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Par remontdarbiem Salacgrīvā,
Vidzemes ielā
Lai uzlabotu šosejas A1 jeb Vidzemes ielas stāvokli Salacgrīvā, šobrīd
ir sagatavota tehniskā specifikācija un
izsludināts iepirkums par asfalta seguma atjaunošanu Vidzemes ielā no tilta
pār Salacu līdz katoļu baznīcai.
Veicot ielas atjaunošanas darbus,
plānota apauguma noņemšana, asfalta
izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu remonts
un asfalta dilumkārtas atjaunošana.
Darbi šī posma seguma atjaunošanā

sāksies maijā, kad gaisa temperatūra
būs +15 grādi un darbu atsāks asfaltbetona rūpnīcas.
9. aprīlī Salacgrīvas novada dome
ir saņēmusi Satiksmes ministrijas vēstuli par Vidzemes, Viļņu un Pērnavas
ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu) Salacgrīvas pilsētā atjaunošanu. Ministrija sadarbībā ar VAS Latvijas Valsts
ceļi speciālistiem ir izskatījusi Salac
grīvas novada domes vēstuli par līdzfi-

nansējumu Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas 2,196 km
kopgarumā, neieskaitot tiltu pār Salacu
(87,072.–89,449. km), atjaunošanai.
Projekta līdzfinansējumam saskaņā ar Satiksmes ministrijas rīkojumu
ir ieplānoti 2 240 000 eiro. Finansējuma dalījums ir šāds: 2019. un
2020. gadā katrā pa 1 000 000 eiro un
2021. gadā 240 000 eiro.
Ilga Tiesnese

Šogad Lielā Latvijas sakopšanas talka notiks
28. aprīlī. Arī mūsu novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti tajā piedalīties. Lielās talkas koordinators – Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskajos
jautājumos Jānis Blūmiņš – t. 27363311. Ja nepieciešami maisi, sazinieties ar viņu!
Talkas sākums plkst. 10.00 Salacgrīvā pie pārcēlāja skulptūras jeb pie veikala Acteks tilta galā, apdzīvotajās vietās – to centros.
Talkojam līdz 13.00. Talkas noslēgumā silta zupa salacgrīviešus gaidīs pie bērnu rotaļu laukuma Sila ielā,
katrā apdzīvotajā vietā vien talkotājiem zināmā vietā.
Maisus var saņemt jau iepriekš – interesēties novada
domes Informācijas nodaļā – 64071987.
Talkas organizētāji un koordinatori un plānotie darbi
apdzīvotajās vietās un ciemos:
l Salacgrīvā – novada izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš (27363311) un ainavu
arhitekte Ilva Erkmane (27336698). Salacgrīvā stādīs
dzīvžogu Krasta ielā aiz soliņiem pie atpūtas laukumiņa, veidos ainavu cirti starp Krasta ielu un Salacas krastu, stādīs krūmu grupu pie Mildas gar Pērnavas ielu trīs
viengadīgo puķu dobju vietā, pārstādīs palikušās neizraktās puķes pilsētas puķu traukos, stādīs zemās krūmu
grupas Vidzemes un Valmieras ielas krustojumā starp
ietvi un baneri, tīrīs Lauteru ceļa apkārtni. Stādīšanas
darbu veicējiem līdzi ņemt lāpstas un lejkannas;
l Lībiešu upuralās – Gintārs Rubenis (26418034).
Tur noņems norādes, uzstādīs nožogojumu, norobežojot piekļuvi lībiešu upuralām;
l Ainažos – pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone (29136539). Ainažos turpināsies darbi pie Asara dārza jeb estrādes apkārtnes labiekārtošanas, tīrīs jūrmalu,
sakārtos Arizonas laukumu;
l Mērniekos – Antoņina Rudzīte (28668046). Mērniekos sakārtos autobusa pieturu apkārtni un ceļmalas;
l Liepupē – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs Ai
vars Ilgavīzis (29453653). Pie autobusa pieturas Liep
upē sakārtos apkārtni, vāks atkritumus, labiekārtos
daudzdzīvokļu māju pagalmus;
l Tūjā – Rūta Kalniņa (29216852). Tūjā tīrīs vēl palikušos brikšņus Zinību centra apkārtnē, īpaši ap lejupejošo taku uz upītes krastu, likvidēs nenosakāmas mūrētas ķieģeļu grēdas paliekas aiz Zinību centra, sagatavos jaunas stādāmās vietas, pārstādīs augus no parciņa,
sašķīvos esošo zālienu, līdzinās augsni, demontēs veco
ziņojumu dēli, ja būs tehnika, izlauzīs veco asfaltu;
l Birzgaiļos un Duntē – Lija Jokste (26410633). Duntē un Birzgaiļos vāks atkritumus, labiekārtos apkārtni,
stādīs kociņus;
l Lāņos – Jānis Ozols (28341821). Lāņos tīrīs jūrmalu, ceļmalas;
l Svētciemā – Kaspars Zvejnieks (26485525). Stādīs lielāku augu grupu, t.sk. sudrabegli Svētciemā pie
bērnudārza pretī svinību zālītes logiem, iztīrīs nezāļaino dobi bērnudārza teritorijā, kur aug krūmi un kalnu
priedes, sastādīs ēnmīlošus krāšņi ziedošus augus pie
bērnudārza ieejas, kops parku, sakārtos strūklakas apkārtni;
l Lauvās – Māris Melnalksnis (29344710). Lauvās
sakops tautas nama apkārtni un upmalu;
l Korģenē – Dace Cīrule (28302337). Korģenē kops
sabiedriskā centra apkārtni, būs sakopšanas darbi pie
Primmas ezera, sakārtos Jāņu laukumu, skolas un stadiona apkārtni, stādīs dzīvžogu gar stiepļu pinuma žogu
pie Korģenes estrādes;
l Vecsalacā – Edžus Zvīnis (26281355) sakops peldvietu, ceļmalas, pie jaunajām mājām stādīs ceriņus ceļmalās;
l Kuivižos – Dzintris Kolāts (29287746). Kops ceļmalas, taku uz jūru, veikala apkārtni.
l Šķīsterciems – Evija Keisele (26420464) – sakops
pludmali.
Jauku laiku, labu prātu, strādātprieku, un tiekamies
Lielajā talkā!
Ilga Tiesnese
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Valsts svētku
laikā gaidāmas
izmaiņas aptuveni
500 reģionālo
autobusu
maršrutos

Sakarā ar maijā gaidāmajiem valsts svētkiem
no 29. aprīļa līdz 6. maijam paredzētas izmaiņas
vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos.
Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā,
aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti
pārbaudīt autobusu kustības sarakstu mājaslapas
www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā vērsties pie pārvadātāja.
Pirmdien, 30. aprīlī, sabiedriskais transports
pasažieru pārvadājumus nodrošinās saskaņā ar
sestdienas kustības sarakstu. Tāpat, ņemot vērā,
ka svētku laikā mainās iedzīvotāju pārvietošanās
paradumi, valsts svētkos, 1. un 4. maijā, kā arī
pirmssvētku un pēcsvētku dienās – 29. aprīlī,
2., 3., 5. un 6. maijā – reģionālajos autobusu
maršrutos tiks gan norīkoti papildu reisi, gan arī
samazināts to skaits.
Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos,
ko apkalpo 24 pasažieru pārvadātāji: AS Nordeka, AS CATA, SIA VTU Valmiera, AS Liepājas
autobusu parks, SIA Sabiedriskais autobuss,
AS Talsu autotransports, SIA Tukuma auto,
PSIA Ventspils reiss, AS Rīgas Taksometru
parks, SIA Ogres autobuss, Ekspress Ādaži,
Galss Buss, Dobeles autobusu parks, Jelgavas
autobusu parks, Aiva auto, AIPS, Daugavpils
autobusu parks, Dautrans, Balvu autotransports, AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Jēkabpils autobusu parks, Gulbenes autobuss, Madonas ceļubūves SIA un Ceļavējš.
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcijas
sabiedrisko attiecību vadītāja

