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Salacgrīvas novada
izdevums

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto zīmju 
skaits

Procenti 
(%)

Vietas 
(15)

1. Politiskā partija Reģionu 
alianse

2468 307 2161 87,92 14

2. Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai!-Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK

178 62 116 6,34 1

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītro-
jumi

Nav 
nekādu 
atzīmju

Punkti 
(balsu skaits) Nr. sar. Deputāti

1. Dagnis Straubergs 1422 185 554 3705 1 Ievēlēts
2. Ilona Balode 542 260 1359 2750 2 Ievēlēts
4. Ivo Īstenais 457 274 1430 2651 3 Ievēlēts
5. Skaidrīte Eglīte 352 361 1448 2459 4 Ievēlēts
3. Lija Jokste 349 359 1453 2458 5 Ievēlēts
13. Andris Zunde 321 342 1498 2447 6 Ievēlēts
15. Aija Kirhenšteine 298 352 1511 2414 7 Ievēlēts
8. Jānis Cīrulis 360 465 1336 2363 8 Ievēlēts
9. Māris Trankalis 198 310 1653 2356 9 Ievēlēts
6. Sanita Šlekone 220 378 1563 2310 10 Ievēlēts
11. Gints Šmits 168 341 1652 2295 11 Ievēlēts
18. Normunds Tiesnesis 209 428 1524 2249 12 Ievēlēts
7. Inga Čekaļina 189 435 1537 2222 13 Ievēlēts
12. Aleksandrs Rozenšteins 192 449 1520 2211 14 Ievēlēts
10. Dace Martinsone 230 552 1379 2146 15
14. Kaspars Ķemers 143 565 1453 2046 16
16. Eduards Ādmīdiņš 173 633 1355 2008 17
17. Edmunds Birkenbergs 170 713 1278 1925 18

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svīt-

rojumi
Nav nekā-
du atzīmju

Punkti (bal-
su skaits) Nr. sar. Deputāti

2. Anda Alsberga 67 14 35 231 1 Ievēlēts
3. Baiba Dobele 50 10 56 218 2
5. Māris Alsbergs 53 15 48 216 3
1. Austris Lakmanis 63 27 26 214 4
4. Sanita Taube 39 21 56 196 5

Politiskā partija Reģionu alianse
Derīgas zīmes: 2468, grozītas zīmes: 2161, negrozītas zīmes: 307

Nacionālā apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Derīgas zīmes: 178, grozītas zīmes: 116, negrozītas zīmes: 62

  Procenti tiek rēķināti - zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
 Vēlētāju skaits Salacgrīvas novadā - 7300 kopējā aktivitāte – 2808 (38,47%) 

 Jaunievēlētais novada domes priekš-
sēdētājs - Dagnis Straubergs. Par Sa-
lacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku vispārīgos jautājumos ievēlēta 
Skaidrīte Eglīte, par Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības 
jautājumos - Jānis Cīrulis.
 Finanšu komiteja: Dagnis Straubergs 
(priekšsēdētājs), Skaidrīte Eglīte, Jānis 
Cīrulis, Sanita Šlekone, Ilona Balode, 
Ivo Īstenais, Māris Trankalis. Attīstības 
komiteja: Jānis Cīrulis, Lija Jokste, Ivo 
Īstenais, Andris Zunde, Māris Trankalis, 
Inga Čekaļina, Aleksandrs Rozenšteins. 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komiteja: Sanita Šlekone, Lija Jokste, 
Andris Zunde, Aija Kirhenšteine, Gints 
Šmits, Inga Čekaļina, Anda Alsberga. 
Sociālo un veselības jautājumu komite-
ja: Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Aija 
Kirhenšteine, Normunds Tiesnesis, Anda 
Alsberga.
 Novada domes komiteju (izņemot fi -
nanšu) priekšsēdētāji tiks ievēlēti komi-
teju sēdēs jūlijā. 
 Par Salacgrīvas novada domes izpild-
direktoru apstiprināts Kaspars Ķemers.

Ilgas Tiesneses 
teksts un foto

Pirmā Salacgrīvas novada domes 
jaunā sasaukuma sēde

Salacgrīvas novada deputātu pirmā kopbilde

 Uzreiz pēc Jāņiem, no 25. līdz 29. jū-
nijam, Limbažu un Salacgrīvas novada 
teritorijā notiks lauka pētījumi, apsekojot 
un izzinot Svētupes krastu kultūrvēstu-
risko mantojumu. Ekspedīcijā piedalīsies 
Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un 
pasniedzēji, Latviešu Folkloras krātuves 
pētnieki, ainavu arhitekti, Limbažu mu-
zeja pārstāvji, akvalangisti no Latvijas 
Zemūdens kultūras mantojuma asociāci-
jas. Pētījumos iecerēts izzināt Svētupes un 
tās krastu senākos pārveidojumus - veco 
dzirnavu, tiltu, braslu, slūžu vietas. Tiks 
apciemotas Svētupei tuvākās mājvietas, 
aicinot vietējos iedzīvotājus pastāstīt par 
dzīvi pie upes, dalīties atmiņās par dažā-
diem notikumiem. Daži no ekspedīcijas 
dalībniekiem strādās Lībiešu upuralās, 
veicot turienes senāko uzrakstu nozīmēju-
mus un uzmērījumus. Savukārt ūdenslīdē-
ji kopā ar ekspedīcijas vadītāju, arheologu 
Juri Urtānu pētīs hidrotehnisko sistēmu 

paliekas pie Dūņezera, Jaunupes kanālā, 
lūkojot saprast, vai un kā savulaik Svētupe 
bija ūdensceļš starp jūru un Limbažiem.
  Ekspedīcija notiek Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstītā projektā Lauka pētījumi 
Vidzemes Svētupes krastos un Latvijas Zi-
nātnes padomes fi nansētā projektā Vidze-
mes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūr-
telpā sadarbībā ar Pāles pamatskolu, Lim-
bažu novada pašvaldību un Salacgrīvas 
novada pašvaldību.
 Ja starp Jāņiem un Pēteriem Šķirstiņos, 
Drieliņos, Pālē, Lauvās, Kuiķulē, Svētcie-
mā nāksies satikt neredzētus cilvēkus, tie 
droši vien būs ekspedīcijas dalībnieki - ar 
interesi par dzīvi upes krastā un arīdzan 
ar cerību uz vietējo ļaužu atsaucību un 
sadarbību Svētupes kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā. Vairāk informāci-
jas - Juris Urtāns (29485326), Ieva Vītola 
(29144800).

Ieva Vītola

Ekspedīcija Svētupes krastosVēlēšanu rezultāti
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 28. maijā Vidzemes piekras-
tes pašvaldību vadītāji – Alojas 
novada domes priekšsēdētāja 
Dace Vilne, Carnikavas nova-
da domes priekšsēdētāja Daiga 
Jurēvica, Limbažu novada do-
mes priekšsēdētājs Aigars Legz-
diņš, Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvī-
tis, Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs - un Dabas aizsardzības 
pārvaldes Vidzemes Reģionālās 
administrācijas direktora viet-
nieks Mārtiņš Zīverts parakstīja 
vienošanos par kopīgu mērķ-
tiecīgu sadarbību, lai veicinātu 
tūrisma attīstību Vidzemes pie-
krastes teritorijā.

 D. Jurēvica atzinīgi novērtē-
ja šo vienošanos un uzsvēra, ka 
iesāktajiem darbiem un izvirzī-
tajiem mērķiem jāstāv pāri po-
litikai, lai Vidzemes piekrastes 
novadi attīstītos un būtu vienots 
un pievilcīgs galamērķis. Savu 
atbalstu pauda arī Vidzemes Tū-
risma asociācijas priekšsēdētājs 
Raitis Sijāts, kurš klātesošos ie-
pazīstināja ar asociācijas veiku-
mu un nākotnes iecerēm. 
 Vidzemes piekrastes tūrisma 
informācijas centru sadarbība 
norit kopš 2010. gada, realizē-
ti vairāki kopdarbi. No janvāra 
Alojas, Limbažu, Salacgrīvas 
un Saulkrastu novada apvienībai 
Saviļņojošā Vidzeme pievienojās 

arī Carnikavas novads, šomēnes 
plānots izdot jaunu Vidzemes 
piekrastes tūrisma karti. 
 Piekrastes tūrisma informāci-
jas centru darbinieki ir sekmē-
juši sadarbības līguma paraks-
tīšanu un pozitīvi vērtē iecerēto 
projektu un aktivitātes, kurās 
iesaistās arī aktīvākie uzņēmēji. 
 Vienošanās tika parakstīta 
vienā no Vidzemes piekrastes 
gleznainākajām vietām – atpūtas 
kompleksā Lauču akmens, kas 
ir viens no labajiem piemēriem, 
kā saglabāt Vidzemes piekrastes 
arhitektūras un kulināro manto-
jumu.

Gita Memmēna,
Saulkrastu TIC vadītāja

Parakstīta vienošanās par Vidzemes 
piekrastes pašvaldību 
mērķtiecīgu sadarbību

Vienoša-
nos par 
kopīgu 
mērķtiecī-
gu sadar-
bību, lai 
veicinātu 
tūrisma 
attīstību 
Vidzemes 
piekrastes 
teritorijā, 
parakstīja 
visas tajā 
iesaistītās 
puses

 Varbūt arī jums mājās kādas fotogrāfi jas 
vai priekšmeti - novada vēstures liecinieki, 
kas varētu kļūt par muzeja eksponātiem?
 Ceram, ka jūs ieinteresēs mūsu izstāde, 

kas būs apskatāma pēc Jāņiem Salacgrīvas 
muzejā. Visi laipni gaidīti! 

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Salacgrīvas muzeja dārgumi
 Tuvojoties Dziesmu svētkiem, nolēmām muzejā izveidot izstādi, veltītu šim notikumam. Izstādes pamatā 
ir Jāņa Vismaņa darinātās rotas- apbrīnojami smalki un fi ligrāni darbi, darināti no metāla un dzintara. Izstādi 
papildina muzeja materiāli un daži tērpi no Salacgrīvas kultūras nama kolekcijas. 
 Pārskatot muzeja krājumu, izcēlām dažus nozīmīgākus eksponātus par Dziesmu svētku tēmu, ko izmantosim 
izstādes iekārtošanai. 

 Ainažu 1. Dziesmu diena 1931. gada 5. jūlijā. Svētku diriģenti un goda viesi.
Vienīgais pagaidām zināmais cilvēks ir Salacgrīvas vidusskolas direktors Artūrs Eglīte 
(2. rindā pirmais no kreisās). Iespējams, ka viņam blakus - Salacgrīvas pilsētas galva 
Jānis Liepiņš

 Ainažu 1. Dziesmu diena. Dalībnieki. 1931. gada 5. jūlijs
 Par šo notikumu nekas vairāk nav zināms, bet, ja kādam ir ziņas, lūdzam ar mums 
padalīties. Piemēram, kurā vietā bijusi šī estrāde, varbūt kādam piedalījušies vecāki vai 
radinieki un ir vēl kādas fotogrāfi jas!
 Turpretī muzeja fotokolekcijā netrūkst fotogrāfi ju ar Pētera Meļņa 1958.g. dibināto 
kori Kaija.

Zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis kultūras nama jauktais koris Kaija. Centrā - diri-
ģents Pēteris Melnis. 1965. gads.
 Šī ir viena no retajām fotogrāfi jām, kurās labi redzams diriģents. Parasti kori tiek 
fotografēti uzstāšanās laikā un tad jau diriģents ir redzams tikai no mugurpuses.

 Dziesmu svētki ir bijis liels notikums visos 
laikos. Lai tie ilgāk paliktu atmiņā, visos laikos 
izgatavotas arī piemiņas lietiņas - suvenīri. 
 Muzeja krājumā ir porcelāna glāze, 
ražota AS Kuzņecovs Latvija, ar uzraks-
tu Dziesmu svētku atcerei Rīgā 1938 un 
IX (devītie Dziesmu svētki). Interesanta ir šīs 
glāzītes ovālā forma - varētu teikt kabatas for-
māts, lai varētu ērti ievietot kabatā un paņemt 
līdzi uz pasākuma vietu, jo, kā zināms, tad 
1938. gadā vienreizējo plastmasas trauku vēl 
nebija...

 Eiropas Komisijas program-
mas Saprātīga enerģija Eiropai 
projekts BioRegions noritēja no 
2010. gada maijam līdz 2013. 
gada maijam. Tā mērķis bija at-
balstīt bioenrģijas reģionu izvei-
di Eiropas lauku teritorijās. Tajā 
vajadzēja panākt, lai vismaz vie-
na trešdaļa no mērķa teritoriju 
energoapgādes tiktu nodrošināta 
no reģionāliem un ilgtspējīgiem 
biomasas avotiem. Projekta 
realizēšanai tika izvēlēti 5 mēr-
ķa reģioni – Bulgārija, Čehija, 
Francija, Īrija un Latvija. Pro-
jekta laikā tika veiktas dažādas 
uz mērķi virzītas aktivitātes – 
pašvaldības pārstāvju iepazīs-
tināšana ar citu valstu pieredzi 
zaļās enerģijas izmantošanā, 
semināri un diskusijas, dažādi 
energoefektivitātes pasākumi un 
viena no galvenajām aktivitā-
tēm- rīcības plāna izstrāde.
 Pašvaldības pārstāvjiem bija 
iespēja iepazīties ar Jenčēpin-
gas (Zviedrija) reģionālo poli-
tiku, klimata un zaļās enerģijas 
veicināšanas stratēģiju, kā arī 
apskatīt vairākus zaļās enerģijas 
objektus. Latvijā tika rīkoti vai-
rāki semināri un diskusijas, ku-
ros tika apskatīti jautājumi par 
zaļās enerģijas iespējām novada 
uzņēmējiem, pašvaldībai, tūris-
ma nozarei un ikvienam iedzī-
votājam. Viens no lielākajiem 
semināriem notika Rīgā, kur 

tika apspriesta esošā enerģētikas 
situācija lauku teritorijās, kā arī 
ikviens interesents varēja atrast 
atbildes uz interesējošiem jautā-
jumiem par gaidāmajiem atbal-
sta instrumentiem, kas orientēti 
uz energoefektivitātes un atjau-
nojamās enerģijas projektiem 
lauku teritorijās. 
 SIA Ekodoma kopā ar Sa-
lacgrīvas novada pašvaldību 
projektā BioRegions izstrādāja 
Salacgrīvas novada bioenerģi-
jas ražošanas un izmantošanas 
veicināšanas rīcības plānu 2012. 
– 2020. gadam. Tas ietver eso-
šās situācijas aprakstu bioener-
ģijas ražošanas un izmantošanas 
jomā, novada biomasas poten-
ciāla novērtējumu, bioenerģijas 
reģionu mērķu izvirzīšanu un 
pasākumu defi nēšanu šo mērķu 
sasniegšanai. Ar Salacgrīvas no-
vada bioenerģijas ražošanas un 
izmantošanas veicināšanas rīcī-
bas plānu var iepazīties Salacg-
rīvas novada mājaslapā.
 Projekti izskaņā tika izstrā-
dāti arī projekti, kas saistīti ar 
ēku energoefektivitātes paaugs-
tināšanu un atjaunojamo ener-
goresursu izmantošanu gan Sa-
lacgrīvas novada centralizētajā 
siltumapgādē, gan pašvaldības 
ēkās.

