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Salacgrīvas novada
izdevums

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 no	
1.	 jūnija	 izsludina	 desmito	 kār-
tu	 jauniešu	 biznesa	 konkursam	
komercdarbības	 uzsākšanai,	 lai	
stimulētu	 jaunu	komersantu	vei-
došanos	 novadā,	 motivējot	 jau-
niešus	 sava	 biznesa	 veidošanai.	
Savus	 projektus	 konkursam	 līdz	
1.	 jūlija	 plkst.	 17	 novada	 domē	
var	 iesniegt	 Salacgrīvas	 nova-
da	 jaunieši	 vecumā	 no	 18	 līdz	 
25	 gadiem.	 Uzvarētāji	 iegūst	
tiesības	 noslēgt	 līgumu	 ar	 paš-
valdību	 par	 naudas	 līdzekļu	 sa-
ņemšanu	 no	 novada	 privatizāci-
jas	fonda	līdzekļiem	komersantu	
izveidošanai	 un	 komercdarbības	
sākšanai.	 Konkursa	 īstenošanai	
piešķirts	12	500	eiro	finansējums,	
vienam	uzņēmējam	piešķirs	 līdz	
2500	eiro.
	 Konkursa	 rīkotāji	 aicina	 jau-

niešus,	 gatavojot	 projektu,	 ļoti	
nopietni	 piestrādāt	 pie	 bilances	
un	 naudas	 plūsmas,	 lai	 tā	 atbil-
stu	konkursa	nolikuma	prasībām.	
Jauniešiem	konsultācijas	projekta	
sagatavošanā	 piedāvā	Uzņēmēju	
konsultatīvās	 padomes	 locekļi	
Māris	 Trankalis	 (t.	 29219410),	
Ilze	 Kalniņa	 (t.	 29199299).	 Ie-
priekš	 jāsazvanās	 un	 jāvienojas	
par	laiku,	kad	iespējams	tikties.
	 Konkursu	 rīko	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 Uzņēmējdarbī-
bas	 atbalsta	 centrs,	 kas	 atrodas	
Salacgrīvā,	 Smilšu	 ielā	 9.	 Kon-
kursa	rīkotāja	pilnvarotā	kontakt-
persona	 ir	 Dzintra	 Eizenberga,	 
t.	 +37164071985,	 e-pasta	 adre- 
se	 -	 	 dzintra.eizenberga@salac
griva.lv.

Ilga Tiesnese

Jauniešu biznesa 
plānu konkurss

	 Pavasaris	ir	ļoti	īpašs	laiks	tautas	mākslas	kolektīviem	visā	Latvijā,	tai	skaitā	Salacgrīvas	novadā.	Tas	
ir	laiks,	kad	sezonas	neatlaidīgā	darba	rezultāti	tiek	apliecināti	un	atrādīti	Latvijas	Nacionālā	kultūras	
centra	izveidotajai	žūrijai	gan	deju	kolektīvu,	gan	koru	skatēs.	Tajās	kolektīviem	pēc	punktu	sistēmas	
tiek	iedalītas	pakāpes	-	A (augstākā), 1., 2. vai 3.	Tautas	mākslas	kolektīvi	Latvijā	pēc	teritorijas	sadalīti	
apriņķos.	Salacgrīvas	novads	kopā	ar	Limbažu	un	Alojas	novadu	veido	Limbažu	apriņķi.	
	 2015.	gada	skates	atkārtoti	pierādīja,	ka	Salacgrīvas	novadā	darbojas	mākslinieciski	augsti	novērtēti	
kolektīvi,	kas	ieguvuši	šādus	rezultātus:
l	 Salacgrīvas	kultūras	nama	senioru	koris	SALACA	-	1.	pakāpe	(42	punkti),
l	 Ainažu	kultūras	nama	jauktais	koris	KRASTS	-	1.	pakāpe	(40,99	p.),
l Liepupes pagasta jauktais koris PERNIGELE - A pakāpe (45,11 p.). 
 Vienīgais	koris	Limbažu	apriņķī	ar	augstāko	novērtējumu.
l	 Salacgrīvas	kultūras	nama	senioru	deju	kopa	SAIVA	-	1.	pakāpe	(44,4	p.),
l	 Salacgrīvas	kultūras	nama	jauniešu	deju	kolektīvs	RANDA	-	1.	pakāpe	(51	p.),
l Salacgrīvas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs TINGELTANGELS - 
 A pakāpe (55,8 p.)	-	otrais	augstākais	novērtējums,	
l	 Liepupes	tautas	nama	jauniešu	deju	kolektīvs	LIEPUPĪTE	-	2.	pakāpe	(48,9	p.),
l	 Liepupes	tautas	nama	vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	ULUBELE	-	1.	pakāpē	(40,7	p.),
l	 Ainažu	kultūras	nama	vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	RANDIŅŠ	-	2.	pakāpe	(39,4	p.).
l	 Salacgrīvas	kultūras	nama	vokālais	ansamblis	DZIEDĀTPRIEKS	-	1.	pakāpe	(40	p.),
l	 Salacgrīvas	kultūras	nama	folkloras	kopai	CIELAVA	-	1.	pakāpe	(gandrīz	izcili),
	 Liepupes	tautas	nama	tradīciju	kopai	SKALE	-	2.	pakāpe	(labi)	-	abi	kolektīvi	piedalās	
	 starptautiskajā	folkloras	festivālā	Baltica 2015. 
	 Amatierteātriem	skates	vēl	priekšā.
	 Paldies	kolektīvu	vadītājiem	un	dalībniekiem	par	ieguldījumu	Salacgrīvas	novada	vārda	spodrināša-
nā!	Paldies	Salacgrīvas	novada	domei	par	atbalstu	tautas	mākslas	ilgtspējības	nodrošināšanā!

Pārsla Dzērve,
Salacgrīvas kultūras nama direktore

14. maijā Korģenes saieta namā notika 
biedrības Mēs Korģenei trenažieru 
zāles atklāšana, uz ko bija pulcējušies 
lieli un mazi korģenieši. 

	 Pirms	 griezt	 zāles	 atklāšanas	 lenti,	
biedrības	pārstāve	Gunita	Bisniece	atgādi-
nāja,	ka	biedrība	dibināta	 jau	2009.	gada	
maijā	un	tās	galvenais	mērķis	ir	organizēt	
dažāda	veida	sabiedriskās	aktivitātes	Kor-
ģenē.	- Viena no šādām mūsu aktivitātēm 
ir jaunā trenažieru zāle, ko tūlīt atklāsim 
un kas būs pieejama aktīvām nodarbībām 
visiem korģeniešiem, - viņa	uzsvēra.	Savu-
kārt	novada	domes	priekšsēdētājs	Dagnis	
Straubergs	uzteica	korģeniešus	par	aktīvo	
darbošanos:	- Pašvaldība labprāt atbalsta 
projektus, kuros līdzekļi tiek izmantoti liet

derīgi. Šis ir viens no tādiem. Kā	 redzat, 
daudz kas atkarīgs no jums pašiem. Esat 
paveikuši labu darbu. Tagad atliek vien 
sportot! Cerams, ka nodarbības nāks par 
labu veselībai, smuidrumam un spēkam.
	 Biedrība	 Mēs Korģenei	 guva	 atbalstu	
biedrības	 Jūrkante	 izsludinātajā	 atklātajā	
projektu	 konkursā	 Brīvā laika pavadīša
nas infrastruktūras attīstība vietējiem ie
dzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai 
un veicināšanai.	Par	projektam	Aktivitātes 
veselības nostiprināšanai cauru gadu	pie-
šķirtajiem	 2300	 eiro,	 no	 kuriem	 2070	 ir	
	Eiropas	Savienības	un	230	-	pašvaldības	fi-
nansējums,	iegādāts	trenažieru	komplekts	-	
skrejceļš,	velotrenažieris,	eliptiskais	trena-
žieris,	kas	piemēroti	dažādu	vecumu	cilvē-
kiem,	gan	vīriešiem,	gan	sievietēm.	Tie	pa-

tiesi	dod	iespēju	nodarboties	ar	fiziskajām	
aktivitātēm	cauru	gadu.	Tagad	katru	dienu	
no	11	rītā	līdz	7	vakarā,	bet,	vienojoties	ar	
biedrības	vadību,	arī	 ilgāk,	būs	 iespējams	
uzlabot	 savu	 veselību	 un	 fizisko	 stāvokli	
Korģenes	trenažieru	zālē.
	 Svētku	reizē	zālē	tikām	ar	apaviem	kā-
jās,	bet	citreiz	tie	būs	jāatstāj	aiz	durvīm.	
Vēl	 viens	no	 zāles	 kārtības	noteikumiem	
paredz,	 ka	 te	 drīkstēs	 trenēties	 tikai	 no	 
18	 gadu	 vecuma	 vai	 jaunāki	 kopā	 ar	 sa-
viem	 vecākiem.	 Zāles	 apmeklējums	 un	
trenažieru	 izmantošana	būs	par	 brīvu	vai	
par	 nelieliem	 ziedojumiem,	 ko	 paredzēts	
izmantot	 zāles	 darbības	 nodrošināšanai	
(elektrībai,	kopšanas	 līdzekļiem).	Lai	ne-
būtu	 lielu	 sastrēgumu,	 Gunita	 aicināja	
nestrādājošos	nākt	uz	zāli	rītapusē	un	līdz	

sešiem	pēcpusdienā,	 lai	 pēc	 tam	 līdz	 vē-
lam	vakaram	tajā	varētu	sportot	no	darba	
pārnākušie.
	 Kā	un	ko	darīt	ar	un	uz	jaunajiem	tre-
nažieriem,	 parādīja	 pati	 Gunita,	 bet	 jau	
pavisam	 drīz	 pie	 korģeniešiem	 ieradīsies	
trenere	Ginta	Teko,	kura	izstrādās	katram	
individuālu	treniņprogrammu.	
	 Biedrības	Mēs Korģenei	vārdā	G.	Bis-
niece	 un	 Korģenes	 ciema	 vecākā	 Dace	
Cīrule	 sacīja	 lielu	 paldies	 par	 atbalstu	
novada	domei,	novada	ēku	un	apsaimnie-
kojamās	 teritorijas	 pārzinim	 Jānim	 Ber-
gam.	Īpašs	paldies	ēkas	pārvaldniekam	un	
saimniekam	 Romānam	 Rozmisam,	 kurš	
veica	zāles	remontdarbus.	Līdzekļus	šiem	
remontdarbiem	piešķīra	pašvaldība.	

Ilga Tiesnese

Īstenojot projektu,
Korģenē izveidota trenažieru zāle

Atklāšanas lentes griešanā piedalās novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un biedrības Mēs Korģenei 
valdes locekle Gunita Bisniece

Korģenieši iemēģina jauno trenažieri-skrejceļu
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	 Pēdējā	 laikā	 gan	 valdības	
gaiteņos,	 gan	 Saeimas	 kuluāros	
arvien	 aktīvāk	 izskan	 atsevišķu	
politiķu,	 politisko	 spēku	 un	 in-
terešu	 grupu	 paustās	 idejas	 par	
ekonomikas	 un	 investīciju	 (līdz	
ar	 to	 arī	 Latvijas	 iedzīvotāju)	
koncentrēšanas	 nepieciešamību	
tikai	 Rīgā	 vai	 atsevišķos	 attīs-
tības	 centros,	 tādējādi	 absolūti	
ignorējot	 tos	 89	 novadus,	 kuru	
pašvaldības	 sekmīgi	 organizē	
savu	 saimniecisko	 darbību,	 iz-
glītības,	sporta	un	kultūras	dzīvi	
un	 sniedz	 saviem	 iedzīvotājiem	
nepieciešamos	 pakalpojumus,	
veiksmīgi	rūpējoties	par	novada	
attīstību.
	 Latvijas	 Reģionu	 apvienība,	
kas	 apvieno	 vairākus	 desmitus,	
valdībasprāt,	mazo	Latvijas	paš-
valdību,	 šādai	Latvijas	 reģionā-
lās	attīstības	politikai	kategoriski	
nepiekrīt	un	uzskata	šādu	pieeju	
par	 pilnīgi	 absurdu	 un	 kritiski	
bīstamu	 Latvijai	 kā	 neatkarīgai	
valstij.	 Investīciju,	 kā	 arī	 valsts	
un	 Eiropas	 Savienības	 finansē-
juma	 koncentrācija	 atsevišķos	
attīstības	 centros	 tikai	 veicinās	
vēl	aktīvāku	 iedzīvotāju	 iekšējo	
migrāciju	 un	 tālāku	 emigrāciju	
no	 valsts,	 jo	 statistikas	 dati	 lie-
cina,	 ka	 iedzīvotāju	 aizplūšana	
turpinās	 arī	 no	 tā	 saucamajiem	
attīstības centriem	 un	 nacionā
lās nozīmes centriem.
	 Piespiedu	migrācijas	politika	
ir	 ļoti	 dārgs	 process.	 Tas	 pauž	
klaju	 neuzticēšanos	 pašu	 tautai	
un	 liedz	 pašiem	 iedzīvotājiem	
veidot	 kvalitatīvu	 dzīves	 vidi	
savā	 dzīves	 vietā!	 Tā	 ir	 nede-
mokrātiska	 pieeja,	 zem	 kuras	
tiek	 slēptas	 atsevišķu	 interešu	
grupu	savtīgas	intereses.	Šīs	po-
litikas	atbalstītāju	mērķis	ir	radīt	
iespaidu	par	aktīvu	interesi	it	kā	
valsts	 attīstības	 vārdā,	 kaut	 gan	
patiesībā	 tā	 ir	 tukša	 rosīšanās,	
kuras	pamatā	 ir	Staļina	kolekti-
vizācijas	pamatprincips.
 Mēs stingri iestājamies par 
Latvijas kā valsts vienmērī-
gu attīstību visā Latvijas te-
ritorijā, kā	 arī	 taisnīgumu	 un	
vienlīdzīgām	 iespējām	 visiem	
Latvijas	novadiem	-	gan	Eiropas	
Savienības	finanšu	līdzekļu,	gan	
valsts	investīciju	sadalē.	Visiem	
cilvēkiem	 ir	 vienlīdzīgas	 tiesī-
bas	neatkarīgi	no	tā,	kurā	novadā	
viņi	dzīvo.
	 Uzsveram,	 ka	 katrs	 Latvijas	
novads	 ir	unikāls	ar	savām	vēr-
tībām	 un	 tikai	 to	 iedzīvotājiem	
ir	vislabāk	zināms,	kā	tās	vairot.	
Tās	 tiek	 aizmirstas	 un	 netiek	
pietiekami	novērtētas.	

	 Tuvojas	 Latvijas	 Pašvaldību	
savienības	 26.	 kongress,	 tāpēc	
Latvijas	 Reģionu	 apvienība	 ai-
cina	citu	novadu	pašvaldību	va-
dītājus	izveidot	darba	grupu,	lai	
izstrādātu	 savu	 redzējumu	 par	
Latvijas	 novadu	 ilgtspējīgu	 at-
tīstību!	Bez	aktīvas	rīcības	dau-
dzu	 Latvijas	 novadu	 pastāvēša-
na	ir	apdraudēta.
	 Uzskatām,	 ka	 administratīvi	
teritoriālā	 reforma	 īstenojama	
tikai	un	vienīgi	brīvprātīgi,	pie-
šķirot	 suverēnās	 tiesības	 par	 to	
lemt	vienīgi	katra	novada	iedzī-
votāju	referendumos.	Kategoris-
ki	 iebilstam	 pret	 mākslīgi	 radī-
tiem	 finanšu	 instrumentiem,	 lai	
panāktu	piespiedu	administratīvi	
teritoriālās	reformas	īstenošanu,	
novājinot	esošās	novadu	pašval-
dības.

Latvijas Reģionu 
apvienības pamattēzes 

Latvijas reģionu 
attīstībai

l	 Pamatprincips	 -	 jārada	 ap-
stākļi,	 lai	 novadi	 spētu	 izdzīvot	
un	 attīstīties	 ar	 saviem	 līdzek-
ļiem.	Šī	principa	realizācijai	 jā-
nosaka	5	gadu	pārejas	periods.
l	 Jāpārskata	 nodokļu	 sadalī-
jums	 starp	 centrālo	 valdību	 un	
pašvaldībām,	 pārskatot	 arī	 fun-
kcijas	un	nepieciešamos	 līdzek-
ļus	to	īstenošanai.
l	 Jāpārskata	 iedzīvotāju	 ienā-
kuma	nodokļa	maksāšanas	kārtī-
ba,	liekot	uzsvaru	uz	jaunu	pie-
eju,	kas	varētu	veicināt	 reģionu	
attīstību,	t.i.,	10%	no	katra	iedzī-
votāja	samaksātā	iedzīvotāju	ie-
nākuma	nodokļa	 tiek	pārskaitīti	
uz	 to	 pašvaldību,	 kurā	 persona	
ieguvusi	 obligāto	 izglītību:	 lau-
ku	 novadi	 turpina	 zaudēt	 iedzī-
votājus	 -	 tie,	 kuri	 iegūst	 izglītī-
bu,	neatgriežas!
l	 Jāizbeidz	 diskriminēt	 paš-
valdības,	 kas	 neatrodas	 lielajās	
pilsētās	 un	 attīstības	 centros.	
Noteikumiem	 un	 nosacījumiem	
jābūt	skaidriem	un	visiem	vienā-
diem.	Vēl	jo	vairāk,	ņemot	vērā,	
ka	lielās pilsētas	jau	ir	pašpietie-
kamas,	bet	mazajām	par	to	jācī-
nās!
l	 Jāpārtrauc	dalīt	Latviju	liela-
jās	un	mazajās	pilsētās,	attīstības	
centros	un	nolemtajos	novados.
	 Varenas	 pilsētas	 un	 pārticīgi	
reģioni	ir	Latvijas	nākotne!