Ainažu autoosta

Tiekoties ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, Ainažu pilsētas un
pagasta iedzīvotāji izteica vēlmi, lai Ainažos,
Valdemāra ielā 38, sabiedriskā transporta pirmā
pieturas vieta būtu uzgaidāmā telpa, kas pasargātu
pasažierus no sliktajiem laikapstākļiem. Salacgrīvas novada dome atbalstīja sabiedrības vēlmi.
Saglabājot Ainažu pilsētas kultūrvēsturisko
centra apbūves teritoriju, novada dome lūdza
AS CATA noslēgt pirkšanas līgumu, lai Ainažu
pilsētā sabiedriskā transporta uzgaidīšanai atjaunotu bijušo autoostu. Līdz ar to nebūtu jāceļ jauna
ēka vai nojume autobusu sagaidīšanai. Pateicoties
AS CATA sapratnei un atbalstam, pērn 30. augustā
noslēgts pirkšanas līgums, kurā pašvaldība atpērk
AS CATA piederošo ēku – bijušo autoostu.
Autoostas labiekārtošanai Salacgrīvas novada
dome piešķīrusi līdzfinansējumu un pašreiz tiek
veikts iepirkums.
Ilona Jēkabsone

Par Ainažu
kultūras namu
Projekta Jūriņ’ prasa smalku tīklu īstenošanai
pašvaldība ieguvusi atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondā (EJZF). Noslēdzoties iepirkumiem, kopējās
projekta izmaksas ir 188 159 eiro, no tiem 90%
ir Eiropas Savienības un 10% pašvaldības finansējums. Pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA Nejs
par Ainažu kultūras nama atjaunošanas darbu
veikšanu.
Izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos
Jānis Blūmiņš pastāstīja, ka būvnieki šajā objektā veic gan iekšējos, gan ārdarbus. Kultūras nama
lielajā zālē slīpē un atjauno parketa grīdu un ierīko
centrālo apkuri. – Atjaunošanas darbu laikā notīrīs nama fasādi, nomainīs bojātās konstrukcijas,
uzliks jaunu apmetumu. Pie ieejas kultūras namā
izbūvēs jaunas kāpnes un pandusu, lai cilvēki ar
īpašām vajadzībām un vecāki ar bērnu ratiņiem
varētu iekļūt kultūras namā. Darbus būvnieki
sāka marta vidū, tos plānots pabeigt līdz septembra beigām, – viņš uzskaitīja.
Ilga Tiesnese
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Četru novadu pedagogi izzina labdarības
spēku un piedalās Ziedotāju aplī
17. aprīlī Latvijas valsts finansētās
programmas NVO fonds atbalstītā projektā Limbažu fonda darbības stiprināšana Lādezera pamatskolā tikās četru
novadu pedagogi, lai uzzinātu, kā sadzīvē veicināt labos darbus un audzināt
jauniešos labestību un labdarību.
– Tas nebūs ne lepni, ne pārlieku
smalki, bet ceram, ka tas būs sirsnīgi,
cilvēcīgi, draudzīgi un ierosinoši, – aicinot dalībniekus, ielūgumā norādīja
nodibinājuma Limbažu fonds valdes
priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Un
patiešām – pasākumā valdīja sirsnīga, draudzīga un ierosinoša atmosfēra.
Sanākušos ar mazu koncertu priecēja
Limbažu mūzikas skolas audzēkņi, labdarības nozīmi mūsu ikdienā uzsvēra
Lādezera pamatskolas audzēkņi, kuri
sanākušos arī priecēja ar muzikāliem
pārsteigumiem.
Pirmajā – semināra Būt labam ir
labi – daļā sanākušos uzrunāja Lādezera pamatskolas pārstāvji un audzēkņi,
norādot uz jau iegūto lielisko pieredzi
apmaiņas braucienā pie kolēģiem Talsos, kā arī ikdienā mudinot jauniešu
darīt vairāk labu darbu. Savukārt no
Talsu novada fonda (TNF) vadītājas
un turienes 2. vidusskolas direktora
vietnieces Ivetas Rorbahas, kā arī TNF
sabiedrisko attiecību speciālistes un
Talsu TV valdes priekšsēdētājas Sanitas Liepiņas klātesošie uzzināja par
TNF lielisko pieredzi labdarības idejas
popularizēšanā. Izglītojošajā stāstījumā
sanākušie uzzināja par šī fonda veidoto
tiešsaistes grāmatu I believe in GOOD
(Es ticu labajam) un kā to veiksmīgi
integrēt mācību procesā, strādājot ar
jauniešiem. Klātesošie uzzināja par
daudzajiem veiksmes stāstiem, kad sli-

mības un skaudri dzīves apstākļi nav
atturējuši piepildīt sen kārotos sapņus,
bet tieši veicinājuši labdarības attīstību
un izplatību.
Lai ar labdarības ideju un labajiem
darbiem jauniešus iepazīstinātu vēl labāk, TNF kopā ar sadarbības partneriem
no Vācijas izveidojis unikālu deviņu līmeņu labdarības spēli Charity city, kas
lejupielādējama bez maksas. Tajā, sekojot spēles scenārijam, jāizpilda vairāki
uzdevumi, lai kļūtu par pilntiesīgu Labdarības pilsētas valdnieku. Semināra
noslēgumā sanākušie pedagogi atzina,
ka integrēs šīs idejas turpmākajā ikdienas darbā.

Pasākuma otrajā – praktiskajā – daļā
norisinājās Ziedotāju aplis. Sanākušie
tika iepazīstināti ar salīdzinoši jaunu
ziedojumu vākšanas formu, kas aizgūta no Lielbritānijas kolēģiem. Atklājot
praktisko daļu, gan pasākuma vadītāji,
gan fonda darbinieki uzsvēra, ka Ziedotāju aplis ir veicis zināmu loku – pērnā gada nogalē pirmajā Ziedotāju aplī
Limbažu Teātra mājā novada aktīvajiem
cilvēkiem visas projektu idejas prezentēja Lādezera iedzīvotāji, bet 17. aprīlī
Ziedotāju aplis atgriezās Lādezerā.
Kopumā klātesošo atbalsts bija nepieciešams trīs vietējiem projektiem.
Projektā Netradicionāls sporta inventārs Lādezera pamatskolas sporta skolotāja Sintija Robule-Ciganska vēlas
iegādāties materiālus, lai dažādotu

