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21. maija svētki
Salacgrīvā
21. maijs Salacgrīvā bija īsti svētki, jo
vienā dienā vienuviet notika divi pasākumi! Kā ierasts, šajā dienā pilsētā gaidīja
Salacas plostniekus, kuri plostu sāka siet
ceturtdien Steliņos un sestdienas rītā bija
devušies ar to pa Salacu uz Salacgrīvu,
kā arī norisinājās pirmais Reņģēdāju festivāls - svētki, kuros godā cēla reņģi un
tās ēdāju - reņģēdāju.
Festivālu tieši noteiktajā laikā atklāja
tā idejas autors un vadītājs Dzintris Kolāts ar pavisam īsu reņģes un reņģēdāja
aprakstu. Viens no otra tie stipri neatšķīrās: - Reņģēdājs ir pelaģisks vidēja
izmēra latvietis, dzīvo vidēji vai pa virsu, raksturīgs Baltijas jūras un līča piekrastei, tomēr mācīti kungi norādījuši, ka
reņģēdāji apdzīvo visu Latvijas teritoriju.
Ķermenis klāts ar viegli zūdošu apmatojumu. Vēders ieapaļš, bez ķīļa. Augšlūpa
bez šķēluma, lemeškaula nav, zobi ir jaunībā. Ķermenis bez tumšiem plankumiem, spuras neizteiktas, tās parādās
sarunās ar priekšniekiem, vecākiem,
visbiežāk pie televizora. Auglība vidēji

1,65 mūžā. Reņgēdāja radinieki Norvēģijā, Vācijā un citur sasniedz ne tikai siļķes, taču pat laša līmeni, bet pēc būtības
tie paši reņģēdāji vien paliek. Reņģēdājs
prot pasmieties par sevi, palīdzēt citiem
un godā celt savu ideoloģisko ciltsmāti
un fizioloģisko barotāju - reņģi.
Pēc tik saprotama skaidrojuma Salac
grīvas novada domes priekšsēdētājam
Dagnim Straubergam atlika vien svētkus
atklāt un ikvienam tā dalībniekam vēlēt
tos izbaudīt, cienāties ar reņģēm un atcerēties, ka nekas pats no sevis nenotiek - ir
jāstrādā! Svētkus ieskandēja Salacgrīvas
pūtēju ansamblis All Remember ar skanīgu mūziku un Liepupes koris Pernigele
ar svinīgu Nevis slinkojot un pūstot izpildījumu.
Savukārt profesors Ivars Ījabs savā ziņojumā skaidroja reņģēdāja sociālo fenomenu. Pēc tā noklausīšanās viss par reņģi
un reņģēdāju bija skaidrs un atlika vien
baudīt svētkus.
Vēl - 6. lappusē.
Ilga Tiesnese

Festivāla
atklāšanas
vārdus teic
novada domes
priekšsēdētājs
Dagnis
Straubergs, bet
muzikāli atklāj
pūtēju ansamblis
All Remember un
koris Pernigele
Rakaru murdiņā Bocmaņa laukumā mazie varēja uzspēlēt Reņģu cirku un ne tikai…

Pavārmačos gatavo šī konkursa uzvarētājs - Liepupes muižas restorāna pavārs Jānis Osis

Zvejnieks Jānis
Krūmiņš svētku
dienā dāsni
dalīja reņģes šoreiz folkloras
kopai Cielava,
kas pateicās
ar skanīgām
dziesmām
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Pie Ainažiem Beigušies darbi Jahtu laukumā Salacgrīvā
būs
tirdzniecības
centrs
Uz 12 gadiem noslēgts līgums ar
SIA Helder par pašvaldībai piederošās zemes (8613 m2) Ainažos, Dārza ielā iznomāšanu tirdzniecības centra un autostāvvietas izbūvei. Deputāti piekrituši pašvaldības zemes iznomāšanai.
Par šo projektu stāsta novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Ainažos pie lielās šosejas, blakus ceļu krustojumam uz Valmieru igauņu investors pēc
skandināvu standarta plāno būvēt tirdzniecības centru, kafejnīcu, autostāvvietu.
Taps vieta, kur autobraucējiem apstāties,
paēst, iepirkties. Ar investoru bijušas vairākas sarunas, iespējams, ka objekts tiks
izbūvēts ātrāk. Darbus viņi plāno sākt
nekavējoties, vienīgi jārēķina projekta
saskaņošanas laiki. Ja viss veiksies labi,
objekta būvniecība varētu prasīt sešus mēnešus.
Ja līgumā noteiktajā laikā tirdzniecības centrs nebūs tapis, līgumu par zemes
nomu pašvaldība lauzīs.
Ilga Tiesnese

Sakārtota
Tirgus iela
aiz veikala
Maxima
Likvidēts viens no lielākajiem graustiem Salacgrīvā. Ir sakārtota nepievilcīgā
vieta Tirgus ielā aiz veikala Maxima, novākti vecie pamati, aizbērtas bedres un nolīdzināts laukums.
Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs
ir apmierināts ar paveikto: - Sakārtota vēl
viena vieta pilsētā un novadā! Būvniecību
šajā laukumā neplānojam, iesēsim zālīti,
ar laiku to labiekārtosim, veidojot parku.
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Bruno
Veide   pastāstīja, ka darbus Tirgus ielā
veica ielu un ceļu uzturētājs Salacgrīvas
novadā firma LaCeRa. Papildu līdzekļi no
pašvaldības budžeta šo darbu veikšanai
netika piešķirti.
Laukuma malā vēl kādu brīdi paliks
vecie paneļi un bloki. Tie ir pašvaldības
īpašums un par to izmantošanu pašu vajadzībām tiek domāts, tāpēc tie nav aizvesti
un utilizēti. Daļa no tiem jau ir izmantota
tilta labošanai Korģenē.
Ilga Tiesnese

SIA EGU būve no Valmieras 26. aprīlī noslēdza līgumu par Jahtu laukuma
labiekārtošanu. Kopējās darbu izmaksas 14 474 eiro. Īstenojot projektu, atjaunots
vecās bākas krāsojums, sakārtotas betona
konstrukcijas un kāpnes noejai uz Jahtu
piestātni, atjaunoti soliņi pie upes un labiekārtots un apzaļumots Jahtu laukums ierīkotas puķu dobes, celiņi un to apmalītes, uzstādīti soliņi.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atzina, ka iepirkuma aizkavēšanās dēļ diemžēl nav varēts
labiekārtot Jahtu laukumu Lielās talkas
laikā. - Paldies visiem, jo īpaši senioriem,
kuri atsaucās aicinājumam ziedot augus
un puķes un paši piedalījās to stādīšanā!
Maijā kopā ar iedzīvotājiem izveidotajās
dobēs sastādīsim augus un puķes. Pilsētas
centrā visi kopā esam radījuši skaistu un
sakoptu vietu! - viņš apliecināja.
Ilga Tiesnese

Dienu pirms Reņģēdāju festivāla Jahtu laukumā notika lielie stādīšanas darbi. Paldies
talciniekiem!

Plāni par veco ļaužu pansionāta
būvniecību novadā
Salacgrīvas novada domes komitejās
un domes sēdē aprīlī, piedaloties investoram, apspriests jautājums par pansionāta
būvniecību novadā. Investora iecere ir būvēt iestādi 150 vietām, kurā būs iespējama visa veida aprūpe - no nelielas līdz pat
paliatīvajai. Pansionāts sniegs ēdināšanas
pakalpojumus, tajā būs veļas mazgātava,
publiskā pirts un darbosies senioru dienas
centrs. Tas taps divu gadu laikā un tur būs
40 jaunu darba vietu.
Vēl nav noslēgts nomas un sadarbības
līgums, rit sarunas un iestādes atrašanās

konkrētas vietas apskate. Investoram ir
interese par pašvaldības zemes gabaliem
Ainažos un Salacgrīvā.
Novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs uzskata, ka investora interese
ir ļoti nopietna: - Šobrīd pašvaldībai ir jāpasaka “hop” šim projektam. Plānus par
«Sprīdīšu» pansijas pārcelšanu uz bijušo
Korģenes skolu pašlaik esam apturējuši.
Pansionāta esošās ēkas rekonstrukcija
un attīstības iespējas atbilstoši mūsdienu
apstākļiem nav iespējams. Pagaidīsim,
kas notiks ar šo projektu.

Prezentējot savu pansionāta ieceri, investori uzskata, ka ēkai jābūt vienā stāvā,
viegli pieejamiem pakalpojumiem, ar gaišām, plašām telpām un noslēgtu dārzu.
Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts,
ka šāds pansionāts novadam būtu ieguvums, jo tas ļautu mūsu cilvēkiem novecot
savā novadā, savās mājas labā aprūpē un
apstākļos, savukārt citu novadu senioru
dzīvošana te dotu papildu ieņēmumus un
rastos papildu darba vietas.
Ilga Tiesnese

Pilskalnā atjaunota skatuve

No 28. aprīļa līdz 23. maijam turpinājās darbi Salacgrīvas pilskalnā. Estrādes
atjaunošanu veica SIA E.Z.K. No sešiem
iesniegtajiem piedāvājumiem novada domes iepirkumu komisija izvēlējās salac
grīvieša Edžus Zvīņa uzņēmuma iesniegto
pieteikumu.
Estrādes remonta laikā līdz apakšējām
sijām noņemta un demontēta skatuve. Tagad ir uzstādīta jaunā skatuve. Vecās sijas,
iepriekš apstrādājot un veicot papildu hidroizolāciju, saglabātas. Jauns ir skatuves
grīdas segums, margas un soliņi. Nomainīti ir pilskalna kāpņu bojātie dēļi. Uzņēmējs strādāja tā, ka darbi ir pabeigti krietni pirms beigu termiņa - 10. jūnija. Līgo
svētku teātra uzvedums 22. jūnijā notiks
uz jau atjaunotās pilskalna skatuves.
Finansējums estrādes atjaunošanai
(4663 eiro) piešķirts no pašvaldības budžeta.
Ilga Tiesnese

Pilskalnā nekas nav mainījies, tikai skatuve ir atjaunota

Nodibināta Tūrisma
konsultatīvā padome

23. maijā atpūtas kompleksā Rakari
pulcējās Salacgrīvas novada tūrisma jomas
pārstāvji, lai pārrunātu savas aktualitātes un
izveidotu novada tūrisma konsultatīvo padomi. Tūrisma informācijas centra vadītāja
Liene Some-Tiesnese neslēpa prieku, ka
ieradušies tik daudzi tūrisma speciālisti un
iecere par padomes izveidi īstenosies.
Pirms prezentācijas par aktuālajām
tematiskajām lietām sanākušos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Arī viņš neslēpa gandarījumu
par novada tūrisma konsultatīvās padomes
veidošanu: - Tūrisms mūspusē aizvien attīstās, interese par pakalpojumiem pieaug
un pašvaldība ir gatava palīdzēt. Mēs
esam likumdevējs, jūs - vietējie uzņēmēji.
Lai pieņemtu efektīvākos un pareizākos
lēmumus, mums jāstrādā roku rokā, jo

jūsu profesionālais viedoklis mums ir svarīgs. Novēlu
veiksmīgu sadarbību! Mēs
esam gatavi jūs uzklausīt un
priecāsimies par kopīgi labi
pieņemtiem lēmumiem. Domes priekšsēdētājs ir gatavs
piedalīties jaunās padomes
sēdēs, lai informētu par novadā notiekošo un uzklausītu viedokļus.
Lai labāk koordinētu
tūrisma jomā iesaistīto uzņēmēju darbu, veidotu sa- Tūrisma jomas pārstāvji tiekas Rakaros
darbību ar novada domi un
plānotu veiksmīgu attīstību, izveidota Sa Līga Ločmele, Ojārs Jūliks, Anita Emse,
lacgrīvas novada tūrisma konsultatīvā pa- Juris Zālītis, Liene Preimane, Inga Ādamdome, kurā ievēlēti deviņi padomes locek- sone, Evija Klēviņa. Par padomes priekšsēļi: Gundega Ruciņa, Edmunds Birkenbergs, dētāju ievēlēja G. Ruciņu.

Vēlam jaunveidotajai padomei veiksmi,
jo ideju, darba spara un vēlmes strādāt viņiem netrūkst!
Ilga Tiesnese
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Jūrkantē projektu laiks

No 18. aprīļa līdz 18. maijam biedrība Jūrkante organizēja projektu pieteikumu
pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.
Konkurss bija izsludināts divās ELFLA un EJZF rīcībās, piedāvājot publisko
820 000 EUR atbalstu. Kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 1 429 697,34 EUR.
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Aidā Salacā!

Apkopojums pēc 1. kārtas iesniegtajiem projektiem
Kārtā piešķirtais Saņemto
finansējums
projektu
(EUR)
skaits
Uzņēmuma radīšana un attīstība
120 000
18
Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pa100 000
14
vadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana
Atbalsts vides resursu vairošanai un klima300 000
6
ta pārmaiņu mazināšanai teritorijā
Zivsaimniecības teritoriju un kultūras man300 000
7
tojuma infrastruktūras attīstībai
KOPĀ
820 000
45
Rīcība

Reģistrētais
publiskais
finansējums (EUR)
416 944,12
185 792,09
209 934,45
617 026,68
1429 697,34

No 18. maija līdz 18. jūnijam  notiek projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un vērtēšanas kritērijiem.
No 18. jūnija projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (vērtēšanas laiks - līdz 3 mēnešiem). Vērtēšanas termiņš var pagarināties, ja ir nepieciešama papildu informācija.
Biedrība «Jūrkante»

Turpinās labdarības akcija
No sirds uz sirdi
Pateicoties uzņēmēju un privātpersonu atbalstam, 2015. gada nogalē un
2016. gada sākumā labdarības akcijai No
sirds uz sirdi tika saziedoti 1090 EUR.
Šajā gadā labdarības akcijā ģimenes ar
bērniem, kas nonākušas grūtībās, un
daudzbērnu ģimenes tika aicinātas uz dažādiem novada kultūras iestādēs organizētiem pasākumiem.
23. janvārī ģimenēm bija iespēja Salacgrīvas kultūras namā apmeklēt koncertprogrammu Baltās dziesmas. 12. martā
ģimenes Ainažos apmeklēja cirka izrādi
Klaunu šovs Oki doki. 27. aprīlī ģimenes
no Salacgrīvas, Ainažiem un Liepupes apmeklēja Pasaules cirka dienas Salacgrīvas
kultūras namā. Liepupes bērnu nokļūšanai

uz pasākumu tika nodrošināts transports.
Kultūras pasākumus apmeklējuši 86 novada bērni no 44 ģimenēm. Turpināsim
ģimenes aicināt uz pasākumiem visu gadu.
Sociālais dienests izsaka pateicību ziedotājiem: Aivai Berdaškevicai, Armandam Upītim, Normundam Tiesnesim,
Maigai Liepiņai, Andrejam Karsumam,
Ilonai Balodei, Aigaram Kalniņam, Aigaram Eniņam, SIA Baņķis, SIA Albert
Thomann, IU Skaidrītes Eglītes doktorāts,
zv.s. Kurķis, SIA Kuivižu Enkurs, Rīgas
starprajonu zvejnieku kooperatīvajai biedrībai un SIA Kristers Serģis MOTO.
Zane Paegle,
Sociālā dienesta speciāliste
darbā ar ģimenēm un bērniem

Laivošanas sezonas atklāšanā piedalījās liels skaits laivotāju - aptuveni 80!

Lai popularizētu aktīvās atpūtas iespējas Salacgrīvas novadā, īpašu uzsvaru liekot uz mūsu ūdeņu bagātībām, 2016. gada pavasaris tika izvēlēts Salacas laivošanas sezonas atklāšanas pirmā notikuma
organizēšanai. Izvēle izrādījās trāpīga, jo
30. aprīļa diena bija saulaina un neseno lietavu dēļ upes straume bija tik ātra, kā vēl
nekad. Arī laivotgribētāju bija gana - ierindā bija 8 piedabas.lv kanoe laivas, 20 Lāču
laivas kanoe, 4 Tubers piepūšamās laivas
un 1 peldkamera. Tajās sēdās aptuveni
75 laivotāji. Tas pārsniedza gaidīto, tādēļ
prieks par saulaino dienu bija vēl lielāks.
Lai pasākumā varētu piedalīties pēc iespējas plašāks interesentu loks, - gan ģimenes ar bērniem, gan cilvēki, kur laivā sēžas
pirmo reizi, - laivošanas sezonas atklāšana
netika organizēta kā sacensība uz ātrumu
vai karnevāls, bet gan četros kontrolpun
ktos uz precizitāti veicamu uzdevumu secība. Pirmajā kontrolpunktā dalībniekiem
no pieejamajiem materiāliem bija jāuzbūvē plosts, kas varētu noturēt 6 kartupeļus,
otrajā punktā bija jāmin mīklas, trešajā - no
upes jāatnes precīzi 2 kg ūdens, bet finiša punktā jāizrēķina koka tilpums. Iegūtie
punkti tika sasummēti, un finišā pēc zupas
baudīšanas saulainas dāvanas no Salacgrīvas novada krājumiem saņēma pirmo trīs

vietu ieguvēji.
Ēdot zupu un baudot lielisko aizvēju Salacas krastā, secinājām, ka šādu pasākumu
ir vērts atkārtot arī nākamgad. Vien jāatceras pagarināt maršrutu, jo šogad plānoto
2,5 stundu vietā pirmās laivas ceļā pavadīja vien stundu.
Aidā Salacā - Salacas laivošanas sezonas atklāšanas pasākuma - norise nebūtu
iespējama bez Salacgrīvas novada laivu
nomu - Lāču laivas, piedabas.lv un Tubers - līdzdalības. Personīgs sveiciens Ilzei
Jēkabsonei, Mārcim Saklauram, Kārlim
Šrenkam, Jānim Tomsonam, Ziedonim
Tomsonam, Kristapam Močānam un Jānim
Brunzetam! Tāpat liels paldies trim svarīgiem pieturas punktiem: sākumam Brūveļu mājās pie Arda Zviedra, vidus punktam
Silvēveros pie Imanta Dambja un finišam
2.nēģu tacī pie Visvalda Šrenka. Paldies
jauniešiem Kristīnei Paeglei, Sandim Ozoliņam, Nadīnai Ozoliņai-Mennikai, Kitijai
Seļivanovai, Laurai Krisanovai un Martai
Dancei par katras komandas sagaidīšanu
kontrolpunktos un paveiktā fiksēšanu. Kopīgi patiešām ir vērts svinēt!
Liene Some-Tiesnese,
Salacgrīvas novada tūrisma
informācijas centra direktore

Izvērtēti konkursa Iedzīvotāji veido savu vidi projekti

Salacgrīvas novada domes sēdē februārī
apstiprināja 2016. gada projektu konkursa
Iedzīvotāji veido savu vidi nolikumu. Šādu
konkursu, turpinot Nīderlandes biedrības
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij aizsāktā konkursa Sabiedrība ar
dvēseli ideju, Salacgrīvas novada dome
organizē jau otro gadu. Pašvaldība šai aktivitātei atvēlējusi 5000 eiro, un pieteikumus
konkursam varēja iesniegt nereģistrētas Salacgrīvas novada iedzīvotāju grupas (kurās
apvienojušies vismaz 7 cilvēki) un novadā
reģistrētās sabiedriskās organizācijas.
Konkursa Iedzīvotāji veido savu vidi
mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicinot iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī atbildību par savas dzīves vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projektu konkursu izsludināja 21. martā
un līdz 21. aprīlim novada dome saņēma
15 projektu pieteikumu.
10. maijā projektu vērtēšanas komisija novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, deputāti Lija Jokste un Normunds
Tiesnesis un uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga - devās
pie projektu iesniedzējiem, lai satiktos un
skatītu dabā, kur un kas iecerēts un plānots.
Kopā ar vērtēšanas komisiju brauca projektu koordinatore Solvita Kukanovska un
domes Informācijas nodaļas vadītāja Ilga
Tiesnese.
Šogad trīs projekti iesniegti no Ainažiem. Biedrība Zaļā māja savā projektā
Bērnu sapņu valstība mājas pagalmā bija
iecerējusi izveidot bērnu rotaļu un volejbola laukumus. Iedzīvotāju grupa K. Barona
ielas 12 Zaļais pagalms iecerējuši iekārtot
atpūtas zonu, savukārt biedrība Ainaži-93
vēlējās nomainīt bojātās veļas žāvētavas
jumtu, lai izveidotu vietu kopīgai atpūtai

