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Salacgrīvas novada
izdevums

Martā Salacgrīvas novada pilsētās un 
ciemos notika iedzīvotāju sapulces, 
kuru laikā domes priekšsēdētājs un 
pašvaldības darbinieki tikās ar iedzīvo-
tājiem, informēja par novadā notieko-
šo, uzklausīja iedzīvotāju jautājumus 
un vēlēja ciemu vecākos. Jauni ciemu 
vecākie ievēlēti Korģenē un Svētciemā, 
pirmo reizi vecāko ievēlēja Mērnie-
kos. Savukārt Tūjā, Lauvās, Kuivižos, 
Vecsalacā un Lāņos darbu turpinās 
iepriekšējie ciemu vecākie.

	 7.	 aprīlī	Salacgrīvas	novada	domē	no-
tika	 ciemu	 vecāko	 sēde,	 kurā	 piedalījās	
ciemu	vecākie,	pārvalžu	vadītāji,	izpilddi-
rektors	Kaspars	Ķemers	un	domes	priekš-
sēdētājs	 Dagnis	 Straubergs.	 Pēc	 nelielas	
iepazīšanās	domes	priekšsēdētājs	pavisam	
īsi	 informēja	 ciemu	 vecākos	 par	 pašval-
dībā	notiekošo,	 jo	martā	ar	 iedzīvotājiem	
pārrunātas	novadā	notiekošās	un	plānotās	
lietas.	 Interesentu	 uzdotie	 jautājumi	 un	
ieteikumi	 šobrīd	 apkopoti	 un	 prioritārā	
kārtībā	 tiek	 risināti.	Par	 svarīgāko	 šobrīd	
D.	Straubergs	uzskata	novada	ilgtspējīgās	
attīstības	 stratēģijas	 un	 novada	 attīstības	
programmas	izstrādi,	dzelzceļa	infrastruk-
tūras	līnijas	Rail Baltica	projektu	un	paš-
valdības	ceļu	sakārtošanu.	
	 Par	pirmo	un	svarīgāko	šī	gada	ciemu	
vecāko	 darbu	 -	 Lielo	 talku	 25.	 aprīlī	 -	 

runāja	K.	Ķemers.	Arī	šogad	talkotāji	sa-
ņems	atkritumu	maisus,	50	eiro	produktu	
iegādei	siltām	pusdienām	katrā	apdzīvota-
jā	vietā	un	tradicionālās	Lielās	talkas	uz-
līmes.	Šī	gada	talkas	ideja	ir	ne	tikai	vākt	
atkritumus,	 bet	 veikt	 labiekārtošanas	 un	
apzaļumošanas	darbus.	Pašvaldība	atvēlē-
jusi	finansējumu	stādu	iegādei,	un,	ja	cie-
ma	vecākajiem	ir	skaidrs,	ko	un	kur	stādīt,	
pašvaldība	stādus	nopirks.	
	 Par	katrā	ciemā	svarīgāko	stāstīja	paši	
ciemu	vecākie:	Dace	Cīrule	no	Korģenes,	
Rūta	Kalniņa	 no	Tūjas,	Antoņina	Rudzī-
te	no	Mērniekiem,	Kaspars	Zvejnieks	no	
Svētciema,	 Koidula	 Meerente	 no	 Kui-
vižiem	 un	 Edžus	 Zvīnis	 no	 Vecsalacas.	
Diemžēl	sēdē	nepiedalījās	Lauvu	un	Lāņu	
ciemu	vecākie	Māris	Melnalksnis	un	Jānis	
Ozols.	Ainažu	pilsētas	pārvaldes	vadītāja	
Ilona	Jēkabsone	un	Liepupes	pagasta	pār-
valdnieks	Aivars	 Ilgavīzis	 runāja	 par	 ak-
tuālāko	Ainažos	un	Liepupē.
	 Ciemu	vecākie	izdarīja	izmaiņas	Salac-
grīvas	novada	apdzīvoto	vietu	iedzīvotāju	
konsultatīvās	 (ciemu	 vecāko)	 padomes	
nolikumā	 un	 ievēlēja	 ciemu	 vecāko	 pa-
domes	priekšsēdētāju	un	vietnieku.	Turp-
mākos	divus	gadus	šīs	padomes	priekšsē-
dētājs	būs	E.	Zvīnis,	 bet	 viņa	vietniece	 -	 
K.	Meerente.

Ilga Tiesnese

Ciemu vecākie, pārvalžu vadītāji, novada izpilddirektors un novada domes priekšsēdētājs 
pēc pirmās no jauna apstiprināto ciemu vecāko sanāksmes

Novada ciemu 
vecāko tikšanās

	 Šogad	Lielā	Latvijas	sakopšanas	talka	notiks	25.	aprīlī.	Arī	mūsu	
novada	iedzīvotāji	un	viesi	 ir	aicināti	 tajā	piedalīties.	Lielās	talkas	
koordinators	 -	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 izpilddirektors	 Kaspars	
Ķemers	-	25631555.	Ja	nepieciešami	maisi,	sazinieties	ar	viņu!
	 Talkas	 organizētāji	 un	 koordinatori	 apdzīvotajās	 vietās	 un	 cie-
mos:
l	 Ainažos	-	pilsētas	pārvaldes	vadītāja	Ilona	Jēkabsone,	

t.	29136539;
l	 Mērniekos	-	Antoņina	Rudzīte,	t.	28668046;
l	 Liepupē	-	pagasta	pārvaldes	vadītājs	Aivars	Ilgavīzis,	t.	29453653;
l	 Tūjā	-	Rūta	Kalniņa,	t.	29216852;
l Birzgaiļos un	Duntē	-	Lija	Jokste,	t.	26410633;
l	 Lāņos	-	Jānis	Ozols,	t.	28341821;

l	 Svētciemā	-	Kaspars	Zvejnieks,	t.	26485525;
l	 Lauvās	-	Māris	Melnalksnis,	t.	29344710;
l	 Korģenē	-	Dace	Cīrule,	t.	28302337;
l	 Vecsalacā	-	Edžus	Zvīnis,	t.	26281355;
l	 Kuivižos	-	Kouidula	Meerente,	t.	28718248.
	 Dabas	aizsardzības	pārvaldes	talcinieki	strādās	pie	tilta	pār	Svēt-
upi	(pie	Kuiķules	kapiem).
	 Talkas	sākums	pl.	10	Salacgrīvā	pie	pārcēlāja	skulptūras	jeb	vei-
kala	Acteks	tilta	galā,	apdzīvotajās	vietās	-	to	centros.
	 Tūjā	talkas	sākums	9.00	pie	veikala	Vērdiņš.
	 Talkojam	līdz	pl.	13.00	-	silta	zupa	salacgrīviešus	gaidīs	pilskal-
nā,	katrā	apdzīvotajā	vietā	-	vien	talkotājiem	zināmā	vietā.
	 Jauku	laiku,	labu	prātu	un	strādātprieku!

Lielā talka 25. aprīlī

	 Marta	pēdējā	nedēļā	kopā	ar	Salacgrī-
vas	novada	pensionāru	biedrības	vadītāju	
Aiju	 Kirhenšteini	 un	 Salacgrīvas	 pensi-
onāru	vadītāju	Guntu	Kariņu	devos	sveikt	
novada	jubilārus	-	tos,	kuriem	aprit	70,	75,	
80	 un	 vēl	 vairāk	 gadu.	 Mašīnas	 aizmu-
gurējā	 sēdeklī	 sešpadsmit	glīti	 sasaiņotas	
dāvaniņas	(tik	jubilāru	šodien	jāapciemo),	
aploksnēs	 saliktas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētāja	 Dagņa	 Strauberga	 parakstītas	
apsveikumu	kartītes,	Aijai	klēpī	rožu	puš-
ķis	-	viss	ir	kārtībā.	Un	šoferis	Mārcis	ved	
sveicējus	pie	marta	otrās	puses	jubilāriem.	
Braucot	 pie	 pirmā	 sveicamā,	Aija	 stāsta:	 
- Šī ir ļoti laba tradīcija, kas aizsākās, kad 
pensionārus vadīja Dzidra Gīze. Cilvēki ir 
ļoti priecīgi ne tik daudz par dāvaniņu, bet 
to, ka viņus atceras, apciemo. Tāpat viņi 
priecājas par kartīti, ko parakstījis domes 
priekšsēdētājs. Viņi mūs gaida, jo zina - 
mēs būsim. Šis mums ir tāds sabiedriski 
brīvprātīgs darbs.
	 Pensionāru	biedrība	Salacgrīvas	pilsētā	
un	pagastā	seniorus	sveic	divas	reizes	mē-
nesī,	Ainažos	to	dara	klubiņa	Atbalss	pen-
sionāri,	Liepupē	paši	 liepupieši	 reizi	mē-
nesī.	Dāvaniņas	gan	tiek	sarūpētas	kopīgi	
un	pēc	tad	nogādātas	Ainažos	un	Liepupē.	
Ne	vienmēr	izdodas	pie	jubilāra	aizbraukt	
tieši	dzimšanas	dienā,	bet	vienalga	-	svei-
cēji	no	pensionāru	padomes	un	domes	al-
laž	ir	laipni	gaidīti.	
	 Vispirms	 dodamies	 uz	 ilgstošās	 uztu-
rēšanās	 rehabilitācijas	 viesnīcu	Brīze,	 lai	
88.	dzimšanas	dienā	sveiktu	Dzidru	Pēci.	
Kundze	 mūs	 sagaida	 smaidīga	 un	 pati	
saka:	- Daudz jau man to gadu nav - vien 
dažas nullītes, ja saliek kopā.	 Vēlējuši	

jubilārei	 veselību	 un	 dzīvesprieku,	 doda-
mies	 tālāk	uz	Vitrupes	pusi,	 sveicamie	 ir	
arī	Līdumos,	Lauvu	puses	Sprundās,	Kor-
ģenē,	Oļķos,	Kuivižos	un	vēl	Salacgrīvā.	
	 Tieši	šajā	dienā	savu	85.	dzimšanas	die-
nu	svin	Marta	Lilientāle,	kura	par	sveicē-
jiem	gan	nedaudz	satraucas	un	atvainojas,	
aicinot	mūs	vēlreiz	ciemos	piektdien,	kad	
būšot	jubilejas	torte.
	 A.	 Kirhenšteine	 un	 G.	 Kariņa	 ir	 pār-
liecinātas,	ka	šādas	 jubilāru	sveikšanas	 ir	
ļoti	vajadzīgas.	Aija	uzsver:	- Aizbraucam 
pie katra uz mājām, redzam, kā viņi dzī-
vo, kāda palīdzība būtu vajadzīga. Cilvēki 
ir tik vientuļi, jo īpaši laukos... Viņi grib 
parunāties, uzzināt, kas jauns novadā un 
pilsētā. Vienmēr cenšamies jubilārus sa-
mīļot un pateikt kādu labu vārdu, redzam, 
kā pat pēc mūsu īsajām sarunām cilvēki 
kļūst priecīgāki, pacilātāki. Šis ir labs pa-
sākums, kas prasa vien laiku un emocijas. 
Cik dažādos apstākļos dzīvo mūsu cilvēki! 
Ir reizes, kad pēc redzētā pāris naktis gulēt 
nevaru. Gribētos visiem palīdzēt.
	 Arī	Gunta	ir	pārliecināta,	ka	seniori	ju-
bilejās	 jāsveic.	 - Viņi nezina, kurā dienā 
mēs būsim, bet gaida. Saviļņots un prie-
cīgs ir katrs, saņemot dāvaniņu. Kontaktu 
ar ārpasauli viņiem ir maz, veselība un 
dzīves apstākļi - kā nu kuram, tāpēc vien 
šis darbs ir jādara un noteikti jāturpina, - 
viņa	rezumē.
	 Novada	 pensionāru	 biedrības	 vadītāja	
A.	 Kirhenšteine	 visu	 senioru	 vārdā	 teic	
lielu	paldies	novada	domei,	kas	piešķir	fi-
nansējumu	lielāku	jubileju	svinētājiem.	
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ja	 idejas,	 kā	 veicināt	 esošo	 situāciju	 par	
trim	 aktuālajām	 tēmām	 -	 izklaides	 vieta,	
atbildot	uz	 jautājumiem	Kurā vietā varē-
tu atrasties izklaides vieta (esoša ēka vai 
jaunbūve)?	un	Kādas funkcijas šai izklai-
des vietai būtu jānodrošina?,	aktīvā	atpū-
ta,	kas	ietvēra	jautājumus	Kādi aktīvās at-
pūtas veidi ir jāaktualizē novadā?	un	Kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu šo atpūtas 
veidu?,	un	kultūras	pasākumi	-	Kādi tieši 
pasākumi būtu nepieciešami?, Kā nodro-
šināt	lielu	apmeklētāju	skaitu?.
	 Pie	 izklaides	vietu	variantiem	tika	mi-
nēts,	ka	jāizmanto	pašvaldībai	piederošās	
ēkas,	 kas	 nepilda	 savas	 kādreizējās	 fun-
kcijas,	piemēram,	kinoteātra	ēka	Sila	ielā.	
Kā	 labu	diskotēku	vietu	 jaunieši	 redz	arī	
industriālās	ēkas,	un	tiek	minēta	varbūtība	
būvēt	jaunu	celtni,	kas	apvienotu	vairākas	
izklaides	funkcijas.	Tur	varētu	notikt	deju	
vai	galda	spēļu	vakari,	skanēt	mūzika,	dar-
boties	lēts	uzkodu	un	dzērienu	bārs,	rādīt	
kino,	 izmantot	 skatuvi	 improvizācijas	 te-
ātrim	 vai	 mūziķu	 koncertiem.	 Galvenais	

nosacījums	-	lai	šī	izklaides	vieta	būtu	pie-
ejama	nedēļas	nogalēs	un	brīvdienās.
	 Pie	 aktīvās	 atpūtas	 foruma	 dalībnieki	
min,	 ka	 nepieciešams	 organizēt	 atvērtās 
spartakiādes,	kurās	piedalīties	var	ikviens,	
atjaunot	 skeitparku,	 popularizēt	 tenisa	
kortus,	veikbordu	visu	sezonu,	velonomu,	
nūjošanu,	slēpošanas	trasi,	attīstīt	ūdenstū-
rismu	un	papildināt	piedāvājumu	ar	klinšu	
kāpšanas	 sienu	 un	 slackline	 nodarbībām	
Zvejnieku	 parka	 atpūtas	 kompleksā.	 Lai	
ikvienam	būtu	informācija	par	piedāvāta-
jām	atpūtas	iespējām,	jāizveido	arī	aplikā-
cija,	kas	 informē	par	aktuālāko.	Diskutē-
jot	 par	 aktīvo	 atpūtu,	 vēlreiz	 tika	minēta	
sportistu	nepieciešamība	pēc	sporta	kom-
pleksa,	kurā	ietilptu	arī	baseins,	trenažieru	
zāles,	saunas	utt.
	 Runājot	 par	 kultūras	 pasākumiem,	 iz-
skanēja	 vēlme	 pēc	mazajiem	 koncertiem	
un	 tikšanās	 ar	 jaunajām	 grupām,	 mūzi-
ķiem,	māksliniekiem,	sportistiem,	kuri	ie-
dvesmo.	Tāpat	ir	interese	par	kino	pasāku-
miem,	modernās	dzejas	lasījumiem,	kultū-

Par forumu ESampAR!

