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Salacgrīvas novada
izdevums

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst. 18:00  – Ls 5,00 €
Pensionāriem (uzrādot apliecības) un bērniem līdz skolas vecumam –  3,00 €
bērniem, jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.
Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā!

2015.gada 11.jūlijā

Juras svetki
Sacensības Ostmalā:
9:30 – smaiļošanā 
11:00 – glābšanas riņķa mešanā ūdenī

DĀVANA no SIA «BAŅĶIS»
un biedrības «Kuivižu zvejnieku apvienība»:
no 10:00 līdz15:00 
VIZINĀŠANĀS JŪRĀ AR ZVEJAS KUĢIEM 
BEZ MAKSAS !!!! 
Laukumā pie kultūras nama:
Tirdziņš ar zivju, mājražojumu un amatniecības preču andelētājiem
12:00 SVĒTKU ATKLĀŠANA
Dailes teātra aktieru ansambļa «ILGA» koncerts
Deju ansambļa «PĒRLE» koncerts «MĪLĒT, DEJOT, ATKĀRTOT»
Atraktīvo MĀSU LEGZDIŅU koncerts
Flamenko dejas
Laša zupas baudīšana

BĒRNIEM - atrakcijas un  citas izklaides 

Spēkošanās stadionā:
10:00 – basketbolā 
13:00 – sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā

       Zvejnieku parka estrādē 

20:00 KONCERTS «MARHILS UN DRAUGI»
kopā ar Uldi Marhilēviču koncertā piedalīsies Aija Andrejeva un Ivo Fomins

21:30 BALLE 
spēlēs grupas: «LAUKU MUZIKANTI», «OPUS PRO» un  DJ Matthew Nagle

23.00 Loterija !!! – ieejas biļetes piedalās loterijā 
Balvās : Piepūšamā gumijas laiva no a/s «Brīvais vilnis», divritenis no SIA  «Baltic Forest»,

konkurss par 2 ieejas biļetēm uz festivālu POSITIVUS

24:00 SVĒTKU UGUŅOŠANA

 24. jūlijā Salacgrīvā sāksies jau sestais 
Starptautiskais  klasiskās  mūzikas  festi-
vāls.  Tā  organizētājs  ir  Salacgrīvas  Kla-
siskās mūzikas festivāla fonds, kura dibi-
nātājs  ir  arī  šī  festivāla  dibinātājs,  idejas 
autors, Virtuozi Moskvi un Mocart Kvartet 
pirmā vijole, izcilais krievu vijolnieks un 
pedagogs Aleksejs Lundins.
  Turpinot iesākto, arī sestajā festivālā Sa-
lacgrīvā piedalīsies izcili mūziķi no Krie-
vijas,  Itālijas,  Spānijas, Austrijas,Vācijas 
un Latvijas.
  Festivāla laikā no 24. jūlija līdz 2. au-
gustam labākajiem Latvijas mūzikas sko-
lu audzēkņiem būs iespēja apgūt mūzikas 
meistarības  noslēpumus  meistarklasēs 
pie  izciliem  pedagogiem:  vijolniekiem 
A.  Lundina  (Krievija),  Annas  Kandins-
kas  (Austrija),  Evas  Binderes  (Latvija), 

pianistiem  Vsevoloda  Dvorkina  (Itālija) 
un Mariannas Aivazovas-Livathinos (Spā-
nija),  flautistes  Ilonas  Meijas  (Latvija), 
akordeonista  Ņikitas  Vlasova  (Krievija), 
altista  Erika Wenbo  Hu  (Vācija),  sakso-
fonista Kārļa Vanaga (Latvija), čellistiem 
Ivara  Bezprozvanova  (Latvija)un  Kristī-
nas Blaumanes (Latvija).
  Šogad  festivāla  koncertos  uzstāsies 
Arama Hačaturjana trio no Armēnijas, lat-
viešu mūziķi Kaspars Zemītis ar program-
mu Karstās stīgas, izcilais ukraiņu pianists 
Aleksandrs  Romanovskis,  A.  Lun dins,  
K. Blaumane, A. Kandinska, Ņ. Vlasovs, 
I. Meija, V. Dvorkins, M. Aivazova-Livat-
hinos, K. Vanags,  I. Bezprozvanovs, Eva 
Bindere, Maksims Novikovs, Larisa Bula-
va,  Jakovs Kacneļsons,  Jevgēņija Krivic-
ka,  Kirils  Soldatovs,  Shoi  Okui,  Vitauts 

Sandeckis,  Natālija  Petražicka, Antoņina 
Kadobnova un orķestris Sinfonietta Rīga. 
Festivāla  laikā  notiks  13  klasiskās mūzi-
kas koncertu Salacgrīvā, Ainažos un Liep-
upē, mūzika skanēs baznīcās, kultūras na-
mos un brīvā dabā.
  Galā  jeb  festivāla  noslēguma koncerts 
notiks  Kapteiņu ostā  uz  ūdenī  peldošās 
skatuves  2.  augustā  ar  festivāla  patrona  
A. Lundina, N. Petražickas, A. Kadobno-
vas, K. Blaumanes un Erika Wenbo Hu uz-
stāšanos.  Biļetes  uz  festivāla  koncertiem 
varēs  iegādāties  Biļešu paradīzes  kasēs, 
Salacgrīvas  Tūrisma  informācijas  centrā 
un Salacgrīvas kultūras namā. 
  Festivāla mākslinieciskais vadītājs, Vir-
tuozi Moskvi un Mocart kvartet pirmā vi-
jole A. Lundins par festivālu saka: - Daba 
un mūzika, kas var būt labāks un svarī-

gāks! Salacgrīvā, kas atrodas vienā no 
skaistākajām Latvijas vietām, mūzika var 
skanēt ne tikai dažādās zālēs, bet arī brīvā 
dabā, kas radīs brīvību mūziķu saskarsmē 
ar festivāla viesiem. 
 - Salacgrīvas pilsēta jau kļuvusi pazīs-
tama ar mūzikas festivālu organizēšanu, 
un šis kamermūzikas festivāls kļuvis par 
vēl vienu spilgtu iespaidu pilsētas muzi-
kālo pasākumu virknē, - pārliecināts  ir 
Salacgrīvas novada Domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs.

Informāciju sagatavoja Ilga Tiesnese,
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla 

fonda koordinatore 
T. 64071987, 26545574, 

salacgriva.klasika@gmail.com 
www.salacgriva.lv

www.klasikasalacgrivafestival.lv

Salacgrīvas VI Starptautiskais 
klasiskās mūzikas festivāls

  Jūnija  beigās  Salacgrīvas  no-
vadā sāka grants seguma ceļu un 
laukumu  apstrādi  ar  putekļu  ab-
sorbcijas  materiālu,  kas  novērš 
ceļu  putēšanu,  izžūstot  seguma 
virskārtai.  Produkts,  ko  izman-
to  ceļu  kaisīšanai,  plaši  izpla-
tīts  Skandināvijas  valstīs,  kā  arī 
Igaunijā.  Turklāt  produkts  ir  vi-
dei  draudzīgs!  Šis  pretputēšanas 
materiāls  mitrina  ceļa  virsmu, 
novēršot  putēšanu,  pastiprinot 
virsmas  noturību  pret  eroziju. 
Pirms  tā  iestrādes  vēlams  esošo 
grants  seguma  ceļu  nogreiderēt. 
Viela ar sāls kaisītāju  tiek  izkai-

sīta  uz  ceļa  virsmas,  iestrādājot 
putekļu  absorbentu  CC  ROAD 
(CaCl2) ne mazāk kā 1,6  t  uz 1 
ceļa kilometru.
  Salacgrīvā  ar  pretputēšanas 
materiālu  apstrādās    Smiltenes, 
Smilšu  (daļu),  Vasaras,  Dārza 
(daļu), Tīruma (īsu), Briežu, Sa-
las  (daļu),  Brenguļmeža  (daļu) 
ielu  un  Jahtu.  laukumu.  Darbus 
veic  pašvaldības  ceļu  apsaim-
niekotājs SIA LaCeRa. Kopējais 
darbu  apjoms  ir  2,25  km  un  iz-
maksas - 581 eiro.

Ilga Tiesnese

Pašvaldības un ceļu apsaimniekotāju firmas pārstāvji vērtē, kāds būs 
ceļš pēc pretputekļu materiāla izkaisīšanas

Salacgrīvas 
novadā kaisa 

ceļus
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  Tuvojas festivāls Positivus, kad Salac-
grīvā savus pakalpojumus sniegs ne  tikai 
mūsu  novadā  reģistrētie  taksometri.  At-
gādinām,  ka  šī  pakalpojuma  sniedzējiem 
jāievēro Salacgrīvas novada saistošie no-
teikumi Nr. 7 un 8, kuru izpildi šogad pār-
baudīs novada kārtībnieki.
  Salacgrīvas novada saistošie noteikumi 
Nr.  8  Pasažieru pārvadājumu ar viegla-
jiem taksometriem licencēšanas noteikumi, 
nosaka  kārtību,  kādā  Salacgrīvas  novada 
dome izsniedz licences un licences kartītes 
pasažieru pārvadāšanai  ar  vieglajiem  tak-
sometriem novada administratīvajā  terito-
rijā, kā arī kārtību, kādā licences un licen-
ces kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai 
to darbība tiek apturēta uz laiku.
  Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieg-
lajiem  taksometriem  Salacgrīvas  novada 
administratīvajā teritorijā un licences kar-
tīti  pasažieru  pārvadāšanai  ar  vieglajiem 
taksometriem  novada  administratīvajā 
teritorijā  izsniedz,  pārreģistrē,  anulē  vai 
tās  darbību  uz  laiku  aptur  komisija,  kas 
darbojas  saskaņā  ar  domes  apstiprinātu 

nolikumu. Komisijai adresētie pieteikumi 
un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas no-
vada domē. Komisijas piešķirtās  licences 
un licences kartītes arī tiek izsniegtas Sa-
lacgrīvas novada domē.
  Veikt  pasažieru  pārvadāšanu  ar  vieg-
lajiem  taksometriem  var  tikai  tad,  kad 
komersants  vai  pašnodarbinātā  persona 
(fiziskā  persona)  saņēmusi  licenci  un  li-
cences kartīti.
  Savukārt saistošie noteikumi Nr. 7 Par 
maksimālo braukšanas maksu (tarifu) 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem Salacgrīvas novadā nosaka 
maksimālās braukšanas maksas  (tarifus)|: 
novada administratīvajā teritorijā noteikta 
šāda  maksimālā  maksa  (tarifs)  par  pasa-
žieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieg-
lajiem  taksometriem:  iekāpšanas  tarifs  - 
1,42 eiro; braukšanas tarifs - 0,71 eiro par 
vienu kilometru; nakts tarifs (no plkst. 2200 
līdz  600)  -  0,85  eiro  par  vienu kilometru; 
laika tarifs - 0,14 eiro par minūti; minimā-
lā brauciena tarifs - 2,13 eiro.