Ilze Dzene, Dr.sc.ing
SIA «Ekodoma»

projektu vadītāja

Noslēdzies projekts 
BioRegions
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 25. maijā Ainažos savos otra-
jos bērnu svētkos Vasarēni pulcē-
jās Salacgrīvas novada dziedātāji 
un dejotāji, kā arī Alojas novada 
bērni un skolēni. Lietus un lielais 
vējš vasarēnus no Ainažu jūrsko-
las dārza aizbaidīja uz kultūras 
namu, bet viņu dziedāt- un dejot-
prieks nemazinājās ne mirkli. Īpa-
šais šo svētku noformējums bija 
daudzkrāsainie tauriņi, kas rotāja 
ieeju kultūras namā un svētku gā-
jiena dalībniekus. Bērnu svētkus 
vadīja Sigita un Sanita, kuras ša-
jos svētkos bija iejutušās krāšņu 
tauriņu lomā.
 Novada izglītības speciāliste 
Antra Paegle sveica bērnus, ve-
cākus, interešu izglītības speciā-
listus un viesus svētkos un vēlēja 
skanīgas dziesmas, raitu dejas 
soli, līksmi un prieku: - Domās 
izgaiņāsim mākoņus, lai saulīte 
ir kopā ar mums. Svētki ir mūsos 
pašos – radīsim tos! Kā zināms, 

tauriņi ir īstie pirmie vasaras 
vēstneši. Gluži kā nebēdnīgi va-
sarēni tie pirmie steidz vēstīt, 
kāda būs mūsu vasara, vasariņa. 
Ne velti ir ticējums – kādu tauri-
ņu pirmo ieraudzīsi, tādu vasaru 
pavadīsi. Bērni gluži kā tauriņi 
vēsta par vasaras tuvošanos, jo 
cik vairs ilgi, kad viņi izbirs no 
skolas soliem, lai pieaugušajiem 
atgādinātu – vasara ir klāt! Tādēļ 
mums, lielajiem vasarēniem, ir 
patiess prieks iepazīstināt ar ma-
zajiem dziedošajiem vasarēniem 
no Liepupes, Salacgrīvas, Alojas 
un Ainažiem!
 Ainažu kultūras namā noti-
ka mazo dziesminieku koncerts, 
kurā piedalījās 1. – 4. klašu kop-
koris, puišu ansambļi no Liep-
upes, Alojas un Salacgrīvas vidus-
skolas, Salacgrīvas vidusskolas 1. 
– 4. klašu koris, Krišjāņa Valde-
māra Ainažu pamatskolas koris 
un 5. – 9  klašu meitenes. Koncer-

Salacgrīvas novada otrie bērnu svētki

Liep-
upieši 
svētku 
gājienā

Ne lietus, ne vējš nespēja sabojāt vasarēnu jautrās dejas

ta izskaņā Ainažu kultūras nama 
vadītāja Solveiga Muciņa sacīja 
lielu paldies koru un ansambļu 
virsvasarēniem – muzikālajām 
pedagoģēm Solveigai Bokai, Tat-
janai Lazdiņai, Anitai Roļskijai 
un Artai Zundei. Kad vasarīgajās 
debesīs uzvijās sveiciens – svētku 
baloni, vasarēni devās uz pilsētas 
laukumu, kur viņus sagaidīja da-
žādi pārsteigumi un piepūšamās 
atrakcijas. 
 Pēcpusdienā smagie māko-
ņi nedaudz bija izklīduši, un pie 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pa-
matskolas stājās svētku dalībnie-
ki, lai skanīgā, krāsainā un krāš-
ņā gājienā pūtēju orķestra vadībā 
cauri pilsētai dotos uz pļaviņu pie 
skulptūras Baltā saule, kur notika 
vasarēnu deju koncerts. - Svētkos 
mēs - Alojas Ausekļa vidusskolas 
zēnu ansamblis, 2 deju kolektīvi 
no Alojas un 1 no Ozolmuižas - 
piedalāmies kā goda viesi un jū-

tamies ļoti labi, esam priecīgi un 
gandarīti. Mums patīk pie jums! 
No rīta puses dziedājām, bijām 
atrakcijās, ļoti jauks bija koncerts 
kultūras namā, - teica Alojas kul-
tūras nama vadītāja Ineta Laizāne.
 Pirms deju koncerta Salacgrī-
vas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs sveica dalīb-
niekus, viņus vecākus, brāļus, 
māsas, draugus un radus no visa 
novada un Alojas puses šajos 
svētkos: - Mēs, pieaugušie, daudz 
ko aizmirstam, bet jūsu uzdevums 
– iemācīt mammām, tētiem, un ci-
tiem pieaugušajiem priecāties tā, 
kā jūs to darāt! Un tad jau krāsai-
nie vasarēni izraibināja jūrmalu 
ar saviem tauriņiem - pozitīvajām 
emocijām, smiekliem un atrakti-
vitāti - un iepriecināja mūs ar īsti 
vasarīgām dejām. 
 Kad savas dejas bija izdejoju-
ši Anitas Gīzes Salacgrīvas lielie 
un mazie dejotāji, Jāņa Trezuna 

Liepupes deju pratēji, Solveigas 
Muciņas Ainažu raitā soļa zinā-
tāji, Maijas Drozdas Alojas un 
Vinetas Šmites Ozolmuižas dan-
citāji, svētku organizatori pateicās 
visiem, jo savu darbu, laiku un 
mīlestību svētku tapšanā ieguldīja 
gan pedagogi, gan vecāki un, pro-
tams, paši bērni. Svētki turpinājās, 
mazie un lielie vasarēni turpināja 
dejot diskotēkā turpat pie Baltās 
saules. 
 Salacgrīvas novada otros bēr-
nu svētkos šogad rīkoja Aina-
žu kultūras nams. Tā vadītāja 
S. Muciņa, izskanot svētkiem, se-
cināja: - Nebija viegli organizēt šo 
pasākumu, bet, manuprāt, izde-
vās. Vasarēnu svētkos piedalījās 
18 kolektīvu – visi Salacgrīvas 
dejotāji, 3 kolektīvi no Ainažiem, 
2 no Liepupes un 4 no Alojas no-
vada. Šie svētki izskanējuši, tieka-
mies nākamgad Liepupē!

Ilga Tiesnese

 29. maijā izglītības, kultūras un sporta 
biedrība Liepupe, pateicoties Salacgrīvas 
novada domes piešķirtajam fi nansējumam, 
organizēja izglītojošu tikšanos ar sertifi cētu 
pirtnieku Ziedoni Kārkliņu. Viņš Salacgrī-
vas novada iedzīvotājus un viesus iepazīsti-
nāja ar zāļu tēju labvēlīgo ietekmi uz cilvē-
ka organismu, tēju ievākšanu un uzglabāša-
nu. Z. Kārkliņš uzsvēra: - Dabā nekas nav 
kaitīgs cilvēkam. Katram augam, katram 
dabas veidojumam ir noteiktas kvalitātes 
enerģijas, noteiktas īpašības. Problēmas 

rodas tikai tad, kad cilvēks tās nepareizi iz-
manto. Tomēr tiekoties ar profesionālu pirts 
meistaru neapstājāmies tikai pie zāļu tēju 
iepazīšanas. Uzklausījām gan teoriju par 
senlatviešu pirts apmeklēšanas tradīcijām, 
gan vērojām praktiskus demonstrējumus. 
Jau gadsimtiem ilgi daudzas pasaules tau-
tas pirtis izmantojušas reliģiskajos rituālos, 
dvēseles attīrīšanai un veselības uzlaboša-
nai. Iepazinām slotiņu siešanas tehnikas 
noslēpumus. Katram augam, ko izmanto 
slotiņā, ir sava nozīme. Mīlestību garantē 

ceriņu vai jasmīna slotiņa, drosmi piešķirs 
puķuzirņi, vēlmes piepildīt palīdzēs papar-
des, savukārt piparmētra noderēs, lai uzla-
botu atmiņu un iegūtu gludu ādu. Pelašķi 
sadziedēs brūces, bet vīgriezes gādās par 
saldu miegu. Pirtsslotiņu veidošanā ietei-
cams izmantot arī koku zariņus: ābeļziedi 
noderēs, lai atjaunotu spēkus, kastanis at-
brīvos no asinsrites traucējumiem, bet pīlā-
dzis sniegs enerģētisku aizsardzību. 
 Iegūtās informācijas par katra auga iz-
mantošanu veselības uzlabošanā bija tik 

 daudz, ka visu nemaz nav iespējams uzskai-
tīt. Pārdomām noderēs Z. Kārkliņa teiktais: 
- Mums tiek dots viss, lai nesaslimtu. Jāprot 
tikai atrast tieši sev piemērotākais un bū-
sim veselāki par veseliem. Tas attiecināms 
uz visu – ēdienu, miegu, savstarpējām at-
tiecībām, dzīvesveidu, ticību, pārliecību. 
Galvenais – jādzīvo saskaņā ar sevi.

Sanita Šlekone,
biedrības «Liepupe» valdes 

priekšsēdētāja

Biedrībā Liepupe tiekas dabas un pirts draugi

 Ziemeļvidzemē 14. jūnijā Bal-
tijas Ministru padomes saieta laikā 
norisinājās neformāla Baltijas val-

stu vides ministru tikšanās. Latvi-
jas vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs Edmunds 

Baltijas vides ministri apmeklē randu pļavas

Pirms došanās pastaigā pa dabas taku DAP speciālists Andris Soms (no kreisās)
iepazīstina viesus ar informatīvajā stendā parādīto randu pļavu 
bioloģisko daudzveidību

Sprūdžs, Igaunijas 
vides ministre Keita 
Pentusa-Rosimannu-
sa un Lietuvas vides 
ministrs Valentins 
Mazuronis diskutēja 
par Baltijas valstu 
progresu sarunās ar 
Eiropas Komisiju 
par nākamā Eiropas 
Savienības fondu 
plānošanas perioda 
fi nansējuma sadalī-
jumu vides prioritā-
tēm. Tāpat viņi pār-
runāja valstu piere-
dzi saudzīgai resursu 
izmantošanai, īpašu 
vērību veltot pār-
ejai uz bezatlikuma 
pārstrādi atkritumu 
apsaimniekošanas 
sektorā, dalījās pie-
redzē ar risināju-

miem atkritumu samazināšanā. 
E. Sprūdžs informēja kolēģus par 
valdības lēmumu ar 2015. gada 

1. janvāri Latvijā   ieviest depozīta 
sistēmu atkārtoti lietojamajam un 
vienreiz lietojamajam dzērienu 
iepakojumam, kā arī uzklausīja 
igauņu kolēģu ieteikumus (viņi 
šādu sistēmu ieviesa jau 2005. 
gadā).
 Lai iepazītos ar Latvijas īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām 
un Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) darbu dabas tūrisma infra-
struktūras atjaunošanā, ministri 
apmeklēja Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervātā ietilpstošo dabas 
liegumu Randu pļavas. Kopā 
ar DAP speciālistu Andri Somu 
izstaigāja dabas taku, apskatīja 
jaunizveidoto tūrisma infrastruk-
tūru un teritorijā sastopamos aiz-
sargājamos augus, uzkāpa putnu 
vērošanas tornī. Pēc vējainās pa-
staigas E. Sprūdžs atzina, ka bijis 
interesanti satikties un uzzināt, 
kā klājas kolēģiem Baltijas val-
stīs. - Prioritātes mums ir vienas - 
zaļā domāšana, resursu efektīva 
izmantošana, sabiedrības infor-

mēšana un izpratnes veidošana 
par vidi. Ceļi, kā mēs to darām, 
gan nedaudz atšķiras. Pirms gada 
lietuviešu kolēģi iebilda pret de-
pozītu sistēmas ieviešanu visās 
Baltijas valstīs, tagad, redzot, kā 
iet igauņiem un mums, viņi ir ga-
tavi šo sistēmu ieviest arī Lietuvā. 
Mēs esam izstrādājuši koncepciju 
un likumprojektus, lai šo sistēmu 
ieviestu no 2015. gada, lietuvieši 
šo procesu sāk tagad. Savukārt 
pastaiga randu pļavās bija in-
teresanta, izglītojoša un vējai-
na, - viņš secināja. DAP vadītāja 
Sandra Bērziņa uzsvēra: - Esam 
pagodināti uzņemt visu Baltijas 
valstu vides ministrus kādā no 
mūsu īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām. Lepojamies, ka va-
ram viņus iepazīstināt ar Latvijas 
dabas vērtībām, kā arī izveidoto 
dabas tūrisma infrastruktūru, lai 
šīs vērtības netiktu noplicinātas 
un saglabātos nākamajām paau-
dzēm.

Ilgas Tiesneses teksts un foto
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 1. jūnijā Salacgrīvas kultūras namā cil-
vēki nāca ne tikai  uz pašvaldības  vēlēša-
nām. Vakarā lielajā zālē pulcējās mūzikas 
cienītāji un grupas All Remember atbals-
tītāji, lai kopīgi nosvinētu grupas 5 gadu 
pastāvēšanas gadadienu. 
 Koncerta vadītājs Ralfs Tazāns īsi pa-
stāstīja grupas vēsturi, iepazīstināja ar 
viesiem un, protams, pašiem grupas da-
lībniekiem. - Šie muzikālie puiši piecu 
gadu laikā pierādījuši, ka viņos ir vērts 
klausīties. Ar grupu var rēķināties, ja 
vēlas dzirdēt ko īpašu. Piecu gadu laikā 
tapuši vairāki oriģināli projekti - dejots 
kopā ar līnijdeju kluba meitenēm un aus-
trumu deju studijas „Hasana” dejotājām, 
bet šovakar kopā ar grupas puišiem būs 
deju kolektīvs „Liepupīte” un jauktais ko-
ris „Pernigele”, - stāstīja Ralfs. Viņš arī 
atgādināja, ka All Remember kuplinājis 
daudzus novada pasākumus, devies tuvā-
kos un tālākos ciemos.
 Skanot mūzikai, savas vietas uz ska-
tuves ieņēma tāvakara gaviļnieki: Arnis 
Šmitiņš (trompete), Uģis Kalniņš (trom-
pete), Klāvs Borozdins (trompete), Emīls 
Eglītis jeb kā kolektīvā viņu sauc – ma-
zais Džo (saksofons), Andris Vāle (eifo-
nijs), Dāvis Borozdins (tuba un basģitā-
ra), Pāvels Ignatjevs (bungas) un Vitālijs 

Bogdanovičs (trombons). Vitālijs raksta 
arī aranžējumus, meklē repertuāru un tur 
kopā kolektīvu. Kopā ar jubilāru bija viņu 
draugi – tubu kvartets Magic four: Jānis 
Retenais, Jānis Pusplatais, Uģis Strau-
ja un Raivis Magurs, kā arī mūsu nova-
da mākslinieki – Liepupes jauktais koris 
Pernigele, ko vada Arta Zunde, deju ko-
lektīvs Liepupīte ar vadītāju Jāni Trezunu 
un soliste Sabīne Adele Balode. 
 Koncertā skanēja mūzika no kinofi l-
mām, klasiskais džezs, absolūti pirmat-
skaņojumi un kolektīva zelta fonds, jo 
daži skaņdarbi kolektīvā ir saglabājušies 
no tā pirmās pastāvēšanas dienas. Mū-
zika no kino aicināja klausītājus uz 60. 
gadu Ņujorku - vīri melnos uzvalkos un 
platmalēs, cigāri un kabatās neuzkrītoši 
revolveri, mazas šķērsielas, bandas, mafi -
ja... Jā, tas ir kino, un skan All Remember 
versija par to – skaņdarbs Jamaica. Krie-
vu melodija Piemaskavas vakari nav do-
māta kā nostalģija par vecajiem laikiem. 
Tas ir pavisam jauns projekts, ar ko grupa 
nupat devusies uz festivālu Volhovā Krie-
vijā. Skaņdarbs, kas neprasa komentārus 
un ir ansambļa repertuārā jau no tā pastā-
vēšanas pirmās dienas, – Rikija Mārtina 
Livin’ La Vida Loca, izraisīja skatītāju 
skaļus aplausus un izsaucienus Malači, 

puiši! 
 Kamēr ansamblis atpūtās un ievilka 
elpu, skatītājus priecēja tubu maģiskais 
četrinieks. Sveicot ansambli jubilejā, J. 
Retenais sacīja: - Mēs kā kārtīgi metāl-
pūtēji uz jubileju nebraucam tukšām ro-
kām. Līdzi mums ir dāvana -5 gadus vecs 
konjaks. Ceru, ka vēl pēc 5 gadiem, mēs 
varēsim pasniegt krietni vecāku konjaku. 
Lai jums veicas, un varu teikt – spēlējat 
jūs kā profesionāļi! Kopā ar S. A. Balodi 
grupa izpildīja dziesmu Sway. Pēc pagā-
jušā gada kopīgās uzstāšanās Liepupes 
pagasta svētku uzvedumā Vella kalpi All 
Remember turpināja draudzību ar Liepu-
pīti, un tovakar skatītājus priecēja viņu 
kopīgā uzstāšanās – deja Auļi. Pirms tam 
dejotāju vadītājs Jānis Trezuns sveica ju-
bilāru, uzteicot to par interesanto sadarbī-
bu: - Salīdzinoši īsā laikā bija jāsagatavo 
tāds smags repertuārs kā bungu grupas 
„Auļi” mūzikas pārnešana uz orķestri. 
Pagasta svētkos tas viņiem izdevās ļoti 
labi, lai gan sākumā man šķita, ka tas ir 
neizdarāms darbs.
 Kopā ar kori Pernigele, kas uz skatu-
ves pirmo reizi kāpa jaunajos skaistajos 
baltajos Dziesmu svētku tērpos, ansamb-
lis izpildīja Upe un cilvēka dzīve, latga-
liešu tautasdziesmu Gaismiņa ausa un 

pirmatskaņojumu – kantātes Carmina Bu-
rana 1. daļu O Fortuna. Koncerta izskaņā 
All Remember vadītājs V. Bogdanovičs 
sacīja: - Šodien mums ir trīskārši svētki 
– pašvaldību vēlēšanas, mūsu jubileja un 
mūsu tepat uz vietas uzburtie mazie dzies-
mu svētki – mums bija dejotāji, dziedātāji 
un pats par sevi saprotams – pūtēji. Liels 
paldies visiem! Milzīgs paldies puišiem 
par lielo darbu. Džeki, ar tādiem kā jūs 
var iet karā! Mēs neapstāsimies, strādā-
sim tālāk un mums noteikti izdosies labāk!
 Kultūras nama vadītāja Pārsla Dzēr-
ve, sveicot grupas dalībniekus, uzsvēra: 
- Par savējiem mēs, kultūras nams, jūs 
uzskatām vienmēr. Daudzos koncertos un 
pasākumos nu nekādi neiztikt bez ansam-
bļa, kura dalībnieki vienmēr ir atsaucīgi, 
elastīgi un vienmēr ir vietā. Šajos 5 gados 
neesat iemācījušies būt tradicionāli, savā 
repertuāra izvēlē un koncertu izpausmēs 
allaž meklējat neierasto, dažādo un ļoti 
labi visu savienojat un apvienojat.
 Jubilejas tortē nopūšot aizdedzinātās 
sveces, katrs grupas dalībnieks iedomājās 
savu vēlēšanos. Lai turpmāk radošas ie-
ceres, labi panākumi, brīnišķīgi, saprotoši 
klausītāji un vienmēr atsaucīgi un intere-
santi sadarbības partneri.