Latvijas Reģionu apvienības 
pārstāvju sapulces vārdā -

LRA pārstāvju sapulces 
priekšsēdētājs Andrejs Ence

Atklāta vēstule masu medijiem 
un Latvijas sabiedrībai

Rīgā, 2015. gada 14. maijā

Par Latvijas reģionu 
vienmērīgu un 

sabalansētu attīstību

iesniegt	 lūgumrakstus	 vai	 sākt	
pilsoņu	iniciatīvu,	prasot	Eiropas	
Komisijai	 sagatavot	 tiesību	 akta	
priekšlikumus.	 Strasbūrā	 darbo-
jas	arī	Eiropas	Padome	un	Eiro-
pas	Cilvēktiesību	tiesa.
	 Bez	oficiālās	pieņemšanas	EP	
ēkā	 Strasbūrā	 pavadītajās	 die-
nās	 izbaudījām	 arī	 šīs	 Francijas	
pilsētas	 unikalitāti.	 Neaizmir-
stams	 bija	 brauciens	 ar	 panorā-
mas	kuģīti	pa	pilsētas	kanāliem,	
kuru	krastos	var	aplūkot	dažādas	
ēkas.	Strasbūras	 vecpilsētu	 dēvē	
par	Mazo	Franciju,	kurā	dominē	
pildrežģu	 ēkas,	 kas	 saglabājušās	
pat	 no	 16.	 gadsimta.	 Vienu	 no	
vēsturisko	 objektu	 centrālajām	
vietām	 ieņem	 Strasbūras	 kated-
rāle,	 kuras	 vēsture	 sniedzas	 līdz	
11.	 -	 12.	 gadsimtam,	 taču	 diev-
nams	pabeigts	vien	15.	gadsimtā.	
Romānikas	 stilā	 celtā	 katedrāle	
ir	 sestais	 augstākais	 dievnams	

pasaulē	 (142	 m).	 Netālu	 no	 ka-
tedrāles	 ir	 piemineklis	 Johanam	
Gūtenbergam,	 kura	 atklājums	 
15.	 gadsimtā	 pavēra	 ceļu	 grā-
matu	 iespiešanai.	Daļa	 no	mūsu	
grupas	-	bibliotekāri	-	apmeklēja	
arī	 Strasbūras	Universitātes	 bib-
liotēku.
	 Atmiņas	 par	 braucienu	 pava-
dīs	 vēl	 ilgi.	Gan	 tas,	 ka	 bija	 ie-
spēja	būt	EP,	 tikties	ar	 I.	Grigu-
li	 viņas	 darba	 vietā,	 gan	 tas,	 ka	
ceļojām	 kopā	 ar	 Zemgales	 paš-
valdību	 darbiniekiem.	 Atmiņas	
stimulēs	un	dos	spēku	gatavoties	
nākamajam	 Patriotiskās	 dzejas	
festivālam,	 kas	 tiks	 izsludināts	
šogad	 11.	 novembrī	 (sāksies	
konkurss	 skolēniem).	 Festivāla	
noslēgums	paredzēts	2016.	gada	 
11.	 novembrī	 Salacgrīvā.	 Aici-
nām	piedalīties!

Hedviga Inese Podziņa, 
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas novada 
bibliotekāri apmeklē 
Eiropas Parlamentu 

Strasbūrā

Salacgrīvas novada bibliotekāri kopā ar EP deputāti Ivetu Griguli

	 Laikā	no	28.	aprīļa	līdz	1.	mai-
jam	Salacgrīvas	 bibliotēkas	 dar-
binieki,	kā	arī	Salacgrīvas	vidus-
skolas	bibliotēkas	vadītāja	Valen-
tīna	 Kalniņa	 un	 skolotāja	 Edīte	
Liedeskalniņa	 uzturējās	 Franci-
jas	 pilsētā	 Strasbūrā.	 Galvenais	
brauciena	mērķis	bija	viesošanās	
Eiropas	Parlamentā	(EP).	Iespēja	
aizbraukt	bija	kā	balva	par	Vidze-
mes	Patriotiskās	dzejas	 festivālu	
organizēšanu.	Pērn	11.	novembrī,	
kad	notika	6.	festivāls,	EP	depu-
tāte	 Iveta	Grigule	 pasniedza	 uz-
aicinājumu	uz	šo	braucienu.	Tajā	
piedalījās	 arī	 minētā	 festivāla	
vienas	 no	 aktīvākajām	 dalībnie-
cēm	-	skolotājas/bibliotekāres	no	
visas	 Vidzemes.	 Tās	 bija	Aelita	
Punkstiņa	 no	 Burtnieku	 nova-
da	 Ēveles	 pamatskolas,	 Lauma	
Zaļaiskalna	 no	 Priekuļu	 novada	
Mārsnēnu	 pagasta	 bibliotēkas,	
Alise	Brauna	no	Limbažu	nova-
da	 Katvaru	 internātpamatskolas,	
Daina	Briede	no	Madonas	nova-
da	Bērzaunes	pamatskolas,	Lūci-
ja	Kapača	no	Apes	novada	Ojāra	
Vācieša	 Gaujienas	 vidusskolas.	
Kopā	 ar	 vidzemniekiem	 brau-
cienā	 devās	 arī	 pagājušā	 gada	
Eiropas	 Gada	 cilvēki	 no	 Jelga-
vas	pilsētas,	 Jelgavas	novada	un	
Rundāles	novada	pašvaldības.
	 EP	apmeklējuma	laikā	piedalī-
jāmies	seminārā	par	Parlamentu,	
kurā	 bija	 iespēja	 uzdot	 jautāju-
mus	 deputātei	 I.	 Grigulei.	 Kopā	
ar	 EP	 deputāti	 apmeklējām	 arī	
plenārsēžu	zāli,	 kur	varējām	vē-
rot,	kā	notiek	darbs.	Strasbūra	ir	
EP	mītnes	vieta	kopš	1979.	gada.	
Sesijas	tur	notiek	tikai	1	-	2	reizes	
mēnesī,	bet	visa	ikdienas	darbība	
rit	Briselē.
	 Eiropas	 Savienība	 ir	 unikāla	
ekonomiska	 un	 politiska	 partne-
rība,	 kas	 aptver	 28	 dalībvalstis.	
Tā	 izveidota	 pēc	 Otrā	 pasaules	
kara,	 lai	 stiprinātu	 ekonomisko	
sadarbību.	 EP	 ir	 daudznacionā-
la	 parlamentārā	 asambleja,	 ko	
tieši	 ievēlējuši	 pilsoņi.	 Parla-
menta	 751	 deputāts	 pārstāv	 vai-
rāk	 nekā	 500	 miljonu	 pilsoņu,	
kuri	 daudzējādi	 var	 piedalīties	
politiskajā	 procesā.	 Piemēram,	
viņi	 var	 balsot	 vēlēšanās,	 sazi-
nāties	 ar	 saviem	EP	deputātiem,	

Salacgrīvas novada pašvaldība 
pārdod par brīvu cenu - 165 eiro -

FORD TRANSIT, 
valsts reģistrācijas Nr. FJ 6037 (pirmo reizi reģistrēta 03.01.1997.), 
šasijas Nr. WF0HXXGBVHTS27797, tās nodošanai metāllūžņos.
 Pieteikums par automašīnu FORD TRANSIT (metāllūžņu) pirkšanu 
iesniedzams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 
piecu darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Sīkāka informācija mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles
vai pa tālruni 64071982.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
 Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 27.03.2015. lēmumu Nr. 13-12.1-13 Par būvniecības 
ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un 07.05.2015. lēmumu Nr. 13-12.1-20 Par būvniecības 
ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu, SIA Latvijas Energoceltnieks, reģ.Nr. 40103050565, Lubānas 
ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260, nodod 

publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri SIA LMT 
publiskā elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas «Salacgrīva T» 

būvniecība nekustamajā īpašumā Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, 
Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66150010043, kadastra apz. 66150020125. 

Kontaktpersona - Linards Pelsis, tālr. 26565662.

 Būvniecības ieceres izstrādātājs: SIA Latvijas Energoceltnieks, reģ.Nr. 40103050565, Lubānas ielā 43, 
Rīgā, tālr. 67241260.
 Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Salacgrīvas novada būvvaldē Smilšu ielā 9, 
Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033, līdz 4. jūnijam, kontaktpersona Ineta Cīrule, tālr. 64071996.
 Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri 
iesniedzamas Salacgrīvas novada būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033, līdz  
4. jūnijam.
 Būvniecības ieceres prezentācija notiks - 26. maijā plkst. 17 Salacgrīvas novada domes sēžu zālē 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.
 Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Salacgrīvas novada būvvalde jautājumu virzīs iz-
skatīšanai Salacgrīvas novada domē, kas apstiprinās publiskās apspriešanas pārskatu.
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	 Šī	 bija	 īstā	 reize	 sveikt	 jaunatnes	 ini-
ciatīvas	 centra	 Bāka	 jauniešus,	 kuri	 ie-
guva	1.	vietu	Latvijas	Lielās	talkas	koor-
dinatoru	 konkursā.	 Viņiem	 tika	 balva	 
3000	eiro	vērtībā,	par	ko	varēs	doties	eks-
kursijā.	 Jaunatnes	 lietu	 speciāliste	Marta	
Dance	sacīja,	ka,	piedaloties	šajā	konkur-
sā	vēlējušies	parādīt	visai	Latvijai,	ka	Sa-
lacgrīva	ir	pats	zaļākais	novads.	Konkur-
sa	laikā	Bākas	jaunieši	rīkoja	akcijas	-	iz-
stādi	Koki runā,	Maisiņš	vaj’g, bet audu- 
ma	 -,	 tāpat	 viesojās	 bērnudārzā	 Vilnītis. 
- Nosūtījām arī 7 idejas, ko valstij un 
sabiedrībai vajadzētu darīt, lai vides stā
voklis uzlabotos. Uzrakstījām ļoti garu un 
iedvesmojošu stāstu par to, ko Salacgrī
vas novads jau dara vides labā. Par uzva
ru prieks mums un ceru, arī jums, - viņa	
teica.

	 Lieli	 labiekārtošanas	 darbi	 talkas	 die-
nā	 notika	 Svētciema	 parkā,	 kur	 talkoja	
vairāk	 nekā	 70	 cilvēku.	 Tika	 cirsti	 krū-
mi,	zāģēti	koki,	tīrīta	upmala	un	parks	un	
stādīti	 koki.	 Duntē,	 Lijas	 Jokstes	 vadīti,	
talkoja	lieli	un	mazi	-	jaunākais	talcinieks	
bija	vien	3	nedēļas	vecs,	bet	vecākajam	-	
nedaudz	pāri	70	gadiem.	Kopā	nostaigāti	 
17	 km	 gar	 jūru	 un	 tuvākajiem	 ceļiem.	
Liepupē	 skolēni	 talkoja	 jau	 piektdienā,	
bet	arī	sestdien	rosība	bija	gan	pie	daudz-
dzīvokļu	mājām,	gan	ciema	tuvākajā	ap-
kārtnē.	Tūjā	 vispirms	 sastādītas	 tūjas	 un	
tad	 bija	 laiks	 tīrīšanas	 darbiem,	 vācot	
atkritumus	 gar	 jūru	 līdz	 pat	 Krimalnie
kiem.	Arī	 ainažnieki	 strādāja	 jūrmalā	 un	
pilsētas	 vēl	 nesakoptajās	 vietās.	 Lauvās	
daļa	 talcinieku	 sakopa	 apkārtni,	 bet	 otra	
kā	īsti	profesionāļi	zāģēja	malku,	gādājot	

siltumu	tautas	namam	nākamajai	ziemai.	
Korģenē	 iestādīta	 ne	 tikai	 sava	 Ziemas-
svētku	eglīte,	bet	arī	 tūjas	un	hortenzijas	
pašu	un	citu	priekam.	Darba	pilnas	rokas	
bija	arī	 ļaudīm	Mērniekos	 -	 tur	 talka	šo-
gad	tā	oficiāli	notika	pirmoreiz.	Kuivižos	
talcinieku	bija	mazāk,	bet	darbs	pie	veika-
la	sekmējās	labi.
	 Kopā	ar	novada	izpilddirektoru	centā-
mies	 šajā	 dienā	 apciemot	 visus	 talcinie-
kus,	 diemžēl	 nepaguvām,	bet	 prieks	bija	
redzēt	un	satikt	cilvēkus,	kuriem	rūp	mūsu	
novada	tīrība	un	sakoptība.	Novadā	talko-
ja	visur,	vien	stāvlaukumi	jūras	krastā	un	
mežs	pie	tiem	bija	pamesti	un	nesakopti.	
Šķiet,	Latvijas Valsts ceļiem	 un	Latvijas 
Valsts mežiem	šī	nebija	talkas	diena!	

Ilga Tiesnese

Lielā talka 
Salacgrīvas 

novadā

Talkotāji 
pie Lijas 
Jokstes 

pēc kārtīga 
darba un 
sātīgām 

pusdienām 
pulcējas 
kopīgai 

bildei

Lielā Talka Salacgrīvas novadā sākās 
pl. 9 Tūjā un Duntē, bet 10 no rīta 
darbos devās talcinieki Mērniekos, 
Ainažos, Kuivižos, Vecsalacā, Lauvās, 
Korģenē, Svētciemā, Salacgrīvā, 
Lāņos un Liepupē. Arī šogad 
talkotāji saņēma atkritumu maisus, 
pašvaldība nodrošināja viņiem siltas 
pusdienas katrā apdzīvotajā vietā 
un jau tradicionālās Lielās talkas 
uzlīmes. Šī gada talkas ideja bija ne 
tikai vākt atkritumus, bet veikt arī 
labiekārtošanas un apzaļumošanas 
darbus. Augu stādīšana todien notika 
Tūjā, Korģenē, Ainažos un Svētciemā.

	 Talkotājus	 Salacgrīvā	 pie	 Pārcēlāja	
skulptūras	uzrunāja	novada	domes	priekš-
sēdētājs	Dagnis	Straubergs:	- Apsveicu vi
sus, kas atraduši laiku, spēkus un interesi 
piedalīties Lielās talkas darbos un lai pa
strādātu kopīgam labumam. Pēc talkas, 
protams, cienāsimies ar saimnieču vārīto 
zupu pilskalnā, jo pēc laba darba pienā
kas kārtīga maltīte. Kopumā mūsu novada 
teritorija kļūst arvien tīrāka. Nākamgad 
plānojam labiekārtot pilsētu un novadu 
ar augu stādījumiem, jo maijā darbā pie
ņemsim ainavu arhitektu. Novēlu visiem 
veiksmi! Novada	 domes	 izpilddirektors	
Kaspars	 Ķemers	 salacgrīviešus	 aicināja	
talkot	Valmieras	un	Baznīcas	ielā,	atpūtas	
vietā	 pie	 pilskalna	 un	 pa	 Lauteru	 meža	
ceļu,	maisus	atstājot	tā,	lai	Āris	Ladusāns	
ar	saviem	vīriem	tos	varētu	savākt.

Sestdien, 25. aprīlī, tāpat kā citviet Lat-
vijā, talkoja arī Korģenē. Kopā sanāca 
54 talcinieki. Veicamos darbus plānoja 
biedrības Mēs Korģenei valde, sabied-
riskā centra Korģene pārvaldnieks un 
ciema vecākais.

	 Lai	talkā	padarītu	visu	ieplānoto,	saga-
tavošanās	darbi	 sākās	 jau	 ceturtdien,	kad	
Korģenes	 saimnieka	 Romāna	 Rozmisa	
vadībā	 labi	pastrādāja	Jānis	 Irbe.	Pārska-
tot	 veicamos	 darbus	 ceturtdienas	 vakarā,	
secinājām,	ka	pie	sporta	laukuma	augošie	
trīs	vītoli	ir	bīstami,	tos	nepieciešams	no-
zāģēt.	Mēs Korģenei	valdes	locekle	Guni-
ta	Bisniece	operatīvi	nokārtoja	zāģēšanas	
atļauju.	Neviens	neticēja,	ka	pusotrmetrī-
gos	resnos	vītolus	varēs	tik	ātri	nozāģēt	un	
aizgādāt.	Bet	izdevās!	Liels	paldies	par	šo	
gigantisko	darbu	SIA	Mežvaldes	 īpašnie-
cei	 Inesei	 Pūtelei	 un	 viņas	 strādniekiem:	
Jānim	 Untem	 par	 vītolu	 nozāģēšanu	 un	
sagarināšanu	tā,	lai	Andis	Bisnieks	varētu	

aizgādāt	 satrupējušos	 kokus	 projām.	Pal-
dies	arī	Ivaram	Bisniekam	par	palīdzību	šī	
darba	veikšanā.	Tagad	 šo	koku	vietā	 aug	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 sagādātās	 tū-
jas,	 kas	 sportistiem	 dos	 iespēju	 atpūsties	
paēnā.
	 Sestdien	 sanākušie	 talcinieki	 labi	 pa-
strādāja	 Jāņu	 placī	 un	 sporta	 laukumā	
novāca	palikušos	 zarus	un	koku	gabalus,	
ko	nevarēja	aizvest	ar	lielo	meža	mašīnu.	
Protams,	tīrījām	arī	ceļmalas,	kur	grāvjos	
tiek	 samestas	 pudeles	 un	 citi	 atkritumi.	
Nezinu,	 kā	 nosaukt	 tādu	 cilvēku	 rīcību,	
kuri	 savus	maisus	 ar	 atkritumiem	 izmeta	
grāvī	pa	ceļam	uz	Zonepēm.	
	 Talkoja	 gan	 jaunie,	 gan	 cilvēki	 ga-
dos.	 No	 gados	 vecākajiem	 pensionāriem	
bija	Indra	Sedleniece	un	Andrejs	Brande.	
Bija	ģimenes	ar	visiem	bērniem,	Solveiga	
Dreimane	ar	bērniem	veica	ceļu	no	pašiem	
Medniekiem,	 bija	 lieli	 un	 mazi	 skolēni,	
pie	vecmāmiņām	atbraukuši	mazbērni	un	
bērni.	Arī	Korģenes	bērnudārza	audzēkņi	

visu	nedēļu	 audzinātājas	 Ilgas	Cukmaces	
un	Andas	Rozmisas	vadībā	ar	saviem	ma-
zajiem	 grābeklīšiem	 tīrīja	 ugunsdzēsēju	
ūdens	ņemšanas	vietu	-	uzkalniņu	pie	sa-
biedriskā	centra	sētas.	
	 Talkā	 iestādījām	tūjas,	nokarenos	zelt-
zaru	vītolus.	Paldies	Sanitai	Cukmacei	un	
Marijai	Gļaudai	par	pūpolu	stulbenīšiem!	
Tagad	korģeniešiem	Lieldienās	būs	pūpoli	
un	Ziemassvētkos	pašiem	sava	izpušķoja-
ma	eglīte,	vien	 jāpagaida,	 lai	 tā	paaugas.	
Paldies	Salacgrīvas	novada	domei	par	sa-
gādātajiem	stādiem!
	 Pēc	darba	visiem	garšoja	Astrīdas	Put-
niņas	 vārītā	 zupa.	 Sanākušo	 talcinieku	
skaitu	noteikt	bija	grūti,	jo	visu	laiku	cil-
vēki	 bija	 kustībā,	 viņu	 daudzumu	 notei-
cām	pēc	pāri	palikušo	 tīro	zupas	bļodiņu	
skaita.
	 Paldies	 visiem	 talciniekiem	 par	 darbu	
Lielajā	 talkā!	Tās	organizatori	cer,	ka	arī	
citas	talkas	būs	tikpat	kupli	apmeklētas.