Kā Salacgrīvā izklaidēties? Tas bija viens no šī foruma jautājumiem

 1.	aprīlī	Latvijā	sākusies	akcija	Ceļi 
riebīgi - brauc uzmanīgi!.	To	uzsākusi	
aktīvistu	grupa	no	Rīgas	un	tās	mērķis	
ir	pievērst	sabiedrības	un	atbildīgo	in-

stitūciju	uzmanību	Latvijas	ceļu	slikta-
jam	stāvoklim.	
	 Akcijas	 dalībniece	 Dagne	 stāsta:  
- Akcijas pirmajā dienā mūsu maršruts 
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Ainažu   
Iklas 
robež
punktā

Lai izvērtētu jauniešu viedokli par 
brīvā laika lietderīgu izmantošanu, 
sociālajos tīklos 2015. gada sākumā 
tika veikta aptauja par jauniešu 
izklaides iespējām Salacgrīvā. Ņemot 
vērā 74% (no 100 respondentiem) 
atbilžu, ka viņi nav apmierināti ar 
esošo izklaides iespēju piedāvājumu, 
februārī Salacgrīvas novada jaunatnes 
iniciatīvu centrā Bāka, tika organizēts 
forums ESampAR!.

	 Tā	 laikā	 foruma	 dalībnieki	 -	 jaunieši,	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 pārstāvji,	 iz-
klaides	 industrijā	 iesaistītās	 personas	 un	
citi	interesenti	-	tika	iepazīstināti	ar	aptau-
jas	Jauniešu izklaides iespējas Salacgrīvā 
rezultātiem	un	aicināti	kopīgi	meklēt	risi-
nājumus,	kā	uzlabot	jauniešu	iespējas.
 Jaunatnes likumā ir rakstīts, ka jau-
nietis ir persona vecumā no 13 līdz  
25 gadiem. Jaunieši Salacgrīvas novadā  
ir 15,17% no visa iedzīvotāju skaita, kas 
nav daudz. Diemžēl šis skaits ar katru 
gadu manāmi sarūk. Iespējamie iemesli, 
kāpēc tā notiek, ir emigrācija, studijas 
ārzemēs, darbavietu trūkums vēlamajā 
specialitātē, kā arī, protams, ierobežotās 
izaugsmes un izklaides iespējas. 
	 Aptaujā	 uz	 jautājumu	 par	 to,	 kādu	 iz-
klaižu	 iespēju	 trūkst	 un	 ko	 nepieciešams	
attīstīt,	 vairākkārt	 tika	 pieminēta	 nepie-
ciešamība	pēc	izklaides	vietas,	kāda	agrāk	
bija	bārā	Ostmala,	-	jo	jauniešiem	nedēļas	
nogalēs	pietrūkst	diskotēku,	ballīšu,	kon-
certu.	 Respondenti	 min,	 ka	 būtu	 nepie-
ciešams	arī	 lielāks	 aktīvās	 atpūtas	klāsts,	
piemēram,	vajadzētu	izveidot	vietu	ekstrē-
majiem	 sporta	 veidiem,	 biežāk	 organizēt	
sporta	 spēles,	 pievērst	 uzmanību	orientē-
šanās	sportam.	Papildus	izklaidei	jaunieši	
izteica	 vēlmi	 pēc	 dažādiem	 kursiem,	 ap-
mācības,	prakses	iespējām	un	semināriem,	
lai	papildinātu	zināšanas	un	iemācītos	jau-
nas	prasmes.
	 Foruma	 otrajā	 daļā	 dalībnieki,	 sadalo-
ties	grupās,	kopīgi	diskutēja	un	pierakstī-

ras	apmaiņas	projektiem,	danču	vakariem	
un	saviesīgajām	ballēm,	biežākiem	vietējo	
pašdarbnieku	koncertiem,	kā	arī	par	skatu-
ves	mākslas	 žanru	Stand-up comedy.	Lai	
nodrošinātu	pasākumu	apmeklējumu,	tiek	
minēts,	 ka	 tos	 regulāri	 jāorganizē	 nedē-
ļas	nogalēs,	biļetēm	 jābūt	par	 simbolisku	
samaksu,	pasākumiem	 -	par	 aktuālām	un	
saistošām	 tēmām.	 Lai	 pasākums	 izdotos,	
nepieciešams	 atslēgt	 bezvadu	 interneta	
pieeju	un	ierasties	uz	pasākumu	bez	tele-
foniem.
	 Pēc	aktīvām	diskusijām	un	draudzīgas	
viedokļu	 apmaiņas	 grupās	 tika	 pētīti	 re-
ālākie	varianti,	ko	iespējams	sasniegt	gan	
īstermiņā,	gan	ilgtermiņā,	ņemot	vērā	ne-
pieciešamos	 rīkus	 un	 atbalsta	 personas,	
pienākumus.	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	 apstip-
rināja,	 ka	pašvaldība	 ir	 gatava	 sniegt	 va-
jadzīgo	 atbalstu,	 lai	 tiktu	 veicināta	 esošā	
izklaides	 iespēju	 situācija	 un	Salacgrīvas	
novads	 būtu	 jaunietim	 draudzīgs.	 Bet	
pirms	jebkāda	atbalsta	sniegšanas	 jaunie-
šiem	pašiem	jāsaprot,	ka	paplātes	princips	
šajā	gadījumā	nestrādās.	Ja	tiks	pierādīts,	
ka	jaunieši	ir	gatavi	ne	tikai	runāt	par	sa-
vām	vēlmēm,	bet	arī	darīt,	lai	veidotu	savu	
apkārtējo	vidi	un	 ikdienu	pašiem	tīkamu,	
tad	 kopīgiem	 spēkiem	 tiks	 meklēts	 tiešs	
risinājums,	kā	atbalstīt	 tās	 jauniešu	orga-
nizācijas,	 biedrības	 vai	 uzņēmējus,	 kuri	
ir	gatavi	organizēt,	vadīt	un	pilnveidot	iz-
klaides	industriju	Salacgrīvas	novadā.
 Jaunieti, ja Tev ir jebkāda ideja un vēl-
me to realizēt, bet nepieciešams informa-
tīvs vai cita veida atbalsts mērķa sasnieg-
šanai, ļauj mums tās sadzirdēt, un mēs 
centīsimies palīdzēt! Nāc uz JIC «Bāka» 
Sila ielā 2 katru darbdienu no 14 līdz 20, 
raksti vēstuli «Bākai» sociālajos tīklos 
(draugiem.lv/baaka, facebook.com/jicba-
aka) vai e-pastu jic@salacgriva.lv, jo mēs 
nevaram zināt, ko domā Tu un kā palīdzēt 
Tev vai Taviem vienaudžiem, ja paši neie-
saistāties!

Marta Dance

Akcija Ceļi riebīgi - brauc uzmanīgi!

	 Svētciemieši	līdz	pat	Lieldienām	va-
rēja	priecāties	par	ainažnieces	Sandras	
Birzgales	krāsaino	un	neparasto	papīra	
figūru	 izstādi	 Stūru stūrīši pārvēršas 
brīnumā.	 Tās	 eksponāti	 -	 kaķi,	 zaķi,	
vāvere,	pāvs,	čūska,	zilonītis,	ķengurs,	
pat	kuģis,	pūķis	u.c.	-	izstrādāti	3D	jeb	
moduļu	 origami	 tehnikā,	 kas	 ienākusi	
no	senajiem	Austrumiem.	Visi	darbiņi	
rūpīgi	 izlocīti	 un	 smalki	 samontēti	 no	
papīra.	 Gada	 sākumā	 izstāde	 priecēja	
Salacgrīvas	 bibliotēkas	 apmeklētājus,	
kur	Sandra	jau	stāstīja	par	savu	aizrau-
šanos	 un	 figūriņu	 tapšanu.	Arī	 mums	
bija	tā	iespēja	tikties	ar	autori	un,	kopā	
darbojoties,	 pavadīt	 vairākas	 stundas.	
Varējām	 klausīties	 viņas	 aizrautīgajā	

stāstījumā,	 vienlaikus	 lokot	 neskaitā-
mos	trīsstūrveida	papīra	modulīšus.
	 Uz	 tikšanos	atnāca	ne	 tikai	 rokdar-
bu	mīļotājas,	bet	arī	vecāki	ar	bērniem.	
Pirmsskolniece	 Sanija	 Klaucāne	 ļoti	
vēlējās	 izgatavot	 tikpat	 skaistu	 sarka-
no	 puķi	 kā	 izstādē,	 savukārt	 četrgadī-
gā	 Emīlija	 Zvejniece	 tik	 rūpīgi	 locīja	
un	lipināja	trīsstūrīšus,	ka	baltā	gulbja	
kakls	 jau	 izskatījās	 tieši	 tāds,	 kā	San-
dras	 gulbītim.	 Bijām	 patīkami	 pār-
steigtas	par	bērnu	interesi.	Mūsu	čaklās	
rokdarbnieces	pa	to	laiku	jau	pacentās	
izgatavot	 figūriņu	 pamatnītes.	 Sandra	
bija	 priecīga	 par	 mūsu	 ieinteresētību	
un	paslavēja:	- Sākums labs. Necerēju, 
ka gribēsiet tik aizrautīgi darboties. 

Jautrās	 sarunās	 pie	 tējas	 un	 saldumu	
našķiem	 sapratām,	 cik	 liela	 pacietība	
un	 radošums	 vajadzīgs,	 lai	 taptu	 šīs	
jaukās	figūriņas.	Un	Sandrai	šīs	 īpašī-
bas	piemīt.	Gluži	tāpat	kā	prieks,	darot	
priecīgus	citus.	
	 Teicām	mīļu	paldies	viešņai	par	 iz-
stādi	 un	 tikšanos.	 Savukārt	 izstādes	
autore	 mūs	 cienāja	 ar	 pašas	 ceptiem	
ļoti	 gardiem	 cepumiem	 un	 uzdāvinā-
ja	koši	zaļu	mīlīgu	papīra	tārpiņu.	Lai	
nu	viņam	labi	dzīvojas	pie	mums!	Bet	
Sandras	izstāde	turpinās	ceļot	uz	citām	
bibliotēkām.	

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciemā Sandra Birzgale māca 
papīru pārvērst brīnumā

Atsākusies 
autoceļa A1 

rekonstrukcija 
posmā Svētciems  

Salacgrīva
	 Ceļu	 būves	 firma	 SIA	Binders	 vērš	 uzmanību,	
ka	7.	aprīlī	pēc	būvdarbu	tehnoloģiskā	pārtraukuma	
atsākusies	 valsts	 galvenā	 autoceļa	A1	Rīga	 (Balt-
ezers)	 -	 Igaunijas	 robeža	 (Ainaži)	 segas	 rekons-
trukcija	 (pastiprināšana)	posmā	no	81,27.	km	 līdz	 
87,1.	km	jeb	no	Svētciema	līdz	Salacgrīvai.
	 Līdz	 ar	 darbu	 atsākšanos	 autovadītājiem	 jārē-
ķinās,	ka	remontdarbu	zonā	satiksme	tiks	regulēta	
sākotnēji	ar	diviem	luksoforiem,	bet	apmēram	pēc	
divām	nedēļām,	sākot	Svētupes	tilta	rekonstrukciju,	
remontdarbu	zonā	satiksmi	regulēs	trīs	luksofori.
	 Vairāk	nekā	4	km	no	gandrīz	6	km	rekonstrukci-
jai	paredzētā	posma,	atbilstoši	projektam,	tiek	atjau-
noti,	 izmantojot	 reciklēšanas	metodi.	Pārējai	daļai	
tiek	veikta	pilna	 rekonstrukcija	ar	ceļa	apakškārtu	
atjaunošanu.
	 Projekts	 paredz	 arī	 posmā	 esošā	 Svētupes	 tilta	
rekonstrukciju,	ceļa	inženiertehnisko	komunikāciju	
un	sabiedriskā	transporta	pieturvietu	remontu.
	 Pagājušajā	sezonā	projektā	paredzētie	darbi	līdz	
asfalta	 virskārtas	 ieklāšanai	 tika	 veikti	 pie	 Salac-
grīvas	virzienā	uz	Svētciemu	un	uzreiz	aiz	tilta	pār	
Svētupi	 virzienā	 uz	 Salacgrīvu,	 kopumā	 aptverot	 
2	km	no	atjaunošanai	paredzētā	posma.	Šogad	darbi	
tiks	veikti	arī	posma	vidusdaļā.
	 Autoceļa	segas	rekonstrukcijai	pilnībā	jābūt	pa-
beigtai	rudenī.
	 Objekta	 pasūtītājs	 -	 VAS	 Latvijas Valsts ceļi,	
projekts	 un	 autoruzraudzība	 -	 SIA	 Projekts 3,	
būvuzraudzība	-	AS	Ceļu projekts,	galvenais	būv-
uzņēmējs	 -	 CBF	 SIA	 Binders.	 Līguma	 summa	 -	 
4,8	milj.	EUR	(bez	PVN).	

