācija Val-
miera – nacionālās izglītības pīlārs. Val-
miermuižas īpašnieces Mag dalenas Eliza-
betes fon Hallartes (1683-1750) fenomens. 
Toties Dr. philol. Aijas Taimiņas stāstījums 
par Johanu Kristofu Broci bija papildinā-
jums jau zināmajam par vācbaltiešu apgais-
motāju, mākslinieku, gleznotāju, etnogrāfu, 
vēsturnieku, kurš darbojās XIX gs. sākumā 
pašreizējā Latvijas teritorijā. Broce visu šo 
laiku zīmēja laikabiedrus, ēkas, pieminek-
ļus, priekšmetus, izgatavoja tūkstošiem do-
kumentu un dažādu manuskriptu kopiju, ar 
apbrīnojamu precizitāti dokumentējot sava 
laika sabiedrību un sadzīvi. Gandrīz katrā 
Latvijas bibliotēkā ir Broces grāmatas, ku-
rās var pazīt dažādas vietas.
 16. saieta-konferences 2 dienas biblio-
tekāriem pagāja kā viens mirklis. Paldies 
Valmieras bibliotekāriem, visiem, kuri 
piedalījās pasākuma rīkošanā, bet īpaši no-
vērtējam Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Vidzemes nodaļas vadītājas Guntas Ro-
manovskas ieguldījumu, katru gadu orga-
nizējot šādus saietus. Tikšanās reizes bib-
liotekārus saliedē, dod iedvesmu jauniem 
darbiem, izglīto profesionāli un personīgi. 
Valmierā izbaudītās meistarklases kaut ne-
daudz liks paskatīties uz ikdienas rūpēm un 
darbiem no citas puses, vairāk ieklausīties 
sevī un bibliotēkas apmeklētājos. Tas būs 
ieguvums visiem.

Inese Hedviga Podziņa

 Tuvojoties jaunajam mācību gadam un 
pamatojoties uz publiskajā telpā aktualizē-
tajām diskusijām, kas vecākos rosina ne-
izpratni par mācību līdzekļu iegādi, infor-
mēju, ka 7. augustā spēkā stājās Saeimas 
atbalstītie grozījumi Izglītības likumā, 
defi nējot valsts, pašvaldības un vecāku 
atbildības sadalījumu mācību līdzekļu fi -
nansēšanā.
 Ar izmaiņām Izglītības likumā pre-
cizēta mācību līdzekļu defi nīcija, no-
sakot, ka mācību līdzekļi ir izglītības 
programmas īstenošanā un izglītības 
satura apguvē izmantojamā, tai skaitā 
elektroniskajā vidē izmantojamā mācību 
literatūra, metodiskie līdzekļi, papildu 
literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās 
spēles, digitālie mācību līdzekļi un re-
sursi, izdales materiāli, mācību tehniskie 
līdzekļi, mācību materiāli, iekārtas un 
aprīkojums, individuālie mācību piede-
rumi [izglītojamo personiskās lietošanas 
priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmanto-
ti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mā-
cību iespēju nodrošināšanu: kancelejas 
piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu 

mācību priekšmetu (sports, mājturība un 
tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei 
nepieciešamais specifi skais apģērbs, apa-
vi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus 
izmantojot, mācību procesā skolēns rada 
priekšmetu vai produktu savām vajadzī-
bām].
 Tāpat ar likuma grozījumiem precizēts, 
kādi individuālie mācību piede-
rumi jānodrošina skolēnu vecā-
kiem. Tie ir izglītojamo personiskās 
lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka 
Izglītības iestādes padome, kas ir pirms-
skolas, pamatizglītības, vidējās izglītības 
vai profesionālās ievirzes izglītības ie-
stādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt 
par to, kādus individuālos mācību piede-
rumus nodrošina izglītojamo vecāki (per-
sonas, kas realizē aizgādību).
 Papildinājumi Izglītības liku-
ma 59. un 60. pantā defi nē, ka no šī 
gada 1. septembra valsts un pašval-
dību, kā arī privātajās izglītības iestādēs 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, 
pamatizglītības un vispārējās vidējās iz-

glītības valsts standartiem atbilstošu mā-
cību literatūras, kā arī metodisko 
līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu 
literatūras) un digitālo mācību 
līdzekļu un resursu (elektronisko 
izdevumu) iegādi pilnībā fi nansē 
no valsts budžeta līdzekļiem un 
valsts budžeta mērķdotācijām.
 Pašvaldībām būs jāfi nansē iepriekš-
minētajiem standartiem atbilstošas papil-
du literatūras, uzskates līdzekļu, didak-
tisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un 
resursu, izdales materiālu, mācību teh-
nisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu 
un aprīkojuma iegāde. Savukārt no valsts 
budžeta līdzekļiem un valsts budžeta 
mērķdotācijām tiek fi nansēta izglītības 
valsts standartiem atbilstošas mācību li-
teratūras, pedagoga darba vajadzībām ne-
pieciešamo metodisko līdzekļu, papildu 
literatūras (uzziņas literatūra) un digitālo 
resursu iegāde. Mācību grāmatām pielī-
dzinātās darba burtnīcas turpmāk jāiegā-
dājas par valsts budžeta līdzekļiem.
 Saeimas Budžeta un fi nanšu (nodokļu) 
komisija atbalstīja Izglītības un zinātnes 

ministrijas iesniegto pieprasījumu fi nan-
sējuma pārdalei, lai nodrošinātu mācību 
līdzekļu iegādi. Jau tuvākajā laikā pašval-
dības tiks informētas par konkrēto papildu 
fi nansējuma apmēru. Finansējums pašval-
dībām un privātajām izglītības iestādēm 
tiks pārskaitīts septembrī 
 Pacietību un izpratni skolās, sapratni un 
mīlestību ģimenēs un  labas sekmes bēr-
niem jaunajā mācību gadā vēlot -

Inga Vanaga,
11. Saeimas deputāte

 Salacgrīvas novada izglītības speciālis-
te Antra Paegle informē, ka šī gada aprīlī 
novada izglītības iestādes 2013. gadā mā-
cību literatūras iegādei saņēmušas 4743 
latus uz 757 audzēkņiem, tas nozīmē 
Ls 6,265 katram. Izglītības ministrija ir 
solījusi, ka turpmāk valsts piešķirtais fi -
nansējums būs 14 latu gadā uz audzēkni 
un pedagogu. 
 Katra mācību iestāde saņem fi nansē-
jumu uz noteiktu audzēkņu un pedagogu 
skaitu un izlieto to mācību līdzekļu iegā-
dei pēc vajadzības.

Ilga Tiesnese

Cienījamie vecāki!
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 15. augustā Rīgas Brāļu kapos 
ar svinīgu atklāšanu sākās lāpu 
skrējiens Apkārt Latvijai. Tā lai-
kā ar 1992. gada skrējiena lāpu 
no Mūžīgās uguns tika aizdegtas 
skrējiena lāpas. Turpat startēja 
skrējiena posms maršrutā Rīga - 
Salacgrīva. Skrējiens notika no 
Brāļu kapiem caur Carnikavas, 
Ādažu, Saulkrastu un Limbažu 
novadu uz Salacgrīvu. Posma ga-
rums – 101 km. 
 Vēlā pēcpusdienā skrējēji ar 
lāpu ieradās Salacgrīvas nova-
dā, lāpnešu vidū bija Salacgrīvas 
210. jaunsargu vienības, novada 
domes, Nacionālo Bruņoto spēku 
(NBS) Apvienotā štāba, kā arī 
Sauszemes spēku kājnieku brigā-
des pārstāvji. Skrējiena lāpneši, 
izņemot karavīrus, zemessargus 
un jaunsargus, kuri skrēja for-
mastērpos, saņēma VAS Latvijas 
dzelzceļš sagādātos T kreklus.
 No pl. 15 ikviens interesents 
Bocmaņa laukumā varēja vērot 
NBS ieroču, ekipējuma un tehni-
kas izstādi, savukārt no plkst.18 
līdz 21.30 izstāde bija skatāma 
Zvejnieku parkā. Interesenti va-
rēja uzvilkt karavīru ekipējumu, 
apskatīt ieročus un pavizināties 
ar militāro auto Hummer. Sadar-
bībā ar Salacgrīvas pašvaldību 
norisinājās dažādās sportiskās 

aktivitātes, klātesošie varēja gūt 
spēka un enerģijas pieplūdumu, 
nobaudot īpaši skrējiena pirmās 
dienas noslēgumam sagatavoto 
putru.
 Kamēr noritēja sportiskās ak-
tivitātes, skrējiena dalībnieki, ap-
steidzot noteiktos laika grafi kus, 
tuvojās pirmās dienas mērķim. 
Lāpu Lāņos nesa Salacgrīvas 
210. vienības jaunsargi, Svētcie-
mā to pārņēma ainažniece Inga 
Čekaļina, pie Salacgrīvas pilsē-
tas zīmes - skolotāja un trenere 
Rasma Turka, kura to nodeva 
Salacgrīvas vidusskolas 5. klases 
skolēnam Rihardam Bendrātam. 
Pie veikala top! lāpu saņēma Sa-
lacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs. Lāp-
nešu pulkam te pievienojās NBS 
apvienotā štāba priekšnieks, bri-
gādes ģenerālis Juris Zeibārts, 
novada domes izpilddirektors 
Kaspars Ķemers, Zvejnieku par-
ka pārvaldnieks Arturs Aļebas-
trovs, un kuplais skrējēju pulks 
devās pāri Salacas tiltam. No 
turienes lāpu tālāk nesa Solveiga 
Zeltiņa.
 Skrējiena posms Rīga - Sa-
lacgrīva noslēdzās ar svinīgu 
lāpas ienešanu pilsētas stadio-
nā ap plkst. 21.30. Šis gods bija 
uzticēts NBS Sauszemes spēku 

Skrējiens Apkārt Latvijai arī mūsu novadā

Skrējiena 
lāpu no 
Riharda 

Bendrāta 
pārņem Sa-

lacgrīvas no-
vada domes 
priekšsēdē-
tājs Dagnis 
Straubergs

Zvejnieku parka pārvaldnieks Arturs Aļebastrovs iepazīs-
tas ar militāro tehniku

kājnieku brigādes galvenajam 
virsseržantam Edgaram Jokstam-
Bogdanovam.
 Estrādē brigādes ģenerālis J. 
Zeibārts teica: - Man bija tas gods 
sākt šo skrējienu Brāļu kapos, un 
es uzskatīju par savu pienākumu 
šo pirmo skrējiena dienu Salacg-
rīvā arī noslēgt. Paldies visiem, 
kuri šodien piedalījās! Mums vi-
siem jāatceras, ka ir lietas, kas 
mūs šķir, - tās ir mūsu intereses, 
dzīvesvieta, nodarbošanās. Bet ir 
lietas, kas mūs vieno. Viena  no 
tām ir Latvija. Šī ir mūsu valsts 
– citas tādas nav un nebūs. Šajā 
skrējienā mēs vienojamies ar sa-
vām pašvaldībām, ar karavīriem. 
Lai šī skrējiena moto „Vienoti 
Latvijai” tur mūs kopā. Saudzē-
sim to, kas mūs vieno! NBS ap-
vienotā štāba priekšnieks, brigā-
des ģenerālis teica lielu paldies 
Salacgrīvas pašvaldības vadītā-
jam. Ievērojot militāro tradīciju, 
viņam pasniedza piemiņas monē-
tu, sakot: - Tas nav ofi ciāls apbal-
vojums, bet nāk no sirds. To mēs 
pasniedzam augstākās pakāpes 
virsniekiem. Šis apbalvojums ne-
tiek piesprausts pie krūts, bet tiek 
nodots no rokas rokā. Šādā veidā 

mēs sakām paldies pašvaldības 
vadītājam un visiem salacgrīvie-
šiem.
 Savukārt D. Straubergs pa-
teicās par to, ka šis skrējiens 
notiek tieši Salacgrīvas novadā 
un pilsētā: - Mums bija lieliska 
iespēja piedalīties šajā notiku-
mā, apliecinot vienotību savai 
valstij - Latvijai. Kopumā sajūtas 
bija jaukas, mēs, līdzīgi domā-
jošie, skrējām kopā. Man gan tā 
bezmērķīgi skriet īpaši nepatīk, 
bet šī skriešana bija ar konkrētu 
mērķi un uzdevumu – lāpa bija 
jānogādā tālāk. Lepojos, ka varu 
piedalīties šajā skrējienā.
 Diplomus par piedalīšanos 
dienā notikušajās sacensībās sa-
ņēma to uzvarētāji, mūsu pašu 
salacgrīvieši – 3. vietā komanda 
NBS, 2. - komanda Saidermeni, 
bet 1. vieta meiteņu komandai 
Hello Kitty! 
  - Skriet bija forši, varena ko-
pības sajūta! - uzsvēra Zvejnieku 
parka pārvaldnieks A. Aļebas-
trovs, bet novada izpilddirek-
tors Kaspars Ķemers pasmēja: 
- Viens, divi, trīs un... viss! Tik-
ko skatījos Pasaules čempionāta 
skrējienu, un arī mēs uzņēmām 

labu tempu, nepaspēju nemaz tā 
īsti padomāt...
 Skrējienā piedalījās Salacgrī-
vas 210. vienības labākie jaun-
sargi: Ralfs Derkevičs, Egmārs 
Jubelis, Valērija Grigorjeva, 
Serafi ma Grigorjeva, Nikolajs 
Gluhaņuks un Emīls Rozen-
šteins. Viņu instruktors Ojārs 
Liedeskalniņš apliecināja, ka 
jaunsargi skrēja no Lāņiem līdz 
Svētciemam. - Skrējienu „Apkārt 
Latvijai” es salīdzinu ar „Balti-
jas ceļu” pirms 24 gadiem. Šādi 
pasākumi ir vajadzīgi, lai vie-
notu Latvijas iedzīvotājus. Tas, 
ka atbrauc karavīri, arī ir labi, 
jaunieši iepazīst, kas ir armija, 
savukārt vecāka gadagājuma 
cilvēki var salīdzināt ar dienestu 
padomju armijā. Man kā rezer-
ves virsniekam un Zemessardzes 
veterānam šī bija jauka tikšanās 
ar dienesta un studiju biedriem, - 
teica instruktors. 
 Skrējiens Apkārt Latvijai gar 
Latvijas robežu caur 50 Latvijas 
pašvaldībām ilga līdz 21. augus-
tam. Tā kopējais garums - aptu-
veni 1500 km. 