Gunita Bisniece

Nav joka lieta tikt galā ar tik lieliem un veciem kokiem, bet 
korģeniešiem talkas dienā tas izdevās!

Lai stadiona apkārtne kļūtu sakoptāka, talkoja lieli un mazi

Kā talcinieki strādāja Korģenē Oda
Korģenei

Saulains	ataust	sestdien’s	rīts,
Putni	bļauj,	ka	zari	trīc.
Gan	pa	divam,	gan	pa	vienam
Laidelē	gar	māju	sienām.
	 	 Un,	kad	cilvēk’	sajūt	sauli,
	 	 Jūt,	ka	jākustina	kauli.
	 	 Šodien	Lielā	talka	būs,
	 	 Un	tur	visus	gaidīs	mūs.
Cilvēki	sāk	lēni	vākties,
Lai	var	Lielā	talka	sākties.
Cits	ar	spaini,	cits	ar	tačku,
Cits	velk	līdzi	mazo	bračku.
	 	 Zāģi	dzied	un	cirvji	klaudz,
	 	 Talcinieku	diezgan	daudz.
	 	 Visi	rosās,	visi	kust,
	 	 Darba	ritmam	nepazust.
Pērnā	kūla	zūd	kā	dūmi,
Izcirsti	tiek	arī	krūmi.
Eglīte	tiek	stādīta,
Kura	reiz	būs	pušķota.
	 	 Darbs	kad	iet	uz	beigu	pusi,	
	 	 Ļaudis	lēni	paliek	klusi.
	 	 Darbs	ir	padarīts	uz	goda,
	 	 Jādodas	pie	zupas	poda.
Astrīda	ar	lielu	kausu
Ātri	izsmeļ	katlu	sausu.
Pietiek	mazam,	pietiek	lielam	-
Vēders	pilns	ar	barīb’s	vielām.
	 	 Talcinieki	paēduši
	 	 Lēni	kust	uz	māju	pusi.
	 	 Labu	darbu	darījuši,	
	 	 Atpūtu	sev	pelnījuši.
	 	 Un	ar	prieku	gribu	teikt	-
Kopīgi	var	visu	veikt.
Sakopta	ir	dzīves	vieta,
Un	tā	tiešām	laba	lieta.

Arī ar grābekli strādāja Indra
no Korģenes

2015.	gada	25.	aprīlī
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	 Pavasara	nākšana	rada	lielas	pārmaiņas	
dabā.	Līdzi	 tai	mostas	 arī	 dzīvnieki,	 gal-
venais,	 putni.	 Pēc	 ziemas	 varam	 redzēt	
daudz	vairāk	putnu	un	dzirdēt	to	dziesmas.	
Tie	 gavilē,	 jo	 mostas	 daba	 un	 aukstumu	
nomaina	siltums,	tumsu	nomaina	gaisma.	
Putnam	krūtīs	milzt	 liels	 un	neizskaidro-
jams	mutulis	-	prieks,	laime,	trakums,	un	
nav	 iespējams	 to	 noturēt	 sevī	 iekšā.	 Un	
tieši	 tad	 pār	 saules	 apspīdēto	 pasauli	 no	
maza	 putna	 krūtīm	 izlaužas	 skaļš	 trellis.	
Nākot	 pavasarim,	 mainās	 un	 mostas	 arī	
cilvēki.	Jāķeras	pie	darbarīkiem,	jo	maza-
jiem	draugiem	nepieciešamas	mājvietas	-	
putnu	būrīši.

	 Arī	Salacgrīvas	vidusskolas	skolēni	ak-
tīvi	 iesaistās	 Putnu	 dienās.	 Divas	 dienas	
skolā	 no	 zēnu	 mājturības	 kabineta	 puses	
nāca	āmuru	klaudzienu	skaņas.	Tur	6.a,	2.b	
un	1.a	klases	skolēni	gatavoja	dažādus	bū-
rus.	Liels	 palīgs	 un	 skolotājs	 viņiem	 šajā	
procesā	 bija	Māris	 Lielkalns	 -	 6.a	 klases	
skolēna	 Toma	 Edvarda,	 2.b	 klases	 skol-
nieces	 Loretas	Annas	 un	 1.a	 klases	 skol-
nieces	Martas	Megijas	tētis.	Skolēni	putnu	
būrīšus	gatavoja	ar	 lielu	atbildības	sajūtu.	
Liela	daļa	to	darīja	pirmo	reizi,	bet	dažiem	
jau	bija	iegūtas	prasmes	un	iemaņas.	Šajā	
darbā	 nebija	 svarīgi,	 vai	 to	 dara	 zēns	 vai	
meitene,	visi	strādāja	ar	lielu	atbildību	un	

Pavasarīga rosība 
Salacgrīvas vidusskolā

Būrīši gatavi jaunajiem saimniekiem!

atdevi.	Vislielākais	prieks	bija,	kad	uz	būrī-
šiem	katrs	atstāja	savu	autogrāfu.	M.	Liel-
kalns	skolēniem	pastāstīja,	kāpēc	būrīši	ir	
tik	dažādi,	kuri	no	tiem	būs	jātīra	un	kāpēc.
	 Būrīši	 bija	 arī	 jāizliek.	Arī	 šajā	 darbā	
padomdevējs	bija	M.	Lielkalns,	bet	1.	un	 
2.	klašu	skolēniem	kokos	būrīšus	piestip-
rināt	palīdzēja	2.b	klases	skolēnu	vecāki.
	 Skolēni	dodas	arī	pavasara	ekskursijās,	
lai	 apmeklētu	Mammadaba	 objektus.	 6.a,	
6.b,	1.a	un	1.b	klase	jau	apmeklējušas	iz-
stādi	 Mežaparkā,	 kurā	 varēja	 iepazīties	
gan	ar	informāciju	par	to,	kas	notiek	mežā,	
cik	ilgā	laikā	un	cik	daudz	izaug	koki,	gan	
uzzināt	koka	īpašības	un	to,	ko	var	pagata-
vot	no	koka.	Izstāde	bija	interesanta,	gides	
stāstījums	 ļoti	 jauks	 un	 skolēniem	 sapro-
tams.
	 Pirmklasnieki	gides	pavadībā	apmeklē-
ja	arī	Zoodārzu,	lai	uzzinātu,	ko	dara	dzīv-
nieki	pavasarī,	kādas	pārmaiņas	notiek	ar	
viņiem	šajā	gadalaikā.
	 Skolēni	kopā	ar	skolotājiem	devās	dabā,	
vēroja	 notiekošo,	 svinēja	 Lieldienas,	 pie-
dalījās	Zaļās	ceturtdienas	pasākumā,	kurā	
arī	uzzināja	daudz	jauna	par	augiem,	dzīv-
niekiem,	norisēm	dabā.	5.a	klases	skolnie-
ce	Diāna	Zmičerevska	piedalījās	ZPD	aiz-
stāvēšanā	 par	 skudrām	 Latvijā	 Vid	zemes	
novadā	un	ieguva	1.	vietu.	Bet	6.b	klases	
skolēni	veica	pētniecisko	darbību	par	diž-
kokiem	Salacgrīvas	novadā.
	 Jauki,	 ka	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sko-
lotājus	atbalsta	gan	vecāki,	gan	speciālisti,	
kas	 ir	zinoši	par	dažādiem	ar	dabu	saistī-
tiem	 jautājumiem.	 Skolotāji	 par	 to	 ir	 ļoti	
pateicīgi.

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

 Ikgadējā	 putnu	 būru	 gatavošana	 Kriš-
jāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolā	notika	
7.	aprīlī.	Šogad	5.	-	8.	klašu	skolēni	gata-
voja	ne	tikai	tradicionālos	putnu	būrus,	bet	
arī	divu	veidu	susuru	būrus,	kas	ceļos	uz	
Daugavpils	novadu.	Rīgas	Nacionālā	zoo-
loģiskā	 dārza	 informācijas	 un	 izglītības	
nodaļas	darbinieks	Māris	Lielkalns	skolē-
niem	ne	tikai	ierādīja,	kā	pagatavot	susu-
riem	piemērotu	mājvietu,	bet	arī	pastāstīja	
par	šo	mazo	dzīvnieciņu	dzīvesveidu.
	 Meža	 susurs	 ir	 reti	 sastopams	 un	 ie-
kļauts	 Latvijas	 īpaši	 aizsargājamo	 sugu	
sarakstā.	 Tas	 dzīvo	 Latvijas	 dienvidaus-
trumos	-	Daugavpils	novadā,	dabas	parkā	
Silene.	Šis	naktī	aktīvais	grauzējs	apdzīvo	
jauktus	skujkoku	mežus	ar	lapu	koku	pie-
jaukumu	un	attīstītu	krūmu	stāvu.	Susuru	
apdzīvotos	mežos	neatņemama	sastāvdaļa	
ir	lazdas	un	ozoli.	Šogad	Daugavpils	Uni-
versitātes	dabas	izpētes	un	vides	izglītības	
centru	 paspārnē	 plānota	meža	 susura	 da-
bas	 aizsardzības	 plāna	 izstrāde.	 Projektā	
šim	susuram	piemērotās	vietās	tiks	izvie-
totas	 100	mākslīgās	 ligzdvietas,	 kas	 spe-
ciāli	 pielāgotas	 iemītnieku	 kontrolēšanai	
pētnieciskos	nolūkos.
	 Katrs	skolēns,	kurš	izgatavoja	būri	su-
suram,	sniedz	savu	ieguldījumu	šīs	sugas	
izpētē	un	saglabāšanā.	Un,	kad	aprīļa	bei-
gās	 šie	 zvēriņi	 modās	 no	 ziemas	 miega,	
tos	sagaidīja	jauni	un	labiekārtoti	mājokļi.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 
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Top susuru būri, kas paredzēti izvietošanai 
Daugavpils novadā

Maijā 
palutini sevi 
Salacgrīvā

	 Uzsākot	 aktīvo	 tūrisma	 sezonu,	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 tūrisma	 informācijas	
centrs	sagatavojis	jaunu,	iepriekš	nebiju-
šu	piedāvājumu	un	aicina	sevis	palutinā-
šanai	doties	uz	Salacgrīvu.
	 Lai	 Salacgrīvas	 novads	 apmeklētā-
jiem	būtu	vēl	aizraujošāks,	maijā	novada	
ciemiņiem	un	mums	pašiem	tiek	piedā-
vātas	 skaistumkopšanas	 pakalpojumu	
paketes	 -	nedēļas	nogales,	kurās	 ļauties	
masāžām,	reiki	terapijai,	skaistumkopša-
nas	procedūrām	un	zirgu	izjādēm.	
	 Vairāk	informācijas	-	www.visitsalac
griva.lv.

	 Šogad	pavasaris	pie	mums	nāk	lēni,	bez	
steigas.	Bet	tā	gribas	iziet	ārā	un	saklausīt	
putnu	balsis,	kas	cilvēkiem	vēsta,	ka	pava-
saris	atnācis!	Latvija	atrodas	pie	jūras	un	
ir	bagāta	ar	ezeriem,	upēm,	mežiem	un	pa-
lieņu	pļavām,	kas	 ir	 dzīvošanai	pateicīga	
vieta	daudzām	gājputnu	sugām.	Tāpēc	arī	
pavasarī	daudzi	dodas	pastaigās	gar	 jūru,	
pa	meža	takām,	lai	nodotos	aizraujošajam	
vaļaspriekam	-	putnu	vērošanai.
	 Pateicoties	 tam,	 ka	 Salacgrīvas	 vidus-
skola	 šajā	 mācību	 gadā	 ir	 Mammadaba 
vēstniecības	skola,	skolēniem	bija	iespēja	
doties	 putnu	 vērošanas	 ekskursijā	 kopā	
ar	 lieliskiem	 putnu	 pazinējiem	 Kasparu	
Funtu	 un	 Ivaru	Brediku.	 Jūras	 putnu	 vē-
rošanai	piemērota	vieta	ir	arī	randu	pļavu	
takas.	Tur	var	doties	jebkurā	laikā.	Bet	Sa-
lacgrīvas	vidusskolas	skolēniem	K.	Funts	
piedāvāja	 putnu	 vērošanas	 ekskursiju	 uz	
Ķemeru	Nacionālo	parku	un	Engures	eze-
ru.	 Tā	 pavisam	 divpadsmit	Mammadaba 
meistarklašu	 skolēnu	 pārstāvji	 un	 divi	
pedagogi	23.	aprīļa	rītā	sēdās	autobusā	un	
devās	ceļā.	Ķemeru	nacionālais	parks	rak-
sturojas	ar	bagātu	floru	un	faunu.	Parka	te-
ritorijā	atrodas	arī	divas	putniem	starptau-
tiski	nozīmīgas	vietas,	viena	no	tām	-	Ka-
ņiera	ezers.	Bijām	ļoti	priecīgi	par	iespēju	
doties	uz	šiem	apskates	objektiem	zinošu	
gidu	 pavadībā.	 No	 Kaņiera	 ezera	 skatu	
torņa	pavērās	skaists	skats	uz	ezeru	un	tā	
apkārtni.	 Bet	 mūsu	 mērķis	 bija	 saskatīt,	
sadzirdēt,	 iepazīt	 dažādus	 putnus.	 Tas	 ar	
gidu	palīdzību	mums	izdevās.	Skolēni	bija	
pārsteigti,	kā	var	sadzirdēt	tik	daudz	putnu	
balsis	un	noteikt,	kas	tie	par	putniem,	tos	
neredzot.	
	 Nezinātājiem	daudzi	no	mazajiem	dzie-
dātājputniņiem	 liekas	 tik	 līdzīgi.	 Jau	ejot	
pa	 takām,	mūsu	 uzmanība	 tika	 pievērsta	
gan	dzilnīša	balsij,	gan	čunčiņa	dziedāša-
nai.	 Bet	 vislielākais	 pārsteigums	 visiem	
bija	lielā	dumpja	balss,	ko	neviens	no	klāt-
esošajiem	laikam	vairs	nekad	neaizmirsīs	
un	šo	putnu	pazīs,	kad	vien	sadzirdēs	viņa	
balsi.	Arī	 lielais	 baltais	 gārnis	 daudziem	
bija	atklājums,	jo	šo	putnu	mūsu	apkārtnē	

Putnu vērošanas ekskursijā

neviens	 nebija	 redzējis.	 Pārsteigums	 se-
koja	pārsteigumam.	Arī	došanās	pāri	Ka-
ņiera	 ezeram	 pa	 kustīgām	 laipām	 visiem	
bija	kaut	kas	vienreizējs,	vēl	nepiedzīvots.	
Un	 apkārt	 skanēja	 lielā	 dumpja	 balss...	
Nevienam	negribējās	no	 šīs	 vietas	 doties	
projām.	
	 Bet	 lielākie	puiši	noķēra	divus zaķus - 
paspēja	arī	izspēlēt	jauno	GPS	spēli	Geo-
caching	jeb	slēpņošanu,	jo	viens	no	slēp-
ņiem	bija	 pie	 otrā	 putnu	 vērošanas	 torņa	
Kaņiera	ezera	krastā.	Šī	spēle	 ietver	dār
gumu	paslēpšanu	un	to	meklēšanu,	publi-
cējot	koordinātas	internetā.	Tādā	veidā	citi	
šīs	spēles	dalībnieki	var	meklēt	šos	dārgu
mus,	kam	nebūt	nav	jābūt	materiālām	vēr-
tībām...	Apkārt	bija	 tāds	dabas	skaistums	
un	miers!	Pastaigu	visu	 laiku	papildināja	
abu	 gidu	 interesantie	 stāstījumi	 gan	 par	
putniem,	 gan	 ezera	 apkārtni.	 Skolēni	 uz-
zināja,	kā	un	ar	ko	gredzeno	putnus,	kādi	
izskatās	 dažādu	 putnu	 gredzeni.	 Laiks	
paskrēja	 nemanot,	 bet	 vēl	 bija	 jāpaspēj	
aizbraukt	uz	Engures	ezeru.	Arī	 tur	 lielā-
kā	daļa	skolēnu	bija	pirmo	reizi.	Un	atkal	
klausījāmies	 interesantos	 stāstījumos	 par	

ezeru,	tā	apkārtni,	putniem	un	ezera	kras-
tā	mītošajām	savvaļas	govīm	un	zirgiem.	
Diemžēl	 šie	 dzīvnieki	 bija	 devušies	 ga-
nībās	ļoti	tālu,	bet	mums	bija	jādomā	par	
mājupceļu.	Bērni	varēja	tikai	ieraudzīt	no	
ganāmpulka	 nomaldījušos	 mazu	 teliņu,	
kas	gulēja	zālītē.
	 Ekskursijas	 nobeigumā	 katrs	 skolēns	
saņēma	 2	 grāmatiņas	 par	 putniem.	Kopā	
šajā	dienā	noteicām	39	putnu	sugas	un	pa-
sugas.	Gan	 jau	 vēl	 kāda	mums	 paslīdēja	
garām	 neatzīmēta.	 Gandarījums	 bija	 par	
redzēto	 un	 dzirdēto,	 par	 dienu,	 kas	 tika	
pavadīta	kopā	ar	lieliskiem	cilvēkiem.	Pa-
teicība	AS	Latvijas Valsts meži	par	iespēju	
doties	šādā	ekskursijā,	jo	akciju	sabiedrība	
atmaksāja	autobusu.	No	skolēniem	varēja	
dzirdēt	tikai	pozitīvas	atsauksmes	par	šāda	
veida	 izzinošu	 ekskursiju.	 Noteikti	 būs	
ģimenes,	 kuras	 pēc	 bērnu	 stāstījuma	 arī	
dosies	uz	Kaņiera	ezeru,	lai	kājām	pārietu	
pāri	ezeram	lielā	dumpja	dziesmas	pavadī-
bā.