Ilga Tiesnese

Par taksometru 
pārvadājumiem

  6. jūnija rītā Liepupes vidējās paaudzes 
dejotāji devās uz Jelgavu,  lai kopā ar vēl 
6500 dejotājiem piedalītos VIII Vispārējos 
vidējās  paaudzes  dejotāju  svētkos  Dievs 
man deva maizes zemi. Šie svētki ir solis 
ceļā  uz  Latvijas  simtgades  Dziesmu  un 
deju svētkiem.
  Zemgales  Olimpiskā  centra  stadions 
pārtapa lauku sētā, kurā tika izstāstīts, iz-
rādīts  un  izdejots maizītes  ceļš  no  iesēta 
grauda  līdz maizes  klaipam,  no  dzīvības 
radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam 
priekam, ēverģēlībām un trakulībām. 
  Vidzemes kolektīvi bija ļoti labi apgu-
vuši deju soļus  šī gada skatēs,  tāpēc mē-
ģinājumi  noritēja  bez  liekas  aizķeršanās, 
lai gan ļoti intensīvi - pašā svelmainākajā 
laikā. 
  Nedaudz noguruši, bet dejotājiem rak-
sturīgajā enerģijā mēģinājumu starplaikā, 

liepupieši  posās  Jelgavas  pilsētas  apska- 
tē - pa Lielupes (mēs gan teicām Liepupes) 
krasta promenādi pāri gājēju Mītavas  til-
tam uz Pasta salu, kurā apskatījām māks-
linieku  radītās  smilšu  skulptūras.  Kafijas 
pauze aizritēja Mīlestības alejā,  tad cauri 
Jelgavas  pils  parkā  krāšņi  ziedošajiem 
rododendriem devās  uz  Jelgavas  pils  vē-
sajiem  kambariem,  kur  tika  servēti  galdi 
dejotājiem.
  Tikpat krāšņi kā rododendri Pils parkā 
izdejoti  arī  šie  svētki. Dejotāji  saka  lielu 
paldies saviem atbalstītājiem: Salacgrīvas 
novada domei par transportu un gardajām 
ēdienreizēm  Jelgavā,  paldies  arī  Duntes 
Birzgaiļu  saimniecēm  par  īstām  piejūras 
latviešu vakariņām!

Dejotāju vārdā - 
Endija Pavlovska

Liepupes Ulubeles raitais deju 
solis VIII Vispārējos vidējās 
paaudzes dejotāju svētkos 

Dievs man deva maizes zemi

  No 21. jūnija līdz 3. jūlijam 12 Salac-
grīvas  novada  ģimenes  uzņēma  īpašus 
viesus - bērnus no Čerņigovas apgabala. 
Varētu rakstīt īsi un konkrēti - sadarbībā 
ar Ukrainas bērnu fonda Čerņigovas no-
daļu  un,  pateicoties  Salacgrīvas  novada 
domes atbalstam, 18 bērnu no daudzbēr-
nu un maznodrošinātām ģimenēm un divi 
pieaugušie  atpūtās  Salacgrīvas  novadā.
Bet vēlos  tomēr pastāstīt  sīkāk. Viss  sā-
kās  ar  Ivo  Īstenā vēlmi uzņemt  savā ģi-
menē ukraiņu bērnus.  Izrādījās -  tas nav 
tik vienkārši. Lai to izdarītu, ir vajadzīga 
valsts,  pašvaldības  vai  fonda  iesaistīša-
nās.  Atbalstot  šo  projektu,  Salacgrīvas 
novada  domes  deputāti  nolēma  piešķirt 
līdzekļus no ziedojumu konta 20 ukraiņu 
viesu  ceļa  un  apdrošināšanas  izdevumu 
segšanai. Sarežģītākais un grūtākais bija 
atrast viesģimenes, kas vasaras atvaļinā-
jumu  laikā  būtu  gatavas  uzņemt  bērnus 
no Ukrainas. 

  21.  jūnijā  Salacgrīvā,  Bocmaņa  lau-
kumā  paprāvs  sagaidītāju  pulciņš  ar  in-
teresi  un  nepacietību  gaidīja  autobusu. 
Pavisam  neilgs  bija  satikšanās  samul-
suma  brīdis,  un  novada  12  ģimenes  uz 
savām  mājām  aizveda  mazos  ciemiņus. 
Abi  audzinātāji,  kuri  kopā  ar  bērniem 
bija mērojuši ceļu no Čerņigovas līdz Sa-
lacgrīvai, iekārtojās vidusskolas dienesta  
viesnīcā. 
  Bērnu  ciemošanās  13 dienās  bija  gan 
kopīgi  pasākumi,  gan  izklaides,  ko  plā-
noja  ģimenes  atsevišķi.  Bērniem  bija 
iespēja  kopā  svinēt Līgo  svētkus,  doties 
pārgājienā no Veczemju klintīm  līdz pat 
Salacgrīvai, iepazīt pilsētu, jāt ar zirgiem 
Vecsalacā pie Lauras Tomsones, apskatīt 
nēģu  taci,  cept  picas  un  palikt  pa  nakti 
jaunatnes  iniciatīvu  centrā  (JIC)  Bāka, 
izstaigāt Murkšķu  trasi,  izbraukt  jūrā  ar 
kuģīti, Dabas  izglītības centrā un Salacā 
iepazīt Latvijas dabu, apmeklēt Turaidas 

muzejrezervātu un Siguldā nokļūt ar gai-
sa vagoniņu. 
  Laiks pagāja nemanot, un 2.jūlija ko-
pīgā atvadu ballītē  jūrmalā lielie un ma-
zie  vēl  kopīgi  pārrunāja  piedzīvoto  un 
pārdzīvoto.
  3.jūlija  rīts  Salacgrīvas  novada  div-
padsmit ģimenēs sākās ar satraukumu un 
skumjām.  Vēl  jāpaspēj  sakrāmēt  čemo-
dānus,  paēst  brokastis  un  iedot  līdzi  ce-
ļamaizi  saviem  ciemiņiem,  kuriem Rīgā 
jākāpj  autobusā Rīga  - Kijeva,  lai  dotos 
mājup  uz  Čerņigovu. Atvadīšanās  vien-
mēr ir skumja, bet šoreiz jo īpaši... Slau-
kot  asaras  un  samīļojot  katru,  autobusā 
negribīgi  kāpa  ukraiņu  bērni,  savukārt 
latviešu  ģimeņu  pieaugušie  paklusām 
steidza  noraust  aizkustinājuma  asaras. 
Kas zina, varbūt kādreiz satiksimies...
  Liels  paldies  par  atbalstu  Salacgrīvas 
novada domei, SIA Maxima Latvija, Tu-
raidas muzejrezervātam,  z.s. Kraukļi  un 
Sandim Birkenbergam, JIC Bāka, novada 
tūrisma  informācijas centram, zv.s. Kur-
ķis un Aleksandram Rozenšteinam!  Īste-
no, Meļikidžu,  Zundu,  Pavlovsku, Kup-
ču,  Grandbergu,  Sidarčuku,  Tiesnešu, 
Veidu,  Bogdanoviču,  Raapu,  Zvejnieku 
ģimenēm  paldies  par  sirds  siltumu,  uz-
manību un dāvanām! Pašas ģimenes atzi-
na, kašis bijis pārbaudījums savstarpējai 
sapratnei,  draudzībai  un  mīlestībai.  Tas 
godam izturēts!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novadā bērni 
no Ukrainas