skolai un skolēniem pieejamo sporta inventāru, kas nodrošinātu daudz patīkamākas sporta stundas un dažādus sporta
pasākumus. Lādezera 8. klases skolēni
kopā ar skolotāju Anitu Paceri-Padani
vēlas skolā izveidot paliktņus, kuros
starpbrīžos salikt skolēnu somas, lai tās
neaizšķērsotu ceļu un netiktu samestas kaudzē. Savukārt projektā Sakopta
vide – vieta iedvesmai finansējums nepieciešams bruģa iegādei, lai varētu
sakārtot celiņu, kas atrodas skolas teritorijā. Prezentējot šos divus projektus,
klātesošie pārliecinājās par jauniešu
vēlmi iesaistīties gan projektu izstrādē,
gan realizācijā.
Ziedotāju apļa laikā rekordlielā ātrumā tika saziedoti visi nepieciešamie
līdzekļi ideju īstenošanā. Lai īstenotu
visus projektus, bija vajadzīgi 540 eiro,
taču, pateicoties sanākušo labsirdībai,
izdevās piesaistīt 790 eiro.
Limbažu fonds savā un projektu ideju
autoru vārdā izsaka vislielāko pateicību
visiem, kuri sniedza atbalstu, ierodoties
pasākumā, kā arī tiem, kas veica ziedojumu! Paldies arī Lādezera pamatskolas
direktorei Taigai Plitniecei par silto uzņemšanu un mājīgajām telpām. Paldies
Limbažu mūzikas skolas un Lādezera
pamatskolas audzēkņiem par muzikālo
fonu. Paldies arī pasākuma vadītājiem
Vijai Virsei, Regīnai Tamanei un Ģirtam Vilciņam. Turpināsim jūs informēt
par Ziedotāju aplī atbalstīto projektu
ideju īstenošanas rezultātiem.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.
Sandra Taube,
nodibinājuma «Limbažu fonds»
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunumi biedrībā Jūrkante

Jaunievēlētā biedrības Jūrkante padome

13. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā
notika biedrības Jūrkante atkārtotā
pilnsapulce, uz kuru no Ainažu un Salacgrīvas pilsētas, Ainažu, Salacgrīvas,
Liepupes, Pāles, Viļķenes un Skultes
pagasta 93 biedriem bija ieradušies 67.
Kopsapulcē bija jāapstiprina grozījumi Jūrkantes statūtos un jāievēl biedrības lēmējinstitūcija. Iepriekš darba grupā izstrādātie statūtu grozījumi paredz,
ka biedrības sapulce ievēl lēmējinstitūciju, ko turpmāk sauks par padomi.
Tajā būs 15 locekļu, ievērojot, ka tiek
pārstāvētas gan lauksaimnieku, lauku
sieviešu, jauniešu, gan zivsaimniecības
nozares, tāpat nevalstisko organizāciju,
pašvaldību un iedzīvotāju intereses. Padome tālāk ievēl tās priekšsēdētāju un
vietnieku, kā arī savstarpēji sadala pienākumus. Grozījumi statūtos paredz, ka
padome, balstoties uz biedrības izstrā-

dāto stratēģiju un tās īstenošanai piesaistīto resursu fondu, no padomes ievēl
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
komisiju (5 cilvēkus), kas izskata un
izvērtē projektu pieteikumus un pieņem
lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu
vai par atteikumu piešķirt finansējumu
projektu īstenošanai. Statūti paredz,
ka biedrības izpildinstitūcija ir valde,
ko ievēl padome uz trim gadiem. Tajā
ir divi pārstāvji – valdes priekšsēdētājs (administratīvais vadītājs) un otrs
valdes loceklis. Valde vada un pārstāv
biedrību Jūrkante.
Pēc iepazīšanās ar šīm izmaiņām
Jūrkantes biedri vienbalsīgi nobalsoja
par statūtu grozījumiem.
Balsojot aizklāti, Jūrkantes padomē
ievēlēja Dagni Straubergu, Ģirtu Ieleju,
Ilonu Jēkabsoni, Arti Ārgali, Gitu Kārnupi, Inesi Koluškinu, Jāni Runci, Aldi

Kukuru, Mārci Saklauru, Aldi Freimani, Edžu Zvīni, Liju Joksti, Tomu Bērziņu, Viesturu Bērziņu un Baibu Grūbi.
Pilnsapulcē diskutēja par nepieciešamību noteikt biedru naudas lielumu
visiem biedriem, jo līdz šim to maksāja tikai pašvaldības. Ar lielu balsu
vairākumu sapulcē pieņēma lēmumu,
ka Jūrkantes biedru nauda būs 7 eiro
nevalstiskajām organizācijām – biedrībām – un fiziskajām personām, 20 eiro
komersantiem un 0,15 eiro pašvaldībām
par katru deklarēto iedzīvotāju kārtējā
gada 1. janvārī.
Pēc tam padomes sēdē par biedrības
Jūrkante padomes priekšsēdētāju ievēlēja Ģ. Ieleju, par padomes priekšsēdētāja vietnieci – I. Jēkabsoni, par valdes
priekšsēdētāju – Dz. Eizenbergu, par
valdes locekli S. Kukanovsku.
Ilga Tiesnese
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Putnu vērošana randu pļavās

Katru gadu neiztrūkstošs
pasākums ir putnu vērošanas
ekskursijas rudenī un pavasarī.
Putnu dienu pasākumus dažādās
Latvijas vietās organizē Latvijas
Ornitoloģijas biedrība un Dabas
aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu un citiem partneriem.
Par putnu vērotāju nepiedzimst.
Par to kļūst. Putnu vērošana ir
lielisks brīvā laika pavadīšanas
veids. Tāpēc jau vairākus gadus
kopā ar saviem audzēkņiem piedalos šajā jaukajā pasākumā un
dodos uz randu pļavām.
Randu pļavas gājputniem ir
ļoti laba vieta, kur atpūsties, pabaroties un tad lidot tālāk. Tās ir
viena no retajām vietām, kur var
vērot putnus, un vislabāk to darīt
pavasarī, jo tad niedres vēl nav
saaugušas, koki nav salapojuši
un putniem ir balsis, tagad viņi
dzied. Šīs pļavas ir vieta, kur
skatāmā netrūkst, jo mums ir jūra
un tepat blakus mežiņš. Ir interesanti paklausīties, kas ir apkārt,
jo ikdienā ne vienmēr to darām,
faktiski pat neiedomājamies, cik
dažāda dzīve ir ap mums.
Šogad pavasaris nācis negribīgi, bet 7. aprīļa rīts tomēr sā-

kās ar siltiem saules stariem, zilām debesīm un skanīgām putnu
balsīm. Tradicionālajā vietā pie
randu pļavām pulcējās tie, kuri
vēlējās izbaudīt pavasari, vērojot
migrējošo putnu barus. Kā katru gadu, pasākumu vadīja putnu
zinātāji Irisa un Dagnis Mukāni.
Rīts bija tiešām piemērots migrējošo putnu vērošanai, jo virs
galvām varēja saskatīt pārlidojošo putnu lielus barus. Jau uzsākot pastaigu, varēja saklausīt
skanīgās žubīšu balsis, cīruļa vīterošanu, zīlītes dziesmu. Visvairāk bija vērojami sējas un baltpieru zosu kāši. Zosīm šī ir vieta,
kur atpūsties, uzņemt barību, lai
varētu turpināt ceļu. Šis pavasaris to ceļojuma kartē lika ieviest
izmaiņas, jo jūras krastu klāja ledus. Apjukums bija novērojams.
Tuvojoties jūras krastam, varēja
ieraudzīt arvien vairāk dažādu
putnu sugu. Graciozi peldēja
gulbju pāris, daži ziemeļu gul
bji bija redzami pārlidojam pāri
mūsu galvām. Kā vienmēr, ar
patiku varēja vērot krāšņās Sāmsalas dižpīles, ik pa brīdim gaisā
pacēlās zivju gārņi. Barību ūdenī
meklēja stārķi. Niedres galotnē
šūpojās stērste. Katru reizi, kad
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vēro putnus randu pļavās, gribas
ieraudzīt šīs vietas pastāvīgo iemītnieku, randu pļavu karali –
jūras ērgli. Rudenī putnu vērošanā tas nebija pamanāms, bet šajā
dienā jūras ērglis sevi parādīja –
visi varēja ieraudzīt, kā tas pacēlās spārnos un kāda bija pārējo
putnu reakcija. No niedrēm ik pa
brīdim izlidoja niedru lijas. Atlidojušas bija arī cielavas, strazdi.
Virs ūdens lidinājās pīļu bari,
jūras kraukļi. Uzmanīgi vērojot,
varēja ieraudzīt arī lielo gauru,
ķīvītes, kajakus. Neizpalika arī
kovārņi, pelēkās vārnas, mājas
strazdi un citi putni, Šajā dienā
novērojām aptuveni 40 putnu
sugu. Pie skatu torņa visiem dalībniekiem vēl bija iespēja papildināt savas zināšanas un uzzināt
kaut ko vairāk par putniem, veicot uzdevumus darba lapās.
Paldies Irisai un Dagnim par
izglītojošo pastaigu! Katru gadu
kādam no manas klases audzēkņiem līdzi ierodas arī citi ģimenes locekļi. Tā bija arī šajā reizē.
Paldies vecākiem par atsaucību!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Ar tālskati labāk ieraudzīt putnus… Un ne tikai tos!

