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Salacgrīvā IV Starptautiskais
klasiskās mūzikas festivāls
Salacgrīvas novada dome jūlijā un augustā organizēs ceturto Starptautisko Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu, kurā
piedalīsies izcili mūziķi no Krievijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas. Festivāla laikā
no 26. jūlija līdz 4. augustam Latvijas mūzikas skolu labākajiem audzēkņiem būs
iespēja apgūt mūzikas noslēpumus meistarklasēs pie izciliem instrumentālistiem:
vijolniekiem Alekseja Lundina (Krievija),
Domeniko Nordio (Spānija), Ulda Sprūdža (Latvija), pianistiem Vsevoloda Dvorkina un Mariannas Aivazovas-Livafinu
(Itālija), flautistes Ilonas Meijas (Latvija),
akordeonista Ņikitas Vlasova (Krievija),
altista Sergeja Savrova (Itālija), saksofonista Kārļa Vanaga (Latvija) un čellista
Ivara Bezprozvanova (Latvija). Iespēja
mācīties meistarklasēs būs tiem Latvijas
mūzikas skolu audzēkņiem, kurus konkursa kārtībā izvēlēsies pedagogi. Šogad
festivāla meistarklasēs piedalīsies 79 audzēkņi no Latvijas, Itālijas un Krievijas.
Klasiskās mūzikas festivāls kļuvis par
jauku tradīciju, kas Salacgrīvā pulcē klasiskās mūzikas zvaigznes. Festivāls būs
brīnišķīga iespēja dalīties pieredzē un radošajos meklējumos jaunajiem un jau sla-

vas virsotnes sasniegušajiem mūziķiem,
bet apmeklētājiem - gūt baudījumu dvēselei un garam. Koncerti plānoti Salacgrīvā,
Ainažos un Liepupē, mūzika skanēs baznīcās, kultūras namos un brīvā dabā. Galā
jeb noslēguma koncerts notiks Kapteiņu
ostā uz ūdenī peldošās skatuves 4. augustā. Biļetes uz koncertiem var iegādāties
Biļešu servisa kasēs, Salacgrīvas Tūrisma
informācijas centrā un kultūras namā.
Festivāla mākslinieciskais vadītājs,
Virtuozi Moskvi un Mocart - kvartet pirmā
vijole Aleksejs Lundins par festivālu saka:
- Daba un mūzika, kas var būt labāks un
svarīgāks? Salacgrīvā, kas atrodas vienā
no skaistākajām Latvijas vietām, mūzika var skanēt ne tikai dažādās zālēs, bet
arī brīvā dabā. Tas radīs brīvību mūziķu
saskarsmē ar festivāla viesiem. Savukārt
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ir pārliecināts, ka
pilsēta jau kļuvusi pazīstama ar mūzikas
festivāliem:. - Un kamermūzikas festivāls
kļuvis par vēl vienu spilgtu iespaidu pilsētas muzikālo pasākumu virknē.
Informāciju sagatavoja
Ilga Tiesnese

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

PIRMO REIZI!!!!
DĀVANA no SIA «BAŅĶIS»
un biedrības «Kuivižu zvejnieku apvienība»:
no 10:00 līdz15:00

VIZINĀŠANĀS JŪRĀ AR ZVEJAS
KUĢIEM BEZ MAKSAS !!!!
TIRGUS PLACĪ: zivju, mājražojumu
un amatniecības preču tirgošana

SVĒTKU PLACĪ:
12:00 svētku atklāšana
t 1ǼUǖKVBOTBNCMJTALL REMEMBER
t *FMBTEFKV CSFBLEBODF LPNBOEBSKEFOLT
t 1PQHSVQBSAPŅI AR SPĀRNIEM
t "VTUSVNVEFKVTUVEJKBHASANA
t 5BVUBTNǼ[JLBTBOTBNCMJTCIELAVAS SPĒLMAŅI

BĒRNU PLACĪ: atrakcijas un darbnīca
«Mezgli stipri, noturoši un brīvu daroši»
VISU DIENU PILSĒTĀ: nometnes «Ceļa meklētāji»
rīkotās radošās darbnīcas, klinšu kāpšanas siena
un citi pasākumi
ĒŠANAS PLACĪ: lašu zupas baudīšana
SPORTA PLACĪ – SACENSĪBAS:
Stadionā
10:00 – basketbolā
13:00 – sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā
Pludmalē pie estrādes
11:00 – pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem

Balles placī – Zvejnieku parka estrādē
20:00 Koncertā «SIGNĀLS» – DONS ar grupu
21:30 BALLĒ spēlēs grupas: ROJA,
Kraujas Storm Band un DJ Matthew Nagle
23.00 Loterija !!! – ieejas biļetes piedalās loterijā
#BMWǋT1JFQǼÝBNǋHVNJKBTMBJWBOPBTj#SǟWBJTWJMOJTx
EJWSJUFOJTOP4*"j#BMUJD'PSFTUx
LPOLVSTTQBSJFFKBTCJǦFUǖNV[GFTUJWǋMV104*5*764

24:00 SVĒTKU UGUŅOŠANA
*FFKBV[WBLBSBQBTǋLVNVOPQMLTU-T 
1FOTJPOǋSJFN V[SǋEPUBQMJFDǟCBT VOCǖSOJFNMǟE[TLPMBTWFDVNBNo-T  
bērniem, jaunākiem par 3 gadiem - bez maksas
1BTǋLVNǋOFJFMBJEǟTBSE[ǖSJFOJFNTUJLMBUBSǋ

Liepupes pagasta svētki
27. jūlijā
Plkst. 11.00 Liepupes pagasta tautas namā
Duntes Mežgravās
Jauno keramiķu darbu izstāde ZUGU.
Piedalās: Ieva Jurka (Liepupe, Latvijas Mākslas akadēmija),
Liene Drubiņa (Rīga, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas),
Marija Groza (Smiltene, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola),
Raimonda Liepiņa (Liezēre, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola),
Rita Celma (Pabaži - Dunte) un Zane Kola (Tūja),
kuras Vidzemes podnieka Arņa Preisa vadībā ieguvušas
jaunu pieredzi un zināšanas. Darbi veidoti, iedvesmojoties no
Zemes, Uguns, Gaisa, Ūdens un šīs karstās vasaras.
Izstāde līdz 12. augustam būs skatāma darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Plkst. 14.00 Liepupes baznīcā
Foto un video konkursa Gadalaiki
darbu izstādes atklāšana. Laureātu apbalvošana

Plkst. 20.00 Liepupes pilskalnā
Brīvdabas uzvedums Dāvana vientuļai Liepupes sievietei.
Režisore Inese Broka.
Piedalās Liepupes pagasta tautas nama pašdarbības kolektīvi:
Liepupes amatierteātris (režisore Inese Broka),
deju kolektīvi Ulubele un Liepupīte (vadītājs Jānis Trezuns),
koris Pernigele (diriģente Arta Zunde) un Liepupes vīru ansamblis.
Pieaicināti arī citi labākie pagasta ārštata aktieri un dziedātāji.

28. jūlijā plkst. 18.00 Liepupes baznīcā
Vakara mūzika - Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla koncerts.
Piedalās: Ieva Manoni (soprāns, Itālija), Kristīne Adamaite (ērģeles),
Artis Sīmanis (saksofons), kori Burtnieks (diriģents Egīls Lipšāns),
Imera (diriģente Inga Zirne), Pernigele (diriģente Arta Zunde).
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Salacgrīvā atklāts
jaunatnes iniciatīvu centrs

Maija pēdējā dienā, kad saulīte sildīja
īsti vasarīgi, Salacgrīvā saviem viesiem
un pirmajiem apmeklētājiem durvis vēra
šopavasar tapušais jaunatnes iniciatīvu
centrs (JIC) Bāka. Tā izveidi finansēja
Latvijas un Šveices sadarbības programma Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos, kā arī
Salacgrīvas novada dome. Projekta kopējās izmaksas - Ls 202 196,50. Tā īstenošana noritēja no 2011. gada 1. jūnija
līdz 2013. gada 31. maijam. Latvijas un
Šveices sadarbības programmas projekta
īstenotāja - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Centra būvniecības darbus veica vietējā būvfirma Kopturis-A.
JIC atklāšanā pulcējās tie, kuri palīdzējuši tapt šim centram, un topošie apmeklētāji. Centra nosaukums Bāka simbolizē
darbības ideju - būt par gaismu jauniešiem viņu ceļa meklējumos.
Jau pirms svinīgās lentes griešanas
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs uzsvēra: - Šis centrs
nav pieaugušo radīts, tur realizējušās
jauniešu idejas un ieceres, un tas ir pats
vērtīgākais. Es ļoti vēlētos, lai tiktu mainīts likums, un jaunietis Latvijā skaitītos
līdz 45 gadiem, tad arī es droši varētu apmeklēt šī centra nodarbības. Savukārt JIC
vadītāja Liene Eglīte apliecināja: - Šī diena ir iekrāsota citādās krāsās, lai pierādītu, ka sapņiem lemts piepildīties. Sapņi ir
sava veida vēlēšanās, un katram no mums
tāds ir viens vai vairāki. Ja viens mērķis
ir vairākiem cilvēkiem, viss kļūst par īstenību. To mēs šodien redzam. Sākumā bija
tikai ideja, ko laika gaitā apaudzējām, papildinājām un pilnveidojām. 2009. gadā
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju
dome pieņēma lēmumu piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmā,
piesaistot līdzekļus centra izveidei. Tā
paša gada septembrī mēs saņēmām vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas,
ka esam to 17 pašvaldību skaitā, kurās

taps centrs jauniešiem. Savukārt tieši
pirms diviem gadiem - 2011. gada 1. maijā - tika parakstīts līgums ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru par
projekta īstenošanu. Šodien, pēc pieciem
gadiem, mēs esam tā brīža priekšā, kad
centrs vērs durvis pirmajiem apmeklētājiem. Daudz plašākās, košākās, skaistākās
telpās, es ļoti ceru un ticu, ka tās piepildīsies ar radošām domām, neizsīkstošām
idejām un te būs vieta jauniešu iniciatīvu
attīstīšanai, kā arī lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai. Sapņi rada īstenību! Lai par
īstenību top arī šajā centrā izsapņotās
jauniešu idejas! Un piepildīties būs lemts
kādam nākamajam sapnim.
JIC atklāšanas lenti pārgrieza Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijas
Republikā Šveices ieguldījumu Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā biroja programmas
vadītāja Olita Bērziņa, būvfirmas Kopturis-A projektu vadītājs Jānis Brunzets un
JIC vadītāja Liene Eglīte. Novada priekšsēdētājs savā vietā lenti griezt pilnvaroja
Salacgrīvas vidusskolas skolnieku Rihardu Paegli.
Pirms spert soli pār slieksni un iepazīties ar jaunajām telpām, centra darbinieki aicināja iedomāties vēlēšanos - tā
noteikti piepildīšoties. Ir patīkami aplūkot
jaunas, gaišas telpas, bet vēl patīkamāk
ir kad tās piepildās ar cilvēku sarunām,
smiekliem un dziesmām. O. Bērziņa
bija sagatavojusi garu runu, bet šajā reizē pastāstīja, ka Šveice Latvijā finansē
11 projektu, no kuriem 6 ir saistīti ar
jauniešiem. Salacgrīvas novadā īstenoti
3 šīs programmas projekti - ugunsdrošības projekts vidusskolās, konkurss Uguns
pavēlnieks, kurā Salacgrīvas vidusskola
186 komandu sacensībā izcīnīja 1. vietu
un jau augustā dosies uz Šveici ekskursijā, un šis JIC būvniecības projekts. Viņa
uzsvēra: - Šodien jums jāsaka paldies ne
tikai Šveices valdībai, bet arī savai pašvaldībai, jo ļoti lielas projekta izmaksas