Ilga Tiesnese

 Jūras svētku sestdiena Sa-
lacgrīvā svinētājus sagaidīja ar 
siltu saulīti un pavisam nelielu 
brīzi. Tirgošanās Tirgus placī 
- Jahtu un Tirgus laukumā, sa-
censības Salacā smaiļošanā un 
kanoe airēšanā priecēja ikvienu 
jau no pulksten 9. Krietnu laiku 
pirms 10 pie ieejas uz vizināša-
nos ar kuģīšiem veidojās gara 
rinda, jo šogad pirmo reizi jūrā 
brauktgribētāji tika par brīvu. 
Šādu dāvanu salacgrīviešiem un 
svētku viesiem bija sarūpējusi 
SIA Baņķis un biedrības Kuivi-
žu zvejnieku apvienības biedri. 
Dažs nadzīgāks paspēja rindu 
izstāvēt pat 2 reizes, lai tikai va-
rētu Salacgrīvu redzēt no jūras 
puses un izbaudīt viļņu un vēja 
burvību. SIA Baņķis īpašnieks 
Kārlis Kleins sacīja: - Šodien ir 
Jūras svētki, tālab vēlējos sagā-
dāt prieku salacgrīviešiem un 
viesiem. Bērni par braucienam 
atvēlēto biļetes naudu tagad 
varēs nopirkt saldējumu, būs 
dubultprieks. Vērojot garumga-
ro rindu, secināju – šogad jūrā 
brauktgribētāju bija vairāk nekā 
iepriekšējos gados. Kamēr vieni 
gaidīja savu rindu uz kuģīšiem, 
citi iegādājās zivis, mājražotāju 
un amatnieku preces un mielojās 
āra kafejnīcās. 

 Kā ierasts, pulksten 12 svēt-
kus atklāja Salacgrīvas kaptei-
nis, novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs: - Visus 
apsveicu un novēlu veiksmīgus 
pirkumus tirdziņā, vizināšanos 
ar kuģīti un jauku atpūtu Zvej-
nieku parkā! Lai šī diena ir 
skaista un bez lietus, lai gan tas 
mums ļoti vajadzīgs. Lai Jūras 
svētki un Salacgrīva kļūst par 
jūsu iemīļotāko vietu, kur gribat 
atgriezties vēl un vēl!
 Pirms airēšanas sacensību uz-
varētāju apbalvošanas sacensību 
organizators un treneris Uldis 
Močāns sacīja: - Katru gadu 
Jūras svētkiem par godu Sala-
cā notiek airēšanas sacensības, 
ceram, ka šī tradīcija turpinā-
sies. Pēc sacensību uzvarētāju 
sumināšanas uz Lattelekom ska-
tuves uzstājās pūtēju ansamblis 
All Remember, popgrupa Sapņi 
ar spārniem un tautas mūzikas 
ansamblis Cielavas spēlmaņi, 
laukumā dejoja ielas deju (bre-
akdance) grupa Skefolt un aus-
trumu deju studija Hasana. 
 Kad bija gana baudīta mūzi-
ka un priecētas acis, koncertus 
skatot, klāt bija īstais brīdis mie-
loties ar svētku saimnieču saga-
tavoto gardo lašu zupu. Mirdzas 
Sprices un viņas komandas virai 

īpaša reklāma 
nav vajadzīga, 
visi trīs katli tika 
izēsti līdz pēdē-
jam šķīvim. 
 Bet ne tikai 
pilsētas cen-
trā svētku placī 
bija liela rosība. 
Sporta placī - 
Zvejnieku parka 
stadionā un plud-
malē pie estrādes 
- notika sacensī-
bas basketbolā, 
futbolā, sviedlī-
nes un zvejnieku 
zābaka mešanā 
un pludmales 
volejbolā, pilsētā 
notika nometnes 
Ceļa meklētāji 
rīkotās radošās 
darbnīcas un ci-
tas aktivitātes. 
 Kad rimās 
lielā rosība svēt-
ku, tirgus un sporta placī, ļaudis 
pulcējās Zvejnieku parka estrā-
dē, lai klausītos mūziķa Dona un 
viņa grupas koncertu Signāls un 
dejotu kopā ar grupām Roja un 
Kraujas Storm Band un dīdžeju 
DJ Matthew Nagle. Jau pirms 
svētku salūta notika ieejas biļe-

Salacgrīvā svin Jūras svētkus

SIA «Baņķis» šogad svētku svinētājiem bija sarūpējis īpašu pārsteigumu - vizināšanās ar 
kuģīšiem bija par brīvu

šu loterija. Trīs laimīgo biļešu 
īpašnieki vinnēja svētku atbal-
stītāju sarūpētās dāvanas – 2 bi-
ļetes uz festivālu Positivus, SIA 
Batic Forest dāvāto divriteni un 
AS Brīvais vilnis atvēlēto piepū-
šamo gumijas laivu. Šogad ne-
viena no sarūpētājam dāvanām 

nepalika Salacgrīvā – Liene no 
Straupes mājup devās ar Posi-
tivus biļetēm, Jānis uz Jūrmalu 
- ar divriteni, savukārt Sandra 
pēc balles uz Rīgu varēja airēt ar 
gumijas laivu. 

Ilga Tiesnese
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 VIII Pasaules čempionāts jauniešiem 
U-18, kas norisinājās no 10. līdz 14. jūni-
jam Doņeckas pilsētā Ukrainā, pulcēja pa-
saules labākos sportistus - jauniešus, kuru 
vidū bija arī salacgrīviete Anete Kociņa.
 Par grūtāko posmu Anete uzskata saga-
tavošanās procesu, jo, lai gan viņa rezultā-

tu rangā bija 2. vietā, spriedze bija liela, jo 
labu rezultātu un vietu uz goda pjedestāla 
gaidīja ne tikai salacgrīvieši, bet arī visa 
Latvija. - Šīs bija manas pirmās lielās sa-
censības. Par tām uzzināju jau ziemā, pa-
stāvīgi sekoju sezonas labākajiem rezultā-
tiem un cītīgi darbojos pie treneres Indras 

Anetei Kociņai bronza VIII Pasaules čempionātā 
jauniešiem U-18

Anete 
Kociņa 
un viņas 
sagaidītā-
ji: Kaspars 
Miksons 
(no krei-
sās)sporta 
kom-
pleksa 
Zvejnieku 
parks 
vadītājs 
Artūrs 
Aļebas-
trovs

 Latvijas čempionātā smaiļošanā Sa-
lacgrīvas airētāji Kaspars un Edgars Tīk-
lenieki izcīnīja sudraba medaļu. Arī Ag-
nija Bērziņa, pirmo reizi startējot jaunajā 
disciplīnā - 200 m kanoe airēšanā sievie -
tēm - , ieguva sudraba medaļu. E. Tīkle-
nieks kļuva par Latvijas čempionu smai-
līšu četriniekā 500 m un 1000 m, bet 
200 m smaiļošanā ieguva bronzas medaļu. 
Smailīšu divniekā 500 m, startējot kopā ar 
Marku Ozolinkēviču no Jelgavas, Edgars 
izcīnīja arī sudraba medaļu. Stafetē 4 x 200 
m kopā ar Limbažniekiem Hediju Brunē-

viču un Alekseju Rumjancevu, Kaspars un 
Edgars ieguva sudraba medaļas.
 K. Tīklenieks Latvijas čempionātā izcī-
nīja 7 medaļas: 3 zelta (smailīšu četriniekā 
500 m, 1000 m un kopā ar Alekseju Rum-
jancevu smailīšu divniekā 200m), 1 sud-
raba medaļu stafetē, smailīšu vieniniekā 
500 m un 200 m. Savukārtsmailīšu četri-
niekā 200 m izcīnītas bronzas medaļas.
 Smaiļotājs Kaspars iekļauts Latvijas iz-
lasē un augusta beigās dosies uz pasaules 
čempionātu Duisburgā Vācijā. 

Kaspars Močāns, treneris

Salacgrīviešiem Latvijas 
čempionātā 3 zelta, 

3 sudraba un 3 bronzas 
medaļas!

Medaļnieki Kaspars Tīklenieks (no kreisās), Agnija Bērziņa un Edgars Tīklenieks

Eversones, - stāsta Anete.
 Sarunbiedre atzīst, ka sacensībās valdī-
jušās pozitīvās un negatīvās emocijas biju-
šas ļoti svārstīgas. - Emocijas bija biedējo-
šas, jo manas sirds ritms paātrinājās par 
60 sitieniem minūtē. Tik liels uztraukums, 
bailes un ziņkāre man vēl nebija bijusi. 
Ungāru sportistei sērija nebija stabila, 
tādēļ varēja sagaidīt visu ko, jo viņa bija 
sacensību vicelīdere. Kad pienāca ungā-
rietes pēdējais metiens, kas tehniski tika 
izpildīts diezgan pareizi, šķēps lidoja... 
lidoja... un nepiezemējās vēl ilgi... Kad 
uz ekrāna parādījās rezultāts 54,24 m, 
acumirklī aizskrēju pārbaudīt, kāds bija 
mans rezultāts – 54,26 vai 54,16. Tomēr 
par labu man! Tajā brīdī, lai arī bija pali-
cis pēdējais mēģinājums, sapratu, ka man 
jau ir medaļa. Nostājos, palūdzu skatītāju 
aplausus un ieskrējos. Uz tablo parādījās 
52,84! Tajā brīdi emocionāli sabruku... 
Asaras, prieki, laime un sajūsma. Tas viss 
notika reizē! Nedaudz vēlāk tās brīnišķī-
gās sajūtas, ka esi starp tik daudzām val-
stīm, stāvi ar Latvijas karogu un lepojies! 
Tas bija neaprakstāmi, - atceras Anete. 
 Lidostā sportisti sagaidīja kupls atbal-
stītāju pulciņš no Salacgrīvas orķestra 
pavadībā. Lielāko paldies Anete teica sa-
vai pirmajai trenerei Rasmai Turkai, kura 

Aneti trenēja kopš 1. klases, ieliekot pa-
matus viņas karjerai. Par saviem panāku-
miem Anete pateicās trenerēm Valentīnai 
Eidukai un Indrai Eversonei. – Pateicība 
arī Salacgrīvas domei, kas man divus ga-
dus pēc kārtas atmaksāja treniņnometnes 
Portugālē. Un vēl liels paldies visiem, kuri 
sekoja līdzi un bija kopā ar mani sacensī-
bās, – viņa sacīja.
 Jautāta par nākotnes plāniem, Anete at-
klāja: - Pagaidām tie ir tikai treniņi, treniņi 
un vēlreiz treniņi. Ar trenerēm spriedām, 
ka ir ļoti daudz ko labot un pilnveidot. 
No mazāka mēroga sacensībām piedalī-
šos Baltijas valstu sacensībās, bet lielā-
ka mēroga sacensības ir nākamgad – tad 
ASV noritēs Pasaules junioru čempionāts, 
uz ko tiks uzaicināti tikai perspektīvākie 
vieglatlēti.
 Kā jau katram sportistam, arī Anetei 
sapnis ir piedalīties 2016. gada vasaras 
Olimpiskās spēlēs Riodežaneiro Brazīlijā. 
- Šim sapnim cenšos pietuvoties katrās sa-
censībās, jo vēlos būt pirmā salacgrīviete, 
kura pārstāvēs Latviju Olimpiskajās spē-
lēs! – viņa uzsvēra.
 Veiksmi Anetei arī turpmākajās sacen-
sībās! 