Vērtēšanas komisija kopā ar biedrības Vidzemes iela 5 projekta iesniedzēju apspriež, kā labāk
labiekārtot mājas pagalmu

vasarā un veļas žāvēšanai ziemā.
Pirmo reizi konkursam savu projektu iesnieguši kuivižnieki. Biedrība Atlantijas 1a
plāno izveidot zāliena apmales, uzstādīt un
nobruģēt velosipēdu novietni.
Piecus projektus vērtēšanas komisija
skatījās Salacgrīvā. Biedrība Viļņu 3, 5, 7
iecerējusi apzaļumot un labiekārtot namu
iekšpagalmu, savukārt biedrība SMS plāno
uzstādīt sētiņu, lai noslēptu skatam atkritumu konteinerus. Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība vēlas iegādāties pārvietojamu
nojumi vietas norobežošanai un lietus gadījumiem, organizējot aktivitātes dažādos
pasākumos. Biedrības Vidzemes iela 5 dzīves vides kvalitātes uzlabošanai uzstādītu
soliņus pensionāriem un iegādātos puķu
podus pagalma norobežošanai, bet DzĪKS
Vidzemes nams 7 plāno pagalma/brauktu-

ves sakārtošanu, frēzasfalta uzvešanu, izlīdzināšanu un blietēšanu.
Biedrība Salaca 2015, kurā apvienojušies novada invalīdi, vēlas izveidot nojumi
atpūtas vietā pie Salacas makšķernieku, laivotāju un invalīdu vajadzībām.
Projektu Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana konkursam iesniedza iedzīvotāju
grupa Aktīvie 10. un 11. mājas iedzīvotāji
no Korģenes. Realizējot projektu, iecerēts
izveidot atpūtas vietu bērniem.
Svētciema attīstības biedrība savā projektā Aktīvie zaķīši plāno uzstādīt brīvdabas
vingrošanas iekārtas seš- un septiņgadīgiem bērniem muižas parka teritorijā.
Trīs projektus vērtēšanas komisija skatīja Liepupē. Iedzīvotāju grupa Sniedžu māja
projektā Sniedžu bruģis 2016 vēlas izveidot bruģa apmales ap māju, lai pasargātu

ēku no mitruma. DzĪB Liepupe 26, rakstot
projektu Par jauno paaudzi un skaistu vidi,
vēlējās iekārtot atpūtas vietu bērniem un
pieaugušajiem, savukārt iedzīvotāju grupa
Liepupītes atbalstītāji, sagaidot Latvijas
simtgadi, iecerējuši katram 1. - 2. klašu
deju kolektīva dejotājam sarūpēt savu tautastērpu.
Liepupes iedzīvotāju grupas Nojume
veļas žāvēšanai projekts netika vērtēts, jo
iesniegts pēc noteiktā termiņa.
Pēc tikšanās ar projektu iesniedzējiem
un iepazīšanās ar iecerēm komisija vērtēja,
vai projekts nepilda pašvaldības funkcijas,
iesniedzēju gatavību darboties projekta re
alizēšanā, kā arī to, vai iesniedzējs iepriekš
ir saņēmis projektu Sabiedrība ar dvēseli
un Iedzīvotāji veido savu vidi finansējumu.
Projektu īstenošanas laiks - no 1. jūnija līdz 15. septembrim. Maksimālā vienam
projektam piešķiramā summa - 1000 eiro,
minimālā nav noteikta. Ja projekta īstenošanai nepieciešams vairak naudas, projekta
iesniedzējiem jāmeklē līdzfinansējums.
Ņemot vērā projektu apskates vietās
redzēto, komisija nolēma neatbalstīt 4 projektus. Piešķirot līdzekļus 11 projektiem,
vērtēti plānotie darbi attiecībā pret prasīto
finansējumu.
Pašvaldības atbalstu savu ieceru, ideju
un plānu īstenošanai saņēma iedzīvotāju
grupa K. Barona ielas 12 Zaļais pagalms,
biedrības Ainaži-93, Atlantijas 1a, Vidzemes iela 5, Viļņu 3, 5, 7, SMS, Salaca 2015,
Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība, Aktīvie 10. un 11. mājas iedzīvotāji un Sniedžu
māja, kā arī DzĪKS Vidzemes nams 7.
Apsveicam projektu konkursa uzvarētājus un veiksmi darbos, jo tiem jābūt pabeigtiem līdz 15. septembrim!
Ilga Tiesnese
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Baltā galdauta svētki Kuivižos

Valsts simtgades svinības nevarētu notikt, ja nebūtu bijis 1990. gada 4. maija Latvijas otrās dzimšanas dienas, kad Latvija izvēlējās brīvību, balsodama PAR. Baltā
galdauta svētku ideja ir svinēt valsts otro
dzimšanas dienu netradicionālā formā, kad
neiet uz koncertiem, bet ģimene, kaimiņi,
radi un draugi pulcējas pie balti klāta galda, cienājas, kopā skatās vecās bildes, atceras, kā dzīvojuši.
Arī Salacgrīvas novadā notika Baltā
galdauta svētki. Tos svinēja Liepupē, Tūjā,
Duntē, Salacgrīvā un Kuivižos.
Svētku iniciatore Kuivižos bija kuivižniece Jolanta Borīte. - Kuiviži ir mana
dzimtā vieta, manas mājas, un mēs, trīs
draudzenes - es, Māra Ieleja un Sanita
Sirlaka, - esam šo svētku iniciatores. Jau
50 gadu turamies kopā, esam smilškastes
draudzenes un draudzību uzturam visu laiku. Sazvanīju viņas, ierosināju organizēt
svētkus Kuivižos un viņas mani atbalstīja.
Šī ir Latvijas simtgades svinību ideja, ko
aicināti atbalstīt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, radi un draugi. Jolanta atcerējās, ka
senāk Kuiviži bijuši kā atsevišķa pasaule,
dzīve te kūsājusi, turpat bija kultūras nams,
bibliotēka, bērnudārzs... Viņa uzsvēra:
- Mēs, kuivižnieki, nekad neesam teikuši, ka dzīvojam Salacgrīvā. Mēs dzīvojam
Kuivižos. Kad bija saklāti baltie galdauti
un uz galdiem sakārtots atnestais cienasts,
svētkus Kuivižos atklāja pasākuma iniciatores Jolanta, Māra un Sanita.
Uzrunājot kuivižniekus, Jolanta sacīja:
- Milzīgs prieks, ka tiekamies savu māju
pagalmā. Kāpēc tieši šodien un kāpēc tieši
tā? Man ir tas gods šobrīd strādāt Latvijas valsts simtgades programmā Latvijas
reģionos. Esmu laimīga, jo strādāju ar ļoti
daudziem cilvēkiem Latvijā. Apmeklējot
valsts skaistākās vietas, esmu sapratusi,
ka cilvēkiem ikdienā pietrūkst satikšanās,
sarunāšanās un, protams, kopīgas svinēšanas. Tāpēc, domājot, kā sagaidīt valsts

ZAAO pasākums
Valmierā

5. maijā Valmieras sākumskolā notika
jau 15. ZAAO un Zaļās jostas kopīgi rīkotais pasākums skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm, kas piedalījušās dažādos vides izglītības projektos.
Klātesošos uzrunāja Valmieras domes
priekšsēdētāja vietnieks, uzsverot dalībnieku radošumu. Apsveikuma vārdus
teica ZAAO priekšsēdētājs A. Sirmais.
Visas skolas saņēma pateicības, bet noslēguma pasākumā tika apbalvoti laureāti
dažādos konkursos.
Konkursā ZAAO glezna piedalījās
34 skolas, komiksus zīmēja 13, vides instalācijas veidoja 19 skolas. Šajā kategorijā jaunieši no JIC Bāka ieguva 3. vietu.
Video konkursā bija tikai 4 dalībnieki,
bet visvairāk bija piedalījušies akcijā Dabai labu darīt, vācot makulatūru. Kopā
Vidzemē savākts 290 t makulatūras. Lai
izgatavotu 1 t papīra, vajadzīgi 14 koki,
tātad kopumā no nociršanas esam izglābuši 4060 koku. Uzvarētājas godu izpelnījās Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola,
kas bija savākusi 25,32 t makulatūras. Uz
pasākumu no katras skolas bija uzaicināts
viens skolotājs un viens skolēns. Mūsu
aktīvistus pārstāvēja 4.b klases skolniece
Emīlija Rāpa, kura bija nodevusi 200 kg
makulatūras. Skolēni varēja piedalīties
dažādās aktivitātēs, ko organizēja Dabas
aizsardzības pārvalde, kā arī vērot zinātnes centra Z(in)oo eksperimentus.
Mūsu skola makulatūras vākšanā piedalās katru gadu. Arī šis mācību gads nav
izņēmums. Aktīvākie, kā vienmēr, bijuši
sākumskolas skolēni. Kopumā nodoti
2558 kg makulatūras un 44,8 kg izlietoto bateriju. Gribētos, lai mūsu skolēni vēl
vairāk iesaistītos vides saudzēšanā un izrādītu interesi par dabas resursu saglabāšanu.
Inta Cirša

Kuivižnieki Latvijas otrās dzimšanas dienu nosvinēja godam!

simtgadi, radās ideja, ka Latvijas otrā
dzimšanas diena varētu būt latviešu godiem ierasta - pie balti klāta svētku galda. Vairāk nekā 70 vietās Latvijā cilvēki
šodien pulcējas pie baltajiem galdautiem,
tostarp arī mēs. Paldies visiem, ka esam
šodien šeit. Mēs esam ne tikai par Latviju,
bet arī par draudzību ar visiem mīļajiem
kaimiņiem, kuri dzīvo Kuivižos.
Savukārt Māra uzsvēra: - Šī ir tā zeme,
uz kuras sperti mūsu pirmie bērnu soļi,
šī ir mūsu bērnības zeme. Te esam uzaugušas, pavadījušas dienas ar vecākiem,
gājušas bērnudārzā un skolā, organizējušas komandu «Timurs un viņa komanda»,
satikušas savu pirmo mīlestību. Tagad
esam atgriezušās, lai atkal redzētu un satiktos ar tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā
pavadījām bērnību. Tagad par savām mājām saucam citas vietas, citas mājas, bet
šī vienalga ir mūsu bērnības zeme. Tā ir
viena vienīga, tāpēc vienmēr, braucot uz

šejieni, mēs sakām, ka braucam uz savām
bērnības mājām. Liels prieks, ka ir valsts
svētki un mums ir iespēja satikties ar pazīstamiem cilvēkiem, kurus tagad nesatiekam
tik bieži. Es domāju - tradīcija iedzims un
turpināsies, mēs nākamajā gadā atkal tiksimies! Nekas nav skaistāks par bērnības
un jaunības dienu atmiņām.
- Šis ir mans bērnības dienu pagalms,
mājas, te ir mani labākie draugi un atmiņas jau pusgadsimta garumā, - sacīja
Sanita. - Šis pagalms glabā fantastiskas
atmiņas - štābiņi, Timura komandas sacensības, somu peldināšana pa Krišupīti
uz jūru, pavārmākslas eksperimenti, medicīnas iemaņu apgūšana,automašīnas pārnešana, ķirši un zemenes kaimiņu dārzā...
Ir jauki būt kopā un atcerēties!
Baltā galdauta svētkos Kuivižos piedalījās arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Man šķiet, ka
šī ir ļoti skaista tradīcija - uzklāt svētkos

baltu galdautu un satikties. Imants Ziedonis ir teicis - uzvelciet baltu kreklu un rociet zemi, bet es aicinu uzklāt baltu galdautu un svinēt svētkus.
Kad bija izskanējušas uzrunas, kā svētkos pienākas, laiks tostam un cienastam.
Lai šī jaukā diena būtu interesanta, kuivižnieki skatījās fotogrāfijas, klausījās mūziku, spēlēja bērnības dienu spēles, piedalījās
atrakcijās, dziedāja un sarunājās. Saulītē
sasēdušās dāmas, visas kā viena pauda uzskatu, ka šādi svētki ir ļoti vajadzīgi. Jaukā
laikā telpas nevajag, tikai labo gribu.
Arī Gints Kopštāls, kurš bija parūpējies
par mūziku šajā dienā, pauda pārliecību, ka
svētki ir vajadzīgi: - Ir jauki visiem sanākt
kopā. Kādreiz kopā svinējām Jāņus, tagad
tā nav. Nav kaimiņu sanākšanas. Šis varētu
būt labs sākums svētkiem, kopīgiem saietiem.Svētku cilvēkiem nevar būt par daudz!
Ilga Tiesnese

Bibliotēku nedēļā iepazīstam
bibliotēku un sadarbojamies!
Aprīļa trešajā nedēļā Latvijā
bibliotēkāstradicionāli atzīmēja
Bibliotēku nedēļu. Šogad tā tika
veltīta SADARBĪBAI - attiecībām sabiedrībā un sadarbībai kopienās.
Nedēļas sākumā Rīgā notika pirmais Latvijas bibliotēku
festivāls, kurā tika runāts par to,
kādas ir mūsu attiecības pašiem
ar sevi, ar citiem bibliotekāriem
un bibliotēkām, citām organizācijām, kā arī par to, kādās attiecībās esam ar saviem lietotājiem.
Svētciema bibliotēkai ir laba
sadarbība ne tikai ar bibliotēkām,
bet arī citām novada iestādēm un
biedrībām. Par labu tradīciju šīs
nedēļas laikā jau kļuvusi jaunāko
sadarbības partneru ciemošanās
bibliotēkā jeb Mazo ciemiņu diena. Pirmsskolas grupiņa Snīpji Snīpji ir bieži viesi Svētciema bibliotēkā
bibliotēkā jau bijusi vairākkārt,
taču šoreiz sarunas bija pavisam nopietnas. vēl nav lasījis. Tikko bibliotēkas plauktā
Sākumā bibliotēkas iepazīšanas nolūkos bija nonākušas jaunākās grāmatiņas par
vēlreiz izstaigājām un izložņājām pa vi- Zeķu Zaķi un Kiku Miku, bet mēs lasījām
sām telpām un plauktiem, iepazināmies vienu no žiperīgo žurkulēnu Koko un Riko
ar izstādēm, datoriem, žurnālu plauktu jauno piedzīvojumu pasakām. Pēc izlasītā
noslēpumiem, līdz sākām sarunas par bija, ko padomāt, - kā tad Krēsla kungs vagrāmatām. Bērniem vairs nebija pārstei- rēs mūžu nodzīvot ar neparasti garausainu,
gums runājošās vai pīkstošās grāmatas, zviedzošu Princesi… Pēc lasīšanas atkal
jau iepazītas bija arī kinostāstu grāmatas. pievērsāmies bibliotēkai. Runājām par noJautrs notikums bija, kad nācās rokās tu- teikumiem, ko vajadzētu zināt un ievērot,
rēt vissmagāko bibliotēkas grāmatu - fo- par visu, ko bibliotēkā var un vajag darīt un
toalbumu Zeme no putna lidojuma. Ma- ko nevajadzētu. Tad sākās pats interesanzajiem ciemiņiem tika rādītas grāmatiņas, tākais - spēlējam Bibliotēkās. Bērni varēja
ko bērnībā lasījušas viņu omītes un opīši. iejusties gan bibliotekāra, gan apmeklētāja
Salīdzinājām ilustrācijas, runājām par grā- lomās. Tagad mazie svētciemieši - nākamatu saudzēšanu, arī par pašas grāmatas mie skolēni, droši varēs doties uz skolas
tapšanu un uzbūvi. Vienmēr patīkami ir bibliotēku, jo viņiem ir skaidrs, kā sasveipaņemt rokās jaunu grāmatu, ko neviens cināties, kā izvēlēties grāmatu un kā kļūt

par bibliotēkas lasītāju.
Mazie lasītāji, kā jau tas ciemos pienākas, tika cienāti ar saldumiem. Kopīgi vēl
pārrunājām, ko mums katram dod bibliotēka un ko mēs dodam tai. Viens gan ir
skaidrs - bibliotēkā kļūstam gudrāki! Bet
par mazo svētciemiešu devumu bibliotēkai
var pārliecināties, aplūkojot bērnu zīmējumus izstādēs vai vienkārši, klausoties viņu
sarunās un smieklos bibliotēkas Rīta stundās un ikdienā. Tāda nu ir tā mūsu sadarbība un labās attiecības gan ar bērniem, gan
viņu skolotājām. Bērniem patīk pie mums
nākt un bibliotēkai - viņus sagaidīt ar jaunām grāmatām, spēlēm, radošām nodarbībām.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Novada tautas mākslas kolektīvu
sasniegumi skatēs

Grupai 4Sound panākumi
Latvijas vokālo ansambļu
konkursa finālā

Pavasaris ir īpaši aktīvs laiks visiem
tautas mākslas kolektīviem, jo notiek saspringts darbs, lai pēc iespējas labāk un
kvalitatīvāk parādītu sevi savas nozares
skatēs Latvijas Nacionālā kultūras centra
izveidotajai žūrijai. Kolektīvu priekšnesumi tiek vērtēti pēc punktu sistēmas, kopsummā iedalot pakāpes - A (augstākā),
1., 2. un 3. pakāpe.
2016. gada skates atkārtoti pierādīja, ka
Salacgrīvas novadā darbojas mākslinieciski augsti novērtēti kolektīvi, kas ieguvuši
šādus rezultātus:
Liepupes pagasta jauktais koris PERNIGELE, diriģente Arta Zunde - 1. pakāpe
(43,11 punkti) - labākais koris apriņķī.
Salacgrīvas kultūras nama senioru sieviešu koris SALACA, diriģente A. Zunde - 1. pakāpe (40 p.).
Ainažu kultūras nama jauktais koris
KRASTS, diriģente Agra Jankovska 2. pakāpe (37,11 p.).
Salacgrīvas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs TINGELTANGELS, vadītājs Jānis Ērglis - A pakāpe labākais vidējās paaudzes D grupas kolektīvs apriņķī.
Salacgrīvas kultūras nama senioru deju
kopa SAIVA,vadītāja Valentīna Kalniņa A pakāpe - labākais senioru deju kolektīvs
apriņķī.
Salacgrīvas kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs RANDA, vadītāja Anita
Gīze - 1. pakāpe.