Vita Noriņa, 
SIA «Binders» sabiedrisko attiecību speciāliste

ir Rī ga - Igaunijas robeža. Tuvākajās 
dienās dosimies uz citiem Latvijas re-
ģioniem, būsim Latgalē, Kurzemē un 
Zemgalē. Šis nav 1. aprīļa joks, bet 
vēlamies pievērst uzmanību ceļu slik-
tajam stāvoklim un aicinām atbildīgos 
dienestus rīkoties.
	 Akcijas	 automašīnu	 ar	 piekabi,	 uz	
kuras	redzams	liels	plakāts	Ceļi riebī - 
gi - brauc uzmanīgi! pamanīt	 var	 uz-
reiz.	Akcijas	 dalībnieki	 stāsta,	 ka	 cil-
vēki	 pievērš	 uzmanību,	 apdzīvotajās	
vietās,	kur	auto	piestāj,	nāk	klāt	un	in-
teresējas	par	šo	akciju.	Mēs	šo	auto	sa-
tikām	Latvijas	-	Igaunijas	robežpunktā	
Ainažos	 un	 pilnībā	 piekrītam	 akcijas	
organizētājiem	 -	Latvijas	 ceļi	 ir	 sliktā	
stāvoklī	un	to	uzlabošanas	darbi	 jāsāk	
nekavējoties.	

Ilga Tiesnese
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14. aprīlī Salacgrīvas novada 
bibliotekāru grupa devās profesionālās 
pieredzes braucienā uz Jūrmalas 
pilsētu, lai iepazītos ar Kauguru 
bibliotēku un dzejnieces Aspazijas 
māju. 

 Rīta	pusē	pie	Aspazijas	mājas	Dubul-
tos	 mūs	 laipni	 sagaidīja	 mājas	 saimnie-
ce,	 muzeja	 vadītāja	 Ārija	 Vanaga.	 Tikai	
pērnās	 vasaras	 nogalē	 pēc	 divu	gadu	 re-
konstrukcijas	māja	 nodota	 ekspluatācijā.	
Šajā	divstāvu	koka	vasarnīcā	Aspazija	pa-
vadīja	savu	mūža	nogali.	Viņas	vēlējums	
bijis,	lai	nams	kļūtu	par	radošu	personību	
satikšanās	vietu.	Ieejot	plašajā	ēdamistabā	
un	viesu	salonā	ar	bagātīgi	rotātu	podiņu	
krāsni	un	puķainām	mēbelēm,	jutām	dzej-
nieces	klātesamību.	To	vēl	ciešāku	darīja	
atskaņotā	 30.	 gadu	 beigās	 ierakstīta	As-
pazijas	 balss.	 Patīkama	 sagadīšanās,	 ka	
tikai	dienu	iepriekš	šajā	mājā	tika	atklāta	
Aspazijas	150	gadu	jubilejas	kultūrvēstu-
riskā	izstāde	Aspazija un Eiropa.	Tā	vel-
tīta	dzejnieces	personības	atklāšanai	-	iz-
vēlētas	viņai	īpaši	nozīmīgas	grāmatas	no	
vairāku	muzeju	un	bibliotēku	krājumiem,	
kā	arī	no	viņas	un	Raiņa	personīgās	bib-
liotēkas.	Tieši	šīs	grāmatas	dzejniece	īpaši	
novērtējusi.	Gan	vizuāli	savdabīgā	un	sa-
turiski	bagātā	izstāde,	gan	nama	telpas	un	
priekšmeti	ļāva	vairāk	iepazīt	šīs	noslēpu-
mainās	latviešu	dzejnieces	lielumu.	Tā	kā	
šis	ir	Raiņa	un	Aspazijas	gads,	varam	tikai	
priecāties,	ka	jauniegūtajās	atziņās	un	re-
dzētajā	varēsim	dalīties	ar	saviem	lasītā-
jiem.
	 Pēcpusdienā	nelielā	ekskursijā	pa	vecā-

Novada bibliotekāri dodas pieredzes 
braucienā uz Jūrmalu

ko	promenādes	ielu	-	Jomas	-	un	pilsētas	
vējaino	 jūrmalu	 mūs	 pavadīja	 Jūrmalas	
pilsētas	Kauguru	bibliotēkas	vadītāja	Vel-
ta	Vārpsaliete.	Jūrmalas	pilsēta	ar	vasarnī-
cām,	kūrortiem,	arhitektūru,	kokgriezuma	
dekoriem	 un	 lepnām	 privātmājām	 izstie-
pusies	26	km	garumā	gar	piekrasti.	Tā	kļu-
vusi	 par	 lielāko	 kūrortpilsētu	 Baltijā.	 Uz	
jautājumu,	kā	zināt,	kur	sākas	Dzintari	un	
beidzas	Majori,	sākas	Melluži	vai	beidzas	

Dubulti,	kolēģīte	smaidot	atbildēja:	-	Pēc 
dzelzceļa stacijām. 
	 Braucot	tālāk	uz	Kauguriem,	brīdi	saju-
tāmies	kā	laukos,	nemaz	nelikās,	ka	esam	
pilsētā,	 ja	 vien	 prospektu	 nosaukumi	 ne-
liecinātu,	ka	iebraucam	Asaros	vai	Vaiva-
ros.	Un	 tad	 jau	klāt	bija	 liels	daudzstāvu	
māju	rajons	-	Kauguri.	Bibliotēka	atrodas	
pilsētas	lielākajā	mikrorajonā,	kurā	dzīvo	
gandrīz	puse	Jūrmalas	iedzīvotāju.	Bijām	

pārsteigtas,	ka	starp	daudzajiem	deviņstā-
vu	namiem	ieraudzījām	bibliotēkas	ēku	-	 
tādu	 mazu,	 vienstāvīgu,	 gluži	 kā	 garā-
žiņu...	 Vadītāja	 mūsu	 replikai	 ar	 humoru	
atbildēja,	 ka	 tas	 jau	 tikai	 no	 ārpuses.	Un	
tā	arī	bija.	Bibliotēkā	viss	bija	gluži	citā	- 
dāk	 -	 mājīgi,	 saulaini,	 plaši.	 Izstaigājām	
telpas.	Kā	 allaž,	 ilgāk	 pakavējāmies	 bēr-
nu	 literatūras	 nodaļā.	 Tur	 viss	 bija	 košs	
un	krāsains	-	gan	pasaku	varoņi	lelles	no-
formējumā,	 gan	auto	 plaukts	 nestandarta	
grāmatām,	 mēbeles,	 uzraksti,	 zīmējumi.	
Jauni	 plaukti	 gādāti	 visā	 bibliotēkā	 tūlīt	
pēc	pārcelšanās	uz	esošo	vietu.	Ērtas	ir	arī	
lasītāju	 apkalpošanas	 letes.	 Iepazināmies	
ar	periodikas	un	uzziņu	lasītavām,	apska-
tījām	fotogrāfiju	izstādi	Kāzu mirkļi. 
	 Vēlākās	diskusijās	bibliotēkas	vadītāja	
pastāstīja	par	Jūrmalas	pilsētas	bibliotēku	
struktūru.	 Galvenā	 bibliotekārā	 iestāde	
pilsētā	ir	Jūrmalas	Centrālā	bibliotēka,	ku-
rai	ir	reģiona	galvenās	bibliotēkas	statuss.	
Kauguru	bibliotēka	ir	viena	no	šīs	biblio-
tēkas	struktūrvienībām.	Pēc	statistikas	rā-
dītājiem	tā	ir	otra	lielākā	pilsētas	bibliotē-
ka.	Interesantas	diskusijas	raisījās	par	bēr-
nu	 lasīšanas	 veicināšanas	 programmām	
un	 pasākumiem,	 par	 gaidāmo	 bibliotēku	
akreditāciju,	 projektiem,	 kā	 arī	 veiksmī-
gām	vai	mazāk	veiksmīgām	pieredzēm	ik-
dienas	darbā.	Tikšanās	noslēgumā	teicām	
lielu	paldies	brīnišķīgajiem	kolēģiem,	īpa-
ši	bibliotēkas	vadītājai	V.	Vārpsalietei.
	 Kauguru	bibliotēkā	redzētais	un	dzirdē-
tais	deva	 ierosmi	 jaunām	idejām	turpmā-
kajā	darbā	pašu	bibliotēkās.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas novada bibliotekāri Kauguru bibliotēkā

8. aprīlī Alojas novada Uzņēmēju 
konsultatīvā padome kopā ar domes 
speciālistiem un priekšsēdētāju Valdi 
Bārdu, kā arī uzņēmēju un pašvaldības 
pārstāvjiem no Salacgrīvas novada 
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Līvānu novadu.

	 Vispirms	 alojieši	 un	 salacgrīvieši	 ap-
meklēja	 Līvānu	 inženiertehnoloģiju	 un	
inovāciju	 centru	 (LIIC),	 kurā	 tikās	 ar	
Līvānu	novada	domes	priekšsēdētāju	An-
dri	Vaivodu,	LIIC	vadītāju	Zani	Gaiduku	
un	 Sabiedrisko	 attiecību	 un	 ārējo	 sakaru	
daļas	vadītāju	Gintu	Kraukli.	
	 Mājniekiem	 Alojas	 novada	 komerc-
darbības	 speciāliste	 Baiba	 Birzgale	 pre-
zentēja	 Alojas	 novada	 uzņēmējdarbības	
vidi	un	Uzņēmēju	konsultatīvās	padomes	
līdzšinējo	 darba	 pieredzi,	 savukārt	 par	
šajā	jomā	notiekošo	Līvānu	novadā	runāja	 
Z.	 Gaiduka.	 G.	 Kraukle	 klātesošos	 iepa-
zīstināja	 ar	 stipendiju	 fonda	 darbību	 un	
Mazo	grantu	projektu	 ieviešanas	procesu	
Līvānu	novadā.

	 Pēc	tam	Z.	Gaidukas	pavadībā	apmek-
lējām	biohumusa	 ražotni	SIA	Livani Eko 
Group,	 kur	 ar	 uzņēmuma	 darbības	 spe-
cifiku	 iepazīstināja	 valdes	 loceklis	 Gatis	
Pastars.	 Vēlāk	 ceļš	 veda	 uz	 SIA	 Līvānu 
mājas un logi.	Tajā	viesmīlīgi	uzņēma	un	
ekskursijā	pa	koka	logu,	durvju	un	kāpņu	
ražotni	 veda	 uzņēmuma	 valdes	 priekš-
sēdētājs	 Aleksandrs	 Surgunts.	 Pēcāk	 
SIA	 Sencis	 varējām	 apskatīt,	 kā	 top	
uzņēmumā	 ražotās	 mīkstās	 mēbeles.	 Par	
uzņēmuma	 darbību	 stāstīja	 tā	 komercdi-
rektors	Mihails	Šlujevs.
	 Vizīte	 noslēdzās	 Latgales	 mākslas	 un	
amatniecības	centrā,	kurā	integrēts	arī	Lī-
vānu	stikla	muzejs.	Labāk	izprast	ekspozī-
cijās	aplūkojamo	palīdzēja	centra	vadītāja	
Ilze	Griezāne.
	 Pēc	brauciena	dalībnieki	atzina,	ka	vi-
zītes	laikā	gūta	ļoti	daudzpusīga	un	vērtīga	
pieredze.	Salacgrīvieši	un	alojieši	īpaši	iz-
juta	līvāniešu	viesmīlību	un	lielo	patriotis-
mu.

Dzintra Eizenberga
Zanes Šlendakas foto

Mūsu 
uzņēmēji 
kopā ar 
Alojas 
novada 
pārstāvjiem, 
apmeklējot 
uzņēmumu 
Līvāni Eko 
Group, tikās 
ar tā valdes 
locekli Gati 
Pastaru

Apmeklējot Līvānu novadu
	 Divu	nedēļu	 laikā,	no	6.	 līdz	13.	mar-
tam,	 Ainažos,	 Liepupē,	 Tūjā,	 Korģenē,	
Svētciemā,	Lauvās,	 Salacgrīvā	 un	Kuivi-
žos	noritēja	 tikšanās	ar	 iedzīvotājiem.	 Ie-
dzīvotājiem	tika	stāstīts	par	pērn	paveikto	
un	runāts	par	šogad	iecerētajiem	darbiem.	
Visvairāk	iedzīvotāju	bija	Ainažos	-	54,	arī	
citās	apdzīvotajās	vietās	netrūka	interesen-
tu.	Aktuālākie	jautājumi,	par	kuriem	runā-
ja	iedzīvotāji,	bija	ceļu	uzturēšana,	apgais-
mojums,	ūdens	un	kanalizācijas	jautājumi,	
īpašumu	 apsaimniekošana	 un	 apkārtējās	
vides	sakopšana.
	 Visi	iedzīvotāju	uzdotie	jautājumi	ir	ap-
kopoti	un	iesniegti	novada	domes	priekš-
sēdētājam,	 izpilddirektoram	 un	 atbildīga-
jiem	speciālistiem.	
 - Iedzīvotāju ieteikumi būs mūsu ikdie-
nas darāmais - iknedēļas plānošanas dar-
ba kārtībā. Tos darbus, kurus varēsim pa-
veikt, izdarīsim. Jau šobrīd tiek atjaunots 
krusts Ainažu kapličai, arī jautājums par 
izbraukāto zālāju pie Viļņu ielas 9. nama 
Salacgrīvā rada risinājumu sapulces lai  - 
kā - tuvākajās dienās šajā vietā uzstādīs 
pilsētas puķu kastes,	 -	 pārliecināts	 ir	 no-
vada	 domes	 priekšsēdētājs	Dagnis	 Strau-
bergs.
	 Korģenē	iedzīvotāji	interesējās,	cik	pa-
matotas	 ir	 runas	 par	 pansionāta	 Sprīdīši 
pārcelšanos	uz	bijušo	skolas	ēku.	Atbildot	
D.	Straubergs	sacīja:	- Tāda ideja ir radu-
sies. Vispirms varu nomierināt visus kor-
ģeniešus - nav doma biedrību, bibliotēku, 
pirmsskolas izglītības grupu vai feldšer-
punktu likt ārā no šīs ēkas. Tas viss, kas ir, 
šajā ēkā arī paliks. Šobrīd ir doma apsekot 
brīvās telpas un izskatīt iespēju, vai būtu 
racionāli un saprātīgi pansionātu pārcelt 
uz šo ēku. Esošajā vietā «Sprīdīšus» mēs 
nevaram paplašināt. Tā ir bijusī privāt-
māja, kurā iekārtots pansionāts. Skolā ir 
ūdens, kanalizācija, elektrība, apkure. Vēl 
jāpēta, vai šis telpas ir piemērotas pansi-
onāta vajadzībām. Šī ideja nav apspriesta 
ne komitejās, ne domē, bet, ja cilvēki jautā, 
mēs atbildam. Ideja ir, tā jāpēta un tad jā-
izdara secinājumi.