Kārlis MIKSONS

 No turnīra Floorball Congres, kas jū-
lija vidū jau ceturto reizi notika Drēzde-
nē, atgriezušies Liepupes pagasta sporta 
kluba (SK) Veixmes fl orbolisti. Pirmajā 
gadā komandas no Latvijas nepiedalījās, 
bet 2011. gadā 14 komandu konkurencē 
11. vietu izcīnīja Babīte. SK Veixmes 
puiši uz turnīru pirmoreiz devās pērn, 
bet starts nebija īpaši veiksmīgs - 16 ko-
mandu konkurencē viņi palika 15. vietā. 
Šovasar biedrības Veixmes valdes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Pavlovskis, kurš arī 
spēlē komandā, ar rezultātu ir ļoti apmie-
rināts. Viņš pastāstīja, ka sacensībās Lat-
viju pārstāvēja 2 komandas - liepupieši 
un Kurzemes reģiona pārstāve Talsi/Trio-
bet, kas ieguva turnīra zeltu, bet Veixmes 
20 komandu konkurencē ierindojās 
5. vietā.
 Turnīrā piedalījās fl orbolisti no 5 val-
stīm:  Čehijas, Dānijas, Latvijas, Šveices 
un Vācijas. - Analizējot pagājušā gada 
spēles, mācījāmies no savām kļūdām. 

Piesaistījām arī vairākus spēlētājus no 
malas - limbažniekus un rīdziniekus. 
Mūsu Viesturs Kikors turnīrā ieguva la-
bākā vārtsarga titulu. Izspēlējām 6 spē-
les, guvām 4 uzvaras un piedzīvojām 
2 zaudējumus - vienai Šveices un Vācijas 
komandai. Apakšgrupā bijām otrie, bet 
kopvērtējumā - piektie. Tas bija pat ne-
gaidīti. Braucām ar cerību iekļūt pirmajā 
desmitniekā. Turnīrs mums noslēdzās uz 
labas nots, tādēļ ir iecere piedalīties arī 
nākamgad, - pastāstīja Aleksandrs. Viņa-
prāt, grūtākais ir tālais ceļš, bet tajā kopā 
ar komandu devās arī līdzjutēji. - Bijām 
vienīgie ar atbalstītājiem, - palepojās 
Aleksandrs un piebilda, ka ārpus spēlēm 
izdevies atlicināt arī laiku nelielām eks-
kursijām kopā ar līdzjutējiem. Braucie-
nam Salacgrīvas novada dome atvēlēja 
200 latu, pārējos izdevumus sedza spor-
tisti paši. 

Aija Sedliņa

Latviešu fl orbolistiem, 
arī mūsu «Veixmes» 
puišiem, panākumi 

Drēzdenē

Liepupes pagasta sporta kluba Veixmes fl orbolisti šī gada turnīrā Floorball Congres Drēz-
denē, kur 20 komandu konkurencē ieguva 5. vietu, bet Viesturs Kikors (2. rindā pirmais no 
kreisās) - labākā vārtsarga titulu

 No 14. līdz 21. jūlijam Šveices pilsētā Bernē notika starptautiskā bioloģijas olimpiā-
de. Latviju tajā pārstāvēja 4 puiši, t.sk. Salacgrīvas vidusskolas šīsvasaras absolvents 
Mārtiņš Vaivads. Visa četrotne, arī Mārtiņš, izcīnīja bronzas medaļas. Apsveicam Sa-
lacgrīvas izcilnieku un viņa bioloģijas skolotāju Laimdotu Pelši! Pavisam olimpiādē 
šogad piedalījās vairāk nekā 240 skolēnu no 62 pasaules valstīm. Jāpiebilst, ka Mārtiņš 
atkārtoja savu pagājušā gada panākumu. Arī pērn viņš pasaules bioloģijas olimpiādē 
izcīnīja bronzu.

Auseklis

Mārtiņam Vaivadam - bronza 
pasaules bioloģijas olimpiādē
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 Jau piekto gadu pēc kārtas no-
tika amatieru futbola čempionāts 
Mītava Open, un otro reizi tajā 
piedalījās arī biedrības Sprints 
A komanda. Šoreiz tā startēja 
čempionāta 6. posmā, kas notika 
10. augustā Rīgā, Alberta stadio-
nā.
 Pavisam uz šo posmu bija pie-
teikušās 27 komandas, bet pilnā 
sastāvā ieradās 26. Sprints A ko-
manda tika ielozēta F apakšgrupā, 
kurā bija 4 komandas, no kurām 
2 - futbola klubi. Sākumā izskatī-
jās, ka uzvaras gūt būs ļoti grūti, 
bet pierādījās, ka mūsu puiši ir 
spēcīgāki un spēj uzvarēt. Savā 
apakšgrupā komanda ieguva 
2. vietu un iekļuva play off. Pro-
tams, turpmāk spēles bija jau 
daudz nopietnākas un pretinieki 
daudz spēcīgāki. Mūsu puiši iegu-
va neizšķirtu rezultātu ar Depo 14, 

kas bija ļoti rūdīta un pieredzes 
bagāta komanda. Nācās izspēlēt 
pēcspēles metienus, kuros bijām 
spiesti atzīt pretinieku pārākumu. 
 Taču cīņas gars un spēlētprieks 
nezūd! Protams, esam lepni par 
saviem puišiem, kuri tiešām pa-
rādīja labu spēli un kopvērtēju-
mā ieguva 11. vietu. PALDIES 
vārtsargam Raivim Antonovam, 
laukuma spēlētājiem Elvijam 
Volkovam, Kristapam Kalniņam, 
Laurim Spiģeram,  Edgaram Ku-
kam, Artūram Paeglim, Rinaldam 
Birzgalim un Mārim Gobiņam.
 Lai nezūd cīņas spars, un esiet 
gatavi jaunām uzvarām! Lēmums 
ir pieņemts, tātad nākamgad atkal 
piedalīsimies Mītava Open futbo-
la čempionātā.

Gunta Bērziņa,
biedrības «Sprints A» 
valdes priekšsēdētāja

Mītava Open 2013

 Laikā, kad Salacgrīvā skanē-
ja Positivus festivāls, pilsētas 
kultūras namā notika vēl viens 
ļoti svarīgs un svinīgs pasākums 
– Tēvzemes Daugavas Vanagu 
10. salidojums. 
 Gados cienījami cilvēki visu-
pirms piedalījās īpašajā, šim sa-
lidojumam veltītajā dievkalpo-
jumā Lielsalacas evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā, tad pēc sātīgas 
zivju zupas baudīšanas kopā ar 
Tūrisma informācijas centra va-
dītāju nelielā ekskursijā iepazina 
mūsu pilsētu. Salidojuma atklā-
šana notika Salacgrīvas kultūras 
namā, kur pulcējās Tēvzemes 
Daugavas Vanagu nodaļas no 
Talsiem, Tukuma, Rīgas, Kok-
neses un Salacgrīvas. 
 Uzrunājot sanākušos, orga-
nizācijas priekšniece Lija Briķe 
apsveica visus ikgadējā salido-
jumā. - Šis ir mūsu desmitais sa-
iets, un es esmu ļoti priecīga, ka 
mēs atkal tiekamies. Visi zinām, 
ka ejam mazumā, piemēram, 
pērn mūsu pulks sarucis par 
78 cilvēkiem. Priecāsimies par 
to, ka varam paiet, redzēt, dzir-
dēt un satikties, cits citu atbal-
stīt un reizēm arī iepriecināt. 
Neesam mēs aizmirsti, darbs 
turpināsies, lai arī viegli ne-
būs, - viņa sacīja. L. Briķe nesa 
sirsnīgus sveicienus salidojuma 
dalībniekiem no Daugavas Va-
nagu centrālās valdes priekšsēža 
Andreja Mežmaļa un Daugavas 

10. Salidojuma dalībniekus uzrunā Tēvzemes Daugavas Vanagu priekš-
niece Lija Briķe un Salacgrīvas nodaļas vadītāja Anna Kalniņa

Salacgrīvā notika
Tēvzemes Daugavas Vanagu

10. salidojums

 11. augustā ar at-
klāšanas lentes grieša-
nu Svētciemā, Rīgas 
ielas pagalmā tika 
atklāts jaunais rotaļu 
laukums. Realizējot 
Nīderlandes biedrības 
Koninklijke Neder-
landsche Heidema-
atschappij un Salac-
grīvas novada domes 
konkursa Sabiedrība 
ar dvēseli 2013 atbal-
stīto projektu, Rīgas 
ielas 6. mājas pagalmā 
ir uzcelta jauna rotaļu 
māja un iestādītas tū-
jas, lai norobežotu ro-
taļu laukumu no vēja. 
 Projekta realizētā-
ja, Svētciema vecāku 
apvienības vadītāja 
Mārīte Liepiņa-Bērzi-
ņa pastāstīja: - Mums 
izdevās, visi kopā pa-
veicām lielu darbu. 
Salaspils botāniskā dārza dārz-
nieks mums palīdzēja izvēlēties 
tūjas, mājiņas konstrukcijas ie-
gādājāmies SIA „Biko lat”. Liels 
paldies SIA „Celsim”, kas mums 
iznomāja tehniku un palīdzēja 
sastādīt 30 tūju, SIA „Salacas 
termināls”, kas uzdāvināja šķel-
du un kūdru, Gunitai Purmalei, 
kura ar savu piekabi atveda mā-
jiņas konstrukcijas, un Ievai Al-
pai-Eizenbergai, kura palīdzēja 
ar projekta rakstīšanu. Paldies 
visiem, kas palīdzēja salikt kopā 
mājiņu un labiekārtot rotaļu lau-
kuma apkārtni!

Svētciema Rīgas ielas bērniem 
jauns rotaļu laukums

Vanagu Latvijā priekšnieka Jura 
Vectirāna, kā arī teica lielu pal-
dies Salacgrīvas nodaļas vadī-
tājai Annai Kalniņai un nodaļas 
biedriem par jauko un interesan-
to uzņemšanu. 
 Kad bija izskanējuši pateicī-
bas vārdi un saņemtas dāvanas, 
laiks koncertam, ko bija sarūpē-
juši Salacgrīvas kultūras nama 
pašdarbnieki – senioru deju 
kopa Saiva, Agitas Zvejnieces 
popgrupa Sapņi ar spārniem, 
Austrumu deju studija Hasana 

un dziedātāja Agita Vaktere no 
Pāles.
 Vēlāk Tēvzemes Daugavas 
Vanagu Salacgrīvas nodaļas va-
dītāja A. Kalniņa teica, ka, ga-
tavojoties salidojumam, bijusi 
uztraukusies, vai varēs visu pa-
veikt: - Bet tagad esmu ganda-
rīta un priecīga, jo viss izdevās. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja! 
Pat nedomāju, ka visi manis uz-
runātie cilvēki būs tik pretimnā-
koši un izpalīdzīgi!

Ilga Tiesnese

 Latvijā valda kārtējā vasara. 
Ik gadu Salacgrīvas pusē atva-
ļinājumu pavada pilsētas viesi. 
Salacgrīva piesaista apmeklētājus 
ar Ziemeļvidzemes pērli Salacu, 
kuģiem, ostu un galvenais - jūr-
malu. Salacgrīvas bibliotēka ir 
iecienīta daudzu vasarnieku vidū. 
Gadu gadiem viņi, uzturoties Sa-
lacgrīvā, neiztiek bez bibliotēkas 
pakalpojumiem. Pirms gadiem 
30 - 50 kā lasītājus reģistrēja bēr-
nus, kuri, mainoties paaudzēm, 
šogad ir senioru vecumā. Ik gadu 
piesakās aizvien vairāk jaunu la-
sītājiu. Īpaši to var teikt par jau-
no paaudzi, un tad nevar piekrist 
domai, ka bērni vairs nelasa grā-
matas... 
 Ik vasaru bibliotēka gaida cie-
mos arī savus atbalstītājus. Viesu 
statusā mīļi gaidīti ir Lilita un Ilg-
vars Gūtmaņi, kuru dzīves vieta 
ir Gēteborga Zviedrijā. Trimdā 
dzīvojošā latviešu ģimene ik gadu 
apmeklē dzimteni un noteikti arī 
Salacgrīvas bibliotēku. Šogad vi-
ņiem pašiem ienākt bibliotēkā ne-
sanāca, bet ar starpnieka palīdzību 
tika atsūtīta dāvana. Saņēmām 

2 lielas kastes ar maisiņiem, kur 
ievietot grāmatas, dokumentus, 
kā arī 2500 lokšņu A4 papīra, ko 
izmantot kopēšanai, printēšanai. 
Esam ļoti pateicīgi par šo dāvinā-
jumu.
 Tāpat esam pateicīgi salacgrī-
viešiem, kuri nemitīgi papildina 
bibliotēkas fondu, dāvinot grāma-
tas un žurnālus. Dāvinātāju vidū 
grūti izcelt dāsnākos, jo ik grāma-
ta ir pateicības vērta. Tomēr šoreiz 
īpašus pateicības vārdus veltām 
Valda Bērziņa ģimenei, Heinrih-
sonu ģimenei, Dairai Leitumai, 
Henrietei Jirgensonei, Dacei Oši-
ņai, Edītei Čekaļinai.
 Lai Salacgrīvas bibliotēkas 
fondu padarītu vēl saturīgāku, ai-
cinām ikvienu padomāt, vai jūsu 
nopirktā grāmata vai žurnāls būs 
vajadzīgs arī turpmāk pēc izlasī-
šanas. Varbūt vairāk tie noderēs 
bibliotēkā, kur tos varēs lasīt dau-
dzi? Ar gandarījumu pieņemsim 
dāvinājumus, kas priecēs ikvienu 
bibliotēkas apmeklētāju. Dots de-
vējam atdodas! 