Bērni interesējas par grāmatām

Noslēgusies
Bērnu žūrija 2017

Bibliotēkas
pelīte stāsta
par jaunajām
pasaku
grāmatām

Bērnu žūrijas čaklo dalībnieku kopbilde

7. martā Ainažu bibliotēkā
pulcējās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 eksperti, kuri
aktīvi iesaistījās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Šādu lasīšanu
un vērtēšanu 2001. gadā aizsāka
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Bērnu literatūras centrs.
Programmas mērķis ir paaugstināt bērnu un jauniešu lasītprasmi,
vienlaikus veicinot interesi un
prieku par grāmatām un lasīšanu.
Sarunās ar skolēniem uzzinājām,
ka bērni iesaistījušies žūrijas
darbā, lai iepazītos ar jaunām un
interesantām grāmatām. Lai gan
ne visas bijušas tik interesantas,
padarīto neviens nenožēlo un ir
gatavi piedalīties žūrijā arī turpmāk. Par vērtīgākajām Bērnu žūrijas 2017 grāmatām eksperti atzina: 1.–2. klašu grupā Puika, kas
zīmēja kaķus, 3.–4. klašu grupā
Leldes Stumbres Pūcīte ar zeltainajām acīm, 5.–7. klašu grupā
Pola Beorna un Silēnas Edgāras
14-14, 8.–12. klašu grupā Kārļa
Vērdiņa Tētis.
Pasākuma dalībnieki tika ie-

saistīti radošās aktivitātēs. Eksperti minēja bilžu šarādes, lai
atminētu žūrijas grāmatas. Pārbaudot savas zināšanas un atjautību, vajadzēja atminēt apaļo lietu mīklu, kā arī izdomāt smiekliņmīklu. Bērni bija ļoti radoši
un rezultāti interesanti – tā tapa
smiekliņmīkla: – Kas ir Zaķpastala? Zaķis, kurš nēsā pastalas! Lielu jautrību un pozitīvas
emocijas sagādāja spēle Darbīgā
līnija, kuras laikā ekspertiem bija
iespēja izlādēt savu enerģiju.
Pasākuma noslēgumā bērni
cienājās ar saldumiem, ko ar Salacgrīvas novada domes atbalstu
bija sarūpējušas bibliotekāres.
Par aktīvu līdzdarbošanos Bērnu
žūrijā 2017 katrs tās dalībnieks
saņēma LNB sagatavoto pateicību un rokassprādzītes, kā arī
bibliotēkas drauga Ivara Brauna
sarūpētās grāmatiņas.
Paldies visiem žūrijas dalībniekiem! Lasot grāmatas, ikviens
var paplašināt redzesloku, iepazīties ar interesantiem autoriem un
viņu darbiem!

Martā Ainažu bibliotēku apmeklēja gan bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņi,
gan Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas 3. un 6. klases skolēni. Mazie bērnudārza ķipari kopā
ar bibliotēkas pelīti iepazinās ar
jaunākajām pasaku grāmatiņām.
Kopīgi lasījām brāļu Grimmu pa-

saku Trīs sivēntiņi, kas iznākusi
jaunā izdevumā ar mākslinieces
Agijas Stakas mūsdienīgām un
asprātīgām ilustrācijām. Bērniem
jautrus brīžus sagādāja rotaļa
Kam ir ausis.
Skolēni bibliotekārajās stundās iepazinās ar savam vecumam
piemērotākajām jaunākajām grā-

matām, minēja krustvārdu mīklas un mācījās atrast vajadzīgos
izdevumus bibliotēkas plauktos.
Lielu interesi raisīja grāmatas,
kuru teksti ir gan angļu, gan latviešu valodā. Tā ir ideāla kombinācija – var lasīt grāmatu un
vienlaikus uzlabot savas svešvalodu zināšanas!

Ciemos jauniešu centra Bāka vadītāja
Martā lasītāju klubiņā Vārds
viesojās Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra Bāka
vadītāja Liene Eglīte. Viņa iepazīstināja ar sevi un savu darbu
centrā, kurā strādā divas darbinieces – pati vadītāja un jaunatnes lietu speciāliste Guna GroteMajore. Bāka atvērta jauniešiem
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā
arī bērniem no sešiem gadiem.
Galvenais centra uzdevums ir
veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt viņu
palikšanu pašvaldībā. Uzzinājām
par dažādiem projektiem, kuros
iesaistījies centrs Bāka, lai veicinātu jauniešu dzīves kvalitāti un
pilnvērtīgu izaugsmi. Ikvienam
bērnam un jaunietim ir iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās,
informatīvi izglītojošos pasākumos un citās centra aktivitātēs.

Ainažnieki ar interesi klausījās Bākas vadītājas Lienes Eglītes stāstītajā

Liene pastāstīja par aptauju, kurā
centīsies noskaidrot, kādas ir novada jauniešu vajadzības, vēlmes
un iespējas. Tajā tiks iesaistīti ne
tikai jaunieši, bet arī dažādu jomu
speciālisti, kuri strādā ar viņiem.
Vēlam jauniešu centram Bāka

jaunas idejas un ierosinājumus,
lai pilnveidotu sevi un pasauli sev
apkārt – pasauli, kurā iekļaut jauniešus un sniegt viņiem daudzas
jaunas un interesantas iespējas!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Meklējot pavasari
Vitrupes krastingā