Liepupes tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs ULUBELE, vadītājs Jānis
Trezuns - 1. pakāpe.
Ainažu kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs RANDIŅŠ, vadītāja A. Gīze - 1. pakāpe.
Liepupes tautas nama jauniešu deju kolektīvs LIEPUPĪTE, vadītājs J. Trezuns 2. pakāpe.
Liepupes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis 4SOUND, vadītājs Mārtiņš
Roziņš - A pakāpe (46,3 p.) - kā labākais
apriņķī tika uz 2. kārtas skati Rēzeknes
novada Bērzgalē. Tur iegūta A pakāpe
(46,25 p., kas ir otrais labākais rezultāts
Latvijā) un iespēja pakāpties vēl augstāk,
piedaloties fināla skatē 14. maijā Baložos.
Salacgrīvas kultūras nama vokālais ansamblis DZIEDĀTPRIEKS, vadītāja Agita
Zvejniece - 2. pakāpe (39 p.).
Salacgrīvas kultūras nama pūtēju orķestris ENKURS, diriģents Vitālijs Bogdanovičs - piedalījās pūtēju orķestru konkursā, bet līdz 3. vietai mazliet pietrūka…
Amatierteātri žūrijai savas izrādes rādīs
rudenī. Lai veicas!
Paldies kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par ieguldījumu tautas mākslas
attīstībā un Salacgrīvas novada vārda
spodrināšanā! Paldies Salacgrīvas novada
domei par atbalstu tautas mākslas darbības
nodrošināšanā!
Pārsla Dzērve,
Salacgrīvas kultūras nama direktore

Aprīlī norisinājās Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfināla skates, kurās
piedalījās kultūrvēsturisko novadu labākie
ansambļi. Konkursa finālam, kas notika
Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras
namā, no aptuveni 700 Latvijā reģistrētajiem kolektīviem tika izvirzīti 38 ansambļi. Finālistu vidū arī Liepupes tautas
nama vokālā grupa 4Sound Mārtiņa Roziņa vadībā.
Sieviešu ansambļu kategorijā mūsējie
ieguva augsto 3. vietu valstī.
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Latvijas vokālo ansambļu konkurss
notiek periodā starp Vispārējiem latviešu
Dziesmu un deju svētkiem. Šis nacionāla
mēroga konkurss palīdz apzināt situāciju
vokālo ansambļu kustībā. Tajā piedalās
sieviešu, vīru, jauktie, senioru un pusprofesionālie vokālie ansambļi.
Latvijas vokālo ansambļu konkursu
rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs
un Latvijas Vokālo ansambļu asociācija
sadarbībā ar novadu pašvaldībām.
Andris Zunde

Saivas jampadracis
Saivas jampadracī šogad dalību pieteica 7 senioru deju kolektīvi, no kuriem uz
Salacgrīvas pusi pirmo reizi brauca Gulbenes Vērdiņš, Meņģeles Sumulda, Ādažu
Dēka un Rīgas Ziemeļblāzma. Balvu Luste, Limbažu Sagša un Carnikavas Tacis ir
jau seni mūsu draugi.
Koncerta pirmajā daļā kolektīvi dejoja savas sirdij tuvākās un iedejotās dejas.
Jaunrades konkursam tika izveidotas piecas pilnīgi jaunas un vēl tā pa īstam neiedejotas, toties kolektīvam tīkamas dejas.
Ar šo pasākumu mēs, salacgrīvieši, arī lepojamies. Lielu paldies par atbalstu sakām

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
pilngadīgām personām, pensionāriem un
personām ar invaliditāti Salacgrīvas novadā
Pakalpojuma un
palīdzības veids
Aprūpe mājās
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Pakalpojuma un palīdzības veida apraksts

Pakalpojums pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kuras vecuma, garīgu, fizisku vai citu objektīvu
iemeslu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
1. vientuļiem pensionāriem vai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku;
2. personai, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa un kura nesaņem kopšanas pabalstu.
Asistenta
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai palīdzētu cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa. Sociālais
pakalpojums
dienests pakalpojumu nodrošina no valsts finansētiem budžeta līdzekļiem.
Ilgstošā aprūpe
Pakalpojumu institūcijā par pašvaldības līdzekļiem tiesīgi saņemt:
un rehabilitācija
1. vientuļie pensionāri un personas ar invaliditāti;
institūcijā
2. pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru apgādnieki sociālās degradācijas (alkoholisma, narkomānijas
u.c.) iemeslu dēļ nespēj viņus aprūpēt,
3. pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki ir nestrādājoši pensionāri, personas ar invaliditāti un trūcīgas
personas.
Dzīvokļa pabalsts
Tiesības saņemt vienreizēju dzīvokļa pabalstu 75 eiro apmērā, izvērtējot ģimenes/personas materiālo stāvokli, ir
1. pašvaldības vientuļajiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz
90% no valstī noteiktās minimālās darba algas,
2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz 225 eiro uz vienu ģimenes locekli.
Pabalsts veselības
Tiesības saņemt 65 eiro pabalstu veselības aprūpei ir personām/ģimenēm:
aprūpei
1. kuras sociālais dienests atzinis par trūcīgām,
2. krīzes situācijā nonākušām personām/ģimenēm pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.
Pabalstu piešķir:
1. slimnīcas izdevumu segšanai;
2. valsts nekompensējamo medikamentu apmaksai.
Trūcīgās un
Persona/ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz
maznodrošinātās
128,06 eiro. Ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz 195 eiro. Maznodrošināta ģimene/persona ir arī, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:
personas/ģimenes
1. vientuļš pensionārs vai persona ar invaliditāti, kurai nav likumīgu apgādnieku, kura ienākumi nepārsniedz
statuss
280 eiro,
2. kopā dzīvojoši pensionāri/personas ar invaliditāti, kurām nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākumi nepārsniedz 260 eiro uz vienu ģimenes
locekli,
3. nestrādājoši pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku nestrādājošu pensionāru
vai personu ar invaliditāti un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 215 eiro.
Pabalsts atsevišķu
65 eiro pabalstu piešķir dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumiem u.c. mērķiem trūcīgām ģimenēm, kurām
situāciju risināšanā
dienests izsniedzis izziņu, un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm/personām.
Apbedīšanas pabalsts Ja mirusi persona, par kuru piederīgie nesaņem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu, tad tiek apmaksāti
neatliekamie apbedīšanas (zārka iegāde, morga, kapu, transporta u.c.) pakalpojumi. Apbedīšanas izdevumus
līdz 350 eiro pārskaita juridiskai personai, kas veic apbedīšanu.
Pabalsts ārkārtas
Līdz 285 eiro pabalstu vai pakalpojuma apmaksu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš nepasituācijā
redzami apstākļi) piešķir vienai personai/ģimenei, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus. Pabalstu vai
pakalpojumu apmaksu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas
situācijas rašanās.
Papildu ieguvumi no Ziemassvētku paciņas ar novada kalendāru novada vientuļajiem pensionāriem no 70 gadu vecuma un visiem
pašvaldības
vecuma pensionāriem no 80 gadu vecuma.

SIA Baņķis un it īpaši Kārlim Kleinam,
Salacgrīvas novada domei, īpaši Ilgai
Tiesnesei, AS Brīvais vilnis un kultūras
nama darbiniekiem.
Mīļš paldies skatītājiem, kuri vēlējās
redzēt mūsu - Saivas - senioru šī gada veikumu. Nule piedalījmies Reņģēdāju festivālā, vēl priekšā spraiga vasara ar danču
festivālu Jel dod man bučiņ’ Limbažos,
koncertiem Dzērbenē un Staicelē. Un kā
tad bez piedalīšanās Jāņu dienas uzvedumā Salacgrīvas pilskalnā! Jauku un spriganu vasaru mums visiem!
Valentīna Kalniņa

Tava daļa lai daba zaļa!

No 1. līdz 30. jūnijam SIA ZAAO organizē akciju Tava daļa - lai daba zaļa!,
kuras laikā, bez maksas nododot EKO
laukumos sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plastmasas iepakojumu, būs iespēja
laimēt vērtīgas balvas. ZAAO Šķiroto
atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: - Rīkojot šādu akciju, vēlamies
pievērst iedzīvotāju uzmanību tam, ka
arī sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums ir pārstrādājams, to
iespējams nodot bez maksas. Plastmasas
iepakojuma pārstrādāšana ietaupa dažādus resursus - naftu, elektrību, siltumenerģiju, degvielu. No pārstrādātajām
pudelēm ražo, piemēram, lietussargus,
bruģakmeni, paklājus, jaunas pudeles.
Šim iepakojumam nav vietas nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros.
Lai piedalītos akcijā, uz kādu no
20 ZAAO EKO laukumiem jānogādā
vismaz 3 tukšas sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plastmasas pudeles vai kannas
(piemēram, šampūnu, dušas želeju, šķidro ziepju, tīrīšanas līdzekļu, automašīnu
logu tīrīšanas šķidrumu iepakojums), uz
kurām ir plastmasas iepakojuma marķējums HDPE vai PEHD. Akcijā aicinātas
piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas
personas. Katrā EKO laukuma apmeklēšanas reizē var aizpildīt vienu kuponu,
kopumā akcijā katrs tās dalībnieks var
aizpildīt neierobežotu kuponu skaitu. Pēc
izlozes principa tiks noteikts 21 dāvanu
komplekta īpašnieks. Akcijas uzvarētāji
balvās saņems AS Spodrība ECO SEAL
FOR NATURE produktus, kas radīti, lai
saudzētu cilvēkus un vidi.
ZAAO darbības teritorijas EKO laukumi jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē,
Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā,
Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē,
Strenčos, Valkā,Valmierā un reģionālajā
atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe. EKO laukumu darba laiki un akcijas
nolikums pieejams uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv. Nolikums pieejams arī pie
EKO laukumu pārziņiem.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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21. maija svētki
Salacgrīvā

(Sākums - 1. lpp.)
Lai 21. maijā Salacgrīvā Reņģēdāju
festivālā visu paspētu redzēt, dzirdēt un
piedalīties, bija nepieciešamas ātras kājas
un skaidra galva. Jau tūlīt pēc oficiālajām
runām Jahtu ostas piestātnē pienāca zvejnieka Jāņa Krūmiņa laiva un reņģu gribētāji stājās garā rindā… Katram tika pa
spainītim svaigu (vēl ar ledu), lielu un
treknu reņģu. Paldies par to!
No paša rīta Bocmaņa laukumā darbojās Mazo rakaru murdiņš, kurā mazie svētku dalībnieki varēja zīmēt, spēlēt reņģu
cirku, pīt, rakstīt, klausīties koncertu un
dziedāt paši.
Kamēr uz lielās skatuves savam iznācienam gatavojās amatierteātri, vēstures
balss no aizskatuves (Gints Šīmanis) pauda vēsturiskus faktus par reņģu zveju Salacgrīvas pusē.

Festivāla viesu priekam uzstājās Ainažu, Viļķenes, Liepupes un Salacgrīvas
amatierteātris, dejoja Salacgrīvas jauniešu
deju kolektīvs Randa, vidējās paaudzes
Tingeltangels, senioru deju kolektīvs Saiva un Salacgrīvas vidusskolas Vēverīšu
3. - 4. klašu dejotāji. Dziedāja Liepupes
vīru ansamblis, Salacgrīvas sieviešu ansamblis Dziedātprieks, senioru koris Salaca, folkloras kopa Cielava un muzikanti - Cielavas spēlmaņi.
Ja vien bija vēlēšanās, varēja siet mezglus, lāpīt tīklus, špleisēt, cept maizīti uz
iesma un skatīties, kā dzimtenīte tek. Savu
miesas un prāta spēku varēja pārbaudīt
virves vilkšanā, ārmrestlinga sacensībās
un rāpjoties stabā jeb umurkumurā.
Daudzu uzmanību piesaistīja šaha simultānspēle, kurā ar šaha lielmeistari,
Latvijas finanšu ministri Danu Reiznie-

Simultānspēlē ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu piedalījās arī novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (trešais no labās)

ci-Ozolu spēlēja 17 šahistu. Spēle noslēdzās pēc divām stundām ar 14 ministres
uzvarām, diviem neizšķirtiem un vienu
zaudējumu. Ivars Ķirsis uzvarēja, Viesturs

Plosts
tuvojas
savam
galapunktam

Skatītāju un
klausītāju
netrūka
ne dienas,
ne vakara
koncertos

Fotokonkurss
Cilvēks
Liepupes tautas nams izsludina ikgadējo FOTOKONKURSU.
Šī gada tēma - Cilvēks.
Nolikums
Fotokonkursu Cilvēks organizē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas
nams sadarbībā ar Liepupes ev. lut. baznīcas draudzi, Latvijas Fotogrāfijas muzeju
un krodziņu Meke.
1. Mērķis.
Fotokonkursa mērķis ir uzzināt skaisto un īpatnējo individuālo redzējumu, kas
asociējas ar vārdu Cilvēks un ir attēlots

fotogrāfijā.
2. Dalībnieki.
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes
iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas
iesnieguši paša uzņemtu fotogrāfiju par
konkursa tēmu.
3. Fotogrāfija.
Brīvs domas lidojums, attēlots krāsainā vai melnbaltā fotogrāfijā par tēmu Cilvēks. Fotogrāfiju izmērs A4, skaits - katram autoram līdz 5. Autoram, iesniedzot
fotoattēlus, klāt jāpievieno savi rekvizīti:
savs (autora) vārds, uzvārds un kontakttālruņa numurs vai/ un e-pasta adrese.
4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš - no nolikuma publicēšanas dienas līdz 15. jūlijam

Liepupes pagasta tautas namā, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Mežgravās,
tālrunis 64023932, e-pasts andris.zunde@
salacgriva.lv.
Konkursa darbi tiks izstādīti Liepupes
baznīcā un Salacgrīvas novada izglītības
un kultūras iestādēs.
5. Autorība.
Autors drīkst iesūtīt paša uzņemtas fotogrāfijas. Iesniedzot savu uzņemto fotogrāfiju, dalībnieks apliecina, ka konkursā
piedalās labprātīgi un iesniegtās fotogrāfijas tiek nodotas konkursa rīkotājam. Autors neiebilst pret fotogrāfiju izmantošanu
izstādēs un apliecina, ka viņa iesniegtās
fotogrāfijas ir viņa paša darbs. Fotogrāfiju
iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret
trešo personu pretenzijām, kas varētu ras-

Hemmelis un Benita Aizupe nospēlēja neizšķirti. Sacensību tiesnesis Kāris Ozols
atzina, ka spēle bijusi interesanta un pat
aizraujoša.
Pirms šaha spēles savas prasmes ēst
gatavošanā rādīja Reņģēdāju festivāla
pavārmaču septiņi dalībnieki. Viņu prasmes vērtēja Latvijas labākie pavāri: Valtera restorāna šefpavārs Valters Zirdziņš,
restorāna Bibliotēka N1 šefpavārs Māris
Jansons un Latvijas Gada pavārs 2013
Romans Uglanica, kā arī AS Brīvais vilnis
zivju apstrādes nodaļas direktora vietniece
Solvita Dambe un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.
Pirmajos Reņģēdāju festivāla pavārmačos uzvarēja Liepupes muižas restorāna pavāri, 2. - bāra-kafejnīcas Robeža
meistari un 3. - kambīzes Pie Laša kundzes pavāri. Atbalstītāju - SIA Anatols un
SIA Vom Fass simpātiju balvas saņēma
restorāns Rankuļrags. Pavārmaču uzvarētājiem balvas no Fishingisland, ABAS
smokehouse un SIA Grandeg.
Pēcpusdienā Jahtu piestātnē piestāja
Andra Skujas zvejas laiva un reņģēdāji ar
prieku saņēma zvejnieku dāvātās reņģes.
Līdz pat vēlam vakaram Salacgrīvas muzejā bija skatāma fotoizstāde Reņģēdāji
fotogrāfijās, to varēs aplūkot līdz vasaras
sezonas beigām.
Šogad plosti Salacgrīvai tuvojās ar
kavēšanos, jo upes straume pie Steliņiem
bija sagādājusi plostniekiem pārsteigumu un vīriem nācās krietni pastrādāt, lai
plostu dabūtu nost no saliņas upē. Bet tas
nemazināja sagaidītāju prieku, gaviles un
svinīgo sumināšanu.
Vēlāk salacgrīviešu un festivāla viesu priekam uzstājās Lauku muzikanti,
Dzheski Gloss un Jumprava, bet balli spēlēja grupas Roja un Rumbas kvartets.
Pirmais Reņģēdāju festivāls ir izskanējis. Varam teikt - tas ticis galā ar saviem
uzdevumiem: pirmo - celt godā reņģi,
otro - celt vēl augstākā godā reņģu zvejniekus. Trešais un pats galvenais uzdevums
bija sumināt reņģēdājus - šo apjomīgo un
lielisko mūsu valsts iedzīvotāju kategoriju.
Paldies visiem, kuri bija klāt, piedalījās, rosījās un strādāja, lai 1. Reņģēdāju festivāls
varētu notikt!Tiksimies nākamgad?
Ilga Tiesnese

ties saistībā ar iesniegtās fotogrāfijas publisku izstādīšanu.
6. Konkursa darbu vērtēšana.
Fotokonkursa darbus vērtēs rīkotāja
izvēlēta neatkarīga žūrija. Apbalvošanai
no viena autora tiek izvirzīts viens darbs.
Konkursantu darbi tiks izstādīti un rezultāti paziņoti Liepupes baznīcā Liepupes
pagasta svētku laikā 30. jūlijā.
7. Balvu fonds.
Balvu fonds 140 EUR (viens simts
četrdesmit eiro).
Balvas nodrošina:
Salacgrīvas novada dome,
Mekes krogs,
Liepupes ev. lut. draudze.
Sadarbības partneris - Latvijas Fotogrāfijas muzejs.
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Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvā
22. aprīlī Salacgrīvas novada mūzikas
skolā jau otro gadu notika II Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Pagājušogad tajā piedalījās
17 konkursantu no 7 skolām, bet šis gads
skolai izrādījās īsts izaicinājums, jo pie
sevis uzņēmām 51 dalībnieku un 56 pedagogus un koncertmeistarus no 20 Latvijas
mūzikas skolām. Konkursā piedalījās jaunie mūziķi no Jelgavas novada, Lielvārdes,
Limbažiem, Krimuldas, Alojas, Ādažiem,
Zvejniekciema, Valmieras, Cēsīm, Valkas,
Garkalnes, Inčukalna, Ogres, Madlienas,
Ulbrokas, Jaunpiebalgas, Madonas, Bauskas, Rojas un, protams, Salacgrīvas.
Konkurss norisinājās četrās vecuma grupās: juniori (8 - 9 gadi), I grupa
(10 - 12 g.), II grupa (13 - 14 g.) un
III grupa (15 - 16 g.). Dalībnieku sniegumu un uzstāšanos vērtēja profesionāla
žūrija: Valsts kamerorķestra Sinfonietta
Rīga māksliniece, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas flautas spēles pasniedzēja, Latvijas Flautistu asociācijas
valdes priekšsēdētāja Ilona Meija, Juglas
mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles
metodiskās komisijas vadītāja, saksofona
un klarnetes spēles pedagoģe, Carnikavas mūzikas un mākslas skolas un Jāzepa
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas saksofona spēles pedagoģe Ieva Sloka un Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskolas un Carnikavas mūzikas un mākslas skolas trompetes
spēles pedagogs, starptautisko konkursu
žūrijas loceklis, Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra trompešu grupas koncertmeistars Kārlis Jēkabsons.
Šogad žūrijai novērtēt un izvēlēties
labākos jaunos mūziķus bija grūtāk, jo
dalībnieku bija daudz, tādēļ junioru, I un
II grupā tika piešķirtas vairākas godalgotās
vietas. Vissīvākā konkurence bija junioru
grupā, kur sacentās 18 jaunie mūziķi. Lielu prieku Salacgrīvas mūzikas skolai sagādāja mūsu flautiste Līga Anna Maurīte,
kura ne tikai ieguva 1. vietu junioru grupā,
bet saņēma arī visaugstāko punktu skaitu
starp visiem konkursantiem. Paldies Līgas
pedagogiem Laimai Igaunei un Vitālijam
Bogdanovičam un koncertmeistarei Andai
Ristamecei! Vēl 1. vietu šajā grupā iegu-

II Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā uzstājās 51 dalībnieks, kopā ar viņiem bija 56 pedagogi un
koncertmeistari no 20 Latvijas mūzikas skolām

va Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne Katrīna Kapitonova. Anete Duntava (Ulbrokas MMS) ieguva 2. vietu, bet
3. žūrija piešķīra pieciem junioru grupas
dalībniekiem: Paulai Ģērmanei (Ādažu
MMS), Laumai Jānelsiņai (Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola), Elīzai Kukainei (Limbažu MS), Emīlijai Rosickai
(Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā
vidusskola) un Patrīcijai Zemturei (Bauskas MS).
I grupā vietu sadalījums bija šāds:
1. vieta Sendijai Rozenšteinei (Valmieras
MS), 2. - Violetai Anetei Birkavai (Alojas
MMS), Elizabetei Kreilei (Ogres MS) un
Lindai Melānijai Strautiņai (Rojas MMS),
3. vieta - Selīnai Annai Mieriņai (Alfrēda
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola).
II grupā žūrija atkal piešķīra divas
1. vietas: Elizabetei Cvilikovskai (Ulbrokas MMS) un Martai Klintai Riemerei
(Ogres MS). Ar vienādu punktu skaitu
2. vietu ieguva Anfisa Aleksejeva (Ogres
MS) un Inta Paula Briņķe (Ulbrokas
MMS), bet 3. vietas ieguvēji šajā grupā
bija Jānis Ceimers (Lielvārdes MS) un Kirils Turovs (Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skola).