Inese Hedviga Podziņa

Par bibliotēku, vasaru 
un draugiem

Bērnu svētki Rīgas ielā 6 šoreiz veltīti rotaļu namiņa un labiekārtotā 
laukuma atklāšanai

 Uz rotaļu laukumu Rīgas ielas 
pagalmā nāk bērni no tuvākajām 
mājām. Lai gan klāt nākušas vēl 
2 šūpoles, viņiem, lai visi gribē-
tāji varētu izšūpoties, ir jāgaida 
rindā. Kad atklāšanas lente bija 
pārgrieza, ciemiņi un mazie 
svētku dalībnieki ar gardajiem 
groziņiem pacienāti, sākās ma-
zie bērnu svētki – šūpošanās, 
rotaļas, zīmēšana jaunās mājiņas 
nojumītē un sejas apgleznošana - 
tas viss pašu izdomāts, sarūpēts 
un izdarīts. 
 Mārīte teic paldies visiem 
čaklajiem palīgiem, bet vislie-

lākais pienākoties Marijai Gri-
gorjevai, kura visu organizēja, 
darīja un ar savu enerģisko un 
nesavtīgo darbu mudināja rosī-
ties arī pārējos. 
 Šis projekts nu ir īstenots, bet 
svētciemiešiem padomā jau nā-
kamie. - Par mazajiem nu esam 
parūpējušies, tagad domāsim 
par lielākiem bērniem un jaunie-
šiem. Esam iecerējuši labiekār-
tot vietu, kur atrodas basketbola 
grozs. Plāni mums ir, vajadzīga 
vien vēlme un līdzekļi, lai tos 
piepildītu, - teica Mārīte.

Ilga Tiesnese

Sprints A komanda futbola čempionātā Mītava Open
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 17. augustā Ainažos notika tradi-
cionālais Ziemeļlivonijas festivāls. 
Sācies piektdienas vakarā ar izre-
montētās izstāžu zāles atklāšanu un 
brīnišķīgu klasiskās mūzikas kon-
certu Ainažu kultūras namā, sest-
dien no rīta jau pl. 9 tas modināja 
ainažniekus ar amatnieku tirdziņu 
pilsētas ielās un laukumos. Ap 10 
no rīta Valdemāra ielā pie Igauni-
jas robežas sākās Stipro skrējiens, 
kuram šogad bija 28 dalībnieki 
dažādās vecuma grupās, sākot no 
7 gadu vecuma. Šo šķēršļu pārva-
rēšanas skrējienu rīkoja biedrība 
Sprints A, un tajā piedalījās visa 
novada izturīgākie. Trasē šogad 
bija gan dabīgi, gan mākslīgi radīti 
šķēršļi (lielākā daudzumā nekā ci-
tus gadus), tās garums - vairāk nekā 
4 km. Slapjās un šķēršļiem bagā-
tās trases dalībniekus vērtēja četrās 
grupās. Zēnu grupā (vecums no 
7 līdz 16) 1. vietā Emīls Runcis, 
2. - Dāvis Kļaviņš, 3. - Mariss Au-

gusts Kāss. No meitenēm šajā vecu-
ma grupā uzvarēja Robina Kopštāle, 
2. - Emīlija Eiduka, 3. vietu ieguva 
Lote Jirgensone. Vīriešu konkuren-
cē 3. bija Jānis Veckalns, 2. - Gvi-
do Bokmelderis, uzvarētājs - Māris 
Liepiņš. Dāmu sacensībā uzvarētā-
jas godā Ilze Jēkabsone, 2. - Danute 
Jurčjus, aiz sevis atstājot Elīnu Dlo-
hi. Skrējiena dalībnieki bija sajūsmā 
par trasi un priecājās par patīkami 
pavadīto laiku. Pēc stipro skrējiena 
jūrmalā pie bākas notika pludmales 
volejbols, kurā sacentās 7 koman-
das, savukārt strītbolu spēlēja 8 ko-
mandas. 
 Pulksten 12 laukumā pie Veides 
pils notika Ziemeļlivonijas svētku 
svinīgā atklāšana, kurā apsveiku-
ma vārdus ainažniekiem un svētku 
viesiem teica Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs un Ainažu kultūras nama va-
dītāja Solveiga Muciņa. Pēc atklāša-
nas laukumā turpinājās lielā rosība 

– igauņu draugu koncerts, stiprākā 
ziemeļlivonieša un ziemeļlivonie-
tes noskaidrošana, vietējo konkursu 
laureātu – Sabīnes Balodes un māsu 
Tiesnešu - muzicēšana, radošās 
darbnīcas kopā ar biedrību Vecāki 
Ainažu jaunatnei, Enno Tomsona 
uzņēmuma meistarstiķi ar degus-
tāciju pieaugušajiem un smeķīgās 
Ziemeļlivonijas zupas baudīšana 
pie Zigmunda Līdaka. Ja pēc līdz-
dalības šajos notikumos vēl atlika 
spēks, kopā ar mākslinieku Kārli Īli 
varēja veidot īpašo Ziemeļlivonijas 
ugunsskulptūru. 
 Stiprākās ziemeļlivonietes godā 
šogad Žanete Šmite, varenākais zie-
meļlivonietis - Ojārs Jūliks, jo stip-
rinieku sacensībās viņi bija uzvarē-
tāji vairākās disciplīnās.
 Dienas aktivitātes kā varens vil-
nis vēlās pār Ainažiem, lai nedaudz 
rimtos pēc pl. 17, bet jau 20 turpinā-
tos ar vēl lielāku spēku, jo uz skatu-
ves kāpa Cēsu karmīnkrāsas karoga 

Ziemeļlivonijas festivāls 
Ainažos

Māra Mičuļa 
(no kreisās 
ar mikrofonu) 
organizētajās 
spēka 
sacensībās 
piedalījās stip-
rākie. Auto velk 
Jānis Kudiņš

Zigmunda Līdaka vārītajai zupai vienmēr ir varena piekrišana. Lai tiktu 
galā ar visiem ēstgribētājiem, viņam palīgā nāk sieva Dace

Visas dienas garumā laukumā pie Veides pils varēja piedalīties spēka un veiklības sacensī-
bās, arī šautriņu mešanā

Solveigas Muciņas organizētā andele gāja no rokas - netrūka ne pircēju, ne dārzeņu

2013. gada stiprākās ziemeļlivonietes godā Žanete Šmite

Cakotavā 
strādāja 
gan lieli, 

gan mazi. 
Redzams, 

kā top 
Jankovsku 
ģimenes 

kopīgi 
veidotā 

glezniņa

Kārļa Īles un ainažnieku veidotās ugunsskulptūras kā varenas 
lāpas apliecināja - šis festivāls beidzies, sākam gaidīt nākamo!

koris un Marts Kristiāns Kal-
niņš, lai uzstātos kopā ar pava-
došo grupu Autobuss debesīs.
 Pēc koncerta laukumu pie 
Veides pils izgaismoja aizde-
dzinātā ugunsskulptūra, un 
svētki ritēja tālāk, jo kopā ar 
grupām Bellaccord un Vēja 
radītie dejas turpinājās līdz pat 
spēku izsīkumam.
 Par jaukajiem svētkiem liels 

paldies pasākuma rīkotājiem 
un atbalstītājiem: Salacgrīvas 
novada domei un Ainažu kul-
tūras namam, fi rmām Aun M 
serviss, Grandeg, Hercs Flo-
ra un uzņēmējam Viktoram 
Dammem. Tiksimies nākama-
jā Ziemeļlivonijas festivālā jau 
2014. gadā!

Ilga Tiesnese
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 Jūlijs Salacgrīvas novada jaunatnes ini-
ciatīvu centram (JIC) Bāka īpašs bija ar 
to, ka konkursā Izveido logo! tas tika pie 
sava zīmola - stilizētas origami buru lai-
vas, kas konstruēta no krāsainiem trijstū-
riem. Laiva simbolizē kustību, drošību un 
patvērumu, piedzīvojumus un attīstību, kā 
arī virzību uz Bāku un tās gaismu. Logo 
autore ir salacgrīviete Daiga Kalniņa.
 Ikvienam bērnam un jaunietim jūlijā 
bija iespēja piedalīties radošajās darbnī-
cās, kur katru nedēļu bez maksas varēja 
veidot dažādus mākslas darbiņus, piemē-
ram, atslēgu piekariņus no pērlītēm, bija 
iespējams apgleznot stikla izstrādājumus, 
uzzīmēt dekoratīvās uzlīmes logiem, krā-
sot mandalas vai izveidot papīra vēdeklī-
šus. 
 Turpinot aktivitāti Jaunietis jaunietim, 

notika realizēta informatīvi izglītojošs pa-
sākums Iepazīsti zumbu!. Sadarbojoties ar 
Aneti Strodi, kuras sirdslieta jau no bēr-
nības ir dejošana, 16. jūlijā interesentiem 
bija iespēja iepazīties ar deju fi tnesu ne 
tikai teorētiski, bet arī pašiem iemācīties 
zumbas soļus. Kas īsti ir zumba? Tas ir 
deju fi tness, kas liek kustēties mūzikas rit-
mos, justies priecīgam kopā ar draugiem 
vai nesen iepazītiem cilvēkiem. Pasākums 
sākās ar zumbas prezentāciju, kuras laikā 
apmeklētāji varēja uzzināt, kā tā radās, ie-
pazīt valsti, kur radies jau citviet pasaulē 
gadus 10 iecienītais deju fi tness, kā arī uz-
zināt, kas izveidoja zumbu. Skatoties vi-
deoprezentāciju, kur dzīvespriecīgi un no-
sauļojušies dienvidnieki dejo enerģiskās 
dejas, bija grūti nosēdēt krēslos, nekusti-
not kājas mūzikas ritmos. Tāpēc pasāku-

Jūlija aktivitātes Bākā

Kopā ar 
Aneti zum-
bas soļi 
izdevās 
visiem

ma otrā daļa ikvienam deva iespēju kopā 
ar Aneti iemācīties šo Kolumbijā radušos 
deju. Pozitīvās emocijas nepiespiestā at-
mosfērā, ko deva mūzika un deja, iedroši-
nāja izkustēties gan meitenes, gan puišus. 
Uz jautājumu, vai pasākums bija noderīgs 
un vai gaidīs nākamo nodarbību, jaunieši 
atbildēja apstiprinoši. Krista: - Man ļoti 
patika, bet sākumā likās, ka soļus iemācī-
ties būs vieglāk. Bija interesanti klausīties 
treneres Anetes stāstījumu, kā viņa iepazi-
nās ar zumbu. Jautrā spēle pēc prezentā-
cijas palīdzēja atraisīties un sadraudzēties 
ar citiem. Aizgājusi mājās, sameklēju deju 
video un turpināju mācīties vienatnē. An-
nija: - Pirms sākām mācīties deju soļus, 
bija ļoti interesanti uzzināt, kurā valstī cē-
lies deju fi tness, kas izgudrojis zumbu, arī 
video par deju festivāliem šķita aizraujo-
ši. Deja, ko mācījāmies, bija ļoti pozitīva, 
tāpēc arī es mājās turpināju to mācīties. 
Noteikti atnākšu arī uz otru nodarbību.   
Redzot, ka deja iepriecina un Salacgrīvas 
novada jaunieši ir enerģijas pilni, zumbas 
nodarbības tika turpinātas arī nākamajās 
nedēļās.
 JIC Bāka sācis arī vērienīgu projektu, 
kura laikā tiek veikta videonovēlējumu fi l-
mēšana par godu Salacgrīvas 85. gadadie-
nai. Ikvienam Salacgrīvas iedzīvotājam, 
tūristam vai viesim ir iespēja sveikt pilsē-
tu un iedzīvotājus, izsakot novēlējumu vai 
izstāstot stāstu, kāpēc un kas tieši viņiem 
patīk Salacgrīvā. Projekta noslēgumā, ap-
kopojot visus novēlējumus, tiks izveidota 
dokumentāla fi lma. 
 Sadarbībā ar Bāku tiek īstenots arī vie-
tējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas Mēs – 
Salacgrīvai projekts Intelekts brīvā dabā, 

kas paredz pagalma labiekārtošanu Sila 
ielā 2. Tiks izveidots atpūtas komplekss, 
kurā ietilpst 4 soliņi un 1 galds ar virsmā 
iestrādātu dambretes laukumu, dodot ie-
spēju ikvienam centra apmeklētājam vai 
garāmgājējam atpūsties un brīvā dabā spē-
lēt prāta spēles.
 19. jūlijā, kad Salacgrīvu bija piemek-
lējis Positivus festivāla drudzis, pilsētā 
ieradās arī starptautiskās kampaņas Velo-
maratons Baltijas jūrai dalībnieki, kuri 
3 mēnešos šķērsos 9 valstis un mēros 
3500 km braucienu gar Baltijas jūras kras-
tu, pievēršot uzmanību jūras piesārņoju-
mam. Prieks par vietējo jauniešu – Annijas 
Neretnieces, Kristas Muciņas, Ralfa Hen-
rija Darkevica un Ričarda Jerāna – drosmi 
un iniciatīvu atbalstīt kampaņu, palīdzot 
vākt parakstus petīcijai par Baltijas jūras 
aizsardzības nepieciešamību. Jauniešiem 
par brīvprātīgā darba pieredzi palikušas 
patīkamas atmiņas. Balvā par aktīvo dar-
bu un savākto parakstu skaitu (kopā 1500) 
kampaņas organizētāji viņiem piešķīra 
festivāla Positivus biļetes.
 Pēc nedēļas pavisam citādā – daudz 
nesteidzīgākā un rāmākā - noskaņā Bāka 
uzņēma IV Starptautiskā Salacgrīvas kla-
siskās mūzikas festivāla meistarklašu no-
metnes dalībniekus.
 Aicinām ikvienu jaunieti būt drosmī-
gam, mērķtiecīgam un aktīvam, jo tikai 
caur pieredzi iespējams uzzināt, ko vē-
lies. Nāc ciemos un padalies ar saviem 
sapņiem, ļausim tiem dzīvot! Aktuālāko 
informāciju par Bāku vari lasīt www.drau-
giem.lv/baaka.