Pēc kārtīga pārgājiena Vidzemes jūrmalā garšīgas ir pašu uzceptās desiņas

Pārgājiena laikā ukraiņu un latviešu bērniem bija jāveic dažādi pavadones Ingas 
sagatavotie uzdevumi
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  Iedzīvotāju  grupa  Salacgrīvas Vidze-
mes 5 otrā korpusa iedzīvotāji aktīvi  ie-
saistījās novada domes izsludinātajā pro-
jektā Iedzīvotāji veido savu vidi.
  Daudzdzīvokļu māja uzcelta 1972. ga-
dā. Laikam ejot un paaudzēm mainoties, 
no bērnu laukumiem maz kas palicis pāri, 
bet bērnu pulciņš ir samērā liels, it seviš-
ķi vasaras mēnešos, kad pie vecvecākiem 
atbrauc  ciemos  bērni.  Bieži  vien  vecā-
kiem  arvien  aktuālāks  kļūst  jautājums  - 
ar  ko  vēl  varētu  nodarbināt  savu  bērnu, 
lai viņam būtu interesanti. Mūsdienu bēr-
ni  ir  piedzimuši  ar  tehnoloģijām domās. 
Cik  bieži  jums  jāpiepūlas,  lai  sarunātu 
ar bērnu aiziet pastaigā, kur nu viņš pats 
lai  to  darītu! Bet  jau  sen  zinātniski  pie-
radīts, ka, aktīvi rotaļājoties, bērni labāk 
attīstās  fiziski.  Ikvienam  bērnam  ir  ļoti 
svarīga sava radošā rotaļu pasaule mājas 
pagalmā.  Turklāt  pēc  lielveikala  Maxi-
ma  nodošanas  ekspluatācijā  mājas  vide 
nav vairs droša,  jo smagās mašīnas veic 
pat  neatļautus  manevrus,  braucot  pāri 
nelielajam  zālājam,  kas  vienīgais  šobrīd 
pasargā  mūsu  mājas  iedzīvotājus.  Kur 

Salacgrīvā Vidzemes 
ielas 5. nama otrā 

korpusa iedzīvotājiem 
vasara iesākas ar 

projekta Iedzīvotāji 
veido savu vidi 

realizēšanu

nu  vēl  suņu  īpašnieki,  kas,  izkāpuši  no 
automašīnām,  ved  savus  mīluļus  nokār-
toties uz mūsu pagalmu. Tādēļ ar projek-
ta  palīdzību  iedzīvotāji  vēlējās  izveidot 
norobežojošu  tūju  un  kadiķu  stādījumu 
no  veikala Maxima,  atjaunot  smilšukas-
ti  un  soliņu, kā arī uzstādīt bērnu  rotaļu  
namiņu.
  14. maijā  komisija  devās  izvērtēt  Sa-
lacgrīvas  novada  domes  izsludinātajam 
projektu  konkursam  iesniegtos  darbus. 
Maksimālais  atbalsts,  ko  varēja  iegūt 
viens  projekts,  bija  1000  eiro.  Finansē-
jums  tika  piešķirts  daļējā  apmērā  (700 

eiro) ar norādi - finansējuma mērķis: bēr-
nu aktivitāšu konstrukcija ar slīdkalniņu, 
smilšukaste, soliņš un šūpoles.
  Saulainais  20.  jūnija  rīts  bija  priek-
pilns  ikkatrai  ģimenei  daudzdzīvokļu 
mājās Vid zemes ielā 5 un 7, kā arī Tirgus 
ielā 3, kur aug pirmsskolas vecuma bērni. 
Tieši šajā rītā pagalmā tika atklāta bērnu 
aktivitāšu konstrukcija ar  slīdkalniņu un 
šūpolēm.  Vispriecīgākie,  protams,  bija 
paši mazākie, jo kur gan vēl var dauzīties 
pa tādām atrakcijām kā slīdkalniņš.
  Vidzemes 5. nama otrā korpusa iedzī-
votāju  vārdā Mārīte Meļķe  paldies  saka 

Salacgrīvas  novada  domei  par  finansiā-
lo  atbalstu,  SIA  JMK LUX  uzņēmuma 
vadītājam  Kasparam.  Taču  vislielākais 
paldies bērnu vecākiem Emīla un Jēkaba 
tētim  Kasparam,  Amēlijas  un  Amandas 
tētim Mārim, Kārļa tētim Jānim, Mikusa 
un Vesterda tētim Ivo, Dominika un Dā-
vida mammai Diānai, Artūra un Roberta 
mammai  Ingai,  Riharda  mammai  Lau-
rai, Paulīnes mammai Lindai un Hannas 
vecmammai Lijai par ieguldīto darbu un 
līdzfinansējumu krāsas iegādei!

Mārīte Vasiļjeva

  Vasaras  sākumā  tika  pabeigti  daudz-
dzīvokļu  mājas  Viļņu  ielā  7  siltināšanas 
darbi.  Ēkai  nosiltinātas  sienas,  bēniņu 
pārsegums un nomainīts  jumts. Dzīvokļu 
vecos  koka  logus  un  ārdurvis  nomainīja 
pret energoefektīviem, kā arī veica apku-
res maģistrālo un vertikālo cauruļvadu no-
maiņu.
  Lai  gan  Eiropas  Reģionālās  attīstības 
fonda  (ERAF)  aktivitātes Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi finansētais projekts kopumā ilga di-
vus gadus, mājas  siltināšana  tika uzsākta 
šogad agrā pavasarī. Tos veica vietējā būv-
firma SIA Kopturis-A, kura cenu piedāvā-
jumu mājas apsaimniekošanas biedrība iz-
vēlējās kā saimnieciski izdevīgāko, ņemot 
vērā  arī  firmas  vairāku  gadu  iepriekšējo 
pieredzi māju siltināšanas jomā.
  Šobrīd  ēka  kļuvusi  energoefektīvāka 
vismaz par  44%,  iedzīvotāji  ieguvuši  sa-
kārtotu vidi,  plānots,  ka nākotnē  samazi-
nāsies  maksājumi  par  piegādāto  siltum-
enerģiju.
  Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
ir 71 387 eiro, 29 442 eiro no tām finansē 
ERAF.

Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 
biedrība «Viļņu 357»

Īstenots 
daudzdzīvokļu 

mājas 
siltināšanas 

projekts 
Salacgrīvā

Borozdinam par brīnišķīgo ceļojumu mū-
zikas pasaulē!
  27.  jūnijā grupa All Remember pieda-
lījās  Starptautiskajā  diksilenda  festivālā 
Umurgā.  V.  Bogdanovičš  pastāstīja,  ja 
viņi  un mūziķi  no  Siguldas  un  Liepājas 

uzstājušies  dienas  koncertā.  - Ļoti pati-
ka. Manuprāt, šis bija labākais festivāls, 
kurā esam piedalījušies. Lieliski noorga-
nizēts! Ja aicinās, noteikti piedalīsimies 
arī nākamgad! - viņš apliecināja.

Ilga Tiesnese

Grupas vadītājs Vitālijs Bogdanovičs (otrais no kreisās) ir pārliecināts: - Koncerti būs vēl, 
jo mums patīk spēlēt kopā!

No visa pa druskai
  Sagaidot vasaras saulgriežus, brīnišķī-
gu koncertu salacgrīviešiem bija sarūpē-
juši muzikālās apvienības All Remember 
dalībnieki.  Septiņu  gadu  laikā,  kopš  pa-
stāv grupa, šis bija ceturtais koncerts un 
tajā skanēja mūziķu iecienītākie skaņdar-
bi. 
 All Remember  koncertu  atklāja  izpil-
dot  savu  mīļāko  skaņdarbu  Diga Diga 
Doo, kam sekoja no visa pa druskai -  tā 
rakstīts arī koncerta afišā. Grupas koncer-
tos vienmēr  ir uzstājušies  īpaši viesi. Tā 
bija arī šoreiz - pirmā kopā ar grupu uz-
stājās Liene Tiesnese  un  izpildīja  dzies-
mu Minnie the Moocher, nedaudz vēlāk, 
kamēr  mūziķi  atvilka  elpu,  savu  dzies-
mu Dzejnieks  dziedāja Artūrs  Strautiņš, 
bet nedaudz vēlāk čelliste Gita Lignicka 
kopā ar grupu atskaņoja darbu no grupas 
Metallica repertuāra. 
  Ļoti  gribējās,  lai  grupa  spēlē  vēl  un 
vēl, bet… ar Luisa Ārmstronga skaņdar-
bu  The Wonderful World  izskanēja  All 
Remember koncerts.
  Liels  paldies  mūziķiem:  grupas  va-
dītājam  Vitālijam  Bogdanovičam,  Ar-
nim Šmitiņam, Andrim Vālem, Pāvelam 
Igantjevam,  Santai  Čiževskai,  Emīlam 
Eglītim, Dāvim Borozdinam un Klāvam 

Ei saa me läbi Lätita - Bez latviešiem igauņiem neizvilkt -
aktieri Jiri Ārma un Januss Johansons, rakstnieks Contra, mūzika Henns Rebane (akordeons).

Vai tiešām draugus un ienaidniekus var izvēlēties, bet kaimiņus nevar? Mēs, kaimiņi igauņi un latvieši, apgāžam šo apgalvojumu. 
Visas zīmes rāda, ka mēs paši esam izvēlējušies savus kaimiņus.

1000 gadu kaimiņos dzīvojuši, un neviena kara savā starpā?
Kad satiekamies, tad sveicināmies, kad šķiramies, aprunājam viens otru.

To visu pārrunās, kad satiksies viens gandrīz igaunis Jiri Ārma un viens gandrīz latvietis Januss Johansons.
Ar to vēl nav gana: notiks sacensība (ar publikas piedalīšanos), kas vairāk otra vīra valodu zina, otra vīra dziesmas, kuram vairāk joku prātā.

Noslēgumā kopā pabrīnīsimies, kāpēc igauņi tikai latviešu saldējumu zina, bet latvieši aizvien ar lāci baida...
Ieeja 2 eiro.

Januss Johansons, tālr +371 28663203.

No 1. jūlija līdz 1. augustam tepat blakus, pie kaimiņiem Igaunijā, Kabli notiek Saulrieta festivāls.
Vienu vakaru šī festivāla pasākumi būs skatāmi un klausāmi arī Salacgrīvas novadā!