Jaunatnes iniciatīvu centra atklāšanas lenti griež Šveices Konfederācijas vēstniecības
Latvijas Republikā Šveices ieguldījumu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā biroja programmas
vadītāja Olita Bērziņa (no kreisās), skolnieks Rihards Paeglis, kuru šim pienākumam
pilnvaroja novada domes priekšsēdētājs, būvfirmas Kopturis-A projektu vadītājs Jānis
Brunzets un JIC vadītāja Liene Eglīte

sedza tieši tā. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta vadītāja Diāna Sīmansone uzteica
Salacgrīvas novadu kā vienu no retajiem
jauniešiem draudzīgajiem: - Man prieks
piedalīties tādā aizraujošā pasākumā,
kad dzimst kas jauns un ļoti skaists! Salacgrīvas novadam šīs notikums nozīmē
ļoti daudz, jo centrs būs atbildīgā institūcija novada jaunatnes politikas koordinēšanā, dos iespējas jauniešiem izglītoties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pulcēs
viņus kopā. Salacgrīvas novads ir īpašs
ar to, ka te izstrādāta un apstiprināta
jaunatnes politikas programma, darbojas
jauniešu konsultatīvā padome, domē strādā jaunatnes lietu speciālists. Un ja mēs
atveram novada mājaslapu, arī tur ir īpaša sadaļa jauniešiem, kurā katrs var atrast sev noderīgu informāciju. Šis centrs
būs kā ietekmes līdzeklis ne tikai, lai jauniešus šeit piesaistītu, bet viņi arī vēlētos
atgriezties un darboties savā novadā.
3. stāva zālē muzikālu sveicienu jaunatklātajam centram un tā kuplajam viesu
pulkam - radiem, draugiem, kolēģiem,
tuviem un tāliem ciemiņiem, sponsoriem
un atbalstītājiem - veltīja grupas All Remember puiši. Arī jauniešu konsultatīvās

padomes pārstāvji Sabīne Čekaļina un
Kaspars Neimanis sveica JIC tā atvēršanas svētkos: - Esam priecīgi, ka mums ir
šāds centrs. To radījuši paši jaunieši, ieliekot te savus sapņus, iztēli un izdomu,
veidojot visiem pievilcīgu vidi un kvalitatīvas atpūtas iespējas. Mēs ceram, ka šī
būs vieta, kur jaunieši vēlēsies atgriezties! Sveicēju vidū bija Sociālā dienesta,
bāriņtiesas, muzeja, bibliotēkas, kultūras
nama, Finanšu nodaļas, Kārtības nodaļas,
pārvaldes darbinieki un veikala Līvima
pārstāvji.
Kad bija izskanējuši apsveikumi un
saņemtas dāvanas, JIC vadītāja pasniedza
pateicības - rāmītī ieliktus puzles gabaliņus - par ieguldīto darbu centra tapšanā.
- Arī centrs tapis kā puzle - katrs tajā
ielicis savu darbu, enerģiju, - sacīja Liene. Pēc apsveikuma un pateicības runām
svētku dalībnieki varēja izgaršot sarūpēto cienastu, pielikt roku Kristapa Auzenberga gleznas tapšanā, informācijas telpā
atstāt vēlējumu Bākai un nofotografēties
Kārļa Miksona salonā.
Atliek vēlēt, lai Bākai nepietrūkst ideju, jaunrades un iniciatīvas darīt lielus un
mazus darbus!
Ilga Tiesnese

Dārza svētki pie Fainas
Jūnija pēdējā piektdienā dārzā pie neredzīgo biedrības Salacgrīvas nodaļas vadītājas Fainas Mennikas pulcējās novada
cilvēki ar redzes traucējumiem, lai gatavotos Jūras svētkiem un svinētu svētkus - nupat aizgājušos Jāņus, tuvojošos Pēterdienu
un grupas biedra Pētera dzimšanas un vārda dienu.
Arī šoreiz kopā ar salacgrīviešiem bija
Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Cēsu
teritoriālās organizācijas pārstāve Aija Rīvīte un viņas kolēģe Anita Zariņa, kuras,
īstenojot Eiropas Sociālā fonda, Labklājības ministrijas un LNB projektu Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā,
Salacgrīvā vadīja nodarbības un stāstīja
par iespējamiem pakalpojumiem un to izmantošanu.
Šoreiz salacgrīvieši posās Jūras svētkiem - mācījās gatavot un izkrāsot papīra cepurītes, šūt priekšautus un kopīgi
iestudēja dziesmu ar visām kustībām. Ar
skanīgu sasaukšanos Kas tur soļo, kas tur
dzied? Salacgrīvas dāmas iet! Kur tās
soļo, kur tās iet? Zvejnieksvētkos viņas
iet! tika sagaidīts novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Dāmas viņam
nodziedāja un ar jūras zilzaļiem lakatiem
parādīja tautasdziesmu Jūriņ’ prasa smalku tīklu. Saņemot redzes invalīdu dāva-

Redzes invalīdu grupas dalībnieki Jūras svētkiem iemācījušies un iestudējuši kustības
dziesmai Jūriņ’ prasa smalku tīklu

nu - dekupāžas tehnikā izrotātu tabureti priekšsēdētājs sacīja: - Paldies, ka nezaudējot optimismu, turaties, esat enerģiski
un ļoti aktīvi. Ceru, ka mūsu līdzšinējā
sadarbība turpināsies!
Pie kopīgas kafijas tases redzes invalīdi

pārrunāja padarīto un plānoja šīs vasaras
darbiņus. Grupas vadītāja F. Mennika sacīja: - Priecājos, ka mūsu mīļā un jaukā
grupiņa esam kopā jautros un skumjos
brīžos, braucam ekskursijās, apmeklējam koncertus. Paldies visiem, kas mums

palīdz, - Salacgrīvas novada domei un
priekšsēdētājam, Cēsu neredzīgo biedrībai un visiem citiem mīļajiem atbalstītājiem. Mums ir ļoti svarīgi būt kopā. Savukārt A. Rīvīte uzsvēra: - Galvenais ir apzināties, ka neatšķiramies no pārējiem. Mēs
varam pilnīgi visu. No pašu attieksmes ir
atkarīga sabiedrības attieksme pret mums.
Es savā dzīvē neesmu sastapusies ar
negatīvu attieksmi. Prasi, un tev tiks dots!
Katra neredzīgo grupas tikšanās ir īpaša. Tā bija arī šoreiz, jo A. Rīvīte F. Mennikai pasniedza redzes invalīdu sagatavoto dāvanu - dekupāžas tehnikā apgleznoto
tabureti. - Pateicoties Fainai, Salacgrīvas
grupa ir īpaši aktīva. Šī dāvaniņa ir godam nopelnīta, - apliecināja Aija. A. Rīvīte vispār slavēja salacgrīviešus: - Mums
katra tikšanās Salacgrīvā ir ļoti interesanta, labprāt braucam šurp. Šī grupa
ir vislielākā un visaktīvākā ārpus Cēsīm.
Salacgrīvieši ir viena neliela, bet ļoti darbīga daļa no 3,7 tūkstošiem iedzīvotāju,
kuri ir LNB biedri. Arī Anita Zariņa pauda
savu pārliecību, ka šādas sanākšanas ir ļoti
vajadzīgas: - Cilvēki nejūtas aizmirsti, ir
vieta, kur sanākt, gūt morālo atbalstu. Viņi
ir priecīgi, jūtas piederīgi savai kopienai,
un tas ir ļoti svarīgi.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvieši
koncertē
Zviedrijā
Salacgrīvas novada senioru deju
kolektīvs Saiva un tautas mūzikas ansamblis Cielavas spēlmaņi no 7. līdz 9.
jūnijam piedalījās starptautiskā Vasaras kultūras festivālā Aksvallā (Axvall)
Zviedrijā. Uzaicinājumu uz festivālu Saivas vadītāja Valentīna Kalniņa saņēma
no Somu nacionālās biedrības Zviedrijā.
Salacgrīviešus Aksvallā laipni uzņēma
Ševdes (Skövde) komūnas somu biedrība
un deju kolektīvu vadītāji Irēne Ala Jukuri un Kari Ketanens.
Gatavojoties braucienam uz Zviedriju, Saiva kopā ar Cielavas spēlmaņiem
atkārtoja jau zināmās dejas un sprieda
par zviedriem mācāmajiem deju soļiem.
Festivāla programma paredzēja ne tikai
koncertus, bet arī danču apgūšanas vakaru, kad mācījām zviedriem latviešu dejas,
bet viņi mums savējās.
Pēc brauciena autobusā līdz Tallinai, kuģošanas prāmī Baltic Queen un
5 stundu ceļojuma autobusā ieradāmies
Aksvallā, nelielā pilsētiņā netālu no Ševdes. Mūsu dzīvošanas vieta visu festivāla
laiku bija 1873. gadā dibinātā Aksvallas
tautas augstskola. Pēc iekārtošanās un
vakariņām danču apgūšanas vakarā Saiva un Cielavas spēlmaņi mācīja Zviedrijā
dzīvojošajiem somu dejotājiem pankūku
danci un deju Oira, Oira un iemēģināja
tautas augstskolas sporta zāli.
8. jūnija priekšpusdiena pagāja mēģinājumos, jo pēcpusdienā notika festivāla

Tādi apmierināti un smaidīgi mēs bijām
Aksvallas festivālā!

koncerts, kurā Cielavas spēlmaņi - Zenta, Ilze, Maija, Renāte, Inita, Mairita un
Ilze - kopā ar Saivu rādīja latviešu etnogrāfisko deju programmu. Mūsu mākslinieki izpelnījās nedalītas skatītāju simpātijas, skaļus aplausus un pat urravas.
Redzot un dzirdot mūsu mūziķus un dejotājus, man mugura kļuva taisnāka, kaklā iemetās kamols un acs kaktiņā ieriesās
asara - es lepojos ar savējiem!
Ļoti izjusti savu priekšnesumu rādīja
Karēlijas somu jauniešu deju kolektīvs.
Kārtīgi iespēlējušies un iedejojušies, salacgrīvieši kopā ar somu draugiem svētkus turpināja līdz vēlam vakaram.
Svarīgākā festivāla diena bija 9. jūnijs
kad sporta hallē pulcējās visi starptautiskā festivāla dalībnieki: 2 kolektīvi no
Latvijas, 1 no Somijas un 5 no Zviedrijas. Viņus uzrunāja galvenā svētku orgaDeja par saimniekpapu izpelnījās
nedalītus skatītāju aplausus

nizatore un somu biedrības vadītāja Pirko
Karjalainena.
Visi svētki reiz beidzas, tomēr V. Kalniņa jau domā par nākamo tikšanos:
- Esmu uzaicinājusi Irēnes un Kari kolektīvus ciemos uz Salacgrīvu. Mēs taču
varētu sarīkot starptautiskus senioru
svētkus! Ļoti vēlos draugiem parādīt
mūsu novadu, tā skaisto dabu un talantīgos pašdarbības kolektīvus. Visas dienas
Zviedrijā kopā ar mums kā tulks, gids un
labs, izpalīdzīgs draugs bija salacgrīviete Judīte Eksteina un viņas dzīvesbiedrs
Kents Valbergs.
Agrā rītā, iekārtojušies CATA autobusā, šoferīšu Induļa Cīruļa un Viļņa Ādamsona vadībā devāmies uz Stokholmu, tur
kavējāmies nelielā ekskursijā un tad sēdāmies prāmī Isabelle, lai jau nākamās
dienas rītā būtu Rīgā.
Ilgas TIESNESES
teksts un foto