	 Pateicoties	 korģeniešu	 iniciatīvai,	 no-
tiek	parakstu	vākšana,	 lai	 atjaunotu	 saru-
nas	par	ceļa	asfaltēšanu	no	Korģenes	līdz	
Salacgrīvai,	kas	bija	solīts	un	iekļauts	pri-
oritātēs	 jau	Limbažu	rajona	 laikā,	bet	šo-
brīd	piemirsts.	Pašvaldība	atbalsta	šo	iece-
ri,	jo	ceļu	sakārtošana	ir	būtisks	jautājums.	
	 Tūjā,	lai	ierobežotu	braukšanas	ātrumu,	
tuvākajā	 laikā	 uzstādīs	guļošos policistus 
un	risinās	jautājumu	par	bibliotēkas	un	zi-
nību	 centra	 apvienošanu.	 Novada	 domes	
priekšsēdētājs	 uzskata,	 ka	 īpaši	 sapratīgi	
nav	tas,	ka	Tūjā	šīs	iestādes	atrodas	divās	
atsevišķās	ēkās.	Zinību	centrs	 ir	publiskā	
vietā	 ar	 normālu	 piebraukšanu,	 bet	 stāv	
tukšs.	Bibliotēka,	iespējams,	būtu	jāpārceļ	
uz	 zinību	 centra	 telpām,	 turklāt	 jāskatās,	
vai	 nevajadzēs	 klāt	 vēl	 kādu	 telpu.	 Vēl	
Tūjā	izlemts	turpināt	izveidot,	atjaunot	un	
ierīkot	noejas	uz	jūru.	
	 Lauvu	tautas	namā	šogad	sāksies	jumta	
siltināšana,	 telpās	 iekārtos	 ūdensvadu	 un	
kanalizāciju,	kā	arī	turpināsies	Lauvu	ceļa	
atjaunošana.	Tāds	ir	plāns,	kas	tapis,	patei-
coties	Lauvu	puses	 iedzīvotāju	 iniciatīvai	
un	neatlaidībai.
	 Kuivižos	šogad	sāksies	projekta	izstrā-
de	veloceliņam	no	esošā	celiņa	līdz	Kuivi-
žu	veikalam.	Ir	cerība,	ka	2016.	gadā	tam	
varētu	būt	finansējums.	
	 Novada	 domes	 priekšsēdētājs	 ir	 pār-
liecināts,	ka	šīs	tikšanās	bija	ļoti	vērtīgas:	
- Kad izejam ārpus domes un iestādēm, 
kas sniedz konkrētus pakalpojumus, un ru-
nājam ar iedzīvotājiem, uzzinām, kas nav 
kārtībā un kas nepieciešams. Būsim nežē-
līgi pret hroniskajiem nekārtību uzturētā-
jiem.
	 Tikšanās	 reizēs	 ciemos	 vēlēja	 un	 pār-
vēlēja	ciema	vecākos.	Kopš	šā	gada	ciema	
vecākais	 būs	 arī	 Mērniekos	 -	 šos	 pienā-
kumus	veiks	Antoņina	Rudzīte,	Kuivižos	
strādās	Ausma	Mērente,	Korģenē	 -	Dace	
Cīrule,	Lauvās	-	Māris	Melnalksnis,	Svēt-
ciemā	 -	 Kaspars	 Zvejnieks,	 Tūjā	 -	 Rūta	
Kalniņa.	Tuvākajā	laikā	būs	skaidrība	par	
ciema	vecāko	Vecsalacā.	

Ilga Tiesnese

Tikšanās ar iedzīvotājiem
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Salacgrīvas novada Tūrisma informā-
cijas centrs sadarbībā ar uzņēmējiem 
visus aktīvās atpūtas cienītājus arī 
šogad Lieldienas - pavasara un dabas 
atmošanās svētkus - aicināja svinēt Sa-
lacgrīvas novadā. Visas dienas garumā 
Lieldienu svinētājiem bija jāapciemo 
7 lieliskas vietas novadā un jāizveido 
zīmogu kolekcija.

	 Mantu	kambarī	Salacgrīvā	bija	jāpazīst	
senā	pilsēta	un	tās	apkārtne,	izspēlējot	spē-
li	Zini vai mini,	 atpūtas	 kompleksā	Kap-
teiņu osta	 jāpiedalās	 jūrnieku	 Lieldienu	
izaicinājumā,	metot	glābšanas	riņķi.	Liel-
gravās	 varēja	 satikt	 īstu	 Lieldienu	 zaķi,	
lielo	 olu	 dējējas	 un	 izkauties	 ar	 strausu	
olām,	Kraukļos	 izbaudīt	 aktīvo	piedzīvo-
jumu	Murkšķu	 trasē,	 uzkāpt	 klinšu	 sienā	
un	 izšaut	 ar	 olu	 lielgabalu.	 Vecsalacās	
Mūrniekos	bija	iespējams	papriecāties	par	
zirgiem,	palīdzēt	manēžas	iekārtošanā	vai	
maisos	 krāmēt	 zirgu	mēslus.	Par	 to	 īpaši	
bija	 priecīgi	 no	 Rīgas	 atbraukušie	 jau-
nieši	 -	 sen	viņi	 šo	smaku	neesot	 jutuši…	
Atpūtās	 varēja	 samīļot	un	 sabučot	mazos	

kazlēnus	un	izgaršot	kazas	sieru,	savukārt	
Svētciemā	 -	 doties	 īstā	 zaķu	 sprintā,	 ne-
aizmirstot	 sameklēt	 kādu	 Lieldienu	 olu.	
Ainažos	bija	 jāsasien	 raganām	rīkles,	bet	
Salacgrīvas	 pilskalnā	 jāizšūpo	 draugs	 un	
jāizšūpojas	pašam.	
	 Kad	pēc	 kārtīgas	 darbošanās	 štempeļu 
lapiņā	bija	savākti	septiņi	zīmodziņi,	to	ar	
kontaktinformāciju	atstāja	pēdējā	pieturas	
vietā.	9.	aprīlī	Tūrisma	 informācijas	cen-
tra	 (TIC)	darbinieki	 izlozēja	 tos	 laimīgos	
divdesmit,	kuri	savā	īpašumā	ieguva	brīv-
biļetes	 uz	 Jūras	 svētku	 vakara	 koncertu	 
11.	jūlijā.	
	 TIC	vadītāja	Liene	Tiesnese	pastāstīja,	
ka	 šogad	Salacgrīvas	 novadā	Lieldienām	
pakaļ	dzinās	vairāk	nekā	120	dalībnieku.	
Viņa	ir	pārliecināta,	ka	arī	nākamgad	būs	
šāds	 pasākums.	 - Novada viesi ne visas 
svētku svinēšanas vietas varēja atrast 
uzreiz, bet gandarījums, ka beigās viss 
izdevās, atsvēra iesākuma apjukumu. Tra-
dīciju noteikti turpināsim, bet jau tagad ir 
padomā pāris interesantu izmaiņu,	-	viņa	
sacīja.	

Ilga Tiesnese

Pakaļdzīšanās Lieldienām

Grūti pateikt, kāpēc tieši Zaļā. Droši 
vien tāpēc, ka zaļā ir cerības krāsa.  
Galvenais Zaļās ceturtdienas notikums 
ir Jēzus un viņa mācekļu pēdējais 
mielasts. To tad arī šajā dienā svin visa 
pasaule. Šajā dienā cilvēki necenšas 
uzsvērt savu lielumu. Šī diena ir 
pārdomu laiks, sevis izvērtēšana.

	 Arī	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sākum-
skolas	skolēni	todien	izvērtēja	sevi,	savas	

zināšanas,	jo	skolā	ciemojās	mūsu	draugi	
Inta	Soma	no	Dabas	aizsardzības	pārval-
des	(DAP)	Dabas	izglītības	centra	Ziemeļ-
vidzeme	 un	 inspektors	 Guntars	 Viļļa	 no	
DAP	 Vidzemes	 reģionālās	 administrāci-
jas,	kuri	mūs	nodarbināja	nepajokam.
	 Tā	kā	daba	ir	vienīgais,	ko	cilvēks	ne-
spēj	mainīt	un	ietekmēt,	un	ārā	lija,	nolē-
mām	 dabas	 gudrības	meklēt	 skolas	 zālē,	
kurā	ir	zaļi	aizkari	un	zaļi	krēsli,	piemēroti	
šai	dienai.	Klašu	kolektīvi	sadalījās	grupi-

Zaļā ceturtdiena Salacgrīvas vidusskolā

Svētciema 
jaunās ģimenes 

bibliotēkā 
satiek savu 
Pūčulēnu

	 Svētciema	 bibliotēkā	 Lieldienu	 svi-
nēšanu	 sākām	 ar	 jaunāko	 svētciemiešu	
un	viņu	vecāku	 ciemošanos	pie	Gudrās	
pūces.	2.	aprīlī	pasaulē	atzīmē	Starptau-
tisko	bērnu	grāmatu	dienu,	tāpēc	tieši	to-
dien	Lieldienu	gaisotnē	uz	pirmo	 tikša-
nos	ar	bibliotēku	tika	aicinātas	ģimenes,	
kurās	aug	3	un	4	gadus	veci	bērni.
	 Bibliotēkas	Gudrā	pūce	pārsteidza	 ar	
savu	ierašanos	dienas	laikā,	jo,	kā	visiem	
zināms,	 pūces	 dienas	 laikā	 parasti	 guļ.	
Pēc	 abpusējas	 sapazīšanās	 ceremonijas	
Pūce	 izrādīja	 bērniem	 dažādas	 grāma- 
tas	-	lielas,	mazas,	senas	un	tikko	veikalā	
pirktas.	Visiem	patika	tās,	kuras	atvērtas	
skan	kā	putnu	svilpe	vai	pūš	kā	vējš,	rūc	
kā	lācis	vai	dzied	kā	gailis.	Mazajiem	bija	
jāpadomā,	kas	noticis	ar	grāmatiņām,	kas	
jāved	uz	slimnīcu.	Katrs	gribēja	izstāstīt,	
kā	grāmatiņas	jāsaudzē.	Protams,	visiem	
patika	ielūkoties	plauktos,	kur	vietu	atra-
dušas	rotaļlietas,	rotaļgrāmatas	un	spēles,	
taču	neviens	nebija	pamanījis	bibliotēkas	
grāmatu	 raganiņu	 Grāganu,	 kas	 šoreiz	
pārsteidza	ar	saviem	smiekliem.	
	 Lai	bērni	 labāk	varētu	saprast,	kas	 ir	
bibliotēka	un	kā	tur	varētu	tikt	pie	bilžu	
grāmatām,	kopā	ar	Pūci	sākās	ceļojums	
pa	 bibliotēku.	 Vispirms	 ielūkojāmies	
bērnu	grāmatu	plauktos,	tad	izvēlējāmies	
grāmatiņu	par	Pelīti	Pērlīti.	Devāmies	pie	
bibliotekārītes	Sandijas	un	palūdzām,	lai	
viņa	mums	šo	grāmatiņu	izsniedz.	Bērni	
paši	varēja	 izbaudīt,	 kā	 iepīkstas	 jocīgā	
manta	 skeneris.	 Priecīgi,	 ka	 katram	 tas	
izdevies,	mazie	 turpināja	 iepazīšanos	ar	
lasītavu.	Te	nu	gan	nekā	interesanta	ne-
bija,	jo	nekas	neskan	un	nepīkst,	ir	tikai	
grāmatas	un	žurnāli...	Bet,	kad	Pūce	ai-
cināja	saskaitīt,	cik	datoru	rindā	pie	loga	
sastājušies,	 tapa	 interesantāk.	 Un	 tad,	
kad	uz	vislielākā	 ekrāna	parādījās	mul-
tenīte	 par	 gudro	 sivēnu,	 kas	mācīja	 būt	
pieklājīgiem,	 kļuva	 pavisam	 jautri!	Va-
rējām	arī	mazliet	padancot	vai	padziedāt	
līdzi	filmiņas	varoņiem.	Vēlāk,	kad	Pūce	
aicināja	 bērnus	 pastāstīt	 vecākiem,	 ko	
darījuši	 lasītavā,	 visiem	 bija	 savs	 prie-
cīgais	 stāsts.	 Jautrība	 turpinājās,	 kopā	
ar	 vecākiem	 mācoties	 īpašās	 Lieldienu	
rotaļas.	Kad	visi	bija	jau	mazliet	pieku-
suši,	Gudrā	pūce	aicināja	bērnus	izkrāsot	
zīmētās	 pūcītes	 vai	 Lieldienu	 olas,	 bet	
pati	vecākiem	stāstīja,	kāpēc	 tik	būtiski	
ir	lasīt	bērniem	priekšā	grāmatas,	ko	un	
kā	lasīt,	lai	būtu	interesanti	gan	bērnam,	
gan	pašiem	vecākiem.	Jauki	bija	dzirdēt,	
ka	daudzās	ģimenēs	pirms	miedziņa	bēr-
niem	priekšā	lasa	tēvi.
	 Kā	 jau	 ciemošanās	 reizēs	 pienā-
kas,	 neizpalika	 arī	 svētku	 cienasts	 ar	
pīrāgiem,	 saldumiem	 un	 bērzu	 sulām.	
Lieldienu	 mīklu	 minēšana	 šoreiz	 tika	
uzticēta	 mammām.	 Taču	 pie	 Pūčulēnu 
galerijas	gan	tika	pieaicināti	tikai	mazie	
lasītāji.	Bibliotēkā	 jau	 februārī	Svētcie-
ma	 rokdarbnieces	 sāka	 darināt	 skaistus	
pūčulēnus	 tieši	 šim	 pasākumam.	 Gan-
drīz	30	pūcīšu	gaidīja	savus	mazos	drau- 
gus	-	nākamos	bibliotēkas	lasītājus.	Bib-
liotēkas	 Gudrā	 pūce	 mudināja	 katram	
izvēlēties	vienu	pūčulēnu.	Kopā	ar	Pūcī-
ti	katrs	bērns	saņēma	arī	maziņu	vienas	
pasaciņas	grāmatiņu	un	saules	krāsas	ba-
lonu,	apaļu	kā	Lieldienu	ola.	
	 Paldies	 ģimenēm,	 kas	 apmeklēja	 pa-
sākumu	 un	 priecājās	 kopā	 ar	 bērniem,	
paldies	 rokdarbniecēm	 Benitai	 Liepi-
ņai,	Marijai	Grigorjevai,	Aelitai	Naglai,	
Benitai	 Savčukai	 un	Dainai	Ukasei	 par	
brīnišķīgajām	 pūcītēm.	 Lai	 šis	 mazais	
pūčulēns	 -	 gudrības	 simbols	 -	 jaunajās	
ģimenēs	veicinātu	bērnu	interesi	par	 la-
sīšanu	un	parādītu	ceļu	uz	bibliotēku!