Saulrieta festivāls Ainažu estrādē 24. jūlijā plkst. 20
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  16.  jūnijā  Jaunatnes  iniciatīvu  centrā 
(JIC) Bāka notika vēl nebijis pasākums - 
Līgo  ieskaņas.  Īsti  latvieši  taču  zina,  ka 
jūnijā  tiek  svinēti  Līgo  svētki,  un  tieši 
tāpēc Bākā kopā ar īstenu latviešu saim-
nieci Kristīni Brenti mācījāmies siet sie-
ru. Uz JIC bija aicināti visi, kuri vēlējās 
uzzināt  visu  par  siera  siešanu,  garšvie-
lām,  Jāņu  ticējumiem  un  citiem  knifi-
ņiem.  Lai  valdītu  Līgo  svētku  noskaņa, 
interesenti bija aicināti uz pasākumu nākt 
ar  netradicionālu  svētku  vainagu.  Mazo 
un lielo galvas rotāja visdažādāko mate-
riālu vainagi -  tie bija darināti no čieku-
riem, dzijas, papīra, plastmasas glāzītēm 
un krāsainiem diegiem.
  Kad galdā bija likts uz kļavu lapu šķī-
vīšiem  izkārtotais  Kristīnes  iepriekšējā 
vakarā  gatavotais  ķimeņu  siers  un Dan-
ču  mājās  ceptā  rabarberu  kūka,  centra 
vadītāja Evija Keisele,  sacīja paldies vi-
siem atnākušajiem, jo īpaši tiem, kuriem 

galvās  bija  oriģināli  vainagi.  Apveiku-
mus  un  aplausus  saņēma  visinteresantā-
kā  vainaga  autore Vineta Dance  -  viņas 
galvassega  bija  gatavota  no  plastmasas 
glāzītēm,  kas  rotātas  ar  sarkanām  sal- 
vetēm. 
  Saimniece K. Brante, ģērbusies tautas-
tērpā,  bija  ieradusies  no  Lāņu Birzītēm. 
Viņa  no  savas  kūts,  lielā  kannā  bija  at-
vests  īsts  lauku  piens. No  tā  centra  vir-
tuvē tapa ātrais siers ar dažādām garšvie-
lām un garšaugiem.
  Kamēr  sila  piens,  Kristīne  pastāstī-
ja,  kā  top  siers.  No  lielās  kannas  katlā 
ielietais piens jāuzkarsē līdz 85 grādiem. 
Lai zinātu, vai  ir vajadzīgā  temperatūra, 
Kristīne  izmanto  termometru,  lai  justos 
droša par nepieciešamo siltumu.
  Pirmais  siers,  ko  gatavoja  Kristīne, 
bija  ar  ķiplokiem  un  dillēm. Gaidot  va-
jadzīgos  grādus,Kristīne  stāstīja,  ka  no 
veikala piena siera iznākums būs mazāks 

nekā no tikpat liela daudzuma lauku pie-
na. Labam sieram vajag īsto lauku piens, 
un labākais ir tāds, kas nav atdzesēts, tur-
klāt vēl labāk, ja tas ir no vienas govs, ne-
vis vairākām... Otrajam Bākā tapušajiem 
sieram Kristīne klāt lika olas, lai tas būtu 
dzeltenāks.  Savukārt  mājās  parasti  viņa 
sieram pievieno tikai ķimenes un sāli.
  Bērni  ar  interesi  skatījās,  kā  izskatās 
uzsilis  piens un kas notiek,  kad  tam,  lai 
notiktu  recēšana,  pievieno  citronskābi. 
Tā jāizmanto, ja ir vēlēšanās tikt pie ātrā 
siera, kura recepte šķiet pavisam vienkār-
ša - 8 l lauku piena, tējkarote (ar kaudzi) 
citronskābes, izvēlētās garšvielas un siers 
ir gatavs!
  Izrādās, Kristīne visas šīs gudrības ap-
guvusi pašmācības ceļā. - Daudz ko daru 
aiz intereses, vēlos izmēģināt, kā  tas  īsti 
sanāk.  Ja  reizēm neuzdodas, cenšos, ka-
mēr sanāk, - viņa stāstīja.
  Kamēr dziest tikko pagatavotais siers, 

nogaršojām Kristīnes no ziediem gatavo-
tos sīrupus. Iesākumā centāmies uzminēt, 
no kā tie ir, bet bezcerīgi... Ceriņu ziedu 
sīrups  nedaudz  atgādināja  plūmes,  bet 
pavisam  nedaudz.  Kristīne  šādus  sīru-
pus gatavo no piparmētrām, liepziediem, 
priežu  čiekuriem  un  vēl  citiem  augiem, 
arī te viņai palīdz citronskābe. 
  Garšojot  tikko  pagatavoto  sieru,  
V. Dance solījās šogad uz Jāņiem noteikti 
siet  sieru,  tikai  jāiegādājas  lauku  piens:  
- Manā mājā Jāņos būs Kristīnes siers!
  Par  ideju  bērniem  un  jauniešiem 
redzēt,  kā  top  Jāņu  siers,  JIC  vadītā-
ja  Evija  teica  tā:  - Līgo svētki tuvojas, 
viss plaukst un zied, ir ļoti enerģētisks 
laiks, tālab gribējām šo noskaņu radīt 
arī «Bākā». Kristīne ir te, lai mūsu bēr-
ni redzētu, ko var pagatavot no piena, un 
kā latvieši sēja un sien sieru. Viņi varēs 
uzzināt, ka to var gatavot paši, ne tikai 
pirkt veikalā. Lai viņi redz procesu var 
izgaršot un pasmaržot.
  Gaidot sieru un īsinot laiku, bija iespē-
ja iepazīt jāņuzāles, pabeigt latviešu ticē-
jumus  mūsdienīgākā  versijā  un  uzzināt 
par Līgo vakara tradīcijām. 

Ilga Tiesnese

Siera siešanas gudrības
un ne tikai...

Pirms lielās siera ēšanas 
top kopbilde… Lai labi 
garšo!

Kristīne rāda, kā top jāņusiers

  19. jūnijā Salacgrīvas novada Vecsala-
cā notika tradicionālās sacensības jāšanas 
sportā  Salacgrīvas kauss 2015,  ko  orga-
nizē  biedrība  Jātnieku sporta klubs «Fe-
nikss». 
  Kluba prezidente un sacensību galvenā 
organizatore Laura Tomsone pastāstīja, ka 
šis ir jau septītais viņu organizētais Salac-
grīvas kauss: - Pirmos trīs gadus sacensī-
bas notika Lāņos, tad laiks bija brīnišķīgs. 
Kad pārcēlāmies uz Vecsalacu, trīs gadus 
laiks mūs nelutināja - lija un bija vējains. 
Šogad mums paveicies, un septītās «Sa-
lacgrīvas kausa» sacensības notiek burvī-
gā laikā.
  Sacensību  protokoli  liecina,  ka  dalīb-
nieku  skaits  šogad  bija  vislielākais  -  37, 
viņi  nāca  no  Valmieras,  Bauskas,  Ieca-
vas,  Ādažu,  Saulkrastu,  Iecavas  un  Sa-
lacgrīvas  jātnieku  klubiem.  Piedaloties 
dažādos  maršrutos,  viņi  kopskaitā  veica  
50 startu. Jātnieku klubu Fenikss sacensī-
bās pārstāvēja 12 dalībnieku. - Šogad mū-
sējo bija mazāk, zirgi kļuvuši dullāki un 
bērni - slinkāki, bet, ja runājam nopietni, 
sacensības šogad ir agrāk, pašā sezonas 
sākumā, neesam vēl paguvuši satrenēties,- 
pasmēja  Laura,  kura  par  labākajām  no 
sava  kluba  šobrīd  uzskata  Elīzu Ozoliņu 
un Kitiju Kreišmani. 
  Pirms  pirmā  dalībnieka  došanās  lau-

kumā  Lara  iepazīstināja  ar  tiesnešiem. 
Galvenie šajās sacensībās - Jeļena Ļesnic-
kaja  un  Raivis  Jurašs,  laukuma  tiesnesis 
Roberts Udalovs no Igaunijas. Sacensības 

atklāja  un  pirmā  vadības maršrutā  devās 
jātnieku  kluba  Fenikss  jātniece  Katrīna 
Strautiņa.
  Jau vēlā pēcpusdienā notika pēdējās sa-

110 cm maršrutu ceturtā pabeidza jātnieku kluba Fenikss jātniece Kitija Kreišmane ar zirgu 
Zumza ranga re Premjer

Salacgrīvas kauss 2015
censības - maršrutā, kurā šķēršļu augstums 
bija 110 cm. Tajās startēja sešas dalībnie-
ces,  viņas  cīnījās  par  brīnišķīgām  bal- 
vām - iespēju atpūsties atpūtas kompleksa 
Kapteiņu osta namiņos. Feniksa dalībnie-
ce K. Kreišmane ieguva4. vietu un dāva-
nas no laukuma tiesneša R. Udalova.
  Kad  uzvarētāji  bija  apbalvoti  un  goda 
aplis paveikts, Laura ar gandarījumu sacī-
ja: - Sacensības ir izdevušās -ir dalībnie-
ki, skatītāji un emocijas. Tas priecē. Esmu 
pateicīga savai komandai - tiesnešiem, 
meitenēm no Mazsalacas, kuras atveda 
puķes un rakstīja protokolus, palīgiem no 
Rūjienas un Salacgrīvas. Ar viņiem esmu 
kopā jau no pirmajām sacensībām un bez 
viņiem es nevarētu izdarīt neko! Paldies 
par  atbalstu  un  palīdzēšanu  Laura  teica 
arī  Salacgrīvas  novada  domei  un  perso-
nīgi Dagnim Straubergam, SIA Acteks un 
Jānim Ozolam,  pļavu  saimniekam  Jānim 
Tomsonam,  Lienes konditorejai,  Manai 
Aptiekai,  Zanei  Ozoliņai,  Laurim  Liepi-
ņam, Intaram Salmanim, atpūtas komplek-
sam  Kapteiņu osta,  Mārim  Gertneram, 
Mārim Jurikam, Lailai Bergmanei, visiem 
tiesnešiem un treneriem, un protams, savai 
ģimenei. 
 Salacgrīvas kauss 2015  ir  izcīnīts,  tie-
kamies nākamajā gadā!