Lolita Valaņina,
Mammadaba vēstniece, 

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Dodamies putnu vērošanas gājienā Ķemeru Nacionālajā parkā
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	 AS	 Latvijas valsts meži	 jau	 devīto	
gadu	noskaidro	Latvijas	mežainākās	sko-
las,	 kas	 pelnījušas	 tikties	Meža	Olimpi-
ādes	 finālā.	 Šogad	 aktīvā	 un	 sīvā	 cīņā,	
izvērtējot	 316	 mācību	 stundu	 aprakstus	
no	 107	 izglītības	 iestādēm	 un	 spēlējot	
interneta	 spēli	Mežotājs,	 tika	noskaidro-
tas	 tās	6	skolas,	kuru	komandas	kopā	ar	
skolotāju	 24.	 aprīlī	 sacentās	 finālā.	 Pēc	
pusfināla	 rezultātiem	 3.	 vietā	 ierindojās	
Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamatsko-
las	skolotāja	Ineta	Lielkalne	un	8.	klases	
skolēni	Kristers	Briedis,	Nils	Sārs,	Toms	
Tomass	Zlidņevs,	Dins	Deivids	Kalniņš,	
Sabīne	 Beāte	 Graumane,	 Alise	 Kuģe,	 
7.	klases	skolnieces	Elza	Puriņa,	Una	Jē-
gere,	Sabīne	Kalmača	un	Samanta	Krista	
Kānīte.
	 Meža	 olimpiādes	 finālā	 Tērvetē	 ko-
manda	kopā	ar	skolotāju	bija	sagatavoju-
si	mājasdarbu	-	priekšnesumu	par	tematu	

Šogad Meža 
olimpiādes 

finālā Tērvetē 
ainažniekiem 

4. vieta

Meža 
olimpiādes 

finālā

šogad	nebija	tik	viegli	veicams,	jo	platība	
bija	ļoti	salijusi,	kājas	ķērās	aiz	koku	za-
riem,	uzartām	vagām,	celmiem,	bet	saule	
silti	 sildīja,	un	visi	pret	uzticēto	uzdevu-
mu	izturējās	nopietni.	
	 Pēc	 paveiktā	 darba	 talciniekus	 gaidī-
ja	piknika	ugunskurs,	bet	uz	galdiem	jau	
bija	saliktas	gan	desas	un	siers,	gan	mai-
ze,	 cepumi,	gurķīši,	 kvass.	Arī	 iesmi	 jau	
bija	sagatavoti.	Par	visu	bija	parūpējušies	
AS	Latvijas Valsts meži (LVM)	darbinie-
ki,	skolēniem	atlika	tikai	nomazgāt	rokas	
un	ķerties	pie	desiņu	cepšanas	un	pusdie-
nošanas.	Pēc	kopīga	darba	un	atpūtas	se-

cinājums	-	diena	bija	 izdevusies	 lieliska.	
Vairākumam	 skolēnu	 nav	 citas	 iespējas	
piedalīties	meža	 stādīšanā	 kā	 šī,	 ko	 vei-
cam	Mammadaba	meistarklasē.	Ir	arī	sko-
lēni,	kuri	to	dara	kopā	ar	saviem	vecākiem	
un	stāda	dažāda	veida	kociņus	savā	privā-
tajā	zemē,	bet	tādu	nav	daudz.	Katrs	meža	
stādīšanas	 dalībnieks	 saņēma	 piemiņas	
veltes	no	LVM	un	mājup	devās	ar	domu,	
ka	paveicis	kaut	ko	Latvijas	labā,	sagaidot	
Latvijas	Republikas	Neatkarības	deklarā-
cijas	pasludināšanas	25.	gadadienu.

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

	 Arī	 šogad	 Meža	 dienu	 laikā	 cilvēki	
tika	 aicināti	 padarīt	 Latviju	 krāšņāku	 ar	
koku	 stādījumiem.	 Šo	Meža	 dienu	moto	
ir	Kopā nākotnes mežam.	30.	aprīļa	 sau-
lainajā	 rītā	 meža	 stādīšanas	 talkā	 skolo-
tāju	 Ivetas	 Kupčas	 un	 Lolitas	 Valaņinas	
pavadībā	 devās	 Salacgrīvas	 vidussko-
las	 audzēkņi	 no	 12	 klasēm,	 kas	 piedalās	
Mammadaba	 meistarklasē.	 Tā	 piedāvā	
skolotājiem	un	skolēniem	apgūt	vides	iz-
glītības	programmu	Izzini mežu	caur	aktī-
vu	atpūtu	Latvijas	valsts	mežos.	Skolēni	
savu	 klašu	 audzinātāju	 vadībā	 devušies	
gan	 ekskursijās,	 gan	 gatavojuši	 un	 izli-
kuši	putnu	būrus,	kur	liels	palīgs	bija	arī	
skolēnu	 vecāki.	 Tāpat	 viņi	 piedalījušies	
Lielajā	 talkā	 un	 sakopuši	 apkārtni,	 veik-
smīgi	sadarbojušies	ar	dabas	aizsardzības	
speciālisti	Intu	Somu,	piedalījušies	Meža	
olimpiādē	 un	 veikuši	 daudz	 citu	 aktivi-
tāšu.	 Šajā	 mācību	 gadā	 dažādus	 uzde-
vumus	 Mammadaba	 meistarklasē	 veica	 
1.a	 klase	 (skolotāja	L.	Valaņina),	 1.b	 kl.	
(sk.	Evija	Kosīte-Viļķina),	2.a	kl.	(sk.	Bai	- 

ba	 Runce),	 2.b	 kl.	 (sk.	 Ligita	 Ķūrena),	 
3.a	 kl.	 (sk.	 Edīte	 Liedeskalniņa),	 3.b	 kl.	
(sk.	Vineta	Dance),	4.a	kl.	(sk.	I.	Kupča),	
4.b	kl.	(sk.	Indāra	Ceika),	5.b	kl.	(sk.	Sa-
bīne	Medne),	6.a	kl.	(sk.	Ilona	Antonova),	
6.b	 kl.	 (sk.	 Ingūna	Ādmīdiņa)	 un	9.a	 kl.	
(sk.	L.	Valaņina).	Salacgrīvas	vidusskolai	
jau	daudzus	gadus	 izveidojusies	 laba	 sa-
darbība	ar	Rietumvidzemes	mežsaimnie-
cības	 Salacgrīvas	 iecirkņa	 vadītāju	 Vili	
Pūteli	un	meistaru	Uldi	Vladimirovu.	
	 Kad	skolēni	mežā	izkāpa	no	autobusa,	
viņus	jau	gaidīja	strādnieki	ar	stādiņu	kas-
tēm	 un	 stādīšanas	 stobriem.	Atlika	 tikai	
uzklausīt	 V.	 Pūteļa	 norādījumus	 un	 ķer-
ties	 pie	 darba.	 Dažiem	 skolēniem	 darbs	
bija	zināms,	jo	viņi	šādās	talkās	jau	pieda-
lījušies.	Tāpēc	viņiem	blakus	tika	nolikti	
iesācēji	stādīšanā.	Jaunākajiem	skolēniem	
šis	 bija	 jauns	 piedzīvojums,	 iegūtas	 jau-
nas	 zināšanas	 un	 prasmes.	 Katrs	 centās	
iestādīt	 pēc	 iespējas	 vairāk	mazo	 priedī-
šu.	Kopumā	ierādītā	platība	tika	apstādīta	
ar	vairāk	nekā	2000	priedīšu.	Uzdevums	

Salacgrīvas skolēni Meža dienās
	 „1930.	gada	pavasarī	visā	Latvijā	 tika	nolemts	 rīkot	Meža	dienas.	To	 laikā	noti-
ka	dažādi	priekšlasījumi	par	meža	nozīmi,	stādīšanu	un	kopšanu.	Meža	dienās	kokus	
stādīja	pie	valsts,	sabiedrisko	iestāžu	un	privātām	ēkām,	pagastnamiem,	skolām,	slim-
nīcām,	baznīcām	un	kapsētām.	Tika	izveidotas	jaunas	alejas,	apstādījumi	gar	ceļiem	
un	pie	pieminekļiem.	1934.	gada	4.	oktobrī	notika	Zemkopības,	Kara,	 Izglītības	un	
Iekšlietu	ministriju	pārstāvju	apspriede,	kurā	nolēma,	ka	1935.	gada	Meža	dienu	pa-
sākumos	 jāiesaista	visa	 sabiedrība,	un	par	Meža	dienu	augstāko	protektoru	 ievēlēja	
Kārli	Ulmani.	Tas	bija	Meža	dienu	kustības	aizsākums	Latvijā,	kas	visas	valsts	mērogā	
turpinājās	 līdz	 pat	Latvijas	 okupācijai	 un	 citādākā	 formā	 -	 arī	 turpmākajos	 gados.”	
(Zudusī Latvija,	LNB)

Mēs un mežs,	kas	bija	ne	 tikai	 jāparāda,	
bet	arī	jāizstāsta	angliski.	Vēlāk	skolēnus	
gaidīja	orientēšanās	Tērvetes	dabas	parka	
Pasaku	 un	 Rūķu	 mežā,	 kur	 kontrolpun-
ktos	 bija	 nepieciešams	 parādīt	 savas	 zi-

nāšanas	dabas	zinībās	un	ne	tikai.	Šogad	
ainažnieki	 Meža	 olimpiādē	 ierindojās	 
4.	vietā.
	 Paldies	 visiem	 skolēniem	 par	 aizrau-
tību,	izturību	un	neatlaidību	visu	mēnesi	

pusfināla	 laikā	 un	 desmit	 zinošākajiem,	
kuri	sevi	pierādīja	finālā!

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja

 Mammadaba	meistarklase	 ir	pastāvīga	
un	 vispusīga	 iespēja	 skolām	 tuvināt	 mā-
cību	 procesu	 dabai.	 Tā	 piedāvā	 skolotā-
jiem	 un	 skolēniem	 apgūt	 vides	 izglītības	
programmu	Izzini mežu	caur	aktīvu	atpūtu	
un	darbošanos.	Krišjāņa	Valdemāra	Aina-
žu	pamatskolas	5.,	 7.	 un	8.	 klases	 skolē-
ni	kopā	ar	skolotājām	Egitu	Repeli,	Inetu	
Lielkalni	un	Tatjanu	Lazdiņu	šajā	mācību	
gadā	 aktīvi	 darbojās	 dažādās	Mammada
ba	 aktivitātēs	 -	 sākot	 ar	 mežu	 izzinošu	
	ekskursiju	uz	Vijciema	čiekurkalti	oktob-
ra	 sākumā,	 lai	 uzzinātu,	 kā	 iegūst	 priežu	
sēklas	jaunajiem	stādiņiem,	zīmējot	Meža	
dienu	uzlīmes,	gatavojot	putnu	būrīšus	utt.	
	 Bet	 kā	 tas	 ir	 -	 stādīt	mežu?	Šis	 jautā-
jums	 jau	 kādu	 laiku	 nodarbināja	 mūsu	
skolas	skolēnus,	kas	iesaistījušies	projektā	
Mammadaba.	12.	maijā	Meža	dienās	mēs	

to	 uzzinājām	 un	 izmēģinājām.	 Rietum-
vidzemes	 mežsaimniecības	 Salacgrīvas	
iecirkņa	 vadītājs	 Vilis	 Pūtelis	 skolēniem	
izstāstīja,	 kāpēc	 un	 kā	 tiek	 stādīts	 mežs,	
parādīja,	 kā	 pareizi	 jārīkojas	 ar	 stādāmo	
stobru,	 kā	 jāiestāda	 priedes	 stādiņš,	 lai	
tas	piesakņotos	un	augtu.	Skolēni	ar	lielu	
aizrautību	ķērās	pie	darba	un	kopā	iestādī-
ja	2500	jauno	priedīšu.	Meža dienu 2015 
moto	ir	Kopā nākotnes mežam. Lai	mūsu	
stādītajiem	kociņiem	laba	augšana	un	ilgs	
mūžs!
	 Pārsteigums	 skolēniem	 bija	AS	Latvi
jas Valsts meži	pie	Dižozola	 sagatavotais	
pikniks	ar	ugunskuru	un	desiņām.	Pēc	labi	
padarīta	darba	-	kopīgas	pusdienas!

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja

Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolas audzēkņi 

piedalās Meža dienās 2015

Pārsteigums skolēniem bija pie Dižozola sagatavotais pikniks ar ugunskuru un desiņām. 
Pēc labi padarīta darba - kopīgas pusdienas!

Koku stādīšana nav nekāda joka lieta, par to pārliecinājās arī Salacgrīvas skolēni

http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/410-izzini-mezu
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Mēness tup pavisam zemu uz 
zara. Gaisma bija tik žilbinoša, 
ka ar rokām aizsedzu acis. Tā 
kādu brīdi stāvēju. Tad, Mēness 
noburta, devos pa šoseju, kas 
veda uz Salacgrīvu. Mēness man 
sekoja - tikpat liels un spožs. 
Tikai tad, kad apburto gājienu 
pārtrauca kāds krančelis, ap
rejot mani, attapos un devos 
mājās. Visdrīzāk tieši tajā naktī 
mani ķēra, kā es smejos, teātra 
trakuma sērga, jo nākamajā rītā 
ierados lielajā istabā, kur pul
cējās jaunieši, padusē pasitusi 
grāmatu ar viencēliena ludziņu. 
Paziņoju: „Mēs spēlēsim teijāte
ri, un to teijāteri mācīs es”. Tā 
runā Salacgrīvas pusē. Iestudēju 
pirmo izrādi, kāda nu tā tolaik 
varēja būt. Uzreiz gribēju mācī
ties tikai mākslu, teātri. Uzzinā
ju, ka pēc 8. klases tas iespējams 
Kultūras darbinieku tehnikumā. 

Iesēdos pienmašīnā blakus šofe
rim un braucu uz Rīgu.
	 Grāmatā	Mēness dūriens	 gan	
teātra	 aizkulišu	 dzīve,	 gan	 per-
sonīgās	dzīves	 lappuses	pāršķir-
tas	ar	saudzīgu	roku,	atklājot	tās	
atziņas	 un	 situācijas,	 kas	 varētu	
noderēt	jebkuram.
	 Aktrises	 viesošanās	 bibliotē-
kā	izraisīja	lielu	interesi	apmek-
lētāju	vidū,	tāpēc	pasākums	bija	
kupli	apmeklēts.	Ar	pacilātu	ga-
rastāvokli,	saņemot	lielu	humora	
vitamīnu devu,	 dalībnieki	 mūsu	
viešņai	 teica	 paldies	 par	 jauko	
tikšanos.	 Paldies	Ainažu	 biblio-
tēkas	draugam	Ivaram	Braunam	
par	dāvāto	iespēju	lasītāju	klubi-
ņa	Vārds dalībniekiem	tikties	ar	
šo	atraktīvo,	kolorīto	un	cienīja-
mo	mākslinieci!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Ainažnieki tiekas ar 
aktrisi un pedagoģi IrinuTomsoni

Irina Tomsone (priekšplānā otrā no labās) kopā ar ainažniekiem pēc sirsnīgajām 
sarunām

 30.	aprīlī	bibliotēku	apmeklē-
ja	visjaunākie	bērnudārza	Randa 
audzēkņi,	 kopā	 ar	 audzinātājām	
Aivu,	Eviju	un	audzinātāju	palī-
dzi	Gunu.	Mazos	ķiparus	biblio-
tēkā	sagaidīja	pelīte	(bibliotekāre	
Sanita	 Kānīte),	 kura	 pastāstīja,	
kas	 ir	bibliotēka,	ko	 tur	darīt	un	
vai	 var	 arī	 kaut	 ko	 dabūt.	 Tā	 ir	
viena	no	vietām,	kur	var	atrast	ne	
tikai	 pasakas,	 bet	 arī	 daudz	 citu	
interesantu	 un	 neparastu	 grāma-
tu.	 Tā	 palīdzēs	 šķērsot	 okeānus	
un	tuksnešus,	kalnus	un	lejas,	at-
klāt	 visnegaidītākos	 noslēpumus	
un	atrisinājumus.	Šeit	droši	kopā	
ar	vecākiem	var	nākt	un	aizņem-
ties	ļoti	dažādas	grāmatas.	
	 Bērni	 iepazinās	ar	bibliotēkas	
telpām.	Apskatot	 lasītavu,	 pelīte	
vaicāja,	 vai	 kāds	 no	 mazajiem	
prot	skaitīt.	Par	lielu	pārsteigumu	

gandrīz	 visi	mācēja	 saskaitīt,	 ka	
lasītavā	 atrodas	 seši	 datori.	 Uz	
jautājumu,	 kādas	 peles	 šeit	 vēl	
var	 ieraudzīt,	 mazie	 gudri	 atbil-
dēja,	 ka	datorpeles.	Pasaku	 ista-
bā	 pelīte	 bērnus	 iepazīstināja	 ar	
jaunākajām	 pasaku	 grāmatām,	
kādas	atrodas	bibliotēkā.	Lai	kļū-
tu	modrāki	un	mazliet	izkustinā-
tu	 rociņas,	 bērni	 izspēlēja	 spēli	
Stāsts par putniņiem. 
	 Ekskursijas	 noslēgumā	maza-
jiem	 radās	 interese	 par	 grāma-
tām,	 tāpēc	 audzinātājas	 jaunās	
grāmatiņas	ņēma	līdzi	uz	bērnu-
dārzu	kopīgai	lasīšanai.	Neizpali-
ka	bibliotekāru	sarūpētie	kārumi,	
kas	 bērniem	 sagādāja	 lielu	 prie-
ku.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Mazie ainažnieki kopā ar pelīti (Sanitu Kānīti) iepazīst bibliotēku

Ekskursija pa 
Ainažu bibliotēku

Saulainā maija pievakarē Salacgrīvas 
bibliotēkas apmeklētājiem bija 
iespēja tikties ar rakstnieku, 
literatūrzinātnieku un kultūras 
žurnālistu Arno Jundzi. Pasākums 
noritēja VKKF mērķprogrammas 
Profesionālās mākslas pieejamība 
Latvijas reģionos projektā Tikšanās 
Latvijas novadu bibliotēkās un to 
vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bibliotēku konsultatīvā centra projektu 
vadītāja Liega Piešiņa.