Dabas aizsardzības pārvalde
24. martā rīkoja neparastu pārgājienu – krastingu gar Vitrupi
Vidzemes piekrastē, kas bija
veltīts Pasaules ūdens dienai.
Šogad pavasaris kavējās, tāpēc
devos šajā piedzīvojumā, lai ne
tikai pievērstu uzmanību ūdenim
kā būtiskam pamatresursam,
kāds bija šī pārgājiena mērķis,
bet mēģinātu saķert pavasari.
Pārgājiena laikā dabas draugi,
kuri bija sapulcējušies kuplā
skaitā – 59 dalībnieki –, Intas
un Andra Somu vadībā varēja
iepazīt Vitrupi, izzināt tās krastus, iepazīties ar dažādām koku
sugām, to augšanas īpatnībām.
Kopā apbrīnojām dižkokus-ozolus, kas šajā gadā pasludināti
par gada dzīvotni. Mēģinājām
visi kopā saklausīt un noteikt
upes krastos mītošos putnus un
ieraudzīt jau modušos kukaiņus.
Lielu vērību pievērsām skudru
pūžņiem. Tika mērīta to temperatūra. Viens skudrupūznis bija
pamodies un tajā notika rosība.
Pasēdējām vīna pagrabiņā, kas
atrodas gleznainā vietā Vitrupes
krastā, kaut arī no šīs vietas palicis tikai nosaukums.
Tuvāk iepazinām vietu, kur
savulaik nometināja cilvēkus,
kuriem nebija ļauts dzīvot galvaspilsētā. Viena no šādām vietām ir Brīdaga. To sauc arī par
101. kilometru. Tagad tur dzīvība ir tikai kapusvētku laikā, bet
pagājušā gadsimta 50. gados uz
Brīdagu piespiedu kārtā aizveda
gan tos, kuri bija atgriezušies

no izsūtījuma Sibīrijā, gan citus – Rīgas padomju sabiedrībai
nevēlamus cilvēkus. Pēc tam,
kad izsūtītos atbrīvoja, Brīdagas
barakās dzīvoja no Ukrainas atvestie strādnieki, kuri likvidēja
1969. gada vētras postījumus
mežā. Pēdējie baraku iemītnieki bija fazāni. Tos tur audzēja
10 gadu. Interesanti bija iepazīt
tuvāk vēstures faktus. Bet pati šī
vieta gleznaina.
Viss pārgājiens ilga vairāk
nekā četras stundas. Pateicoties
Intai un Andrim, laiks paskrēja
nemanot. Lielākā daļa pārgājiena dalībnieku nebija vietējie
iedzīvotāji, bet braukuši pat no
Rīgas.
Bija ne tikai pārsteigumi, ko
sagādājusi daba, bet, izejot cauri Brīdagai, uz ceļa ieraudzījām
autoveikalu – Grasbergu ģimenes busiņu, kurā varēja iegādāties šīs ģimenes saražotos piena
produktus. Liela daļa pārgājiena
dalībnieku steidza kādu no tiem
nopirkt.
Vai pavasari noķēru? Noteikti! Diena pie dabas bija saulaina,
varēja redzēt, ka ziema tomēr
atkāpjas. Bet galvenais – iegūta
jauna informācija par norisēm
dabā, diena pavadīta jaukā sabiedrībā pozitīvā, draudzīgā gaisotnē, kur visiem viens mērķis.
Šāds pārgājiens dod spēku un
enerģiju ilgākam laika posmam.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Radošās pavasara
darbnīcas

Tuvojoties Lieldienām, kad
vēlamies izrotāt savas mājas,
gribam arī pagatavot dāvaniņas,
apsveikumus saviem mīļajiem.
Visjaukākās lietas ir tās, ko esam
darinājuši savām rokām. Tāpēc
Salacgrīvas vidusskolā jau veidojas tradīcija pirms Lieldienām
organizēt radošās pavasara darbnīcas, ko vada ekopadomes un
skolēnu ministrijas jaunieši. Noteikums – materiāliem jābūt otrreizēji izmantojamiem. Tā skolēni mācās dot lietām otru mūžu, un
tās netiek izmestas.
28. martā starpbrīžos divos
skolas gaiteņos valdīja īsta rosība. Katrs varēja izvēlēties, kādu
Lieldienu rotājumu vēlas pagatavot. Piedāvājums bija ļoti
liels – dažāda veida groziņi, kārbiņas krāsoto olu ielikšanai, zaķīši gan no tualetes papīra rullīšiem,

gan auduma gabaliņiem, olu trauki no metāla kārbām, rotājumi telpām, dziju cālīši u.tml. Varēja pagatavot arī skaistas apsveikuma
kartītes. Kāds pagatavoja pa vienai lietai, bet čaklākie paspēja izveidot 2–3, ko aiznest uz mājām.
Lai visu izdarītu, tika izmantotas
plastmasas pudeles, tualetes papīra rullīši, metāla kārbas, žurnāli,
iepriekšējo gadu kalendāri, papīra
atgriezumi, dzijas un auduma gabaliņi u.c. materiāli.
Paldies ekopadomei un skolēnu ministrijai! Pasākuma dalībnieki izteica priekšlikumu, ka
nākamajā gadā šim pasākumam
vajadzētu veltīt ilgāku laiku, jo
ir vēlēšanās pagatavot vairākas
lietas, bet laika nepietiek. Paldies
visiem par atsaucību!
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

2018. gada 27. aprīlis

Salacgrīvas vidusskolas
skolēnu mācību uzņēmumi
pieredzes apmaiņā Valgā

Salacgrīvas skolēni Valgā

16. aprīlī Salacgrīvas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) dalībnieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz
Igaunijas pilsētas Valgas kultūras un interešu centru, kur notika Igaunijas SMU gadatirgus, kā
arī šo uzņēmumu gada atskaites
prezentācijas. Šo braucienu SMU
dalībniekiem nodrošināja projekta Igaunijas–Latvijas uzņēmēju
pārrobežu sadarbības platforma
(Interreg), kurā partneris ir Salacgrīvas novada dome.
Mūs sagaidīja Igaunijas Mulgimā novada (kas apvieno piecas
pašvaldības) vietējās rīcības grupas vadītāja Anneli Rosalu, kura
iejutās gida lomā, kā arī tulkoja
mums prezentācijas no igauņu uz
angļu valodu.
Salacgrīvas vidusskolas SMU
jauniešiem bija iespēja uzzināt,
kā notiek igauņu SMU darbība,

kādus produktus viņi ražo un kādus pakalpojumus sniedz. Tāpat
varēja noskaidrot, kur un kā viņi
pārdod savu produkciju, kādu
peļņu gūst, reklāmas aktivitātes,
sponsoru piesaisti utt.Varēja salīdzināt un novērtēt savu darbību,
smelties jaunas idejas un izmantot svešvalodu zināšanas.
Apskatot tirdzniecības stendus, jaunieši savā starpā brīvi komunicēja angļu valodā, uzdodot
jautājumus, uz kuriem ražotāji,
tirgotāji, pakalpojumu sniedzēji
no dažādām Igaunijas skolām –
Tallinas, Pērnavas, Viljandi, Valgas un citām – atbildēja labprāt
un ļoti ieinteresēti.
Arī igauņu skolās mācību
uzņēmumus veido, skolām piedaloties Junior Achievement
programmā. Secinājām, ka produkti un pakalpojumi, ko piedāvā igauņu skolēni, ir līdzīgi kā

pie mums, bet cenas ir augstākas
nekā Latvijā – atbilstošas viņu
valsts vidējām algām un ekonomiskajai situācijai.
Vairāki SMU ir piesaistījuši
sponsorus – Igaunijā pazīstamus
uzņēmumus. Igaunijas jaunieši ļoti piedomājuši pie reklāmas
pasākumiem – izstrādāti bukleti, vizītkartes, pārdomāts stenda
noformējums, uzņēmumiem ir
lapas sociālajos tīklos. Arī komandas vizuālais kopskats veidots ļoti pievilcīgs. Paši jaunieši
atzina: – Mums patika justies kā
ārzemniekiem. Pieredzes apmaiņas brauciens bija vērtīgs, interesants, iespaidiem bagāts. Ir
lietas, ko varētu pamācīties no
igauņiem.
Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas
SMU skolotāja-konsultante