Festivāla dalībniekiem salacgrīviešu uzstāšanās patika

Novada bibliotekāri mācās
virtuālajā skolā
Bibliotekāra profesija prasa nemitīgu pilnveidošanos. Lai veiksmīgi spētu
nodrošināt apmeklētāju pieprasījumu,
jāorientējas grāmatu pasaulē. Agrāk tā
atradās tikai bibliotēkas plauktos, kā palīglīdzeklis konkrētas grāmatas atrašanai
kalpoja grāmatu katalogs, kurā ikvienai
grāmatai bija sava kartīte ar norādi, kur
attiecīgo eksemplāru meklēt. Mūsdienās mainās bibliotēkas saturs, funkcijas.
Tagad grāmatas var meklēt elektroniskā
veidā, jo informācija par tām ir e-katalogā. Lasītāji paši e-vidē to var pārlūkot un
rezervēt vēlamās grāmatas.
Bez tradicionālās grāmatu, žurnālu
izsniegšanas un saņemšanas bibliotēkā
ienāk jauni pakalpojumi. Paralēli parastajiem darbojas e-pakalpojumi. Aizvien
vairāk cilvēku nāk uz bibliotēku izmantot
datorus, bezmaksas internetu. Bieži vien
tikai bibliotēkā ir iespēja printēt, kopēt,

skenēt un faksēt. Apmeklētāji ne vienmēr paši prot darboties e-vidē, un tad tiek
lūgta bibliotekāru palīdzība. Lai palīdzētu, pašiem ir jāprot. Lai prastu, jāmācās.
E-vide mainās, uzlabojas, sarežģās ik sekundi. Nemitīgi jāseko līdzi jaunajam.
Ar patiesu prieku bibliotekāri pavasarī
saņēma ziņu, ka tagad ir iespēja mācīties
virtuāli. Tas varēja notikt, pateicoties
publisko bibliotēku attīstības projektam
Trešais tēva dēls. Sadarbībā ar Microsoft Latvia no 2013. gada 3. aprīļa līdz
26. jūnijam notika 12 virtuālās stundas tiešsaistes semināri (vebināri). Tehnisko
nodrošinājumu atbalstīja Microsoft platforma Lync, mācību saturu - SIA Baltijas Datoru akadēmija. Virtuālās stundas
bibliotekāriem, izmantojot interneta un
tehnoloģiju sniegtās iespējas, ļauj ne tikai
mācīties, bet arī dalīties pieredzē un diskutēt par aktuālajiem jautājumiem. Dalī-

ba tiešsaistes semināros bija bez maksas.
Dalībniekiem pēc katras nodarbības bija
jāpilda mājasdarbs, pēc noteikta laika būs
iespēja saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
Mācību tēmas bija dažādas. Mācījāmies drošību internetā, papildinājām zināšanas par MS Word, MS Picture Manager, MS Excel, MS PowerPoint. Saistoša
likās pēdējā semināra tēma - komunikācija. Tajā ieguvām atbildes uz jautājumiem
par lietišķu vēstuļu rakstīšanu. Turpmāk,
rakstot lietišķu vēstuli, noteikti zināsim,
ka tā jāsūta no sava darba e-pasta, nevis
no inbox.lv. Zināsim, ka uz lietišķu vēstuli obligāti jāatbild 24 stundu laikā. Ja
kāda informācija jāmeklē ilgāku laiku,
jāsūta vēstījums, ka atbilde tiek meklēta un taps tuvākajā laikā. Atvaļinājuma
laikā vēlams uzstādīt automātisko programmu, kas ziņo, ka esat atvaļinājumā,

un norāda kontaktpersonu, pie kuras var
vērsties. Ārpus darba laika sūtītajiem epastiem drīkst neatbildēt; kad būsiet darbā - atbildēsiet. Atbildi vienmēr raksta
virs saņemtās vēstules, lai jaunākā ziņa
būtu sākumā (augšā). Vēstules temata
nosaukumā nekad neraksta - sveiki, čau,
svarīgi, obligāti u.tml. Raksta, ievērojot
gramatiku, teikumu sāk ar lielo burtu.
Ļoti nekorekti visu tekstu rakstīt ar mazajiem vai tikai lielajiem burtiem. Parakstot
vēstuli, pamatā raksta ar cieņu un norāda
savu vārdu, uzvārdu, amatu, darbavietu
un kontakttālruni.
Pavasara sesijas virtuālās stundas beigušās. Iegūtās zināšanas noteikti noderēs,
veicot darba pienākumus. Gaidīsim nākamos tiešsaistes seminārus!
Hedviga Inese PODZIŅA,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
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Salacgrīvas novada sportistu starti
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē

No 13. līdz 15. jūnijam Ventspilī norisinājās Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde. Sacensības notika 26 sporta veidos,
t.sk. Ventspilī 17, Liepājā 8, pa 1 Brocēnos, Ventspils novada Usmā un Jūrmalā.
Kopumā Olimpiādē piedalījās apmēram
2500 sportistu, un 3 dienās tika sadalīti
medaļu komplekti 26 olimpiskajos sporta
veidos. Lielākais dalībnieku skaits (līdz ar
to arī sīvākā konkurence) tradicionāli bija
vieglatlētiem, bet komandu sporta veidos basketbolistiem.
Salacgrīvas novadu Olimpiādē pārstāvēja 18 sportistu 3 sporta veidos: vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā un
golfā. Kopā ar saviem audzēkņiem uzvaru saldmi un neveiksmju rūgtumu dalīja
treneri Rasma Turka, Uldis Močāns un
Kaspars Močāns.
Ventspilī spēkiem mērojās vieglatlēti Anete Kociņa (šķēpa mešana); Solveiga Zeltiņa (1500 m; 800 m; 4x100 m
stafete); Paula Kalniņa (100 m; 200 m;
4x100 m stafete); Betija Kurpniece
(100 m; 200 m; 4x100 m stafete); Rita
Šmite (4x100 m stafete; tāllēkšana); Inga
Treija (šķēpa mešana; lodes grūšana);
Toms Rihaļskis (diska mešana; lodes grūšana) un Jānis Treijs (diska mešana; lodes
grūšana).
Brocēnu sporta centra airēšanas bāzē
smaiļošanas un kanoe airēšanas disciplīnās sacentās Līga Poplavska (K-1 200
m; K-1 500 m; K-2 500 m; K-4 500 m);
Samanta Ganiņa (K-2 500 m; K-4 500
m), Undīne Meļikidze (K-4 500 m), Anete Elīze Neretniece (K-4 500 m), Alberts
Vinklers (K-1 200 m; K-2 200 m; K-4
1000 m); Silvestrs Sebris (K-2 1000 m;
K-4 1000 m), Linards Landsmanis (K-2
1000 m; K-4 1000 m) un Emīls Ziemelis
(K-2 200 m; K-4 1000 m).
Usmā spēkiem mērojās golferi Žanis
Alberts Jankavs un Eduards Matīss Freifalts.
Kopumā mūsu sportisti Olimpiādē izcīnīja 8 medaļu komplektus - 2 zelta un 1
sudraba medaļu vieglatlētikā un 5 bronzas
medaļu komplektus smaiļošanā un kanoe
airēšanā.
Graciozi un viegli, veicot 1500 m distanci, pirmo zelta medaļu izcīnīja S. Zeltiņa. Spītējot pamatīgam pretvējam, labojot
gan personīgo, gan Olimpiādes rekordu,
jau ar pirmo šķēpa raidījumu A. Kociņa
nodrošināja sev uzvaru un zelta medaļu
šķēpa mešanas disciplīnā, līdz ar to attaisnojot Olimpiādes atklāšanas ceremonijā
viņai veltītos vārdus kā perspektīvākajai
valsts jaunajai šķēpmetējai. Visai komandai patīkamu pārsteigumu sagādāja T. Rihaļskis, pārspējot savu personisko rekordu
lodes grūšanā un izcīnot sudraba medaļu.
Brocēnu sporta kompleksa bāzē cīņa
par uzvarām un medaļām smaiļošanas un
kanoe airēšanas disciplīnās norisinājās
3 dienu garumā, un katra diena pūru papildināja ar bronzas medaļu komplektiem:
L. Poplavskai, S. Ganiņai, U. Meļikidzei
un A. E. Neretniecei (K-4 500 m);
L. Poplavskai un S. Ganiņai (K-2 500 m);
L. Poplavskai (K-1 200 m un K-1 500 m);
A. Vinkleram un E. Ziemelim
(K-2 200 m).
Mūsu komandas sportisti olimpiskajā
sešniekā iekļuva vairākās disciplīnās un
apbalvošanas ceremonijās saņēma Olimpiādes diplomus:
4. vieta A. Vinkleram, S. Sebrim, L.

Novada komanda Ventspilī

Agnese Zeltiņa ar savu treneri Rasmu Turku
pēc godalgotā skrējiena

Airētāji kopā ar
treneriem Uldi (no
labās) un Kasparu
(2. rindā no kreisās)
Močāniem

Landsmanim un E. Ziemelim (smaiļošana un kanoe airēšana K-4
1000 m);
5. vieta A. Vinkleram (smaiļošana un kanoe airēšana K-1 200 m);
5. vieta P. Kalniņai, B. Kurpniecei,
R. Šmitei un S. Zeltiņai (4x100 m stafete);
5. vieta B. Kurpniecei (100 m);
5. vieta S. Zeltiņai (800 m);
5. vieta E. M. Freifaltam (golfs);
6. vieta A. Vinkleram un S. Sebrim (smaiļošana un kanoe airēšana K-2 1000 m).
Pavisam nedaudz no olimpiskā sešnieka atpalika T. Rihaļskis
diska mešanā (8. vieta) un golferis Ž. A. Jankavs (7. vieta).
Paldies sportistiem par centību ikdienā un sasniegtajiem rezultātiem Olimpiādē, paldies treneriem par nesavtīgo darbu jauno
sportistu profesionālajā izaugsmē, paldies sportistu vecākiem par
atbalstu bērniem! Paldies arī visiem atbalstītājiem, kuri nobalsoja par A. Kociņu nominācijai Rītdienas zvaigznes un Olimpiādes
dienās dzīvoja līdzi sportistu startiem! Vēlam panākumus sportistiem turpmākajās sacensībās, īpaši šķēpmetējai A. Kociņai Pasaules Jaunatnes čempionātā Doņeckā.
Par Olimpiādes rezultātiem pilnīga informācija mājaslapā
www.latvijasolimpiade.lv.
Dace Martinsone,
delegācijas vadītāja

Mūsu zelta medaļnieces Anete Kociņa
(no kreisās) un Solveiga Zeltiņa
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Dziesmu
svētku karogs
pacelts arī
Salacgrīvas
novadā
Kā zaļa sega pār zaļo Salacgrīvas novadu
Liepupes pilskalnā plīvoja liepupiešu
zaļais svētku karogs

Pie Ainažu kultūras nama Dziesmu svētku karogs augšup
cēlās ar kora Krasts dziedātāju roku un dziesmu spēku
Paceļot svētku karogu Salacgrīvā pie domes, spēcīgā Cielavas dziedātā
lībiešu dziesma radīja patiesu kopības un vienotības sajūtu

30. jūnijā, kad saule bija pašā zenītā,
Salacgrīvā, Ainažos un Liepupē pulcējās
cilvēki, lai kopā ar visas Latvijas iedzīvotājiem paceltu mastā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XV Deju svētku
karogu.
Kā zināms, svētku karoga simbolu
veidoja speciāla datorprogramma. Salacgrīvas puses unikālajā karogā simbolos
attēlotas notis no folkloras kopas Cielava
iedziedātās melodijas. Ļoti spēcīgā lībiešu
dziesma Marja, Marja jūra krāce karogā

apvienojusi Dieva, Jāņa un Laimas zīmes.
Salacgrīvā karoga pacelšanas brīdī piedalījās pati Cielava, kuras dziesmām pievienojās senioru deju kolektīva Saiva dalībnieki un ieinteresētie salacgrīvieši. Karogu
mastā uzvilka Saivas dejotāji Aldis un Ilze
Ķemeri un Valda Logina. Svētku zīmes pacelšanas brīdī Liepupes pilskalnā piedalījās
Liepupes pagasta svētku dalībnieki, savukārt Ainažos karogu uzvilka kora Krasts
dalībnieki. Karogu pacelšanas brīdis tika
iemūžināts fotogrāfijās, ko tūdaļ nosūtīja

uz Dziesmu svētku biroju, vēlāk tās varēja
redzēt svētku atklāšanas koncertā.
Svētku koordinatore, Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve visiem
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem vēlēja izturību, skanīgas balsis un raitu soli.
Īpaši viņa slavēja Saivas dejotāju V. Loginu, kurai pirmie deju svētki bija jau 1960.
gadā, kad kopā ar Salacgrīvas pilsētas jauniešu deju kolektīvu viņa uzstājās Dinamo
stadionā (Daugavas stadions vēl nebija
uzbūvēts).