	 A.	 Jundzes	 biogrāfija	 ir	 daudzšķaut-
ņaina.	 Viņš	 veidojis	 LTV1	 rakstnieku	
raidījumus	Melns uz balta.	 Tā	 sadarbībā	
ar	 Lindu	 Olti	 tapuši	 vairāki	 desmiti	 pa-
zīstamu	 latviešu	 rakstnieku	 videoportre-
ti.	 Tāpat	 šajā	 kanālā	 vadījis	 raidījumus	
100 g kultūras,	Nacionālie dārgumi, Lie
lā lasīšana.	Arno	 bijis	Neatkarīgās Rīta 
Avīzes	 kultūras	 ziņu	 redaktors,	 žurnāla	
LZA Vēstis	 galvenais	 redaktors.	 Tāpat	
darbojies	 kā	 VKKF	 padomes	 loceklis,	 
VKKF	 literatūras	 nozares	 priekšsēdētājs.	
2012.	 gadā	 viņš	 saņēmis	 apbalvojumus	 -	
Latvijas	Grāmatizdevēju	asociācijas	balvu	
Grāmatizdevēju draugs	un	Latviešu	valo-
das	aģentūras	balvu	Valodas stāstnieks.
	 Tikšanās	 reizē	 Salacgrīvas	 bibliotēkā	
apmeklētāji	 ieklausījās	A.	Jundzes	dzīves	
uzskatos,	 pasaules	 izziņas	 skaidrojumos,	
kā	 arī	diskutēja	 ar	 rakstnieku	par	grāma-
tām,	 to	 lasīšanu,	 protams,	 atsevišķi	 pie-
vēršoties	 paša	 autora	 uzrakstītajam.	 Šo	
sarunu	īpašu	veidoja	fakts,	ka	blakus	Arno	

Arno Jundze ciemos pie Salacgrīvas 
bibliotēkas apmeklētājiem

bija	 L.	 Piešiņa.	Klausīties	 abu	 personību	
dialogu	bija	patiess	baudījums.	Arī	Liega	
ir	unikāla	personība	latviešu	kultūras	lau-
kā.	Viņa	prot	pastāstīt	par	grāmatu	tā,	ka	ir	
vēlme	šo	grāmatu	lasīt.	Var	tikai	apbrīnot	
viņas	erudīciju,	dziļo	domāšanas	plašumu	
un	izlasīto	grāmatu	daudzumu.	Klausoties	
Liegas	grāmatu	analīzi	kopā	ar	A.	Jundzes	
atziņām,	sanākušie	sāka	justies	aizvien	zi-
nošāki,	gandarītāki	par	iespēju	pāris	stun-
du	būt	kopā	ar	 šiem	 īpašajiem	 literatūras	
erudītiem.

 - Grāmatu lasīšana, gluži kā vīna mal
košana, ir viena no dzīves baudām, tas 
ir rituāls,	 -	 ir	A.	Jundzes	atziņa.	Par	grā-
matu	 rakstīšanu	 viņam	 ir	 cits	 sakāmais:	 
- Vienkārši ir nepieciešamība rakstīt. Man 
vienmēr paticis rakstīt, bet līdz šim to biju 
darījis tikai sev. Vienā brīdī nāca apjaus
ma - cik ilgi es rakstīšu sev? Vienam ir 
vēlme būvēt mājas vai restaurēt mašīnas, 
man rakstīt.
	 Pirmās	 divas	 viņa	 grāmatas	 Ķiparu 
Ļerpatu Šnirks	un	Ķiparu Ļerpatu Čieps,	

kurās	 aprakstīti	 mazpazīstamās	 Ķiparze-
mes	cilvēciņi	un	notikumi,	bija	adresētas	
bērniem.	Pieaugušajiem	domātajā	grāmatā	
Gardo vistiņu nedēļa	iekļauti	septiņi	stās-
ti	 par	 Rīgu	 bandītiskajos	 90.	 gados.	 Un	
grāmatu	 skaits	 pieaug.	 Lasītāju	 iecienīts	
ir	rakstnieka	pirmais	lielais	romāns	Putek
ļi smilšu pulkstenī,	 pie	 kura	 tika	 strādāts	 
10	gadu.	Tas	ir	aizraujošs	un	viegli	lasāms	
vēstījums	 par	 vīriešiem.	 Jaunākais	 Arno	
garadarbs	Kristofers un Ēnu ordenis	ir	vel-
tījums	 pusaudžiem.	Tas	 ir	 fantāzijas	 pie-
pildīts	 stāsts	 par	 vienkāršu	 puiku,	 kuram	
sākas	brīnumaini,	neticami	piedzīvojumi.
	 A.	 Jundze	 turpina	 rakstīt.	Viņš	 piekri-
tis	 iesaistīties	 romānu	 cikla	Mēs - Latvi
ja. XX gadsimts	 tapšanā.	 Kopā	 ar	 div-
padsmit	 citiem	 rakstniekiem	 viņš	 strādā	
pie	 vēsturisku	 romānu	 sērijas,	 kas	 sākas	
ar	notikumiem	1905.	gadā.	Arno	raksta	ro-
mānu,	kurā	attēlota	Latvija	90.	gados.	Plā-
nots,	ka	pie	 lasītājiem	šie	 romāni	nonāks	 
2016.	gadā.	
	 Novēlot	 veiksmi	 A.	 Jundzem	 jaunu	
daiļdarbu	radīšanā,	kā	arī	darbā	citādā	kul-
tūras	 laukā,	 nav	 lieki	 vēlreiz	 pateikt	 pal-
dies	 L.	 Piešiņai	 un	Latvijas	Nacionālajai	
bibliotēkai	par	atbalstu	un	sadarbību.	

Hedviga Inese Podziņa, 
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Tikšanos ar rakstnieku, literatūrzinātnieku un kultūras žurnālistu Arno Jundzi vadīja Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa

	 9.	 aprīlī	 Ainažu	
bibliotēkā	 viesojās	
aktrise,	 pedagoģe,	
turklāt	 mūsu	 novad-
niece	 Irina	 Tomsone,	
kura	 bērnību	 pavadī-
jusi	 Lāņu	 pusē.	 Viņa	
ir	 ne	 tikai	 lieliska	
raksturlomu	 tēlotāja,	
bet	arī	izveicīga	stāst-
niece.	 2014.	 gadā	 iz-
nāca	 I.	 Tomsones	
atmiņu	 un	 eseju	 grā-
mata	Mēness dūriens,	
ko	 laida	klajā	apgāds	
Alis.	 Tā	 ir	 aizkusti-
noša,	 humora	 pilna	
kā	 Irina	 pati.	 Savos	
gados	 viņa	 ir	 asprā-
tīga,	enerģiska,	ar	 iz-
cilu	humora	izjūtu	un	
nepazīst	 vientulības	
sajūtu.	Tikšanās	reizē	
aktrise	 dalījās	 atmi-
ņās	par	savu	dzīvi,	kas	aprakstī-
ta	arī	grāmatā.	 Irina	 stāstīja	par	
bērnību,	 skolas	 gaitām,	 aktier-
meistarības	studijām	Pēterburgā	
(toreiz	 Ļeņingradā),	 par	 radošo	
mūžu	trijos	Latvijas	profesionā-
lajos	teātros	un	darbu	ar	amatier-
mākslas	kolektīviem.	Strādājusi	
Valmieras,	Liepājas	un	Nacionā-
lajā	teātrī,	bet	par	savu	režisoru	
Irina	 atzīst	 Nikolaju	 Mūrnieku	
Liepājas	 teātrī	 un	 par	 vienu	 no	
savām	labākajām	lomām	-	titul-
lomu	Bernarda	Šova	lugā	Miljo
nāre.
	 Māksliniece	 pastāstīja,	 kāpēc	
devusi	 grāmatai	 tieši	 šādu	 no-
saukumu:	 -	Bērnībā gribēju būt 
lidotāja, Padomju Savienības 
varone. Bet Mēness dūriens iz
darīja savu. Man bija 14 gadu. 
Jūtu uzplūdā izskrēju no ēkas, 
kur bija ierīkots klubs jaunie
šiem. Piepeši ieraudzīju - milzīgs 
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 No	16. līdz	18.	aprīlim	Ķīpsalā dizaine-
rus,	ražotājus	un	tirgotājus	no	vairāk	nekā	
15	 valstīm	 pulcēja	 starptautiskā	 tekstila	
industrijas	izstāde	Baltic Fashion & Texti- 
le Riga 2015.	Tajā	 bija	 aplūkojams	 plašs	
tekstilmateriālu	 un	 tekstilizstrādājumu	
klāsts	 -	 sākot	 ar	 ekskluzīviem	 audumiem	
no	Itālijas	un	Indijas līdz	Latvijā	ražotai	ei-
kalipta	auduma	gultasveļai	un	rokdarbiem.
	 Mums,	Salacgrīvas	lauku	sieviešu	bied-
rības	Mežābele	dalībniecēm	Initai	Veckal-
nei,	Ilzei	Mennikai,	Dacei	Percovai,	Zanei	
Rubenei,	Rudītei	Tomsonei,	Andai	Užānei	
un	Ivetai	Kalniņai,	bija	tas	gods	piedalīties	
šajā	izstādē	ar	saviem	darbiem	-	mūsu	jau-
no	 aizraušanos	 -	 tekstilmozaīku.	 Nemaz	
nelikās,	 ka,	 tikai	 gadu	 darbojoties	 šajā	
jomā,	būsim	nopelnījušas	 iespēju	 izstādīt	
savus	darbus	tik	nozīmīgā	pasākumā.	
	 Tekstilmozaīka	 jeb	 nodarbošanās	 ar	
kviltu	mūs,	9	salacgrīvietes,	ievilkusi savos 
tīklos,	 aizrāvusi	 un	 savaldzinājusi.	 Kaut	
darbs	ir	ārkārtīgi	smalks,	laikietilpīgs,	pra-
sa	lielu	precizitāti,	krāsu	izjūtu	un	ne	ma-
zumu	materiālu,	mums	tas	ļoti	iepaticies.

	 Viss	aizsākās	2014.	gada	martā,	kad	Sa-
lacgrīvas	kultūras	namā	notika	tekstilmāk-
slinieces	Aijas	Rācenājas	 tekstilmozaīkas	
darbu	 personālizstāde.	Arī	mēs	 apmeklē-
jām	 šo	 izstādi.	 Redzētais	 burtiski	 sajūs-
mināja,	 likās	kā	 fantastisks	un	neaizsnie-
dzams	sapnis,	bet	māksliniece	ieteicās,	ka	
varētu	mūs	 pamācīt,	 ierādīt	 kvilta	 pama-
tus.	Un	 tā,	 reizi	mēnesī	 tiekoties,	 apgūs-
tam	arvien	 jaunus	un	 jaunus	paņēmienus	
un	 aizraujamies	 arvien	 vairāk.	 Šeit	 lieti	
noder	ar	mūsu	līderes	Rutas	Birkenbergas	
neatlaidību	2010.	gadā	realizētajā	ELFLA		
projektā	 Izšūsim sapni	 iegādātās	 šujma-
šīnas.	 Tagad	 tās	 darbojas	 gandrīz	 nepār-
traukti!
	 Protams, mūsu	 prasmes	 un	 darbi	 vēl	
netuvojas	profesionālam	līmenim,	bet	sā-
kums	jau	ir!	Esam	ļoti	pateicīgas	Aijai	par	
pacietību,	 pretimnākšanu,	 profesionalitāti	
un	šo	milzīgo	uzticību	-	izlikt	savus	iesā-
cēju	darbus	 šādā	 īpašā	 izstādē	Rīgā.	Pal-
dies!

Iveta Kalniņa
Maigas Sāres foto

Tekstilmozaīkas skolotāja Aija Rācenāja (no kreisās) un Mežābeles dalībnieces Inita 
Veckalne, Iveta Kalniņa, Ruta Birkenberga, Dace Percova, Rudīte Tomsone, Ilze Mennika un 
Ilzīte Holma

Salacgrīvas Mežābele Ķīpsalā

	 Varbūt	kāds	atceras	interesantus	faktus	vai	notikumus	no	šī	laika?	Mēs	ļoti	priecātos,	
ja	kāds	pastāstītu	savas	atmiņas	par	tilta	celtniecību	un	padalītos	arī	ar	fotogrāfijām!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Salacgrīvas muzeja
dārgumi

Tilts pār Salacu 
Salacgrīvā

	 Tuvojas	laiks,	kad	atkal	mūsu	galveno	tiltu	-Tallinas	šosejas	tiltu	pār	Salacu	-	gata-
vojas	remontēt.	Kopš	uzbūvēšanas	tas	piedzīvojis	vairākus	remontus	un	renovācijas.	
Nozīmīga	atjaunošana	bija	1993.	gadā,	kad	satiksme	pār	tiltu	no	maija	līdz	oktobrim	
bija	slēgta,	tā	tika	novirzīta	pa	apkārtceļu	-	pār	veco	dzelzsbetona	tiltu	Vecsalacā.	Būv-
darbus	veica	Smiltenes	8.	ceļu	būves	rajona	celtnieki.
	 Ne	 tik	 lielas	 pārvērtības	 -	 tikai	 jaunas	 virskārtas	 ieklāšana	 -	 tiltam	 tika	 veiktas	 
2010.	gadā.	To	mums	izkārtoja	toreizējais	Valsts	prezidents	Valdis	Zatlers.	Maijā,	tik-
šanās	 laikā	 ar	 salacgrīviešiem,	 viņš	 solī-
ja:	 -	Es izmantošu iespēju “Viens zvans 
premjeram”.	Bija	zvans	vai	nebija,	bet	til-
tu	salaboja,	un	jau	oktobrī	tas	bija	gatavs.	
	 Kā	 tad	 tapa	 šis	 tilts?	 Centra	 tilta	 aiz-
sākums	 ir	 1956.	 gads,	 kad	Minskas	 tiltu	
būves	 birojs	 izdarīja	 urbumus	 un	 veica	
pētījumus,	lai	uzsāktu	plānošanas	un	pro-
jektēšanas	 darbus.	 Pati	 tilta	 būve	 sākta	
1959.	 gada	 18.	 februārī,	 būvdarbu	 va-
dītājs	 bija	Kaņepe,	 kas	 cēlis	 arī	 tiltu	 pār	
Gauju	Carnikavā	un	Līgatnē	uz	Pleskavas	
šosejas. Būvdarbu vadītājs Kaņepe

	 Sarežģīta	 bijusi	 balstu,	 sevišķi	 4.	 un	 6.,	 betonēšana,	 bet	 laikapstākļi	 tilta	 celtnie-
kiem	pirmajā	darba	gadā	bijuši	ļoti	labvēlīgi:	1959./60.	ziema	bijusi	auksta	un	ar	zemu	
ūdens	līmeni	upē,	ledus	iesalis	agri,	pavasarī	izgājis	vēlu.	Celtnieki	paspējuši	līdz	ledus	
iziešanai	 uzlikt	 tiltam	 visas	 sijas.	Daudzi	 Salacgrīvas	 iedzīvotāji	 tās	 izmantojuši,	 lai	
pārietu	upi,	kad	nav	bijusi	cita	iespēja	tikt	pāri.	

Balstu betonēšana

	 Cements	 tiltam	 vests	 no	 Brocēniem,	
akmeņi	dabūti	tepat	Salacas	jūrmalā.	Būvē	
pavisam	 nodarbināja	 apmēram	 50	 strād-
nieku	un	dažādas	 tehnikas	vienības.	Tilta	
būvei	bijusi	arī	sava	elektrostacija.	Balstu	
celšana	 vien	 izmaksāja	 1	 miljonu	 rubļu,	
bet	viss	tilts	-	4,5	miljonus.

Šajā fotogrāfijā redzami 3 tilti - pagaidu, 
jaunā balsti un vecais koka tilts

Galvenais mehāniķis Krastiņš

	 Lai	darbi	labāk	sekmētos	un	tiltu	varētu	
pabeigt	laikus,	pievedceļa	uzbūvē	palīdzē-
juši	 arī	Salacgrīvas	vidusskolas	 skolēni	 -	
septiņgades	 talcinieku	brigādes.	Tilts	 no-
dots	ekspluatācijā	1960.	gada	22.	jūlijā.
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Bauskas valsts ģimnāzijā notika 
Latvijas 68. skolu spartakiādes 
finālsacensības dambretē. Tajās 
startēja novadu un starpnovadu 
sacensību uzvarētāji. Alojas, Limbažu 
un Salacgrīvas novadu pārstāvēja 
Liepupes vidusskola.