No sīkiem priekiem rodas skaistums
– Straujiem soļiem tuvojas
Latvijas skolēnu iecienītās sacensības «ZZ čempionāts», kas
šogad notiks jau 12. reizi. Salacgrīvas vidusskolas 9.b klasei
piedalīšanās tajās kļuvusi par
tradīciju. Lai klase tiktu uzaicināta uz pusfinālu, jāizpilda
mājasdarbs. Šogad katrai klasei
jāuzstāda kāds rekords. Domājot
par to, kā to izdarīt, nonācām
pie idejas cept pankūkas un vafeles, uzstādot rekordu «Klases
lielākās brokastis». Tā kā tuvojās

Pūpolsvētdiena, nolēmām iepriecināt arī ilgstošās uzturēšanās
rehabilitācijas viesnīcas «Brīze»
iemītniekus. Ir teiciens, ka dalīti
prieki ir dubultprieki, – stāsta Salacgrīvas vidusskolas 9.b klases
audzinātāja Santa Čiževska, kura
kopā ar audzēkņiem 24. martā
ciemojās Brīzē. Skolēni pastāstīja senioriem, cik brīnišķīgs nams
jauniešiem ir iniciatīvu centrs
Bāka. Tā darbu raksturo jauniešu
iniciatīva un līdzdalība pašvaldības sabiedriskajā dzīvē. Patī-

kami, ka šajā namā ir arī labiekārtota virtuve, kurā jaunieši var
izpausties kulinārijas brīnumu
radīšanā, viņiem ir jauka vieta,
kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Uzmanības apliecinājums allaž
ir radījis prieku, tāpēc seniori
priecājās par jauniešu vēlmi un
prasmi komunicēt ar gados vecākiem ļaudīm. Lai veicas visiem
Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu
audzēkņiem, gatavojoties eksāmeniem!
Ligita Jirgensone

Astronomijas pēcpusdiena

13. aprīlī Liepupes vidusskolā
norisinājās ikgadējā Astronomijas
pēcpusdiena par godu Pasaules
kosmonautikas dienai, kad Jurijs
Gagarins 1961. gada 12. aprīlī devās kosmosā.
Šo pasākumu tradicionāli rīko
12. klase kopā ar fizikas skolotāju
Ritu. 5.–12. klašu komandas pulcējās fizikas kabinetā. Pasākums
sākās ar 5. klases prezentāciju par
Saules sistēmas planētām. Aktivitātes turpināja 12. klases skolēni
Sanija, Arnis, Airita Gita, Deivids,
Edgars. Prezentācijās par Sauli,
Saules sistēmu, zvaigznājiem,

kosmosa pētījumiem, kosmonautiem un astronautiem, par mazajām planētām, kuru nosaukumi
saistīti ar Latviju. Visiem bija uzmanīgi jāklausās un jāpilda sagatavotie testi. Komandām tika dots
uzdevums zvaigžņotajās debesīs
saskatīt vairāk nekā 12 pavasara
zvaigznāju, kā arī salikt Visuma
puzles. Arī par līdzjutējiem netika
aizmirsts. Viņiem bija jāveido pašiem savas krustvārdu mīklas un
jāpilda testi. Otrās daļas aktivitātes bija ārā, katra klase pilotēja divas mazās un divas lielās raķetes.
Visinteresantākais noteikti bija

tieši šī raķešu pilotēšana, skolēni
vairākas reizes stājās rindā, lai uzlabotu savus rezultātus.
Kad rezultāti bija apkopoti,
noskaidrojās, ka vislabāk raķešu
pilotēšanā veicās 6. klasei, sasniedzot 24 m. Testa daļā viszinošākā izrādījās 5. klase, apsteidzot
9. klasi par vienu punktu. Katra
komanda saņēma diplomus un direktores Artas Rubezes sarūpētās
saldās balvas. Pasākumu ar savu
klātbūtni atbalstīja skolotāji Inese,
Edmunds, Ira un Rita.
Gita Ercika,
12. klases skolniece
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Viļānos zina, kas ir
Cara šprotes

Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā Latvijai – 100
nu jau apgūta vai puse Latgales,
kur salacgrīvieši vedina vietējos
skolu jauniešus uz sarunām ciklā
Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās
ar jūru. Šoreiz ar mums kopā
bija Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku štāba priekšnieks,
jūras kapteinis Valdis Stanka no
Gaigalavas, dzimis Viļānos. Tas
arī pārliecina – no vistālākās Latgales pilsētas vai ciema var atrast
ceļu uz jūru! Viļānos lieliski darbojas jau daudziem par bubuli
izsludinātā izglītības reforma –
skola ir viena, un visi tajā zinības
apgūst valsts valodā. Krievu un
citu tautību jaunieši integrējušies
gadu gaitā, būdami plecu pie pleca ar latviešiem – te godā ir nacionālās, valstiskās un sakrālās
vērtības.
Uzņemot salacgrīviešus, Vi-

ļānu vidusskolas darbinieki mūs
tūdaļ vedināja aplūkot baznīcu.
Tad skola, muzejs un bibliotēka.
Neviļus aizdomājāmies – kā darītu mēs? Tālumniekus noteikti
vispirms vestu lūkot jūru (katram
savas prioritātes!), jo bibliokuģa
Krišjānis Valdemārs komanda
visciešāk tomēr ir saistīta ar šo
mūsu nacionālo dārgumu.
Atvadoties skolas pedagogi
izteica vēlēšanos jau šopavasar
apmeklēt Vidzemes jūrmalu, kur
noteikti gribot apskatīt Ainažu
Jūrskolas muzeju (lūk, ko nozīmē Krišjāņa Valdemāra auras
kopšana!) un degustēt Cara šprotes AS Brīvais vilnis (zīmols dara
brīnumlietas!).
Mēs atkal esam soli tuvāk –
novadi sasaucas, un par to paldies Salacgrīvas novada domei,
kas atbalsta jauniešu vērtīborientāciju jūrniecības arodiem.

Salacgrīvieši Latgalē
runā par jūru
Turpinās salacgrīviešu bibliokuģa «Krišjānis Valdemārs» aktivitātes Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajā mērķprogrammā
Latvijai – 100. Jaunus impulsus
projektam Bibliokuģis Latgalē:
19 tikšanās ar jūru devuši sadarbības partneri – Latvijas Kuģu
kapteiņu asociācija –, kur nopietni darbojas mūsu novadnieki tālbraucēji kapteiņi Ivo Logins, Normunds Vilkaušs un Ingus Siliņš.
Kad Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) rektora pienākumu izpildītājam Andrejam Zvaigznem
diplomētie jūras virsnieki aizrādīja par aktivitāšu nepietiekamību
Latgalē, talkā nāca bibliokuģa komanda, kas vienmēr savos braucienos aicina līdzi Rīgas Jūrskolas
audzēkņus un LJA studentus un
pasniedzējus.
20. martā Salacgrīvas novada
simbolika bija redzama Aglonā
un Dagdā. Lai gan pār Aglonas internātvidusskolu karājas izglītības
reformas zobens, nedrīkstam šai
skaudrajā pārmaiņu laikā aizmirst
bērnus, kuri stāv arodu izvēles un
dzīves krustcelēs. Te lieti noderēja
LJA II kursa kuģu elektroautomātikas specialitātes studenta Artūra
Spīķa uzmundrinošais stāstījums
par noslēpumiem pilno pasauli,
ko paver darbs uz kuģa. Savukārt
LJA sabiedrisko attiecību speci
ālists atvaļinātais komandleitnants Vilmārs Štalmeistars dalījās