Šogad uz dziesmu svētkiem no Salacgrīvas novada devās 288 dalībnieki - 137
no Salacgrīvas, 100 no Liepupes un 46 no
Ainažiem.
Kad karogs bija uzvilkts mastā un
dziesmas kopā ar Cielavu izdziedātas,
kultūras speciāliste Inese Jerāne aicināja
visus uz muzeju, kur notika izstādes No
dzintara man saktiņas, no dzintara gredzentiņi atklāšana.
Ilga Tiesnese

Skroderdienas Silmačos Salacgrīvā

Izrāde Skroderdienas Silmačos Salacgrīvā ir izskanējusi - ar skaļiem aplausiem un skatītāju sajūsmu

Turpinot pirms 3 gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 22. jūnijā pilskalns bija skatītāju pilns
un visi ar nepacietību gaidīja
izrādes sākumu. Režisore Inese Jerāne iestudēja teatralizētu
koncertuzvedumu Skoderdienas
Silmačos. Izrādes tapšanā un
veidošanā brīvprātīgi iesaistījās
ļoti daudz cilvēku. Aktieru lomās
iejutās Salacgrīvas sabiedrībā
zināmi un populāri cilvēki, kuri
ikdienā nekā nav saistīti ar teātra
spēlēšanu. Silmačos darbojās Ilze
Ķemere (Antonija), Māris Trankalis (Dūdars), Diāna Aldersone
(Elīna), Jānis Lipsbergs (Aleksis), Kaspars Neimanis (Rūdis),
Kaspars Ķemers (Kārlēns), Evita
Liepiņa (Ieviņa), Atis Jirgensons
(Joske), Inguna Strautiņa (Zāra),
Imants Klīdzējs (Ābrams), Ligita Dambe (Bebene), Anita
Dzirnupe (Tomuļmāte) un Ilga
Tiesnese (Pindacīša). Uzvedumā
piedalījās deju kolektīvi Randa,
Tingeltangels un Saiva, ar līgodziesmām pilskalnu pieskandināja senioru koris Salaca.

Aplausi, skaļi smiekli un izsaucieni apliecināja - skatītājiem
izrāde patīk, mums, aktieriem,
aizskatuvē lielais uztraukums nedeva mieru, ik pa laikam centāmies atkārtot tekstu. Nomierināties palīdzēja kolēģa rāmais acu
skats un prātīgs teikums: - Viss
būs kārtībā, skatās taču savējie!
Izrāde paskrēja kā viens mirklis un, aplausiem skanot, sajutāmies kā izlaidumā - tik daudz
ziedu, laba vēlējumu un mīļu
vārdu! Kad uzstāšanās uztraukums pārgāja, visi aktieri atzina,
ka bijis labi, un pateicās skatītājiem, atbalstītājiem un, protams,
režisorei Inesei.
Pēc izrādes skatītāji neizklīda,
jo pārsteigumu - sieru, kūpinātas
zivis un alu - saviem vēlētājiem
bija sagādājusi partijas Reģionu
alianse Salacgrīvas nodaļa. Iestiprinājušies un atpūtušies visi
varējām izlocīt kājas Jāņu ielīgošanas ballē kopā ar grupu Dubultprieks. Paldies par jaukajiem
pirmsjāņu svētkiem!
Ilga Tiesnese
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No dzintara man saktiņas,
No dzintara gredzentiņš izstāde Dziesmu svētku zīmē
Kā Vasaras saulgrieži ir gadskārtējais
saules ceļa augstākais punkts virs horizonta, tā XXV Dziesmu un XV Deju svētki
ir visu Latvijas 2013. gada kultūras dzīves
notikumu kulminācija. Par godu tam esam
sagatavojušas nelielu izstādi ar ieskatu šo
svētku tradīcijās Salacgrīvas novadā.
Izstāde stāsta par Salacgrīvas pilsētas
un apkārtnes tradīciju vēsturi un ļaužu
līdzdalību šo apjomīgo un tautā tik iemīļoto svētku sagatavošanā un norisē. Par
pamatu izstādes materiāla atlasē izmantoti
3 galvenie avoti: muzeja krājuma fotokolekcija, kurā šoreiz apskatei izlikti oriģināli, Ritas Jenkevicas privātkolekcija un
Salacgrīvas kultūras nama materiāli.
Par koru tradīciju aizsākumu mūsu
pusē liecina 1927. - 1928. gadā izveidotais Svētciema lauksaimniecības biedrības koris (diriģente Viktorija Bilzena) un
Ainažu pirmā dziesmu diena 1931. gada
5. jūlijā. Visplašākais materiāls saistīts ar
padomju laika pašdarbības kolektīviem,
kas darbojās zvejnieku kolhoza Brīvais
vilnis kultūras namā. 1958. gadā tika no-

dibināts jauktais koris Kaija, 1968. - pūtēju orķestris Enkurs, darbojās tautas deju
kolektīvi dažādās vecuma grupās. 1988.
gadā izveidojās folkloras kopa Cielava.
Koru un deju kolektīvu noformējumā
vienmēr svarīgi bijuši kostīmi. Izstādi papildina viena no visilggadīgākā kolektīva jauktā kora Kaija - tērpi, kas darināti un
valkāti 1970. - 1990. gados.
Īpaša loma mūsu izstādes Dziesmu
svētku noskaņas radīšanā un uzturēšanā
ir tautas daiļamata meistara Jāņa Vismaņa
metāla un dzintara rotām, kas galvenokārt
tapušas laikā no 1968. līdz 1993. gadam.
Ar meistaru salacgrīvieši pazīstami jau no
Ziemassvētkiem, kad muzejā varēja apskatīt mākslinieka darinātos svečturus un
sienas dekorus.
Aicinām skatīties un izbaudīt Dziesmu
svētku noskaņās iekārtoto izstādi! Varbūt
arī jums mājās ir kāda svētku relikvija, ko
vēlētos nodot muzejam? Pastāstiet par to!
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja
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Aicinām apgūt
datorprasmes projektā
Pieslēdzies,
Latvija 2013
Aicinām aktīvi iesaistīties bezmaksas
datorapmācības projektā cilvēkus pēc 50
gadu vecuma! Programma dos iespēju apgūt datoru lietošanu, internetu un e-pakalpojumu izmantošanu, tā veicinot senioru
konkurētspēju darba tirgū, kā arī piedāvājot papildu iespēju saziņai ar ārvalstīs
dzīvojošiem tuviniekiem. Lattelecom
projekts tiek īstenots kopš 2008. gada,
apmācīti jau 10 000 iedzīvotāju. Šogad
tiks piedāvāta 3 līmeņu apmācība atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieredzei un
prasmēm. 1. līmenis paredzēts tiem, kuri
ar datoru saskaras pirmo reizi, savukārt
3. līmenī iekļauta padziļināta apmācība.
3. līmeņa mācību programma būs licencēta, lai apmācāmie saņemtu sertifikātu,
ko iespējams uzrādīt turpmākajās darba

gaitās. Katrs drīkst izvēlēties sev nepieciešamo apmācības līmeni. Var apgūt tikai
pamatlīmeni, vai ar priekšzināšanām tūlīt
iesaistīties nākamajos, izlaižot 1. un 2.
Projektu Pieslēdzies, Latvija! atbalsta
Latvijas Pašvaldību savienība, Labklājības, Izglītības un zinātnes, Kultūras ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā, Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācija un Nodarbinātības
valsts aģentūra.
Interesentus lūdzam pieteikties Salacgrīvas bibliotēkā Sila ielā 2 vai pa tālruni
64071989. Apmācību plānots sākt septembrī vai oktobrī.
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Laivas un kuģi Salacgrīvā
Salacgrīvas dzīve nav iedomājama bez
laivām un kuģiem, tādēļ der ieskatīties Salacgrīvas muzeja krātuvē. Mēs glabājam
Arnolda Zapevalova 2005. gadā dāvināto fotogrāfiju, kur priekšplānā redzama
motorlaiva Uzticība, bet otrajā plānā - ar
meijām un karogu izrotāts Rīgas velkonis
Avots. No 1936. g. 5. jūnija avīzes Limbažu Vēstnesis uzzinām, ka tikko dibinātajai
un 24. maijā iesvētītajai Salacgrīvas aizsargu grupai motorlaivu Uzticība dāvinājis tās labvēlis Roberts Bērziņš. Tālāk
laikrakstā teikts: - Pēc svinīgā solījuma
parakstīšanas aizsargi ar viesiem ieradās
upmalā pie jaunās motorlaivas, kur notika
tās kristības. Kristības izdarīja aizsargu
štāba priekšnieks pulkvedis Zālītis, pārsitot uz laivas gala pudeli vīna un nosaucot
motorlaivu par «Uzticību». Kristībām sekoja jūrnieku parāde. Jaunā jūrnieku aizsargu vienība savā motorlaivā izbrauca
jūrā. Tai sekoja visi Salacgrīvā atrodošie
velkoņi un motorlaivas un atgriezās ostā
tikai pēc pāris stundām. A. Zapevalovs
sniedzis ziņas, ka fotogrāfijā redzami
Zvejnieku svētki Salacgrīvā 1939. gadā.
Taču tas varētu būt arī aizsargu grupas un
laivas iesvētību datums. Varbūt kāds var
precizēt šo informāciju? Laivas dāvinātāju
Robertu Bērziņu (1873 - 1937) zinām kā
ļoti rosīgu un daudzpusīgu salacgrīvieti,
bet par viņu citureiz. Jūras transports bija
galvenais satiksmes veids 1920. - 1930.
gados, un Salacgrīvas ostā regulāri bija
redzami buru kuģi, kas piegādāja preces
Vidzemes jūrmalā līdz pat Salacgrīvai un
Ainažiem.
Savukārt kravas un pasažieru tvaikonis
Kaija, kas uzturēja satiksmi galvenokārt
Rīgas līcī starp Rīgu un Ainažiem, būvēts

1876. gadā Lepavirtā Somijā. Tam ir 244
t ietilpība, divcilindra tvaika mašīna un 35
ZS jauda. Kaijas īpašnieks no 1923. gada
bija kuģniecības sabiedrība Kaija Rīgā.
1940. gada 20. novembrī to nacionalizēja Padomju Savienība. Vācijas okupācijas
varas iestādes to nodeva jūras kuģniecības direkcijai, un Kaija ar nemainītu vārdu, latviešu komandu un Latvijas karogu
turpināja braukt līdz 1941. gada naktij no
1. uz 2. oktobri, kad ceļā no Kopenhāgenas, tuvojoties Klaipēdai (tolaik Mēmelei), uzskrēja uz mīnas, uzsprāga un nogrima. Kapteinis G. M. Nīmands izglābās.
Pēc kara tvaikonis tika izcelts un sagriezts
lūžņos. Uz Kaijas par stjuarti un pavāri
strādājusi salacgrīviete Milda Kullesa.
Vēl gribu pieminēt laivu, kas tika uzbūvēta 1967. gadā par godu Salacgrīvas
Zvejnieku parka jaunās estrādes atklāšanai
Zvejnieku svētkos. Tā nebija domāta jūras
viļņiem. Tā bija būvēta kā vikingu kuģis ar
pūķa galvu un brauca cauri visai pilsētai,
vadot svētku dalībnieku un viesu svinīgo
gājienu līdz pat estrādei. Laivu būvējis
Helmuts Emsis Šķīsteru mājās. Cik zināms, laiva izmantota tikai vienu reizi, un
tās turpmākais liktenis mums nav zināms.
Ieva Zilvere