	 Vecākajā	 grupā	 (līdz	 16	 gadiem)	 liep-
upieši	Jekaterina	Krasovska,	Aija	Gūtmane,	
Mārcis	Magone	un	Mareks	Andreisons	iz-
cīnīja	kausu	un	sudraba	medaļas.	Uzvarēja	
Līvānu	1.	vidusskola,	bet	3.	vietā	ierindojās	

Bauskas	 2.	 vidusskola.	 Individuāli	 meite-
nēm	 zelta	 medaļu	 ieguva	 Jekaterina,	 bet	
Aijai	4.	vieta.	Zēniem	pie	bronzas	medaļas	
tika	Mārcis,	bet	Marekam	atkal	ceturtā	vie-
ta.	Jaunākajā	grupā	(līdz	11	gadiem)	Liep-
upes	vidusskolas	komanda	-	Taīda	Kalniņa,	
Sintija	Malofeja,	Kristers	Lapiņš	un	Ilvars	
Dubults	 -	 arī	 tika	 pie	 tādas	 pašas	 proves	
godalgām	 kā	 viņu	 vecākie	 skolasbiedri.	
Uzvaras	lauri	Ventspils	4.	vidusskolai,	bet	
kauss	par	3.	vietu	un	bronzas	medaļas	Val-
mieras	 Viestura	 vidusskolai.	 Individuāli	
meitenēm	Taīdai	un	Sintijai	attiecīgi	7.	un	

9.	 vieta.	 Zēnu	 konkurencē	 Kristers	 kļuva	
par	 čempionu,	 bet	 Ilvars	 noslēdza	 pirmo	
sešnieku.	Liepupes	vidusskola	bija	vienīgā	
no	skolām,	kura	mājās	pārveda	divus	kau-
sus	un	visvairāk	medaļu:	2	zelta,	8	sudraba	
un	1	bronzas.
	 Līdz	 ar	 šīm	 sacensībām	 noslēdzies	 šī	
mācību	gada	dambretes	sacensību	maratons	
valsts	līmenī.	Mūsu	labākajiem	dambretis-
tiem	vēl	priekšā	starti	Eiropas	un	pasaules	
čempionātos.	 Lai	 labāk	 tiem	 sagatavotos,	
ar	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 finansiālu	
atbalstu	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	 novada	

sporta	skola	no	2.	līdz	11.	jūnijam	Liepupes	
vidusskolā	 organizē	 dienas	 nometni.	 Tajā	
piedalīsies	ne	tikai	valsts	izlases	dalībnieki,	
bet	arī	pavisam	jaunie	dambretisti,	kuriem	
pa	meistarības	kāpnēm	vēl	augstu	kāpjams.	
Šīs	nometnes	laikā	6.	jūnijā	notiks	atklātās	
sacensības,	 kurās	 aicināti	 piedalīties	 gan	
skolēnu	 vecāki,	 gan	 draugi,	 gan	 bijušie	
sporta	skolas	dambretes	nodaļas	audzēkņi,	
gan	jebkurš	dambretes	spēles	cienītājs	ne-
atkarīgi	no	vecuma.	Veiksmīgākie	dažādos	
vērtējumos	tiks	arī	pie	medaļām.

Kārlis Ozols

Vecākā dambretistu grupa. No kreisās: Jekaterina Krasovska, Aija Gūtmane, Mareks 
Andreisons un Mārcis Magone

Jaunākā grupa - no kreisās Kristers Lapiņš, Ilvars Dubults, Sintija Malofeja un Taīda 
Kalniņa

Sudraba loms Liepupes vidusskolas 
dambretistiem Bauskā

 Biedrība	 Vecāki - Ainažu jaunatnei 
guvusi	 atbalstu	 projekta	 Radoši svētki 
bērniem	 īstenošanai,	 kas	 tika	 iesniegts	
ELFLA	Lauku	attīstības	programmas	pa-
sākumā	 Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. 
Projekta	kopējās	izmaksas	-	2831,42	eiro,	
no	kuriem	90%	(2548,28	eiro)	ir	LEADER 
finansējums	un	10%	(283,14	eiro)	-	bied-
rības	 līdzfinansējums.	 Projektā	 iegādāti	
masku	kostīmi,	to	rekvizīti	un	skaņu	apa-
ratūra	radošiem	svētkiem	bērniem.
	 Lauvēns	 Simba	 jau	 bijis	 ciemos	 pie	
Krišjāņa	 Valdemāra	 pamatskolas	 skolē-
niem	pasākumā	Nāc - būsim kopā,	kā	arī	
paciemojies	 pie	Ainažu	 PII	 	 Randa	 bēr-
niem.	Savukārt	Lieldienu	pasākumā	Aina-
žu	kultūras	namā	bērnus	ar	dažādām	rota-
ļām	izklaidēja	Rudā	Lapsa.
	 Esam	 atvērti	 sadarbībai	 ar	 Salacgrī-
vas	novada	kultūras	iestādēm,	biedrībām,	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādēm	 u.c.	 inte-
resentiem,	 domājot	 par	 pasākumiem	bēr-
niem	 un	 ģimenēm	 visa	 gada	 griezumā.	
Interesenti	 jautājumus	 var	 uzdot,	 zvanot	
vai	rakstot	uz	e-pastu.	Biedrības	koordinā- 
tas	-	Salacgrīvas	novada	mājaslapā.

Inga Čekaļina

Ainažos īsteno 
projektu Radoši 
svētki bērniem

Biedrības rīkotajiem pasākumiem iegādātās 
maskas

Maija otrajā nedēļā Latvijā notika 
pasākumi, lai pievērstu uzmanību 
projektam Euro Velo 13 - Dzelzs 
priekškara maršruts. Rīgā notika preses 
konference un Carnikavā tika atklāts 
kājāmgājēju tilts pār Gauju. Entuziasti 
apsekoja maršrutu dabā, izbraucot 
posmu Saulkrasti - Ainaži.

	 Mūspuses	veloceliņu	Dzelzs priekškara 
velomaršruta	 idejas	 autors	 -	 Eiropas	 Par-
lamenta	 Transporta	 un	 tūrisma	 komitejas	
vadītājs	Mihaels	Krāmers	kopā	ar	projekta	
Euro Velo koordinatoru	 -	 Eiropas	Velofe-
derācijas	viceprezidentu	Danielu	Moureku	
(Čehija)	un	projekta	koordinatoriem	Sabīni	
Švinnu	(Austrija)	un	Raiju	Rūsunenu	(So-
mija)	 -	 apraudzīja	 sestdien,	 9.	 maijā.	 No	
rīta	 viesi	 Minhauzena	 muzejā	 satikās	 ar	
Salacgrīvas	 novada	 tūrisma	 informācijas	
centra	 vadītāju	 Lieni	 Tiesnesi	 un	 novada	
Uzņēmējdarbības	 atbalsta	 centra	 vadītāju	
Dzintru	Eizenbergu.	Tad	viņi	izbrauca	Euro  
Velo 13 marķēto	maršrutu	līdz	Igaunijas	ro-
bežai	Ainažos.	Pa	ceļam	grupa	pusdienoja	
Krimalniekos,	 apskatīja	 Mantiņu	 klintis,	
dzēra	kafiju	viesu	namā	Bērziņi, vakarā	ap-
metās	Kapteiņu ostā Kuivižos.	
	 L.	 Tiesnese	 pastāstīja,	 ka	 M.	 Krā-
mers	 velomaršrutu	 pētījis	 nopietni.	 Viņš	
apņēmies	apsekot	Euro Velo 13 katrā	valstī,	
ko	tas	šķērso,	un	vairāk	par	pusi	(apmēram	 
5000	 km)	 jau	 esot	 pieveicis.	Eirodeputāts	
rūpīgi	 sekojis	 maršruta	 kartei	 un	 veicis	
piezīmes	 par	 vietām,	 kur	 manījis	 kādu	
nepilnību.	- Šobrīdposms Vidzemes piekras
tē ir skaists, aizraujošs un izbraucams, -  
vērtēja	 L.	Tiesnese.	Brauciens	 lieliski	 pa-
rādījis	Salacgrīvas	novada	pārstāvjiem,	kas	
vēl	jāsakārto.	Piemēram,	vienā	aptuveni	ki-
lometru	garā	posmā	ceļš	cietis	no	erozijas,	
nav	izbraucams;	 lai	 turpinātu	ceļu,	velosi-
pēdi	jāstumj	pa	pludmali.	Vietām	velobrau-
cējiem,	kuri	 līdzi	ved	bagāžas	piekabi,	pa	
smilšainiem	ceļiem	grūti	pārvietoties.	Taču	
L.	Tiesnese	arī	piebilda,	ka	ar	gribu	vien	ne-
pietiks,	vajadzīgas	arī	investīcijas.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdē-

tājs	Dagnis	Straubergs	pastāstīja,	 ka	 saru-
nas	devušas	jaunu	elpu	veloinfrastruktūras	
attīstības	 plāniem.	 Vairākas	 pašvaldības	
kopā	 centīsies	 atrast	 iespēju	 piesaistīt	 fi-
nansējumu.	Arī	Satiksmes	ministrija	solīju-
si	palīdzēt	naudas	meklēšanā.
	 M.	 Krāmers	 aicināja	 velotūrisma	 en-
tuziastus	 būt	 aktīvākiem,	 meklējot	 iespē-
jas	 lobēt	 riteņbraucēju	 intereses,	 tiekoties	
sarunās	 ar	 politiķiem	 un	 valsts	 pārvaldes	
vadītājiem,	iepazīstinot	sabiedrību	ar	iegu-
vumiem,	ko	 sniegs	 velomaršrutu	 attīstība.	
Viņš	pauda	izbrīnu,	ka	Latvijā	velobraucējs	
netiek	 uzskatīts	 par	 līdzvērtīgu	 satiksmes	
dalībnieku.	Viņš	uzskata,	ka	valstij	ir	vairāk	
jādomā	un	jādara:	- Latvijai jābūt ļoti ba
gātai valstij, lai palaistu garām naudu, ko 
varētu ienest velotūrisms. Katrs velobrau
cējs vietējā ekonomikā ik dienu atstāj vidēji 
55 - 60 eiro, jo ar velotūrismu nodarbojas 
daudzi turīgi cilvēki. 
	 Savukārt	Vidzemes	Tūrisma	asociācijas	
valdes	priekšsēdētājs	Raitis	Sijāts	norādīja,	

ka	 veloinfrastruktūras	 uzlabošanā	 šobrīd	
ļoti	ieinteresētas	ir	pašvaldības,	taču	nepie-
ciešams	 valsts	 atbalsts.	 Tas	 būtu	 jāsniedz	
Vides	aizsardzības	un	 reģionālās	attīstības	
vai	 Satiksmes	ministrijai	 (SM).	 Taču	 SM	
prioritāte	šobrīd	esot	ceļi,	nevis	veloinfra-
struktūra.	
	 Šajā	dienā	velobraucēji	nobrauca	65	km	
un,	 šķiet,	 nebija	noguruši.	R.	Sijāts	 aplie-
cināja,	ka	tāsdienas	uzdevums	bija	parādīt	
M.	Krāmeram,	kāda	ir	situācija	dabā.	- Viņš 
identificējis 10 km ceļa, kas ir nepieņema
mā stāvoklī, un lielākie iebildumi bija pret 
velosipēdistu pārvietošanos pa lielo šoseju.
	 Krāmera	 kungs	 šobrīd	 gatavo	 jaunu	
Euro Velo 13	maršrutu	ceļvedi.	Cerams,	ka	
tajā	ieraudzīsim	arī	sava	novada	ceļus!
 Euro Velo 13 posms	 Latvijā	 ir	 aptu-
veni	 580	 km	 garš.	 Kopumā	 13.	 maršruts	 
10	000	km	garumā	šķērso	20	valstu,	pa	to	
var	izbraukt	no	Eiropas	ziemeļiem	līdz	pat	
Melnajai	jūrai.	

Ilga Tiesnese

Izbraucot Euro Velo 13

Pēc 65 kilometru brauciena Mihaels Krāmeras Kapteiņu ostā saņēma dāvanu no 
Salacgrīvas TIC vadītājas Lienes Tiesneses un novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītājas Dzintras Eizenbergas
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	 Komanda	 Kopturis-A/BK Salacgrīva  
šo	sezonu	aizvadīja	Olimpiskā	centra	Lim
baži	 2014./2015.	 gada	 basketbola	 čem-
pionāta	1.	līgā	un	5	komandu	konkurencē	
ierindojās	 4.	 vietā	 ar	 bilanci	 4	 uzvaras,	 
4	zaudējumi,	nodrošinot	vietu	izslēgšanas	
spēlēs.	
	 Pusfinālā	 līdz	 divām	 uzvarām	 pārāki	
bija	Limbažu ceļi,	 kas	 uzvarēja	 ar	 92:68	
un	 97:60.	 Otrajā	 pusfinālā	 Mārtiņbode/
Lēd urga	 pārspēja	 RE-MIX	 ar	 47:108	 un	
54:72,	kas	nozīmēja,	ka	cīņā	par	trešo	vie-
tu	 tiksies	 Kopturis-A/BK Salacgrīva	 un	
RE-MIX.	Bronzas	spēlē	Limbažos	18.	ap-
rīlī	 mūsu	 komanda	 pieveica	 pretiniekus	
ar	 90:73	 un	 izcīnīja	 3.	 vietu.	 Komandā	

spēlēja	 Edgars	 Šilbergs,	 Kristaps	 Kal-
niņš,	Sandris	Vītols,	Dins	Dancis,	Mārcis	
Kalniņš,	Jānis	Zēģelis,	Artūrs	Vītols,	Ed-
gars	Edelmanis,	Elvijs	Jaunbalodis,	Elvijs	
Veide,	 Renārs	 Kānītis,	 Dāvis	 Melnalk-
snis,	Dinārs	Sārs,	 treneris	 -	Kaspars	Nei-
manis.
 Kopturis-A/Salacgrīvas vsk. komanda	
šo	sezonu	aizvadīja	Olimpiskā	centra	Lim
baži	 2014./2015.	gada	basketbola	 čempi-
onāta	2.	 līgā	un	11	komandu	konkurencē	
ierindojās	 4.	 vietā	 ar	 bilanci	 5	 uzvaras,	 
4	zaudējumi,	nodrošinot	vietu	izslēgšanas	
spēlēs.
	 Ceturtdaļfinālā	 līdz	 divām	 uzvarām	
Kopturis-A/Salacgrīvas vsk.	 tikās	 ar	 citu	

Salacgrīvas	komandu	 -	Grīvu,	kur	pārāki	
ar	85:64	un	91:54	bija	Kopturis-A basket-
bolisti.		Pusfinālā	pretī	stājās	Lēdurga,	kas	
ceturtdaļfinālā	 pieveica	 Pāles	 komandu.	
Ļoti	spraigās	spēlēs	divas	uzvaras	izcīnīja	
mūsu	komanda	ar	72:62;	61:80;	58:55	un	
nodrošināja	vietu	finālā.	
	 18.	 aprīlī	 Limbažos	Kopturis-A/Salac-
grīvas vsk.	pretī	stājas	Spartaks,	kas	ceturt-
daļfinālā	uzveica	Old Crabs	un	pusfinālā	-	
Viļķeni.	Kā	jau	bija	paredzams,	fināls	bija	
ļoti	spraigs	un	uzvarētājs	tika	noskaidrots	
tikai	pēdējā	ceturtdaļā,	ko	veiksmīgāk	aiz-
vadīja	 mūsu	 komanda,	 izcīnot	 uzvaru	 ar	
79:70,	tā	kļūstot	par	2.	līgas	čempioniem.	
Komandā	 spēlēja	Artūrs	 Vītols,	 Kaspars	

Neimanis,	 Dāvis	 Melnalksnis,	 Dinārs	
Sārs,	 Mārtiņš	 Zariņš,	 Emīls	 Ļebedevs,	
Gusts	 Zvīnis,	 Andris	 Bikaunieks,	 Jānis	
Treijs,	Elvis	Dārziņš,	Daniels	Grigorjevs,	
Artūrs	 Zmičerevskis,	 Ēriks	 Straubergs,	
Edgars	Līcītis,	 treneris	 -	Elvijs	Jaunbalo-
dis.
	 Paldies	 faniem	 par	 atbalstu	 visas	 se-
zonas	garumā	un	īpaši	izšķirošajās	spēlēs	
Limbažos!	 Liels	 paldies	 Ināram	Veidem,	
Eduardam	Ādmīdiņam,	Dagnim	Strauber-
gam	 un	 komandas	 īpašniekam	Atim	 Jir-
gensonam	par	ieguldījumu	komandā!
	 Seko	mums:	draugiem.lv/bk_kopturis-a 
un	twitter.com/Bk_KopturisA.

Kaspars Neimanis

Salacgrīvieši spēlē basketbolu

Kopturis-A/BK Salacgrīva komanda Olimpiskā centra Limbaži 2014./2015. gada basketbola 
čempionāta 1. līgā izcīnīja 3. vietu

Kopturis-A/Salacgrīvas vsk. komanda šo sezonu aizvadīja Olimpiskā centra Limbaži 
2014./2015. gada basketbola čempionāta 2. līgā, kļūstot par tās čempioniem

25. aprīlī, dienā, kad visā valstī 
notika Lielā talka, Salacgrīvas 
novadā ne tikai talkoja, bet 
arī makšķerēja, jo notika 
jau tradicionālās sacensības 
taimiņu un lašu makšķerēšanā 
ar spiningu vai mušiņmakšķeri 
Salacgrīvas Laša kauss.