Marta Dance,
JIC «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste

 Ar emocionāli aizraujošu grupas The xx 
uzstāšanos 21. jūlijā Salacgrīvā noslēdzās 
septītais Positivus festivāls, kas šogad pir-
mo reizi norisinājās 3 dienas. Katram no 
30 000 apmeklētāju ir sava mīļākā grupa, 
bet lielākos koncertus sniedza grupas Ima-
gine Dragons, Two Door Cinema Club Si-
gur Ros, Noah And The Whale, The xx un 
pašmāju Jauns mēness un Zodiaks. 
 Vairāki tūkstoši apmeklētāji Salac-
grīvā ieradās jau ceturtdien, lai ieņemtu 
vietas telšu pilsētiņā. Piektdien, sestdien 
un svētdien norisinājās festivāla ofi ciālā 
programma ar līdz šim iespaidīgāko mūs-
dienu mākslinieku sastāvu, kāds Positi-
vus festivālā bijis. To atspoguļot ieradās 
aptuveni 300 žurnālistu no Islandes, Ap-
vienotās Karalistes, Krievijas, Austrālijas, 
Čehijas, Polijas, Itālijas, Somijas un Bal-

tijas valstīm, pārstāvot tādus respektab-
lus medijus kā NME, Independent, The 
Sunday Telegraph, Kommersant u.c. Liels 
pagodinājums bija arī Igaunijas prezidenta 
Tomasa Hendrika Ilvesa vizīte festivālā, 
kas pierāda, ka Positivus ir viens no nozī-
mīgākajiem notikumiem Baltijas mūzikas 
dzīvē un nākotnē varam gaidīt vēl lielāku 
ārvalstu apmeklētāju pieplūdumu
 Pirmo reizi festivāla vēsturē vairākas 
Eiropas radiostacijas sadarbībā ar Eiropas 
Raidorganizāciju savienību (EBU) pār-
raidīja svētdienas vakarā notikošo grupas 
The xx koncertu, kas lielā mērā bija festi-
vāla kulminācija.  
 Arī 2014. gadā festivāls norisināsies 
3 dienas, un drīzumā tiks uzsākta tā biļešu 
tirdzniecība.

Linda Igolniece

Ar iespaidīgu programmu aizritējis 
3 dienu Positivus festivāls

Skatītāju festivālā Positivus netrūka

 3. augustā Salacgrīvas kultūras nama 
teātra studija Visa veida versijas ar izrādi 
Visi radi kopā viesojās Strenču pagasta 
svētkos. Studijai tā bija jauna pieredze, 
jo pirmo reizi salacgrīvieši spēlēja brīv-
dabas estrādē un pavisam svešai publikai. 
Aktieri ir gandarīti, ka šī izrāde strencē-
niešiem patika – viņi smējās un juta līdzi 
izrādes personāžiem. Studijas režisore 
Inese Jerāne priecājās, ka skatītājiem 
izrāde patika, bija aizraujoša arī citai 
publikai, kas aktierus nepazīst. Par kom-
plimentu un atzinību Inese uzskata Stren-
ču Tautas teātra režisora Andra Liepiņa 
teikto: - Jūsu izrāde un teātra spēle labi 
iesildīja un iekustināja mūsu vēso, kuslo 
publiku.
 Par teātra spēlēšanu Strenčos salacgrī-
vieši saka: - Mums patika viesoties Stren-
čos, un, ja mūs aicinās, brauksim vēl!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvieši 
spēlē teātri Strenčos

Salac-
grīviešu 
brīv-
dabas 
izrāde 
strencē-
niešiem 
patika

Pateicība
 Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzī-
bas biedrība Mūsu ķepas vadītāja Ligita Štei-
na savā un biedru vārdā saka lielu paldies 
visiem, kuri piedalījās un atbalstīja 2. māj-
dzīvnieku parādi Salacgrīvā, šoreiz pilsētas 
svētku laikā. 
 Paldies suņu īpašniekiem Kristīnei Kukai, 
Agrim Mieboltam, Zelmai Grauzdiņai, Lin-
dai Šrēderei, Valentīnai Jēkabsonei, Inesei 
Kalniņai, Luīzei Persidskai, Lindai Antono-
vai un Ivetai Amatniecei, dzīvnieku izstādes 
dalībniekiem – trušu, bruņurupuču un zivti-
ņu saimniekiem Sarmītei Persidskai, Annai 
Ķirsei un Amandai Hofmanei! Liels paldies 
2. mājdzīvnieku parādes atbalstītājiem – ban-
kai Citadele, VET Aptiekai, Latvijas Kinologu 
asociācijas prezidentam Jānim Pavlovskim 
un veterinārārstam Ivaram Mangulim. Patei-
cība Līgai Miezei, Pārslai Amoliņai, Guntai 
un Uldim Apsīšiem par darbu, bērniem par 
jaukajiem zīmējumiem un skatītājiem par at-
saucību un atbalstu.
 Tiksimies 3. mājdzīvnieku parādē!

Ligita Šteina
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 16. augustā, dienu pirms Zie-
meļlivonijas festivāla, Ainažu 
kultūras namā notika lieli svētki. 
Ar svinīgu lentes griešanu dur-
vis vēra kultūras nama rekons-
truētā kamīnzāle. Pirms ieiet 
jaunajās telpās, nama saimniece 
Solveiga Muciņa sacīja: - Esmu 
ļoti laimīga un priecīga, ka vēl 
viens kaktiņš, stūrītis mūsu kul-
tūras namā ir sakārtots. Mums, 
ainažniekiem, ir vēl viena vie-
ta, kur pulcēties, tikties un rīkot 
svētkus. Savukārt novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 
uzsvēra, ka ikvienam redzams, 
ka kultūras jeb tautas nams, kas 

savulaik būvēts par 
tautas līdzekļiem, at-
dzimst.
 Atjaunotās kamīn-
zāles atklāšanas lenti 
pārgrieza S. Muciņa un arhitek-
te Dzintra Cīrule, bet durvis uz 
jauno zāli vēra māksliniece un 
ainažniece Ilga Sūna. Zālē ienā-
kušos viesus sagaidīja Santas Va-
leres spēlētā čella skaņas, iekurtā 
kamīna siltums un I. Sūnas rotas-
lietu un fotogrāfi ju izstāde. 
 Pirms aplūkot izstādi, Ainažu 
pilsētas pārvaldniece Ilona Jē-
kabsone un S. Muciņa pateicās 
tiem, kuri pielikuši savu roku, 

Ainažu kultūras namā durvis ver jaunā izstāžu zāle

Māksliniece Ilga Sūna jūtas ļoti pagodināta, jo izremontētā 
izstāžu zāle atklāta ar viņas rotaslietu izstādi

Ainažu 
kultūras 
nama jaunās 
kamīnzāles 
izskats pār-
steidza visus 
atklāšanas 
pasākuma 
dalībniekus

lai taptu izstāžu zāle un aktieru 
atpūtas telpa. Pateicības vārdi 
skanēja D. Straubergam, novada 
domes projektu vadītājai Sarmai 
Kacarai, arhitektei Dzintrai Cī-
rulei un, protams, būvniekiem - 
SIA Perfekt Būve no Lielvārdes. 
- Šī zāle ir domāta skaistiem ma-
ziem pasākumiem, izstādēm, sa-
lonu mūzikai, - pārliecinoši teica 
S. Muciņa. 

 Kad bija izskanējuši pateicī-
bas vārdi, ainažnieki un viesi ar 
lielu interesi aplūkoja izstādi. Ik-
dienā, staigājot gar jūru, mēs reti 
ievērojam jūras izskalotos koka 
gabaliņus, bet māksliniece pratu-
si tajos saskatīt patiesu skaistumu 
un mācējusi to parādīt arī mums. 
Pērļoti, lakoti un māksliniecis-
ki kopā salikti, tie uzlūkoja mūs 
glīti sakārtotajās rotās. Savukārt 

pati I. Sūna par jauno zāli sacīja: 
- Tā ir tik atbilstoša izstādēm, tik 
ārkārtīgi veiksmīga, ka jebkurš 
izstādītais darbs izskatīsies labi 
- kā dekorējošs elements. Esmu 
sajūsmā un jūtos pagodināta, ka 
manu darbu izstādei ir gods at-
klāt šo zāli!
 Remontdarbi Ainažu kultūras 
namā veikti projektā Sapnis par 
rotaļām, dziesmām un dejām, pa-
teicoties Eiropas zivsaimniecības 
fonda (EZF) un Salacgrīvas no-
vada domes fi nansējumam. Pro-
jekta kopējās izmaksas - nepilni 
18 000 latu, no kuriem 90% ir 
Eiropas un 10% pašvaldības lī-
dzekļi. 
 Pēc izstādes atklāšanas kultū-
ras nama lielajā zālē notika kla-
siskās mūzikas koncerts Skaisto 
melodiju lokā, kurā piedalījās 
profesors, 7 starptautisko kon-
kursu laureāts Uldis Viesturs 
Sprūdžs, jaunās, talantīgās, starp-
tautisko konkursu laureātes -
vijolniece Sabīne Sergejeva un 
čelliste Santa Valere - un koncert-
meistare Tatjana Lazdiņa. Sporta 
spēļu cienītāji savukārt Ainažu 
stadionā varēja vērot futbola spē-
li - Ainažu juniori pret senioriem. 
Uzvarēja juniori.

Ilga Tiesnese

 Pirms parakstīt nesen Salacgrīvā ap 
jauno veikalu top! izbūvētās ietves eks-
pluatācijā nodošanas aktu, to novērtēja ne 
vien ofi ciālā komisija, bet arī sabiedrības 
pārstāvji - cilvēki, kuriem ir zināmas kus-
tību grūtības. Tie bija Staņislavs Lontons, 

kurš pārvietojas ratiņkrēslā, un Jeļena Me-
likidze kopā ar meitiņu Keriju, kā arī pats 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, kurš nereti mēdz pār-
vietoties ar velosipēdu.
 Viņi novērtēja, ka ietve ir gājējiem pie-

Salacgrīvā, pieņemot ietvi, prasa sabiedrības viedokli

Novada ofi ciālā komisija novērtējusi - ietve gājējiem, cilvēkiem ar kustību grūtībām un 
riteņbraucējiem ir pieņemama

ņemama un objekta nodošanas ekspluatā-
cijā dokuments ar būvniekiem - SIA MI-2 
– parakstāms. Pašvaldības vadītājs to arī 
izdarīja. Patiesību sakot, tā ir viņa paša jau 
pasena ideja - aicināt šajā procesā piedalī-
ties objektu lietotājus. Sadarbībā ar S. Lon-
tonu arī apzinātas vietas, tapis saraksts ar 
fotogrāfi jām, kur kaut kas būtu labojams, 
lai pilsētā palielinātos vides pieejamība 
gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
gan jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, 
tāpat velosipēdistiem. Protams, vieglāk to 
panākt jaunbūvējamos, tāpat rekonstruēja-
mos objektos, nevis labot vecos. - Vecās 
kļūdas soli pa solim mēģināsim labot, bet 
galvenais - nepieļausim jaunas, - sprie-
da pašvaldības vadītājs. Viņu atbalstīja 
arī Salacgrīvas novada galvenā arhitekte 
Ineta Cīrule: - Pati vairākkārt esmu bijusi 
cilvēks ar kustību traucējumiem - gan pār-
vietojusies ar kruķiem, gan stūmusi bērnu 
ratiņus. Pilnībā atbalstu, ka pastiprināta 
uzmanība jāpievērš vides pieejamībai, to 
paredz arī likums.
 Jeļena atzinās, ka ar lielākām vai ma-
zākām grūtībām viņa Salacgrīvā ar bērnu 
ratiņiem tiek cauri visur. Problēma ir ie-
kļūt veikalā Mego, bet arī to viņa atrisina. 
Pēdējā laikā būvētajos veikalos tikt iekšā 

var bez bēdu. Līdzīga situācija ar tirgota-
vu apmeklēšanu ir Staņislavam. Galu galā 
Salacgrīvā visi viņu pazīst un izpalīdz, 
piemēram, veikalā Vesko. Kad ar savu 
mobilo pārvietošanās līdzekli piebrauc pie 
veikala, pamirkšķina ar lukturiem, kasie-
rīte iznāk ārā, noskaidro, ko viņam vajag, 
un atnes nepieciešamo. Tiesa, arī jaunajām 
tirgotavām gadās kļūmes - nesen eksplua-
tācijā nodotajam veikalam top! invalīdiem 
domātajā tualetē durvis veras uz otru pusi, 
tāpēc labierīcībās ar ratiņiem nemaz nevar 
īsti iekļūt. Veikala īpašnieks solījis tuvāka-
jā laikā to izlabot. Staņislava kundze Na-
dežda atzina, ka pārvietošanās pa ietvēm, 
stumjot invalīdu ratus, Salacgrīvā vietu-
mis ir riskanta, to grūti veikt pat divatā. 
- Jau zinu vietas, kur, piemēram, ir tik slī-
pas nomales, ka rati var apgāzties, tāpēc, 
pārvietojoties viens pats ar mobilo brau-
camo, tur metu līkumu, - stāsta S. Lontons.
 Pašvaldības vadītājs solīja, ka arī turp-
māk, pieņemot objektus ekspluatācijā, 
pieaicinās sabiedrības pārstāvjus. Tuvā-
kais varētu būt pandusa novērtēšana pie 
rekonstruētās mūzikas un mākslas skolas 
ēkas. 