Ilga Tiesnese

All Remember svin savu 5 gadu jubileju

All Remember puiši 
savā jubilejas koncertā

Nopūst sveces jubilejas kūkā nemaz nebija tik viegli!

 Salacgrīvas muzeja kolektīva vārdā 
liels PALDIES! visiem mūsu draugiem 
un brīvprātīgajiem Muzeju nakts 2013 
pasākuma Par zaļu pat vēl zaļāks aktīvis-
tiem, palīgiem un atbalstītājiem: Verai un 
Vladimiram Samorodnoviem no z.s. Dun-
duri, Rutai Birkenbergai, Laurai Megerei, 
Maijai Zvejniecei, Rudītei Tomsonei, Zai-
gai Ilvesai, Aijai Ozoliņai un Lailai Oltei 
no biedrības Mežābele, Pēterim Priekulim 
un Gatim Vēberam no biedrības Zviedru 
ceļš, Gintāram Rubenim no Dabas aiz-
sardzības pārvaldes (DAP) Vidzemes re-
ģionālās administrācijas Salacgrīvas bi-
roja, Inesei Jerānei, Anitai Gīzei, Arnim 

Šmitiņam un viņu vadītajiem bērnu deju 
kolektīviem un pūtēju orķestrim. Paldies 
veikala Stūris kolektīvam par atsaucību 
produktu sagādē. Tikai kopīgiem spēkiem 
mums izdevās pastumt projām draudīgos 
lietus un negaisa mākoņus, kas gan savil-
kās pār pasākuma dalībnieku un apmeklē-
tāju galvām, sākumā samērcējot dejotāju 
kājas un pastaliņas un ar vēju apgāžot 
pagalmā iznesto izstādes stendu. Tomēr 
drīz vien tas atkāpās, ļaujot Inesei laimīgi 
vadīt pasākumu ar visām iecerētajām no-
darbēm līdz noslēgumam pl. 1 naktī .
 Zaļā krāsa un mežs šogad bija Muzeju 
nakts galvenā tēma. Taču Salacgrīvā zaļš 

Muzeju nakts 2013 un Par zaļu pat vēl zaļāks

Muzeju nakts Salacgrīvā sākās ar jautrām bērnu dejām

asociējas ar kaut ko vai-
rāk nekā tikai mežs. 2010. 
gada 21. jūlijā deputātu 
pieņemtā Zaļā deklarā-
cija Salacgrīvas novadu 
pasludinājusi par pirmo 
un pagaidām vienīgo 
zaļo novadu Latvijā. Tas 
nozīmē arī zaļi domājo-
šus iedzīvotājus un dabai 
draudzīgu atjaunojamo 
enerģiju izmantošanu. Ar 
šīs deklarācijas tapšanas 
vēsturi un būtību Muze-
ju naktī iepazīstināja Sa-
lacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, bet to izlasīt 
bija iespējams izstādē 
Dzīvojam zaļi. Turpat va-

rēja uzzināt arī par visa veida atjaunoja-
mām enerģijām, ko iegūst no saules, vēja, 
zemes, ūdens un ko izmanto mūsu nova-
dā. 
 Muzeju naktī varēja iepazīties ar zem-
nieku saimniecības Dunduri Korģenē 
ražotajām ārstnieciskajām tējām, noska-
tīties biedrības Zviedru ceļš sarūpētos 
retro kino seansus, zaļumballes laikā 
darbojās biedrības Mežābele zaļā bufete. 
Varēja nogaršot zaļo zupu un rabarbe-
ru ķīseli, klopēt putukrējumu, mācīties 
staigāt uz koka kājām, rīkot spilvenu 
kaujas un palauzīt galvu, risinot vikto-
rīnas jautājumus par zaļo dzīvesveidu 

un meklējot atbildes ekspozīcijā Zutiņš 
murdā. Varēja doties pastaigā pa Rīgas 
ielu, iegriežoties izstādē par klimata pār-
maiņām pie kaimiņiem DAP, ko aizvien 
zinām, atceramies un saucam par Zie-
meļvidzemes biosfēras rezervātu - ZBR 
un vēl tālāk līdz rokdarbu tirdziņam un 
bijušajai grāmatnīcai, kur vēstures intere-
sentu biedrība Zviedru ceļš atvērusi savu 
Mantu kambari jeb privātkolekciju izstā-
di.
 Muzejā līdz pat pusdiviem naktī bija 
atvērtas ne tikai abas izstāžu un ekspozī-
ciju zāles, bet arī parasti apmeklētājiem 
slēgtā muzeja krājuma telpa. Līkumoša-
na nakts laikā krātuves plauktu labirintos, 
kur priekšmeti, krājuma glabātājas Ivetas 
Kalniņas rūpīgi sakārtoti un numurēti, sa-
gūluši katram atvēlētajā vietā, skatītājiem 
izrādījās viena traki aizraujoša būšana. 
Prieks strādāt, kad jūti, ka sapratne un 
vajadzība pēc vēsturiskām lietām pilsētā 
aug. Salacgrīvas muzejam ir prāvs draugu 
un interesentu pulciņš, kādu nebija pirms 
15 gadiem, kad muzejs tika dibināts. Ar 
katru gadu pieaug arī Muzeju nakts apmek-
lētāju skaits. Tā ir reize, kad muzejā kāds 
ienāk pirmo reizi, ierauga ko jaunu, viņai 
vai viņam iepatīkas, un šī tikšanās nav arī 
pēdējā. Bet muzejam jau tagad jākaļ plāni 
2014. gadam, kad Rīga būs Eiropas kultū-
ras galvaspilsēta un Muzeju nakts 3 gadu 
cikls noslēgsies ar saules akmeni dzintaru 
kā Latvijas kultūras simbolu.   

Ieva Zilvere
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 2013. gads Eiropas Savienībā 
(ES) ir Eiropas Pilsoņu gads. Lat-
vijas reģionu skolās maija otrajā 
pusē biedrība Latvijas Pilsonis-
kā alianse sadarbībā ar Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā 
organizēja akciju Mazais pilsonis 
ES. Akcijas mērķis ir interaktīvi 
un saturīgi izglītot jauniešus par 
Eiropas pilsoņu tiesībām. Ne-
valstisko organizāciju pārstāvji 
dodas uz skolām, lai aicinātu 
jauniešus padomāt par ES jau-
tājumiem un veidot izpratni par 

pilsoņu tiesībām ES. Līdz šim 3 
gadus šī akcija noritējusi Rīgas 
un Pierīgas skolās, kopumā no-
vadot 24 nodarbības un izglītojot 
789 jauniešus.
 17. maijā biedrības Dzintarlā-
se pārstāvis apmeklēja Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatsko-
lu. Sarunas sākās ar to, kāpēc ir 
svarīgi būt aktīvam sabiedrības 
loceklim, ko katra aktivitāte dod 
katram personīgi un sabiedrībai 
kopumā, ko dara Dzintarlāse un 
kas ir pilsoniskā sabiedrība. Jaut-

ra izvērtās interaktīvā spēle Tu 
esi Eiropas Savienības pilsonis 
un tāpēc tu vari… Priecājos, ka 
jaunieši aktīvi piedalījās diskusi-
jā, aizstāvot savu viedokli. Jo nav 
taču pareizu vai nepareizu atbilžu 
– galvenais ir savas domas nofor-
mulēt un pamatot. Katram jau-
nietim tika suvenīri ar informāci-
ju, kurā vajadzības gadījumā va-
rēs ieskatīties. Paldies skolotājai 
Egitai Repelei par līdzdalību šajā 
akcijā!

Maiga Sāre

Akcija Mazais pilsonis ES 
arī Ainažu pamatskolā

Maiga Sāre kopā ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēniem

 Laikā, kad bērnudārza pa-
galmā svinīgi dega kastaņziedu 
sveces, mūsu iestādē bija prie-
cīgs un reizē mazliet skumīgs 
brīdis - izlaidums. Šoruden uz 
skolu posīsies Matīss Ander-
sons, Nikola Ozoliņa un Rū-
dis Vasiļjevs. Pirms vairākiem 
gadiem viņi bikli vēra Pelēnu 
grupiņas durvis, lai apgūtu daž-
nedažādas iemaņas un prasmes, 
kopā rotaļātos, mācītos lasīt, 
rēķināt, rakstīt, kopā sadzīvo-
tu, dalītos ar draugiem un sko-
lotājām savos noslēpumos un 
piedzīvojumos. Ik dienas šie 
3 sešgadnieki bija kopā arī ar 
jaunākajiem bērniem, kuriem 
lielie allaž bija paraugs un pa-
līgi. Kopā mēs visi bijām tik 
aktīvi, kustīgi, ka neiztikām arī 
bez puniem un zilumiem. Tad nu 
nopietni atkārtojām grupas no-
teikumus, kā arī mācījāmies otru 
pažēlot, samīļot. Katrs rīts sākās 
ar kopīgu dziesmiņu un rotaļu, 
dziesmiņas palīdzēja arī iemigt 
diendusā un - skaties – gulēja arī 
sabozušies protestētāji, kas sā-
kumā cīnījās pret gulēšanu. 
 Mums nepietrūka radošuma 
– cēlām pilis un namus no da-
žādiem materiāliem, zīmējām 
pārsteigumus ne tikai mammām 
un tētiem, arī mums - darbinie-
kiem - tika pa vēstulītei un pār-
steigumam. Nodarbībā gatavo-
tos darbiņus izmantoju grupas 
noformējumā. Visur, kur vien 
skaties, - pie logiem, griestiem, 
sienām - bērnu pašu darinājumi. 
Arī spēlēs un rotaļās bērniem 
patīk izmantot pašu gatavoto. Tā 
mācījāmies priecāties ne tikai 
paši, bet iepriecināt arī citus. 
 Viena no labākajām bērnu 
īpašībām ir vēlme izzināt. Ru-
denī vācām dabas materiālus, 
svērām un mērījām lielākās ogas 
- ķirbjus, grābām lapas, tad ie-
kārtojām uz palodzes savu maz-
dārziņu. Jau ziemā, lai pašiem 
būtu savi vitamīni, pētījām, cik 
ātri aug pupa, kā tā piebriest un 
parādās pirmie asniņi,  mērījām, 
kuram izauguši garākie loki, 
spriedām, kāpēc tā. Pastaigās at-
klājām, ka apkārtnē, zālē, kokos 
un pat debesīs var redzēt burtus, 
ciparus, saskatīt zvērus un pu-
ķes. Un šogad izbaudījām tik 
garu un sniegiem bagātu ziemu! 
Braucām no kalniņa, veidojām 
pasaku tēlus no sniega un ilgu 
laiku apceļojām pasauli ar snie-
ga kuģi, gatavojām ledus sveces 
un vērojām, kas ar tām notika 
pavasarī. Pašreiz rūpējamies par 
priedes asniņu, kas audzis no 
sēkliņas, un ceram to drīz iestā-
dīt laukumā.
  Lielākie bērni ļoti ātri ie-

mācījās lasīt, tālab skolotājas 
varēja droši uzticēt grāmatu 
lasīšanu viņiem. Dažreiz pat 
nevarējām vienoties, kurš la-
sīs citiem priekšā, jo gribētāji 
bija visi, pat mazie divgadnieki 
- grāmata priekšā un tik lasa… 
Un kur tad vēl šūšana, cepšana, 
salātu gatavošana, galda klāšana 
un noformēšana! Nemaz nevar 
uzskaitīt, cik mums visiem kopā 
bijis darāmā un cik nopietni visu 
programmā paredzēto esam ap-
guvuši. 
 Svarīgākā šī mācību gada 
atziņa ir, ka bērniem ļoti svarī-
gi kaut ko darīt kopā ar ģime-
ni. Sanāk, ka lielāko diennakts 
daļu viņi tomēr pavada kopā ar 
iestādes darbiniekiem un pārē-
jiem grupas bērniem, bet vakarā 
mammai nav laika, jo ir dažādi 
mājas darbiņi... Tad nu centos to 
kompensēt, iesaistot pasākumos 
arī vecākus – viņi gan pieda-
lījās izstādēs, gan darbojās ra-
došajās darbnīcās. Tas jāsaredz 
un jāsajūt, cik katrs bērniņš ir 
lepns par kopā paveikto: – To 
mēs ar mammu un tēti, omi… Un 
to man brālis palīdzēja… Pēdē-
jais mūsu kopīgais darbiņš bija 
maizes maisiņu vākšana, lai pie-
dalītos konkursā. Skat, rezultāts 
ir skaists – ar Sanitas palīdzību 
tapa princeses komplekts, ko no-
vērtēja arī valsts līmenī. Sanita 
ir darinājusi arī noderīgas lietas 
mūsu darbam - sienas kalendāru 
peles izskatā, pelītes no siena, 
zaķi Lieldienās.
 Jāatzīst, ka laba lieta ir arī 
draugu būšana - pazīstamās Rī-
gas pirmsskolas iestāžu kolēģes 
maniem mazajiem pelēniem ir 
uzdāvinājušas galda spēles, attē-
lus, grāmatas, smilšu burtus, pat 
leļļu virtuvi. Muzikālā skolotāja 
Lēdurgā un Rīgā palīdzēja ar 
padomu, idejām un fonogram-
mām. Cenšos sveci neturēt zem 
pūra un, ja varu, izpalīdzu arī 
viņām. Milzīgs paldies bijušajai 
muzikālai skolotājai Inārai par 
muzicēšanu izlaidumā! Paldies, 
protams, savām Vilnīša kolēģēm 
un vadībai, jo vienmēr var pa-
špikot kādu ideju no kolēģītēm. 
Padoms un atbalsts rodams vien-
mēr.
 Lai mums visiem skaista va-
sara! Lai līdz ar debesīs palais-
tajiem krāsainajiem baloniem 
piepildās manu topošo skolēnu 
sapņi un ieceres! Lai Matīsam 
neaptrūkstas grāmatu, ko lasīt, 
lai Rūdim nenoplok interese par 
sportu, īpaši hokeju, un Nikolai 
neapsīkst vēlme palīdzēt mazā-
kajiem!

Ilga Ūdre,
Korģenes «Pelēnu» skolotāja 

Burtu pasaciņa 
izlasīta

 Liepupes pagasta tautas nams sadarbībā ar Liepupes ev. lut. baz-
nīcas draudzi organizē foto un video konkursu Gadalaiki. Tā mērķis 
ir uzzināt skaisto un īpatnējo individuālo redzējumu, kas asociējas ar 
vārdu gadalaiki un ir attēlots fotogrāfi jā vai īsmetrāžas videofi lmā. 
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties novada un apkārtnes iedzī-
votāji bez vecuma ierobežojuma, kuri iesnieguši paša uzņemtu foto-
grāfi ju vai/un videofi lmu par konkursa tēmu. Darbus var iesniegt līdz 
15. jūlijam.
 Fotogrāfi ja - brīvs domas lidojums, attēlots krāsainā vai melnbal-
tā fotogrāfi jā. Attēlu izmērs A4, skaits - neierobežots. Video - brīva 
domas lidojuma uzņemts digitālais video. Sižeta garums - 5 (piecas) 
minūtes.
 Nolikums publicēts novada mājaslapā www.salacgriva.lv.

Ilga Tiesnese

Foto un video konkurss 
Gadalaiki

 23. maijā Rīgā SIA Positivus 
grupa valdes loceklis Ģirts Ma-
jors un Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 
parakstīja sadarbības līgumu par 
festivāla Positivus norisi Salacgrī-
vā vēl 10 gadu - līdz 2023. gadam. 
Līgums paredz, ka Positivus gru-
pa apņemas Salacgrīvas pašval-
dības teritorijā rīkot starptautiski 
populāro Positivus festival visā 
līguma darbības laikā, katru gadu 

attiecīgajos trīs jūlija datumos, 
savukārt pašvaldība festivāla rī-
košanai organizatoru nomā uz 9 
dienām nodod Zvejnieku parku 
un tam pieguļošās teritorijas 20 ha 
platībā. 
 Pēc līguma parakstīšanas 
Ģ. Majors sacīja: - Līgums aplie-
cina mūsu abpusēji ieinteresēto 
un veiksmīgo sadarbību šī nu jau 
valstiskā mēroga pasākuma rīko-
šanā. Mēs to uztveram kā simbo-

Positivus Salacgrīvā būs vēl 10 gadu

Līgums par Positivus norisi Salacgrīvā parakstīts vēl uz 10 gadiem

lisku žestu līdzšinējai veiksmīgai 
sadarbībai, tā sakot pirmajā eta-
pā, kad šis festivāls tika uzbūvēts, 
un iezīmējam jau pietiekami pār-
redzamu nākotni, lai šis pasākums 
notiktu turpmāk. Salacgrīvā mums 
patīk, tā ir unikāla vieta, kas pie-
šķir festivālam īpašu auru ne tikai 
Latvijas kontekstā, bet arī starp-
tautiski. Gan apmeklētāji, gan 
mūziķi šo vietu atzīst par atšķirīgu 
no daudzu citu festivālu norises 
vietām. Priežu mežs, jūras tuvums, 
meža un parka teritorija pati par 
sevi ir brīnumlaba tik liela mēro-
ga festivālam. Savukārt D. Strau-
bergs uzsvēra: - Domāju, ka tas, 
ko mēs kopīgi esam darījuši šos 
7 gadus, un šis parakstītais līgums 
parāda, ka līdzšinējā sadarbība 
bijusi ļoti veiksmīga un nākotnē 
mums ir nopietni nodomi. Pasā-
kums attīstās, un tas ir ļoti svarīgi 
pilsētai. Ļoti daudziem Salacgrī-
va asociējas tieši ar „Positivus”, 
mūs pazīst pēc šī pasākuma. Tas 
ir svarīgs starptautisks pasākums 
mūsu pilsētai, uzņēmējiem un da-
žādu pakalpojumu sniedzējiem.
 Ģ. Majors piebilda, ka ciešā sa-
darbība apliecina - abām pusēm 
ir skaidrs, kādēļ šis pasākums ir 
vajadzīgs: - Ilgtspējīgos projektos 
abām iesaistītajām pusēm jābūt 
apmierinātām. 
 Šogad jau septītais Positivus 
festivāls Salacgrīvā notiks 19., 20. 
un 21. jūlijā. 