Skaistumkopšana Brīzē

III grupā pēc žūrijas vērtējuma 1. vietu
ieguva Alīna Briede (Jāņa Norviļa Madonas MS), 2. - Līga Saliņa (Valmieras MS)
un 3. - Henrijs Augšpuls (Kārļa Kažociņa
Madlienas MMS).
Katrs dalībnieks pēc savas uzstāšanās
saņēma pateicības rakstu un īpašu dāvaniņu ar Salacgrīvas novada mūzikas skolas
logo. Pie pateicības rakstiem un atbalstītāju un skolas sarūpētajiem pārsteigumiem
tika arī pedagogi, koncertmeistari un žūrija. Laureātiem pasniedza diplomus un
balvas, par ko liels paldies mūsu atbalstītājiem. Savu īpašo pārsteiguma balvu bija
sagādājis arī Salacgrīvas novada jauniešu
iniciatīvu centrs Bāka, ko konkursā pārstāvēja slēptā žūrija: Agnese Močāne, Rihards Paeglis un Reinis Maurītis. Jaunieši
savu balvu pasniedza, viņuprāt, skanīgākā
priekšnesuma īpašniekam - K. Turovam.
Par konkursa norisi, organizēšanu un
dalībnieku un viesu uzņemšanu saņemti
jauki pateicības vārdi ne tikai no dalībniekiem un pedagogiem, bet arī no žūrijas. Tās dalībnieki jau pieteicās vērtēt arī
III Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkursu 2017. gadā.
Liels paldies visiem konkursa atbalstī

Vasarsvētki senioriem
Vasarsvētku ieskaņā 12. maijā SAR viesnīcas Brīze filiālē
Rozēnos seniorus iepriecināja
Staiceles kultūras nama amatieru teātris ar Monikas Zīles lugu
Laulības treniņu aģentūra. Kultūras nama direktore un režisore
Aira Lapkovska labprāt atsaucās
uzaicinājumam, iepriekš atbrauca ciemos, lai iepazītu vidi, kurā
brīvdabas izrāde varētu notikt.
Pievakara saulē smaržoja
daba, ciemos atbrauca arī Brīzes

Paldies Daces Kurcaltes vadītajai Studio «La Beaute» par senioriem
sagādātajiem skaistajiem brīžiem

Aprīļa beigās SAR viesnīcā
Brīze savu labdarību apliecināja Studio «La Beaute», ko vada
Dace Kurcalte (salacgrīviešiem
viņa pazīstama kā Dace Kalniņa).
Atverot skaistumkopšanas salonu Rīgā, Dace saviem darbiniekiem akcentējusi: - Strādāsim tā,
lai mēs klientiem ikdienā dāvātu
pozitīvas emocijas un prieku. Lai
gan skaistumkopšanas saloni ar
labdarību parasti neaizraujas, šai
studijai radusies brīnišķa ideja pavasarī uzdāvināt mirkli prieka senioriem Brīzē. Un tā Evija
Tīruma, Ieva Ūrmane, Darja Ah-

metova, Oļesja Kerliņa, Agnese
Strauja-Buņķe, Nataļja Prokof
jeva un Aleksandrs Pindējevs
kopā ar studijas vadītāju Daci apgrieza matus, veidoja frizūras un
sniedza manikīra pakalpojumus.
Atvadoties Dace teica: - Paldies
par jauko kopā pavadīto dienu
un abpusēji pozitīvām emocijām.Labākais bija patiesie un no
sirds teiktie senioru vārdi, ka viņi
priecājas par mūsu saliedēto un
pozitīvām emocijām bagāto kolektīvu, kur visi visu dara kopā!
Ligita Jirgensone

tājiem: Salacgrīvas novada domei, AS Brīvais vilnis, SIA Medus aptieka, SIA Grandeg, SIA Acteks, SIA Hortus, Sofybunny,
SNJIC Bāka par mūzikas skolas priekštelpā uzplaukušajiem sniegpulksteņiem,
Salacgrīvas mākslas skolai par skaistajiem
bērnu darbiņiem skolas gaiteņos, kā arī
pārējiem atbalstītājiem. Paldies arī Salacgrīvas novada bibliotēkai, novada domes
Informācijas nodaļai un īpašs paldies Svētciema bibliotēkai par pateicības rakstu un
diplomu drukāšanu. Bet vislielākais paldies
Salacgrīvas novada mūzikas skolas pedagogu kolektīvam un darbiniekiem - Sanitai
Reiziņai un Ritai Tomsonei, kā arī skolas
padomes priekšsēdētājai Kristīnei Popovai
par ieguldīto darbu un enerģiju konkursa
organizēšanā un norisē un par brīnišķīgo
noskaņojumu skolā visas dienas garumā.
Paldies visiem skolu vadītājiem, pedagogiem, koncertmeistariem un jaunajiem mūziķiem par atsaucību dalībai konkursā!
Uz tikšanos III Ziemeļvidzemes pūšam
instrumentu spēles audzēkņu konkursā
2017. gadā Salacgrīvā!
Katrīna Borozdina,
Salacgrīvas novada mūzikas skolas
direktore

seniori. Aktieri labi iejutās lomās
un šajā vidē, kurā neplānoti, bet
ļoti amizanti iekļāvās mājdzīvnieki: Ausmas Ķīses Mince un
Ilmāra Štālberga Susurs, iedziedājās gailis un kokos vīteroja putni. Lugā atklājās dažādi raksturi,
bet visvairāk aplausu izpelnījās
komiskās epizodes. Liels paldies
režisorei un visiem aktieriem: Jānim Puriņam, Aigai Baslikai, In
drai Jaunzemei, Lailai Līsmanei,
Ingai Neimanei, Jautrītei Pelēkai,

Eināram Bērziņam un palīgstrādniekam Mārim Borisovam.
Sadziedāšanās vakara izskaņā
un kopīgais mielasts radīja draudzīgu svētku noskaņu.
Savukārt svētsvinīgu mirkli
Vasarsvētkos Brīzē radīja Inas
Melnalksnes koncerts, kurā kristīgās dziesmas un dzeja veidoja
izjustu kompozīciju, bet Rozēnos
notika mācītāja Jāņa Šmita dievkalpojums.
Ligita Jirgensone

Novada pensionāru lielā sapulce
12. maijā Salacgrīvas kultūras namā pulcējās novada pensionāru biedrības biedri uz savu
2014. - 2015. gada atskaišu perioda sapulci. Tā bija kupli apmeklēta, pārstāvot visu novadu.
Pirmajā daļā tika noklausīta
biedrības padomes priekšsēdētājas Aijas Kirhenšteines atskaite,
kas plaši atspoguļoja pensionāru
aktivitātes visās novada apdzīvotajās vietās atsevišķi un novadā kopā organizētās. Dzirdētais
priecēja, dodot cerību arī turpmāk redzēt mūsu seniorus aktīvus un darboties gribošus.
Ar pašvaldības dienaskārtībā

esošajiem svarīgākajiem darbiem
seniorus iepazīstināja novada
domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Viņam tika arī lielākā
jautājumu daļa debašu laikā. Saņemtās atbildes ieviesa skaidrību
daudzos jautājumos. Domes vadītājs saņēma arī pensionāru pateicību par atbalstu viņu dzīvēs.
Sapulcē uzstājās arī novada sociālā dienesta darbinieces
Inga Līce un Guna Paegle. Viņas
skaidroja sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību pensionāriem un personām ar invaliditāti
un arī atbildēja uz senioru jautājumiem.

Sapulce otrajā daļā ieguva
ļoti atraktīvu nokrāsu, jo vadību
zālē uzņēmās visā Latvijā ļoti
pazīstamā Inese Ziņģīte. Tika
demonstrēti vingrinājumi, kas
mijās ar humoru un atraktīviem
stāstījumiem par mūsu veselības
stiprināšanu, pareizu ēšanas kultūru un citiem sadzīviskiem sīkumiem.
Seniori pēc sapulces atgriezās
savās mājās visā novadā apmierināti, lai nākamreiz tik kuplā un
vēl kuplākā pulkā tiktos novada
senioru svētkos 2. augustā Liep
upē.
Aija Šmite
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Dzejniekam
Harijam
Heisleram
(1926-1985)
20. aprīlī
90. gadskārta

2016. gada 31. maijs

4. maijs - Baltā galdauta svētki
Liepupes bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkas
pagalmā
tagad
kuplos
pašu
stādītā
egle

Pieminot un godinot dzejnieku jubilejā,
viņa atdusas vietā - Stienūžu kapos
Salacgrīvas pagastā - tika nolikti ziedi un
aizdegtas sveces

Harijs Heislers bija viens no populārākajiem dzejniekiem pagājušā
gadsimta 60. - 70. gados. Viņa dzeja trauksmaina un publicistiska - rakstīta
klasiskajā dzejas formā. Tajā dominēja idealizēts skatījums uz dzīvi, kā arī
mīlestības, dabas un vientulības tēmas.
Ar H. Heislera dzeju tapušas vairākas
latviešu estrādes dziesmas, piemēram
Sapņu bites, Piedod man, jūra, Tev jāatnāk, Laimes putns. Trīs dzejoļu grāmatas sarakstītas arī bērniem. Tajās liriķis
atainojis bērnu ikdienu, pārdzīvojumus,
vārsmās dominē humors, ironija un
smaids.
Dzejniekam ļoti tuva bijusi Salacgrīva, kurā viņš pavadījis vasaras, lai
makšķerētu un gleznotu. Šajos procesos
dzejnieks smēlās iedvesmu, lai radītu
jaunus dzejoļus.
Diāna Reide

Alfredam
Krūklim 95
Dzejniekam un dziesminiekam Alfredam Krūklim (1921-2003) 11. maijā
95. dzimšanas diena. Nesavtīgā draudzība ar dziesmu viņam ļāvusi ilgus jo
ilgus gadus būt populārāko, iemīļoto
dzejnieku skaitā. Sadarbībā ar Raimondu Paulu tapušas populāras dziesmas.
Izaugusi vesela paaudze, taču labākās
dziesmas nemaz nav novecojušas.
Laikabiedri viņu atceras kā ļoti pozitīvu cilvēku, jo uzsākt sarunu ar dzejnieku bijis viegli un patīkami. Viņš
nekad ne par ko negaudās, nežēlojās
par dzīves grūtībām, sīkiem pārinodarījumiem. - Prieks ir kā bumerangs:
pasvied citiem - un saņemsi atpakaļ! Ar
bēdu tāpat... Godīgumu, patiesumu un
atklātību es cilvēkos vērtēju visaugstāk.
Diemžēl arī man ne vienmēr izdodas
dzīves sarežģītajās situācijās tādam būt.
Ja mēs iemācīsimies būt godīgi, patiesi
un atklāti, palikt bēdu, naidu, nenovīdību, savstarpējo kašķēšanos un ķīvēšanos zem akmens un pāri iet smaidīdami,
tad mūsu tauta izdzīvos un Latvija brīva
pastāvēs Baltijas krastos mūžīgi, - teicis
A. Krūklis.
Vasaras dzejnieks pavadījis priežu
aizvējā saulainajā stūrītī vasaras mājā
Salacgrīvā. Daudzkārt viesojies Salac
grīvas bibliotēkā.
Ik gadu maijā dzimtajās mājās Būdeniekos pie mežābeles notiek dzejnieka
piemiņas un atceres pasākumi.
Diāna Reide

Atsaucoties Latvijas simtgades biroja
aicinājumam un Liepupes kultūras darba
organizatoram Andrim Zundem, 4. maijā
ikviens Liepupes pagasta iedzīvotājs tika
aicināts iesaistīties jaukā iniciatīvā, kas
varētu kļūt par mūsu tradīciju, proti, Baltā
galdauta svētku svinēšanā. Liepupes bibliotēkā pulcējāmies ar devīzi Es dzīvoju
Latvijā…
Pie mums viesojās novadpētniece Daina Čakste, kura pastāstīja par mūsu un
kaimiņu pagastu senvietām, dižkokiem
un dižakmeņiem, laukakmeņiem, robežakmeņiem un akmeņiem, ko cilvēks laika
gaitā izmantojis savām vajadzībām. Ak-

mens pielietojums bijis visdažādākais - tas
kalpojis gan kā ierocis, gan darbarīks un
pielūgsmes objekts, tāpat kā celtniecības
materiāls, robežzīme vai kapa piemineklis.
Liepupes pagasta teritorijā ievērojamākie:
Zaķupītes dižakmens - melns milzenis ar
apkārtmēru 17,5 m, Tūjas bļodakmens 4 m. Kaimiņu - Skultes - pagasta ievērojamākais ir Lauču akmens, kas atrodas jūras
liedagā un kura apkārtmērs ir 12,25 m.
Pēc Dainas interesantā stāstījuma katrs
var ieplānot vasaras ceļojumos iekļaut apskatei kādu dižakmeni vai dižkoku.
Pasākuma otrajā daļā mājražotāja Kristīne Mauliņa piedāvāja ķimeņu un ķiploku

siera un jogurtu - smiltsērkšķu ar zemenēm un dzērveņu - degustāciju. Paldies
viņai!
Bibliotēkas pagalmā ar domes un apkārtējo māju iedzīvotāju un deputātes
Andas Alsbergas atbalstu tika iestādīta dekoratīva egle, kas līdz Latvijas simtgadei
jau būs labi paaugusies. Paldies par dalību
egles stādīšanā Liepupes pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Ilgavīzim un par
siltiem pīrāgiem - A. Zundem! Paldies par
jauko kopābūšanu visiem Latvijas neatkarības atjaunošanas 26. gadadienā!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Top jaunas tradīcijas Tūjas zinību centrā
Tūjas Zinību centrā
maija 4. datums izvērtās
par jaunu tradīciju iedzīvināšanas dienu. Tās bija
Baltā galdauta svētku
svinības par godu Latvijas valsts simtgadei. Šos
svētkus reizē ar Latvijas
Neatkarības atjaunošanas
dienu kā jaunu ideju radīja un svinēja vairāk nekā
70 vietās Latvijā, tostarp
arī Liepupes pagastā: Tūjas Zinību centrā, Liep
upes bibliotēkā un Duntes
Birzgaiļos. Katrā vietā ar
savu kultūras programmu.
Zinību centrā svētkus
sākām ar rīdzinieka Agņa
Šmita fotoizstādes Priekšmetu filozofija atklāšanu.
Jau vairākus gadus Agnis ir Limbažu fotoklu- Daudzi tūjieši šajā dienā izbaudīja Līgas priedes dziedājumu un fotogrāfa Agņa Šmita fotogrāfijas
ba biedrs, piedalās kluba
plenēros un projektos, dažādos gadalaikos tegrētā bibliotēka.
Paldies visiem par atvēlēto laiku
fotografējis arī Tūjas jūrmalu, molu, Liep
Pēc fotoizstādes atklāšanas, svētku 4. maija svētku brīdim - gan Liepupes
upes baznīcu, dabu. Fotografēšana ir viņa dienas svinīgo daļu turpinot ar Baltajām pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Ilaizraušanās, hobijs un reizē dzīvesveids. dvēseles dziesmām, klātesošo pussimtu gavīzim ar kundzi, gan Tūjas bibliotēkas
Pēc darbības jomas Agnis ir meža ento- tūjiešu, liepupiešu un limbažnieku prie- lasītāju kluba biedriem, visiem lasītājiem
mologs, strādā Latvijas valsts mežzinātnes cēja novadnieces, dziedātājas un kom- un viesiem, ikvienam, kas šo pēcpusdienu
institūtā Silava kā vadošais pētnieks, šo- ponistes Līgas Priedes brīnišķīgā balss. pavadīja kopā ar mums, lai pēc tam dotos
brīd viens no viņa aktīvajiem projektiem - Līgas izpildījumā klausījāmies gan pašas uz īstu saimes galdu Duntes Birzgaiļos pie
nacionālais meža monitorings.
komponētās dziesmas, gan viņas iecienītu uzņēmīgās un viesmīlīgās saimnieces LiIzstādē aplūkojamas 35 lielformāta latviešu komponistu, īpaši Imanta Kalni- jas Jokstes.
fotogrāfijas, katra ar savu filozofisko vēs- ņa, dziesmas. Līga ar savu dziedājumu un
Tūjas bibliotēka vēlas atgādināt, ka
tījumu. Darbi apkopoti divās grāmatās - dziļi patiesajiem vēlējumiem radīja svētku fotoizstāde zinību centrā būs skatāma arī
fotoalbumos, ko interesenti var aplūkot neaizmirstamu piepildījumu un noskaņu. vasaras mēnešos. Lai precizētu apskates
Tūjas bibliotēkā. Atklājot izstādi, Agnis Paldies!
laiku, vispirms jāiegriežas Tūjas bibliotēpastāstīja, kā tapis šis fotostāsts, ievērojot
Brīnišķīgās dienas noslēguma daļai se- kā (darbdienās), Liedaga ielā 8-13 vai jāfizikas likumsakarības un atstājot intrigu koja neliels mielasts, kā jau svētkos pie- zvana pa telefonu 64032172. Šī informācivērotājam. Jāteic, ka šī nav vienkārša iz- dienas. Par to īpašs paldies tūjietei Rūtai ja izvietota arī uz Tūjas info stendiem (pie
stāde, tā prasa uzmanību, iedziļināšanos Kalniņai, veikala Vērdiņš vadībai, Andrim abiem veikaliem).
un sagatavotību arī no skatītāja puses. Tā Zundem un Agnim Šmitam. Īpašs paldies
Lai jauks vasaras saulgriežu gaidīšanas
vedina mūs attīstīt savu domāšanu, mainot Limbažu fotokluba puišiemAndrejam Ko- laiks!
parasto redzējumu. Jāmin, ka izstāde biju- marovam, Guntaram Vītolam un Agnim
Zeltīte Millere,
si jau vairākās Latvijas vietās, baznīcās, Šmitam par Zinību centra izstāžu telpas
Tūjas bibliotēkas vadītāja
bibliotēkās, viena no tām - Valmieras in- noformēšanu un izstādes iekārtošanu.
Guntara Vītola foto
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Projekts
Latvji, brauciet
jūriņā, Krājiet
zeltu pūriņā!
Noslēdzies AS Latvijas Valsts meži
(LVM) atbalstītās Vidzemes kultūras
programmas 2016 projektu konkurss. To
rīkoja Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto
līgumu. Konkursā tika atbalstīts projekts
Latvji, brauciet jūriņā, Krājiet zeltu pūriņā!.
Viens no Latvijas bagātības pamatresursiem ir jūra. Gadu gadiem piekrastē
būvēti kuģi un latvieši braukuši jūrā. Dibinājās jūrskolas, kurās jaunieši mācījās
kļūt par jūrniekiem. Gadiem ejot, situācija mainījusies. Kuģu būve nenotiek.
Latvijas priedes, no kurām darina kuģiem
dēļus un nenovērtējamos mastus, tiek
izvestas no mūsu valsts. Mēs racionāli
neizmantojam savus meža resursus. Par
kuģu būves tradīcijām un iespējām Vidzemes piekrastē jārunā ar sabiedrību,
uzņēmējiem, jaunatni, kuri ir nākotnes
uzņēmēji. Tāpat problēma ir latviešu jūrniecība, tās prestižs. Aizvien mazāk kuģiem ir Latvijas karogs. Ir samazinājies
jūrskolu skaits. Jaunieši aizvien retāk izvēlas kļūt par jūrniekiem.
Šīs problēmas ir aktuālas ikvienam,
īpaši piekrastē dzīvojošajiem. Ja sāktu
meklēt risinājumus šīm problēmām, rastos papildu darba vietas jaunajās kuģu
(kaut laivu) būvētavās, kuģu mastiem
tiktu izmantotas Rīgas priedes. Cerams,
ka pēc jauniešu aktivizēšanās sāks domāt par bijušo jūrskolu atkalatvēršanu,
lai dotu iespēju jauniešiem mācīties par
jūrniekiem. Ja par minētajām problēmām nesāks runāt šobrīd, tad pieļausim
jauniešu aizvien lielāku aizbraukšanu uz
ārzemēm darba meklējumos. Jauniešiem
ir svarīgi sameklēt darbu, par ko maksā
atbilstošu atalgojumu, kas dod iespēju ne
tikai eksistēt, bet arī baudīt dzīvi. Jūrnieka profesija šādu iespēju dod. Un nemaz
nav jābrauc uz ārzemēm, lai pieklājīgi
pelnītu. Klāt visam nāk patriotisms - dzīvot Latvijā.
Projekta mērķis - Vidzemes jūras
piekrastes iedzīvotāju lokālās identitātes stiprināšana, iesaistot viņus astoņos
kultūras pasākumos, kuros tikšanās ar
LVM speciālistiem, režisoru Jāni Streiču,
K. Valdemāra dzīves un darba pētnieku
Gintu Šīmani, jaunajiem jūrniekiem, Jūras akadēmijas pārstāvjiem, jūras skautiem (jā, Latvijā ir šāda organizācija. Ne
visi skolēni zina par iespēju darboties
tajā. Tikšanās reizēs, iespējams, organizācijā tiks uzņemti jauni biedri) ieskicēs
piederības sajūtu Latvijai, uzmundrinās
pašiniciatīvu atraisīšanos un patriotisko
audzināšanu.
No 15. maija līdz 15. oktobrim tiks
organizēti pasākumi Vidzemes piekrastē - Ainažos, Kuivižos, Salacgrīvā, Svētciemā, Tūjā, Skultē, Zvejniekciemā un
Andrejostā Rīgā.
Projekta laikā skolu jaunatne, vasaras nometņu dalībnieki, citi interesenti
tiks iepazīstināti ar kuģu būves tradīcijām Vidzemē, ar pirmo Ziemeļvidzemes
kuģniecības pamatlicēju, pirmās latviešu
jūrskolas izveidotāju Ainažos, pirmās latviešu bibliotēkas Ēdolē dibinātāju Krišjāni Valdemāru. Visos 8 pasākumos piedalīsies jaunie jūrnieki, jūras skauti, Jūras
akadēmijas mācībspēki.
Projekts notiks sadarbībā ar LVM speciālistiem, Vidzemes piekrastes bibliotekāriem, kultūras darbiniekiem.
Hedviga Inese Podziņa
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Pavasara pasākumu kolāža
Tūjas bibliotēkā
Pavasarī, mostoties dabai, arī bibliotēkas kultūras un informācijas telpā rodas
ierosmes uz jaunu zināšanu un tradīciju
apguvi.
Tūlīt pēc Lielās talkas labajiem darbiem, uzklausot lasītāju ierosinājumu,
pasākumu ciklā Tūjas bibliotēkas viesis
sarunā par novada apkārtējās vides jautājumiem Domā, dari, radi un dzīvo zaļi!
tikāmies ar Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekti Līgu Apsīti. Pateicoties viņas gādībai, pie Tūjas zinību centra talkas
dienā tika iedēstīts zaļojošs košumkrūms.
Sarunas ievadā Līga iepazīstināja klātesošos ar savu arodu un veicamo darbu
domē. Sarunas gaitā, atbildot uz jautājumiem un diskutējot, sapratām, cik daudz
mērķtiecīga darba vēl jāiegulda apkārtējās vides sakopšanā. Sarunā piedalījās arī
Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksta Auseklis žurnāliste
Linda Tauriņa.
Interesanti bija vērot videomateriālu par
skaistākajām fiksētajām novada sētām Ainažos, Salacgrīvā, Liepupē, Tūjā. Šis jau
par tradīciju kļuvušais viens no novada zaļajiem projektiem ne tikai iesaista, bet arī
veicina vietējo mājsaimniecību un īpašumu sakopšanu, attīstot daiļdārzu veidošanas mākslu. Tikšanās noslēgumā, diskutējot un malkojot tēju, noskatījāmies tūjieša,
sakoptākā daiļdārza saimnieka Ojāra Kiršteina videomateriālu par savas ģimenes
veidoto dārzu. Ceru, ka visa dzirdētā un
redzētā iespaidā katrs mājup pārnesa kādu
ideju esošajam vai topošajam dārzam.
Savukārt Vasarsvētku nedēļā cikla
nākamajā pasākumā bibliotēkā viesojās
Salacgrīvas Tūrisma informācijas centra
(TIC) direktore Liene Some-Tiesnese,
lai vairāk pastāstītu par tūrisma projektu
Aplido. Apceļo. Apmīļo Latviju: 1836 km
pastaigā pa sauszemes robežu, kā arī par
Lauku ceļotāja maršrutiem tieši senioriem
ar atlaižu karti Sudraba ceļasoma. Tā dod
atlaidi lauku tūrisma pakalpojumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs cilvēkiem vecumā virs 55 gadiem.
Lienes prezentācijas pirmie slaidi deva
ieskatu viņas stāstā par izglītošanās pieredzi un ceļu atpakaļ uz savu dzimto pusi, lai
vadītu TIC Salacgrīvā. Uzzinājām daudz
noderīga par novada projektiem un iecerēm.
Dabas izglītības centrā apmeklētājiem
ir iespēja interaktīvā veidā, caur spēlēm un
smiekliem apgūt teoriju, iegūt un nostiprināt zināšanas par īpaši aizsargājamām