 Šogad	 sacensības	 organizēja	
Salacgrīvas	 novada	 dome,	 gal-
venā	 tiesnese	 Inese	 Koluškina.	
Sešos	no	rīta	Vecsalacā	pie	Valsts	
vides	 dienesta	 Jūras	 un	 iekšējo	
ūdeņu	pārvaldes	Salacgrīvas	sek-
tora	 ēkas	 Salacas	 labajā	 krastā	
notika	dalībnieku	 reģistrācija	un	
licenču	 iegāde.	 Tad	 komandas,	
kopskaitā	 desmit,	 devās	 labāko	
copes	vietu	meklējumos,	lai	pēc-
pusdienā	 atgrieztos	 bāzes	 vietā	
un	varētu	lepoties	ar	savu	guvu-
mu.
	 Šķiet,	 šī	 nebija	 veiksmīgākā	
diena	makšķerniekiem,	jo	ne	visu	
vīru	 sejās,	 atdodot	 licences,	 bija	
manāms	prieks.	Kad	rezultāti	ap-
kopoti	un	pusdienas	paēstas,	bija	
laiks	 uzvarētāju	 sveikšanai.	 Bet	
pirms	tam	sacensību	galvenā	ties-
nese	 I.	 Koluškina	 atgādināja,	 kā	
gājis	iepriekšējā	gada	Laša kausā.		
Pērn	sacensībās	startēja	72	dalīb-
nieki	 -	70	vīriešu	un	2	sievietes.	
Pie	zivīm	tika	11	komandu	19	da-
lībnieku.	Tika	noķertas	19	zivis	ar	
kopējo	svaru	71,5	kg:	6	laši	(ko-
pējais	svars	35,9	kg),	13	taimiņu	
(35,6	kg).	Lielākais	taimiņš	svēra	
5,5	kg	un	bija	87	cm	garš,	 lielā-
kais	lasis	-	8,1	kg/105	cm.
	 Šogad	 rezultāti	 nedaudz	 pie-
ticīgāki	 -	 sacensībās	 bija	 37	 da-
lībnieki,	36	vīri	un	1	sieviete.	Pie	
zivīm	tika	3	komandu	8	dalībnie-
ki.	Tika	noķertas	8	zivis	ar	kopējo	
svaru	20,95	kg,	no	tiem	1	lasis	-	 
8	 kg/104	 cm	 un	 7	 taimiņi	 (ko-
pējais	 svars	 12,95	 kg).	Lielākais	

taimiņš	-	2,9	kg/71	cm.	Ja	dalīb-
nieku	būtu	vairāk,	 arī	 zivju	būtu	
vairāk!
	 Pirms	 sumināt	 jubilārus,	 dā-
vaniņu	saņēma	tāsdienas	jubilārs	
Guntis	 Riekstiņš.	 Komandu	 sa-
censībā	šogad	uzvarēja	ilggadējie	
dalībnieki	-	komanda	no	Alūksnes	
(Agris	Svars,	Renārs	Teters-Tete-
rovskis,	 Juris	Baltais	 un	Andrejs	
Maksimovs)	 ar	 12,1	 kg	 noķerto	
zivju	kopsvaru.	2.	vietā	komanda	
Gold Fishing	 (7,65	 kg)	 -	Andris	
Dolženko,	 Vitālijs	 Karpenkovs,	
Guntis	 Riekstiņš	 un	 Armands	
Romanovs,	trešie	-	Salackrastieši 
Ainārs	Rumka,	Ziedonis	Kalniņš,	
Ģirts	Kalniņš	un	Raivis	Bērziņš.	
	 Vislielākais	 taimiņš	 šajā	 sa-
censībā	 J.	Baltajam	no	Alūksnes	
(2,9	kg),	savukārt	otrajā	un	treša-
jā	 vietā	 komandas	Gold Fishing 
pārstāvji	A.	 Dolženko	 (2,55	 kg)	
un	Vitālijs	Karpenkovs	(2,1	kg).
 Par Laša karali 2015	 šo-
gad	 kronēts	 A.	 Maksimovs	 no	
Alūksnes,	 kurš	 šajās	 sacensībās	

noķēra	vienīgo	lasi	-	8	kg	smagu	
un	104	cm	garu.	Andrejs	bija	pār-
steigts	par	savu	veiksmi	un	atzina,	
ka	šis	ir	labs	sākums,	pirmo	reizi	
piedaloties	sacensībās.	- Domāju, 
ka piedalīšos arī nākamā gada 
mačos. Visu laiku sapņoju par 
tik lielu lasi! Paldies dēlam Da
nilam, bez viņa ar tik lielu zivi es 
netiktu galā,	-	viņš	teica.	Diemžēl	
nepaveicās	 mūsu	 kaimiņiem	 no	
Igaunijas	un	vēl	septiņām	koman-
dām,	bet	Alūksnes	makšķernieku	
neatlaidība	 pierādīja,	 ka	 centība	
atmaksājas!
	 Paldies	 atbalstītājiem	 Vikto-
ram	 Dammem,	 Latvijas	 Pien-
saimnieku	 centrālās	 savienības	
valdes	 priekšsēdētājam	 Jānim	
Šolkam,	 veikalam	Acteks,	Alūk-
snes	komandai,	Salacgrīvas	nova-
da	domei	un	dalībniekiem!	Droši	
varam	teikt	-	sacensības	bija	izde-
vušās	un	 tiekamies	atkal	nākam-
gad!

Ilga Tiesnese

Tradicionālais Laša kauss 2015

Par Laša karali šogad kronēts un Laša kausu ieguva Andrejs Maksimovs 
no Alūksnes komandas - attēlā kopā ar dēlu Danilu, kurš palīdzēja šo 
titulu iegūt

	 30.	 aprīlī	 Salacgrīvā,	 sporta	
un	 atpūtas	 kompleksā	Zvejnieku 
parks	 atklāts	 Limbažu	 un	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 sporta	 skolas	
Salacgrīvas	 treneru	 metodiskais	
kabinets.	- Laimi, kas nebeidzas, 
mirkļus, kas dara bagātāku, dar
bu, kas spēcina, uzvaras, kas 
iedvesmo, un veiksmi, kas ne
pamet, -	 svinīgi	 verot	 kabineta	
durvis,	 treneriem	 vēlēja	 sporta	
skolas	 direktore	 Diāna	 Zaļupe.	
Viņa	uzsvēra,	ka	tur	tiks	kaldināti	
stratēģiskie	un	taktiskie	plāni	uz-
varu	gūšanai	un	olimpiešu	saga-
tavošanai.
	 Smaiļošanas	 un	 kanoe	 airē-
šanas	 treneri	 Uldis	 un	 Kaspars	
Močāni,	 futbola	 treneris	 Aigars	
Ragainis	 un	 dambretes	 trene-

ris	 Kārlis	 Ozols	 no	 direktores	
rokām	 svinīgi	 saņēma	 kabine-
ta	 atslēgas.	 Treneri	 steidza	 iz-
mēģināt	 datortehniku,	 savukārt	 
A.	 Ragainis	 plauktos	 jau	 ievie-
toja	 vairākus	 futbola	 sacensī-
bās	 izcīnītos	 kausus.	 - Visiem 
apbalvojumiem vietas nepie
tiks, tāpēc kabinetu, visticamāk, 
nāksies paplašināt, -	 smējās	
treneri.	 Salacgrīvieši	 sālsmaizē	
saņēma	 biezu	 dokumentu	 mapi	
ar	 normatīvajiem	 aktiem,	 kas	
jāievēro	sporta	darbā.	Metodiskā	
telpa	 aprīkota	 ar	 nepieciešamo	
biroja	tehniku	un	internetu.	

Līva Tauriņa,
Limbažu un Salacgrīvas 

novada sporta skolas sporta 
organizatore

Salacgrīvas 
treneriem ierīkots 

metodiskais kabinets

Jaunā kabineta atslēgas saņem sporta skolas futbola treneris Aigars 
Ragainis
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Meistarklases
no 24.jūlija līdz 2.augustam

VIJOLE  

Aleksejs Lundins (Krievija), 

Eva Bindere (Latvija), 

Anna Kandinskaja (Austrija),

KLAVIERES  

Vsevolods Dvorkins (Itālija), 

Marianna Aivazova Livathinau (Spānija), 

FLAUTA   

Ilona Meija (Latvija), 

AKORDEONS  

Ņikita Vlasovs (Krievija), 

ALTS  

Erik Wenbo Hu (Vācija), 

SAKSOFONS  

Kārlis Vanags (Latvija), 

ČELLS   

Ivars Bezprozvanovs (Latvija), 

Kristīna Blaumane (Latvija).

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

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

Pieteikšanās līdz 30.maijam

Organizē: Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla fonds

	 9.	 maijā	 Salacgrīvas	 kultūras	 namā	
notika	 ļoti	 interesants	 un	 atraktīvs	 pasā- 
kums	 -	 teatralizēts	 koncertuzvedums	 Vel
niņi,	 ko	 savām	 māmiņām	 un	 vecmāmi-
ņām	svētkos	bija	 sagatavojuši	Salacgrīvas	
vidusskolas	 teātra	 pulciņš,	 kultūras	 nama	
pirmsskolas	 bērnu	 deju	 kolektīvi	 un	 pop-
grupa	Adatiņas. 
 - Šis ir stāsts, ko gribējām izstāstīt sa
viem mīļākajiem cilvēkiem. Kopdarbs, 
kurā apvienojās jaunie aktieri, dejotāji un 
dziedātāji. Varbūt rezultāts nav pārāk ap

jomīgs, bet izrādē savas prasmes rāda gan 
paši mazākie - trīsgadīgie dejotāji, kuri ātri 
nogurst, gan lielāki dziedātāji un dejotāji. 
Man liekas - mums izdevās! Bet kāpēc Rū
dolfa Blaumaņa «Velniņi»? Katrai mam
mai kādu brīdi licies, ka mūsu mazie ir kā 
nerātni velniņi - ar radziņiem un astēm, bet 
tomēr visi mīļi un visi mūsējie! - teica	kul-
tūras	nama	darba	organizatore	un	režisore	
Inese	Jerāne.
	 Paldies	aktieriem	Beātei	Matisonei,	Ki-
tijai	Rubinai,	Rihardam	Lūsim,	Elīnai	Stal-

tei,	Nilam	Balodim,	Ernestam	Horenam	Bi-
seniekam,	Līgai	Ieviņai,	Katrīnai	Strautiņai	
un	Klāvam	Gorbuņam,	 	mazajiem	dejotā-
jiem	un	 popgrupas	Adatiņas	 dziedātājām!	
Par	 atraktīvo,	 košo,	 jautro	 un	 interesanto	
uzvedumu	 liels	 paldies	 deju	 skolotājai	 un	
uzveduma	horeogrāfei	Anitai	Gīzei	un	mū-
zikas	aranžētājai	un	dziedāšanas	skolotājai	
Agitai	 Zvejniecei,	 JIC	Bāka	 par	 sirsnīga-
jām	dāvaniņām	un	režisorei	I.	Jerānei.	
	 Kaut	vairāk	būtu	šādu	uzvedumu!

Ilga Tiesnese

Koncertuzveduma Velniņi dalībnieki ir priecīgi - apsveikums mīļākajiem cilvēkiem ir izdevies

Māmiņu dienas izrāde Pludmales 
volejbola 

turnīrs 
amatieriem 

2015
	 Biedrība	Smiltis pa gaisu	arī	šajā	vasa-
rā	rīko	pludmales	volejbola	turnīru	ama-
tieriem.	 Tā	 dalībniekiem	 jābūt	 vismaz	 
16	gadu	veciem	un	vienam	no	koman-
das	 dalībniekiem	 jābūt	 no	 Salacgrīvas	
novada.	 Sacensības	 notiks	 sieviešu	 un	
vīriešu	grupās,	katrā	no	tām	varēs	star-
tēt	8	komandas,	kopskaitā	16.
	 Turnīra	 atbalstītāji:	 Salacgrīvas	 no-
vada	dome,	biedrība	Sports Salacgrīvas 
novadam.
	 Pirmais	 no	 sešiem	 turnīra	 posmiem	
plānots	 jau	 31.	 maijā,	 bet	 zibensturnī-
ra	 (21.	 jūnijā)	 uzvarētāji	 balvā	 saņems	
ielūgumus	 un	 festivālu	 Positivus.	 Fi-
nālspēles	 būs	 23.	 augustā.	 Sacensī-
bas	 notiks	 Salacgrīvā,	 Krasta	 iela	 40b	 
(pie	vecā	 internāta).	Sacensību	sākums	
pl.	10,	reģistrācija	līdz	9.30.
	 Turnīra	uzvarētāji	savā	starpā	sadalīs	
800	eiro	balvu	fondu	un	iegūs	ielūgumu	
uz	nākamā	gada	Positivus	festivālu.	
	 Pieteikšanās	 elektroniski	 pa	 e-pas-
tu	 smiltispagaisu@inbox.lv	 vai	 pa	 
tālr.	 26116627,	 minot	 komandas	 no-
saukumu,	 dalībnieku	 vārdus	 un	 uzvār-
dus,	 kontakttālruni.	 Pieteikumi	 tiek	
pieņemti	 līdz	 katra	 posma	 iepriekšējās	 
piektdienas	plkst.	17.	Plašāka	informā-
cija	 -	 www.draugiem.lv/smiltispagaisu  
vai	pa	tālr.	26116627.

Linda Antonova

http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3asmiltispagaisu%40inbox.lv
http://www.draugiem.lv/smiltispagaisu�vai%20pa%20t<0101>lr.%2026116627
http://www.draugiem.lv/smiltispagaisu�vai%20pa%20t<0101>lr.%2026116627
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21. maijā 
plkst.18:00 Salacas krastā «Steliņos» 
plostnieku karoga pacelšana,
jauno plostnieku prasmju «pārbaude», 
ļaušanās ievziediem, pavasarim 
un lustīgām ziņģēm.

Salacas 
plostnieku 
svetki
2015

23. maijā 
ap plkst.12:00 Salacas krastā «Steliņos»
Plosta palaišana Salacā 

no plkst. 10:00 Jahtu ostas laukumā   

TIRDZIŅŠ, 
ko lustīgāku darīs muzikanti:
10:00 – 11:00  grupa «All Remember»
11:00 – 12:00 kapela «Labi, ka tā»
12:00 – 13:00 postfolkloras grupa 
                      «Vecpilsētas dziedātāji»
13:00 – 14:00 ansamblis «Dziedātprieks»

ap plkst. 14:00 Salacgrīvas jahtu ostā
Plosta sagaidīšana 

KONCERTS

piedalās grupa «Vecpilsētas dziedātāji»,
deju kopas «Randa», «Saiva» 
un «Tingeltangels», 
pūtēju orķestris «Enkurs»

Lejup pa Salacu

	 Tabulā	izmantoti	saīsinātie	nosaukumi:	Salacgrīvas	bibliotēka	(SNSB),	Ainažu	bib-
liotēka	(AB),	Korģenes	bibliotēka	(KB),	Liepupes	bibliotēka	(LB),	Svētciema	bibliotē-
ka	(SB),	Tūjas	bibliotēka	(TB).

Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR)
Starpbibliotēku (SBA) abonementa izmantošana 
(SNSB, AB, KB, SB)

1 izpildīts 
pieprasījums

0,28

Lasītāja karte (SNSB) 1 gads 1,42 
Lasītāja karte skolēniem un pensionāriem (SNSB) 1 gads 0,71 
Izdruka no datora, melnbalta, teksts (SNSB, AB, KB, 
LB, SB, TB)

1 lpp. 0,07 

Izdruka no datora, melnbalta, attēls (SBSB, AB, KB, 
LB, SB, TB) 

1 lpp. 0,14 

Izdruka no datora, krāsaina, teksts (SNSB, AB, LB, SB, 
TB) 

1 lpp. 0,28 

Izdruka no datora, krāsaina, attēls (SNSB, AB, LB, SB, 
TB) 

1 lpp. 0,57 

Skenēšana (SBSB, AB, LB, SB, TB) 1 lpp. 0,14 
Datora izmantošana (sākot no 3. stundas dienā) 
(SBSB)

1 stunda 0,28 

Kopēšana, melnbalta, teksts (SNSB, AB, KB, LB, SB, 
TB) 

1 lpp. 0,07 

Kopēšana, melnbalta, attēls (SBSB, AB, KB, LB, SB, 
TB) 

1 lpp. 0,14 

Kopēšana, krāsaina, teksts (SNSB, AB, LB, SB, TB) 1 lpp. 0,28 
Kopēšana, krāsaina, attēls (SNSB, AB, LB, SB, TB) 1 lpp. 0,57 
Kopēšana, melnbalta, A3 (SNSB, AB) 1 lpp. 0,14 
Faksa izmantošana Latvijā (SNSB, SB, TB) 1 reize; līdz 5 lapām 0,43 
Faksa izmantošana pasaulē (SNSB, SB, TB) 1 reize; līdz 5 lapām 1,42 
Pasta pakalpojumi par SBA izmantošanu (AB, KB, LB, 
SB, TB)

 1 izpildīts 
pieprasījums

 2,13

Bibliotēkas telpu noma 1 stunda 2,85
Soda nauda (par iespieddarbu nodošanas termiņa 
pārkāpšanu) (SNSB, AB, SB, LB, TB, KB)