Ilga Tiesnese

Mūsu smaiļotāja uzvara!

Pasaules kausa 3. posma 10. vietas 
ieguvējs Kaspars Tīklenieks

 Poznaņā (Polija) laikā no 31. maija 
līdz 2. jūnijam notika Pasaules kausa 
izcīņas 3. posms  pieaugušajiem. Sa-
lacgrīvietis  Kaspars Tīklenieks smai-
līšu vieniniekā 200 m uzvarēja B fi nā-
lu un ierindojās 10. vietā. 

Kaspars Močāns,
treneris
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 Ikvienas skolas lielākais gods ir tās 
audzēkņi. Salacgrīvas vidusskola pa-
tiesi var lepoties ar saviem skolēniem. 
Lai pateiktu paldies visiem, kuri sko-
las vārdu popularizējuši daudzveidī-
gās mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, sporta sacensībās un in-
terešu izglītības pulciņu skatēs, kā arī 
šo skolēnu vecākiem un pedagogiem, 
Salacgrīvas vidusskolā pirmo reizi 
tika organizēti Zinību svētki ar nosau-
kumu Mēs lepojamies, jo mēs patiesi 
varam lepoties ar tik talantīgiem au-
dzēkņiem.
 Pirmais paldies pasākuma vadītā-
jiem – 12.a klases skolēniem Sabīnei 
Čekaļinai un Edvartam Jubelim, kuri 
profesionāli vadīja visas norises. Par 
sirsnīgu noskaņu rūpējās Nadīna Pa-
egle, Roberta Spuriņa un Karolīna 
Zvejniece – paldies meitenēm par 
dzejas rindām! Svētku ievaddaļā Sa-
lacgrīvas vidusskolas direktors Edu-
ards Ādmīdiņš uzsvēra: - Mūsu valsts 
labklājība un izaugsme nav iespējama 
bez izglītotiem jauniešiem, kuri dienās kļūs 
par uzņēmējiem, darba devējiem vai darba 
ņēmējiem. Jauniešu mērķtiecīgums, zināt-
kāre un veiksme skolas gados nodrošinās 
izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Tāpēc 
dubults prieks par to, ka mūsu skolā šādu 
jauniešu netrūkst. Direktora vietniece iz-
glītības jomā Dzidra Štāla norādīja: - Mēs 
lepojamies ne tikai ar mūsu gaišajiem prā-
tiem, bet arī ar skolēniem, kuri sasnieguši 
augstus sasniegumus sportā. Lepnums ir 
arī par audzēkņiem, kuri darbojas interešu 
izglītībā – folkloras kopā un deju kolektī-
vos. Svētku dalībniekus sveica arī novada 
izglītības speciāliste Antra Paegle. 
 Bez zinošiem pedagogiem nevar būt arī 
augstu sasniegumu, tāpēc pirmie ziedus 
un atzinības rakstus saņēma Salacgrīvas 
vidusskolas skolotāji Laimdota Pelše, In-
gūna Ādmīdiņa, Lolita Valaņina, Viktorija 
Brīnuma, Rita Ziemele, Laila Rozenber-
ga, Līga Tauriņa, Inta Cirša, Baiba Runce, 
Rasma Turka, Valentīns Turks, Sandra Bēr-
ziņa, Ināra Kosīte, Ilona Antonova, Ligita 
Ķūrena, Anita Gīze, Ināra Biseniece, Guna 
Meiere, Zenta Mennika, Agnese Gromova-
Ķūrena, Iveta Rozenberga, Edīte Liede-
skalniņa, Guntars Ūdris un Ruta Valeniece. 
Paldies jums par radošo darbu, ieguldīto 
darbu unpacietību! 
 Pēc tam tika godināti mācību priekšmetu 
olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu, at-
zinību ieguvēji un viņu vecāki. Paldies par 
augstajiem sasniegumiem mācību darbā 
Mārtiņam Vaivadam, Signijai Plūmei, Mār-
tiņam Vītolam, Edvardam Vildem, Keitai 
Irmejai, Signei Zvejniecei, Lindai Prieku-
lei, Elīnai Runcei, Anetei Ozolai, Kristīnei 
Ozolai, Gunai Brendai Pogulei, Amandai 
Melnalksnei, Andrim Rozmiaņecam, To-
mam Edvardam Lielkalnam, Sandim Vo-
sekalnam, Rinaldam Miksonam, Laurai 
Pogulei, Danielam Pismennijam, Nensijai 
Zandei, Ričardam Kauliņam, Elīnai Janai 
Aukmanei, Rihardam Paeglim, Ralfam 
Leinasaram un Kārlim Miksonam. Seviš-
ķu pateicību skolas vārdā vēlamies veltīt 
Mārtiņam Vaivadam par īpaši augstiem 
sasniegumiem praktiski visās izglītības jo-
mās. Sirsnīgu priekšnesumu Mārtiņam bija 
sagatavojuši viņa klasesbiedri – 12.a klase.
 Daudzveidīgos konkursos godalgotas 

Zinību svētki Mēs lepojamies 
Salacgrīvas vidusskolā

Dzeju lasa Sabīne Čekaļina un Nadīna Paegle

 Salacgrīvas bibliotēkas literārajā klu-
biņā Noskaņa aizvadītajā sezonā bijušas 
dažādas nodarbības. Gadu sākām ar eglītes 
svinēšanu. Kopīgi atvērām Kristapa Au-
zenberga jauno grāmatu Mani (ne)darbi. 6. 
aprīļa nodarbībā, tiekoties ar dārznieci Līgu 
Kuku runājām par veselīgu dzīvesveidu, jo 
šis ir garšaugu un garšvielu renesanses laiks 
- gluži tāpat kā pirms gadiem piecsimt, kad 
eiropiešiem līdz ar jaunu jūrasceļu un kon-
tinentu atklāšanu pavērās fantastiska garšu 
pasaule un iespējas savas labsajūtas uzlabo-
šanā. Līga bija līdzi atvedusi speciāli sadie-
dzētus zaļumus degustācijai un līdzņemša-
nai saviem mazdārziņiem. Tomēr ikdienā 
pietrūkst laika parūpēties par sevi. Šī tik-
šanās bija mēģinājums sniegt dažus prak-
tiskus padomus, kas var noderēt arī tad, ja 
nav daudz laika un naudas. Ja kaut daži no 
apmeklētājiem savos mazdārziņos iestā-
dīja pāris atvesto garšaugu, viss izdosies 
un rezultāts būs patiešām lielisks. Paldies 
viešņai, kura atgādināja, ka pēdējais laiks 
katram pašam veidot savu garšaugu dobi. 
Ar Līgu jau bijām tikušies iepriekš un sa-
darbību noteikti turpināsim. Dalībniekiem 
tika piedāvāta iespēja izgaršot arī dažādas 

tējas. Domāju, ka ne visi zināja, kas ir cu-
kura aizvietotājs stēvija. Savdabīga garša! 
Pamēģiniet arī jūs kaut ko izaudzēt savā 
dārzā! Starp citu, Salacgrīvas bibliotēkā ir 
plašs jaunu, mūsdienīgu grāmatu klāsts par 
garšaugiem, dārziem, svaigēšanu utt.
  Nodarbības, kurās tikāmies ar Akvelīnu 
Līvmani un Jāni Paukštello, jau pieminētas 
iepriekš.
 Šosezon pēdējā nodarbība bija siltā va-
saras dienā ar jauno dzejnieci Ievu Saliņu. 
Uzzinājām daudz jauna. Gada laikā kopš 
iepriekšējās tikšanās viņai tapis daudz jau-
nu dzejoļu, es drīzāk teiktu – eseju. Klau-
sījāmies viešņas mierīgajā un klusajā balsī, 
kas mūs ieveda it kā citā pasaulē… Prieks, 
ka bijām dzejnieces un komponista Georga 
Pelēča tikšanās liecinieki! Jauki, ja taptu 
kopdarbi! 
 Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas kolektī-
va vārdā vēlu visiem bibliotēkas apmeklē-
tājiem jauku vasaru un uz tikšanos biblio-
tēkā!  Noskaņā un katrā nodarbībā gaidīts 
ikviens no jums! 

Māra Apine,
Salacgrīvas bibliotēkas abonementa 

vadītāja

Salacgrīvas bibliotēkā Noskaņa 
beidz sezonu

 Pieneņu un ceriņu ziedēšanas laikā 
17. maijā skanēja Salacgrīvas vidusskolas 
9. klašu pēdējais skolas zvans. Vēl viens 
skaists mirklis pirms visatbildīgākā uzde-
vuma – eksāmeniem. Veiksmi un augstus 
eksāmenu rezultātus devītklasniekiem 
vēlēja gan skolas direktors Eduards Ād-
mīdiņš, gan direktora vietniece izglītības 
jomā Dzidra Štāla. Sirsnīgus priekšnesu-
mus par godu 9. klašu skolēnu svētkiem 
bija sarūpējuši 8.a (skolotājs Guntars Ūd-
ris) un 8.b (skolotāja Anda Užāne) klases 
skolēni, kuri gādāja arī par skolas aktu 
zāles mājīgo noformējumu. Paldies 9.a un 
9.b klases audzinātājām Inārai Biseniecei 
un Rutai Valeniecei, visiem 9. klašu skolē-

niem par dāvātajiem ziediem un apsveiku-
mu! Sagaidījām arī īpašu 9.a klase s viesi 
– Karlsonu, kas šajā dienā bija apciemojis 
Salacgrīvas vidusskolu.
 Klausījāmies dziesmas un ieskatījāmies 
fotogrāfi jās, kas vēstīja par skolā pavadī-
tajiem brīžiem un atmiņām. Tik daudz kas 
bijis – pirmā skolas diena, pirmais kontrol-
darbs, draugi un piedzīvojumi. Kad atskan 
pēdējais skolas zvans, vēl tikai solis līdz 
pieaugušo dzīvei... Lai 1. septembrī ceļš 
jūs atkal ved uz Salacgrīvas vidusskolu!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā

Ar vienu soli tuvāk 
pieaugušo dzīvei

Salacgrīvas vidusskolas devītklasnieki pēdējā zvana dienā

 Labvēlīgu vidi nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai rada iepazīšanās ar dažādām 
darba metodēm un citu pieredze. Man šāda iespēja tika dota -  piedalījos apmācībā 
Rīgā. No 19. marta līdz 12. jūnijam biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar 
Friedrich Ebert Stiftung fondu organizēja mācību ciklu ar nosaukumu Ekselence NVO 
vadībā. 
 Latvijas Pilsoniskās alianses mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbals-
tot Latvijas NVO kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu 
darbībai. 9 nodarbībās varējām apgūt daudz jauna. Agrāk nedzirdēti temati bija par in-
terešu aizstāvību, publicitāti un medijiem. Speciālisti savās nozarēs prezentēja, kā savu 
iespēju robežās veiksmīgāk un saturīgāk vadīt katram savu organizāciju. Pirmajā nodar-
bībā noskaidrojām, kas īsti ir motivācija darboties. Organizācijas izvērtēšana un attīstī-
ba, kā arī organizācijas stratēģija bija nākamie temati. Divās nodarbībās tika pārskatīta 
lietvedība un dokumentu kārtošana, kā arī fi nanses un grāmatvedība. Visās prezentācijās 
saņēmām materiālus, ko varēsim izmantot savā ikdienā. Sarežģīta šķiet tā jaunā mediju 
pasaule, bet pasniedzējs Māris mums katram bija sagatavojis datorā mazu rokasgrāmatu 
linku veidā, ko varēsim pēc vajadzības izmantot. Savukārt kafi jas pauzes noderēja, lai 
dibinātu jaunus kontaktus un priecātos par atkaltikšanos. 
 Saņemot apliecinājumu par apmācības apmeklēšanu, skaidri zināju, ka tādas tikšanās 
vēlos apmeklēt vēl. Tās man palīdz izvērtēt, ko mēs, maza organizācija, varam un vai 
ejam pareizajā virzienā.

Maiga Sāre,
biedrības «Dzintarlāse» vadītāja

Apmācība Ekselence 
NVO vadībā

 Līdz 1. jūlijam aicinām atsaukties visus sporta entuziastus, ekstrēmo sporta veidu 
piekritējus, biedrības un citas organizācijas, kas vēlas būt saistīti ar skrituļošanas sportu 
Zvejnieku parkā. Apzināsim esošo situāciju, noskaidrosim, cik daudz un kuri entuziasti, 
sportisti un klubi ir gatavi aktīvi iesaistīties skeitparka atjaunošanā un attīstīšanā šī sporta 
veida popularizēšanai. 

Artūrs Aļebastrovs,
sporta un atpūtas kompleksa «Zvejnieku parks»

pārvaldnieks 
Mob. tālr. 28372195, 

e-pasts - zvejniekuparks@salacgriva.lv

Iesaisties skeitparka 
atjaunošanā arī tu!