1967. gada Zvejnieku svētku dalībnieku gājiens uz jauno estrādi. Priekšā sēž tālbraucējs
kapteinis Aleksandrs Bērziņš

Divmastu burinieks Banga un velkonis Vera Salacgrīvas ostā. 1920. gadi

Salacgrīvas jūras aizsargu grupas motorlaiva Uzticība. 1936.g. 24. maijs

Tvaikonis Kaija Salacgrīvas ostā
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Jātnieku kluba Fenikss sacensības jaunā laukumā

Konkūra laukuma svinīgā atklāšana

Jūnija pēdējā sestdienā Vecsalacā pulcējās zirgu un jāšanas sporta zinātāji, sapratēji un
līdzjutēji uz biedrības Jātnieku
sporta klubs «Fenikss» organizētajām amatieru treniņsacensībām
konkūrā. Bet pirms sacensību
sākuma Feniksa prezidente Laura Tomsone aicināja Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāju

Dagni Straubergu, uzņēmēju
Normundu Kārkliņu un zemes
īpašnieku Jāni Tomsonu svinīgi
pārgriezt kluba jaunā konkūra
laukuma atklāšanas goda lenti.
Laura sacīja: - Atklāt es gribu tā,
kā filmās rāda - skaisti, nedaudz
pompozi, ar fanfaru skaņām, lentes griešanu un šampanieša šļakatām. Lai mums visiem par to

prieks! Kā simbolu tam, lai naudiņa un labā griba palīdzēt nekad
nebeigtos, viņa lielākajam atbalstītājam N. Kārkliņam pateicībā
pasniedza lata monētu ar kokles
zīmi. Lielu paldies viņa teica arī
J. Tomsonam, kurš vēlīgi atļāva
uz savas zemes, kur iepriekš bija
kokmateriālu kraujlaukums, ierīkot sporta laukumu zirgiem.

Kad lente bija pārgriezta un
Agitas Zvejnieces popgrupas
Sapņi ar spārniem dziesma izskanējusi, jātniece Daina Luksa ar ķēvi Libretu rādīja savu
priekšnesumu. Bez sedliem, bez
iemauktiem, vien Dainas mudināts, zirgs darīja to pašu, ko
jātniece. Absolūta sapratne, saskaņa un sadarbība! Pēc priekšnesuma Daina pastāstīja, ka šīs
iemaņas apgūtas pusgada laikā:
- Ne viss izdevās ideāli, bet mēs
centāmies! Diendienā strādājot
un zinot, ko un kā darīt, var rast
šādu saskaņu. Galvenais ir runāt
zirgam saprotamā valodā.
Kad dalībnieki kopā ar treneriem bija izstaigājuši vadības
maršrutu, fanfarām skanot, laukumā iejāja un sacensības atklāja
pirmā to dalībniece Loreta Veide
ar zirdziņu Delmu no kluba Fenikss. Pavisam šajās amatieru sacensībās startēja 33 dalībnieki no
Latvijas un Igaunijas. To rīkotāja
L. Tomsone atzina, ka sacensības
organizē tādēļ, lai katrs jaunais
dalībnieks sajustos kā sportists:
- Visiem vienāds ceļš ejams. Kas
zina, varbūt kādreiz kāds no viņiem būs pasaules čempionātu
dalībnieks! Lai jaunie apgūtu
iemaņas un izjustu to, kā ir atrasties laukumā, svarīgs ir vadības
maršruts.

Pirmajā maršrutā 1. vieta Edītei Vāgnerei no Meždruvām 1
(Garkalnes novads) ar zirdziņu Domino, 80 cm šķēršļu joslā
pieaugušajiem uzvarēja Džūlija
Madara Streiba ar zirdziņu Coleos Sohn (Valmieras novada
Eglāji), jauniešu sacensībās šajā
disciplīnā labākā bija Džūlijas
Madaras kluba biedre Egita Caune ar zirgu Winzer. Maršrutā ar
100 cm šķēršļu augstumu uzvarēja sporta kluba Fenikss pārstāve
Laura Macione un zirgs Lukass.
Šķēršļu joslā 110 cm labākā bija
Ilze Bokmane ar zirgu Paladins
(Mazsalaca). Balvas sportistiem
bija sarūpējusi Salacgrīvas novada dome, AS Brīvais vilnis, SIA
Kopturis, veikals LĪVIMA, Mana
aptieka, Zane Ozoliņa un Lienes
konditoreja.
Skanot fināla fanfarām, jātnieku kluba prezidente L. Tomsone
vēlreiz pateicās atbalstītājiem,
sponsoriem un čaklajiem palīgiem – N. Kārkliņam ar ģimeni,
J. Tomsonam no Lilijām, SIA Īveja un Gvido Cīrulim, Mārtiņam
un Edgaram Tomsoniem, Lailai
Bergmanei, Gundegai Upītei, Jānim Vīksnam, Jeļenai Ļesņickai,
Aldai Klaucānei, popgrupai Sapņi ar spārniem un jātnieku kluba
Fenikss audzēkņu vecākiem.
Ilga Tiesnese

Dalībnieki iepazīstas ar vadības
maršrutu

Absolūtu zirga un jātnieka sapratni
un sadarbību demonstrē Daina
Luksa ar ķēvi Libretu

Motokross Ainažos
29. jūnijā Ainažu mototrasē Cepļi
notika Latvijas Motosporta federācijas
(LMF) kausa izcīņas 4. posma sacensības.
Motokross Ainažu Kauss norisinājās jau
13. gadu un pulcēja ievērojamu skaitu
motosportistu no dažādām valstīm. 82
dalībnieku vidū bija braucēji no Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un, protams, Latvijas.
Sīki smidzinošais lietus nespēja sabojāt
omu un braukšanas prieku dalībniekiem
un līdzjušanas emocijas skatītājiem. Noteiktajā laikā pie starta barjeras pulcējās
tiesneši, paši braucēji un viņu treneri.
Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Pūcītis apsveica visus ar atgriešanos Ainažu
mototrasē LMF organizētajās sacensībās
un aicināja braukt uzmanīgi, izvērtējot
situāciju. Sacensību organizators, Ainažu
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vadītājs Gints Kopštāls priecājās, ka lielais
motokross ir atgriezies Ainažos, un smaidot solīja, ka dzēsēji vajadzības gadījumā
varēšot trasi paliet. Arī Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
apsveica braucējus Ainažu mototrasē un
vēlēja uzvaru labākajam.
Pēc iesildīšanās apļa izbraukšanas
startam kārtojās dāmas un MX 85 klases
braucēji. Viens mirklis un trasē, dubļiem
lidojot pa gaisu, cīņā par uzvaru devās 3
sievietes un 12 jauniešu. Jau pēc pirmā
apļa vadībā izvirzījās Samanta Josta, labākā šībrīža Latvijas braucēja. Pavisam šajā

dienā notika 2 braucieni
šādās grupās: MX 85 un
dāmas, MX 65, Kvadri
100, 200 un bērnu b/v,
MX 50 un Kvadri 50,
Iesācēji, Amatieri un
Seniori, MX1, MX2,
MX2 Juniori.
Apsveicam uzvarētājus: dāmu konkurencē
S. Jostu, MX Senioru
klasē Juriju Kovgeru,
MX 85 klasē Artjomu
Trofimovu, MX 65 kla- Startē MX 85 un dāmu brauciens
sē - Henriju Vesilindu
no Igaunijas, MX 50 klasē - Jāni Kubuli- iekļautas arī iesācēju un amatieru
ņu, MX2 junioru klasē Kristeru Drevinski, klases, ko arī apbalvoja ar Ainažu
MX2 klasē - Aināru Dukuli, MX1 klasē kausiem un sponsoru dāvanām.
Andi Valtu, kvadru 50 klasē Akselu Cīru- Sacensības beidzās pusastoņos vali, kvadru 200 klasē - Aigaru Lansbergu, karā ar uzvarētāju sveikšanu. Galkvadru 100 klasē Ati Bredu. Ainažnie- venais tiesnesis J. Pūcītis secināja,
ki Reinis Staškuns MX 85 klasē ieguva ka šīs bijušas vislabāk organizētās
9. vietu, Dāvis Bergšteins, startējot se- sacensības šogad.
nioru/iesācēju/amatieru klasē, - 6. vietu.
Sacensību organizatori saka
Salacgrīvietis Harijs Suharževskis MX2 lielu paldies lielākajiem atbalstījunioru klasē izcīnīja 2., savukārt Kvadru tājiem un palīgiem: Salacgrīvas
klasē salacgrīvietim Agrim Treijam 4. vie- novada domei, SIA Baņķis un
ta.
Kārlim Kleinam, SIA Grandeg,
Arī šogad organizatori bija ieguldījuši SIA Dandijs un Bo, Didzim Skudlielu darbu sacensību rīkošanā un trases ram, A& M serviss, Mārim Mičuuzlabošanā. Izbūvēti jauni elementi un lim, SIA Hercs, personīgi Andrim
uzlabots segums, lai braukšanu padarītu Jaunbalodim un Indulim Irmejam.
drošāku. Pēc braucēju lūguma sacīkstēs
Ilga Tiesnese

Trasē ainažnieks Reinis Staškuns (priekšplānā)
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Otrais akustiskās mūzikas festivāls
Sudraba kaija Liepupē

Festivāla uzvarētāji - grupa Mati

14. jūnija vakarā Liepupes pagasta
tautas namā Duntes Mežgravās notika otrais akustiskās mūzikas festivāls Sudraba
kaija. Šogad tajā piedalījās 7 ansambļi no
Latvijas un Lietuvas, kas pārstāvēja visdažādākos mūzikas žanrus.
Pasākuma ievadā ar akustisko koncertu uzstājās vakara vadītāja Liene Šomase,
bet pēc tam uz skatuves kāpa konkursanti. Katra grupa rādīja aptuveni 12 minūšu
priekšnesumu, kas sastāvēja no vairākām
dziesmām. Dalībniekus vērtēja visnotaļ
iespaidīga žūrija: tās priekšsēdētājs Valts
Pūce, mūziķis Marts Kristiāns Kalniņš,
aktrise un dziedātāja Raimonda Vazdika
un Salacgrīvas kultūras nama direktore
Pārsla Dzērve. Viņi gan mierināja konkursantus, ka nebūs bargi, taču taisnīgi.
Vērtētāji priecājās par katras grupas unikalitāti gan to skanējumā, gan vizuālajā
ietērpā, bet komentāros pauda dažādus
ieteikumus snieguma uzlabošanai nākotnē. Priekšnesumiem noslēdzoties, žūrija
devās apspriesties, bet pasākuma apmeklētājiem tikmēr muzicēja brāļi Oskars
Petrauskis (saksofons) un Raimonds
Petrauskis (klavieres).
Pēc viesmākslinieku koncerta tika paziņoti konkursa rezultāti. Titulu Grand prix
un 350 eiro piešķīra grupai Mati. Ansamblis apvienojies speciāli šim pasākumam
un tajā bija dalībnieki no Burtniekiem,
Matīšiem, Valmieras, Cēsīm un Liepupes.
1. vietu un 200 eiro ieguva grupa Day
Dream, 2. un 120 eiro - pūtēju orķestra
ansamblis Prie Fontanas no Lietuvas, bet

Žūrija: Pārsla Dzērve (no kreisās), Marts Kristiāns
Kalniņš, Raimonda Vazdika un Valts Pūce

2. vietas
ieguvēji grupa
Eksperiments, ko
vada AS
Brīvais
vilnis izpilddirektors
Māris
Trankalis (no
kreisās)