savu jūras gaitu pieredzē dažādās
zemeslodes malās.
Īpaši skolās bija gaidīts viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
Tik pārliecinošu un motivējošu
uzrunu sen nebija nācies dzirdēt!
Dagdas vidusskolas zālē simtiem
jauniešu varēja aplūkot admirāļa
apbalvojumus, ko viņš saņēmis
par darbu gan jūrā, gan krastā.
To, cik interesanta ir dzīve piejūrā, vēstīja bibliokuģa komanda,
kas latgaliešus aicināja mūspusi
tuvāk iepazīt Salacgrīvas Reņģēdāju festivālā.
26. martā ar mums savā dzimtajā pusē – Vārkavā un Preiļos –
bija mūsu bibliokuģa patrons kinorežisors Jānis Streičs. Latviskuma stundas par trim mūsu zemes
pamatvērtībām – mežiem, jūru un
kultūru – bagātināja Jūras akadēmijas studentu pieredze. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – savā
dzimtajā skolā – atgriezās LJA
III kursa kuģu vadītāju specialitātes studente Sanita Ūzuliņa, lai
dalītos atmiņās par pirmo jūras
praksi un deldētu uzskatus, ka sievietes uz kuģa nav vēlamas.
Visas iepriekš minētās skolas
saņēma uzaicinājumus piedalīties
8. patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā 11. novembrī, kam šogad
pamatā likta Jūras spēku devīze
Mūs vieno Latvijas svētais vārds!
un ko jau tradicionāli atbalsta Salacgrīvas novada dome.

l

5

Bibliokuģis tuvina Latgali ar jūru

Bibliokuģa
komanda
Baltinavas
vidusskolā

Salacgrīviešu bibliokuģis Kriš
jānis Valdemārs pēc nelielas atelpas pauzes turpina Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu
Bibliokuģis Latgalē: 19 tikšanās
ar jūru mērķprogrammā Latvijai – 100.
Jau tradicionālie braucieni uz
Latgales skolām šoreiz bibliokuģa komandu veda uz Baltinavu
un Kārsavu. Vidusskolēni ar lielu
interesi klausījās savā novadniekā – Latvijas Jūras spēku flotiles
komandierī flotiles admirālī Ingū
Vizulī. Kas šodien nodarbina
jūras spēku virsnieku prātus, kā
reaģēt uz kaimiņvalsts izaicinājumiem konkrētajā ģeopolitiskajā situācijā? Tiešas un nepastarpinātas atbildes bija lielākais pie-

nesums, tiekoties ar jauniešu auditoriju. I. Vizulis aicināja skolēnus izvēlēties jūras arodus, apgūt
arī militārās zinības, jo daudzos
platuma grādos uz planētas ir nemierīgi. To apstiprināja tālbraucējs kapteinis Imants Nartišs,
jūrnieks trešajā paaudzē, kura
vadītajiem kuģiem nākas šķērsot
jūras pirātu iecienītos rajonus.
Vidzemes piekrastē izaugušais
kapteinis ne tikai ar savu stāstījumu, bet arī pragmatisko skatu
uz dzīvi tā aizrāva vidusskolēnus, ka tūdaļ pēc tikšanās sekoja
konkrēti jautājumi – par mācību

ilgumu jūrskolās, darba algu, jā,
arī jūras romantiku. To vēl arvien
nevar aizmirst jaunsargu jungu
instruktors Ojārs Liedeskalniņš,
kura vadībā Salacgrīvā jaunieši
var apgūt īpašu jungu apmācības
programmu.
Kas ir jūrnieku mezgli? Vai,
izvēloties jūras arodu, mēs arī
iesienam treknu mezglu savā dzīves ritumā? Par to allaž ir gatava
stāstīt bibliokuģa komanda, ko
arodizglītības centienos atbalsta
Salacgrīvas novada dome. Un
darbs nav velts – Kārsavas un
Baltinavas skolēni būs arī Reņģ
ēdāju festivālā, pirms tam gan
smeļoties spēku un iedvesmu Ainažos – latviešu jūrnieku Mekā!
Raivja Struncena foto

Bibliokuģis uzsāk Kurzemes loku
Pateicoties ilggadējai sadarbībai un
materiālajam atbalstam, biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» 23. aprīlī
uzsāka Latviešu fonda (ASV) trešo sezonu jūras un kuģinieku aroda daudzinājumam. Pirmais brauciens notika sadarbībā
ar Latvijas Jūras spēkiem un Liepājas
Jūrniecības koledžu uz Nīcas pamatskolu
un Rucavas vidusskolu, jo tur bibliokuģis
vēl nebija viesojies.
Trešo vasaru pēc kārtas mūsu braucienu plānos ir jauniešu nometne Jūrkalnes
Vēverlejās, kur vasarās pāris nedēļu pie jūras pavada Maskačkas bērni un pusaudži. Viņu dienas allaž
bijušas ļoti piepildītas – te gūstīti pirāti un klausītas
kapteiņa Āķa gudrības, te mēroti spēki jūras zinībās
un izdzīvošanas skolā.
Kurzemes loks sācies jau šajā mācību gadā, lai
turpinātos vasarā (jauniešu nometnēs) un noslēgtos
rudens pusē, kad izlaiduma klašu audzēkņiem pavisam nopietni jāizvēlas sava nākotnes profesija. Tajā

iekļautas Pāvilostas, Ugāles, Piltenes,
Dundagas, Rojas, Valdemārpils un Mērsraga vidusskolas, kā arī Grobiņas ģimnāzija un šo ciemu un pilsētu bibliotēkas, jo
projekta nosaukums ir Bibliotēkas – piejūras gaismas pilis.
Nu jau daudzus gadus bibliotēkas ir
ne tikai grāmatu krātuves, bet arī inovatīvi izziņas centri dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliokuģa sadarbības partneri – Latvijas Universitātes Akadēmiskā
bibliotēka un Salacgrīvas novada dome –
bērniem un jauniešiem aicina stāstīt par jūru un
grāmatu nozīmi jūrniecības arodu apguvē. Labākais
piemērs ir pašu veikums – 23 gadus vecais kuģu
vadītājs Nauris Upenieks no Liepājas jau sarakstījis mācību līdzekli astronavigācijā. Kurzemes lokā
viņš pieteicies bibliokuģa atbalsta komandā.
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē!
Gints Šīmanis