vietas ieguvuši Anete Grīnberga, Zenta 
Cielava, Krista Muciņa, Paula Spuriņa, 
Sendija Ivanova, Līga Ieviņa, Beāte Obu-
hovska, Mārtiņš Vaivads, Mārtiņš Vītols, 
Kaspars Miksons, Anete Ozoliņa, Guna 
Brenda Pogule, Kristīne Ozola, Andris Ro-
zmiaņecs, Laura Pogule, Lote Veckalne, 
Elvita Līcīte, Ojārs Rozenbergs, Daniels 
Pismennijs, Endija Ramona Roska, Linda 
Celmiņa, Valters Bitmanis, Ilze Pogule, 
Katrīna Kate Vilkauša, Alise Bašēna, Deins 
Kuzmins, 1. - 2. klašu deju kolektīvs Vēve-
rīši, 5. - 6. klašu klašu deju kolektīvs Vē-
verīši, 7. - 9. klašu deju kolektīvs Vēverīši, 
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.b un 7.a 
klases skolēni.
 Augstus rezultātus sportā sasnieguši As-
nāte Kalniņa, Amanda Stane, Elīna Ļebe-
deva, Paula Kalniņa, Betija Kurpniece, Sol-
veiga Zeltiņa, Aleksis Goba, Gvido Horens 
Paegle, Rihards Bendrāts, Jēkabs Tomsons, 
Toms Laubmanis, Sandis Vosekalns, Inga 
Treija, Keitija Kiseļova, Jānis Treijs, Rita 
Šmite, Kaspars Miksons, Toms Rihaļskis, 
Artūrs Zmičerevskis, Ojārs Rozenbergs, 
Deins Kuzmins, Daniels Grigorjevs, Ed-
munds Celms, Rolands Jugāns, Raivis 
Kurakulovs, Daniels Pismennijs, Edgars 
Šilbergs, Ričards Jerāns, Ēriks Straubergs, 
Edgars Klāvs, Emīls Ļebedevs, Toms Ri-
haļskis, Ralfs Klētnieks, Nadīna Paegle, 
Rebeka Gabrāne, Linda Celmiņa, Inese 
Andersone, Sabīne Čekaļina, Kristīne Lon-
tone, Oļegs Gluhaņuks, Raivo Ramba, Rū-
dolfs Kristiāns Skvorcovs, Valters Bitma-
nis, Edgars Veinbergs, Karlīne Karlsone, 
Elīna Runce, Kate Laima Majore, Amanda 
Jankovska, Edmunds Krūmiņš, Jānis Ko-
luškins, Antons Kladkovs, Edvarts Jubelis 
un Ralfs Klētnieks.
 Paldies visiem Salacgrīvas vidusskolas 
skolēniem, kuri godam nesuši Salacgrīvas 
vidusskolas vārdu Latvijas un pasaules mē-
rogā! Īpašs prieks par tiem, kuri sasnieguši 
augstus rezultātus gan mācībās, gan spor-
ta sacensībās un interešu izglītības jomās. 
Paldies vecākiem par ieguldīto laiku un pū-
lēm! Lai nākamais mācību gads būtu tikpat 
bagāts ar sasniegumiem!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece  izglītības jomā
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 Biedrība Dzintarlāse ar draugiem 6. jū-
nijā devās šī gada pirmajā ekskursijā. Gala-
punkts - Tērvete. Ņemot vērā, ka daudziem 
dalībniekiem tuva ir daiļdārzu tēma, pa ce-
ļam ieplānojam apskatīt skaistākos dārzus 
Dobelē. Pavasarī, plānojot ekskursiju, ne-
bijām paredzējuši, ka ceriņziedu trakums tā 
pasteigsies. Ziedēja vairs tikai vēlīnās šķir-
nes. Tāpēc, lūk, randevū ar ceriņziediem 
gāja secen, bet tāpat vēl varējām apskatīt 
gan krāšņos īrisus, gan rododendrus un jau 
pāratplaukušās peonijas.
 Ekskursijas apskates objekti sākās Bēr-
zes ūdens dzirnavās. Šis komplekss šo-
brīd ir vecākais darbojošais vēstures pie-
mineklis, kas no vadmalas un buraudeklu 
austuves (tā sākumi meklējami ap 1684. 
gadu) attīstījies par Bērzes upes aizsprostu 
un ūdens dzirnavām. Tām ir bijuši skaisti 
uzplaukuma gadi un bēdīgas dīkstāves. 
Šobrīd tur maļ graudus un ražo elektrību. 
Gardēži varēja iegādāties šeit gatavotus 
putraimus. Bērzē ciemojamies arī Lejnieku 
mājās - cimdu un koka skulptūru dārzā pie 
Haralda un Skaidrītes Bauzēm. Šis ir īsts 
ģimenes uzņēmums, jo katrs tās loceklis at-
radis nišu savu prasmju pielietošanai. Dār-
zā aug dažādas kultūras – garšaugi, rudzi, 
arbūzi. Dārzu neparastu dara daudzveidīgās 
puķu kolekcijas, vīnogulāju aleja, mākslī-
gais purviņš, kur aug dzērvenes. Interesan-
tas ir saimnieka darinātās koka skulptūras. 
Saimniece ir tautas daiļamata meistare un 
varam apskatīt lielu kolekciju viņas adītu 
cimdu. Tikām cienāti ar atspirdzinošu dzē-
rienu. Dāvanās saņēmām saimnieces au-
dzētās sojas pupiņas. Vēl iegādājamies vi-
ņas meitas darinātās rotas, žāvētus ābolīšus, 
un, protams, skaisto īrisu gumus pēc katra 
vēlmes… 
 Bērzes ir Svētes kreisā pieteka, tajā vēl 
70. gados notikušas ūdenstūrisma sacīkstes 
ar smailītēm un gumijas laiviņām, pilsētas 
viesi varējuši īrēt laiviņas un skatīt Dobeli 
no upes. Bērze bagātina Dobeles ainavu, 
taču upes piesārņojuma dēļ šis nodarbes 
vairs neiesaka.
 Dobelē, Liepu ielā 5 pie Līgas un Aivara 
Beņķiem priecājāmies par viņu skaisto un 
praktisko ideju dārzu. Un kārtējo reizi pār-
liecināmies, ka ar vēlēšanos un darbu var 
paveikt daudz. Dārzā priecē krāsaini puķu 
stādījumi. Aiz mājas iekārtota saimnieciskā 
zona. Savdabīga ir saimniecības ēkā ierī-
kota āra virtuve. Dažādos dārza noformē-
jumos izmantoti akmeņi. Saimnieki labprāt 
dalās savā pieredzē. Tikām cienāti ar atspir-
dzinošu jāņogu morsu.
 Stādaudzētavā Liepas Dobelē, Rožu ielā 
2 iepazināmies ar stādiem konteineros un 
iepazīšanās dārzu. Šī stādaudzētava ir ģi-
menes uzņēmums, kas specializējies augļu 
koku, ogulāju un rožu stādu audzēšanā. In-
teresenti varēja stādus iegādāties.
 Lilijas un Alfrēda daiļdārzu Dobelē, 

Arāju ielā 18 mēdzot dēvēt gan par akmens 
pasaku, gan brīnumdārzu. Akmens kolek-
cionēšanas vaļasprieks saimniekam jau 
mērāms 40 gadu garumā. Daudzveidīgo 
akmeņu ekspozīciju papildina dekoratīvie 
stādījumi un augu kolekcijas. Katram ak-
menim ir savs ierašanās stāsts, kas mums 
tiek pavēstīts ar dziļu mīlestību.
 Turpat iepretim – Dobelē, Liepājas šo-
seja 21 - ir Klūgu ģimenes ainavu dārzs. 
Galvenais ainavu veidotājs dārzā ir skais-
tais dīķis. Dārzs lepojas ar veciem kokiem, 
plašiem zālājiem un krāšņumaugu dobēm.
  Tērvetē bija paredzēts paviesoties An-
nas Brigaderes Sprīdīšos un Tērvetes da-
bas parkā. Sprīdīšu ēka celta 1840. gadā. 
Valdība to latviskākajai rakstniecei Annai 
Brigaderei (1861 - 1933) ar izpirkšanas tie-
sībām uzdāvina 25 gadu literārās darbības 
jubilejā. Muzejs tur bijis pie dažādām valsts 
iekārtām, tāpēc eksponāti tik labi saglabāti. 
Muzeja gides Rapas kundzes stāstījums ro-
sina pārdomas par cilvēka dzīves uzdevu-
miem un savas personības sūtību. A. Bri-
gadere savā darbā uzsvērusi, ka dzīvi veido 
Dievs, Daba un Darbs. Un tad, lūk, rodas 
jautājums: - Vai mums tā ir? Vai ir pareizā 
secība? Čaklums un krietnums spēj pārvei-
dot cilvēku.
 Šogad Tērvetes dabas parkam aprit 55 
gadi. Pateicoties brīnišķīgai dabai, intere-
santai vēsturei, kultūrai, daudzu cilvēku 
ieguldītajam darbam, tas kļuvis par izcilu 
Eiropas tūristu mērķi. Tā platība - 1200 ha. 
Lielāko daļu aizņem priežu mežs ar izcili 
veciem kokiem, dažiem pat aptuveni 300 
gadu. Palūkoties pasaulē ar bērna acīm, 
priecāties par dabu un pasakas klātesamību 
bija mūsu mērķis. Pasaku modināšana jau 
sākusies 11. maijā un ritēs cauri visai va-
sarai. Ar speciālu bānīti devāmies Pasaku 
mežā, lai ciemotos pie Sila raganiņas. Ie-
radāmies pavēlu, tāpēc namamāte jau bija 
pagurusi, bet drosmīgākos tomēr centās 
izvizināt uz slotas. Katram tika rakstisks 
laba vēlējums. Un galvenais –pamācība, 
kā iznūjot ar degunu visus alfabēta burtus. 
Zinātkārākie un izturīgākie pa meža taku 
uzkāpa pie Lutauša un Anneles. Tūristu 
ērtībām sabūvētas takas un trepes, tilti un 
tiltiņi… Katru reizi, apmeklējot Tērvetes 
parku, to atklājam tikpat kā no jauna. Tā 
ir ļoti piemērota atpūtas vieta ģimenēm ar 
bērniem, vien apmeklējumam jāatvēl visa 
diena. Pasaku bānītis pēc 2 stundām atveda 
mūs atpakaļ civilizētājā vidē. Iegādājāmies 
suvenīrus, un ceļš veda mājup.
 Paldies par sadarbību autosaimniecī-
bas īpašniekam Kalniņa kungam, šoferim 
Andrim par viņa darba prasmēm, Latvijas 
lepnumam 2012 Agrai par ciemakukuļos 
sarūpētajām zeķītēm un visai ekskursijas 
grupai par savstarpējo saprašanos! Uz sa-
darbību rudens ekskursijas tūrē!

Maiga Sāre

Viena diena mūsu mūžā…

Kopbilde pie Bērzes ūdens dzirnavām

 1. jūnijā, kad pieaugušie pildīja savu 
pilsoņa pienākumu un piedalījās pašval-
dību vēlēšanās, Svētciemā notika bērnu 
svētki. Aktīvākie svētciemieši, atzīmējot 
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, 
mazajiem bija sarūpējuši koncertu, spēles, 
radošās darbnīcas, piepūšanās atrakcijas 
un orientēšanās sacensības. 
 Svētkus pie strūklakas atklāja Agitas 
Zvejnieces mazie un popgrupas Sapņi ar 
spārniem dziedātāji, apsveikuma vārdus 
sacīja ciema vecākais Uldis Apsītis un par 
svētku norisi stāstīja Marija Grigorjeva. 
Garumgarā rinda veidojās pie piepūšamās 
mājiņas, radošajās darbnīcās lielie krāsai-
ni izzīmēja mazo sejas un visi kopā veido-
ja krāšņas puķes, ar ko izrotāja strūklaku. 
Lielākie bērni, sadalījušies komandās, de-
vās orientēšanās sacensībās. Veicot kartē 

norādīto trasi, komandām vajadzēja atrast 
kontrolpunktus un atbildēt uz sagatavota-
jiem jautājumiem. Par pārsteiguma balvi-
ņām bija parūpējušies veikala Vesco, Svēt-
ciema bibliotēkas un Svētciema attīstības 
biedrības pārstāvji. Sacensībās uzvarēja 
un dāvanu kartes no veikala Vesco saņēma 
komanda Kantainie, 2. vietas ieguvēji Ma-
zie un 3. vietā palikušie komandas Svēt-
ciems dalībnieki.
 M. Grigorjeva atgādināja, ka pērn kopā 
ar Mārīti Liepiņu-Bērziņu sarīkoti Rīgas 
ielas pagalmu bērnu svētki: - Šogad nolē-
mām rīkot svētkus visiem mazajiem svēt-
ciemiešiem tepat ciema centrā pie strūk-
lakas. Ideju mums netrūka, bet fi nansiāli 
palīdzēja Mārīte un Uldis. Svētki ir izde-
vušies un esmu priecīga.

Ilga Tiesnese

Bērnu svētki Svētciemā

Viena no svētku rīkotājām Marija Grigorjeva (vidū) ierāda darbiņus radošajās darbnīcās

OSTMALĀ SACENSĪBAS: 
9:30 – smaiļošanā 
11:00 – glābšanas riņķa mešana ūdenī

PIRMO REIZI!!!!   
DĀVANA no SIA «BAŅĶIS»
un biedrības «Kuivižu zvejnieku apvienība»:
no 10:00 līdz15:00 
VIZINĀŠANĀS JŪRĀ AR ZVEJAS 
KUĢIEM BEZ MAKSAS !!!! 

TIRGUS PLACĪ:  zivju, mājražojumu 
un amatniecības preču tirgošana 

SVĒTKU PLACĪ:
12:00 svētku atklāšana

ALL REMEMBER
SKEFOLT

SAPŅI AR SPĀRNIEM
HASANA

CIELAVAS SPĒLMAŅI

BĒRNU PLACĪ: atrakcijas un  darbnīca 
«Mezgli stipri, noturoši un brīvu daroši»

VISU DIENU PILSĒTĀ: nometnes «Ceļa meklētāji» 
rīkotās  radošās darbnīcas, klinšu kāpšanas siena 
un citi pasākumi

ĒŠANAS PLACĪ: lašu zupas baudīšana

SPORTA PLACĪ – SACENSĪBAS:
Stadionā 
10:00 – basketbolā 
13:00 – sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā
Pludmalē pie estrādes  
11:00 – pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem

Balles placī – Zvejnieku parka estrādē 
20:00  Koncertā «SIGNĀLS» –  DONS ar grupu

21:30 BALLĒ spēlēs grupas: ROJA, 
Kraujas Storm Band un  DJ Matthew Nagle

  23.00 Loterija !!! – ieejas biļetes piedalās loterijā 

24:00 SVĒTKU UGUŅOŠANA

bērniem, jaunākiem par 3 gadiem - bez maksas

 Salacgrīvas novada dome ziņo, ka 2013. gada 29. maija domes sēdē pieņemts lē-
mums Nr. 246 par detālplānojuma Liepupes muižas parks un tam pieguļošā teritorija 
(zemes vienības Liepupes muiža, Liepupes 2, Liepupes 5, Muižas parks, Ezers, Liep-
upes muižas klēts, Pašvaldības ābeļdārzs un Ezera krasts) Liepupē, Salacgrīvas novadā 
apstiprināšanu. 
 Informācija par detālplānojumu - www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/teritori-
ja/detalplanojumi/

Paziņojums par detālplānojumu
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 Jau otru gadu Salacgrīvas 
vidusskolas 5. - 8. klašu sko-
lēni mācību gada beigās do-
das izpētes gājienā pa pilsētu, 
lai iepazītos ar dažādām ies-
tādēm un to darbu. Šo tradī-
ciju iepriekšējā mācību gadā 
rosināja 5. - 8. klašu Skolēnu 
padomes konsultante Vineta 
Dance. Tad gan pārgājienā de-
vās tikai izturīgākie, jo laik-
apstākļi bija dramatiski. Tad 
nu kompensācijai šogad laiks 
mūs lutināja un pl. 9 astoņas 
klases devās ceļā pa īpašu 
maršrutu.
  Katra klase apmeklēja 8 
dažādus objektus: kultūras 
namu, ZAOO šķiroto atkritu-
mu laukumu, Ostas pārvaldi, 
Salacgrīvas muzeju, Biosfē-
ras rezervāta pārvaldes ēku, 
mākslas skolas kokapstrādes 
darbnīcu un naborigama cep-
li Krasta ielā, kā arī vairākas 
institūcijas domē - Informāci-
jas nodaļu, Sociālo dienestu, 
tikās ar kārtības policijas dar-
biniekiem un Sarkanā krusta 
biedrības aktīvistēm I. Līdaku 
un M. Ennīti.
 Katrai klasei bija savi mī-
ļākie objekti - vieniem patika 
kultūras nama apmeklējums, 
jo Inese Jerāne ne tikai iepa-
zīstināja ar vēsturiskiem fak-
tiem, bet izrādīja tās nama 
telpas, ko apmeklētājs ikdie-
nā nevar redzēt, – skatuvi, 
kā arī to, kas ir aiz un zem 
tās. Citus aizrāva kokapstrā-
des darbnīcas apmeklējums - 
to izrādīja G. Āboliņš, bet 
par cepli aizrautīgi izstāstī-
ja I. Klīdzējs. Ar Ostas pār-
valdes darbu iepazīstināja 
I. Īstenais un N. Tiesnesis. At-
raktīvi, kā vienmēr, bija Bio-
sfēras rezervāta darbinieki, 
jo tur bija jādarbojas praktis-
ki - Jāņu vainagā nedrīkstēja 
iepīt aizsargājamos augus, 
vajadzēja prast salikt arī aiz-
sargājamās teritorijas puzles 

formā (paldies Z. Rubenei, 
G. Viļļam un I. Somai!). Iz-
glītojošs bija ZAOO laukuma 
apmeklējums V. Liepiņas pār-
ziņā. Visas klases apmeklēja 
muzeju, kur saņēma Ie. Zil-
veres sagatavotus uzdevumus, 
bet I. Kalniņa no fondiem bija 
sameklējusi dažādu priekšme-
tus, kas skolēniem bija jāpa-
zīst. Informācijas nodaļā bija 
gan jāsaliek novada puzle, 
gan jāatbild uz jautājumiem, 
bet viens no uzdevumiem, ko 
I. Tiesnese un K. Neimanis uz-
deva skolēniem, bija saplānot 
dienu ārzemju ekskursantiem 
Salacgrīvas novadā. Detalizēti 
ar saviem pienākumiem sko-
lēnus iepazīstināja kārtībnieki 
G. Bisniece un D. Žibals. Sociā-
lā  dienesta darbinieki I. Līce un 
I. Parole iepazīstināja ar die-
nesta funkcijām, veicama-
jiem darbiem. Sarunas izvēr-
tās interesantākas, ja skolēni 
uzdeva jautājumus. Pēdējais 
tikšanās punkts ap pulksten 
vieniem bija pilskalns, kur 
visi dalībnieki atrādīja savas 
maršruta lapas. Katrā vietā 
skolēniem tajā bija jāsavāc 
paraksti vai iestāžu zīmogi 
par apliecinājumu, ka objekts 
apmeklēts un visi bija apmek-
lējuši visas plānotās iestādes. 
Kā atzinību uztvērām astot-
klasnieka Daniela vērtējumu 
par pavadīto priekšpusdienu: 
- Bija OK.
 Paldies visiem iestāžu pār-
stāvjiem par atbalstu, paldies 
skolēniem, audzinātājiem un 
skolotājiem, kā arī vecākiem, 
kuri kopīgi iepazina savu Sa-
lacgrīvu. Uz tikšanos nākam-
gad! Ir jau plāns nākamā gada 
pasākumam, jo šādā veidā 
skolēni iepazīst iestādes, to 
darbu, uzzina par savu pilsētu 
un ļaudīm, kuri tur strādā.