 
1 mēnesis 

 
0,71

Maksas pakalpojumi 
Salacgrīvas novada bibliotēkās

	 Liepupē	5.	-	7.	jūnijā	norisināsies	Balti-
jā	pagaidām	vienīgais	akustiskās	mūzikas	
festivāls	Sudraba kaija*.	Sadarbībā	ar	Lat-
vijas	Nacionālo	kultūras	centru	 to	 jau	ce-
turto	gadu	 rīko	Salacgrīvas	novada	dome	
un	Liepupes	pagasta	tautas	nams.	Festivāla	
ideja	-	akustiskās	muzicēšanas	stila	popu-
larizēšana	 un	 saglabāšana	 cauri	 laikiem,	
atgriežoties	pie	dabiskā.	Tas	ir	pirmais	un	
pagaidām	 vienīgais	 festivāls	 Latvijā	 un	
Baltijā,	 kas	 pulcē	 dažādu	 mūzikas	 žanru	
kolektīvus	-	no	folkloras	kopām	līdz	džeza	
un	 alternatīvā	 roka	 grupām,	 kas	 var,	 prot	
un	vēlas	muzicēt	akustiski.	Par	tā	patronu	
un	 konkursa	 žūrijas	 priekšsēdētāju	 kļuvis	
pazīstamais	 komponists	 un	mūziķis	Valts	
Pūce.
	 Festivāla	 ievadā	 -	 5.	 jūnijā	 -	 Liepupes	
tautas	 namā	 norisināsies	 akustisko	 grupu	
konkurss	tautas	mūzikas	un	populārās	mū-
zikas	kategorijās.	Balvu	fonds	-	1400	eiro.	
Papildus	 kāda	 no	 tautas	mūzikas	 grupām	
iegūs	 tiesības	 ierakstam	profesionālā	 ska-
ņu	ierakstu	studijā.	Speciālā	balva	populā-
rās	mūzikas	grupām	-	iespēja	uzstāties	uz	
Positivus skatuves.	Konkursa	viesi	-	Riga 
Saxophone Quartet.	Festivāla	otrajā	dienā	-	 

6.	 jūnijā	-	Liepupes	pilskalnā	norisināsies	
akustiskie	 koncerti.	 Vispirms	 klausītājus	
priecēs	tautas	mūzikas	grupas,	kur	par	kul-
mināciju	parūpēsies	Laimas muzykanti,	bet	
vēlāk	 -	Grandeg	 vakara	koncertā	 uz	 ska-
tuves	kāps	akustiskās	grupas	Crazy Dolls, 
Agnese	Rakovska	ar	draugiem	-	Saule	u.c.	
Vakara	koncerta	noslēdzošie	mākslinieki	-	
grupa	The Sound Poets.	Festivāla	izskaņā	
koncerts	ideālajā	akustiskajā	koncertzālē	-	
Liepupes	baznīcā	7.	jūnijā,	kur	vieni	no	in-
teresantākajiem	sastāviem	solās	būt	mutes	
harmoniku	ansamblis	no	Pērnavas.
	 Ieejas	maksa	festivālā	uz	visām	trīs	die-
nām	 ir	 7	 eiro,	 pērkot	 biļetes	www.bilesu
serviss.lv	un	visās	Biļešu servisa	tirdznie-
cības	 vietās.	 Sākoties	 festivālam,	 biļetes	
būs	pieejamas	arī	uz	vietas,	taču	tad	tās	būs	
dārgākas.	 Salacgrīvas	 novada	 iedzīvotā-
jiem	līdz	1.	 jūnijam	iespēja	 iegādāties	bi-
ļetes	Liepupes	pagasta	pārvaldē	un	Salac-
grīvas	TIC	par	6	eiro.	Vairāk	informācijas:	
www.sudrabakaija.lv; www.draugiem.lv/
sudrabakaija; www.salacgriva.lv.
 
*	Latvijā	sastopamas	9	kaiju	sugas,	
no	kurām	vispopulārākā	-	sudrabkaija.

Baltijā pirmais akustiskās 
mūzikas festivāls

Aicinājums pievienoties! Paldies par ziedojumu!
	 Salacgrīvas	vidusskolu	7.	aprīlī	apmeklēja	viešņas	no	Amerikas	 -	Maija	Laiviņa	ar	
savu	meitu	Tainu.	M.	Laiviņas	kundze	ir	salacgrīviete	un	ciemošanās	dzimtajā	pusē	viņai	
bija	īpaša.	Viešņas	Salacgrīvas	vidusskolas	direktoram	Eduardam	Ādmīdiņam	pasniedza	
Ņūdžersijas	vakarētāju	Ilzes	Bērziņas,	Ausmas	Briedes,	Monikas	Gobiņas,	Ainas	Ozolas,	
Marijas	Mather,	Līgas	Stam,	Ilzes	Kaņepas,	Ilzes	Lakstīgalas,	Guntas	Harvey,	Dagnijas	
Hendersones	un	pašu	 saziedotos	1000	dolārus	 trūcīgo	 skolēnu	brīvpusdienām.	Skolas	
direktors	ir	pateicīgs	kundzēm	par	dāsno	dāvinājumu	un	interesanto	sarunu.	

Ilga Tiesnese

	 Šogad	pirmo	reizi	Salacgrīvas	novadā,	
atpūtas	 kompleksā	Klintis	 (pie	Veczemju	
klintīm)	 5.	 jūnijā	 notiks	 konkurss	 Dzie
dam dabā.	To	organizē	SIA	Baltijas eco
tūrisms,	kempings	Klintis,	atbalstīs	Dabas	
aizsardzības	pārvaldes	Vidzemes	reģionālā	
administrācija	un	Salacgrīvas	novada	mū-
zikas	skola.
	 Konkursā	piedalīsies	solisti	un	mūzikas	
kolektīvi	 (vecumā	 no	 5	 līdz	 18	 gadiem)	
no	izglītības	un	pirmsskolas	izglītības	ies-
tādēm	 no	 Salacgrīvas,	 Limbažu,	 Alojas,	
Mazsalacas,	Rūjienas,	Naukšēnu,	Valkas,	
Burtnieku	un	Valmieras	novada.	Konkursa	
mērķi	 ir	 nodrošināt	 iespēju	 dziedātājiem	

parādīt	savas	spējas	un	prasmes,	attīstīt	da-
lībnieku	 profesionālās	 prasmes	 un	 uzstā-
šanās	kultūru,	veicināt	pieredzes	apmaiņu	
un	sadarbību	starp	dalībniekiem,	pedago-
giem	un	citām	ieinteresētām	personām	un	
apzināt	labākos	Ziemeļvidzemes	biosfēras	
rezervāta	 teritorijas vispārizglītojošo	 un	
pirmsskolas	izglītības	iestāžu	dziedātājus.
	 Ja	jums	ir	laiks	un	iespējas,	aicinām	pie-
vienoties	 norisēm,	 lai	 iepazītu	 mazos	 un	
lielos	 dziedātājus,	 kā	 arī	 dažādas	 spēles,	
saistītas	ar	dabas	jomu.	
	 Sīkāka	 informācija	 -	www.klintis.lv/in
dex.php/lv/konkurss-dziedam-daba.

Inta Soma

http://www.bilesuserviss.lv
http://www.bilesuserviss.lv
http://www.sudrabakaija.lv
http://www.draugiem.lv/sudrabakaija
http://www.draugiem.lv/sudrabakaija
http://www.klintis.lv/index.php/lv/konkurss-dziedam-daba
http://www.klintis.lv/index.php/lv/konkurss-dziedam-daba
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Maijā un jūnijā
Ainažu kultūras namā
24.V   jauno	ainažnieku	uzņemšana	Salacgrīvas	novadnieku	saimē
28.V  19.00 sadarbībā	ar	Jauno	Rīgas	teātri	laikmetīgās	dejas	izrāde	
    No Vecmīlgrāvja ar mīlestību.	Ieeja	-	3	eiro
12.VI  20.00 vasaras	sezonas	atklāšanas	pasākums	brīvdabas	estrādē	-	
	 	 	 	 iestudējums	ar	muzikālu	noskaņu	Tā mēs gaidām Līgo dienu. 
	 	 	 	 Aktieru	lomās	iejutīsies	Sigita	Kalmača,	Anastasija	Celma,	Baiba	Kuņeca,	
	 	 	 	 Māra	Gobiņa,	Solveiga	Muciņa,	Ēriks	Plūme,	Ivars	Mangulis,	
	 	 	 	 Hermanis	Juzefovičs,	Ziedonis	Jūliks.	Piedalās	jauktais	koris	Krasts	un	
	 	 	 	 deju	kolektīvs	Randiņš.	Pēc	izrādes	zaļumballe	kopā	ar	mūzikas	grupu	Atspulgs. 
	 	 	 	 Ieeja	-	brīva
13.VI  16.00 Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	izlaidums
23.VI  23.00 brīvdabas	estrādē	Līgo	balle.	Spēlēs	grupa	Avārijas brigāde.	Ieeja	-	brīva
Visu jūniju  kultūras	namā	skatāma	domubiedru	grupas	Kvintets	radošo	darbu	izstāde	
    Vienojošā dažādība

Liepupē
5. - 7.VI akustiskās	mūzikas	festivāls	Sudraba kaija
5.VI  15.00	 Liepupes	tautas	namā	akustisko	grupu	konkurss	tautas	mūzikas	un	populārās	
	 	 	 	 mūzikas	grupās.	Īpašie	viesi	-	Rīgas	saksofonu	kvartets.	Ieeja	3	eiro
6.VI	 	 	 Liepupes	pilskalnā
   16.00	 tautas	mūzikas	koncerts.	Laimas muzykanti, Vecpilsētas dziedātāji, 
    Piccolo Folk (Igaunija), Putni, Valda	Andersona	kapela	u.c.	Ieeja	3	eiro
   20.00 Grandeg	populārās	mūzikas	koncerts.	The Sound Poets, Agnese	Rakovska	un	
	 	 	 	 draugi - Saule, Crazy Dolls, Energo u.c.	Akustiskās	mūzikas	diskotēka.	
	 	 	 	 Ieeja	7	eiro.	Dienas	biļete	uz	abiem	6.VI	akustiskajiem	koncertiem	un	
	 	 	 	 diskotēku	Liepupes	pilskalnā	8	eiro
7.VI  16.00	 Liepupes	baznīcā	Evita	Zālīte	un	Ilze	Grunte,	mutes	harmoniku	ansamblis	
    Piccolo Harmonica	(Igaunija),	Ēriks	Loks	u.c.
	 	 	 	 Ieeja	-	par	ziedojumiem	baznīcas	apgaismojuma	izveidošanai.
	 	 	 	 Biļetes	iepriekšpārdošanā	Biļešu servisā	uz	visu	festivālu	-	7	eiro	(līdz	4.VI).
	 	 	 	 Salacgrīvas	novada	iedzīvotājiem	biļetes	cena	uz	visu	festivālu	
	 	 	 	 iepriekšpārdošanā	Liepupes	pagasta	pārvaldē	un	Salacgrīvas	TIC	-	6	eiro	
	 	 	 	 (līdz	1.VI)
21.VI  	 Tūjā,	Liepupē,	Duntē	Jāņu ielīgošana	kopā	ar	tautas	nama	pašdarbniekiem	
	 	 	 	 (precīzi	koncertu	laiki	-	afišās)
27.VI  19.00	 Liepupes	pilskalnā	deju festivāls	Pēterdienas danču svētki.  
	 	 	 	 Piedalās	kolektīvi	no	visiem	Latvijas	novadiem,	kā	arī	liepupiešu	draugi	
	 	 	 	 no	Slovākijas.	Koncerta	mākslinieciskais	vadītājs	-	Jānis	Trezuns.	
	 	 	 	 Pēc	koncerta	zaļumballe.	Muzicēs	Avārijas brigāde. Ieeja	uz	pasākumu	2	eiro

Salacgrīvas kultūras namā
    SALACAS PLOSTNIEKU SVĒTKI 2015
21.V  18.00 Salacas	krastā Steliņos -	plostnieku	karoga	pacelšana,	jauno	plostnieku	prasmju	
	 	 	 	 pārbaude,	ļaušanās	ievziediem,	pavasarim	un	lustīgām	ziņģēm.
23.V  ap 12.00	 plosta	palaišana	Salacā	no Steliņiem 
   10.00   TIRDZIŅŠ Jahtu	ostas	laukumā.	Muzicēs:
   10.00 - 11.00 All Remember
   11.00 - 12.00 Labi, ka tā
   12.00 - 13.00 postfolka	grupa Vecpilsētas dziedātāji
   13.00 - 14.00 ansamblis Dziedātprieks 
   ap 14.00 plosta sagaidīšana	Salacgrīvas	jahtu	ostā.	
	 	 	 	 	 KONCERTS	Lejup pa SALACU.	Piedalās grupa Vecpilsētas dziedātāji, 
     deju	kopas RANDA, SAIVA un TINGELTANGELS un	
	 	 	 	 	 pūtēju	orķestris ENKURS
24.V  12.00	 jauno	salacgrīviešu	uzņemšana	pilsētas	iedzīvotāju	saimē
31.V   novada	bērnu	svētki	Pa SAULE i tu SKAN i
   12.00 koncerts	Zvejnieku	parka	stadionā.	Piedalās	Salacgrīvas	novada	bērnu	un	
	 	 	 	 skolēnu	deju	kolektīvi,	kori,	ansambļi,	pūtēju	orķestris	un	folkloras	kopa.
   13.00 - 16.00	 radošās	darbnīcas	Izveido savu Flaberi un Smilšu aplikācijas. 
     Piepūšamās	atrakcijas
5.VI  19.00	 Teātra	studijas	Visa veida versijas	PIRMIZRĀDE	-	Elīna	Zālīte	Pirktā laime. 
    Viņai	ir	viss	laimīgai	dzīvei	-	jauna	māja,	mīlošs	vīrs,	stāvoklis	sabiedrībā	un	
	 	 	 	 pārtikusi	dzīve,	bet	pilnai	laimei	trūkst	tikai	viens	-	bērns.	Lai	iegūtu	vēlamo,	
	 	 	 	 viņa	ir	gatava	to	pirkt	par	naudu.	Bet	vai	laimi	tā	var	nopirkt?	Ieeja	-	2	eiro
13.VI		 	 Salacgrīvas	vidusskolas	9.	klašu	izlaidums
19.VI  19.00	 pūtēju	ansambļa	All Remember	koncerts	
22.VI  19.00 Jāņu	ielīgošana	pilskalnā.	Teatralizēts	koncertuzvedums	Tās dullās Paulīnes dēļ
   21.00 balle.	Spēlē	3. brigāde

Maija 
jubilāriem

Izstādes un pasākumi maijā
Svētciema bibliotēkā

	 	 Olgas	Šišļaņikovas	veidotās	zodiaka	zīmes	diegu	grafikā	
	 	 (izonīta	tehnikā)	Mana sirdslieta - diegu grafika
	 	 Rokdarbnieču	pavasara	izstāde	Krāsainie pieskārieni
	 	 Biedrības	Svētupes Lauva	veidotā	izstāde	Lauvu puses muzikanti 
  (līdz		jūnijam)
	 	 Pasākums	Vakara stāsti bibliotēkā (21.V	19.00)
	 	 (Ievziedu	ekskursija	(pirms	pasākuma),	
	 	 tikšanās	ar	Salacgrīvas	DIC	vadītāju		Intu	Somu,	
	 	 sarunas	par	un	ap		rokdarbiem,	izstādes	atklāšana)

Tālr. 64071721.

Jūnijs BIBLIOTĒKĀS
Datums Pasākums Vieta
Jūnijā Literatūras	izstādes

l Ir jauki puķei būt un ziedēt skaistumam,
veltīta	dzejnieces	Paulīnas	Bārdas	125.	jubilejai
l Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir 
noticis, veltīta	rakstnieka	un	dzejnieka	Māra	Čaklā	 
75.	jubilejai
l Leģenda - Eižens Finks, veltīta	gaišreģim	Eiženam	
Finkam	130	gadu jubilejā
l Visa laba Jāņu zāle	par	Līgo	svētku	un	Jāņu	dienas	
tēmu

Svētciema	
bibliotēkā

Literatūras	izstādes	bērniem	un	skolēniem
l Ekziperī - Mazais princis cilvēku zemē, veltīta	
Antuānam	de	Sent-Ekziperī
l Vasaras grāmatu grozs (grāmatas	lasīšanai	vasaras	
brīvlaikā)

Jūnijā Grāmatu	izstādes,	veltītas	rakstnieku	jubilejām:	
Paulīnai Bārdai - 125, Mārim Čaklajam - 75 

Salacgrīvas	
bibliotēka

1.VI 17.30 Bērnu	aizsardzības	dienai	veltīts	kinoseanss	Multenītes 
pavasarī

Tūjas	
Zinību	
centrs22. - 30.VI Lai bij vārdi, kam bij vārdi, man pašam bij stipri vārdi 

Izstāde	par	saulgriežu	rituāliem	
Jūnijā Izstādes

l Uz krustcelēm mazs bērniņš rotaļājas... - 
Starptautiskajai	bērnu	aizsardzības	dienai
l Sakārto savu vidi! -	Pasaules	vides	dienai
l Par putniem un sauli aiz loga -	dzejniecei	Paulīnai	
Bārdai	-	125
l Rakstniekam,	pedagogam	Leonam	Paeglem	-	125
l Rakstniekam	un	žurnālistam	Mārim	Čaklajam	-	75
l Kad ziedēja papardīte... - Līgo	svētkiem	un	Jāņiem
l Dzejniekam	Valdim	Luksam	110
l Kad ciemos nāk Mazais Princis - franču	rakstniekam	
Antuānam	de	Sent-Ekziperī	-	115
l Literatūrzinātniekam,	žurnālistam	un	rakstniekam
Arno	Jundzem	-	50

Salacgrīvas	
bibliotēkas	
Bērnu	lit.	
centrā

20.VI Tematisks	pasākums	par	ticējumiem	un	rituāliem	
Līgosvētkos	un	Jāņos

Ģimeņu	
biedrības	
telpās

IZNOMĀ TELPAS
SALACGRĪVĀ, 

BOCMAŅA LAUKUMĀ  2
Tālr. 29398484

Ir cilvēka mūžs 
      tāds kā radinieks
dārzam - ar pumpuriem, 
      augļiem un vītu,
ar nezāļu dzelkšņiem, 

ar ķērcošiem strazdiem,
ar cerību dziesmotu rītu:
un cilvēka mūžā skan dziesma…

Pavasarīgi silti un mīļi sveicieni 
maija jubilāriem! Kad mostas 
daba, ir īstais brīdis atcerēties un 
apciemot savus mīļos, piezvanīt, 
uzrakstīt kādu vēstulīti! Lai mums 
izdodas dalīties mīlestībā un 
gaišumā ar tuvākajiem, jo tikai visi 
kopā mēs esam stipri un vareni!