Regīna Tamane, www.auseklis.lv

 Ar mēģinājumiem un pasākumiem pie-
sātinātu nedēļu, dalībnieku gājienu un ie-
spaidīgu noslēguma koncertu ir noslēdzies 
Dziesmu svētku piecu gadu cikls. Šie 
svētki korim Pernigele bija nedaudz garā-
ki par ierastajiem - nedēļas nogalē, pirms 
sākās kopmēģinājumi, kora pārstāvji sek-
mīgi startēja tautastērpu skatē, jaukto koru 
grupā iegūstot 2. vietu. Liels paldies jāteic 
gan pašvaldībai par fi nansējumu tērpu ie-
gādei, gan tērpu šuvējiem, tāpat kora pār-
stāvjiem par lielisko tērpu demonstrēšanu!
 Dziesmu svētku nedēļas sākumā, ka-
mēr vairums koru tikai gatavojās doties 
ceļā, Pernigele, jau iekārtojusies Rīgas 
J. Poruka vidusskolā, kur mitinājās atli-
kušo nedēļu, aktīvi piedalījās vokāli sim-
foniskās mūzikas koncerta mēģinājumos. 
Papildu repertuārs un mēģinājumi, pro-
tams, bija lielāka slodze, bet dalība šajā 
koncertā noteikti bija tā vērta. Lielākā 

daļa koristu atzina, ka nemaz tik bieži ne-
gadās stāvēt uz vienas skatuves ar Latvi-
jas labākajiem koriem un koncertēt kopā 
ar tik iespaidīgu simfonisko orķestri. Arī 
repertuārs bija smags, bet interesants - tajā 
bija iekļauti gan fragmenti no slavenajām 
operām - Riharda Vāgnera Tanheizera un 
Džuzepes Verdi Nabuko -, gan mūsu pašu 
pirmās rokoperas - Zigmara Liepiņa Lāč-
plēša, kas līdz asarām aizkustināja gan 
skatītājus, gan pašus dziedātājus.
 Kad vokāli simfoniskās mūzikas kon-
certs bija izskanējis, sākās noslēguma 
koncerta mēģinājumi. Jau nākamajā rītā 
agri bija jābūt Mežaparka estrādē. Laiks 
bija saulains un patīkams, tuvojoties pus-
dienlaikam, kļuva pat nedaudz par karstu, 
bet laimīgā kārtā Pernigeles koristi nesa-
gādāja papildu darbu jau tā noslogotajam 
medicīnas personālam. Neiztika arī bez 
salīšanas - vienā no mēģinājumiem sākās 

lietusgāze, kurā redzamība un dzirdamība 
samazinājās tik ļoti, ka diriģentam bija 
teju neiespējami panākt precīzu kopkora 
dziedājumu.
 Kā jau ierasts, pirms Dziesmu svētku 
noslēguma koncerta notika svētku dalīb-
nieku gājiens. Tas parasti ir jautrs un pa-
tīkams, bet šoreiz nelielu rūgtumu atstāja 
organizatoru neuzmanība - Liepupes pa-
gastam paredzētā uzraksta vietā bija uz-
raksts Lielupes pagasts, daži no gājiena 
komentētājiem skaļruņos nāca klajā ar vēl 
oriģinālākām versijām par mūsu pagasta 
nosaukumu...
 Noslēguma koncerts tiešām bija svētku 
kulminācija. Par spīti garajiem mēģināju-
miem un diviem ģenerālmēģinājumiem, 
dziedātāji bija sataupījuši spēku un emoci-
jas, lai tās atdotu noslēguma koncertā. Jau 
kārtojoties estrādē, dziedātāji dziedāja, un 
bija lieliski noskatīties, kā pa estrādes kāp-

nēm lejā aizšalca koristu veidotais vilnis. 
Izkļuvis pa estrādes durvīm, tas tikai pie-
auga spēkā aiz estrādes stāvošo dziedātā-
ju rindās. Pats koncerts ieilga krietni pāri 
pusnaktij, jo daudzas dziesmas skanēja 
tik labi, ka nācās tās atkārtot. Tiešām bija 
prieks, ka atkārtot nācās ne vien klasiku, 
bet arī lieliskas dziesmas, kas svētku re-
pertuārā nonākušas pirmo reizi!
 Koncertam izskanot, sākās lielā tautas 
sadziedāšanās, kas, kā jau bija pierādījuši 
iepriekšējie Dziesmu svētki, guva ļoti lielu 
atsaucību. Kad izturīgākie no Pernigeles 
dziedātājiem bija izdziedājušies, atgriezā-
mies skolā, lai postos mājupceļam.
 Jūtamies gandarīti, ka izdevās godam 
pārstāvēt savu pagastu un novadu. Gaidī-
sim nākamos Dziesmu svētkus!

Alvis Graudiņš, 
kora dalībnieks

Esam gandarīti par aizvadītajiem Dziesmu svētkiem!



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS      132013. gada 27. augusts

 26. jūlijā Salacgrīvā ar skanīgu un krāš-
ņu koncertu sākās jau IV Starptautiskais 
klasiskās mūzikas festivāls. Šogad klasis-
kās mūzikas svētki Salacgrīvā nozīmīgi ar 
to, ka atklāšanas koncertā pirmo reizi pub-
likai skanēja festivāla labvēļu dāvātais Tal-
linas klavieru fabrikā tapušais koncertfl ī-
ģelis. 
 Pirms ļauties mūzikas burvībai, festi-
vāla atklāšanas runu sacīja novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Kla-
siskās mūzikas festivāls ar katru gadu top 
labāks, skanīgāks, muzikālāks. Šī nedēļa ir 
svētki mums visiem. Paldies labvēļiem par 
dāvātajām klavierēm! Tās ir apliecinājums 
tam, ka festivālam ir nākotne. Savukārt fes-
tivāla mākslinieciskais vadītājs Aleksejs 
Lundins atgādināja, ka pirmoreiz Salacgrī-
vā viņa ģimene ieradusies pirms 6 gadiem: 

- Cilvēki mūs šeit sagaidīja ar lielu mīles-
tību, prieku un sirds siltumu. Savukārt mēs 
centāmies sasildīt jūs ar savu mūziku. Tad 
iesaistījās mūsu draugi un draugu draugi, 
viņi iemīlēja jūs un Salacgrīvu, jo jūs mī-
lam mēs. Un tā radās šis festivāls un Salac-
grīva ieguva jaunās klavieres. Praktiska 
pielietojuma tām nav – tajās nevar peldēt 
vai mazgāt rokas... Tās ir tapušas, lai radī-
tu mūziku! Lai skan! Kad īpašā Salacgrīvas 
klasiskās mūzikas festivāla plāksnīte bija 
pielīmēta, pianistes Tatjanas Fedosejevas 
sirds un roku vadītas, jaunās klavieres ie-
skanējās un festivāls bija atklāts.
 Festivāla 10 dienās klasiskās mūzikas 
mīļotāji Ainažos, Salacgrīvā un Liepupē 
varēja apmeklēt 13 koncertu. Salacgrīvas 
kultūras namā skanēja Jāzepa Vītola mū-
zika, tur notika festivāla meistarklašu pe-

dagogu – A. Lundina, Domeniko Nordio, 
Mariannas Livathinau, Ulda Sprūdža, Ņi-
kitas Vlasova, Vsevoloda Dvorkina, Ser-
geja Savrova, Ilonas Meijas, Kārļa Vanaga 
un Ivara Bezprozvanova - koncerts. Savu-
kārt 2. augustā kultūras namā savu spēlēt-
prasmi atrādīja meistarklašu audzēkņi no 
Latvijas, Itālijas un Dienvidkorejas, kuri 
7 dienas apguva mūzikas noslēpumus pie 
izcilajiem pedagogiem no Krievijas, Spāni-
jas, Itālijas, Krievijas un Latvijas. Sestdien 
namā uzstājās Raimonda Macata kvintets. 
Lielsalacas ev. lut. baznīcā klausītāji tikās 
ar Arti Sīmani, Ievu Paršu un Kristīni Ada-
maiti programmā Ainava ar sarkano sveci 
un klausījās ērģeļmūzikas koncertu, kurā 
muzicēja Larisa Bulava, Gidons Grīnbergs 
un Leons Veldre. Liepupes ev. lut. baznīcā 
skanēja koru mūzika, bet Ainažu kultū-

Izskanējis IV Starptautiskais 
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls

Jau tradicionāli festivāla galā koncerts notiek Kuivižu Jahtu ostā uz peldošās skatuves. 
Šogad to atklāja jaunā talantīgā vijolniece Marija Lundina un obojists Pēteris Endzelis

Meistarklašu audzēkņi 
koncerta vakarā saviem 
pedagogiem, vecākiem un 
koncerta klausītājiem bija 
sagatavojuši īpašu 
pārsteigumu - 
pašu sacerēto Salacgrīvas 
klasiskās mūzikas 
festivāla dziesmu

ras namā uzstājās meistarklašu pedagogi. 
Festivāla noslēguma dienā Marijas Goreti 
katoļu baznīcā kopā ar izcilo dāņu akor-
deonistu Bjarki Mogensenu uzstājās vijol-
nieks un festivāla mākslinieciskais vadītājs 
A. Lundins. Vakarā klasiskās mūzikas pa-
zinēji pulcējās Kuivižu jahtu ostā, lai bau-
dītu mūziku uz peldošās skatuves.
 Pirms ļauties mūzikas burvībai, sapul-
cējušos uzrunāja D. Straubergs: - Lai kaut 
kas tāds šeit, Salacgrīvā, notiktu katru 
gadu, nepieciešama brīnišķīga vieta. Šeit 
tāda ir. Vajadzīgi brīnišķīgi iedzīvotāji, 
kādi mēs visi esam, un brīnišķīgi māksli-
nieki un viesi. Tad kopā mēs varam radīt 
tādu brīnumu kā šo. Viņš arī pateicās vi-
siem labvēļiem, kuri ar saviem līdzekļiem 
un darbu palīdzējuši sarīkot festivālu, jo 
īpaši Jeļenai un Vitālijam Daņiļenko, kuri 
speciāli tam dāvinājuši brīnišķīgo Igaunijā 
būvēto koncertfl īģeli. 
 Galā  koncertu ieskandēja Johana Se-
bastiana Baha koncerts vijolei, obojai un 
stīgu orķestrim, ko atskaņoja mazā mas-
kaviete, Mrovinska konkursa laureāte vi-
jolniece Marija Lundina un 2010. g. par 
labāko Latvijas Operas mūziķi atzītais 
obojists Pēteris Endzelis kopā ar Sinfoni-
etta Rīga. Gods uzstāties šajā koncertā bija 
atvēlēts arī talanīgākajiem meistarklašu 
audzēkņiem: vijolniekiem - 11gadīgajam 
rīdziniekam Daniilam Čiričam un dien-
vidkorejietei Kimai Hiemi (Hyemi), 
rīdziniecei Sabīnei Sergejevai, tāpat sak-
sofonistei Annijai Brikšai no Jēkabpils un 
jaunajai itāļu pianistei Frančeskai Kasteleti 
(Casteletti). 
 Nenoliedzami, visvairāk klausītāji to-
vakar vēlējās izdzirdēt salacgrīviešu goda 
viešņas, slavenās operdziedones Kristīnes 
Opolais skaisto balsi. Dziedot ārijas no 
Dž. Pučīni, Dž. Verdi un V. A. Mocarta 
operām, māksliniece kopā ar izcilo pia-
nisti maskavieti T. Fedosejevu tiešām sa-
gādāja patiesu baudījumu. Iespējams, tas 
bija pārsteigums arī pašai Kristīnei, kad 
Mizetas ārijas laikā mazajai estrādītei klusi 
pieslīdēja laiva un izcilais vijolnieks, festi-
vāla mākslinieciskais vadītājs A. Lundins 
dziedājumam pievienojās ar liegām vijoles 
skaņām. Šis skaistais mirklis aizkustināja 
līdz sirds dziļumiem. 
 Pēc 12 saspringtām darba dienām 
IV Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās 
mūzikas festivāls izskanēja ar A. Lundina 
un Sinfonietta Rīga atskaņoto A. Pjacol-
las Tango un krāšņu salūtu. - Uz redzēša-
nos nākamvasar jau V festivālā! - solīja
A. Lundins. Tā jābūt!