Inta Cirša,
Salacgrīvas vidusskolas 

direktora vietniece

5. - 8. klašu skolēni 
iepazīst Salacgrīvu

 29. aprīlī Salacgrīvas vidus-
skolas zālē 5. - 8. klašu skolē-
ni pulcējās uz kārtējo pavasara 
koncertu. Šī gada programmā 
- dziesmas no latviešu teātra iz-
rādēm. Atgādināšu, ka pagājuša-
jā gadā skanēja Imanta Kalniņa 
dziesmas. Prieks, ka izdodas šo 
koncertu saukt par tradicionā-
lu! Skolēni varēja gan izvēlē-
ties kādu dziesmu no piedāvātā 
saraksta, gan paši sameklēt sev 
tuvāko.
 Koncertu atklāja vidussko-
las zēnu ansamblis ar I. Kal-
niņa Strēlnieku dziesmu, tiem, 
kuri zēnu pirmo uzstāšanos 12. 
aprīlī interešu izglītības kolek-
tīvu koncertā nebija redzējuši, 
tas bija patīkams pārsteigums. 
Nākamā uzstājās 5.a klase ar 
dziesmu no Skroderdienām Sil-
mačos - priekšnesumā darbojās 
gan jaunizceptais skroderis, gan 
3 dakteri – slakteri. Anno domini 
un Nepareizo dziesmu no R.Paula 
mūzikla Nāc pie puikām atraktī-
vi izpildīja 6.b un 6.a klase. 8.a 

bija izvēlējusies Jauna ēra no 
izrādes Mauglis. Visi klausītāji 
ar skaļiem aplausiem novērtēja 
9.a klases uzstāšanos ar V. Pūces 
Ardievu, meitenes – tur bija gan 
muzikāls izpildījums, gan tērpi, 
gan tēlojums - tieši tas, kas va-
jadzīgas teātrim! Tālāk skanēja 
jaunāku izrāžu dziesmas. 5.b 
priekšnesumā ļoti paliecinoši 
izskanēja Dzeltenais ceļšno iz-
rādes Burvis no Oza zemes, bet 
8.b iejutās bērnības noskaņās un 
izpildīja Es gribu kā bērns vēl 
just no izrādes Pepija Garzeķe. 
Nākamās dziesmas laikā zālē 
valdīja absolūts klusums, jo ar 
Balto dziesmu no izrādes Leģen-
da par zaļo jumpravu uzstājās 
7.a klase, kas ne tikai precīzi, 
izjusti un vienoti izpildīja dzies-
mu, bet bija padomājuši par ap-
ģērbu un arī fotokolāžu uz ekrā-
na. Visi aptaujātie skolēni slavē-
ja šo uzstāšanos. Priekšnesumus 
turpināja 7.b klase ar sirsnīgo 
dziesmu Kad man maziņam no 
R. Paula un M. Zālītes Meža 

gulbjiem. 11. klase bija izvēlē-
jušies dziesmu no Edgara Lie-
piņa teatralizētās programmas 
Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc 
(R. Pauls, I. Ziedonis) un spēja 
aizraut klausītājus. Droši savu 
Tikai tā! nodziedāja 9.b klase. 
Neizpalika arī skolotāju priekš-
nesums – skanēja Mīļie puiši, 
labie puiši. Skolotājas vienotos 
tērpos apdziedāja četrus atrak-
tīvus puišus. Koncertu noslēdza 
12.a klase - pašpietiekami ar 
savu muzikālo pavadījumu un 
optimistisku skanējumu. Prieks, 
ka skolēnu uzstāšanās iemaņas 
pilnveidojas, viņi var mācīties 
no skolasbiedriem, izbaudīt 
priekšnesumus un arī uzzināt 
kaut ko jaunu - šoreiz par latvie-
šu teātra mūziku. Paldies mūzi-
kas skolotājiem Ingai Strantei, 
Inārai Ādmīdiņai, Artai Zundei, 
Vitālijam Bogdanovičam un vi-
siem, kuri uzstājās un sagādāja 
prieku klausītājiem!

Inta Cirša 

KONTEINERS STIKLAM

Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. Visa -
-

-
-

priekšmetus.

-

-

64281250 vai 26132288.

  31. maijā liecības un atzinības 
rakstus par labām sekmēm saņē-
ma arī Salacgrīvas vidusskolas 
1. - 11. klašu skolēni. Svinīgo 
mirkli skanīgāku un priecīgāku 
darīja orķestra Reids priekšne-
sumi, kā arī skolas vadības vē-
lējumi. Apbalvojumus saņēma 
5. - 8. klašu skolēni par dalību 
Dabaszinātņu dienā, bet 9. - 12. 
klašu audzēkņiem atrisinājās in-
triga, kas tad šogad saņems Gada 

klases titulu un vienas die-
nas ekskursiju. Ar izteiktu 
pārsvaru (1406 punkti) par 

uzvarētājiem kļuva 12.a klase 
(audzinātājs M. Majors), 2. vietā 
ar 876 punktiem 11. klase (audz. 
I. Ādmīdiņa), no viņiem pavisam 
nedaudz atpalika 10. klase (audz. 
R. Ziemele) – 797 punkti. Uzva-
rētāji saņēma ceļojošo kausu, visi 
varēja mieloties ar svētku kliņ-
ģeriem un pārdomāt, kas bijuši 
veiksmes punkti un kas klupšanas 
akmeņi.
 Jauku, interesantu un aizraujo-
šu vasaru visiem vēlot - 

Inta Cirša

Mācību gads un konkurss 
Gada klase noslēgušies

Gada klase 2013 - 12.a, audzinātājs - Mārcis Majors (ceturtais no labās)

Dziesmas no latviešu 
teātra izrādēm 
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 Sociālās aprūpes un rehabilitācijas vies-
nīcas Brīze seniorus iepriecināja skolēni. 
Pirms Mātes dienas ar labdarības koncertu 
viesojās Salacgrīvas mūzikas skolas au-
dzēkņi, kuri pavisam drīz absolvēs 1. kla-
si. Ar viņiem kopā bija direktore Katrīna 
Borozdina, pedagogi Elza Šulce un Vitālijs 
Bogdanovičs. Jaukākais bija tas, ka bērnu 
acīs bija patiess prieks uzstāties, parādīt, ko 
pa gadu iemācījušies, un iepriecināt seni-
orus. Ieskanējās dažādi mūzikas instrumen-
ti: Jolanta Ābola skaņdarbu izvilināja no 
saksofona, Adrija Ita Bērziņa un Liāna Arta 
Persidska spēlēja akordeonu, Ralfs Vasils 
bija iemanījies trombona spēlē, Līva Grē-
ta Sīlīte un Elizabete Zvaigzne iecienījušas 
blokfl autu, Samanta Ābola un Ance Nadīna 
Tomsone – fl autu, bet Elizabete Kalniņa 
–ģitāru. Seniori pateicās par labdarību un 
izrādīto cieņu.
 Savukārt Salacgrīvas vidusskolas 4.a 

klases skolēni kopā ar audzinātāju Bai-
bu Runci ciemos ieradās dažas dienas pēc 
svētkiem, dāvinot izrādi Svešiniece puķu 
dobē. Brīva, atraisīta gaisotne, spēlētprieks, 
smaidi, atziņas par draudzību – to visu 
uzbūra Samanta Kalniņa, Signe Zvejnie-
ce, Romina Grīnvalde, Daniela Kalniņa, 
Madara Skvorcova, Sintija Migliņa, Valters 
Bitmanis, Uvis Ķirsis, Santa Bergšteine, 
Karīna Kleine, Alise Zlidņeva. Pārsteidza 
tas, ka bērni nesteidzās tik ātri projām, bet, 
audzinātājas rosināti, runāja arī dzeju par 
māti un izpildīja jautras dziesmiņas, tās lie-
liski papildinot ar tekstam atbilstošām kus-
tībām. Seniori izteica atzinību bērnu snie-
gumam, jo īpaši par to, ka visu zināja no 
galvas, runāja droši un pārliecinoši. Paldies 
visiem skolotājiem, kuri audzina skolēnos 
cieņu pret vecākās paaudzes cilvēkiem! 
   

Ligita Jirgensone

Labdarības koncerti Brīzē

 Lai aktualizētu jautājumu par bērnu un 
ģimenes vietu valstī, vairāki simti ģimeņu 
Latvijā 26. maijā vienlaikus piedalījās Lie-
lajā ratu pastaigā. Tā bija sociāla akcija, 
kuras laikā notiek gājiens ar mazuļiem ra-
tiņos. Viens no pasākuma mērķiem ir sa-
liedēt māmiņas, sniegt viņām atbalstu, kā 
arī apzināt mazu bērnu vecāku vajadzības. 
Tomēr ne mazāk svarīgs pasākuma uzde-
vums ir arī jauno māmiņu aktīvāka iesais-
tīšana sabiedriskajā dzīvē, pēcdzemdību 

nomāktības profi lakse un atbalsts krīzes 
situācijās. Pastaigas laikā bērnu ratus rotā-
ja krāsaini baloni un citas pazīšanas zīmes. 
Lielā ratu pastaiga, kas Latvijā šogad no-
tika jau ceturto gadu, risinājās 27 pilsētās. 
Par spīti lietainajam laikam, šogad pirmo 
reizi gājiens notika arī Salacgrīvā, to orga-
nizēja Salacgrīvas novada ģimeņu biedrī-
ba. 

Ilze Rubene
Lienes Brunzetes foto

Lielā ratu pastaiga Salacgrīvā

Arī Salacgrīvas jaunās māmiņas piedalījās Lielajā ratu pastaigā

 Maijā Debrecenas pamatskolas orga-
nizētajā EngRead konkursā Ungārijā pie-
dalījās Salacgrīvas vidusskolas 8.a klases 
skolēns Ričards Kauliņš (skolotāja Ināra 
Biseniece). Nu, guvuši gūzmu iespai-
du un pieredzi, esam atgriezušies mājās. 
Konkursā sākumā piedalījās 970 skolēnu, 
kuri atbildēja uz jautājumiem par izvēlē-
to grāmatu. 2. kārtā prezentāciju veidoja 
170 skolēnu, no kuriem 50 (25 ungāru un 
25 no citām Eiropas valstīm) tika atlasīti 
noslēguma kārtai - prezentācijai 17. maijā.
 Skolā valdīja īsta rosība - skolēni reģis-
trējās un vienlaikus izlozēja uzstāšanās kār-
tu. 2. grupai, kurā uzstājās Ričards, sāku-
mā notika interesantas iepazīšanās spēles, 
pēc tam devāmies aizraujošā ekskursijā pa 
Debrecenu - otru lielāko Ungārijas pilsētu. 
Konkursā bija interesanti vērot, cik dažā-
das bija prezentācijas un priekšnesumi par 
3 lasītajām grāmatām. Daži bija iejutušies 
grāmatu varoņu tēlos, citi izmantoja mas-

kas un dažādus atribūtus, bet galvenais, ko 
vērtēja žūrija, bija laba valoda, aizrautība 
un pārliecība par savu izvēlēto tematu. Ri-
čards uzstāšanās par Dž. Ostinas romānu 
Prāts un jūtīgums izskanēja pārliecinoši. 
Piedalīšanās šādā konkursā ir liela piere-
dze. Mums bija arī iespēja iepazīties ar 
Ungārijas galvaspilsētas ievērojamākajām 
vietām - Varoņu laukumu, pili, Zvejnieku 
bastionu, centra gājēju ielām, parlamen-
tu. Izmantojām visa veida transportu, tai 
skaitā metro, kas ir otrs vecākais pasaulē. 
Skolēni divas naktis pavadīja ģimenēs, kas 
deva iespēju iepazīties ar sadzīvi un ungāru 
ikdienu. Sarunās ar vienaudžiem, organiza-
toriem un skolotājiem bija iespēja izmantot 
savas svešvalodas prasmes.
 Paldies Salacgrīvas novada domei par 
fi nansiālo atbalstu šim braucienam, kurā 
Ričardu pavadīja skolotāja Inta Cirša!

Inta Cirša

Konkursā Ungārijā

Ričards Kauliņš konkursā Ungārijā

 Zini, mini un atmini - tā saucās pēcpus-
dienas tikšanās Svētciema bibliotēkā. Par 
spīti neierastajai maija tveicei, putekļaina-
jam ceļam un pavasara dārza darbiem smai-
dīgas un labā noskaņojumā ciemos ieradās 
5 Korģenes asāko prātu īpašnieces. Svēt-
ciemā gan tāds ofi ciāls krustvārdu minētā-
ju klubiņš vēl nav izveidojies, taču brīvajā 
laikā ar mīklu minēšanu nodarbojas vairāki 
mūsu lasītāji. 
 Martā bijām ciemos pie korģeniešiem, 
nu viņus sagaidījām pie sevis. Šoreiz pie-
dāvājām risināt ne tikai klasiskās krustvār-
du mīklas, bet arī bilžu mīklas par novada 
skaistākajām vietām, jautrās mīklas, kā arī 
atbildēt uz dažādiem erudīcijas jautāju-
miem. Pavisam tika doti 5 uzdevumi, par 
katru no tiem varēja iegūt punktus. Rezul-
tātā, tāpat kā iepriekš Korģenē, uzvarētāji 
bija visi. Taču summējot iegūtos punktus, 
lielāko skaitu ieguva svētciemietes Anda 
Tambure un Vija Kosīte un korģenietes 
Dzintra Šulce un Vēsma Jurševica. Ko-
pumā ne mīklas, ne erudīcijas jautājumi 
mums, bibliotekārēm, nelikās pārāk sarež-
ģīti (protams, ja atbildes ir turpat blakus 
pierakstītas!), bet minētājas apgalvoja, ka 
tik viegli vis nebija. Sevišķi nācies pado-
māt par novada bilžu mīklām, jo ne visi 
bija redzējuši, kāda izskatās Lāņu muiža, 
atjaunotais tiltiņš pār Svētupi, svētozolu 
aplis Svētciemā vai Ķurmraga bāka. Taču, 
veikuši uzdevumu, gan viesi, gan mājinie-
ki atzina - bija interesanti! Paldies aktīva-

jai krustvārdu mīklu minētājai korģenietei 
Dzintrai Anitai Rihaļskai par lielo centību, 
risinot mīklas par piejūras pagastiem un 
pilsētām, ņemot vērā, ka Salacgrīvas no-
vads viņai pasvešs. 
 Lai apziņā nostiprinātu visiem zināmās 
patiesības cik daudz ir jāuzzina, lai apzinā-
tos, cik maz tev ir zināms vai zināšanas var 
būt tikai tam, kam ir jautājumi, vēlreiz kopā 
pasmaidījām par mūsu politiķu atbildēm 
uz laikraksta Diena sarīkotā kontroldarba 
lielāko partiju līderiem. Nu, piemēram, uz 
jautājumu par to, kas ir Aleksandrs Čada-
rainis, pareizo atbildi no 6 politiķiem zināja 
tikai 2, bet uz jautājumu Kā sauca Vinnija 
Pūka saimnieku?, vairākas atbildes bijušas- 
Sivēns. Un kur nu tik smagi jautājumi kā 
par Latvijas himnas autoru vai kontinentu 
skaitu. Precīzi nosaukt visus kontinentus 
varēja tikai 1 no 6 - daži uzskatīja, ka Ame-
rika ir viens kontinents, vēl kāds aizmira 
par Antarktīdu...
 Pēcpusdiena aizritēja nemanot. Noslē-
gumā katram dalībniekam tika dāvātas 
puķu sēklas saules krāsās, kā arī Salacgrī-
vas novada bukleti, kas varētu būt noderīgi 
turpmākajos konkursos. Paldies Korģenes 
bibliotēkas vadītājai Ilzei Baumanei par 
labiem padomiem un sadarbību pasākuma 
rīkošanā! Paldies visiem abu bibliotēku la-
sītājiem par jauko tikšanās iespēju! Šķīrā-
mies, lai atkal satiktos rudenī.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja 

Svētciemā tiekas Korģenes un 
Svētciema bibliotēkas lasītāji

Krustvārdu 
minēšana 
izvērtās 
interesanta

 2012./2013. mācību gada noslēgumā 29. 
maijā Salacgrīvas vidusskolā pirmo reizi 
norisinājās dabaszinātņu diena. 
 Šajā dienā 5. – 8. klašu grupas kopā 
ar audzinātāju apmeklēja 8 stacijas, ku-
rās bija jāpilda dažādi uzdevumi. Mate-
mātiskus uzdevumus veica Asprātības 
pilī (R. Ziemele), Domājam un rēķinām 
(I. Ceika), Dzirnaviņās (G. Meiere) un 
Rēķini! (R. Ziemele), ar ķīmiju saistītos 
- Cik jaudā, tik dari! (L. Pelše) un Ap-
raksti, ko redzi! (D. Kaša). Fizikas uzde-
vumus risināja stacijā Septiņreiz nomēri! 
(S. Dārziņš) un ar bioloģiju saistītos - Kas 
tas ir? (L. Tauriņa). Skolēni, katrā stacijā 
vācot punktus par paveikto, strādāja ļoti 
organizēti un ar lielu interesi. Uzdevumi 
bija netradicionāli un ļāva skolēniem pa-
rādīt radošumu. I vietu ieguva 8.a klase 
(kl. audz. G. Ūdris), II vietā - 7.b (audz. 