Ilga Tiesnese
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  Ziedu un smaržu virpulī  ieskauti, pašā 
vasaras pilnbriedā, 13. jūnijā visi pulcējās 
uz Liepupes vidusskolas 9. klases izlaidu-
mu. 
  Liepupē  izlaidumi  vienmēr  bijuši  visa 
pagasta svētki - absolventus steidz sveikt 
vecāki, radi, skolotāji, draugi, skolasbiedri 
un paziņas. Lielā sporta zāle, kā vienmēr, 
izrotāta ar fantastiskām ziedu kompozīci-
jām (par to paldies skolotājai Ilonai Trezu-
nei!), arī 8. klase kopā ar audzinātāju Ritu 
Cīruli  rosījušies  visu  piektdienas  priekš-
pusdienu.
  Visi  cilvēki  mūžu  mūžos  ir  meklēju-
ši  laimes  atslēgu  un  formulējumu,  tāpēc 
izlaiduma  tēma  šogad  bija Laime. To  iz-
runāja  vakara  vadītāja  Solveiga  Boka 
dzejas  rindās,  izdziedāja  Aleksis  Bude-
vičs ar draugiem, laimi jauniešiem vēlēja 
visi  sveicēji  un  vecāki,  sakot  pateicības 
vārdus  skolai. Paši  absolventi  sirsnīgi un 
izjusti pateicās  saviem vecākiem un vec-
vecākiem,  pārdomātus  vārdus  teica  sko-
lotājiem  par  sniegtajām  zināšanām  un 
atbalstu. Pirms  skolas direktore Arta Ru-
beze pasniedza apliecības par pamatskolas 
beigšanu,  klases  audzinātāja  Inese Broka 
nolasīja  raksturojumus,  ko  cits  par  citu 
bija  rakstījuši  paši  absolventi,  un  citātus 
no viņu domrakstiem par to, kas ir laime. 
Skolas  direktore  uzrunā  īpaši  atzīmēja 
absolventus  Jāni Mantiņu, Elizabeti Pav-
lovsku, Arni Krastiņu, Gitu Kerolainu Er-
ciku un Ņikitu Niku Markinu, jo viņi par 
augstiem  sasniegumiem  mācībās,  sportā 
un  interešu  izglītībā  saņēma  Salacgrīvas 
domes naudas prēmijas. Jānim Mantiņam 
un  Arnim  Krastiņam  Salacgrīvas  domes 
priekšsēdētāja  vietnieks  Jānis  Cīrulis  pa-
sniedza biedrības Latvijas mazpulki Goda 
nominācijas Augsim Latvijai! balvas.

  Deviņu  gadu  laikā  šiem  absolventiem 
bijušas  5  audzinātājas  -  visas  viņu  sirdīs 
un prātos atstājušas  savas personības no-
spiedumu ar savām domām, atziņām, uz-
skatiem,  viedokļiem,  attieksmi  pret  dzīvi 
un  emocijām.  Veidojas  savdabīga  moza-
īka, un vienīgi absolventu pašu ziņā ir, kā 
sakārtot šos mozaīku gabaliņus. Kad viņi 
veidos savu laimīgas dzīves scenāriju, tad 
no skolotājas Ināras Derumas paņems pa-
matīgumu,  no  skolotājas  Daigas  Krūzes 
sirdsgudrību,  no  skolotājas  Iras  Janišas 
mērķtiecību un neatlaidību, no skolotājas 
A. Rubezes dzirkstošo optimismu un dzī-
vesprieku, no skolotājas Ineses Brokas ra-
došumu un emocionalitāti.
  Klases audzinātāja I. Broka savā uzru-
nā secināja, ka laime ir dot citiem to, kas 
pieder  pašam,  un  sajūta,  ka  tas  kādam  ir 
vajadzīgs. Laime ir iepazīt sevi un dzīvot 
saskaņā ar sevi. Viņa pateicās saviem au-
dzēkņiem  par  kopīgi  piedzīvoto  un  pār-
dzīvoto,  vecākiem  -  par  morālu  atbalstu 
ikdienā  un  finansiālu  atbalstu  izlaiduma 
rīkošanā,  visiem  kolēģiem,  kas  palīdzēja 
sarīkot šos skaistos svētkus, skolas direk-
torei un pašvaldībai par atbalstu.
  Pēc tam fotografēšanās skolas dārzā un 
atvadas. Ziedi ieguls vāzēs un novītīs, bet 
skolas gados gūtais nepazudīs. Vienmēr ir 
mazliet  smeldzīga  sajūta,  kad  absolventi 
aiziet  no  skolas,  bet  gaišs  ir  prieks,  kad 
bērni pāraug savus vecākus un skolotājus. 
Šie  deviņi  jaunieši  ir  īsti  savas  dzimtās 
zemes patrioti un pēc gadiem dos ieguldī-
jumu  tās  uzplaukumā.  Bet morālu  spēku 
viņiem dos arī Liepupes vidusskolas ceļa-
maize dzīvei!

Inese Broka,
Liepupes vidusskolas 9. klases 

audzinātāja

9. klases izlaidums 
Liepupes 

vidusskolā

Liepupes absolventi un viņu audzinātāja ir gandarīti un priecīgi - viens liels darbs nu ir 
paveikts!

  13.  un  14.  jūnijā  Kuivižu  jahtklubā 
notika ikgadējās atklātās sacensības burā-
šanā Optimist, Laser Radial un Laser 4,7 
sporta jahtu klasē. Tajās startēja 77 dalīb-
nieki  no  pieciem  Igaunijas  un  astoņiem 
Latvijas jahtklubiem. Šīs ir klasiskas jau-
niešu sacensības, dalībnieku vecums - no 
10 līdz 18 gadiem. Jaunie burātāji sacentās 
par ceļojošajiem Kuivižu un Kanska kau-
siem, vienlaikus tas bija arī Latvijas kausa 
izcīņas 2. posms. 
  Sacensības  atklāja  Kuivižu  jahtkluba 
komandors  Arnis  Viļļa.  Viņš  sveica  sa-
censību dalībniekus, vēlēja vēju burās un 
veiksmīgus  startus.  Savukārt  sacensību 
galvenais  tiesnesis  un  Kuivižu  jahtkluba 
vicekomandors  Ojārs  Rancāns  iepazīsti-
nāja ar  sacensību komiteju  - Albertu Ro-
zinu, Eiženu Kanski, Tomu Fišeru-Blūm-
bergu, Vitu Kokošu un Kristapu Močānu. 
Sacensību atklāšanas karogu mastā pacēla 
divu iepriekšējo gadu uzvarētājs Optimist 
klasē Keits Lūrs (Keith Luur) no Pērnavas 
jahtkluba Igaunijā. 
  Pulksten  vienos  noliktais  sacensību 
starts  tika atcelts,  jo pietrūkst vēja… Tad 
varētu  būt  īstais  laiks  pastāstīt  sīkāk  par 
regates  dalībniekiem!  Galvenais  tiesne-
sis  atgādināja,  ka  regatē  pārstāvēti  pieci 
Igaunijas  klubi  -  no  Sāremā,  Pērnavas, 
Neuni (Nõuni) un divi no Tallinas, kā arī 
astoņi Latvijas jahtklubi - no Engures, Ro-
jas, Priedaines, Usmas, Kuivižiem, Stirnu 
raga un divi no Rīgas. - Šīs sacensības būs 
spraigas un interesantas, jo ir vairāki spē-
cīgi burātāji, kuri var sacensties par uz-
varētāja godu. Intriga saglabājas, ja šajā 
gadā arī uzvarēs Igaunijas pārstāvis Keits 
Lūrs, Kuivižu kauss uz palikšanu aizceļos 
uz Igauniju. Kā būs, parādīs šī divu dienu 
sacensība, - teica O. Rancāns. 