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja 

(arī Pūce)

Krāsainas, skanīgas, ar šūpošanos un 
olu ripināšanu atnāca Lieldienas Svēt-
ciema parkā. Tās atklāja jaunievēlētais 
ciema vecākais Kaspars Zvejnieks. 
Viņš sveica svētkos svētciemiešus un 
apkārtnes iedzīvotājus, vēlot augsti 
šūpoties, lai vasarā nekostu odi, kā 
arī neēst olas bez sāls. Lai arī saulīte 
šajā dienā slēpa savus siltos starus aiz 
pelēcīgajiem mākoņiem, pasākums tika 
kupli apmeklēts.

	 Kā	 jau	 Lieldienās	 pienākas,	 netrūka	
jautrības,	 brīnumainu	 pārvērtību,	 krāsai-
nu	olu,	šūpošanās,	pat	karstu	pankūku	un	
smaržīgu	desiņu.	Lieldienu	 ieskandināša-
nā	 šoreiz	 ar	 skanīgām	dziesmām	pārstei-
dza	12	mazie	dziedošie	zaķēni	 -	Svētcie-
ma	 jaunākās	 paaudzes	 ansamblis.	Krāso-
jām	olas,	kopā	ar	bērniem	pa	plašo	parku	
meklējām	 Lieldienu	 zaķa	 īpašās	 oliņas,	
piedalījāmies	 olu	 ripināšanā,	 stafetēs	 un	
citās	 lustīgās	 izdarībās.	 Jau	 vairākus	 ga-
dus	 svētciemieši	 lielu	 piekrišanu	 izrāda	
olu	 mešanas	 sacensībām.	 Arī	 šoreiz	 da-
lībnieku	netrūka,	un	uzvarētāju	godā	 tika	
jaunieši.	 1.	 vietu	 ieguva	 Emīls	 Ziemelis	
un	 Ivars	Kavliņš,	2.	 -	Mikus	Savčuks	un	

ņās	un,	ejot	pa	Saules	ceļu	
(apli),	 izpildīja	 astoņus	
dažāda	veida	uzdevumus,	
kuros	 ietverti	 jautājumi	
par	 putniem,	 gada	 koku,	
augu	 sastāvdaļām,	 dažā-
diem	 mazpazīstamiem	
augiem.	 Minējām	 mīklas	
par	ūdens	pasauli	un	vei-
dojām	barības	ķēdes.
	 Garlaicīgi	 nebija,	
savākt	 kopā	 aptuveni	 
100	 bērnu	 nav	 viegli,	
taču	 šajā	 reizē	 skolotāji	
konstatēja,	 ka	 bērni	 ļoti	
aizrāvušies	 ar	 uzdevumu	
pildīšanu,	 notika	 dis	ku-
sijas,	domas	dalījās,	kā	tas	
pienākas	 normālā	 darba	
un	sadarbības	procesā.
  Bet	pēc	 tautas	 tradī-

cijām	Zaļajā	ceturtdienā	pie	ābelēm	jāpie-
kar	vilnas	dziju	kamoliņi,	 lai	vasarā	būtu	
daudz	 ābolu.	 Zaļā	 ceturtdiena	 ir	 arī	 vēja	
diena:	 ne	 cirst,	 ne	 lauzt,	 nenest	 neko	 no	
meža,	lai	kukaiņi	nenāk	uz	māju...
	 Paldies	 visiem	 sākumskolas	 klašu	 au-
dzinātājiem	un	skolotājiem,	kuri	pavadīja	
šo	laiku	kopā!

Iveta Kupča,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Artūrs	Šmidbergs,	bet	3.	 -	 Igors	Savčuks	
un	Aigars	 Jirgensons.	 Jaunums	 un	 skatī-
tāju	 sajūsma	 bija	 olu	 skrējiena	 dalībnie- 
kiem	 -	 nav	 taču	 viegli	 skriet	 un	 uzmanīt	
olas,	 lai	 finišā	 tās	 nebūtu	 kultenī!	 Tāpēc	
uzvarēja	 visuzmanīgākais.	 Pirmo	 vietu	
izcīnīja	 Jānis	 Blaus,	 2.	 -	 Ivo	 Zvejnieks,	
atstājot	 aiz	 sevis	 Emīlu	 Ziemeli.	 Maza-
jiem	 bērniem	 savu	 veiklību	 bija	 jāizrāda	
Zaķīšu sprintā,	kur	1.	vietu	ieguva	Alekss	

Īvāns,	2.	-	Kārlis	Kalniņš,	bet	3.	-	Ksenija	
Ziemele.	Godalgotajām	vietām	Svētciema	
attīstības	 biedrība	 bija	 sarūpējusi	 jaukas	
balviņas.	 Paldies	 svētku	 atbalstītājiem	 -	 
z.s.	Robežnieki	un	Salacgrīvas	novada	do-
mei,	kā	arī	visiem,	kuri	palīdzēja,	lai	cie-
ma	kopīgie	Lieldienu	svētki	būtu	krāsaini,	
pavasarīgi	un	priecīgi.

Svētciema attīstības biedrības biedres
Sandija, Madara, Mārīte

Lieldienu jampadracis Svētciemā

Pirms iziet Saules ceļu un uzdevumus, skolēni klausījās Intas Somas un Guntara Viļļas stāstītajā

Ķerot Lieldienas, noteikti bija jāizšūpojas. 
Īpaši labi tas izdevās Svētciema parkā

Mazie 
svētciemieši, 
pirms doties 
Lieldienu olu 
meklējumos, 
kārtīgi 
izšūpojas, lai 
odi nekož un 
lai labs laiks
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Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu 
centrā Bāka 4. aprīlī visiem bija iespēja 
uzzināt, kā top elektroniskā mūzika. 
Interesentiem bija iespēja ne vien 
izbaudīt mūziķu uzstāšanos, bet arī 
uzzināt vairāk par puišiem, kas šādu 
mūziku rada. Pasākumu organizēja 
jaunieši Andrejs Irbēns un Edžus 
Zvīnis, sadarbojoties ar Salacgrīvas 
novada jaunatnes iniciatīvu centru 
Bāka, to atbalstīja arī novada dome.

 Bākā	 bija	 iespēja	 tikties	 ar	Dirty Deal 
Audio	 izdevniecības	 dibinātāju	 un	 vadītā-
ju	Kristapu	Puķīti.	Viņš	stāstīja	par	to,	kas	
notiek	 elektroniskās	 instrumentālās	 mū-
zikas	 jomā	Latvijā,	kā	arī	par	Andrejsalas	

un	 Spīķeru	 radošajiem	 kvartāliem.	 Pie-
redzē,	 kā	 nonākts	 līdz	mūzikas	 radīšanai,	
dalījās	ansis	(Ansis	Kolmanis	-	reperis	un	
producents,	skaņu	inženieris),	kā	arī	mūzi-
kas	 producenti	Oriole	 (Uģis	Vālodze)	 un	
	Kashuks	 (Kaspars	 Kubeckis).	 Viņi	 sadar-
bojušies	 ar	 grupām	 Instrumenti,	Carnival 
 Youth	u.c.,	divus	gadus	organizējuši,	arī	šo-
gad	plāno	Baltijas	valstu	elektroniskās	mū-
zikas	 producentu,	 vokālistu,	 instrumentā-
listu	radošo	nometni,	piedalījušies	festivālā	
Positivus,	un	Kashuks	saņēma	2014.	gada	
zelta mikrofonu	 kā	 labākais	 elektroniskās	
mūzikas	albums.	Puiši	demonstrēja,	kā	no	
pašu	 ierakstītām	 skaņām,	 trokšņiem,	 kas	
rodas,	piemēram,	piesitot	pie	stikla	glāzes	
vai	 pilot	 ūdenim,	 kombinējot	 top	mūzika.	

Puišiem	šī	bija	pirmā	reize,	kad	viņi	stāstīja	
par	sevi	un	savu	izaugsmi.
	 Salacgrīvas	novada	jaunatnes	lietu	spe-
ciāliste	Marta	Dance	mūziķu	stāstus	novēr-
tēja	kā	ļoti	iedvesmojošus:	- Viņi runāja, ka 
nevajag padoties pēc pirmajām neveiks-
mēm, ka svarīgi ir turpināt darīt, pilnveido-
ties. Runāja par to, kā agrā jaunībā vairāk 
pievērsušies savām interesēm, attīstībai, 
nevis klaiņojuši pa ielām un darījuši muļ-
ķības. Manuprāt, Salacgrīvas jauniešiem 
bija vērtīgi to dzirdēt.	Viņa	 gan	 sanākušo	
vidū	labprāt	būtu	redzējusi	vairāk	mūzikas	
skolas	audzēkņu.
	 Ar	 dalību	 pasākumā	 ļoti	 apmierināti	
bija	 arī	 paši	 mūziķi.	Viņi	 pauda	 gatavību	
Salacgrīvā	 atgriezties,	 kā	 arī	 rīkot	 līdzī-

gus	 pasākumus	 citur	 Latvijā.	 A.	 Irbēns	
pēcāk	 atzina,	 ka	 viss	 izdevies	 gandrīz	 kā	
iecerēts.	 Ja	 nu	 vienīgi	 atsaucība	 varētu	
būt	 bijusi	 lielāka.	 Viņš	 zina,	 ka	 tā	 vietā,	
lai	 apmeklētu	 koncertu,	 daži	 jaunieši	 iz-
vēlējās	 tusēties.	Taču	viņaprāt,	 ir	 izdevies	
parādīt,	 ka	 rīkojoties	 ir	 iespēja	 panākt	 un	
iegūt	 sev	 vēlamo.	Arī	 viņš	 pats	 nedaudz	
darbojas	 elektroniskās	 mūzikas	 jomā.  
- Elektroniskā ir visstraujāk augošā mūzi-
kas nozare Latvijā. Tajā ir vislielākā iespēja 
jaunietim tikt ievērotam, gūt panākumus, -  
uzskata	 puisis.	 Pēc	 sarunām	 Salacgrīvas	
kultūras	 namā	 notika	 koncerts,	 kur	 varē-
ja	gūt	priekšstatu,	ko	nozīmē	elektroniskā	
mūzika.

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā skan elektroniskā mūzika

Puiši no Dirty Deal Audio rāda, kā top elektroniskā mūzika

Trīs stundu sarunas par elektronisko mūziku pagāja interesanti, un, lai 
iemūžinātu šo tikšanos, aktīvākie dalībnieki vienojās kopīgā bildē

Saulainajā 11. aprīļa pusdienlaikā 
Salacgrīvas kultūras namā pulcējās 
dziesmu draugi no visa novada. Šogad 
notika jau desmitais dziesmu konkurss 
pieaugušajiem Paņem draugu - dziedāt 
nāc. 

	 Konkursu	 atklājot,	 tā	 vadītāja	 Vine-
ta	 Pēce	 sacīja:	 - Šajā laikā nodziedāts  
116 dziesmu, uzstājušies 132 mākslinieki. 
Viņu vidū ir tādi, kuri nodziedājuši tikai vie-
nu reizi, bet daži bijuši uzticīgi šim konkur-
sam visus šos desmit gadus. Desmit	gadu	
laikā	mainījušies	 gan	 dziedātāji,	 gan	mu-
zikanti,	kuri	pavada	konkursa	dalībniekus.	 
2006.	 gadā	 kopā	 ar	 dziedātājiem	 uz	 ska-
tuves	 bija	 ansamblis	 Krišupītes viļņos 
jeb	Agris	 un	 Juris	 Kalniņi,	 Ivo	 Bergma-
nis	un	Māris	Tazāns.	 2008.	gadā	puišiem	
pievienojās	 Agita	 Zvejniece,	 un	 tā	 līdz	 
2012.	gadam	viņi	palika	uzticīgi	šim	kon-
kursam.	Kad	puiši	 teica	pietiek,	muzikālā	
puse	 palika	 Agitas	 un	 jaunpienācēju	 -	
Katrīnas	 Borozdinas,	Vitālija	 Bogdanovi-
ča,	Dāvja	Borozdina	un	Arņa	Šmitiņa,	kuru	
pēc	gada	nomainīja	Didzis	Žibals,	-	rokās.	
Arī	šajā	jubilejas	koncertā-konkursā	par	to,	
lai	dziesmas	skanētu	tā,	ka	patīk	pašiem	un	
citiem	un,	protams,	arī	žūrijai,	 rūpējās	un	
kopā	ar	dziedātājiem	uz	skatuves	bija	mu-
zikālā	 grupa	 Sestdienas draugi	 -	 Katrīna	
un	Agita	Zvejniece	(taustiņi),	Didzis	(bun-
gas),	Dāvis	(basģitāra)	un	Vitālijs	(ģitāra).	
	 Kā	jau	visos	konkursos,	dalībnieku	uz-
stāšanos	vērtēja	žūrija:	muzikants,	ģitārists	
un	absolūts	dziesmu	mīļotājs	Andris	Zun-
de,	 tepat	 vien	Salacas	krastā	 izauklēts	 un	
izaudzēts	mūzikas	rakstītājs,	ierakstītājs	un	
dziedātājs	Artūrs	Strautiņš	jeb	Strauts,	mū-
ziķis,	 vairāk	 gan	 bungu	 pavēlnieks,	 kon-
kursa	absolūts	fans	Māris	Balceris.	Cetur-
tais	žūrijas	loceklis	šoreiz	bija	no	skatītāju	
vidus	-	Mairita	Ozoliņa-Mennika.	
	 Konkursam	 bija	 pieteikts	 14	 priekšne-
sumu,	un	pirmais	uz	skatuves	kāpa	Mārtiņš	
Maksimovs,	kurš	ir	uzstājies	visos	desmit	
konkursos	un	izpildījis	dziesmas	no	Zeļļu,	
Jūrkant	un	citu	grupu	repertuāriem.	Šoreiz	
Mārtiņš	 dziedāja	Vēja runas	 dziesmu	Kā 
tevi sumināt. 
	 Madara	 Dzirnupe	 konkursā	 piedalījās	
piekto	 reizi.	 2008.	 gadā	 uzstājoties	 pir-
moreiz,	viņa	izpildīja	savu	dziesmu	Mana 
Salacgrīva,	šoreiz	dziedāja	Laura	Reinika	
Kaut es spētu izlikties. 