L. Rozenberg a) un – pārsteidzoši - III vietā 
5.b klase (audz. S. Bērziņa). Noskaidrojām 
arī speciālistus dažādās dabaszinātņu no-
zarēs. Labākie biologi – 8.b klase (audz. 
A. Užāne), labākie ķīmiķi – 7.a (audz. 
L. Valaņina), matemātiķi – 6.b klase (audz. 
šajā dienā I. Balode), fi ziķi – 5.a klase 
(audz. R. Kariņa). Visgrūtāk šoreiz veicās 
6.a klasei (audz. I. Rozenberga), bet viņi 
saņēma diplomu par izturību.
 Paldies kolēģiem par atbalstu, uzdevumu 
sagatavošanu un staciju vadīšanu! Paldies 
10. un 11. klases skolēniem par palīdzību 
skolotājiem un paldies klašu audzinātājiem 
par līdzdalību un skolēnu iesaistīšanu!
 Cerot arī uz turpmāku sadarbību - 

Līga Tauriņa,
dabaszinātņu metodiskās 

komisijas vadītāja

Dabaszinātņu diena Salacgrīvas 
vidusskolā

Jautājumus stacijā Kas tas ir? uzdod skolotāja Līga Tauriņa
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 25. maijā ar plašu pasākumu 
Latvijas Etnogrāfi skajā brīvda-
bas muzejā noslēdzās SIA Zaļā 
josta organizētais makulatūras un 
bateriju vākšanas konkurss Tīrai 
Latvijai, kā arī no otrreizējām 
izejvielām izgatavotu instalāciju 
konkurss. Pasākuma laikā dar-
bojās neskaitāmas ar vides aiz-
sardzību saistītas radošās darbnī-
cas bērniem, katram bija iespēja 
iesēt eglīti vai priedīti un vēlāk 
to iestādīt savām mājām tuvējā 
mežā. Bērniem tika piedāvāta ie-
spēja noskatīties fi lmas par dabu, 
spēlēt vides spēles, aplūkot no 
otrreizējām izejvielām tapušus 
radošos darbus un daudzas citas 
aktivitātes. Uz centrālās skatuves 
čaklo makulatūras un bateriju 
vācēju priekam muzicēja Lauris 
Reiniks un grupa PeR, tika go-
dināti un apbalvoti čaklākie ma-
kulatūras un bateriju vācēji un 
radošā konkursa uzvarētāji.
 Makulatūras vākšanas kon-
kursā, kas aizsākās pērn novem-
brī un turpinājās līdz 2013. gada 
aprīlim, un ko Zaļā josta organi-
zēja sadarbībā ar SIA Papīrfabri-
ka „Līgatne”, AS Latvijas Valsts 

meži (LVM) un Valsts izglītības 
satura centru (VISC), piedalījās 
337 skolas un pirmsskolas izglī-
tības iestādes no visas Latvijas. 
Tostarp bijaarī pirmsskolas izglī-
tības iestādes Vilnītis Svētciema 
fi liāles bērni, kuri šajā konkursā 
piedzīvoja absolūtu triumfu, vai-
rakkārt kāpjot uz goda pjedestāla 
un saņemot balvas par iegūtajām 
1. vietām konkursa 3 nomināci-
jās: 
 lielākais savāktais makulatūras 

apjoms uz iestādi kopumā - 40994 
kg - gandrīz 8 reizes vairāk nekā 
2. vietas ieguvējiem; 
 lielākais savāktais makula-

tūras apjoms uz vienu bērnu - 
1281,06 kg;
 individuālajā konkursā visvai-

rāk makulatūras - 11000 kg - sa-
vākusi mazā svētciemiete Agne-
se Bērziņa!
 Bateriju vākšanas konkursā 
Tīrai Latvijai, ko arī organizēja 
Zaļā josta sadarbībā ar AS BAO 
un VISC, svētciemieši 252 skolu 
vidū ieguva godpilno 2. vietu, sa-
vācot 10875 kg izlietoto bateriju. 
A. Bērziņa individuāli ierindojās 
9. vietā, kas arī ir visnotaļ apsvei-

cams rezultāts.
 Iegūtas daudzas vērtīgas bal-
vas: izglītojoša vides izziņas 
ekskursija, ko dāvā LVM, 200 kg 
dažāda veida papīru bērnu nodar-
bībām, ko dāvā papīrfabrika Lī-
gatne, Ls 300 un Ls 200 dāvanu 
kartes sporta inventāra iegādei no 
Zaļā josta, atlaižu kuponi ieejai 
četros dažādos ar dabu saistītos 
muzejos, SIA Lāči saldumi un 
citas pārsteiguma veltes. Svēt-
ciema fi liāle aktīvi strādāja visu 
konkursa norises laiku, kļūstot 
arī par makulatūras vākšanas 
konkursa starpposmu uzvarētāju. 
Balvā no papīrfabrikas saņemts 
milzīgs sudrabegles stāds, ko 
paredzēts iestādīt bērnu laukumā 
pie iestādes.
 Panākumu pamatā ir bērnu ve-
cāku fanātisks komandas darbs, 
ko ar milzīgu enerģiju organizēja 
un vadīja Mārīte Liepiņa-Bēr-
ziņa, jo katrs makulatūras kilo-
grams bija jāatrod, jānogādā sa-
gādes vietā, jāsasaiņo pakās, jā-
sakrauj konteineros nogādāšanai 
papīrfabrikā. Liels paldies par 
atbalstu AS Brīvais vilnis, SIA 
Salacas Termināls kolektīvam un 

personīgi direktoram Tomasam 
Lembertam, SIA MBEE, Jānim 
Petrovam, Sarmītei Persidskai, 
Aigaram Briedim, Laurai Ķirsei, 
Salacgrīvas mūzikas skolai, SIA 
AMEI MB, Svētciema un Salac-
grīvas bibliotēkai, Lauvu tautas 
namam, Svētciema attīstības 
biedrībai, PII Vilnītis audzēk-
ņu vecākiem, Svētciema fi liāles 
darbiniekiem, ilgstošas sociālās 
rehabilitācijas kūrortviesnīcas 
Brīze kolektīvam un personīgi 
Mārai un Jurim Maksimoviem, 
kā arī visiem, visiem Salacgrīvas 
novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi 
piedalījās, nododot savu makula-
tūru un izlietotās baterijas! Pal-
dies Salacgrīvas novada domei, 
kas nodrošināja transportu kon-
kursa laureātu nokļūšanai uz lielo 
noslēguma pasākumu!
 Par tīru Latviju iestājās arī PII 
Vilnītis Korģenes fi liāle, pieda-
loties no otrreizējām izejvielām 
izgatavoto instalāciju konkursā 
ar darbu Princeses kleita. Kom-
plektā ietilpa no plastmasas mai-
siņiem tamborētā princeses klei-
ta, cepure, rokassomiņa, rotaslie-
tas, ziedu pušķis. 50 darbu kon-

kurencē Princeses kleita saņēma 
skatītāju lielāko balsojumu, tā 
iegūstot godpilno 1. vietu un pār-
steiguma balvu. Paldies Korģe-
nes fi liāles vecākiem par atbalstu 
materiāla - izlietoto plastmasas 
maisiņu - sagādē! Īpašs paldies 
skolotājai Ilgai Ūdrei un Sanitai 
Cukmanei par ideju un palīdzību 
idejas īstenošanā!
 Konkursa Tīrai Latvijai no-
slēgumā uzrunu teica sponsori, 
atbalstītāji, organizatori. Viņi 
novērtēja bērnu milzīgo iegul-
dījumu vides sakopšanā, slavēja 
čaklos makulatūras un bateriju 
vācējus, vienlaikus uzsverot, ka 
ne jau savāktajos makulatūras 
un bateriju kilogramos un ton-
nās meklējama pasākuma būtība. 
Galvenais - kopīgi un lietderīgi 
darbojoties, bērni caur savu per-
sonīgo ieguldījumu mācās sa-
glabāt tīru vidi, mācās domāt un 
dzīvot zaļi, jau no mazām dienām 
gūstot izpratni par tīras vides no-
zīmi un iestājoties par tīru Latvi-
ju.

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

PII Vilnītis Svētciema un Korģenes fi liāles audzēkņu triumfs 
konkursā Tīrai Latvijai

Balvu par 1. vietu saņem svētciemiete Mārīte Liepiņa-Bērziņa un viņas 
mazā meitiņa Agnese

PII 
Vilnītis 

Svēt-
ciema 
fi liāles 

bērni 
kopā ar 
saviem 

vecā-
kiem 
šajā 
kon-

kursā 
piedzī-

voja ab-
solūtu 

triumfu

 17. maijā Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) speciālisti kopā 
ar būvniekiem no SIA Jungrex 
pieņēma ekspluatācijā jaunos 
tūrisma infrastruktūras objektus 
Salacgrīvas novadā, kas tapuši, 
pateicoties Kohēzijas fonda fi nan-
sēm projektā Antropogēno slodzi 
samazinošās un informatīvās in-
frastruktūras izveide Natura 2000 
teritorijās. Dabas liegumu Randu 
pļavas, Vitrupes ieleja un Vidze-
mes akmeņainā jūrmala apmeklē-
tāji turpmāk varēs izmantot jaunu 
infrastruktūru – kājnieku laipas, 

informācijas stendus, dabas mācī-
bu klasi, atpūtas vietas, pludmales 
kāpnes, skatu platformas. 
 Neliels pārbaudījums jaunajai 
infrastruktūrai randu pļavās no-
tika jau 18. maijā, kad turienes 
tornis piedalījās jau tradicionāla-
jās Torņu cīņās, ko organizē Lat-
vijas Ornitologu biedrība. Šogad 
mūsu tornis ticis arī pie krusttēva 
– restorāna Trīs pavāri. Vairāk par 
šo pasākumu internetā - putni-
dabā.lv.
 Taču sabiedrības vislielākais 
atbalsts bija 18. maija vakarā no-

tikušajai Muzeju naktij, kurā jau 
trešo gadu piedalās arī Dabas aiz-
sardzības pārvaldes Salacgrīvas 
biroja darbinieki. Apmeklētāji va-
rēja vērot un klausīties stāstījumu 
par klimata izmaiņām un cilvēka 
iespējām dzīvot zaļāk. Šo izde-
vību izmantoja gan pieaugušie 
praktisku jautājumu noskaidroša-
nai, gan jaunieši prāta asināšanai 
ar zaļajām spēlēm.

Gintārs Rubenis,
DAP Vidzemes reģionālās 

administrācijas 
vecākais valsts vides inspektors 

Zaļie notikumi
Salacgrīvas novadā

Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes 
speciālisti kopā 
ar būvniekiem no 
SIA Jungrex pie-
ņem ekspluatāci-
jā jaunos tūrisma 
infrastruktūras 
objektus Salac-
grīvas novadā

 …Balts es, balts 
sniegs un / balts es 
esmu liecinieks… 
- šos vārdus aktie-
ris Jānis Paukštel-
lo ierakstīja Līgas 
Blauas grāmatā Jā-
nis Paukštello tintē, 
bet balts tikšanās 
reizē 31. maijā Sa-
lacgrīvas bibliotē-
kā.
 Jau krietnā pēc-
pusdienā māks-
linieks kopā ar 
dzīvesbiedri Elīnu 
ierodas bibliotēkā. 
Redzams satrau-
kums – kā nu tik-
sim galā ar fono-
grammu. Viss tiek 
nodots Elīnas gādīgajās rokās, 
un pēc brīža ar dziesmu lasītavā 
esošos klausītājus sveic J. Paukš-
tello. Skan Imanta Ziedoņa, Knu-
ta Skujenieka dzeja… Bezgala 
vienkārši, bezgala emocionāli, 
ar laba humora piedevu. No sirds 
dziedam līdzi kopā ar Jāni tuvas 
un pazīstamas dziesmas. Apmek-
lētājiem no sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas viesnīcas Brīze ik 
pa brīdim jānotrauc asara. Tā rit 
no prieka par tikšanos un emoci-
jām, ko aktieris ļauj izdzīvot. Tās 
ir atmiņas par kino un teātra izrā-
dēm, kurās redzēts J. Paukštello. 

Sirsnīga tikšanās 
Salacgrīvas bibliotēkā

Vienkārša un bezgala sirsnīga bija tikšanās ar 
Jāni Paukštello Salacgrīvas bibliotēkā

 Pusotra stunda aizrit kā viens 
mirklis. Esam pateicīgi par šo 
tikšanos gan Jānim, gan Elīnai. 
Viņi mums atstāja sirdsmieru un 
gaišumu, kas visu laiku staroja 
no pašiem. Kā kopīgi dziedātajā 
dziesmā:
 … un šis mirklis man šķiet
 balts kā ābeles zieds
 balts kā ābeles zieds 
 saldām skurbuma smaržām 
apņemts.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas 

metodiķe, 
Bērnu literatūras centra vadītāja
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 Daba ir mūsu lielākā bagātība. 
Diemžēl dzīvē mēs bieži kaut ko 
spējam novērtēt tikai tad, kad to 
zaudējam. Nodarot dabai pāri, 
izpostot, piesārņojot pasauli sev 
apkārt, lielākoties cietīsim nevis 
mēs, bet mūsu bērni. Daba jāsau-
dzē, lai arī mūsu pēcnācēji varē-
tu vērot to skaistumu, ko pašlaik 
baudām mēs. Mums jāiemācās 
mīlēt dabu, mīlēt apkārtējo pa-
sauli. Lai to darītu, nav obligāti 
būt biologam.
 Saskarsme ar dabu labvēlīgi 
ietekmē jebkura vecuma cilvēku, 
tā vispusīgi attīsta bērnus. Pareizi 
audzinot bērnu, viņam izveidojas 
iemaņas saudzīgai attieksmei pret 
dabu, attīstās jēga par tās resursu 
nozīmi un nepieciešamību tos sa-
prātīgi izmantot. Pētot dabu un 
strādājot tajā, bērns sāk to mīlēt, 
un šī mīlestība, prasmīgi vadīta, 
pāriet uz pilsētas, novada, savas 
valsts – dzimtenes mīlestību. Ie-
vērojamais pedagogs V. Suhom-
ļinskis bērnu audzināšanas pa-
matā lika to tuvāko- iepazīšanos 
ar dzīvo dabu. Estētiskā nozīme 
dabai ir milzīga. Daba vienmēr 
bijusi mākslas iedvesmotāja
 Ir svarīgi meklēt zināšanu un 
gara gaismu savā iekšienē. Šo-
dien, kad vairāk kā citkārt aizdo-
mājamies, kas ir īstenā latvietība, 

kur ir mūsu saknes, no kurienes 
nāk mūsu zināšanas un mūsu 
spēks... Par to liecina kaut vai 
tas, ka arvien vairāk svinam īstos 
saulgriežus, vēlamies uzvilkt tau-
tastērpu, apmeklēt Latvijas svēt-
vietas, uzzināt par dainām.
 Salacgrīvas vidusskolā priekš-
pēdējā mācību nedēļa ir ne ti-
kai eksāmenu laiks devītajiem 
un divpadsmitajiem, bet tā ir 
projektu nedēļa. Skolēni raksta 
projektus par Latviju, lai labāk 
iepazītu tās skaistākās vietas, lat-
viskās tradīcijas utt. Sākumsko-
las skolēniem šajā nedēļā notika 
2 lieli pasākumi. Visu mācību 
gadu kopā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes(DAP) speciālisti Intu 
Somu un viņas kolēģiem skolē-
ni apguva zināšanas par dabas 
daudzveidību, veica pētījumus, 
vēroja, salīdzināja, pierakstīja. 
Katra jauna nodarbība sniedza 
jaunas zināšanas par norisēm 
mums apkārt. 20. maijā skolēni 
kopā ar saviem zaļajiem drau-
giem tikās mācību gada pēdējā 
pasākumā Bioloģiskās daudzvei-
dības dienā. Bērni dažādu spē-
ļu veidā nostiprināja zināšanas 
par koku, dzīvības norisēm tajā. 
Darbs ritēja grupās. Katra gru-
pa izveidoja koku ar tā saknēm, 
stumbru, zariem, lapām. Katrai 

koka sastāvdaļai ir noteikta funk-
cija, ko skolēni interesantā veidā 
izspēlēja, izmantojot gan cukur-
graudiņus, gan ūdeni, gan papīra 
lapiņas. Viss notika ļoti organi-
zēti, pat lielākie delveri nejuta, 
kā viņi nemanot tika iesaistīti 
procesā un bija aizņemti ar daudz 
interesantākām nodarbēm nekā 
uzmanības pievēršanu sev. Sko-
lotāji kārtējo reizi pārliecinājās, 
ka pozitīva rezultāta sasniegšanai 
mācību standarta īstenošanā liela 
nozīme ir profesionāļu piesaistei 
mācību un audzināšanas darbā. 
Mēs varam būt gandarīti, ka viņi 
ir mūsu pilsētā un atbalstu, pado-
mu un palīdzību nekad neatsaka. 
Paldies Intai, Baibai un Gunta-
ram!
 Bet visu mācību gadu dabas iz-
zināšanas procesi gāja cieši roku 
rokā ar latvisko tradīciju un fol-
kloras izpēti. Liela padomdevēja 
bija folkloras kopas Cielava va-
dītāja Zenta Mennika. Viņai bieži 
palīgā devās gan pašas folkloras 
kopas dalībnieces, gan mazie 
zēģelēni. Arī šim gada garumā 
ieguldītajam darbam vēlējāmies 
pielikt treknu punktu. Tāpēc 
21. maija priekšpusdiena tika 
veltīta folkloras tradīciju kopša-
nai. Rīts pienāca ar salijušu zemi, 
apmācies, bet mazās meitenes 

uz skolu devās ar ziedu vaina-
dziņiem galvā. Tika atrasta salī-
dzinoši sausākā vieta Zvejnieku 
parka teritorijā. Zenta ar saviem 
palīgiem ieskandināja šo vietu 
ar stabulītes, kokles un dziesmas 
skaņām, iekurināja ugunsku-
ru, un vasaras ielīgošana varēja 
sākties. Zentas spēcīgā balss un 
dziesmas vārdi lika mirkli ie-
klausīties gan sevī, gan dabā, gan 
saklausīt vasaras skaņas. Tautas-
dziesmas mijās ar latviskām ro-
taļām. Bet skolotājas paralēli šīm 
aktivitātēm steidza uz ugunskura 
pagatavot ēdienu, ko daži sauc 
par pantagu, daži - pentoku, vēl 
citi - penkoku. Ne visi bērni tādu 
bija ēduši, bet daudzi pēc tam vē-
lējās to baudīt atkārtoti. Mācību 
gadu rudenī sākām ar latviskajām 
tradīcijām un putras vārīšanu uz 
ugunskura, bet beidzām ar līgo-
šanu. Mūsuprāt, skolēni mācību 
gada laikā daudz ieguvuši, rīkojot 
šādus pasākumus. Liekas dīvai-
ni, ka ir meitenes, kuras ne reizi 
mājās nav pinušas vainadziņus. 
Priecājamies, ka kopā ar Zentu 
esam varējušas skolēnus iepazīs-
tināt ar latviskajām tradīcijām, tā 
stiprinot mūsu identitāti. Bijām 
plānojušas siet sieru uz ugunsku-
ra, bet zinot, cik bērni ir nepacie-
tīgi un kā vēlas ātru rezultātu, no 