3. vietu un 80 eiro - grupa Eksperiments.
Atzinības raksti tika pasniegti Salacgrīvas
ansambļiem Cielavas spēlmaņi un Pfft, kā
arī Tēva nams no Pāles.
Gandarīts par veiksmīgu konkursa
norisi bija Liepupes pagasta tautas nama
vadītājs Andris Zunde: - Vēlējāmies parādīt, ka akustiskā muzicēšana ir dzīva
arī mūsdienās. Pateicoties atbalstītā-

jiem, tas izdevās. Šogad pasākums varēja izvērsties plašāks, jo šis konkurss bija
tikai festivāla ievads. A. Zunde atzīmēja,
ka dalībnieki veido visai raibu kompāniju, jo konkursantu vidū ir ne tikai mūziķi,
bet arī lauksaimnieki, uzņēmēji un citu
profesiju pārstāvji, tomēr visus vieno
mīlestība uz mūziku. - Tas jau ir skaistākais - redzēt, ka uz skatuves uzkāpušie

novadnieki izrādās lieliski mākslinieki.
Uzstājoties nevienu nevērtē pēc tā, kas
viņš ir ikdienā, visi ir vienādi, - teica tautas nama saimnieks.
Šis festivāls izskanējis un daudzi ar nepacietību gaida nākamo, jau trešo akustiskās mūzikas festivālu Sudraba kaija.
Ilga Tiesnese

Kopenhāgenas skolēnu pūtēju orķestris spēlēja Salacgrīvā
Skaistu Dziesmu un deju svētku
turpinājumu salacgrīviešiem sagādāja
Kopenhāgenas pašvaldības skolēnu pūtēju orķestris. Savā koncerttūrē viņi pirmdien muzicēja Salacgrīvā, skvērā pie luterāņu baznīcas.
Orķestris diriģenta Jonasa Vigo Pedersena vadībā savu tūri sāka 2. jūlijā ar
uzstāšanos Lietuvas kūrortpilsētā Klaipēdā, tad bija koncerts Palangā, Birštonā,
Panevēžā un sestdien Rīgā, Kalnciema
kvartālā. Pēc koncerta Salacgrīvā dāņu
viesi devās uz Pāvilostu, Aizputi un Liepāju. Kopenhāgenas pašvaldības pūtēju
orķestrī ir 36 dalībnieki vecumā no 12
līdz 24 gadiem. Viņi spēlē koka un metāla pūšamos, kā arī sitamos instrumentus.
Savos koncertos orķestris labprāt izpilda
nacionālo, klasisko un mūsdienu mūziku.
Arī salacgrīviešiem šajā dienā bija iespēja klausīties Džuzepes Verdi, Aleksandra
Borodina, Benija Gudmena un Stīva Vondera melodijas.
Ilga Tiesnese
Pie luterāņu baznīcas Salacgrīvā muzicēja
Kopenhāgenas pašvaldības skolēnu
orķestris, diriģents Jonass Vigo Pedersens
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Atklājumi Svētupes krastos
Jūnija pēdējās dienās Svētupes krastos notika lauka pētījumi. Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji
kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektiem un Zemūdens kultūras mantojuma asociācijas
pārstāvjiem izzināja dažādas vēsturiskās
vietas un liecības Svētupes krastos.
Pēc 5 intensīvu dienu darba Limbažu un Salacgrīvas novadā ekspedīcijas
dalībnieki ir gandarīti par paveikto un
atklāto. Sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem ierakstītas teju 60 interviju stundas
ar stāstiem un atmiņām par dzīvi un
notikumiem upes krastos. Ekspedīcijas
dalībnieki vietējos iedzīvotājus Šķirstiņos, Drieliņos, Pālē, Lauvās, Kuiķulē
izvaicāja gan par upes līču, dziļāko vietu, krastu objektu nosaukumiem, gan
par siena šķūnīšiem, dzirnavām, tiltiem,
vecajiem ceļiem Svētupes apkaimē.
Tika pierakstīti ne tikai makšķernieku,
bet arī dzīvesstāsti, iepazīti fotoalbumi,
izcilāti rokdarbi skapjos un lādēs, kopā
dziedātas dziesmas u.c. Paralēli mutvārdu liecību dokumentēšanai izpētes
darbs notika arī Kuiķules kapsētā, kuras
pirmsākumi virs Drūmās klints Svētupes krastos meklējami jau 19. gadsimta
otrajā pusē. Ekspedīcijas dalībnieki uzmērīja kapsētas teritoriju, fiksēja kapu
krustu un pieminekļu epitāfijas, mirušo
vārdus un uzvārdus, starp kuriem minēti
daudzi Vidzemes lībiešu pēcteči.
Ekspedīcijas vadītājs arheologs Juris Urtāns kopā ar studentiem apsekoja
vairākas vietas Svētupes krastos, kurām
savulaik bijusi svarīga nozīme vietējo iedzīvotāju un pašas upes dzīvē. Kā
viens no nozīmīgākajiem atklājumiem
minams Jaunupes dambis, kas ir ievērojama hidrotehniskā būve Latvijas mērogā un būtu iekļaujama tehnikas vēstures
pieminekļu sarakstā. Sadarbībā ar Zemūdens kultūras mantojuma asociācijas
ūdenslīdējiem tika pētītas gan Jaunupes
dambja konstrukcijas paliekas, gan lūkots noskaidrot slūžu un dambju vietas
Svētupes augštecē - plašāki darbi šeit
plānoti rudens pusē, kad Dūņezerā samazināsies apaugums un būs piemērotāki apstākļi zemūdens darbiem.
Paralēli notika arī izpēte Lībiešu
upuralās, kur Latviešu Folkloras krātu-
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Konkurss par
sakoptāko īpašumu
Turpinot pērn iesākto, Salacgrīvas novada
dome arī šogad organizē konkursu par Salacgrīvas novada sakoptāko īpašumu 2013. gadā.

Reinholdu Beķeri intervē Latvijas Kultūras akadēmijas studentes Liene Kņaze un
Velta Gūtmane

ves pētnieka Sanda Laimes vadībā tika
nozīmēti, uzmērīti un fotografēti unikālie uzraksti un zīmes alas sienās. Šim
paveiktajam darbam, iespējams, būs vislielākā nozīme, jo alas ir kritiskā stāvoklī. Alām nelabvēlīgi ir šobrīd to apkaimē notiekošie dabiskie procesi - krastu
erozija, kas izraisa lielākus un mazākus
smilšu nogruvumus un alu aizskalošanos ar smiltīm, kā arī antropogēnā slodze. Lai gan alu apmeklētāji lielākoties
uzvedas korekti, atrodas arī tādi, kuri,
neatgriezeniski izpostot senās zīmes un
uzrakstus, alu sienās skrāpē jaunus uzrakstus, dedzina alās sveces, izjaucot
alu mikroklimatu, un piesārņo alas ar
dažādiem atkritumiem (sveču kārbiņas,
dažādi iepakojumi, tukšas baterijas utt.).
Diemžēl nav tālu diena, kad slavenās
alas ar izcilo kultūrvēsturisko nozīmi
vairs nebūs pieejamas, ja vien kaut kas
netiks darīts, piemēram, saudzīgi turpinot atbrīvot upes senkrastu no lielajiem
kokiem un ierādot alās ieplūstošajām
ūdens tērcītēm citus ceļus. Pretējā gadījumā alas atkal tiks aizskalotas ar smiltīm, kā tas bija līdz 20. gs. 70. gadiem.

Cerams, ka Salacgrīvas novada pašvaldība un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, samērojot alu aizsardzības pasākumus ar sabiedrības interesēm, radīs
risinājumu, lai glābtu un reizē saglabātu
šo nozīmīgo un populāro arheoloģijas
un dabas pieminekli.
Pēc sekmīgajām ekspedīcijas dienām
Svētupes krastos šobrīd notiek iegūtās
informācijas apstrāde - pierakstītās mutvārdu liecības tiek atšifrētas, objektu
apsekojumu ziņas apkopotas. Iecerēts,
ka vēlā rudens pusē būs ekspedīcijas
atskaites pasākums, kurā ar stāstiem un
fotogrāfijām ekspedīcijas dalībnieki dalīsies jaunatklājumos un iespaidos par
piedzīvoto un uzzināto starp Jāņiem un
Pēteriem Svētupes krastos.
Ekspedīcijas dalībnieki pateicas par
atsaucību un sadarbību visiem satiktajiem ļaudīm Svētupes krastos, Limbažu
un Salacgrīvas novada pašvaldībām,
Pāles pamatskolas direktoram un darbiniekiem, vietējiem un reģionālajiem
medijiem!
Ieva Vītola

Konkursa mērķi:
veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas
novadā,
sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā,
attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai, novada
iepazīšanai un tūrismam,
ar fotoizstādes un mājaslapas www.salacgriva.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
Konkursa dalībnieki:
Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza
māju, lauku sētu īpašnieki, uzņēmēji vai jebkura
cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.
Konkursa nominācijas:
Lauku sēta,
Savrupmāja pilsētā vai ciemā,
Uzņēmums vai sabiedrisks objekts,
speciālbalvu par interesantu ideju konkursa
vērtēšanas komisija var piešķirt pēc sava lēmuma
(piemēram, īpaša ugunskura vieta, skaisti noformēts balkons u.c.).
Konkursa noteikumi:
konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu izdevumā Salacgrīvas Novada Ziņas un mājaslapā www.salacgriva.lv,
pieteikumu par piedalīšanos līdz 31. jūlijam
iesniedz novada domē pie sekretāres dome@salacgriva.lv (t.64071973) vai Informācijas nodaļā
ilga.tiesnese@salacgriva.lv (64071987). Iesniegumā jānorāda īpašuma adrese un īpašnieka kontaktinformācija – adrese un tālruņa numurs,
objektu vērtēšana notiek līdz 16. augustam,
ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot 1. vietai
Ls 150, 2. - Ls 100, 3. - Ls 50 un speciālbalvai
Ls 30,
ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo
pirmo vietu ieguvējus,
par konkursa uzvarētāju apbalvošanu informēs
atsevišķi.
Konkursa vērtēšanas komisija:
komisijas sastāvu apstiprina dome,
vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt naudas
balvu sadalījumu pa nominācijām,
vērtēšanas komisijas vērtējumu fiksē protokolā.
Ilga Tiesnese

Teātra festivālā Volhovā

Salacgrīvas novada pašdarbības kolektīvi jūnija vidū piedalījās teātra festivālā Volhovā. Šis brauciens notika projektā Sadarbība mūzikas un teātra mākslas jomā, ko
līdzfinansē Igaunijas - Latvijas - Krievijas
pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros. Uz Krieviju šoreiz brauca teātra
studija Visa veida versijas kopā ar pūtēju
grupu All Remember un rādīja muzikāli
teatralizētu uzvedumu Mīlestība vakar, šodien, rīt, kurā apspēlēta Līgo diena. Izrādē skanēja pašu tulkoto latvju dainu teksti
krievu valodā, tomēr dziesmas aktieri gan
izpildīja latviski. Salacgrīvieši uz Volhovu
brauca kopā ar Limbažu kultūras nama pūtēju orķestri Lemisele un teātra studiju Stūrīši.
Projekta koordinatore Solvita Kukanovska informēja, ka mūsējo uzstāšanās bija
kupli apmeklētas: - Izrādes laikā dzirdējām
smieklus un sačukstēšanos par mūsējo izrunu un izskatu. Vēlāk skatītāji nāca klāt un
interesējās, no kurienes esam, cik ilgi spēlējam teātri un kā patīk Volhovā.