	 Nākamā	 dalībniece	 Kristīne	 Popova	 -	
smaidīga,	aktīva	un	gatava	dziedāt	-	bija	šī	
pasākuma	jaunatklājums,	jo	uzstājās	pirmo	
reizi.	 Izvēlētā	 dziesma	 jautra	 un	 koķeta	 -	
Zigmara	Liepiņa	Bez mums jau nevar tik 
un tā. 
	 Reinis	 Maurītis	 patiesībā	 tikai	 šogad	
sasniedzis	 to	 vecumu,	 kad	 var	 piedalīties	
konkursā	Paņem draugu - dziedāt nāc,	bet	
praktiski	šī	 ir	 jau	 trešā	viņa	šāda	uzstāša-
nās.	 Iepriekšējos	 konkursos	 viņš	 piedzie-
dāja	mammai,	bet	šoreiz	mamma	palīdzēja	
Reinim	izdziedāt	Atmiņas. 
	 Ilze	 Ozoliņa	 konkursā	 piedalījās	 otro	
reizi,	šogad	ar	Aijas	dziesmu	Kaprīzā mei-
tene.	 Duetu	 Sandra	 konkursā	 pārstāvēja	
Liene	 Maļceva	 un	 Vija	 Maurīte.	 Šogad	
viņu	izpildījumā	absolūtais	grāvējs	-	Maz-
cenas mobilais.	 Vija	 Maurīte	 konkursā	
uzstājās	 jau	 devīto	 reizi,	 bet	 savulaik	 -	 
2008.	gadā	-	meitenes	debitēja	kā	duets.	
	 Arī	nākamais	konkursa	dalībnieks	nebi-
ja	pirmo	reizi	uz	skatuves.	V.	Bogdanovičs	
ir	spēlējis	ģitāras	pavadījumu	citiem,	dzie-
dājis	 duetā,	 bet	 šogad	 uzstājās	 kā	 solists.	
Viņa	izpildījumā	skanēja	Raimonda	Paula	
dziesma	Ja risuju. 
	 Visus	šos	gadus	kopā	ar	konkursantiem	
mēģinājumos	bijusi	Inese	Jerāne,	bet	dzie-

dāt	 viņa	 sāka	 vien	 2012.	 gadā.	Tas	 viņai	
iepatikās,	un	šogad	Inese	izpildīja	R.	Paula	
dziesmu	Vīrietis labākajos gados. 
	 Šķiet,	 koncerta	 vadītāja	 V.	 Pēce	 neiz-
turēja	 un	 arī	 piedalījās	 konkursā	 ar	Dona	
dziesmu	Pašā ielas galā. 
	 Duets	 Evija	 Keisele	 un	 R.	 Maurītis	
bija	 nākamie	 konkursa	 dalībnieki.	 Evi-
ja	 piedalījusies	 pašā	 pirmajā	 konkursā	 
2006.	gadā	un	šī	kopumā	bija	ceturtā	uz-
stāšanās	 konkursā.	 Duetā	 ar	 Reini	 viņi	
dziedāja	 Jāņa	 Moiseja	 dziesmu	 Diedziņš 
un podziņa. 
	 Vēl	 viens	 konkursa	 šīgada	 atklājums	
bija	 Justīne	Borozdina.	Viņa	 gatavojusies	
šajā	konkursā	piedalīties	vismaz	trīs	reizes,	
bet	konkursa	jubilejas	reizē	Justīne	izpildī-
ja	zīmīgu	dziesmu	-	Z.	Liepiņa	Vēl nav par 
vēlu. 
	 Šis	koncerts-konkurss	nav	 iedomājams	
bez	Katrīnas	Kariņas.	Viņa	(tāpat	kā	Rei-
nis)	sākusi	kā	fona	dziedātāja	lielajiem	un	
palēnām	izaugusi.	Šis	Katrīnai	bija	cetur-
tais	konkurss,	un	viņa	dziedāja	Māra	Slo-
kas	dziesmu	Visu vai neko. 
	 Ainažnieks	 Ivars	 Mangulis	 bija	 patī-
kams	 pārsteigums	 visiem,	 kuri	 ikdienā	
viņu	 satikuši	darba	 sakarā	 (viņš	 ir	 veteri-
nārārsts).	Ivars	piedalījies	konkursā	Dzies-

ma manai paaudzei	Ainažos,	bet	šogad	pir-
mo	reizi	kāpa	uz	Salacgrīvas	kultūras	nama	
skatuves.	Pirms	uzstāšanās	viņš	pastāstīja	
par	 izvēlēto	 dziesmu:	 -	 Šogad ir ne tikai 
jubilejas pasākums - desmitais konkurss, 
bet nupat 11. martā apritēja 45 gadi, kopš 
Pols Makartnijs un Džons Lenons šo dzies-
mu sarakstījis. Tā ir himna cilvēka ticībai 
un dod spēku mums visiem. Ivars	dziedāja	
grupas	The Beatles	dziesmu	Let It Be.
	 Konkursa	 pēdējais	 priekšnesums	 bija	
jautrā,	 dzīvespriecīgā	 un	 atraktīvā	 dāmu	
ansambļa	 Dziedātprieks	 izpildītā	 Harija	
Užāna	dziesma	Tā un šitā. 
	 Pēc	 ātras	 apspriešanās	 žūrija	 paziņo-
ja	 rezultātus.	A.	 Zunde	 pavēstīja,	 ka,	 ap-
spriežot	konkursantu	sniegumu,	bijušas	arī	
domstarpības,	bet	ļoti	ātri	tikts	galā.	Izvēr-
tējot	visu	mākslinieku	sniegumu,	nolemts:	
- Šādi konkursi ir nepieciešami, lai nepro-
fesionāli dziedātāji uzdrošinātos kāpt uz 
skatuves un dziedāt. Paldies visiem dalīb-
niekiem par drosmi, spēku un varēšanu! 
	 Atzinības	 saņēma	 J.	 Borozdina	 un	 
I.	 Mangulis,	 3.	 vieta	 V.	 Bogdanovičam,	 
2.	-	K.	Kariņai,	1.	vietā	duets	E.	Keisele	un	
R.	Maurītis.

Ilga Tiesnese

Paņem draugu…

Lienes un Vijas dziedātais Mazcenas mobilais burtiski paņēma skatītājus un 
žūriju

Konkursa uzvarētāji  duets Evija Keisele un Reinis 
Maurītis
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	 Svētupes	krastā	savas	acis	pavēruši	viz-
buļi,	 upes	 vilnīšos	 šūpojas	 pīļu	 pāris	 un	
ievas	tā	negribīgi,	bet	plaucē	zaļumu…	Jā,	
šogad	 tāds	 agrs	 un	 pārsteigumiem	 bagāts	
pavasaris	 -	 te	 silda	 saulīte,	 te	 plosās	 vējš,	
te	vēl	sagriežas	pār	lauku	sniegputeņa	vēr-
petes.	Bet,	spītējot	dabas	untumiem,	Lauvu	
tautas	 namā	 arī	 šogad	 turpinās	 izzināt	 un	
uzzināt	 gribošu,	 svētkus	 svinēt	mīlošu	 ie-
dzīvotāju	sanākšanas.
	 Februāra	 nogalē	 saviesīgās	 biedrības	
Svētupes Lauva	biedri	un	atbalstītāji	sanā-
ca,	 lai	 atskatītos	 un	 izvērtētu	 5	 gados	 pa-
veikto,	piedalītos	kopīgās	atrakcijās,	pado-
mātu	par	nākotni	un	baudītu		lielo	jubilejas	
torti.	Pēc	nopietnās	daļas	lustējāmies	ballē	
kopā	ar	grupu	Taizers.
	 Visu	 martu	 tautas	 nama	 zālītē	 bija	
aplūkojama	projektā	Vidzemes Svētupe mī-

tiskajā un reālajā kultūrtelpā	tapusī	fotoiz-
stāde.	
	 21.	martā	biedrība	bija	sarūpējusi	tikša-
nos	ar	numeroloģi	Neldu	Bailīti.	Iepazinām	
savu	 dzimšanas	 datu	maģiju.	 Saliekot	 da-
tus	 pareizajā	 secībā	 un	 klausoties	 Neldas	
skaidrojumā,	katra	uzzinājām	kaut	ko	jaunu	
un	 interesantu	 par	 sevi.	 Protams,	 atklājās	
arī	 daudz	 pašām	 zināmu	 lietu,	 par	 kurām	
var	teikt	-	sakritība	bet	varbūt…	liktenis.
	 Sestdienā	 pirms	 Lieldienām	mūsu	 vie-
si	 bija	 pociemiešu	 Jansonu	ģimene.	Kopā	
pušķojām	šūpoles,	kurās	katrs	tika	izšūpots	
skanīgas	vēlējuma	dziesmas	pavadībā.	Pēc	
tam	darbojāmies	radoši,	ar	visu	savu	māk-
sliniecisko	izdomu	ietinot	krāsošanai	olas.	
Kamēr	tās	vārījās,	mūsu	priekam	muzicēja	
viesi.	Un	tad	pats	interesantākais	-	skatīties,	
kāds	krāšņums	sanācis	no	krāsojuma.	Bija	

skaisti!	Pēc	tam	darbojāmies	īsti	lieldienis-
ki	-	griezām	un	ripinājām	olas,	gājām	pava-
sarīgās	rotaļās	un	noskaidrojām	veiksmīgā-
ko	olu	ripinātāju,	kura	izrādījās	mazā	Līna.	
Šokolādes	 olas	 visiem	 aktīvajiem	 svētku	
svinētājiem	dāvanā	bija	atnesis	un	noslēpis	
Lieldienu	zaķis.	Viņu	pašu	gan	nesastapām,	
laikam	bija	nobijies	no	lietus...	Taču	Janso-
nu	 ģimenei	 lielais	 paldies	 par	 iepazīstinā-
šanu	ar	senču	tradīcijām,	kā	arī	par	lieliski	
sarīkotajiem	svētkiem.
	 11.	aprīlī	atkal	gaidījām	ciemiņus	 -	 šo-
reiz	 Limbažu	 aptiekas	 farmaceiti	 Daci	
Belecāni	un	viņas	meitu	Valdu.	Viņas	no-
darbojas	 ar	 reiki,	 vada	 reiki	 apļus	mūžiz-
glītības	 centrā	 Filcītis	 Limbažos.	 Mūsu	
sarunai	bija	divas	puses	-	tīri	praktiskā	par	
medikamentiem,	 uztura	 bagātinātājiem	un	
medicīnu	 un	 otra	 -	 dvēseliskā.	 Var	 tikai	

apbrīnot	 Daces	 gaišumu,	 sirsnību	 un	 vēl-
mi	palīdzēt	gan	līdzcilvēkiem,	gan	četrkā-
jainajiem	 draugiem.	Valda	mums	 nolasīja	
sievietes	lūgšanu,	kas	deva	gan	mieru,	gan	
pārdomas.	Šī	saruna	vairāk	nekā	trīs	stundu	
garumā	(kas	paskrēja	kā	viens	mirklis)	vēl	
šodien	 liek	 padomāt	 par	 to,	 ka	 vajadzētu	
dzīvot	mierīgāk,	ka	lielu	daļu	stresa	radām	
paši,	 ka	 neprotam	pateikties	 par	 laiku,	 ko	
izdzīvojam,	ka	bieži	vien	negribam	izprast	
cilvēkus	 blakus,	 neieklausāmies	 viņos…	
Un	tā	varētu	turpināt.	Bet	reizēm	vajadzīgs	
tik	maz	-	vien	īstā	reizē	pateikts	labs	vārds,	
glāsts	un	sirsnīgs	smaids.	Šajā	pēcpusdienā	
mēs	ar	to	visu	tikām	bagātīgi	apveltītas	un	
mājās	 devāmies	mierīgākas	 un	 smaidošā-
kas.	

Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama vadītāja

Biedrības Svētupes Lauva jubilejas sarīkojums

Tikšanās ar numeroloģi Neldu Bailīti izvērtās ļoti interesanta un 
izzinoša

Par svētkiem, pārdomām un pavasari…

	 Pašdarbniekus	var	apbrīnot	par	viņu	en-
tuziasmu	un	prasmi	sadalīt	 laiku.	Ar	ska-
nīgām	 dziesmām,	 dzeju	 un	 tulpēm	 SAR	
viesnīcā	Brīze	un	tās	filiālē	Rozēnos	seni-
orus	priecēja	Reinis	Maurītis,	Vija	Maurī-
te	un	Evija	Keisele.
	 Ierodoties	Evija	 teica: - Tas nekas, ka 
iepriekš nepieteicāmies. Mēs vēlamies 
sagādāt priecīgu pārsteigumu.	 Izjustais	
sniegums	 seniorus	 gan	 iepriecināja,	 gan	
aizkustināja.	 Jāteic,	 ka	 šī	 trijotne	 seni-
orus	 priecējusi	 vairākkārt.	 Šķiet,	 tas	 bija	
tik	nesen,	8.	martā,	bet	nu	 jau	aiz	mugu-
ras	 pirmā	pavasara	 diena,	 21.	marts,	 kad	
Brīzē	 viesojās	 Viļķenes	 amatierteātris	 ar	
Baibas	Jukņevičas	joku	lugu	Ak, šī jaukā 
lauku dzīve.	Mūžīgās	vērtības	-	darbs,	mī-
lestība	un	smieklīgi	atgadījumi	-	viss	bija	
savērpies	veselumā,	kas	aktieru	izpildīju-
mā	ļāva	senioriem	no	sirds	pasmieties	un	
aplaudēt.	Mums	visiem	no	izrādes	tika	pa	
dzirkstelītei,	jo	spēlētāji	bija	no	sirds	ieju-
tušies	 savās	 lomās.	Visskaļākos	 aplausus	
izpelnījās	Sinta	 (Vizbulīte	Ozola),	 pilsēt-
niece,	 kura	 neko	 neprot.	 Visam	 kolektī-
vam	lielu	lielais	paldies,	jo	īpaši	režisorei	
Indrai	 Rubei	 un	 Viļķenes	 kultūras	 nama	
vadītājai	Vinetai	Kalniņai.

	 Pavasaris	 21.	 martā	 atnāca	 ar	 sniegu	
un	visai	ziemīgu	laiku,	bet	 tas	netraucēja	 
15	 korģeniešiem	 sapulcēties	 un	 treneres	
Gintas	Teko	vadībā	sākt	apmācību	nūjoša-
nā.	Nav	nemaz	tik	daudz	to	sporta	veidu,	
kas	ir	patīkami,	vienkārši,	tik	labvēlīgi	ie-
tekmē	veselību	un	svaru	kā	nūjošana.
	 Tā	ir	ne	tikai	lielisks	līdzeklis	pret	stre-
su,	bet	 arī	uzlabo	veselību,	veicina	vese-
līgu	 sirds	 un	 asinsrites	 sistēmas	 darbību,	
tāpat	ir	sabiedrotais	tiem,	kuri	vēlas	sama-
zināt	ķermeņa	svaru.	Tā	ir	īpaši	piemērota	
sēdoša	darba	darītājiem.
	 Nodarbība	Korģenes	 saieta	 nama	 zālē	

sākās	ar	ievadlekciju	un	apmācību,	kā	pa-
reizi	turēt	nūjas.	Tālāk	devāmies	uz	sporta	
laukumu,	kur	trenere	rādīja	vingrinājumus	
pirms	nūjošanas	un	skaidroja,	kādi	vingro-
jumi	veicami	pēc	šīs	nodarbes.	Kā	parasti,	
arī	šis	pasākums	noritēja	jautrā	noskaņoju-
mā.	Mēs	mākam	paši	pasmaidīt	par	savām	
kļūdām	 un	 neveiksmēm!	Ar	 nepacietību	
gaidīsim	nākamo	nodarbību	kopā	ar	trene-
ri	Gintu.	Tajā	viņa	mūs	apmācīs	darboties	
ar	 trenažieriem,	ko	esam	 ieguvuši	Lauku	
atbalsta	dienesta	projektā.

Gunita Bisniece, 
biedrības «Mēs Korģenei» valdes locekle Korģenieši ir pārliecināti  tik laba lieta kā nūjošana ir jāturpina!

Korģenē nūjo

Reinis 
Maurītis, 
Evija 
Keisele 
un Vija 
Maurīte ar 
pavasa rīgo 
sveicienu 
pie 
senioriem

	 Agras	Jankovskas	mūzikas	studijas	au-
dzēkņi	Lieldienās	koncertēja	abos	senioru	
namos	-	Salacgrīvā	un	Rozēnos.	Patīkami	
bija	 vērot,	 cik	 atraisīti	 uzstājās	 Elīza	 un	
Paula	Eglītes,	Nikija	Pabērza,	Dace	Jaun-

balode,	Zane	Holma,	Evelīna	Skuja,	Eli-
zabete	Līcīte,	jo	meitenes	abos	namos	bija	
uzstājušās	 arī	 Ziemassvētkos.	 Skanīgas	
dziesmas	mijās	ar	melodijām,	ko	atskaņo-
ja	 ar	melodiku,	 blokflautu,	flautu	un	 sin-

tezatoru.	Paldies	audzēkņu	vecākiem,	kuri	
ar	savām	automašīnām	palīdzēja	nokļūt	uz	
koncertiem,	un	Agrai	par	atvērtību!
	 Nedēļu	 pirms	 Lieldienām,	 skolotājas	
Lolitas	Valaņinas	 rosināti,	 čakli	 bija	 dar-
bojušies	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 1.a	 un	
9.a	 klases	 skolēni.	 Pirmklasnieki	 pagata-
voja	75	dekoratīvas	olu	kārbiņas,	savukārt	
devītie	 krāsoja	 olas.	 To	 visu	 papildināja	
kopīgi	 veidots	 plakāts	 -	 apsveikums.	 Pie	
senioriem	gan	Rozēnos,	gan	Salacgrīvā	ar	
sagatavotajām	 dāvanām	 devās	 9.a	 klases	
skolnieces	 Endija	 Eglīte	 un	 Zane	Holma	
kopā	ar	audzinātāju.	Vecie	 ļaudis	sirsnīgi	
sagaidīja	 ciemiņus,	 jo	 apmīļots	 tika	 ik-
viens	iemītnieks,	tostarp	arī	mazie	kaķēni.	
L.	Valaņina	teica:	- Rozēnos izjutām īpašu 
mīļumu un sirsnību, tur viss gluži kā mā-
jās. Dažās istabiņās meitenes tika samī-
ļotas. Daudzi seniori vēlējās parunāties. 
Šādas tikšanās dod dzīvei varbūt daudz 
vairāk nekā kāda mācību stunda. Tā tiek 
uzkrāta dzīves pieredze. Jau	tagad	seniori	
zina,	ka	ir	uzaicināti	uz	Salacgrīvas	vidus-
skolas	9.	klašu	 izlaidumu.	Lai	 skolēniem	
un	skolotājiem	spēks	un	izturība,	gatavo-
joties	eksāmeniem!

Ligita Jirgensone

Pavasara sveicieni senioriem
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 Liepupē	5.	-	7.	jūnijā	norisināsies	Balti-
jā	pagaidām	vienīgais	akustiskās	mūzikas	
festivāls	Sudraba kaija*.	Festivālu	sadar-
bībā	ar	Latvijas	Nacionālo	kultūras	centru	
jau	ceturto	gadu	 rīko	Salacgrīvas	novada	
dome	un	Liepupes	pagasta	tautas	nams.
	 Festivāla	 ideja	 -	 akustiskās	 muzicēša-
nas	 stila	 popularizēšana	 un	 saglabāšana	
cauri	laikiem,	atgriežoties	pie	dabiskā.Tas	
ir	pirmais	un	pagaidām	vienīgais	festivāls	
Latvijā	un	Baltijā,	kas	pulcē	dažādu	mūzi-
kas	 žanru	kolektīvus	no	 folkloras	 kopām	
līdz	džeza	un	alternatīvā	roka	grupām,	kas	
var,	prot	un	vēlas	muzicēt	akustiski.	Par	tā	
patronu	un	konkursa	žūrijas	priekšsēdētā-
ju	kļuvis	pazīstamais	komponists	un	mūzi-
ķis	Valts	Pūce.
	 Festivāla	 ievadā	 5.	 jūnijā	 Liepupes	
tautas	 namā	norisināsies	 akustisko	 grupu	
konkurss	tautas	mūzikas	un	populārās	mū-
zikas	kategorijās.	Balvu	fonds	-	1400	eiro.	
Papildus	kāda	no	 tautas	mūzikas	grupām	
iegūs	tiesības	ierakstam	profesionālā	ska-
ņu	 ierakstu	 studijā.	 Speciālā	 balva	 popu-
lārās	mūzikas	 grupām	 -	 iespēja	 uzstāties	
uz	festivāla	Positivus skatuves.	Konkursa	
viesi	-	Riga Saxophone Quartet.	Festivāla	
otrajā	dienā	-	6.	jūnijā	-	Liepupes	pilskalnā	

norisināsies	akustiskie	koncerti.	Vispirms	
klausītājus	 priecēs	 tautas	 mūzikas	 gru-
pas,	 par	 kulmināciju	 parūpēsies	 Laimas 
muzykanti.	 Vēlāk	 Grandeg	 vakara	 kon-
certā	 uz	 skatuves	 kāps	 akustiskās	 grupas	
Crazy Dolls, Agnese	 Rakovska	 ar	 drau-
giem	-	Saule	un	citi.	Vakara	koncerta	no-
slēdzošie	mākslinieki	 -	 grupa	The Sound 
Poets.	Festivāla	izskaņā	koncerts	ideālajā	
akustiskajā	koncertzālē	-	Liepupes	baznī-
cā	7.	jūnijā,	kur	vieni	no	interesantākajiem	
sastāviem	solās	būt	mutes	harmoniku	an-
samblis	no	Pērnavas.
	 Ieejas	 maksa	 festivālā	 uz	 visām	 trim	
dienām	 ir	 7	 eiro,	 pērkot	 biļetes	www.bi-
lesuserviss.lv	 un	 visās	 Biļešu servisa 
tirdzniecības	 vietās.	 Sākoties	 festivālam,	
biļetes	 būs	 pieejamas	 arī	 uz	 vietas,	 taču	
tad	 tās	būs	dārgākas.	Salacgrīvas	novada	
iedzīvotājiem	līdz	1.	jūnijam	iespēja	iegā-
dāties	 biļetes	 Liepupes	 pagasta	 pārvaldē	
un	Salacgrīvas	TIC	par	6	eiro.
	 Vairāk	 informācijas:	 www.sudraba-
kaija.lv; www.draugiem.lv/sudrabakaija; 
www.salacgriva.lv.

*	Latvijā	sastopamas	9	kaiju	sugas,	no	
kurām	vispopulārākā	-	sudrabkaija.

	 Liepupes	iedzīvotāju	iniciatīvas	grupa	
sadarbībā	 ar	 Liepupes	 baznīcas	 draudzi	
un	Salacgrīvas	novada	domi	 izstrādājusi	
projektu	baznīcas	ēkas	un	piemiņas	zīmes	
liepupiešiem	izgaismošanai	tumšajā	dien-
nakts	 laikā	 ar	 ekonomisko	 LED	 apgais-
mojumu.	Materiālu	izmaksas	ir	2845	eiro.
	 Projekta	 īstenošanai	 uzsākta	 ziedoju-
mu	 kampaņa.	 Draudze	 šim	 mērķim	 ie-
skaita	pērnā	gada	Ziemassvētku	(25.	de	- 

Aicinājums
cembra)	 dievkalpojuma	 kolekti.	Apgais-
mojuma	 izveidei	 tiks	 novirzīti	 arī	 akus-
tiskās	 mūzikas	 festivāla	 Sudraba kaija  
7.	 jūnija	 akustiskajā	 koncertā	 Liep	upes	
baznīcā	saziedotie	līdzekļi.
	 Aicinām	arī	tevi	atbalstīt	šo	kampaņu,	
naudu	 ieskaitot	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	ziedojumu	kontā!

Salacgrīvas novada dome
Reģ. nr. 90000059796

Banka Citadele
Kods PARXLV22

Konts LV32PARX0002241210025
Mērķis - Liepupes baznīcas un piemi-

ņas zīmes apgaismojums
Liepupes iedzīvotāju 

iniciatīvas grupas vārdā - 
Andris Zunde,
tālr. 26526554

Baltijā vienīgais akustiskās 
mūzikas festivāls

Datums Pasākums Vieta
7.V 17.30 Tikšanās	ar	rakstnieku,	kultūras	žurnālistu,	

literatūrzinātnieku	Arno	Jundzi	
Salacgrīvas	
bibliotēkā

26.V 17.30 Tikšanās	ar	dzejnieku	Jāni	Peteru
7.V Lasītāju	klubiņa	Vārds	dalībnieku	tikšanās	ar	dabas	

izglītības	darba	speciālisti	Intu	Somu	
Ainažu	
bibliotēka

Maijā Tematisks	pasākums	bērnudārza	Randa	sagatavošanas	
grupas	audzēkņiem	Tradicionālā teātra diena bibliotēkā
Izstādes
l No tumsas caur dūmiem pie gaismas - dzejniekam,	
komponistam	Baumaņu	Kārlim	-	180
l Aktīvam	un	spilgtam	bērnu	oriģinālliteratūras	autoram	
Mārim	Rungulim	-	65

5.V Izstādes
l 7. maijā bibliotēkā viesosies Arno Jundze
l Dzejniekam un komponistam Baumaņu Kārlim - 180 
l Par visu mīļāka ir mana MĀMIŅA - Mātes	dienai

Salacgrīvas	
bibliotēkas	
bērnu	
literatūras	
centrā8.V Izstāde Raita mana valodiņa Valsts	valodas	dienai

11.V Izstāde Par zaļo mencu, Stulbcepuri un daudz ko citu... - 
rakstniekam	Mārim	Rungulim	65

18.V Izstāde 26. maijā tiekamies ar dzejnieku Jāni Peteru
5.-26.V Viktorīna	par	Arno	Jundzi,	Baumaņu	Kārli,	Māri	Runguli,	

Jāni	Peteru
7. - 21.V No sirsniņas es mīlēju savu mīļo māmiņu - Mātes	dienai	

veltīta	bērnu	zīmējumu	izstāde
Tūjas	
bibliotēkā

5. - 9.V Izstāde Dzejas rindas, veltītas Mātes dienai:
„Šai pasaulē visbrīnišķāko dziesmu
Māt, tavai mīlestībai skandina ik sirds…”

Liepupes	
bibliotēkā

11. - 16.V Izstāde	Baumaņu Kārlim -180
16. - 22.V 1.	-	4.	klašu	skolēniem	Atnāc uz bibliotēku un izlasīsi 

vienu Māra Runguļa grāmatiņu!