šīs jaukās ieceres nācās atkāpties. 
Bet skolotājas to varēs darīt kopā 
ar savu klasi. Mēs, skolotājas, 
un Zentiņa jutāmies gandarītas 
par veikumu. Pašas bijām uzņē-
mušas lielu enerģiju, kas bijusi 
patērēta mācību gada laikā. Daba 
taču dziedē! Bet joprojām daudz 
jārunā ar saviem audzēkņiem 
par dabas saudzēšanu, jo daži 
to aizmirst, un zālē paliek kāds 
nomests šķīvis, maisiņš utt. Bet 
šādu gadījumu vairs nav daudz. 
Bez tam dažiem skolēniem ir vā-
jas pašapkalpošanās prasmes, un 
viņi gaida, ka visu izdarīs skolo-
tāja. Vislabāk skolēnu prasmes, 
uzvedības kultūra parādās tieši 
pasākumos. 
 Aicinām arī vecākus vasarā iet 
ar saviem bērniem dabā, vērot, 
stāstīt, baudīt latviskās tradīci-
jas Līgo svētkos, varbūt uzvilkt 
tautiskus brunčus, ja tas ir iespē-
jams. Atcerēsimies, ka ģimene 
ir tā vieta, kur bērni mācās 
vispirms, kur bērni vēro pie-
augušos, kur veidojas pirmie 
priekšstati par apkārtējā vidē 
notiekošo. Jauku, ar aktivitā-
tēm bagātu vasaru visiem!

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas 

skolotāja

Projektu nedēļas aktivitātes Salacgrīvas vidusskolā

Vasaras ielīgošanu skolēni mācījās kopā ar folkloras kopas Cielava vadītāju Zentu 
Menniku

Interesan-
tas bija 
nodarbī-
bas kopā 
ar DAP 
speciālisti 
Intu Somu

 Šopavasar darbs dzina darbu, 
un, skat, vasara klāt, bet nemaz 
neesam pastāstījuši par paveikto 
pēdējos mēnešos. 
 Aprīlī nodarbojāmies ar ziepju 
gatavošanu (tuvojas dārza darbi, 
rokas vajadzēs mazgāt aizvien 
biežāk un biežāk). Ar padomu 
šajā nodarbē palīdzēja biedrības 

Mēs - Korģenei pārstāve Gunda. 
Nodarbības beigās jau bijām kri-
tuši azartā – gribējās vēl tādu krā-
su salikumu, tādu smaržu un šādu 
formiņu... Mēneša beigās Lielajā 
talkā sakopām tautas nama ap-
kārtni. No manas puses liels pal-
dies visiem, kuri atnāca un čakli 
pastrādāja.

 Maiju sākām ar Pāles no-
vadpētniecības muzeja izstādes 
Lībieši un viņu pēcteči atklāša-
nu. Par jaunākajiem pētījumiem 
un atradumiem lībiešu dzimtās 
mums pastāstīja šī darba veicēja 
Rasma Noriņa. Dzirdējām arī, kā 
skan dzejolis lībiešu valodā. To 
mums, atsvaidzinot savas lībiešu 

Lauvās - no pavasara vasarā

Biedrības Svētupes Lauva un tautas nama kopīgi organizētajā ekskursijā uz Smiltenes pusi braucēju netrūka

valodas kursos iegūtās zināšanas, 
nolasīja Linda. Izstāde vēl šomē-
nes apskatāma tautas namā.
 18. maija vakarā, spītējot 
lietum un negaisam, devāmies 
Muzeju nakts ekspedīcijā. Ap-
meklējām F. Bārdas dzimtas mā-
jas Rumbiņus. Tur patiešām bija 
piedomāts, lai interesanti būtu 
gan jaunākajai, gan vecākajai 
paaudzei un aktivitātes notiktu 
visu laiku. Klausījāmies koncer-
tu, meitenes devās veiklības un 
atjautības trasītē. Pēc tam izstai-
gājām Limbažu muzejus, mūž-
izglītības centru Filcīti, luterāņu 
baznīcu. Mājupceļā iegriezāmies 
Pāles novadpētniecības muzejā.
 Bet vasaras sezonu atklājām 
8. jūnijā ar biedrības Svētupes 
Lauva un tautas nama kopīgi or-
ganizēto ekskursiju uz Smiltenes 
novadu. Vispirms gan iegriezā-
mies Valmieras muzeja garšaugu 
un ārstniecības augu namiņā. Tā 
dārziņā katra dobju rinda pare-
dzēta savai lietošanai – ir gan 
nomierinošā, gan saaukstēšanās, 
gan citas dobītes. Muzeja darbi-
nieces deva daudz noderīgu pa-
domu (vai zinājāt, ka pujeņu ce-
ram ir nomierinoša un relaksējoša 
iedarbība?), pagaršojām tādas 
tējas, ko citādāk nebūtu dzēruši, 
piemēram, ievu. Tālāk ceļš veda 
uz kazkopības saimniecību Muiž-
nieki. Saimniece parādīja par Ei-
ropas fondu līdzekļiem aprīkoto 

slaukšanas zāli un pastāstīja par 
pašu mājās veicamo piena pār-
strādes procesu. Varējām degus-
tēt un iegādāties dažādus sierus 
un jogurtus. Turpat kaimiņos pie 
krāšņās Jeberlejas estrādes ir lau-
ku mājas Donas, kuru saimniece 
senajā maizes krāsnī cep īstu, uz 
kļavu lapām liktu lauku maizi 
(ļoti garšīga!), stāsta maizes tap-
šanas stāstu un nesavtīgi dalās 
ar padomu, kā tikt pie garšīgas 
un kvalitatīvas maizītes katram 
savās mājās. Pēcpusdienā bijām 
Cērtenes pilskalnā, kura apsaim-
niekotāji ar Latvijas Hipotēku un 
zemes bankas klientu kluba Mēs 
paši atbalstīto projektu palīdzību 
izveidojuši dažādas atrakcijām un 
skaistiem skatiem bagātas dabas 
takas, ir ideju pilni šo darbu tur-
pināt un ar savu stāstījumu prot 
ieinteresēt par dabu un pilskalnu.
 Dienas beigās apmeklējām 
viesu namu Oāze. Paši mazākie 
priecājās par trušu dārzu un to 
skaistajām mājiņām, lielākie iz-
mēģināja ūdensbumbas priekus, 
bet mēs priecājāmies par skaisti 
un pārdomāti izveidoto mājas ap-
kārtni. 
 Paldies Salacgrīvas novada 
domei par fi nansiālo atbalstu un 
SIA Jaunarkādijas par transpor-
tu un šoferīšu laipnu izdabāšanu 
mūsu vēlmēm!

Indra Kauliņa
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   19.00 Siera siešana, galda klāšana un vēl daži neatliekamie darbiņi
   20.30 Uguns rituāls 
   21.00 Mielasts un atspirdzinājumi
   22.00 (22.22)  Saules pavadīšana
   22.30 Dziesmas, rotaļas un danči
   23.00 Pūdeles aizdedzināšana
   23.30 Mielasts, atspirdzinājumi, dziesmas un danči
   24.00 Uguns plosta laišana ezerā
   1.30 Atspirdzinājumi, mielasts, danči, dziesmas un citas aktivitātes
   4.29 Saules sagaidīšana
29.VI 20.00 2. Pēterdienas danču svētki Liepupes pilskalnā
    Kad aizgāja Jāņu diena, 
    Tad apklusa lakstīgala; 
    Tad dziedāja Pēter’ bērni, 
    Ogu laiku gaidīdami. 
  XXV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanai    
  veltīta Liepupes Dziesmu un deju svētku karoga pacelšana
  Dziesmu un Deju svētku norūdīšanās koncerts un balle. 
  Piedalās:
   Skultes vidējās paaudzes deju kolektīvs Lecam pa vecam, 
   vad. Rasma Graudīte;
   Skultes jauniešu deju kolektīvs Prieks, 
   vad. Rasma Graudīte un Elīna Medne;
   Mazsalacas vidējās paaudzes deju kolektīvs Skaņaiskalns, 
   vad. Jānis Trezuns;
   Mazsalacas jauniešu deju kolektīvs Magone, vad. Aija Vidovska;
   Rīgas TDA Liesma, vad. Jānis Marcinkēvičs;
   Rīgas bērnu deju kolektīvs Kamolītis, vad. Agita Klešetņikova;
   Lēdurgas vidējās paaudzes deju kolektīvs, vad, Ilva Luste;
   Rīgas vidējās paaudzes deju kolektīvs Bānītis, vad. Brigita Čikste;
   Saulkrastu vidējās paaudzes deju kolektīvs Jūrdancis, vad. Judīte Krūmiņa;
   Liepupes deju kolektīvi Ulubele un Liepupīte, vad. Jānis Trezuns.
   Koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Trezuns.
   Pēc koncertazaļumballe ar tautas mūziku līdz plkst.3. 
   Muzicēs Cielavas spēlmaņi (Salacgrīva) un kapela Lieli putni (Lēdurga) 
   Uz ugunskura cepts cūķis un miestiņš - pietiks visiem!
   Krūmos būs vēl kaut kas!
  Uz koncertu un zaļumballi ieeja Ls 1,50. 
  Dziesmu un deju svētku dalībniekiem ieeja brīva 

Salacgrīvā
22.VI 19.00 Jāņu ielīgošana pilskalnā. Teatralizēts koncertuzvedums 
    Skroderdienas Silmačos. 
    Lomās: Māris Trankalis, Ilze Ķemere, Jānis Lipsbergs, 
    Kaspars Ķemers, Diāna Aldersone, Kaspars Neimanis, Evita Liepiņa, 
    Inguna Strautiņa, Atis Jirgensons, Imants Klīdzējs, Ligita Dambe, 
    Anita Dzirnupe, Ilga Tiesnese. Režisore - Inese Jerāne. 
    Piedalās: deju kolektīvi Randa, Tingeltangels, Saiva un koris Salaca. 
    Ieeja brīva
   21.00 Jāņu ielīgošanas balle. Spēlē grupa Dubultprieks. Ieeja brīva

Jūlijā Izstāde: Kas taisa trakumus, krikumkrakumus? 
- Jāzepam Osmanim – 80

Ainažu bibliotēka

Jūlijā Izstāde: Tur pērkons nikni jodus dzenā - 
Arturam Heniņam - 80

Ainažu bibliotēka

Jūlijā Izstāde:Uz mums runā Krišjānis Valdemārs - 
Jūras svētku diena

Ainažu bibliotēka

Jūlijā Izstāde:Ai, zaļā vasariņa! Salacgrīvas bibliotēka 

 Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
saimniecības ēkai ar kadastra apz. 6660 009 0341 003 (81,7 kv.m), kas atrodas uz paš-
valdības zemes gabala Liepupes skola, kadastra Nr. 6660 009 0341, Liepupes pagastā.
 Saimniecības ēkas nosacītā nomas maksa vienam mēnesim – Ls 1,23 
 Izsoles solis – Ls 0,10 
 Izsoles dalības maksa – Ls 10.
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu no-
sacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
8. augusta plkst.17. Reģistrācija izsolei tiek veikta Salacgrīvas novada domes nekustamo 
īpašumu nodaļā darbdienās no 8.00 līdz 17.00, tālr. 64071986, un Liepupes pagasta pār-
valdē, tālr. 64023931.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles. Izsole notiks 9. augustā plkst.10.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās 
Mežgravās, Liepupes pagastā.

 Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli Nr.4 
Liepupe 4, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0079, kas sastāv no dzīvok-
ļa ar kopējo platību 74,2 kv.m.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 500 
 Izsoles solis – Ls 10 
 Izsoles dalības maksa – Ls 10 
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu no-
sacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
8. augusta plkst.17. Reģistrācija izsolei tiek veikta Salacgrīvas novada domes nekustamo 
īpašumu nodaļā darbdienās no 8.00 līdz 17.00, tālr. 64071986, un Liepupes pagasta pār-
valdē, tālr. 64023931.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sada-
ļāIzsoles. Izsole notiks 9. augustā plkst.10 Liepupes pagasta pārvaldes telpās 
Mežgravās, Liepupes pagastā.

 Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu 
zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 14, kadastra Nr. 6615 005 0026, zemes vienības 
kadastra apz. 6615 005 0125, zemesgabala kopējā platība 1600 kv.m.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 5600 
 Izsoles solis – Ls 100 
 Izsoles dalības maksa – Ls 30 
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu no-
sacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
12. augusta plkst. 17. Izsole notiek 13. augustā plkst.11 Salacgrīvas kultūras namā Ostas 
ielā 3, Salacgrīvā.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darba dienu 
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.
 Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli 
Nr.10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 900 0720, kas sastāv no dzīvokļa ar 
kopējo platību 35,9 kv.m.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 300 
 Izsoles solis – Ls 10 
 Izsoles dalības maksa – Ls 10 
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu no-
sacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
12. augusta plkst.17. Izsole notiek 13. augustā plkst.10 Salacgrīvas kultūras namā Ostas 
ielā 3, Salacgrīvā.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darba dienu 
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

 Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli At-
lantijas ielā 1a - 29 Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 900 0725, kas sastāv no dzīvokļa ar 
kopējo platību 35 kv.m.
 Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 3600 
 Izsoles solis – Ls 50 
 Izsoles dalības maksa – Ls 20 
 Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu no-
sacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
12. augusta plkst.17. Izsole notiek 13. augustā plkst.10.30 Salacgrīvas kultūras namā Os-
tas ielā 3, Salacgrīvā.
 Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā 
Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darba dienu 
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

 24. maijā Rīgā, Spīķeru koncertzā-
lē norisinājās iniciatīvas Ilgtspējas in-
dekss noslēguma pasākums, kurā pazi-
ņoja Latvijas ilgtspējīgākos uzņēmumus. 
SIA ZAAO šajā gadā uzlabojusi ilgtspē-
jas rādītājus un ieguvusi augsto sudraba 
kategoriju. Latvijā šāds pasākums notiek 
jau ceturto gadu, ZAAO tajā piedalās 
3 gadus. 
 Ilgtspējas indeksa ietvaros uzņēmums 
sākotnēji iesniedza informāciju par dar-
bību iepriekšējā gadā dažādās kategorijās 
– Vide, Darba vide, Tirgus attiecības stra-
tēģija un Sociālā atbildība. Pēc tam datus 
izvērtēja ekspertu padome. ZAAO Attīstī-
bas daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova 
atzina: - Fakts, ka šogad esam uzlabojuši 
rezultātus dažādās jomās un ieguvuši sud-
raba diplomu, ir viens no nozīmīgākajiem 

uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējīgas at-
tīstības apliecinājumiem. ZAAO mērķis 
allaž bijis ne tikai sniegt kvalitatīvus at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, 
bet arī veicināt dialogu ar sabiedrību un 
nodrošināt vides izglītošanu. „Ilgtspējas 
indeksa” rezultāti to pierāda un ir kā pa-
mudinājums turpmāk strādāt vēl labāk. 
 Kopumā šogad Ilgtspējas indeksā pie-
dalījās 72 uzņēmumi, kas ir ieinteresēti 
tālredzīgas uzņēmējdarbības stiprināšanā 
ne tikai rūpēs par klientu, bet arī sabiedrī-
bu un valsti kopumā. Projekta iniciatori ir 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un 
Latvijas Darba devēju konfederācija. 

Lija Ozoliņa,
SIA ZAAO 

sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO uzlabo rezultātu Ilgtspējas 
indeksā un kļūst par sudraba laureātu

ī d š ldīb ā d d ti kā i lē š j š li bū

Sveicam Salacgrīvas novada 124 absolventusSveicam Salacgrīvas novada 124 absolventus
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā,Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā,

Liepupes un Salacgrīvas vidusskolā.Liepupes un Salacgrīvas vidusskolā.

Nav tāda, ko nevar,Nav tāda, ko nevar,
Ja ir - tad jāvar!Ja ir - tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar. Nav tāda, ko nevar. 
Ja ir - tad jāvar!Ja ir - tad jāvar!
     (Andrejs Eglītis)     (Andrejs Eglītis)