Saruna ar novada ainavu arhitekti Līgu Apsīti rosināja jauniem pavasara stādīšanas darbiem

dabas teritorijām un mūsu piekrasti - Vid
zemes akmeņaino jūrmalu. Un jaukākais ir
tas, ka šeit tiek gaidīts ikviens, bet īpaši
uzrunātas ir ģimenes ar bērniem.
Uzzinājām, ka autentiskā Vidzemes
zvejnieku sētā Kuivižos atrodas piemiņas
istaba kā veltījums tautas daiļamata meistaram rotkalim Kārlim Vismanim, ko izveidojis viņa radinieks Gints Šīmanis. Tas
ir savdabīgs stāsts par senā dzintara ceļa
maršrutu.
Ja plānojat tālāku izbraucienu, dodiet
ziņu un TIC speciālisti noteikti palīdzēs.
Novadā iecienīta ir nūjošana, arī dažādu
degustāciju vietu apmeklējums (piem., ar
kazas sieru, nēģiem utt.).
Liene pastāstītīja, ka, tuvojoties Latvijas simtgadei, Fonds 1836 apņēmies
realizēt projektu Aplido. Apceļo. Apmīļo
Latviju!, kura mērķis ir gar Latvijas pierobežu izveidot 1836 km garu tūrisma taku.
2015. gadā tika apzināti piemērotākie ceļi
takas veidošanai un veikta ekspedīcija apkārt Latvijai. Maršruts sadalīts simts posmos, katrs - 18,36 km garš, ko veikt, braucot ar automašīnu, divriteni vai staigājot.
Papildus takas izveidei projektā iecerēts
izveidot tūrisma ceļvedi un īpašu raidījumu ciklu, kā arī prezentēt filmu.
Sarunas ar Lieni raisījās viegli, klātesošie uzdeva jautājumus, apmainījās viedokļiem, ieteica savus risinājumus gan par
tūrisma takām, gan par piekļuves vietām
pie jūras. Liene pastāstīja, ka jau maija
beigās novadā iecerēts izvietot jaunus informācijas stendus, savukārt mēs ieteicām
šos stendus veidot tā, lai atstātu brīvu vie-

tu arī novada domes, pagasta pārvaldes un
vietējo kultūras iestāžu ikmēneša ziņām.
Vienojāmies arī par to, ka Tūjas bibliotēkā
turpmāk būs Salacgrīvas TIC informācijas
stends ar jaunākajiem novada tūrisma materiāliem un bukletiem viesiem, ceļotājiem
un vietējiem. Radās arī vēl citas idejas, bet
vispirms darīsim, tad runāsim.
Katrs no tikšanās reizes mājup varēja
paņemt Lienes atvestos jaunākos novada
tūrisma ceļvežus un bukletus, arī infolapu
par pirmo Reņģēdāju festivālu. Īpaši vērtīgs bija 46 ūdenstūrisma karšu Latvijā un
Igaunijā (abās valodās) materiāla apkopojums. Turpmāk tas būs arī bibliotēkas krājumā.
Visu pasākuma laiku fonā varēja vērot
videomateriālu par Salacu un citām Latvijas upēm. To veidojis mūsu bibliotēkas
lasītāju kluba biedrs un pasākumu atbal
stītājs O. Kiršteins, kurš vismaz 10 savus
aktīvākos dzīves gadus veltījis laivošanas
sportam pa Latvijas upēm. Ojārs sniedza
arī nelielu ieskatu sava videomateriāla
vēsturē.
Tikšanās noslēgumā visi devāmies uz
Zinību centru, lai aplūkotu Baltā galdauta
svētkos 4. maijā atklāto Agņa Šmita fotoizstādi Priekšmetu filozofija.
Paldies abām Salacgrīvas domes speciālistēm par atsaucību un stāstījumu,
tiekoties ar Tūjas bibliotēkas lasītājiem!
Paldies visiem par kopābūšanu. Uz tikšanos 21. jūnijā plkst. 13 vasaras saulgriežu
pasākumā Tūjas Zinību centrā!
Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas novada bibliotekāres - Limbažos
Salacgrīvas novada bibliotekāres 26. ap
rīlī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Limbažiem. Pirmais pieturas punkts bija
Limbažu Bērnu literatūras centrs. Gaišajās,
ziedošajās un labi aprīkotajās telpās laipni
sagaidīja smaidošas un priecīgas kolēģes.
Tālāk ceļš veda uz Limbažu Galveno bibliotēku. Tās iespaidīgums pārsteidza visas.
Tiešām Gaismas pils! Bibliotēkas vadītāja
mūs izvadāja ekskursijā pa modernajām
un ērtajām telpām. Tur uzturēties ikvienam
ir patīkami - sākot ar darbiniekiem un apmeklētājiem, beidzot ar visjaunākajiem
lasītājiem. Sajūtas kā citā pasaulē! Zeme,
ūdens, gaiss, uguns - šie četru dabas stihiju elementi brīnišķīgi paspilgtina interjera kopējo tēlu. No sirds priecājamies par
Limbažu jauno bibliotēku un ļoti ceram, ka
arī mēs Salacgrīvā drīz varēsim lepoties ar
Bibliokuģi.
Kultūras programmu turpinājām ar muzejiem. Kāpiens pa vecā ugunsdzēsēju depo
torņa kāpnēm Salacgrīvas novada bibliotekārēm lika paātrināties sirdspukstiem. Bet
visas godam sasniedza mērķi, lai no 5. stāva paraudzītos uz Limbažiem. Notikumiem
bagāto dienu noslēdzām Limbažu muzejā.
Tur notika aktīva rosība, jo plānots mainīt
dažādas ekspozīcijas. Šobrīd vienā no telpām izveidota izstāde par Svētupi. Apska-

Salacgrīvas novada bibliotekāres Limbažu muzejā

tes vērta bija mūsu himnas autora Baumaņu
Kārļa istaba. Tajā noklausījāmies interesantus faktus par viņa dzīvi. Mums tika dota
iespēja pielaikot senās cepures, kas kaut uz
neilgu brīdi ļāva iejusties citā tēlā.

Pozitīvā noskaņojumā, nodziedot dziesmu par jūru, Limbažiem teicām uz redzēšanos līdz nākamajai reizei!
Diāna Reide,
Salacgrīvas bibliotēka
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Jauna mācību virtuve Salacgrīvas vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolā atklāta jauna
mācību virtuve, kurā nepilna mēneša laikā tika veikts remonts un uzstādītas jaunas mēbeles. Gaišās, tīrās, labiekārtotās
telpas, jaunas virtuves mēbeles un iekārtas
Salacgrīvas vidusskolas mācību virtuvē ir,
pateicoties novada domei, mūsu seniem
draugiem - Handevitas pašvaldībai Vācijā - un skolai.
2015. gadā uz Salacgrīvu ar kravas
auto atveda Handevitas skolu centra mācību virtuves mēbeļu sagataves. Skolas
direktors Eduards Ādmīdiņš pastāstīja:
- Mēs visu pārtaisījām un izmantojām skolas jaunajā mācību virtuvē. Jaunas, mūsu
pašu iegādātas, ir galdu virsmas, taburetes, žalūzijas un remonts. Jaunā mācību
virtuve kopā ar mēbeļu sagatavju atvešanu un darbu izmaksāja aptuveni 4000 eiro.
Ja mēs būtu visu darījuši paši, vajadzētu
maksāt 9000. Skolas saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka papildināja: - Tā
bija mūsu ideja. Lūdzām, lai vācu draugi
atdod šīs virtuves iekārtas. Pērnpavasar
visu atveda izjauktā veidā. Tur bija sagataves, durtiņas, eņģītes un plauktiņi, divas
cepeškrāsnis, divas plīts virsmas un izlietne. Iekārtojot mācību virtuvi, materiāli
palika pāri, tos izmantosim, labiekārtojot
virtuvi skolas dienesta viesnīcā. Šajā virtuvē ir padomāts par visu un jauns arī ir
pilnīgi viss.
Uz atklāšanas pasākumu bija atnākuši

Jaunā skolas mācību virtuve atklāšanas dienā dāvanās saņēma krāšņus ziedus

skolēni, skolotāji un, protams, mājturības
skolotāji, kuri jau pavisam drīz iemēģinās
virtuves jaunās iekārtas.
Mājturības skolotāja Līga Siliņa neslēpa savu prieku: - Man ļoti paveicies!
Kādu laiku nestrādāju, nu atnācu atpakaļ
un tagad man ir jauna virtuve, esmu ļoti
laimīga un priecīga. Ir iedvesma strādāt,
jau tagad domāju un sapņoju, kādus tik
ēdienus te varētu pagatavot. Mājturību
mācu no 5. līdz 9. klasei, un mēs izmēģinām no visvieglākajām līdz sarežģītām receptēm. Šī virtuve ir fantastiska. Paldies
direktoram, ka viņam pietika spēka un

enerģijas izdarīt visu līdz galam. Paldies
Taņai, paldies Ojāram, paldies meistaram
Jānim, kurš visu salika kopā bez jebkādas
shēmas.
Skolas mācību virtuvē gatavo ne tikai
mājturības stundās. Skolēni kopā ar klašu
audzinātājiem, gatavojoties svētkiem, te
cep piparkūkas, pīrādziņus un picas. Skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena un viņas
audzēkņi noteikti šajā virtuvē pagatavos
kaut ko garšīgu.
Vēlot jaunajai virtuvei, lai tā labi valkājas, skolotājas Iveta Kupča un Lolita Valaņina telpu mīlīgumam dāvināja skaistus

telpaugus.
Trīs nedēļu laikā skolas mācību virtuvē
nomainīta grīdas pamatne un pati grīda,
atjaunota elektroinstalācija, nokrāsotas
sienas, iekārtota ventilācija, uzstādītas mēbeles un virtuves iekārtas (plīts virsmas,
cepeškrāsnis, trauku mazgājamā mašīna,
ledusskapis). T. Kondratjuka uzsvēra, ka
virtuves projekts ir pašas. - Mēbeles bez
jebkādām shēmām un norādēm kopā salika un jaunas taburetes izgatavoja uzņēmējs Jānis Bezbailis, remontdarbus klasē
veica skolas strādnieks - galdnieks, santehniķis, celtnieks vienā personā - Ojārs
Kļaviņš, - viņa skaidroja.
Lai mācību virtuve būtu tik labiekārtota, moderna, gaiša un plaša, saimniecības vadītāja lielu paldies veltīja draugiem Handevitas pašvaldībā, Salacgrīvas
novada domei, kas piešķīra finansējumu
darbu veikšanai, AS Brīvais vilnis un Inai
Melnalksnei par to, ka atļāva glabāt mēbeļu sagataves tīklu darbnīcā, siltās, apkurinātās telpās, uzņēmējam J. Bezbailim,
skolas strādniekam O. Kļaviņam un 11. un
12. klašu puišiem, kuri palīdzēja izkrāmēt
no Vācijas atvestās lietas.
Salacgrīvas vidusskolas mācību virtuve
ir atklāta. Lai skolēni mācās gardi gatavot
un savas iegūtās zināšanas un prasmes izmanto mājās, sagādājot saviem vecākiem
un draugiem pārsteigumu!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas skolēni Meža dienās

Aug mežs, augam arī mēs - šis sauklis
caurvij 2016. gada Meža dienu pasākumus
visā Latvijā. AS Latvijas valsts meži (LVM)
piedāvā iespēju gan lieliem, gan maziem
meža draugiem iepazīt un izzināt mežu.
Meža dienu pasākumu galvenais mērķis ir
parādīt, kā LVM apsaimnieko uzņēmumam
uzticēto valsts īpašumu - kā, kāpēc, kad un
cik daudz tiek darīts mežā. - Šeit būtiskākais nav paveikto darbu apjoms, bet gan
cilvēku iesaiste un interese par mežu un
tajā veicamajiem darbiem. Mēs cenšamies
uzrunāt sabiedrību, parādīt, kā top Latvijas
mežs, - kādā no intervijām skaidroja LVM
vecākais meža eksperts Kaspars Riže, stāstot par šogad izvēlēto saukli. Arī vēsturiski
Meža dienām bijuši dažādi aicinoši saukļi,
piemēram, Lai zaļo Latvija!, Uzzini vairāk
par mežu! u.c.
Katru gadu LVM aicina skolas un citus dabas draugus piedalīties gadskārtējās
Meža dienās visā Latvijā, kuru laikā var
pieteikties izzinošās ekskursijās, - skolēni
iepazīst mežu apsaimniekošanas procesus, tostarp piedalās putnu būrīšu izlikšanā vai tīrīšanā tam piemērotajā laikā.
Salacgrīvas vidusskolā 11 klases pieteikušās Mammadaba meistarklasē. No katras
klases izvēlētie dalībnieki 20. aprīļa rītā,