Ilga Tiesnese

 Šajā vasarā Salacgrīvas novada terito-
rijā, Salacas ielejā Limbažu rajona med-
nieku kolektīvs Ainaži īstenojis Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu 
Informēts makšķernieks. Tā mērķis – uz-
labojot informāciju par makšķerēšanu 
Salacā un uzturēšanos dabas parkā Sa-
lacas ieleja, iegūt precīzāk informētu un 
disciplinētāku makšķernieku un tūristu. 
Projekta kopējās izmaksas - 8511 latu, no 
kuriem 90% ir EZF un 10% - pašvaldības 
fi nansējums.
 Projekta laikā izvietoti 21 lielais un 10 
mazie informatīvie stendi par makšķerē-
šanu un Salacā mītošajām zivju sugām. 
Stendos norādītas makšķerēšanas zonas 
un publicēti Makšķerēšanas nolikuma 
galvenie un svarīgākie punkti, stendos 
atzīmēti tuvākie veikali, ceļu tīkls un 
māju atrašanās vietas. Informatīvie sten-
di uzstādīti visās vietās, kur laivotāji var 

izkāpt Salacas krastā, un visās makšķer-
nieku iemīļotajās makšķerēšanas vietās, 
sākot no Apsēm, Atpūtām, Špilberglīci, 
Sarkanajām klintīm līdz pat Salacgrīvai. 
 Biedrības vadītājs Ojārs Zvejnieks pa-
stāstīja, ka projekta ideja radusies, pašiem 
makšķerējot Salacā. - Tiekoties upes malā 
ar citiem makšķerniekiem, konstatēju, ka 
pietrūkst informācijas par licencēto mak-
šķerēšanu un uzturēšanās kārtību Sala-
cas ielejā. Ne jau visi, dodoties makšķe-
rēt, apskatās internetā, ko drīkst vai ne-
drīkst darīt pie upes. Uzstādījām lielos un 
mazos informācijas stendus, pie tiem so-
liņus, kā arī makšķerēšanas zonu norādes 
un robežu marķējuma stabus. Vietā, kur 
sākas Salacgrīvas novads upes krastā, 
novietojām zīmi „Salacgrīvas novads”. 
Ļoti ceru, ka šī informācija palīdzēs mak-
šķerniekiem un tūristiem, - viņš teica. 

Ilga Tiesnese

Īstenots makšķerniekus 
informējošs projekts

Limbažu 
rajona med-
nieku kolektī-
va Ainaži 
vadītājs Ojārs 
Zvejnieks 
biedrības 
Jūrkante 
koordinato-
rei Dzintrai 
Eizenbergai 
un nova-
da domes 
priekšsēdētā-
jam Dagnim 
Straubergam 
rāda un stās-
ta, kā vieglāk 
orientēties 
uzstādītajās 
informatīva-
jās zīmēs

Ar ovācijām apmeklētāji sagaidīja koncer-
ta goda viešņu - operdziedātāju Kristīni 

Opolais
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 15. augustā vērtēt sakoptības konkur-
sam Salacgrīvas novadā pieteiktos īpašu-
mus devās vērtēšanas komisijas 9 pārstāv-
ji: domes priekšsēdētāja vietnieks attīstī-
bas jautājumos Jānis Cīrulis (komisijas 
priekšsēdētājs), teritorijas plānotāja Vine-
ta Krūze, Uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītāja Dzintra Eizenberga, deputāte Lija 
Jokste, apsaimniekojamās teritorijas pār-
zinis Jānis Bergs, kārtībniece Gunita Bis-
niece, Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona 
Jēkabsone, Liepupes pagasta pārvaldnieks 
Aivars Ilgavīzis un es, Informācijas noda-
ļas vadītāja. 
 Konkursam pieteikto īpašumu nebija 
daudz, bet jāapbraukā viss novads. Pirmās 
mājas, kuru dārzu apskatījām, bija Aina-
žos, Brīvības ielā. Ciemojāmies pie Daces 
un Genādija Ponkratenko. Labi koptais 
zāliens, telpiskumu un plašumu radošie 
apstādījumi... Tā vien gribējās uzkavēties 
tur ilgāk, bet... jādodas tālāk uz Mērnieku 
pusi. Pārbraucot atjaunoto tiltu pār Salacu, 
Pārupē paciemojāmies Mežstrautos pie 
Vēsmas Lejnieces. Mūs sagaidīja ne tikai 
saimniece, bet arī māju sargs. Nedaudz pa-
rējis, viņš ieņēmam savu vietu pie mājas 
un nedaudz garlaikoti vēroja mūsu rosīša-
nos. Mežstrautu mājas, kā jau īsta lauku 
sēta, priecēja ar iekopto puķu dārzu, zālā-
ju, sakopto upes krastu un nu jau pieklu-

sušo darbošanos klēts un kūts priekšā. Kā-
jām devāmies uz nākamo īpašumu – Ritas 
Semjonovičas mājām Pāžkalni. Ienākot 
pagalmā, visus pārņēma miers un sakārto-
tības sajūta - katrai lietai sava vieta, viss 
pārdomāti ierīkots un veidots. Pagalma 
vidū lapenē paslēpāmies no lietus. Upes 
krastā iekārtota vieta, kur piestāt laivām, 
bet garāmbraucošos laivotājus sveicina 
nelieli akmens krāvumi, kuri kā trollīši 
sagaida un pavada braucējus. Pa ceļam uz 
Salacgrīvu piestājām Raita Staškuna īpa-
šumā Valdemāra ielā 84, kur priecājāmies 
par dārza kamīnu, lielo dīķi un glīto puķu 
dārzu pie mājām. Gunta Holma ne tikai iz-
rādīja dārzu un nesen tapušo lapeni, bet arī 
runāja par nākotnes plāniem. Izstaigājam 
Daces un Normunda Strazdiņu sakopto 
īpašumu Jūrmalas šosejas malā un sprie-
dām, cik daudz laika un spēka vajadzīgs, 
lai uzturētu skaistu dārzu un mājas apkār-
tni. Liepupes pusē paciemojāmies pie Ive-
tas Kalniņas Ziedlejās un no saimnieces 
stāstītā sapratām, cik bezspēcīgs ir cilvēks 
dabas priekšā, jo pavasara un rudeņu plūdi 
un upē mītošie bebri ne reizi vien ir pabo-
jājuši krāšņo dārzu. Tūjā braucām pie Lat-
vijā plaši pazīstamā daiļdārza saimnieka 
Ojāra Kiršteina Liedaga ielā. Saimnieks 
laipni izrādīja dārzu, īpaši uzsverot šī gada 
jaunumus, savukārt kundze Zigrīda cie-

Apskatītas sakoptības konkursam 
pieteiktās sētas

nāja mūs ar tikko ceptu ābolu plātsmaizi. 
Pie viņiem var uzkavēties ilgi, priecājoties 
gan par krāšņo dārzu, gan izcilo skatu uz 
jūru. Tūjā apskatījām arī īpašumu Akmeņi 
- dārzu ar plašu skujeņu kolekciju un inte-
resanti izkoptu dārzu ar akmens skulptū-
rām.
  Lai redzētu, kā izskatās pie novada 
sabiedriskajiem objektiem, iebraucām at-
pūtas kompleksā Kapteiņu osta, piestājām 
pie AS Brīvais vilnis, pamanījām Rīgas 
Starprajonu zvejnieku kooperatīvās bied-
rības uzpostos veikalus, priecājāmies par 

daudzdzīvokļu mājas Pērnavas ielā 14 
ierīkotajām puķu dobēm, apskatījām vie-
su mājas Kraukļi, Vecmuiža un Liepupes 
muižu, kā arī tradīciju svinēšanas vietu 
Zeltiņi.
 Komisija sagurusi, bet iespaidiem ba-
gāta mājās atgriezās vēlā pēcpusdienā. 
Tagad jāapkopo vērtējumi, un tad sakopto 
īpašumu saimniekus 19. oktobrī aicināsim 
uz Ražas balli Liepupē, kur sumināsim la-
bākos.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā 
vērtēšanas ko-
misija nevarēja 

pabraukt garām 
Pērnavas ielas 

14.  namam - 
paldies daudz-
dzīvokļu mājas 

iedzīvotājiem, 
prieks par 

sakoptu 
īpašumu!

Zeltiņos vērtēšanas komisija apskatīja sakopto seno latviešu tradīciju svinēšanas vietu. 
Kas zina, varbūt nākamos saulgriežus varētu sagaidīt Zeltiņos!

Ziedulejās savu uzposto īpašumu izrādīja saimniece Iveta Kalniņa

Piepalīdzot būvnie-
kiem, novada domes 
priekšsēdētājam, 
būvuzraugam, Zvej-
nieku parka pārvald-
niekam un sportistēm, 
stadiona atklāšanas 
lenti griež trenere 
Rasma Turka

 Kā jau iepriekš ziņots, Zvej-
nieku parka teritorijā pabeigta 
stadiona atjaunošanas 1. kārta, 
kurā izveidoti 8 skrejceļi ar Eiro-
pā un pasaulē atzītiem segumiem 

un sakārtota lietus ūdens novades 
sistēma.
 Lai šis nozīmīgais notikums 
visiem klātesošajiem būtu vēl 
īpašāks, atklāšanas pasākumam-

bija plaša svētku programma. 
Pirmais jauno segumu iemēģinā-
ja pūšamo instrumentu ansambļa 
All remember kolektīvs, kas ar 
savu skaņdarbu atklāja svētkus 

Sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks 
atklāts rekonstruētais stadions

un priecēja visus klātesošos. Pēc 
tam apsveikuma uzrunu teica Sa-
lacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs un 
trenere Rasma Turka pārgrieza 
stadiona atklāšanas lenti. 
 Vēlāk notika Salacgrīvas 
sportistu un viņu treneru sveikša-
na. Par augstajiem sasniegumiem 
Latvijas Jaunatnes vasaras Olim-
piādē pateicības rakstus saņēma 
Salacgrīvas sportisti un viņu tre-
neri. Medaļnieki dāvanā ieguva 
biļetes uz festivālu Positivus, bet 
treneri - naudas balvas. Noslēgu-
mā Salacgrīvas vieglatlēti uz jau-
nā stadiona seguma demonstrēja 
savas spējas 4x100 m stafetē - un 
barjerskrējienā, bet stadionā lo-
des grūšanā.
 Pēc ofi ciālās atklāšanas ce-
remonijas stadions tika nodots 
mazo futbolistu rīcībā, kuri bija 
sabraukuši uz Salacgrīvu no dau-
dzām Latvijas pilsētām, lai mēro-
tos spēkiem Latvijas Zēnu futbo-
la festivālā. 

 12. jūlijā pirmo reizi Zvejnie-
ku parka teritorijā notika atvērto 
durvju diena, kuras laikā gan ma-
zie, gan lielie salacgrīvieši izrā-
dīja lielu interesi par brīvā laika 
pavadīšanas iespējām sporta un 
atpūtas kompleksā. Viesi ne tikai 
izstaigāja parka teritoriju un ie-
pazinās ar tā pakalpojumiem un 
atpūtas iespējām, bet arī uzzināja 
daudz jauna par tā darbu un at-
rada sev noderīgu informāciju.
Interesentiem bija unikāla iespēja 
šajā dienā bez maksas izmēģināt 
spēkus tenisa kortos un trenažie-
ru zālē gan pieredzējušu treneru 
vadībā, gan individuāli. Atvērto 
durvju dienā pārliecinājāmies, ka 
interese par šiem sporta veidiem 
ir pietiekami liela, tāpēc plāno-
jam treneru pakalpojumus piedā-
vāt regulāri. Atvērto durvju dienu 
ieplānots veidot par ikgadēju tra-
dīciju.

Artūrs Aļebastrovs, sporta un 
atpūtas kompleksa «Zvejnieku 

parks» pārvaldnieks 
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Swedbank klientu informācijas centrs 
Salacgrīvā 

strādās jaunā vietā un ilgāk.
Swedbank klientu informācijas centrs Salacgrīvā maina atrašanās vietu un 

pagarina darba laiku. Turpmāk Swedbank darbinieks jūs gaidīs Salacgrīvā jaunā 
veikala top! telpās Rīgas ielā 13 katru otrdienu no 10 līdz 12 un no 13 līdz 15.

Swedbank klientu informācijas centrā jūs varat:
  atvērt kontu Swedbank;
  pasūtīt un saņemt maksājumu kartes;
  pieteikt un izmantot Swedbank internetbanku;
  pieteikt automātisko rēķinu apmaksu;
  saņemt konsultācijas par savu naudas lietu pārvaldīšanu;
  pieteikties fi nanšu pakalpojumiem (dzīvības apdrošināšana, patēriņa 
kredīts, hipotekārais kredīts, līzings un citi).
 Klientu informācijas centrā iespējams izņemt un iemaksāt skaidru naudu, 
izmantojot Swedbank bankomātus.
 Aicinām pieteikties Swedbank E-prasmju skolas internetbankas apmācībai, 
kas reizi mēnesī notiek Salacgrīvas bibliotēkā. 

Vairāk informācijas - 67445321.
Uz tikšanos!