  Vējš,  šķiet,  sadzirdēja  jahtotāju vēlmi, 
un jau pirms pulksten diviem jahtas dodas 
jūrā,  lai  izkārtotos  startiem,  savu  starta 
vietu ieņem tiesnešu laiva. Pirmās distan-
cē  dodas  Laser Radial  jahtas,  tām  seko 
Laser 4,7 un tad visplašāk pārstāvētā Op-
timist klase, kurā piedalījās 55 burātāji. 
  Regate  noslēdzās  14.  jūnija  vēlā  pēc-
pusdienā,  tad  balvas  saņēma  uzvarētā-
ji  visās  klasēs.  Ceļojošo  balvu  Kuivižu 
kauss  izpelnījās  kopvērtējuma  uzvarētājs 
Optimist  klasē  Hendriks  Holtsmans  no 
Pērnavas  jahtkluba.  Otrais  kopvērtējumā 
šajā klasē bija Mārtiņš Atilla un  trešais  -  
Robins  Špats,  abi  no  Rīgas  jahtukluba. 
Divu  iepriekšējo  gadu  uzvarētājs  igaunis  
K.  Lūrs  šoreiz  piektais.  Optimist  klasē 
meiteņu  konkurencē  tika  izcīnīts  ceļo-
jošais  izcilā  latviešu  burātāja  Jevgēņija 

Kanska  kauss.  To  šogad  ieguva  Pilsētas 
jahtkluba  burātāja  Agate  Einause.  Laser 
Radial  sacensībā  pirmās  trīs  vietas  izcī-
nīja  latviešu  burātāji  Ričards  Zvilna  un 
Artjoms Švecovs no Priedaines  jahtkluba 
un  Dāvis Andersons  no  Rīgas.  Savukārt 
Laser 4,7 sacensībā visas trīs vietas igau-
ņiem: 1. vietā Silvers Vahsteins no Sāremā 
kluba,  2.  -  Rasmuss Mālins  no  Pērnavas 
un 3. - Kevins Melvins Āsavs no Tallinas 
jahkluba. Šajās sacensībās Optimist klasē 
piedalījās  trīs  trenera K. Močāna  trenētie 
jaunie burātāji Rihards Bendrāts, Kristers 
Kotāns un Valters Alberts Jurčjus. 
  Pēc  sacensībām  tiesneši,  kuri  bija  arī 
šīs regates organizētāji, neslēpa prieku, ka 
burātāju  starptautiskajā  regatē  tik  daudz.  
E. Kanskis sacīja, ka Kuivižu sacensības ir 
kļuvušas prestižas, lielo Igaunijas burātāju 

skaitu  viņš  skaidroja  ar  labo  ģeogrāfisko 
stāvokli. Arī  sacensību  norise  ir  kvalita-
tīva,  tiesnešu  kolēģija  ir  spēcīgākā  Lat-
vijā. Gan A. Rozins  un O. Rancāns,  gan  
E. Kanskis ir nacionālās kategorijas burā-
šanas sporta tiesneši. Pašam O. Rancānam 
ir  lieli  plāni:  - Ļoti gribas, lai «Kuivižu 
kauss» nākotnē kļūtu par plašu, Salacgrī-
vas novadam nozīmīgu pasākumu, kas sevī 
ietvertu ne vien regati lielām un mazām 
jahtām, bet arī visdažādākos kultūras un 
atpūtas pasākumus, kas plašākai publikai 
palīdzētu vairot interesi par burāšanu un 
jūrniecību.
  Jau pavisam drīz - 27. jūnijā - Kuivižos 
trīs  dienas  notiks  Latvijas  atklātais  jūras 
burāšanas čempionāts Baltic Open Regat-
ta ’15.

Ilga Tiesnese

Starptautiska regate Kuivižos

Optimist jahtas ceļā uz startu
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  Lieliska  ziņa  tiem,  kas  vēlas  ie-
pazīt  Salacgrīvas  un  tās  apkārtnes 
vēsturi un kultūras dzīvi! Piedāvājam 
izstaigāt  Salacgrīvas  vēsturisko  un 
ievērības  cienīgo  objektu  maršrutu, 
pašam kļūstot par pilsētas gidu! Tev 
būs  nepieciešams  mobilais  telefons 
ar QR kodu lasītāju, interneta pieslē-
gumu, ērti apavi un zinātkāre. 
  Lai  pilsētas  iepazīšanu  padarītu 
ērtāku  un  vienkāršāku,  Salacgrīvas 
TIC,  sakot  lielu  paldies  Salacgrī-
vas  muzejam  par  fotogrāfijām  un 
vēsturisko  informāciju,  izveidojis  2 
maršrutus  pilsētas  iepazīšanai.  Garā 
pastaiga  seno  laiku  noskaņās  vedīs 

aptuveni  2  stundu  garā  gājienā  vai 
velobraucienā no Salacgrīvas līdz pat 
Svētciemam. Tiem, kuri vēlas iepazīt 
pilsētas  centra  vēsturiskos  objektus, 
sagatavota Īsā pastaiga seno laiku no-
skaņās - tā ietver nepilnu stundu garu 
pastaigu pa Salacgrīvu. 
  Šī  ir  iespēja  izzināt  Salacgrīvas 
un  tuvējās  apkārtnes  vēsturi,  aplū-
kot  senās  fotogrāfijas  par  vienmēr 
svarīgo Rīgas  ielu, Salacgrīvas ostu, 
molu un tiltiem, kas ir neatņemamas 
pilsētas  daļas,  par  baznīcām,  seno 
dienu skaistajām muižām un to īpaš-
niekiem, kā arī citiem ievērības cienī-
giem objektiem. 

  Pie 17 pilsētas un tuvākās apkārt-
nes senajiem objektiem pielīmēti QR 
kodi, kurus noskenējot viedtālrunī, ir 
iespējams iepazīties ar objekta vēstu-
risko informāciju un apskatīt objekta 
vēsturiskās bildes. 
  Pastaigu maršruti  ir  pieejami  Sa-
lacgrīvas TIC mājaslapā, to QR kodi 
pievienoti šim rakstam un izvietoti uz 
Salacgrīvas TIC durvīm. Kad būsiet 
iepazinuši izveidotos maršrutus, gai-
dīsim  viedokļus  par  tiem,  lai  varam 
šo  ideju  attīstīt  tālāk  un  nākamajā 
gadā īstenot vēl veiksmīgāk! 

Salacgrīvas TIC

Pats sev gids Salacgrīvā

Īsās pastaigas QR

Salacgrīvas tilts

Bāka
Annasmuižas tilts

Rīgas iela

PlostniekiGājēju tilts

Milda

Kapliča

Garās pastaigas QR

  Izbūvētas  kāpnes  Igaunijas  -  
Latvijas  pārrobežu  sadarbības 
pro grammas  projektā  Ūdenstū-
risma kā dabas un aktīvā tūrisma 
komponentes attīstība Latvijā un 
Igaunijā izveidotajā atpūtas vietā 
pie Salacas pilskalna. Pati atpūtas 
vieta, kas aprīkota ar nojumi, gal-
diem un soliem, tika labiekārtota 
pagājušā gada maijā. Tā kā darbi 
bija  paveikti,  ietaupot  sākotnēji 
projektā  plānotos  līdzekļus,  sa-
skaņojot ar projekta atbildīgajām 
iestādēm, tika rasta iespēja izvei-
dot arī kāpnes. 

  Projekts  RiverWays  aizsākts 
2013. gada  janvārī un noslēdzās 
šī gada 14. jūnijā. Tā mērķis bija 
ūdenstūrisma  apstākļu  uzlabo-
šana  un  ūdenstūrisma  konkurēt-
spējas paaugstināšana Latvijā un 
Igaunijā, jaunu tūrisma produktu 
izstrādāšana,  pazīstamības  nod-
rošināšana jau esošajiem tūrisma 
produktiem,  kā  arī  ūdenstilpju 
krastos esošo atpūtas vietu attīs-
tīšana.

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Ērtākai nokļūšanai pie upes pie Salacgrīvas pilskalna nu izbūvētas kāpnes

Kāpnes pie 
pilskalna
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  1. Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 20. mar-
ta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu ze-
mes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 
Salacgrīvas novadā šādus grozījumus: 
  1.1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldī-
ba  (turpmāk  -  Pašvaldība)  aprēķina  zemes  nomas 
maksu  par  Pašvaldībai  piederošu,  piekrītošu  vai 
Pašvaldības valdījumā esošu rezerves zemes fondā 
ieskaitītu  vai  īpašuma  tiesību  atjaunošanai  neiz-
mantotu  neapbūvētu  zemesgabalu  (turpmāk  -  ze-
mesgabals)Salacgrīvas novada teritorijā.»;

  1.2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Neapbūvētu Pašvaldības  zemesgabalu  bez  ap-
būves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauk-
saimniecība, nomas maksu nosaka 2% no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā EUR 28 
(divdesmit astoņi euro) gadā.”;
  1.3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Pārējos gadījumos nomas maksu nosaka 1,5% 
no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazā-
ku kā EUR 28 (divdesmit astoņi euro) gadā.”.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādama informācija

1. Īss projekta 
satura izklāsts

1.1. 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā Zemes pārvaldības likums, kura 17. panta pirmā un otrā 
daļa paredz, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantoto zemesgabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru 
kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti 
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt minētos 
zemesgabalus saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, 
kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Ievērojot minēto, nepieciešams veikt attiecīgus 
grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par 
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā, lai arī paš-
valdības valdījumā esošiem rezerves zemes fondā ieskaitītiem vai īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantotiem neapbūvētiem zemesgabaliem piemērotu saistošajos noteikumos noteikto nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību.
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 7.2 punkts un 34.1 punkts paredz 
minimālo nomas maksu 28 euro gadā apbūvētam zemesgabalam vai tā daļai. Neapbūvētam 
zemesgabalam šāda minimālā nomas maksa nav noteikta. Minimālā nomas maksa 28 euro gadā 
apbūvētam zemesgabalam minētajos Ministru kabineta noteikumos tika noteikta, ievērojot Pub-
liskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantā noteikto. 
Tādējādi analoģiski kā apbūvētam zemesgabalam Noteikumu projekts paredz noteikt minimālo 
nomas maksu 28 euro gadā neapbūvētam zemesgabalam vai tā daļai, ja saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Tādējādi analoģiski kā 
apbūvētam zemesgabalam Noteikumu projekts paredz noteikt minimālo nomas maksu 28 euro 
gadā neapbūvētam zemesgabalam vai tā daļai, ja saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.93 
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

2. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

2.1. Noteikumi izdoti saskaņā ar LR likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu 
un trešo daļu un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu, lai noteiktu zemes nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību iznomātajiem pašvaldības zemes gabaliem, sadalot tos pa lietošanas mērķiem (mazdār-
ziņu teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zeme, kas iznomāta ar apbūves tiesībām, 
zeme zem īslaicīgās lietošanas būvēm, Pašvaldības valdījumā esošu rezerves zemes fondā 
ieskaitītu vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotiem neapbūvētiem zemesgabaliem kā arī 
pārējos gadījumos), lai uz minētajiem zemesgabaliem tiktu attiecināta saistošajos noteikumos 
noteiktā kārtība, kādā Pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu.
Saistošie noteikumi paredz noteikt neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālo nomas mak-
su - 28 euro gadā.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Nav.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību pašvaldības teritorijā. Mērķgrupa, 
uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas perso-
nas, kuras vēlas nomā pašvaldības zemes gabalus un līdz ar to tiks radītas vienlīdzīgas tiesības 
visām mērķgrupām visā novada teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Personas informāciju par pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem iznomājamiem zemes-
gabaliem var iegūt Salacgrīvas novada domes mājaslapā www.salacgriva.lv un saskaņā ar MK 
noteikumu Nr. 735 punktu Nr. 6 iesniedz iesniegumu Salacgrīvas novada domē vai Ainažu un 
Liepupes pārvaldēs, kurā norāda - fiziskas personas vārdu uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas 
adresi, nomājamā zemesgabala adresi, kadastra apz., platību un zemes nomas laikā plānoto 
darbību, juridiskas personas - jur. personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, 
nomājamā zemesgabala adresi, kadastra apz., platību, zemes nomas laikā plānoto darbību, izzi-
ņu no UR par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots www.salacgriva.lv.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 20.05.2015. lēmumam Nr. 172 (protokols Nr. 7; 2.§)

Saistošo noteikumu Nr. 5
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 5 «Par neapbūvētu zemes gabalu nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā» 

paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Grozījumi Salacgrīvas novada domes  

2013. gada 20. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu zemes 

gabalu nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību Salacgrīvas novadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 
2015. gada 20. maija sēdes lēmumu Nr. 172 (protokols Nr. 7; 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un Ministru kabineta 
2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par publiskas zemes nomu 18. punktu

 Liepupes  tautas  nams  un 
Liep upes ev. lut. baznīcas drau-
dze sadarbībā ar Latvijas Foto-
grāfijas muzeju  izsludina  ikga-
dējo  FOTOKONKURSU.  Šī 
gada tēma - Skaņa.

Nolikums
  Fotokonkursu  Skaņa  organi-
zē Liepupes pagasta tautas nams 
sadarbībā  ar  Liepupes  ev.lut. 
baznīcas draudzi, 
  1. Mērķis.
  Fotokonkursa mērķis  ir uzzi-
nāt  skaisto un īpatnējo individu-
ālo  redzējumu,  kas  asociējas  ar  
vārdu Skaņa  un  ir  attēlots  foto-
grāfijā.
  2. Dalībnieki.
  Konkurss  ir  atklāts,  tajā  ai-
cināti  piedalīties  Salacgrīvas 
novada un apkārtnes  iedzīvotāji 
bez  vecuma  ierobežojuma,  kas 
iesnieguši  paša  uzņemtu  foto-
grāfiju par konkursa tēmu.
  3. Fotogrāfija.
  Brīvs  domas  lidojums,  at-
tēlots  krāsainā  vai  melnbaltā 
fotogrāfijā par  tēmu Skaņa. Fo-
togrāfiju  izmērs A4,    fotogrāfi-
ju  skaits  -  katram  autoram  līdz 
piecām.  Autoram,  iesniedzot 
attēlus, jāpievieno savi rekvizīti: 
savs  (autora)  vārds,  uzvārds  un 
kontakttālruņa  numurs  vai/  un  
e-pasta adrese. 
  4. Konkursa laiks.
  Darbu iesniegšanas termiņš -  
līdz 15. jūlijam Liepupes pagas-
ta tautas namā Liepupes pagasta 

Mežgravās,  tālrunis  64023932, 
e-pasts  andris.zunde@salacgri-
va.lv.
  Konkursa  darbi  tiks  izstādīti 
Liepupes  baznīcā  un  Salacgrī-
vas novada izglītības un kultūras 
iestādēs.
  5. Autorība.
  Autors drīkst  iesūtīt paša uz-
ņemtas  fotogrāfijas.  Iesniedzot 
savu  uzņemto  fotogrāfiju,  kon-
kursa  dalībnieks  apliecina,  ka 
tajā  piedalās  labprātīgi  un  ie-
sniegtās  fotogrāfijas  tiek  nodo-
tas  konkursa  rīkotājam.  Autors 
neiebilst pret  fotogrāfiju  izman-
tošanu    izstādēs  un  apliecina,  
ka viņa iesniegtās fotogrāfijas ir 
paša  darbs.  Fotogrāfiju  iesnie-
dzējs  uzņemas  pilnu  atbildību 
pret  trešo  personu  pretenzijām, 
kas varētu  rasties saistībā ar  ie-
sniegtās  fotogrāfijas  publisku 
izstādīšanu.
  6. Konkursa darbu vērtēšana.
  Fotokonkursa  darbus  vērtēs 
konkursa  rīkotāja  izvēlēta  neat-
karīga  žūrija.  Rezultāti  tiks  pa-
ziņoti  Liepupes  pagasta  svētku 
laikā  25. jūlijā.
  7. Balvu fonds.
  Balvu fonds 140 (viens simts 
četrdesmit) eiro.
  Balvas nodrošina: 
Salacgrīvas novada dome,
Mekes krogs, 
Liepupes ev. lut. draudze.
Sadarbības partneri: 
Latvijas Fotogrāfijas  muzejs, 
izglītības, kultūras un sporta 
biedrība Liepupe. 

Fotokonkurss 
Skaņa

  Tikai  pašā  jūlija  sākumā  Sa-
lacgrīvas  mazie  un  lielie  viegl-
atlēti  ir  beiguši  savus  treniņus. 
Kamēr  pārējie  bērni  jau  veselu 
mēnesi  atpūtās,  tikmēr  šie  katru 
dienu  cītīgi  sportoja.  Pēdējā  ne-
dēļā  viņu  pulciņam  pievienojās 
mūsu  novadniece  un  ļoti  laba 
sportiste šķēpmetēja Anete Koci-
ņa, kura jaunajiem sportistiem šo 

nedēļu  padarīja  aizraujošu. Viņa 
sākumā rādīja jaunus vingrināju-
mus, vēlāk - paraugdemonstrēju-
mus  šķēpmešanā.  Anete  mācīja 
jaunajiem  sportistiem,  kā  mest 
šķēpu,  un  viņi  to  darīja  ar  ļoti 
lielu  interesi.  Paldies Anetei  un 
vēlam viņai veiksmi un izturību.

Inga Goba

Salacgrīvas 
vidusskolas mazie 
un lielie vieglatlēti 

cītīgi strādā arī 
vasaras brīvlaikā

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

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

  Līdz  festivāla Positivus  sākumam  at-
likušas  divas  nedēļas  un  šobrīd  jau  ir 
zināms  pilns  mākslinieku  saraksts,  kas 
trīs dienas uzstāsies uz sešām skatuvēm. 
Vairāk nekā 150 priekšnesumu, kuros vai-
rāk nekā tūkstotis mākslinieku trīs dienas 
Baltijā lielākajā mūzikas un mākslas fes-
tivālā  radīs  pašu  īstāko  svētku  atmosfē- 
ru - pievienojies un piedzīvo vasaras ne-
aizmirstamāko notikumu!
  Uz  sešām  skatuvēm  mirdzēs  pašas 
spožākās  zvaigznes  -  meiteņu  mīlulis 
Tom  Odell,  kulta  grupa  Placebo,  bri-
tu  rokzvaigznes  Kasabian,  meistarīgās 
Warpaint,  mūžam  mainīgā  St.  Vincent, 
popmūzikas  pankprincese  Charli  XCX, 
kā arī  leģendārais Roberts Plānts ar gru-
pu Sensational Space Shifters un daudzi 
citi mūziķi. Būs improvizācijas izrādes un 
cirka mākslinieki, kino seansi un komiķu 
stand-up -  trīs  dienas  pārpilnas  izklaižu 
visām gaumēm. 
  Aicinām pirms festivāla ar mākslinie-
kiem  iepazīties  jau neklātienē, klausīties 
ierakstus,  meklēt  savai  gaumei  atbil-
stošākos,  lai  pēc  festivāla  nepiedzīvotu 
vilšanos, ka garām palaists kas  tāds, par 
ko sajūsmā bijuši visi draugi. Ar māksli-
nieku  sarakstu  var  iepazīties  festivālam 
izveidotajā  mobilajā  aplikācijā  Positi- 

vus 15,  to  var  lejupielādēt Google Play 
Store  (Android)  un  AppStore  (iOs).  Šo-
brīd mobilās aplikācijas lietotāji par mū-
ziķiem, kurus vēlētos festivālā redzēt vis-
vairāk,  atzinuši Rīgas Modes  (LV), Tom 
Odell  (UK), Charli XCX (UK), Placebo 
(UK) un Tallinn Daggers (EE). 
  Ņemot  vērā,  ka  festivāla  laikā  pro-
gramma  var  mainīties,  visātrāk  par  plā-
notajām  izmaiņām  uzzināsiet,  sekojot 
Twitter  festivāla  oficiālajam  kontam  
@Positivus,  kā  arī  mobilajā  aplikācijā. 
Tāpat  tajā  atradīsiet  festivāla  karti,  ēdi-
nātāju un  tirgotāju  aprakstus,  kā  arī  citu 
noderīgu informāciju. 
  Festivāla biļetes nopērkamas www.po-
sitivusfestival.com,  Biļešu servisa  kasēs 
un Nordea bankomātos. Trīs dienu biļete 
bez  telts vietas maksā 65 EUR,  trīs die-
nu  biļetes  ar  teltsvietu  cena  ir  71  EUR. 
Pieejamas arī vienas dienas biļetes, kuru 
cena ir 35 EUR. Biļešu iegāde bez komi-
sijas maksas - www.positivusfestival.com! 
Aicinām biļetes iegādāties laikus, jo fes-
tivāla laikā tās kļūs dārgākas. 
  Devītais  Positivus,  kas  no  17.  līdz  
19. jūlijam norisināsies Salacgrīvas Zvej-
nieku parkā, kā ierasts, būs notikums vi-
siem augstvērtīgas mūzikas un traku bal-
līšu cienītājiem.