Šogad Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā projektu nedēļa tika veltīta vides
izglītībai mežā. Skolēni no 7., 8. un 9. klases pirmajā projektu nedēļas dienā devās
noskaidrot, kāda tipa mežs aug piejūras
zonā. Skolēni sadalījās grupās un aizpildīja skolotājas Inetas Lielkalnes izstrādātās darba lapas. Tā kā laiks pirmajā dienā
nevienu nelutināja, noslēgumā visi sildījās
pie ugunskura un izvērtēja savu darbu.
5. klases skolēni kopā ar Intu Somu
pētīja mežā augošos kokus, bet 6. klases audzēkņi devās iepazīt mežu kopā ar
mežsargu Mārtiņu Puriņu un redzēja ne
tikai mežā augošos kokus, bet arī tajā mītošos dzīvniekus un viņu alas. 1. - 4. klašu skolēni nepatīkamo laikapstākļu dēļ
pirmo dienas daļu darbojās skolas telpās
un strādāja grupās, veidojot prezentācijas
materiālus par ekosistēmu mežā. Otrdien
projektā Mammadaba skolēni stādīja
mežu un uzkopa skolas apkārtni. Trešdienā notika lielā viktorīna, kur katra klase
sagatavoja piecus jautājumus par Latvijas

bruņojušies ar labu garastāvokli, ticību, ka
nebūs lietus, savu vecāku atbalstu un attiecīgi saģērbušies, kāpa autobusā un skolotāju Vinetas Dances un Lolitas Valaņinas,
kā arī Rietumvidzemes mežsaimniecības
Salacgrīvas meža iecirkņa vadītāja Viļa
Pūteļa pavadībā devās Meža dienu dar
bos - stādīt jaunu mežu. Ja rīts bija cerīgs
ar saules stariem, tad ceļā uz mežu sāka līt.
Kad nonācām mežā, lietus nebija mitējies,
tāpēc kādu laiciņu pasēdējām autobusā.
Noskaņojums visiem bija optimistiks un
cerīgs. Tad tomēr nolēmām kāpt ārā un sākt
strādāt. Un lietus mitējās! Visi tika sadalīti
grupiņās, saņēma darba cimdus un stādīšanas stobrus. Katrai grupai noteiktā vagas
sākumā tika izdalītas stādu kastes, un darbs
varēja sākties. Gan mazie pirmklasnieki,
gan lielākie strādāja tiešām ar prieku, nopietni, atbildīgi. Nevienam neienāca prātā
slinkot, čīkstēt, ka grūti. Bija prieks vērot,
kā ar mazajiem priežu stādiņiem piepildās
lielais lauks, kurā izaugs jauns mežs. Tā kā
tas ir netālu no ceļa, ikviens varēs iebraukt
kopā ar vecākiem un apskatīties, kā aug
pašu rokām stādītie koki. Mēs, skolotāji,
ļoti ceram, ka skolēni, kuri paši aktīvi piedalās dažādās ar dabu saistītās aktivitātēs,
nekad nedosies uz mežu, lai tur izmestu sa-

Tādi bija
skolēnu
cimdiņi
pēc meža
stādīšanas.
Labi
pastrādāts!

vus sadzīves atkritumus, kā varējām vērot
vietā, kurā strādājām.
Pēc padarīta darba visus kā latviešu tautas pasakā Galdiņ, klājies! mežmalā gaidīja
servēts piknika galds, sagatavoti iesmi ar
desiņām un smaidīgi ēdinātāji. Svaigā gaisā ēstgriba visiem laba. Vairākums skolēnu
vēl labprāt būtu pastrādājuši, jo visiem likās, ka pasākums ātri beidzās.
Šis ir jau devītais gads, kad Salacgrīvas
vidusskolas skolēni piedalās meža stādīšanā. Lielākā daļa bērnu to dara pirmo reizi

Vides izglītība mežā

Kokus stādot, arī ainažnieki darīja Latviju zaļāku!

dabu un varēja parādīt savas zināšanas par
augiem, dzīvniekiem, sēnēm, kukaiņiem,
mežu tipiem un to atspoguļojumu latviešu
tautasdziesmās. Visaugstākos rezultātus

sasniedza 8. klases, 2. vietā 2. klases, bet
3. - 4. klases skolēni.
Visu klašu skolēni devās orientēties
Ainažu pilsētā. Viņiem bija uzdevums

un izsaka vēlmi to darīt vēl. Priecājamies,
ka mūs vienmēr atbalsta un visus šos gadus kopā ar mums Meža dienās ir mežzinis
V. Pūtelis. Pirms devāmies prom no meža,
lielu paldies skolēni teica gan atbildīgajiem par pikniku no Valmieras, gan visiem
pieaugušajiem palīgiem, kuri bija kopā ar
skolēniem un deva padomus priedīšu stādīšanā.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

sameklēt skolotāja Mareka Runča izvietotos kontrolpunktus. Šeit vislabāk veicās
2. klases komandai, 2. vietā palika 5. klases komanda, 3. - mūsu pirmklasnieki.
Visi bija noskrējušies, sārtiem vaigiem un
priecīgi.
Pēdējā projektu nedēļas dienā lasījām
priežu čiekurus un ļoti īsā laikā visi kopā
izveidojām jaunu sajūtu taku Ainažu piejūras teritorijā. Tā sagādāja ne mazums
prieka jaunāko klašu skolēniem, jo, spītējot vēsajam laikam, taka tika izmēģināta,
čāpojot ar kailām kājām. Izskanēja ierosinājums to pagarināt un papildināt ar kādu
citu materiālu. Tomēr skolēnu acīs bija
gandarījums par paveikto. Cerams, ka taka
priecēs arī citus mūsu pilsētas iedzīvotājus
un tās viesus. Paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu tās tapšanā!
Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā
P.S. Vairāk bilžu var apskatīt mājaslapā
www.ainazuskola.lv.
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Par aktuālo Salacgrīvas vidusskolā
Laiks paskrējis gluži nemanot, un
beigām tuvojas mācību gada aktīvākais
mēnesis - maijs. Pirmo reizi Salacgrīvas
vidusskola startējusi Latvijas Olimpiskās
komitejas organizētajā projektu konkursā
Sporto visa klase. Rezultāts ir veiksmīgs Salacgrīvas vidusskola, par spīti lielajai
konkurencei visas Latvijas mērogā, ieguvusi sporta apģērbu 2.a klasei, kas nākamajā mācību gadā aktīvi pievērsīsies
sporta nodarbībām, fiziskajām aktivitātēm
svaigā gaisā un stājas vingrinājumiem.
Liels paldies skolotājiem Lolitai Valaņinai, Ivetai Kupčai, Sandrai Bērziņai,
Rasmai Turkai un Valentīnam Turkam,
2.a klases skolēniem un viņu atsaucīgajiem vecākiem!
Salacgrīvas vidusskola kļuvusi arī par
Lauku atbalsta dienesta klientu, lai veiksmīgāk startētu dažādos projektu konkursos un piesaistītu Eiropas Savienības projektu konkursu papildu līdzekļus.
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem

un skolēnu vecākiem, kuri 4. maijā iesaistījās sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks organizētajā pasākumā Maija
ielu stafešu skrējiens.
5. maijā Salacgrīvas vidusskolas pārstāvji - skolotāja Inta Cirša un 4.b klases
skolniece Emīlija Rāpa - devās uz ZAAO
organizēto svinīgo pasākumu vides izglītības konkursa aktīvākajiem dalībniekiem.
Lepojamies ar Salacgrīvas vidusskolas
čaklajiem makulatūras vācējiem - paldies
jums visiem!
12. maijā sacījām lielu paldies mācību
priekšmetu olimpiāžu un dažādu konkursu godalgoto vietu ieguvējiem, viņu vecākiem un skolotājiem skolas ikgadējā pasākumā Mēs lepojamies. Mums tiešām ir, ar
ko lepoties! Paldies 10. klases skolēniem
Katrīnai Strautiņai un Ernestam Horenam
Biseniekam, kuru idejas šo pasākumu padarīja krāšņāku.
13. maijā, kad skolā skanēja pēdējais zvans, iedvesmojām 9. un 12. klašu

skolēnus lieliskiem sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos. Paldies klašu audzinātājām Ritai Ziemelei, Silvijai Tītei, Laimdotai Pelšei un Rutai Imantai Valeniecei,
abu 8. klašu skolēniem un audzinātājām
Ritai Kariņai un Sandrai Bērziņai.
16. maijā 10. - 11. klašu komerczinību
kursa skolēni un citi interesenti bija laipni
aicināti piedalīties lietišķajā spēlē (detalizētāka informācija sekos).
23. maijā 5. - 8. klašu skolēnu erudīciju un aktivitāti pārbaudījām Dabaszinātņu
dienā. Paldies skolotājai Līgai Tauriņai
par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā, dabaszinātņu metodiskās komisijas skolotājiem, klašu audzinātājiem un
10. klases skolēniem par palīdzību!
25. maijā 1. - 4. klašu skolēni devās
pārgājienos, 5. - 8. klašu skolēni iepazina
Salacgrīvu, kamēr 10. - 11. klašu audzēkņi izglītojošā lekcijā tikās ar komercdarbības speciālistu J. Stabiņu.
27. maijā 1. - 4. klašu skolēni apguva

vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas
kopā ar čaklajām skolotājām I. Kupču, Indāru Ceiku, Daci Kašu, L. Valaņinu, Eviju
Kosīti-Viļķinu, Baibu Runci, Lieni Juraku, Edīti Liedeskalniņu un Vinetu Danci.
Lieliski panākumi šajā gadā Salacgrīvas
vidusskolas pārstāvjiem ir Zelta zivtiņas
čempionātā. Teicams starts bija 6.b klasei
(skolotāja Sabīne Medne). 28. maijā čempionāta finālā startēja 5.a (sk. I. Kupča),
7.b (sk. Ingūna Ādmīdiņa) un 11. klase
(sk. Guntars Ūdris). Uz čempionāta finālu
šīs klases devās par Salacgrīvas novada
domes un Salacgrīvas vidusskolas budžeta
līdzekļiem finansētā transportā.
29. maijā svinējām Salacgrīvas novada
bērnu svētkus, kas šogad norisinājās Ainažos, bet 30. maijā klāt mācību gada lielā
diena - liecību izsniegšana. Paralēli visām
šīm aktivitātēm notika 9. un 12. klašu eksāmeni. Veiksmi un izturību! Lai mums
visiem kopā viss izdodas!
Sanita Šlekone

Ceturto reizi apmaiņas vizītē Vācijā

Pēc agrās celšanās un izbraukšanas
plkst. 3.30 no rīta, veiksmīgas pārbaudes
lidostā, nedaudz sāpīgām ausīm pēc nolaišanās, 15 skolēni un 3 skolotāji no Salacgrīvas vidusskolas 20. aprīlī veiksmīgi ieradās Hamburgas lidostāVācijā. Ap
plkst. 11 pēc vietējā laika (pulkstenis pagriezts stundu atpakaļ) ieradāmies Handevitas skolā. Skolēnus sirsnīgi sagaidīja
rudenī iepazītie vācu skolēni. Pēc skolas
iepazīšanas sekoja pusdienas skolas ēdamzālē ar nosaukumu Leiputrija. Pēcpusdienu skolēni pavadīja ģimenēs, mazos draugu pulciņos. Nākamajā dienā visi šķita
apmierināti un varēja ķerties pie jaunām
aktivitātēm. Sākumā visi mācījās deju, ar
ko uzstāties sestdien kopīgajā vakarā ar
vecākiem, divās grupās gatavoja 3 dziesmas, spēlējot arī dažādus mūzikas instrumentus, bet pārējie gatavoja pusdienas visai grupai. Jāpiebilst, ka deju un mūzikas
nodarbības vadīja skolēni.
Pusdienās mazās grupās tika gatavota
sīpolu-zirnīšu zupa, ceptas izcili gardas
picas maizītes un pagatavots deserts. Jāteic, ka mācību virtuve jaunajā korpusā ir
iekārtota lieliski, galds krāšņi saklāts. Dažiem gan bija iebildumi pret sīpolu zupu,
bet skolotājiem prasījās pat papildporcija.
Malači visi! Skolotājām bija iespēja paviesoties matemātikas stundā integrētajā
klasē un vērot, kā 10. klase gatavojas angļu valodas eksāmenam. Varējām ieskatīties, kā tehnikas stundā skolēni gatavojas
prezentācijai par motoriem, un apskatīties,
kādā klasē vācu valodu mācās bēgļu bērni.
Apmeklējot vairākas stundas, konstatējām,
ka skolēni stundās strādā ļoti motivēti, turklāt diezgan pedantiski ievēro noteikumus
attiecībā uz mobilajiem telefoniem - ienākot skolā, neredz nevienu pašu. (Skolēni
gan kādus lietotājus bija pamanījuši, bet
tie tad ir pavisam nedaudzi.) Otrs noteikums ir - garie starpbrīži jāpavada ārā,
vienīgi tad, ja ir sniegputenis vai lietus gāž
spaiņiem, var palikt iekšā. Skolotāji strādā
pēc iekļaujošām programmām, klasē mācās skolēni ar dažādām spējām un veic dažādus uzdevumus. Šogad tur būs pirmais
vidusskolas izlaidums, kas ierakstīs jaunu
lappusi skolas vēsturē.
Piektdien mūs sagaidīja gan aizsarg
dambji pie jūras, gan pati Ziemeļjūra.
Laiks bija saulains, bet pavēss, izbaudījām
spirgto jūras vēju, bet skolēni izmēģināja
paisuma uznācienu. Neparasti pludmalē
izskatījās tualetes, kas izbūvētas uz aug
stām kājām, lai tās neskartu paisuma viļņi.
Pēc aukstā jūras krasta īsti vietā bija peldbaseina apmeklējums, kas daudziem sagādāja īstus jautrības brīžus, - nav nekāds
joks, kad mākslīgie viļņi iegāž tevi sāļajā
ūdenī!
Sestdiena mūs ar kuģīti ved uz Gliks-

Gliksburgas pils apmeklējums vienmēr ir interesants un atraktīvās gides stāstījums - atmiņā paliekošs

burgas pili (renesanses laika pils ūdenī, ko
sauc par Eiropas karaļnamu šūpuli, būvēta
16. gs.). Atraktīvā gide, ģērbusies atbilstoši pils tapšanas laikam, prata mūs aizraut
ar saviem stāstiem.
Jāteic, ka atšķirībā no projekta Latvijā, vācieši daudz vairāk laika atvēlēja
ģimenēm, jo darbdienā pilksten 13 visus
pa mājām izvadāja skolas autobuss. Bet
jauniešus tas nemaz netraucēja, viņi pilnā
mērā izbaudīja kopābūšanu ar vācu skolēniem. - Vislabāk paliks atmiņā vācu ģimene, pie kuras es dzīvoju, un kopīgie vakari
ar vācu jauniešiem. Mums tomēr dots tik
maz laika, jācenšas to pēc iespējas izmantot. Sliktāk ir tad, ja neesi atradis kopīgu
valodu ar vācieti vai arī tev šis skolēns ir
pavisam nepiemērots, - iespaidos dalījās
Nensija. Par tradīciju kļuvis vakars kopā
ar ģimenēm, kur skolēni atrāda grupās paveikto - šoreiz deju un trīs dziesmas. Arī
mēs uzstājāmies ar latviešu tautasdziesmu, bet pārsteigumu ģimenēm sagādāja
Krista un Lauris, kuri speciāli braucienam
bija iemācījušies un lieliski nodejoja latviešu tautas deju Raibie cimdi.

Svētdiena pagāja ģimenes aprūpē. No
rīta bija uzsnidzis sniegs, tādēļ lielas aktivitātes ārā nevarēja plānot, bet skolēnus
sagaidīja gan Ūdens pasaule, gan boulings, gan citas aktivitātes.
Pirmdien visi divās grupās veica ķīmijas eksperimentus, citi mēģināja atdarināt
popārta mākslinieka Džona Rizzi rokrak
stu, papildinot mūsu brauciena fotogrāfijas ar māksliniekam raksturīgiem motīviem, kas nemaz nebija viegls uzdevums.
Pēcpusdienā skolas zāle pildījās ar 8. klašu skolēniem - potenciālajiem projekta dalībniekiem nākamajā mācību gadā. Vācu
pusei ir, ko izvēlēties, - viņiem ir piecas
paralēlklases. Jau nākamajā rītā no vienas
klases bija pieteikušies 12 jaunieši. Arī
mums ir laiks domāt par nākamajām viesģimenēm.
Otrdien mūs veda uz Hamburgu, izbaudījām gan sniegputeni, gan sastrēgumus,
bet pilsēta mūs sagaidīja bez nokrišņiem
visā krāšņumā. Toties lidosta mūs negribēja laist projām - tehnisku iemeslu dēļ
tika atcelts reiss un mēs nakšņojām lidostas neērtajos solos. Tad nu pilnībā varēja

izbaudīt to, ka laiks ir relatīvs - likās, ka
pulkstenis ir apstājies. No aviokompānijas
saņēmām kuponus vakariņām un brokastīm, bet no rīta laimīgi kāpām lidmašīnā,
kas tikko bija atlidojusi no Rīgas. Beigas
labas - viss labs! Ar nokavēšanos trešdien
pusdienlaikā Rīga mūs sagaidīja ar neparasti siltiem laikapstākļiem.
Ieguvumi, protams, ir lielāki par pārdzīvoto stresu. Jāatzīmē gan angļu valodas nostiprināšana, gan komunikācijas
prasmju uzlabošana, tapat jāpriecājas par
iespēju pavadīt laiku kopā ar draugiem.
Skolēni visvairāk novērtēja darbošanos
grupās, kur jākomunicē, lai sasniegtu rezultātu, kā arī kopā pavadītos vakarus.
Visi novērtēja pozitīvos vācu jauniešus
un iespēju iepazīt dzīvi Vācijā, kā arī pašu
zemi ārpus ģeogrāfijas mācību grāmatas.
Ceru, ka šis stāsts ieinteresēs nākamos
devītklasniekus un viņu projekta laiks būs
tikpat aizraujošs.
Ceļojumu kopā ar 15 jauniešiem un
kolēģēm Gunu Meieri un Silviju Tīti
izbaudīja
Inta Cirša
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Pirmsskolas skolotāju metodiskajā apvienībā
Noticis kārtējais Salacgrīvas novada
pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs Atbalsta pasākumu kvalitātes nodrošināšana iekļaujošās izglītības
īstenošanā. Semināra laikā apsprieda, kas
ir iekļaujošā izglītība, kādi ir tās galvenie
principi un kādi ir nosacījumi, lai varētu
realizēt iekļaujošo izglītību. Atšķirīga ir
darba specifika pedagogam, kurš strādā iekļaujošajā grupā.
Visbūtiskākā ir sabiedrības, t.sk. izglītības iestādēs strādājošo, attieksme, vēlme

palīdzēt bērnam iekļauties kolektīvā, socializēties, justies pilnvērtīgam sabiedrības
loceklim. Speciālās zināšanas ļauj saskatīt
problēmu, veikt agrīnu diagnostiku un izvēlēties atbilstošu darba metodi.
Mūsu novada pirmsskolas iestādēs iekļauti bērni no visu veidu iekļaujošās izglītības mērķgrupām: reemigrējušie un
ārzemēs dzimušie Latvijas valstspiederīgo
bērni, sociālās atstumtības riskam pakļautie, bet visplašākā grupa - attīstības spēju
un veselības riskam pakļautie. Kopā ar at-

balsta personālu - logopēdu, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu grupu - skolotāji
bērniem iespēju robežās sniedz nepieciešamo atbalstu mācību un audzināšanas procesā, izstrādājot un realizējot individuālos
plānus un speciālistu vadībā vadot individuālas nodarbības, kā arī pielāgojot mācību
vidi, iekārtojot sensoros mācību centrus ar
īpaši gatavotiem mācību materiāliem.
Metodiskā apvienība atzina, ka tālākizglītības kursos apgūtās zināšanas, mācību ekskursijās gūtā pieredze, vērotais citu

kolēģu darbā ļauj strādāt iekļaujošajā izglītībā. Pamazām veidojas pieredze darbā
ar reemigrējušajiem bērniem, taču lielais
bērnu skaits grupā un speciālistu trūkums
traucē visu veikt pietiekami efektīvi. Tādēļ jādomā, ko darbā varētu optimizēt, kā
piesaistīt papildu resursus, lai visi bērni,
kuriem tas nepieciešams, laikus saņemtu
atbalstu.
Ligita Dambe,
metodiskās apvienības vadītāja