Projekta laikā izveidojusies
dziļa un nopietna sadarbība,
ciemiņus no Salacgrīvas un
Limbažiem uzņēma ļoti viesmīlīgi. Volhovas teātra studija
Sveča bija sagatavojusi pantomīmas izrādi un noorganizējusi
ļoti jauku un sirsnīgu draudzības vakaru.
Projekta vadības grupas
pārstāve no Salacgrīvas novada Dace Martinsone kopā ar
S. Kukanovsku piedalījās sanāksmēs, kurās pārrunāja paveikto un sprieda par projektā
darāmo. Darba grupās skanēja
labi vārdi un atsauksmes par
mūsu darbu un draudzību. SolLatvijas delegāciju sagaidīja Volhovas teātra studijas Sveča dalībnieki
vita uzskata: - Projekts ir labs,
novada pašdarbības kolektīviem tā ir iespē- ražošanas uzņēmumus - zivju pārstrādes vēl viens brauciens plānots augustā, bet
ja parādīt savas prasmes un varējumu un rūpnīcu, maiznīcu, mūzikas un sporta sko- nākamā gada februārī projekta noslēguma
redzēt, kā strādā un ko prot citi kolektīvi. lu. Redzējām, kā, piesaistot Eiropas Savie- pasākums notiks Salacgrīvā. Augustā uz
Tā bija atgriešanās padomju laikos. Nemaz nības līdzekļus, attīstās šī Ļeņingradas ra- Volhovu dosies Liepupes teātris un pūtēju
tik slikti viņiem tur neiet. Mēs, projekta va- jona pašvaldība.
ansamblis All Remember.
dības un darba grupa, apmeklējām vietējos
Ilga Tiesnese
Pērn salacgrīvieši jau viesojās Volhovā,
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PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 17.06.2013. lēmumam Nr. 276
(protokols Nr.8; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 9 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
«Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums»
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija

Nolikumā nepieciešams veikt grozījumus, nosakot domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, kā arī noteikts, ka domes priekšsēdētājam
ir 2 vietnieki: vietnieks attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos. Ņemot vērā to, ka ar 31.01.2013.
likumu Grozījumi likumā «Par pašvaldībām» no likuma teksta tiek
izslēgta iespēja balsot domē aizklāti, un balsošana domes sēdēs veicama tikai atklāti, no saistošo noteikumu teksta izslēgtas normas,
kas reglamentē aizklātās balsošanas kārtību.
2. Īss projekta satura
Saistošo noteikumu mērķis: noteikt domes komitejas, to skaitlisko
izklāsts
sastāvu; domes priekšsēdētāja vietnieka novada attīstības jautājumos kompetenci; izslēgt no noteikumu teksta normas, kas nosaka
aizklātās balsošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekprojekta ietekmi uz pašme uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošivaldības budžetu
nāšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi pašvaldības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par admiSaistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nistratīvajām procedūrām nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsul- Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
tācijām ar privātpersonām sabiedrības pārstāvjiem.

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2009. gada 15. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada
17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 276 (protokols Nr. 8; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums
šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēl:
4.1. Finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā;
4.2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
4.3. Attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā;
4.4. Sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā.”
2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

„16. Domes priekšsēdētājam ir divi
vietnieki: domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos.
Domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības
jautājumos amats ir algots.”
3. Izteikt 17. punkta otro teikumu šādā
redakcijā:
„Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos koordinē Attīstības un
plānošanas nodaļas darbību, investīciju
piesaisti un projektu realizāciju, veic citus
priekšsēdētāja uzdotos pienākumus.”
4. Svītrot 25. punktu.
5. Svītrot 81. punktu.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 29.05.2013. lēmumam Nr. 220
(protokols Nr. 6; 1.§)
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 7
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 «Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā»
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Izvērtējot lietderību saistošajos noteikumos noteikt veidlapu koku
pamatojums
ciršanai ārpus meža, tika konstatēts, ka nav nepieciešams šādu
veidlapu apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā, ka
saistošajos noteikumos netiek definēti sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad rīko publisko apspriešanu, ja paredzēta koku ciršana, no
saistošo noteikumu teksta tiek izslēgta norma, ka šādos gadījumos
jārīko publiskā apspriešana.
2. Informācija par plānoto Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē.
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
4. Informācija par adminis- Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu pietratīvajām procedūrām
mērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.
5. Informācija par konsul- tācijām

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2013. gada 12. jūlijs
Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 14

(kadastra Nr. 6615 005 0026, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0125),
zemesgabala kopējā platība 1600 kv.m.
Izsoles objekta nosacītā cena - Ls 5600.
Izsoles solis - Ls 100.
Izsoles dalības maksa - Ls 30.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 12. augusta plkst. 17. Izsole notiks
13. augustā plkst. 11 Salacgrīvas kultūras nama telpās Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokli Nr. 10 Jūras ielā 4, Salacgrīvā

(kadastra Nr. 6615 900 0720), kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,9 kv.m.
Izsoles objekta nosacītā cena - Ls 300.
Izsoles solis - Ls 10.
Izsoles dalības maksa - Ls 10.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 12. augusta plkst. 17. Izsole notiks
13. augustā plkst. 10 Salacgrīvas kultūras nama telpās Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokli Atlantijas ielā 1A - 29 Salacgrīvā

(kadastra Nr. 6615 900 0725), kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35 kv.m.
Izsoles objekta nosacītā cena - Ls 3600.
Izsoles solis - Ls 50.
Izsoles dalības maksa - Ls 20.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 12. augusta plkst. 17. Izsole notiks
13. augustā plkst. 10.30 Salacgrīvas kultūras nama telpās Ostas ielā 3, Salacgrīvā.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokli Nr. 4 Liepupe 4, Liepupē, Liepupes pagastā

(kadastra Nr. 6660 900 0079), kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 74,2 kv.m.
Izsoles objekta nosacītā cena - Ls 500.
Izsoles solis - Ls 10.
Izsoles dalības maksa - Ls 10.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās cenas
pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 8. augusta plkst. 17. Reģistrācija izsolei
tiek veikta Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu nodaļā darbdienās no 8.00 līdz 17.00,
tālr. 64071986 un Liepupes pagasta pārvaldē tālr. 64023931.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles.
Izsole notiks 9. augustā plkst. 10 Mežgravās, Liepupes pagastā, pagasta pārvaldes telpās.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli
ar augšupejošu soli saimniecības ēkai
ar kadastra apz. 6660 009 0341 003 (81,7 kv.m platībā),

kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala Liepupes skola,
kadastra Nr. 6660 009 0341, Liepupes pagastā.
Saimniecības ēkas nosacītā nomas maksa vienam mēnesim - Ls 1,23.
Izsoles solis - Ls 0,10.
Izsoles dalības maksa - Ls 10.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās cenas
pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 un jāpiesakās izsolei līdz 8. augusta plkst. 17. Reģistrācija izsolei
tiek veikta Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu nodaļā darbdienās no 8.00 līdz 17.00,
tālr. 64071986, un Liepupes pagasta pārvaldē, tālr. 64023931.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles.
Izsole notiks 9. augustā plkst. 10.30 Mežgravās, Liepupes pagastā, pagasta pārvaldes telpās.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2013. gada 20. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3
Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada
29. maija sēdes lēmumu Nr. 220 (protokols Nr. 6; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 22. punktu

Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
1. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā
paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos.”
2. Izslēgt no saistošajiem noteikumiem pielikumu.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 12. jūlijs

Salacgrīvā tikās novada domes
un Rail Baltica pārstāvji
27. jūnijā Salacgrīvas novada
domē pirmo reizi tikās pašvaldības darbinieki ar dzelzceļa projekta Rail Baltica pārstāvjiem.
Projekts plānots kā 728 km garš
ātrgaitas satiksmes dzelzceļš, kas
savienos Somiju, Baltijas valstis,
Poliju, Vāciju, nākotnē to potenciāli varētu pagarināt līdz Venēcijai Itālijā. Tā kā dzelzceļš šķērsos
arī Salacgrīvas novadu, sanāksmes mērķis bija nodibināt kontaktus un jau agrīnā stadijā veidot
dialogu par turpmāko dzelzceļa
līnijas izpēti.
Rail Baltica eksperts Artūrs
Caune Satiksmes ministrijas
(SM) uzdevumā skaidroja, ka
tuvākajā laikā notiks detalizēta
trases vietas izpēte, kas ļaus noskaidrot tās precīzu novietojumu.
Tikšanās laikā Rail Baltica pārstāvji uzklausīja Salacgrīvas novada domes viedokli un atbildēja uz jautājumiem par dažādiem
risinājuma veidiem, lai līnija
iespējami mazāk apgrūtinātu iedzīvotāju ikdienu. - Iespaids par
sanāksmi ir pozitīvs. Mēs esam
iedzīvotāju interešu pārstāvji un
redzam, ka šobrīd esam iesaistīti
šajā procesā. Tas ir ļoti svarīgi, atzina Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Novada pozīcija ir, lai Rail Baltica koridors nesadalītu novadu divās daļās un neapgrūtinātu
zemnieku, mežstrādnieku un citu
uzņēmēju darbību. Tā kā vilciena
ātrums nepieļauj viena līmeņa
pārejas, svarīgi tās arī pielāgot
smagajai tehnikai, piemēram,
kombainiem un traktoriem. - Tas
ir tikai pozitīvi, ka novads norāda
šādus kritērijus. Svarīgi, lai saimniecība novadā nesarežģītos, bet
dzīve pēc dzelzceļa izbūves kļūtu

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (no
labās) un eksperts Artūrs Caune apspriež Rail Baltica iespējamo ceļu
Salacgrīvas novadā

tikai labāka, - pauda A. Caune.
Arī SM Dzelzceļa departamenta
direktors Jānis Eiduks piekrita, ka
dialogam ir liela nozīme. - Radās
ļoti pozitīvs iespaids, jo lielā mērā
mūsu vēlmes sakrīt. Protams, ir
nianses, ko katrs redzam citādāk,
taču tās nevar uztvert kā pretrunas, bet gan kā papildinājumus,
kas palīdzēs strādāt «Rail Baltica» izveidē, - skaidroja J. Eiduks.
Diskutabls bija arī jautājums par
iespējamo dzelzceļa līnijas savienojamību ar Salacgrīvas ostas
kravas pārvadājumiem. Eiropas
sliežu platums atšķiras no Krievijā ierastā. Tas ļoti sarežģī kravu
pārvadājuma izveidi. Viens no
punktiem, ko pārrunāja, bija reģionālo dzelzceļa reisu izveide,
kas nākotnē Salacgrīvai būtu liels
ieguvums. Reģionālais dzelzceļš
novadu varētu ciešāk sasaistīt ar
Rīgas ekonomisko un kultūras
zonu. - Ja nebūs reģionālo reisu,
ātrgaitas vilciens novadam būs
vienīgi problēma, jo tūristi caur-

braucot mūsu servisu neizmantos, - uzsvēra D. Straubergs.
Lai skaidrāk iezīmētu piedāvāto dzelzceļa līnijas atrašanās
vietu, tuvākajā laikā noritēs arī
vides izpēte. Tā kā Salacgrīva jau
vairākus gadus attīstās pēc zaļā
novada deklarācijas principa,
projektējot līnijas atrašanās vietu,
domās arī par dabai draudzīgas
infrastruktūras izveidi. - Mūsu
„zaļā” deklarācija nav aicinājums neko nebūvēt, bet gan darīt
to iespējami „zaļāk”, nekaitējot
dabai. Piemēram, vairāk domāsim par zvēru pārejām, tuneļiem
un, iespējams, varētu parūpēties
arī par velosipēdu stāvlaukumiem, kādi ir stacijās Eindhovenā Nīderlandē.
Nākamā sanāksme notiks
18. jūlijā, tajā piedalīsies arī Igaunijas pārstāvji. Tikšanās laikā
plānots dabā aplūkot iespējamo
dzelzceļa robežpunktu un Salacas
šķērsojuma vietu.
Rita Ozoliņa

Salacgrīvas novadā viesojas
Handevitas koris
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Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 26. jūlijā ieradīsies pie Ainažu kultūras nama K. Valdemāra ielā 50.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu izmeklējums maksā Ls 2.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, - izmeklējums PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655. Sīkāka informācija - www.mamografija.lv vai pa e-pastu info@mamografija.lv.
Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4»
mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore

Novada bāriņtiesas pieņemšana
atvaļinājuma laikā
līdz 30. septembrim (ieskaitot)
SALACGRĪVĀ, Smilšu ielā 9 (domes ēkā)
PIRMDIENĀS 8:00 - 13:00, 14:00 - 18:00,
OTRDIENĀS 8:00 - 9:00
AINAŽOS, Parka ielā 16 (pārvaldes ēkā)
CETURTDIENĀS 9:00 - 12:00
LIEPUPES PAGASTA Mežgravās (pārvaldes ēkā)
PIRMDIENĀS 8:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
(izņemot septembra pirmdienas) un
TREŠDIENĀS 8:30 - 13:00

UZMANĪBU!
Katrs Salacgrīvas novadā deklarējies iedzīvotājs, kuram nepieciešams veikt bāriņtiesas (notariālos) apliecinājumus, tiks pieņemts jebkurā iepriekš norādītajā vietā un laikā.
Tā kā bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērnu intereses, iespējams,
ka pieņemšanas laikā bāriņtiesas darbiniekam jāpārstāv bāriņtiesa
tiesu sēdēs, tāpēc vēlams iepriekš piezvanīt pa tālruņiem: 64071990,
64023933 vai 25436459.
Maruta Pirro, bāriņtiesas priekšsēdētāja

Biedrības «Jūrkante»
paziņojums
Biedrība «Jūrkante» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Rīcības programmas (RP) Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.
gadam pasākumā «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. 2013. gadam pasākuma «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» 5.1. aktivitāte «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību» projekta iesniegumus pieņems no 30.
jūlija līdz 30. augustam
5. kārtā pieejamais finansējums Ls 47 182,45.
Atvadoties jaunatnes iniciatīvu centru piepildīja kopīgi dziedātā dziesma Mazā kaija

4. jūlijā Salacgrīvas novadā
viesojās mūsu draudzības pašvaldības Vācijā Handevitas jauktais
koris Ellunder Nordlichter. Pirmo reizi tas pie mums ciemojās
2006. gadā, kad pirms koncerta
Salacgrīvas kultūras namā pasniedza ziedojumu nelaimē nonākušajai Ķepiņu ģimenei.
Šajā viesošanās reizē kora
dalībnieki apmeklēja Salacgrīvas kultūras namu, muzeju un
Jaunatnes iniciatīvu centrā tikās

ar novada domes priekšsēdētāju
Dagni Straubergu. Viesus interesēja, kas noticis un kas mainījies Salacgrīvā. Tikšanās izvērtās
sirsnīga un jauka, kā tas parasti
ir, kad tiekas seni draugi. Atvadoties kora dalībnieki kopā ar
priekšsēdētāju dziedāja dziesmu
Mazā kaija un vienojās tikties
vēl kādu reizi. Pēc tam kora dalībnieki devās uz Ainažiem, lai
Jūrskolas muzeja dārzā ar savām
jūras dziesmām priecētu ainaž-

niekus. Daudzas melodijas pazīstamas arī latviski, tāpēc dziedāšanā varēja iesaistīties ikviens
klātesošais. Starp citu, Handevitas kolektīva diriģente Iveta Jirgensena ir latviete. - Koristi jutās
ļoti pagodināti uzstāties Baltijā
pirmajā jūrskolā. Uzaicinājām
viņus nākamgad piedalīties muzeja 150. jubilejā, - pastāstīja
Jūrskolas muzeja vadītāja Iveta
Erdmane.
Ilga Tiesnese

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
5.1.aktivitātes Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība

1. rīcība - Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana Ls 47 182,45.
Rīcības mērķis:

kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana
ar zivsaimniecību saistītajos ciematos.
Plānotās darbības: pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija;
vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un
kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija,
t. sk. pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem; teritorijas labiekārtošana.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese:
Biedrība «Jūrkante», Salacgrīva, Smilšu iela 9,
koordinatore Dzintra Eizenberga,
kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.
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Wilderness dance projekts
Ainažos
Wilderness dance ir apjomīgās sadarbības platformas Kedja
2012 - 2015 projekts, kas notiek,
pateicoties ES Kultūras programmas 2007. - 2013. gadam,
Ziemeļvalstu Kultūras fonda un
kontaktpunkta atbalstam. Šis ir
pirmais tik plaša mēroga daudzgadu sadarbības projekts starp Baltiju un Ziemeļvalstīm laikmetīgās
dejas jomā, kurā piedalās latviešu
un skandināvu mākslinieki. Tā
uzmanības centrā ir laikmetīgās
mākslas procesu nodrošināšana
reģionos. 2013. un 2014. gadā
Latvijā uzturēsies 4 dažādas skandināvu mākslinieku grupas, savukārt Latvijas dejotāji - apvienības
Dejas anatomija (horeogrāfe Elīna Breice) un Swufu’s (horeogrāfe
Kristīne Vismane) - jau viesojušies Norvēģijā un Islandē.
Par Wilderness dance rezidences vietu Latvijā kļuvuši Ainaži
ar to vēsturisko kultūras nama
ēku un apkārtējām randu pļavām.
No 28. jūnija līdz 19. jūlijam te

dzīvo un strādā somu - britu dejas kompānija horeogrāfu Janīnas
Rajakangas un Nīla Kalahana
vadībā. Viņus interesē pamatvērtības, kas piešķir nozīmi ikviena
cilvēka dzīvei ikvienā zemē, mājas, darbs, bērni, mīlestība.
Viņi paredzējuši tikšanās un sarunas ar dažādām vietējās sabiedrības vecuma grupām. Izpēte noslēgsies ar publisku prezentāciju
Ainažu kultūras namā.
Wilderness dance projekts
tapis, sadarbojoties skatuves
mākslas organizācijām 5 valstīs:
Performing Arts Iceland Islandē,
Latvijas Jaunā teātra institūtam
(LJTI), Bora Bora Dānijā, MAD
production Somijā un Dansarena
Nord Norvēģijā. Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji Latvijā
ir Ainažu kultūras nams, Salacgrīvas novada dome, Ilūkstes novada
pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla
fonds un Kultūras ministrija.
Ilga Tiesnese

Liepupes vidusskola
2013./2014.m.g. piedāvā mācības:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
neklātienes programmā (kods 31011013),
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
tālmācības programmā (kods 31011013).
Programmu paraugi - mājaslapā www.liepupesvidusskola.lv.
Pieteikšanās līdz 31. augustam.
Iesniedzamie dokumenti:
iesniegums,
iepriekšējās izglītības dokumenta kopija.
Kontakttālrunis - 28661724

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA

aicina atraktīvus, mācīties un
sportot gribošus jauniešus sākt mācības
Salacgrīvas vidusskolā 2013./2014. mācību gadā!

2013. gada 12. jūlijs

Augusts bibliotēkās
1.VIII - 30.IX
Augusts
Augusts

Izstāde Gotiņ, mana raibaliņa
Izstāde Atiet jauka vasariņa, atnes jauku dzīvošanu:
Visa zeme ziediņos, visi koki lapiņās
Latviešu rakstniekam Matīsam Kaudzītem - 165
Rakstniecei Ingrīdai Sokolovai - 90
Nacionālā teātra aktrisei Veltai Līnei - 90

Foto un video konkurss Gadalaiki
Darbu iesniegšanas termiņš - līdz 15. jūlijam Liepupes pagasta tautas namā Mežgravās,
tālrunis 64023932, e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv.
Fotokonkursa darbi tiks izstādīti Liepupes baznīcā, pagasta tautas namā, Mekes krogā, Salacgrīvas
novada izglītības un kultūras iestādēs un citur. Video darbi tiks apkopoti kopējā videofilmā.
Balvu fonds Ls 100 (simt latu).
Nolikums - www.salacgriva.lv vai tautas namā.
Duntes Mežgravās Ojāra Kiršteina fotoizstāde Zaķupītes ceļš uz jūru.
Izstāde apskatāma līdz 27. jūlijam darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Positivus rīkotāji brīdina
par viltotām biļetēm
Tuvojoties festivālam Positivus, kas Salacgrīvā notiks nākamnedēļ, ar jaunu sparu atsākusies biļešu tirdzniecība no rokas.
Festivāla rīkotāji aicina neatsaukties vilinošu cenu piedāvājumiem sludinājumos internetā, jo
liela daļa no šādi pirktām biļetēm

festivālā izrādīsies nederīgas.
Festivāla rīkotājs Ģirts Majors
teic, ka jau iepriekšējos gados
šāda tirdzniecība bija izplatīta,
un katru gadu vairākiem cilvēkiem pie ieejas nācās iegādāties
jaunas ieejas kartes.
Festivāla rīkotāji

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA –
SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Salacgrīvā, Rīgas ielā 5,

atvērts jauns
kapu un
apbedīšanas
piederumu
veikaliņš
Interesēties pa tālr. 28918068.

ZAAO papildina konteineru parku
Pilnveidojot un turpinot attīstīt atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, SIA ZAAO papildina
konteineru parku - iegādāts vairāk nekā 2000 jaunu konteineru.
Pamatā tie ir dažādu izmēru sadzīves atkritumu konteineri, daļa
paredzēti arī šķirotajiem atkritumiem - papīram, plastmasai, metāla un stikla iepakojumiem.
Jaunos konteinerus izvietos
ZAAO darbības reģiona pašvaldību teritorijās - daļa nonāks
tajās vietās, kur uzņēmums vēl
tikai sāks vai salīdzinoši nesen
sācis darboties (Balvu pilsētā un
Saulkrastos), kā arī daļu izvietos
jau esošajās darbības teritorijās
visā Vidzemē.
Lai pilnveidotu informāciju uz
šķiroto atkritumu konteineriem
par šķirojamo atkritumu veidiem,
ZAAO veido arī jaunas uzlīmes.
Uz tām ne tikai rakstiski būs pa-

rādīts, kādi atkritumi jāšķiro, bet
informācija tiks papildināta arī
ar piktogrammām - viegli uztveramiem zīmējumiem. Pāreja no
vecajām uzlīmēm uz jaunajām
notiks pakāpeniski, sākotnēji

Nodrošinām:
naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā (ar pašvaldības
dotāciju!);
gardas un lētas maltītes skolas kafejnīcā;
mācības augsti kvalificētu pedagogu vadībā;
perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!

Ainažu bibliotēkā

Liepupē

Mēs piedāvājam:
pamatskolas izglītības programmas;
programmas jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem;
neklātienes apmācību (sākot ar 8. klasi līdz vidusskolas
atestāta ieguvei);
vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas;
profesionālās pilnveides izglītības programmu
Uzņēmējdarbības pamati;
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmas vidusskolā.

Gaidām skolas lietvedībā ar dokumentiem.
Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacskola.lv.
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profilu draugiem.lv un pievienojies!

Korģenes bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā

Saeimas deputāte IVETA GRIGULE
tiksies ar iedzīvotājiem
Salacgrīvas bibliotēkā
23. jūlijā plkst. 13.
Visi laipni aicināti!

nodrošinot informāciju uz jaunajiem konteineriem un ar laiku
aplīmējot arī esošos.
Lija Ozoliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dzimusi 1964. gada 30. septembrī Rīgā.
1983. gadā beigusi Rīgas 2.
vidusskolu.
Ieguvusi divas augstākās izglītības: Latvijas Kultūras akadēmijā
studējusi kultūras socioloģiju un
menedžmentu; Latvijas Universitātē beigusi Starptautisko attiecību
institūtu.
Šobrīd LU Sociālo zinātņu
fakultātē studē diplomātiju.
No 1989. līdz 1992. gadam bijusi Valsts akadēmiskā kora Latvija
direktore.
Strādājusi Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rīgas domē,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā, Jūrmalas domē.
Organizējusi nozīmīgus pasākumus – 21. Starptautiskās Hanzas
dienas Rīgā un Starptautisko Burinieku regati 2003. gadā.
2010. gadā no ZZS saraksta
ievēlēta 10. Saeimā.
2011. gada ārkārtas vēlēšanās no
ZZS saraksta ievēlēta 11. Saeimā.
Meita Anete (16 gadu).

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.