Festivāls Positivus 
publicē galīgo 

programmu

  Festivāla  galvenais  partneris  ir Lattelecom,  kas  veido  vienīgo  festivālam  veltīto  
TV kanālu Eiropā - 360TV Positivus un norises vietā nodrošina mūsdienu tehnoloģijas. 
Atbalsta Nordea un Tuborg. Jaunākās festivāla ziņas dzirdamas radio SWH - oficiālajā 
Positivus radio. Kinoteltij garšu piešķir Ādažu čipsi.

Positivus sabiedrisko attiecību komanda

Festivāla mākslinieku saraksts:
Lattelecom skatuve: Robert Plant and the Sensational Space Shifters, Placebo, 
Kasabian, Tom Odell, Jungle, Warpaint, Ewert and the Two Dragons, St. Vincent, 
Basement Jaxx, Everything Everything, DaGamba + Sinfonietta Riga + Juventus, 
King Gizzard & the Lizard Wizards, Fenech-Soler, Eugene “Hideaway” Bridges + 
Coolman Report.
Nordea skatuve: Jack Garratt, Charlie XCX, Lamb, Rival Sons, Elliphant, Kate 
Boy, Peace, Indiana, Public Access T.V., East India Youth, The Sound Poets, Max 
Jury, Ghostpoet, Bokka, Iza, PeR, Astro’n’out + DJ Rudd, PeR, Elliphant
Palladium skatuve: Vök, Rangleklods, Soak, Jennie Abrahamson, Triana 
Park, Sigma, The Big Bluff, Rīgas Modes, Pienvedēja piedzīvojumi, Moontalk, 
Garbanotas Bosistas, Laime Pilnīga, DJ Jonathan Toubin, Badass Yuki, cirkl, Curly 
Strings, Gorõ Lana, Lexsoul Dancemachine, MiaMee, Tallinn Daggers, DJ Toms 
Grēviņš/ Oded Kafri, Neon Saturdays, Ryga, Tora
I Love You skatuve: Mona de bo, Super Besse, Inokentijs Mārpls, Momend, Laika 
Suns, The Bongo Club, Galvanic Elephants, Würffel, DJ Krankenwagen, Zebra 
Island, Parára, Future Folk Orchestra, The Werg, Sibyl Vane, The Pink Elephant, 
Matīss Kļaviņš, Alise Joste, NEØV, DJ Pēteris Bajārs, DJ Klāvs Lauls.
Red Bull Music Academy skatuve: Camo & Krooked, Egyptian Lover, Dorian 
Concept Trio, DJ Sliink, Breach, DJ AI-VA, DJ Mr Krime, Without Letters, Dave 
Storm Live, Break Da Funk, Avoid Dave, Grind Live, Münpauzn, Bandmaster, 
Smthing Smthing, DJ Quest & Paul Oja, Mr Nestor, Niklāvz,Formacja/ Mr Krime 
Live Band.

Sveiciens 
jubilāriem!
Es piederu vasarai,
Smaržīgai zālei
Un nebēdnim vējam,
Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.
Es piederu ziediem un nopļautai zālei,
Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus -
Tik spilgtus, tik siltus.
Es piederu vasarai, ķirsim pie koka,
Kas saldu jo saldu skūpstu man sniedz.
Es piederu, vasara,
Tik tev
Ar savu tik atvērto dvēseles garu...

Vasara pilnbriedā! 
Kopā ar draugiem un 
mīļiem cilvēkiem baudīsim 
kopābūšanu, svētkus, 
atpūtu un jauko laiku! 

Lielsalacas 
ev. lut. draudzes 

kapusvētki:
Liepupē - 25. jūlijā 12.00
Kuiķulē - 25. jūlijā 14.00
Salacgrīvā - 25. jūlijā 16.00
Brīdagā - 1. augustā 12.00
Ainažos - 8. augustā 12.00

Pareizticīgo 
draudzes kapusvētki
Stienūžos - 25. jūlijā 12.00
Salacgrīvā - 25. jūlijā 14.00

Katoļu draudzes 
kapusvētki

Salacgrīvas kapos - 25. jūlijā 12.00

Liepupes pagasta svētki 25. jūlijā
Liepupes baznīcā
12.00  fotokonkursa Skaņa uzvarētāju apbalvošana, darbu izstādes atklāšana
12.15  kora mūzikas koncerts Vasaras mūzika. 
   Piedalās: jauktais koris Pernigele (diriģente Arta Zunde, kormeistare Līga Liedskalniņa, 
   koncertmeistare Solveiga Boka ), Jasmīnas koris (diriģenti Agita Ikauniece, 
   Jānis Strapcāns), Ogres skolotāju kamerkoris (diriģente Līga Liedskalniņa, 
   kormeistare Aija Bogdane)

Liepupes pilskalnā
17.00   Salacgrīvas Klasiskās mūzikas festivāla mākslinieku - 
    meistarklašu pasniedzēju koncerts.
18.00 - 21.00 piepūšamās atrakcijas bērniem
19.00   Ādolfs Alunāns Draudzes bazārs. Brīvdabas muzikāls uzvedums 
    ar Liepupes amatierteātra un pagasta pašdarbnieku piedalīšanos. 
    Izrādes režisore Inese Broka, kolektīvu vadītāji Jānis Trezuns, Arta Zunde, 
    Andris Zunde
22.00 - 3.00 zaļumballe. Muzicē Tutti frutti. Turpinājumā ierakstu mūzika līdz saullēktam. 
    Ieeja brīva.

Salacgrīvas novada senioru svētki
1. augustā Ainažu brīvdabas estrādē

12.00 - 14.00 jautras aktivitātes pašu priekam sportiskā un radošā garā 
    Lecam pa vecam, lecam pa jaunam
14.00 - 14.45 pusdienas ainažnieku gaumē
14.45   svētku atklāšanas uzrunas, novada ļaužu savstarpējā sasaukšanās, 
    apsveicināšanās un apdziedāšanās
15.00 - 16.30 koncertē Dobeles zemessargi
16.30 - 18.00 izkustēšanās, pamatojoties uz Eiropas regulu Iepazīstam Ainažus
    l muzeji, baznīca, pilsētas centra vēsture
    l pauze Svēta lieta - nu, bez kafijas nekādi pilsētas centrā
18.00   balle Reiz Ainažos estrādē. Muzicēs kvartets Rumba no Kuldīgas
    Dāmām ieteicams nākt cepurēs un balles brunčos. 
    Mode - no jaunības līdz šodienai. Balles laikā tiks izvēlētas 3 balles karalienes - 
    pa vienai no Salacgrīvas, Liepupes un Ainažiem.

Informācija par autobusu atiešanas laikiem uz svētkiem - 
pie vietējiem pensionāru vadītājiem:
  l Aija Šmite Ainažos, tālr. 26603718
  l Gunta Kariņa Salacgrīvā, tālr. 26384971
  l Mārīte Mežgale Liepupē, tālr. 26305781

26.VII 17.00 Ainažu kultūras namā 
VI Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla 

meistarklašu pedagogu koncerts.
Ieeja 7 eiro.

Pilsētas svētki Salacgrīvā
Pieradini prieku pilsētā

8. augustā
Pamosties priecīgs!
  9.30 zibakcija pilsētā - mobilais modinātājs 

Atrašanas prieks!
  10.00 velofotoorientēšanās sacensības. Starts pie TIC

Prieks pludmalē!
  11.00 basketbols ūdenī - pludmalē pie glābšanas stacijas

Mans vaļas-prieks!
  Bibliotēkā
  10.30 izstādes Lī lapas atklāšana. Tikšanās ar autori Intu Lī

Priecājies pļavā!
Pļaviņā pie pilsētas ģerboņa no pl. 11.00
  l   Vizināšanās ar zirgiem
  l   Radošā darbnīca Prieks ir lipīgs
  l   Biedrības Marmots atrakcijas
  11.00 adžiliti paraugdemonstrējumi. 
  12.00 leļļu teātris bērniem Vinnijs Pūks un viņa draugi
  13.00 koncerts - Adatiņas un Dziedātprieks
  l   Fotobiedrības Salacgrīva izstāde 

Muzejā
  12.00 Anno 1965 SALACGRĪVA - izstādes Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas 
    akadēmijai - 50 (vadītājs - Jānis Anmanis) atklāšana

Pļaviņā pie jahtu ostas 12.00
Kalniešu spēles 2015
  l   akmens (~10 kg) mešana tālumā, 
  l   kalēja āmura mešana tālumā,
  l   svara (~20 kg) mešana augstumā,
  l   stumšanās ar baļķi,
  l   baļķa mešana (kabertoss),
  l   siena maisa mešana augstumā (ar dakšu)

Priecīgs pār-gājiens!
  18.00 iestāžu, uzņēmumu, biedrību u.c. organizāciju gājiens no domes
    līdz Bocmaņa laukumam

Bocmaņa laukumā
Koncerts Savējie sapratīs! - Rīgas Zelta koris un Normunds Jakušonoks
Balle. Spēlē grupas Dakota un 911