PII Vilnītis

Noslēdzies pašgatavoto sensoro
rotaļlietu konkurss
Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis
noslēdzies pašgatavoto sensoro rotaļlietu konkurss, kas turpinājās mācību gada
garumā. Tā mērķis bija papildināt grupās
sensorās attīstības mācību centrus ar jaunām adītām rotaļlietām, lai bērniem būtu
iespējas vingrināt pirkstu sīko motoriku,
kas savukārt veicina galvas smadzeņu attīstību, rokas sagatavošanu rakstībai, runas
attīstību un ir labs līdzeklis sajūtu, uztveres, iztēles, krāsu apguves un radošuma
veicināšanai.
Paveikto vērtēja Salacgrīvas novada domes deputāte Aija Kirhenšteine, iestādes
padomes priekšsēdētājs Raimonds Kreituss, iestādes padomes locekle Sanita Reiziņa, vadītāja Dace Vilemsone un vadītājas
vietniece izglītības jomā Ligita Dambe.
Darbi izcēlās ar bagātīgu ideju klāstu,
ar pielietojuma daudzveidību, jauku estētisko noformējumu. Grupa Saulītes (skolotājas Sanita Janīte un Agita Krūmiņa)
var lepoties ar visbagātīgāko materiālu
klāstu, ko daudzveidīgi var piemērot visa
vecuma grupām. Grupa Taurenīši (skolotājas Elīna Tomsone un Inga Leimane)
interaktīvā veidā demonstrēja, kā sensoro
materiālu pielietot nodarbībās, integrējot
dažādas prasmes. Grupa Vāverēni (skolotājas Sandra Jirgensone un Agnese Zeimane) papildinājušas mācību centru ar adītu
didaktisko mājiņu un materiālu tīšanai,
vēršanai un pogāšanai. Grupas Mārītes
(skolotājas Anita Koidu un Aiga Vilkaule)
mazuļiem sarūpēts adīts materiāls grupēšanai, šķirošanai, vēršanai. Svētciema filiāles
grupas Snīpīši (skolotāja Anita Kauliņa)
bērni labprāt rotaļājās ar adītām čūskām,
kuru vēderiņus var piepildīt ar kastaņiem,
zīlēm, bet Snīpji (skolotāja Indra Medne),
gatavojoties skolai, spēlēja pašu gatavotas
burtu spēles. Cita vidū īpaši izcēlās trīs estētiski augstvērtīgi un oriģināli autordarbi:
Zaķēnu skolotājas Maijas Treimanes adītā
sensorā spēle Gadalaiki, kur bērns no trīs
raksturīgā krāsu gammā adītām joslām var
veidot četru gadalaiku ainavas, daudzveidīgi tās papildinot ar atbilstošiem objektiem; Zaķēnu skolotājas Solvitas Kalniņas
no otrreizējām izejvielām skaitīšanai, šķirošanai, grupēšanai gatavotā spēle Mārītes;
Bitīšu skolotājas Žannas Līdakas didaktiskais materiāls Rakstīto burtu alfabēts un
Cipari, kas pielietojami pareizas rakstības
veicināšanai un rakstīto burtu pazīšanai.
Galveno balvu - apmaksātu mācību ekskursiju - piešķīra divām grupām: grupai
Ābolīši (skolotājas Kristīne Zabrovska un
Irisa Armoševičus) par daudzveidīgu adīto mācību rotaļlietu klāstu, kur materiāla
mērķtiecīgā sistematizēšanā pēc pielietojamības un funkcionalitātes tika demonstrēta augsta pedagoģiskā kompetence, kā
arī Korģenes filiāles grupai Pelītes (skolotājas Ilga Ūdre un Agnese Zeimane) par
daudzveidīgām idejām otrreizējo izejvielu
izmantošanā sensoro spēļu izgatavošanai
dažāda vecuma bērniem.
Var rasties jautājums, kādēļ jātērē laiks,
kaut ko adot, ja veikali piedāvā tik dažādas
modernas spēles no dažādiem materiāliem
un daudzveidīgas rotaļlietas? Atbilde ir
vienkārša - nav gudrāka skolotāja par dabu,

un dabu veikalā nevar nopirkt. Mums jāmeklē alternatīvas un jānes dabas elementi
telpā, ja vēlamies, lai bērni redz un ierauga,
dzird un saklausa un mācās sajust ar sirdi.
Mainoties izglītības sistēmai, ikdienā
ienāk informāciju tehnoloģijas, caur globālo tīmekli palielinās informācijas plūsma,
palielinās dzīves temps, trūkst laika, līdz
ar to paaugstinās stresa līmenis, sabiedrībā
mainās prioritātes un vērtības. Rodas jautājums - kā šādos apstākļos jūtas mūsu bērni.
Kā viņi aug un attīstās, vai un kā kļūst par
personībām? Vai mēs spējam bērniem iedot
pašu labāko pieredzi, ko esam pārņēmuši
no saviem vecākiem? Vai mūsu bērni aug
laimīgi?
Nav noslēpums, ka katrs divgadnieks
šodien brīvi rīkojas ar planšeti, pats izvēlas, kādas filmiņas skatīties, patstāvīgi mācās ciparus un burtus internetā, dzied līdzi
vienkāršas bērnu dziesmiņas angļu valodā,
spēlē interaktīvas datorspēlītes. Bet vai ar
to varam uzskatīt, ka mūsu bērns attīstās
pilnvērtīgi? Vai bērnam visu varam sniegt
caur informācijas tehnoloģijām? Jā, tas ir
labi, tas ir mūsdienīgi, intelektuālā attīstība
notiek strauji, bērni spēlējoties iemācās lasīt, rēķināt, pazīt dažādus augus un dzīvniekus, taču bērna emocionālā pasaule, spēja
just līdzi, patiesi priecāties, viņa sajūtas,
tauste, uztvere, iztēle, radošums attīstās tikai dabiskā vidē un ciešā saskarē ar dabu, ar
norisēm tajā, arī bērnu savstarpējā saskarsmē.
Ja mums, pieaugušajiem, kāds pavaicātu, ar ko saistās mūsu atmiņas par bērnību,
atbildēs visbiežāk minētu pieneņu pļavu,
lēkāšanu pa tikko nolijuša lietus peļķi, ievziedu smaržu upmalā, paša plūktu meža
melleni uz mēles, pusdienas miegu jaunajā sienā, silta, tikko slaukta piena krūzi,
kartupeļu talku ar pēc tam ugunskura pelnos ceptiem jaunajiem kartupeļiem un vēl
daudz jaukām dabiskām lietām, ko piedzīvojām un izjutām, ik dienu esot blakus vecākiem viņu darbos un netieši vērojot dabu
un tās norises. Tā pastarpināti mācījāmies
just, sasmaržot, saskatīt krāsas, mācījāmies
iepazīt pasauli ne caur datora ekrānu, bet
dabiskā vidē, tiešā saskarē ar dabu, pašiem
darbojoties, izmēģinot, vērojot, salīdzinot.
Varam uzdot sev jautājumu, kad pēdējo
reizi mūsu bērni basām kājām iebriduši ziedošā pieneņu pļavā, sajūtot saldo medaino
pieneņu smaržu, kad vijuši pieneņu vainagu? Kad bērni mazgājuši muti rīta rasā un
gulējuši zālē, vērojot, kā debesīs peld samtaini mākoņi, veidojot dažādus krāsainus
pasaku tēlus? Vai viņi jel reizi gājuši caur
sidraba birzi? Vai esam ļāvuši bērniem lietus laikā lēkāt pa peļķēm un no sirds priecāties par silto ūdeni, par jautrām lietus ūdens
strūkliņām, kas tek gar vaigiem uz leju? Vai
kopā ar bērnu esam cēluši pagalmā sniegavīru vai vasarā liedagā būvējuši smilšu
pilis? Tikai retā ģimene varēs atbildēt apstiprinoši.
Lūk, tāpēc mums jāļauj dabai ienākt mācību telpā, radot apstākļus bērnu attīstībai,
ko nespēj nodrošināt modernās tehnoloģijas. Sensoro mācību materiālu izmantošana
ir efektīva alternatīva, viens no veidiem, kā
to sekmīgi panākt.

Jaunās rotaļlietas mācīs bērniem redzēt, ieraudzīt, dzirdēt, saklausīt un sajust ar sirdi

Varavīksne zālē ik rītu sveic ikvienu, kas tur ieiet, radot kopības sajūtu un apziņu, ka mēs
visi esam kaut kā liela un kaut kā nozīmīga sastāvdaļa. Mēs visi esam savas zemes Latvijas - bērni

Staro koša varavīksne
Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis
kopš 1. maija uz aktu zāles sienas staro
koša varavīksne. Sagaidot svētkus Latvijai, Mātes dienu, vasaru, arī pošoties
izlaidumu laikam, krāsu niansēs, dažādās
noskaņās bērni attēlojuši jaukās bērnības
dienas. Ar šo kopdarbu Varavīksne piedalāmies SIA Tikkurila un krāsu zīmola
Vivacolor rīkotajā radošo darbu konkursā
Košas sienas - krāsainas dienas.
Konkursa rīkotāji novērtējuši, cik liela
nozīme ir krāsainai, estētiskai videi pirmsskolas izglītības iestādēs, kur mazuļi pavada lielu daļu sava laika, tādēļ balvā uzvarētājiem dāvās Vivacolor krāsas. Izglītības
iestādei, kurai būs paveicies visvairāk,
māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa dāvās
košu un krāsainu sienas gleznojumu.
Veidojot kopdarbu, katra grupiņa izvēlējās savu krāsu gammu: 6 - 7 gadīgo
grupa Ābolīši iezīmējuši violeto varavīksnes loku, 1,5 - 3 gadīgo grupa Mārītes tumši zilo, 4 - 5 gadīgo grupa Taurenīši gaiši zilo, 3 - 4 gadīgo grupa Vāverēni
iekrāsojuši gaišo saules krāsu - dzelteno,
5 - 6 gadīgo grupa Saulītes - oranžo, bet
6 - 7 gadīgo grupa Bitītes izvēlējusies
sārto toņu gammu. Katra bērna radošais
darbiņš radis vietu varavīksnē, kuru izkārtot uz sienas palīdzēja iestādes padomes
priekšsēdētājs Raimonds Kreituss. Esam
pateicīgi viņam par atsaucību, pacietību,
ieinteresētību un atbildību, darbojoties
PII Vilnītis labā!

Varavīksne zālē ik rītu sveic ikvienu,
kurš tur ieiet, radot kopības sajūtu un apziņu, ka mēs visi esam kaut kā liela un kaut
kā nozīmīga sastāvdaļa. Mēs visi esam savas zemes - Latvijas - bērni:
Zied mana košā bērnība
kā pirmo vizbulīšu trakumā,
kas jautros strazdu treļļos
zilgo meža ielokā,
un zied tā arī jūras viļņu
zilzaļbaltā klājienā
tepat aiz kāpām
mūsu Salacgrīvas jūrmalā.
Es, pāri leknām
zeltpureņu pļavām skrienot,
pa gaišu saules staru
sapņu tiltu
uz horizonta pusi jūrā brienu,
un stieg man kājas
dzintargraudu mirdzumā,
kad tētim, mammai pieglaužos
es dzimtā liedagā.
“Tavs ceļš būs tāls,”
čukst vējš un sārtā rīta ausma
debess plašumā,
kad es caur savu košo bērnību
pa spožu varavīksnes tiltu
dodos sapņu tālumā.
Par konkursa darbiem bija iespējams
balsot portālā delfi.lv no 9. līdz 29. maijam. Lai mums izdodas!
Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece izglītības
jomā
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Skolas
Salacgrīvā
Sakarā ar gaidāmo skolas 90 gadu jubileju cenšamies precizēt ziņas par skolas ēkām, jo mācības savulaik notikušas vairākās vietās, un
tās arī mainījušās. Tikai 1971. gadā visi bērni beidzot sāka mācīties
vienkopus vienā maiņā jaunajā skolā ar 1072 vietām.
Nav precīzu ziņu, kurā gadā mācības beigušās abos Pērnavas ielas
namos. Pilnīgi nav skaidrs par ēku pretī piemineklim Pērnavas ielā
17. Tāpat - vai kādas klases atradušās arī Grīvās, vai tur bijis tikai
internāts.
Pie visām skolas ēkām tiks pieliktas plāksnes ar informāciju, no
kura līdz kuram gadam tur darbojusies skola. Tāpēc vēlamies gadus
iespējami precizēt. Lūdzam pārbaudīt šeit publicētās ziņas un labot
kļūdas!
l Krasta ielā 12 (tagad Nr. 44.)
1877. - 1971. (ēku ceļ no 1876. līdz 1877. gadam)
l Pērnavas iela 5 (tagad Nr. 11) (pie pareizticīgo baznīcas)
1876. - 1951.
l Pērnavas iela 7 (tagad Nr. 17.) (pie pieminekļa)
1920. - 1960. gadu pirmā puse
l Mācītājmuiža (Meldru iela 18) 1951. - 1954.
l Grīvas - 1960. gadu sākums
l Vidzemes iela 7 1954. - 1971.
l Jaunā vidusskola Pērnavas iela 31 no 1971. gada
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja
muzejs@salacgriva.lv
Tālrunis 64071981

Aicinājums
palīdzēt
13. aprīlī Liepupes pagasta
Kalniņu mājās izcēlās ugunsgrēks un divi tās iemītnieki palika bez pajumtes un iedzīves.
Bijušās mājas iemītniece Ināra Drozda atradusi jaunu dzīvesvietu, taču tās iekārtošanai
nepieciešamas sadzīves preces
(gāzes plīts un balons, ledusskapis, neliels virtuves galdiņš,
taburetes) un nedaudz līdzekļu
rīģipsim, linolejam, krāsām un
tapetēm.
Par sadzīves precēm zvanīt
27320757, vai arī ziedot - konta
nr. LV47HABA0551031574902.

Konkurss Salacgrīvas novada
sakoptākais īpašums 2016
Salacgrīvas novada dome vēlas veicināt
sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas
dzīves un darba vides veidošanu Salacgrīvas novadā, organizējot konkursu Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2016.
Aicinām pieteikties!
Konkursa dalībnieki
Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt
var ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju
un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.
Konkursa nominācijas
Lauku sēta,

l

l
l

vi,

Savrupmāja pilsētā vai ciemā,
Daudzdzīvokļu mājas - māju kooperatī-

Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks
objekts,
l Ražošanas uzņēmums.
l Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa vērtēšanas komisijas var piešķirt pēc
sava lēmuma, piemēram, īpaša ugunskura
vieta, skaisti noformēts balkons u.tml.
l

Konkursa noteikumi
Pieteikumu par piedalīšanos līdz 10. jūnijam iesniedz Salacgrīvas novada domes
Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai
pa telefonu 64071973, tajā norādot īpašu-

l

ma adresi, nomināciju un īpašnieka kontaktinformāciju - tālruņa numuru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz 16. jūnijam.
l Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot
pirmajai vietai 120 EUR, otrajai 90 EUR,
trešajai 60 EUR un speciālbalvai 50 EUR.
l Ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek
Ražas ballē Liepupē 22. oktobrī.
l Konkursā var piedalīties, bet netiks vērtēti konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015 visu nomināciju pirmo
vietu laureāti.
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4. maija skrējiens Salacgrīvā
4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā, Salacgrīvā norisinājās Maija skrējiens.
Šāds stafešu skrējiens klasēm, interešu grupām, darba kolektīviem un visiem skriešanas faniem Salacgrīvas novadā notika
otro reizi. Skrējienā piedalījās Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas, Liepupes
un Salacgrīvas vidusskolas skolēni, kā
arī Salacgrīvas novada sporta klubu, darba kolektīvu, biedrību un brīvi izveidotās
komandas. Kopskaitā skrējienā iesaistījās
29 komandas un bija 190 skrējēji.
Pirms atskanēja starta signāls, apsveikuma vārdus sportistiem un viņu atbal
stītājiem sacīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs:
- Prieks, ka svētkus svinam kopā! Latvija 1918. gadā ieguva neatkarību, tas bija
mūsu vecotēvu nopelns, bet laiks pirms
25 gadiem bija mūsu laiks, kad mūsu paaudze izdarīja svarīgāko, atjaunoja Latvijas neatkarību. Toreiz bija drosme un
spēks, un mēs to izdarījām. Latvijas otro
dzimšanas dienu varam svinēt dažādi sportojot, priecājoties un sēžoties pie balti
klāta svētku galda. Apsveicu visus svētkos
un vēlu, lai diena ir brīnišķīga.
Sacensības atklāja paši jaunākie dalībnieki - 1. klašu skrējēji (katrā komandā
4 meitenes un 4 zēni). Viņiem 600 m
garā trase bija sadalīta astoņos etapos, un
1. klašu grupā stafetē uzvarēja Salacgrīvas
vidusskolas 1.b klase, 2. vietā 1.a klase un
3. - 1.c klase.
2. - 3. klašu grupā stafetē piedalījās piecas komandas (katrā 4 meitenes un 4 zēni),
600 m garā distance tāpat bija sadalīta

Maija skrējienā piedalījās novada skolēni un arī pieaugušie

8 etapos. Šajā grupā uzvarēja Salacgrīvas
vidusskolas 3.b klase, 2. vietā Liepupes
vidusskolas 2. - 3. klašu apvienotā komanda un 3. - Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skrējēji.
Mazajiem skrējējiem starts un finišs
bija Bocmaņa laukumā, bet lielākie un
lielie skrējēji startam pulcējās Viļņu ielas
krustojumā pie vecā avīžu kioska.
1600 m garo stafetes distanci bija jāveic
visiem skrējējiem, sākot ar 4. - 5. klašu
grupu. Skolas vecuma jauniešu komandā
bija jābūt 3 meitenēm un 3 zēniem, pieaugušo komandā 2 sievietēm un 4 vīriem
un stafetes etapi bija izvietoti abos Salacas
upes krastos.
4. - 5. klašu grupā uzvarēja Salacgrī-

vas vidusskolas 5.b klase, 2. - 5.a klase un
3. - 4.a klase. 6. - 7. klašu skrējienā 1. vieta Salacgrīvas vidusskolas 7.b klasei,
2. - 7.a klasei, 3. - Ainažu pamatskolas apvienotajai 6. - 7. klases komandai.
8. - 9. klašu skrējienā uzvarēja Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas apvienotā
8. - 9. klašu komanda, 2. vieta Salacgrīvas
vidusskolas 8.b klasei un 3. - Liepupes vidusskolas 9. klases skrējējiem.
Kopīgam startam stājās 10. - 12. klašu
un pieaugušo skrējēju komandas. Vidusskolas grupā uzvarēja Salacgrīvas vidusskolas 10. klase, 2. - Salacgrīvas vidusskolas 11. klase un 3. - Liepupes vidusskolas apvienotā 10. - 12. klašu komanda.
Pieaugušo sacensībā šogad startēja divas

komandas - 1, 2 - gatavs un Salacgrīvas
novada domes komanda. Šajā sacensībā
1. vieta 1, 2 - gatavs un 2. - novada domes
komandai.
4. maija skrējiens Salacgrīvā varētu
kļūt par labu tradīciju, aicinot kopā skriet
ne tikai skolēnus, bet arī viņu vecākus un
citus pieaugušos.
Bērniem, kuri nepiedalījās sacensībās,
Bocmaņa laukumā notika dažādi konkursi, veiklības spēles un atrakcijas.
Sacensības organizēja un vadīja Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas
komplekss Zvejnieku parks sadarbībā ar
Salacgrīvas vidusskolu. Uzvarētāji saņēma
Zvejnieku parka sarūpētās saldās dāvanas.
Ilga Tiesnese

Sporto visa
Salacgrīva
Sākot ar 1. jūniju, sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks katru trešdienu divas
reizes dienā - plkst. 6.30 un 18.30 organizēs un
vadīs dažāda veida fizisko aktivitāšu nodarbības stundas garumā.
Nodarbībās aicinām piedalīties abu dzimumu pārstāvjus visās vecuma grupās. Sportošana un veselības uzlabošana kvalificēta trenera
vadībā notiks stadionā un šīs nodarbības būs
bez maksas. Pirmās nodarbības vadīs treneris
Māris Bergšteins, laika gaitā treneru sastāvs
tiks pamainīts.
Uz tikšanos jau 1. jūnijā stadionā!
«Zvejnieku parka» administrācija

Par sporta
metodiķi novadā
Pēc novada sportistu un sporta dzīves organizatoru ieteikumiem un ierosinājumiem
februārī Salacgrīvas novadā izveidoja Salacgrīvas novada domes konsultatīvo sporta padomi, kas apvieno speciālistus un sporta entuziastus sporta jautājumu risināšanai. Viens no
tās mērķiem ir koordinēt un risināt ar sporta
attīstību, veselīga dzīvesveida veicināšanu
saistītus jautājumus un demokrātiskā veidā
nodrošināt sporta jomas un aktīvās atpūtas
organizāciju Salacgrīvas novadā.
Līdz šim sporta dzīvi Salacgrīvā rīkoja
un koordinēja sporta un atpūtas kompleksa
Zvejnieku parks sporta metodiķis, Ainažos un
Liepupē - sporta biedrības. Vienā no sporta
padomes sēdēm izvērtās plašas diskusijas par
to, kā notiek dažādu pasākumu organizēšana
visā novadā. - Uzklausījusi Liepupes puses ierosinājumu, dome sēdē aprīlī pieņēma lēmumu izveidot novadā sporta metodiķa amata
vietu.Ar vēl vienu cilvēku pastiprinām sporta
dzīves attīstību novadā, - uzsvēra Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
No 26. aprīļa sporta metodiķis Salacgrīvas
novadā ir Aldis Riekstiņš. Viņa tiešais pienākums būs organizēt, koordinēt un iesaistīt
visa novada sportistus un aktīvā sporta piekritējus dažādās aktivitātēs un pasākumos.
Ilga Tiesnese

10. maijā Limbažos pulcējās Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada skolas, lai piedalītos gadskārtējās sacensībās vieglatlētikā
7. - 12. klašu grupā. Ļoti veiksmīgs bija Salacgrīvas vidusskolas audzēkņu starts - tika izcīnītas 56 medaļas dažādās vieglatlētikas
disciplīnās.