Jūsu Swedbank

 Sakarā ar iedzīvotāju aktīvu iesaistīša-
nos atkritumu šķirošanā SIA ZAAO šobrīd 
maršrutā Dikļi – Mazsalaca - Aloja – Staice-
le – Salacgrīva - Limbaži šķiroto atkritumu 
izvešanu veic arī svētdienās. ZAAO šķiroto 
atkritumu savākšanas daļas speciāliste Lau-
ra Jegorova norāda: - Vasaras sezonā palie-
linājies šķiroto atkritumu daudzums, tālab 
līdzšinējais izvešanas biežums darbdienās 
vairs nebija pietiekams. Nolēmām izvešanu 
no publiskajiem EKO punktiem un juridis-
kajiem klientiem organizēt arī svētdienās.
 Šomēnes pašvaldību saskaņotās publis-

kās vietās ZAAO arī uzstāda papildu šķiro-
šanas konteinerus, kas aplīmēti ar rakstis-
kām un vizuālām norādēm pareizai atkritu-
mu šķirošanai.
 ZAAO pateicas aktīvajiem atkritumu 
šķirotājiem un norāda, ka, šķirojot atkritu-
mus, tiek samazināts poligonā noglabāja-
mo atkritumu daudzums, saudzēta Latvijas 
daba, rodas resurss otrreizējām izejvielām, 
no kā atkārtoti var ražot jaunas preces, un, 
protams, tā ir iedzīvotāju iespēja samazināt 
savu rēķinu par sadzīves atkritumu izveša-
nu. 

ZAAO šķirotos atkritumus 
tagad vāc arī svētdienās

EU2015.LVEU2015.LV
EU2015.LV

B A L S O  P A R  L O G O ,  
UN VEIDOSIM LATVIJAS 
PREZIDENTŪRU KOPĀ! EU2015.LVEU2015.LV

EU2015.LV

PALĪDZI IZLEMT,
K U R Š  BŪ S  L AT V I J A S  
PREZIDENTŪRAS EIROPAS 
SAVIEN ĪBAS PADOMĒLOGO

IZDARI SAVU IZVĒLI,
nobalso par logo www.es2015.lv un
palīdzi žūrijai izlemt, kurš būs 2015.gada
Latvijas prezidentūras ES Padomē logo!

LATVIJAS PREZIDENTŪRAS
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

SEKRETARIĀTS

Pārdod 
3 mēnešus vecus 

trušu mazuļus. 
Vecāki – māte kaliforniete, 

tēvs Vīnes zilais. 
Ja ir vēlme iegādāties, 
zvaniet 26177571.

Sporta un atpūtas kompleksā 

Zvejnieku parks
pieejami 

tenisa treneres 
Alises Vaideres-Menčevskas 

pakalpojumi. 
Treneres profesionalitāte un pieredze 
palīdzēs bērniem un pieaugušajiem 

apgūt gan pašus spēles pamatus, gan 
pilnveidot un nostiprināt jau esošās 

prasmes. 
 Papildu informācija un pieteikšanās:  

Zvejnieku parka pārvaldnieks 
Artūrs Aļebastrovs 

(tālr. 28372195, 
e-pasts - zvejniekuparks@salacgriva.lv)

 Augusta vidū Salacgrīvas pludmalē 
pie glābšanas stacijas Jūras, Jūrmalas, 
Smilšu un Sila ielas iedzīvotāji bija ai-
cināti uz tikšanos ar Salacgrīvas novada 
domes un SIA Salacgrīvas ūdens pārstāv-
jiem. Sarunu tēma šoreiz bija par plud-
males peldūdens kvalitāti un plānotajiem 
vides uzlabojumiem piekrastes teritorijā. 
 Uz iedzīvotāju jautājumiem par ūdens-
saimniecības jauno projektu un tā norises 
gaitu, par pludmales tīrību un sabiedris-
ko kārtību atbildēja Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, 
viņa vietnieks attīstības jautājumos Jā-
nis Cīrulis, izpilddirektors Kaspars Ķe-

mers un SIA Salacgrīvas ūdens vadītājs 
Kaspars Krūmiņš. 
 K. Ķemers apliecināja, ka, tiekoties 
ar iedzīvotājiem, apjausts, cik svarīgas 
ir tikšanās un sarunas: - Jautājumu bija 
ļoti daudz par dažādām tēmām. Paldies 
iedzīvotājiem par sapratni un labiem vār-
diem! Lielākā daļa salacgrīviešu saprot, 
ka projekti un darbi notiek pakāpeniski, 
uz burvju mājiena nekas nenotiek.Savu-
kārt K. Krūmiņš informēja, ka asenizā-
cijas pakalpojumus Salacgrīvas novadā ir 
tiesīga veikt tikai SIA Salacgrīvas ūdens.

Ilga Tiesnese

Tikšanās pludmalē

4. septembrī 
no 10.00 līdz 13.00 

DONORU DIENAS 
Salacgrīvas kultūras namā

 Konkursa mērķis - 
popularizēt Liepupes vārdu Latvijā.
 Dalībnieki - 

konkursā aicināti piedalīties ikviens 
bez vecuma un dzīvesvietas ierobežojuma.
 Konkursā var iesniegt oriģināldarbus 

bez formāta ierobežojuma (dzeja, proza, 
foto, vizuālā māksla, audio, video un citi 

visplašākā spektra mākslas darbi), 
kuros tiek popularizēts vietvārds Liepupe. 

 Konkursa darbi iesniedzami 
elektroniskā veidā 

līdz 20. septembrim 
andris.zunde@salacgriva.lv 

vai personīgi Liepupes pagasta tautas 
namā.

Liepupes pagasta tautas 
nams izsludina 

jaunrades konkursu 
«Liepupe»

Galvenie vērtēšanas kritēriji: 
oriģinalitāte, asprātība un lakonisms. 

Labākie darbi tiks apbalvoti ar sponsoru 
sarūpētajām balvām 

un izplatīti sociālajos tīklos. Lai šis video kalpo iedvesmai 
- http://youtu.be/sRNCW3QrFfM!

 Tuvāka informācija pa tālruni 64023932 vai tautas namā.

 Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu iz-
meklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Ve-
selības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 
pie Ainažu kultūras nama K. Valdemāra 
iela 50 ieradīsies 24. septembrī.
 Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI 
pēc iepriekšēja pieraksta!
 Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicināju-
ma vēstuli no Nacionālā veselības dienes-
ta, Valsts skrīninga programmā izmeklē-
jums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš sūtīšanas datuma).

 Ar ģimenes vai ārstējoša ār sta norīkoju-
mu izmeklējums maksā Ls 2. 
 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu, - PAR 
MAKSU.
 Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 
un 27866655. Sīkāka informācija www.
mamografi ja.lv vai pa e-pastu info@ma-
mografi ja.lv.

Jolanta Selezņeva

Mobilais mamogrāfs



Jubilāriem
 Katra diena – atslēga priekam,
 Katrā asnā – cerību rīts,
 Lai Tu redzi – pat mazākā niekā
 Dieva dzīvības brīnums ir vīts.

Lai Tu vairotu prieku  ap sevi,
Domās, darbos cenšoties gūt

Tikai labo, kas paliks aiz Tevis....

Sveicieni augusta jubilāriem! 
Dāvāsim jubilāriem prieku, smaidu, 

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

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

Septembris BIBLIOTĒKĀS

Folkloras kopa 
Cielava 

aicina visus, 
gan lielus, gan mazus, 

Salacgrīvā 
31. augustā plkst. 21 

Salacas kreisajā krastā 
jūrmalā pretī stāvlaukumam 

iedegt ugunskuru, 

dziedot dziesmas, 
skandējot dzeju, ejot rotaļās un 

tā apliecinot savu vēlmi palīdzēt 
Baltijas jūrai.

SIA „Sun Flow” 

vēlas ilgtermiņā nomāt 
lauksaimniecības zemi 

Ainažu, Staiceles un Salacgrīvas pagastā 
(lielāka interese par Ainažu un Kuivižu apkārtni). 

Nomas maksa, sākot ar 30 Ls/ha, cena atkarīga no nomas platības. 
Individuāla pieeja katram piedāvājumam. 

Tālr. 29191819 (Ojārs), e-pasts: sunflow@inbox.lv. 

20.IX 16.00 Pasākums skolēniem Mana valoda
Korģenes bibliotēkā24.IX 16.00 Pasākums bērniem Āboli...

27.IX 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Septembra vidus Fotoizstāde Gadalaiki (konkursa dalībnieku 

darbu izstāde)

Tūjas bibliotēkā
7.IX 12.00 Iepazīsti Bērnu žūriju 2013
15. - 30.IX Sētiņas danco, vārtiņi čīkst,

Ciemiņi iekšā ienākt drīkst. 
Bērnu dzejniecei Inesei Zanderei - 55

12.IX 16.00 Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieču 
Dzejas dienu sarīkojums

Ainažu bibliotēkā
Septembris Izstādes

 Septembris - Dzejas dienas!
 Ko tu man vari padarīt, aiz manis – zvaigznes! 

(Rainis)
Septembris Lasi un piedalies Bērnu žūrijā 2013!

Septembris Lasi un piedalies Bērnu Zaļajā žūrijā 2013!
Salacgrīvas bibliotēka

9. - 13.IX 17.30 Dzejas dienām veltītie lasījumi

 Salacgrīvas novada dome 
21. augustā aicināja uz tikšanos 
Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas (VKPAI) 
un Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) speciālistus, lai rastu ri-
sinājumus par izcilā kulturvēstu-
riskā un dabas objekta - Lībiešu 
upuralu - tālāko likteni. Tikšanās 
iemesls bija Lībiešu upuralu ap-
kārtnes iedzīvotāju sūdzība par 
nogruvumiem, kas veidojas virs 
alas, kā arī nesakopto apkārtni 
objekta tuvumā.
 Arheologs Juris Urtāns atgā-
dināja, ka skatu, kādu pašlaik 
esam pieraduši redzēt Lībiešu 
upuralās, tās ieguvušas pagājušā 
gadsimta 70. gados, kad tās at-

raktas. Dabai mainoties laikam 
līdzi, veidojas gan nogruvumi, 
gan izskalojumi, tāpēc svarī-
gi domāt par to, kādā stāvoklī 
alas vēlamies saglabāt nākama-
jām paaudzēm. Ģeologs Dainis 
Ozols uzsvēra, ka būtisku drau-
du alu turpmākajai pastāvēšanai 
pašreiz nav, tāpēc sanāksmes 
laikā panākta vienošanās, ka Sa-
lacgrīvas novada dome turpmāk 
regulārāk organizēs šīs tūristu 
iecienītās apsakates vietas sa-
kopšanu un uzturēšanu, ievēro-
jot VKPAI un DAP ieteikumus.
 Cerības uz līdzekļu piesais-
ti šim objektam viesa arī DAP 
speciālista Andra Urtāna infor-
mācija par iesniegto projekta 

pieteikumu Lībiešu upuralu hid-
roģeoloģiskā stāvokļa izpētei un 
nepieciešamo saglabāšanas dar-
bu veikšanu.
 Vienlaikus tika rosinātas ide-
jas par Svētupes kreisā krasta 
attīstīšanu dabas izziņas un at-
pūtas pasākumu vajadzībām. 
Salacgrīvas novads ir deklarējis 
sevi kā zaļo, kur, prasmīgi ap-
saimniekojot arī dabas un kul-
tūrvēsturiskos objektus, varam 
veidot kvalitatīvāku savas dzī-
ves telpu.

Gintārs Rubenis,
DAP Vidzemes reģionālās 
administrācijas vecākais 

valsts vides inspektors

Vienojas par Lībiešu upuralu 
turpmāko apsaimniekošanu

 Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu ķepas aicina ziedot vai 
par simbolisku samaksu vēlas iegādāties:
      suņu būdas;
   lietotas segas;
   celtniecības vagoniņu vai treileri.
 Palīdzēsim nelaimē nonākušajiem ķepaiņiem!
 Ja ir piedāvājumi, lūgums zvanīt uz mob. t. 29130667 Ligitai. 
 Paldies par atsaucību!

 Fotobiedrība Salacgrīva izsludina fo-
togrāfi ju konkursu 2014. gada Salacgrīvas 
novada kalendāram. Nākamā gada kalen-
dāra tēma - Salacgrīvas novads ainavā. 
 Katrs autors konkursam var iesūtīt līdz 
5 attēliem. Fotogrāfi jām jābūt par visiem 4 
gadalaikiem. Digitālās fotogrāfi jas lūdzam 
sūtīt uz e-pastu salacgrivasfoto@gmail.
com, norādot kontaktinformāciju (autora 

vārds, telefons, bildē redzamā vieta). Dar-
bu iesūtīšanas laiks - līdz 9. septembrim.
 Iesūtīto darbu vērtēšana notiks 2 kār-
tās. Pirmo vērtējumu veiks fotobiedrības 
pārstāvji, otro - neatkarīgs fotospeciālists, 
kurš noteiks, kuras bildes būs skatāmas 
2014. gada kalendārā. Trīs labāko darbu 
autori saņems pārsteiguma balvas.

Fotobiedrība «Salacgrīva»

Par novada 
2014. gada kalendāru domājot...

LŪGUMS PALĪDZĒT!