Maijs BIBLIOTĒKĀS

l	 14	atgādinājumi	par	meliorācijas	grāv-
ju	tīrīšanu,
l	 26	atgādinājumi	par	atkritumu	apsaim-
niekošanas	noteikumu	ievērošanu,
l	 23	atgādinājumi	par	teritorijas	kopšanu,
l	 4	atgādinājumi	par	ēku	numurzīmju	iz-
vietošanas	noteikumu	ievērošanu,
l	 8	atgādinājumi	par	suņu	labturības	no-
teikumu	ievērošanu,
l	 5	 atgādinājumi	 par	 graustu	 sakārto	- 
šanu,
l	 4	administratīvo	pārkāpumu	protokoli:
l	 1	par	 skolas	 iekšējās	kārtības	noteiku-
mu	neievērošanu,
l	 3	 par	mājdzīvnieka	 turēšanas	 noteiku-
mu	pārkāpumiem	Salacgrīvas	novadā;
l	 37	novadā	 reģistrēti	 suņi	 (līdz	1.	aprī-
lim	novadā	reģistrēti	535	suņi),
l	 21	uzaicinājums	uz	administratīvo	pār-
kāpumu	protokolu	sastādīšanu,
l	 regulāra	skolas	iekšējās	kārtības	notei-
kumu	kontrole,
l	 suņu	turēšanas	nodevas	samaksas	kon-
trole,

l	 regulāra	 sadarbība	 ar	 dabas	 aizsardzī-
bas	pārvaldes	inspektoru.
	 Aprīlī	 tiks	 turpināta	 nekopto	 īpašumu	
(t.sk.	 kūlas)	 apzināšana,	 īpašnieku	 infor-
mēšana	par	kopšanu,	kā	arī	nepieciešamī-
bas	gadījumā	-	sodīšana.	Šobrīd	aktīvi	tiek	
kontrolēta	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
noteikumu	ievērošana,	turpināsim	apzināt	
saimniecības,	 kurās	 nav	 noslēgts	 atkritu-
mu	apsaimniekošanas	līgums.	Nekustamo	
īpašumu	saimnieki	par	atkritumu	apsaim-
niekošanas	 noteikumu	 neievērošanu	 tiks	
sodīti.	
	 Aicinām	 ziņot	 par	 nepamanītajiem	
nekoptajiem	 īpašumiem,	 kā	 arī	 par	 īpa-
šumiem,	kuros	nav	atkritumu	konteiners.	
Tāpat	 aicinām	 suņu	 īpašniekus	 reģistrēt	
tos	pašvaldībā.	Atgādinām	suņu	saimnie-
kiem	par		ikgadējo	suņu	turēšanas	nodevu.	
	 Neaizmirsīsim	 4.	 maijā,	 Latvijas	 Re-
publikas	Neatkarības	 atjaunošanas	 dienā,	
izkārt	karogus!	

Kārtībnieki 

Salacgrīvas novada pašvaldības rīko cirsmu izsoli 
saimniecībā Vabriči Ainažu pagastā un 

Spurdzes Salacgrīvas pagastā

Nr. 
p.k. Nosaukums Kadastra Nr. Kvartāla 

Nr. Nogabala Nr. Pārdošanas 
platība ha

Nogabalu 
nosacītā 

cena 
izsolei  

(bez PVN)
1. Spurdzes 6672 009 0216 1 1; 3; 4; 5; 8 2,40 4 880

2. Vabriči 6625 001 0050 353 8; 9; 10; 13; 20; 21; 22; 
23; 30; 37; 38; 39; 46

12,30 38 790

 Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 27. aprīļa plkst. 17, tā notiks 28. aprīlī plkst. 15 Smilšu  
ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
 Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka (kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848) dalības maksa par katru cirsmu, uz kuru tie pie-
sakās, - 20 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izvēlētās cirsmas 
nosacītās cenas.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Iz-
soles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē,  
206. kabinetā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Kārtībnieku paveiktais 
2015. gadā līdz 1. aprīlim:

Paziņojums par paredzētās darbības 
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 Paredzētās darbības nosaukums: siltumnīcu vates pārstrāde.
 Ierosinātājs: SIA Greenwool, reģistrācijas Nr. 40103771826, juridiskā adrese: Pasta  
iela 48, Ādaži, Ādažu novads, LV2164.
 Paredzētās darbības norises vieta: nekustamais īpašums Ganību ielā 4 (zemes kadastra 
nr. 6615 008 0014), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
 Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi novērtējumu: 2014. gada 10. novembra lēmums Nr. 503.
 Paredzētās darbības apraksts: SIA Greenwool nomas zemē (7600 m2) Ganību ielā 4 (ze
mes kadastra nr. 6615 008 0014), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā plāno veikt siltumnīcu 
vates pārstrādes iekārtas būvniecību un pārstrādāt līdz 75 t siltumnīcu vates diennaktī vai  
27 375 t siltumnīcu vates gadā.
 Informācija par pārrobežu ietekmi: pārrobežu ietekme nav iespējama.
 Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību: no 22. aprīļa līdz 
22. maijam Salacgrīvas novada būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.
 Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: 12. maijs.
 Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV1045; 
tālr. 67321173; epasts vpvb@vpvb.gov.lv.
 Ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota informācija par 
paredzēto darbību: www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/buvnieciba/publiskas_apspriesanas.
 Paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises vieta un laiks: 
Salacgrīvas novada domes sēžu zāle 5. maijā plkst. 17  18.

http://www.bilesuserviss.lv
http://www.bilesuserviss.lv
http://www.sudrabakaija.lv
http://www.sudrabakaija.lv
http://www.draugiem.lv/sudrabakaija
mailto:vpvb@vpvb.gov.lv
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Meistarklases
no 24.jūlija līdz 2.augustam

VIJOLE  

Aleksejs Lundins (Krievija), 

Eva Bindere (Latvija), 

Uldis Sprūdžs (Latvija),

Anna Kandinskaja (Krievija),

KLAVIERES  

Vsevolods Dvorkins (Itālija), 

Marianna Aivazova Livathinau (Spānija), 

FLAUTA   

Ilona Meija (Latvija), 

AKORDEONS  

Ņikita Vlasovs (Krievija), 

ALTS  

Erik Wenbo Hu (Vācija), 

SAKSOFONS  

Kārlis Vanags (Latvija), 

ČELLS   

Ivars Bezprozvanovs (Latvija), 

Kristīna Blaumane (Latvija).

Informācija: www.salacgriva.lv; www.klasikasalacgrivafestival.lv 

tālr.: +371 26545574; e-pasts: salacgriva.klasika@gmail.com

Pieteikšanās līdz 30.maijam

Organizē: Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonds

Salacgrīvas bibliotēkā
7. maijā plkst. 17.30

tikšanās ar rakstnieku
ARNO JUNDZI 

un 

LIEGU PIEŠIŅU

Maijā
Ainažu kultūras namā
l Visu	aprīli	un	maiju	skatāma	izstāde	Vienojošā dažādība	-	mākslinieču	Aijas	Ozoliņas,	
	 Mudītes	Kaličus,	Valentīnas	Lases,	Ināras	Plakanes	un	Vēsmas	Vītolas	darbi
4.V  16.00	 Latvijas	Republikas	Neatkarības	deklarācijas	pasludināšanas	dienā	koru	
	 	 	 	 koncerts	Spēka dziesmas Latvijai
7.V  13.00	 Liepājas	leļļu	teātra	izrāde	Saldais sapnis.	Ieeja	-	2	eiro
10.V  12.00	 Mātes	dienai	veltīts	koncerts.	Piedalās	Salacgrīvas	kultūras	nama	bērnu	
	 	 	 	 popgrupas	Sapņi ar spārniem	un	Adatiņas,	vadītāja	Agita	Zvejniece
16.V  17.00	 Ainažu	amatierteātra	izrāde	Līnis murdā.	Ieeja	-	1	eiro
24.V	 	 	 jauno	ainažnieku	svinīga	uzņemšana	Salacgrīvas	novadnieku	saimē
28.V  19.00	 laikmetīgās	dejas	izrāde	No Vecmīlgrāvja ar mīlestību -	Ainažu	brīvdabas	
	 	 	 	 estrādē	(lietus	gadījumā	kultūras	namā).	Ieeja	-	3	eiro

Liepupes tautas namā
7.V  18.00 animācijas	filmu	programma	Multenītes pavasarī. 
	 	 	 	 Programmā	iekļautas	6	animācijas	filmiņas:	l Spoku stunda,	7	min.,	rež.	Nils	
	 	 	 	 Skapāns,	2014;	l Marsietis,	7	min.,	rež.	Nils	Skapāns,	2015;	l Kā lupatiņi 
    precējās,	3	min.,	rež.	E.	Jansons,	2014;	l Tornis	8	min.;	l Zaķu lielā dienā,	
	 	 	 	 10	min.;	l Meža sargi,	12	min.,	Animācijas brigāde,	2015. Biļete	-	0,50	eiro
16.V  12.00	 jaundzimušo	liepupiešu	uzņemšana	novadnieku	saimē.	
	 	 	 	 Muzicēs	Liepupes	vidusskolas	mazie	dziedātāji	Solveigas	Bokas	vadībā

Salacgrīvas kultūras namā
25.IV  15.00	 senioru	koru	sadziedāšanās	koncerts.	Piedalās:	Madonas	Atvasara,	Mārupes	
    Vecmāmiņas,	Valmieras	Baltie bērzi,	Cēsu	Ābele,	Burtnieku	ansamblis 
    Dziesmotā senatne, Valmieras Sudrablāse	un	Salacgrīvas	Salaca.	Ieeja	brīva
30.IV  19.00	 Aijas	Andrejevas	10	gadi	uz	skatuves	-	koncerts	Soļi.	Ieeja:	7,	10	un	12	eiro
1.V  19.00	 Austrumu	deju	studijas	Hasana	koncerts	Mirāža.	Viesi:	deju	grupa	Karkadē 
    (Valmiera),	deju	grupa	Leira (Rīga)	un	Salacgrīvas	mūzikas	skolas	audzēkņi.	
	 	 	 	 Ieeja	brīva
7.V  16.00 Liepājas	leļļu	teātra	izrāde	Saldais sapnis.	Ieeja	2	eiro.	Lūdzam	biļetes	
	 	 	 	 iegādāties	iepriekšpārdošanā	kultūras	namā
9.V  15.00	 Mātes	dienā	teatralizēts	koncertuzvedums	Velniņi. Piedalās	Salacgrīvas	
	 	 	 	 vidusskolas	teātra	pulciņš,	kultūras	nama	pirmsskolas	bērnu	deju	kolektīvi	un	
	 	 	 	 bērnu	popgrupa Adatiņas. Ieeja	brīva
15. - 16.V	 starptautisks	senioru	deju	festivāls	Saivas jampadracis. Piedalās	deju	kolektīvi:	
	 	 	 	 no	Latvijas Atvasara (Madona), Sidrabdancis (Sigulda), Sagša (Limbaži), 
    Atvasara (Ludza), Tacis (Carnikava), Sidrabaine (Ķekava), Baltābele 
    (Garkalne), Saulgrieži (Zvejniekciems) un Saiva (Salacgrīva);	
	 	 	 	 no		Igaunijas	-	Tori	pilsētas	senioru	deju	kolektīvs;	no	Zviedrijas	-	Somu	
	 	 	 	 biedrības	senioru	deju	kolektīvs;	no	Lietuvas Patrepsels (Radivišķi)
21. - 23.V	 Salacas	plostnieku	svētki
24.V	 	 	 jauno	salacgrīviešu	uzņemšana	pilsētas	iedzīvotāju	saimē.
31.V	 	 	 Salacgrīvas	novada	bērnu	svētki

Sirds bagātība dāvājoša
Jums, draugi, mūžam neizsīks,
Kā saule laipna, starojoša,
Kaut daža puķe ceļā nīkst.
Es nezinu, kas vakar bija,
Es nezinu, kas rītu būs.
Tik ausīs šalc kā melodija:
Sirds bagātība nesarūs.

(K. Skalbe)

Jubilāriem

Silti un saulaini sveicieni pavasara 
svētkos! Lieliem un maziem, veciem 
un jauniem - svinēsim pavasari un 
sumināsim jubilārus! Daba mostas 
un modīsimies tai līdzi! Kā sēkliņa, 
asniņš, pumpuriņš celsimies lieliem 
darbiem!

Novadnieku biļetes par 6 eiro nopērkamas Salacgrīvas TIC un Liepupes pagasta pārvaldē līdz 1. jūnijam!

Ērikai un Mārim 
Bahmaņiem

zelta kāzās
Vien abi kopā jūs esat debesis,
Vien abi kopā jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem 
Līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā jūs esat patvērums 
Viens otram, kad dvēseles nestunda klāt -
Ar vīrieša spēku un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.

(K. Apškrūma)

Mīlestību, veselību, laimi, 
prieku, izturību
50 gadu kāzu jubilejā 
no sirds vēl

meitas Una un Ija,
znoti Oskars un Armands,

mazbērni Lelde, Monta, Gints, Undīne, 
Reinis un Kristaps, Rolands, Nadīna, 

Mareks, Kristīne.

Cik labi, ka esat šai pasaulē... 

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabalu 
Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā

nomas tiesību izsoli laikam no 2015. gada 17. līdz 19. jūlijam 
1. Nomas objekts - daļa no zemes gabaliem Salacgrīvā, Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā.
2. Nosacītā nomas maksa 3 dienām par vienu zemes vienību - 50 EUR.
3. Izsoles veids - zemes gabalu daļu nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2015. gada 7. jūlija plkst.17.
5. Izsole notiks 9. jūlijā plkst. 10 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, apspriežu zālē (telpa Nr. 106).
6. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu Nr. 4 un Nr. 6.
7. Nomas objektus iespējams apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 64071986 un vienojoties par 
apskates laiku.