17. maijā Limbažos norisinājās novadu skolu sacensības 1. - 5. klašu audzēkņiem, kuri mērojās spēkiem īsā sprinta distancē,
bumbiņas mešanā, garajā sprintā un tāllēkšanā. Arī šī vecuma posma audzēkņi mājās pārveda 50 medaļas. MALAČI!
Paši veiksmīgākie: Marta Viļļa - 3 zelta medaļas + 2. vieta stafetes skrējienā, Emīlijai Gobai - 3 medaļas, Amēlijai Vilkaulei 2 medaļas, Robertam Lēpmanim - 2 medaļas.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

Saistošie noteikumi par
Salacgrīvas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo
teritoriju uzturēšana un kopšana
4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu nodrošina:
4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;
4.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums
sastāv no zemesgabala un ēkas (būves), kas
pieder dažādām personām; ja būves īpašnieks
nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma un
tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina
zemes īpašnieks.
5. Noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina:
5.1. nekustamā īpašuma teritorijā - teritorijas
sakopšanu, regulāru zālienu nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu;
5.2. nekustamā īpašuma teritorijā esošo koku,
krūmu un to zaru apzāģēšanu un bīstamu koku
nozāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta vai apdraudēta gājēju un
transporta pārvietošanās) un to novākšanu;
5.3. zāles nopļaušanu vai citu agrotehnisko
pasākumu veikšanu, lai nepieļautu kūlas veidošanos skvēros, laukumos, zaļajās zonās,
īpašumos, tajā skaitā īpašumos, ko izmanto
lauksaimniecībai vai citiem nolūkiem;
5.4. nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas
kopšanu: regulāru zālienu pļaušanu;
5.5. nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas ietvju tīrīšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā
skaitā bioloģiski noārdāmo - nokritušo koku

lapu un zaru) uzkrāšanos, grāvju un caurteku
uzkopšanu, nepieļaujot grāvju un caurteku
aizsērēšanu, kā arī veic atkritumu savākšanu;
5.6. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas
ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu, ja nepieciešams, arī citu teritoriju attīrīšanu no sniega
un ledus, parādoties apledojumam - pretslīdes
materiālu kaisīšanu uz ietvēm, celiņiem un
piebraucamajiem ceļiem katru dienu līdz plkst.
8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā.
6. Būvobjektā būvuzņēmējam vai būvētājam
(persona, kas veic būvdarbus pašu spēkiem)
jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo
piebrauktuvju, ietvju, koku, zālāju un grāvju
sakopšana, būvniecības atkritumu izvešana.
Būvdarbu laikā būvuzņēmējs vai būvētājs
(persona, kas veic būvdarbus pašu spēkiem)
ir atbildīgs par ielu piesārņošanu, kas smilšu,
dubļu, būvgružu vai citā veidā tiek iznests no
būvlaukuma. Pirms izbraukšanas no būvlaukuma nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļi pienācīgi jānotīra, lai novērstu ielu
piesārņošanu. Nepieļaut ēku vai telpu būvdarbu un remonta laikā koplietošanas teritoriju
piesārņošanu ar būvgružiem un putekļiem,
kā arī neatļautu atkritumu mešanu ārā pa ēkas
logiem.
III. Vispārīgās prasības būvju uzturēšanai
7. Noteikumu 4. punktā minētās personas
nodrošina sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm
un balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta
gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana, steidzami
veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus.
IV. Ēku numurzīmju izvietošanas kārtība
8. Pie vienas no adresācijas objekta ēkas jābūt
ēkas numurzīmei, kas izvietojama pie ielas
fasādes.
9. Ja ēka atrodas atstatu no ielas - dārzā vai
pagalmā -, ēkas numurzīme izvietojama uz
žoga vai atsevišķa 1,2 m augsta staba.
10. Ēkas numurzīme izvietojama 2,0 - 2,5 m
augstumā no zemes labi redzamā vietā.
11. Ēku numurzīmēm jābūt labā tehniskā un
vizuālā stāvoklī.
12. Ēku numurzīmes dizains saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
13. Ēkas īpašnieka maiņas gadījumā numurzīmes informācija nomaināma viena mēneša
laikā.
14. Uz ēkas numurzīmes norādāms:
14.1. ielas nosaukums;
14.2. ēkas numurs;
14.3. ēkas piederība:
14.3.1. nekonkretizējot īpašnieka personu,
ēkas piederība norādāma šādi:
14.3.1.1. privātīpašums;
14.3.1.2. valsts īpašums;
14.3.1.3. pašvaldības īpašums;
14.3.1.4. kopīpašums;
14.3.2. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu.
V. Īpašie noteikumi
15. Salacgrīvas novada pašvaldība nodrošina:
15.1. piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem
nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki
saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem
pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanas pienākumiem;
15.2. nekustamā īpašuma piegulošā teritorijā
esošo gājēju ietvju, attīrīšanu no sniega un ledus, parādoties apledojumam - pretslīdes materiāla kaisīšanu.
16. No noteikumu 5.4. - 5.5. apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas
vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas
ir:
16.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar
1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem nav kopī-

15

PIELIKUMS Nr. 1

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2016. gada 18. maija sēdes
lēmumu Nr. 198 (protokols Nr. 6; 3.§)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Salacgrīvas novada administratīvā teritorija un
uzturamas tajā esošās ēkas un būves.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. apstādījumi - visas ar augiem (t.sk. kokiem) dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes. Apstādījumi ietver
parkus, mežaparkus, dārzus, skvērus, ielu apstādījumus, nogāžu nostiprinājumus, pagalmu
un būvju apstādījumus u.c.;
2.2. apstādījumu uzturēšana nozīmē koku
un krūmu sakopšanu, sauso un bīstamo zaru
izzāģēšanu, atvašu nogriešanu, koka vainaga
veidošanu (veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, aizliegts samazināt koka lapotnes
masu vairāk par 20%, kategoriski aizliegta
koku galotņošana jeb stabošana);
2.3. bīstams koks - koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem: dabas apstākļu rezultātā
iztrupējis (vairāk nekā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu
sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies, nokaltis vai
citādi bīstams;
2.4. iebrauktuve (nobrauktuve) - attiecīgi
aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts
transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas)
braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;
2.5. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošā teritorija (gājēju
ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai);
2.6. publiskie apstādījumi - apstādījumu teritorija uz pašvaldības vai valsts zemes, kā arī
uz privātā īpašuma zemes, ja īpašnieks atļauj
to publisku lietošanu;
2.7. sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu
atbilstoši vispārpieņemtām sanitārajām normām, nepieļaujot atkritumu, zaru, metāllūžņu
vai būvgružu uzkrāšanos;
2.8. zāliens - ar zālaugiem apaugusi teritorija
neatkarīgi no īpašuma piederības;
2.9. regulāra zāliena pļaušana - zāliena
pļaušana ne retāk kā divas reizes sezonā: pirmo reizi līdz 1. jūnijam, otro reizi līdz 1. septembrim, bet kopumā nepieļaujot, ka apdzīvotās vietās zāliena garums pārsniedz 15 cm,
bet ārpus apdzīvotām vietām - 40 cm, izņemot
teritoriju, kas tiek izmantota lauksaimniecības
vajadzībām.
3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un
fiziskajām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Zemesgrāmatā vai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

l

gas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;
16.2. vientuļi pensionāri, kuriem nav kopīgas
deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām
personām;
16.3. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai
2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri
vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
17. Lai saņemtu saistošo noteikumu 16. punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas Salacgrīvas novada domē ar attiecīgu
iesniegumu. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas,
kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums,
pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma
īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu
5.4. - 5.5. apakšpunktā uzlikto pienākumu
pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 1 (viena)
gada termiņu.
18. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši ap
stākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā
par to paziņot Salacgrīvas novada domei.
19. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem
piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi
no nekustamā īpašuma platības, var saņemt
pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.
20. Pašvaldības palīdzība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var būt:
20.1. pašvaldības pienākums kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu,
kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā
īpašuma platības;
20.2. cita veida sadarbība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības pienākums nodrošināt lapu
izvešanu u.tml.).
21. Lai saņemtu saistošo noteikumu 20. punktā minēto palīdzību, personai jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.
22. Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem
lēmumu par saistošo noteikumu 20. punktā
minētās palīdzības sniegšanu par sadarbību
nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

Salacgrīvas novada domes
2016. gada 18. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
Ēkas numurzīme Ainažos un Mērniekos
Pamatne cinkots skārds, malas locītas
Fons - zils (pulverkrāsa)
Apmala, burti - balti, atstarojoši
Izmērs - 200x300
Fonts Haettenschweiler Normal LV

Ēkas numurzīme Salacgrīvā un
Salacgrīvas pagasta ciemu teritorijās

Pamatne - cinkots skārds, malas locītas
Fons - balts, atstarojošs
Apmala un burti - melni
Izmērs - 600x170
Fonts - Haettenschweiler Normal LV

Ēkas numurzīme Liepupes pagasta
ciemu teritorijās
Pamatne cinkots skārds, malas locītas
Fons - zaļš (pulverkrāsa)
Apmala, burti - balti, atstarojoši
Izmērs - 200x300
Fonts Haettenschweiler Normal LV

VI. Noteikumu izpildes kontrole un
administratīvā atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu
23. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Salacgrīvas
novada pašvaldības kārtībnieki.
24. Par saistošajos noteikumos noteikto prasību (izņemot 5.3. apakšpunkta prasību) neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu - fiziskām personām līdz 70 euro,
juridiskām personām līdz 140 euro.
25. Par saistošo noteikumu 5.3. punktā noteikto prasību neievērošanu vainīgās personas
sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51. panta otro daļu.
VII. Noslēguma jautājums
26. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošos
noteikumus Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma
teritorijas un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu
Salacgrīvas novadā.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 5 «Saistošie noteikumi par
Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu»

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Likuma «Par pašvaldībām» pirmās daļas 5. un 6. punktā noteiktas
nepieciešamības
pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par namu un to tepamatojums
ritoriju un būvju uzturēšanu un par sanitārās tīrības uzturēšanu un
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju
ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas
vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Ar šiem saistošajiem noteikumiem par spēku zaudējušiem tiek atzīti 2010. gada 21. aprīļa
saistošie noteikumi Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritorijas un tiem
piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu
Salacgrīvas novadā, tāpēc nepieciešams pieņemt jaunus, normatīviem aktiem atbilstošus saistošos noteikumus, kuros ir arī noteikti
pašvaldības līdzdalības pienākumi piegulošās teritorijas uzturēšanā
un atvieglojumi noteiktu personu kategorijām.
2. Īss projekta satura
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā Salacgrīvas
izklāsts
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina teritoriju sakopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, ēku
un būvju uzturēšanu un remontu.
3. Informācija par
Pēc pašreiz spēkā esošo apsaimniekošanas līgumu cenām gadam paplānoto projekta ietekmi pildu izdevumi ir apmēram 3800 euro.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
plānoto projekta ietekmi pašvaldības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

16

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Sveiciens
maija
jubilāriem
Es visiem jums gribu novēlēt
laiskoties draudzības siltumā,
būt stipriem un sīkstiem grūtībās
un gaišiem un dāsniem ikdienā!
Saules siltumu, vēja maigumu,
rīta rasas spirgtumu un labu veselību!

2016. gada 31. maijs

Izlaidumu laiks!

Salacgrīvas vidusskolā 9. klases - 11. jūnijā 16.00
Salacgrīvas kultūras namā
12. klases - 3. jūnijā 19.00
Salacgrīvas kultūras namā
Liepupes vidusskolā
9. klases - 18. jūnijā 16.00
Liepupes vidusskolas sporta zālē
12. klases - 11. jūnijā 16.00
Liepupes vidusskolas sporta zālē
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā
11. jūnijā 15.00 Ainažu kultūras namā

18. jūnijā - Ainažiem 90

9.00 uz Parka ielas pie estrādes mājamatnieku ražojumi un andelēšanās uz nebēdu
10.00 svētku dievkalpojums Ainažu baznīcā
10.00 kaulu izlocīšana, sportojot kopā ar biedrību Sprints-A skolas stadionā
(komandā 5 cilvēki, pieteikties pa tālruni 26185962)
11.00 kultūras nama kamīnzālē fotomākslinieces Ilgas Sūnas fotoizstādes atklāšana
12.00 Ainažu estrādē, ieskandinot svētkus, tiks teiktas uzrunas, pateicības un sumināšanas
No 13.00 līdz 17.00 viesu koncerts. TDA Zelta sietiņš (Rīga), deju kolektīvs Ulubele (Liepupe),
senioru deju kolektīvs Saiva (Salacgrīva), jauktais koris Ale un deju kolektīvs
			
Sānsolis (Aloja), igauņu draugi no Treimaņiem un Hēdemēstes
17.00 atpūtas vietā pie Baltās saules karsti kūpinātu zivju degustācija
(atbilstoši katra maciņa saturam)
19.00 vienosimies svētku gājienā (pulcēšanās pie veikala top!)
19.30 Ainažu estrādē pašmāju radošās saimes koncertuzvedums Ar mīlestību Ainažiem
(koris Krasts, deju kolektīvs Randiņš, Ainažu amatierteātris un All Remember)
21.00 balle. Spēlē Zvaigžņu lietus, Avārijas brigāde, Atspulgs
24.00 svētku uguņošana

Lai mums visiem skaisti svētki!

Jūnijā

Pasākums
Izstāde Dārzkopju padomi
Līgas Jelnieces kvilinga tehnikā darināto darbu izstāde
Papīra brīnumainās pārvērtības
Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām

Jūnijā

Grāmatu izstāde Rakstnieki - jubilāri

Jūnijā

Literatūras izstādes
Dažādie pavedieni grāmatās un dzīvē,
veltīta rakstnieces Dagnijas Zigmontes 85. jubilejai.
Krāsa, skaņa, enerģija Jāņu vainagos un pirtsslotās
Tematiskā izstāde Apceļo un iepazīsti Salacgrīvas novadu
(fotogrāfijas, apraksti un ceļveži)
Literatūras izstādes bērniem un skolēniem ciklā
Kas, ko, kur dara? - Jāņtārpiņš
Lasīsim vasarā - grāmatas lasīšanai vasaras brīvlaikā
Nozaru un daiļliteratūras jaunieguvumu izstāde
Jaunāko spēļu kolekcija Spēles atpūtai un radošai domai: nāc un
pavadi savu brīvo laiku bibliotēkā!
Literatūras izstādes
7.VI rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 85 (1931- 1997)
28.VI dzejniecei Veltai Kaltiņai - 85 (1931)
no 20.VI Iebrida vasara madaru putās (latviešu tautas ticējumi
vasaras saulgriežos)
Agņa Šmita un Marikas Eglītes fotoizstāde Dabas filozofija
Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas jūnijā

Jūnijā
Jūnijā
Jūnijā
Jūnijā un
pastāvīgi
Jūnijā

Jūnijā
Jūnija
info lapa

Vieta
Liepupes
bibliotēkā

Salacgrīvas vidusskolas 12. klašu izlaidums
Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu izlaidums
Jāņu ielīgošana pilskalnā. Teatralizēts koncertuzvedums Melnā vēža spīlēs.
Lomās: Evija Keisele, Vineta Dance, Aigars Kalniņš, Edžus Zvīnis,
Zigmārs Dancis, Aldis Riekstiņš, Ēriks Močāns u.c.
Piedalās deju kolektīvi Randa un Saiva. Režisors -  Mārcis Majors
			
22.00 balle. Spēlē grupa Amulets
Liepupes tautas namā
l Dignas Čuikovas gleznu izstāde Sentimentālas bildes pasteļtehnikā
l Fotokonkursa Skaņa darbu izstāde
Izstādes apskatāmas darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
3. - 5.VI
akustiskās mūzikas festivāls Sudraba kaija

Salacgrīvas
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēka
Svētciema
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkas
info stends
Tūjas Zinību
centrā

Jūnijā
Agņa Šmita fotoizstāde Priekšmetu filozofija
21.VI 13.00 Dzejnieces Lidijas Bērzes dzejas krājuma Kur Lielezers šalc...
(Jumava, 2016) atvēršana;
sabiedriskā centra Lādes Vītoli brīvprātīgo teātramīļu stopētāju
skeča pietura Ceļā uz Liepāju caur Tūju (rež. Sandra Avotiņa);
cienasts ar pikanto vasaras saulgriežu virumu.
Visi laipni gaidīti ieskandēt vasaras saulgriežus!
Jūnijā
Ainažu
Ainažu pilsētas 90. jubilejai veltīta izstāde
bibliotēka
…Kad nu tu stāvi Ainažos,
Nost cepuri un smīnu Te - ,,Krišs + Jānis = Valdemārs”,
te - Lielais Vējš ir dzimis.
(J. Peters)
Jūnijā
Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevī ir vērsts (Ā. Elksne)
14. jūnijā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 75 gadu atceres diena
21.VI
Vasaras saulgrieži
Liepupes
bibliotēkā
Jūnijā
Ainažu
Jānīt’s brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu.
bibliotēkā
Klāt Jāņi - vasaras saulgrieži!

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

3.VI		 18.00
11.VI
22.VI		 19.00
				

Liepupē

Jūnijs BIBLIOTĒKĀS
Datums
1. - 10.VI
7. - 30.VI

Salacgrīvas kultūras namā

Jūnijā

19.VI no 15.00 Liepupes pilskalnā saulgriežu tradīciju izdzīvošana kopā ar etnisko tradīciju
kopu Skale. Gatavosimies vasaras saulgriežiem! Izdzīvosim senās tradīcijas vainagu vīšanu, siera siešanu, spēka dziesmu dziedāšanu, saules pavadīšanu un
saules sagaidīšanu, kā arī uguns rituālus. Pasākums ļaus dažās stundās izdzīvot
visas Jāņu dienas un nakts norises.
Ar saviem līdzpaņemtajiem cienastiem aicinām pie kopējā saimes galda!
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.