22. aprīlis – Starptautiskā zemes diena
22. aprīlī visā pasaulē svinēja Zemes
dienu, kuras laikā vairāk nekā miljards cilvēku iesaistās dabas draugu pasākumos un
interesējas par iespējām, kā padarīt savu
dzīvesveidu videi nekaitīgāku. Lūk, septiņi
fakti par šo nozīmīgo ikgadējo notikumu:
l Zemes
diena pirmoreiz atzīmēta
1970. gada 22. aprīlī;
l tradīciju Amerikas Savienotajās Valstīs
aizsāka senators Geilords Nelsons (Gaylord Nelson), vēršoties pret apjomīgu naftas noplūdi Klusajā okeānā pie Kalifornijas
krastiem;
l Zemes diena starptautisku skanējumu
ieguva 1990. gadā, kad 22. aprīlī tematiskus pasākumus rīkot sāka 140 valstu;
l 2009. gadā Apvienoto Nāciju Organi-

zācija pārdēvēja Zemes dienu par Starptautisko Mātes zemes dienu, taču jaunais
nosaukums daudzviet nav iegājies;
l nevalstiskā organizācija Zemes dienas
tīkls (Earth Day Network) vēsta, ka tās
partnerorganizācijas 22. aprīlī rīko aptuveni 10 000 pasākumu;.
l arī Latvijā norisinās virkne no tiem;
l katru gadu aptuveni laikā no 15. līdz
28. aprīlim debesīs vērojama Lirīdu mete
oru plūsma jeb zvaigžņu lietus, kas tieši
22. aprīlī pieaug spēkā.
Šī diena bez ievērības nepaliek arī Salacgrīvas vidusskolā. Jau visu aprīli skolēni varēja izlasīt ekopadomes sagatavotos
un skolā izvietotos materiālus par Zemes
dienu un ar vidi saistītiem jautājumiem. Vi-

dusskolēniem bija tikšanās ar Dabas fonda
direktoru Jāni Rozīti un uzņēmuma TetraPak vides projekta vadītāju. Bet 23. aprīlī ikviens varēja pārliecināties par savām
zināšanām jautājumos par Zemes stundu, Zemes dienu un vides problēmām, jo
darbojās spēle Eko rats. Ar to skolēni tika
informēti par dažādiem ar vidi saistītiem
jautājumiem. Un nebija svarīgi, vai atbilde bija zināma, vai tomēr informācijas bija
par maz, lai varētu atbildēt… Šīs dienas un
spēles mērķis bija informēt skolēnus, tādēļ
ekopadomes jaunieši sniedza atbildes uz
visiem jautājumiem. Tā ar spēles palīdzību ikviens, kurš vēlējās, papildināja savas
zināšanas par vidi. Par piedalīšanos spēlē
katrs saņēma uzlīmīti par dabas tēmu. At-

saucība no skolēnu puses bija ļoti liela.
Paldies ekopadomes jauniešiem!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
ekoskolas koordinatore
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Pilnmēness
vakari Bākā

Jau pagājušā gada nogalē četri Salacgrīvas novada jaunieši –
Sendija, Saule, Ance un Niks –
iesaistījās Imanta Ziedoņa muzeja organizētajā jaunrades konkursā Ideju pavasaris, kura mērķis ir
aicināt jauniešus radīt idejas, kas
modina radošumu. Apmeklējot
seminārus, jauniešiem radās iecere organizēt Pilnmēness vakarus, t.i., reizi mēnesī, pilnmēness
laikā, organizēt tematiskus pasākumus jaunatnes iniciatīvu centrā
Bāka, pieaicinot radošas un interesantas personības, skatoties filmas, spēlējot interaktīvas un izzinošas spēles, gatavojot veselīgus
našķus un pavadot laiku sarunās.
3. aprīļa vakarā tikāmies ar
Agnesi Gromovu-Ķūrenu, lai sarunātos par astroloģiju un spriestu, kā to izmantot ikdienā, par
cilvēka iekšējo pasauli un darbu
ar sevi. Klātesošie tika iepazīstināti gan ar astroloģijas pirmsākumiem un to, kāpēc svarīgi
orientēties zvaigžņu un planētu
stāvoklī mūsdienās, gan arī ar
personīgā horoskopa sastādīšanu. Uz jautājumu, vai astroloģija ir pareģošana, Agnese atzina:
– Astrologs nav domāts tam, lai
pareģotu, kas ar mani notiks.
Viņš varētu palīdzēt saprast, kas
ar mani tagad notiek, kur es virzos, kas man varbūt jāmaina, lai
varētu virzīties citādāk. Tāpat ar
viņa palīdzību varu noskaidrot,
kas ir mani spēka punkti un trūkumi, tāpat – kas būtu jāattīsta
un jāmaina, lai savus trūkumus
varētu attīstīt par spēku.
Cilvēki astrologiem visbiežāk
uzdodot jautājumus, kas saistīti
ar darbu, finansēm, partnerattiecībām, kādos datumos rīkot kāzas, vaicā par uzņēmējdarbību,
mācībām, veselību. Balstoties uz
savām zināšanām, astrologs var
ieteikt, kuri datumi ir labvēlīgā-

ki un kuri ne. Astroloģiju ikdienā
cilvēks var izmantot, pētot mēness kalendāru, ievērojot t.s. čika
laiku, kad nav ieteicams pieņemt
nopietnus lēmumus, parakstīt
svarīgus dokumentus, bet labāk
ieklausīties sevī, pastaigāties, atpūsties, piekopt garīgo praksi.
Tikties ar jauniešiem Agnesi pamudinājis 12. klases angļu
valodas eksāmenā novērotais,
redzot jauniešu satraukumu
pirms eksāmena un tā laikā. Iedvesmojoši un motivējoši viņa
ieteica jauniešiem strādāt ar sevi,
apliecinot, ka ir brīži, kad sastresojamies. – Un tad mums nekas
nesanāk. Ļoti jātrenējas savas
sajūtas saprast. Spējot kontrolēt
sevi, tu spēsi kontrolēt savu dzīvi.
Visas sajūtas ir mūsos. Ja tagad
ir sāpīgi, vienalga pasaki paldies, jo pēc kāda laika redzēsi,
ka tev tas nācis pat par labu. Es
ticu, ka mūs kāds vada un mums
jāļaujas savām sajūtām maksimāli pozitīvi. Vēl jauniešiem tika
novēlēts apzināties, ko ikviens
dod pasaulei – dusmu mākoni,
negāciju žulti vai tomēr labāk
smaidu, jo ar laiku tas var nākt
atpakaļ. Tāpat viņa ieteica daudz
mācīties: – Svarīgi iegūt vispusīgas zināšanas, lai var iztulkot
savas dažādās sajūtas un iegūt
sevis apzinātību.
Ikviena tematiska tikšanās
jauniešu centrā sniedz iespēju ko
iemācīties, un no Agneses mēs
noteikti varam paņemt viedumu,
sirdsgudrību, mērķtiecību un pārliecību par sevi.
Nākamā Pilnmēness vakara
aktivitāte plānota 4. maija svētku
noskaņās. Paldies Saulei, Sendijai, Ancei un Nikam par oriģinalitāti un nebaidīšanos realizēt netradicionālas un pat trakas idejas!
Guna Grote-Majore

2018. gada 27. aprīlis

Veselības mēnesis JIC

Kopā ar veselīgas ēšanas restorāna The Beginnings vadītāju Sandri Majoru gatavotie zaļie un ogu kokteiļi bija
garšīgi!

Kā ik gadu, martā Salacgrīvas
jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC)
Bāka norisinājās veselības mēnesis. Tas ir laiks, kad savā ikdienā
vēl vairāk cenšamies ieviest veselīga dzīvesveida principus un
ieradumus, lai pavasari sāktu ar
jaunu spēku un enerģiju.
Mēneša sākumā sējām podiņos rukolu, kressalātus, spinātus,
zirņus, lai uz palodzes izaudzētu
savu mazo vitamīnu un zaļumu
dārziņu. Laikā starp ziemu un pavasari, pirms zeme vēl modusies,
marts ir īstais mēnesis, kad to darīt. Un tas taču ir tik aizraujoši –
pašiem piefiksēt to brīdi, kad no
sēkliņas izšķiļas pirmais zaļums!
16. martā pie mums viesojās
veselīgas ēšanas restorāna The
Beginnings vadītājs Sandris Majors, kurš klātesošos iedvesmoja dzīvot veselīgāk, enerģiskāk,
dzīvespriecīgāk un ar garšu. Gatavojām zaļos un ogu kokteiļus,
auksto zupu, izgaršojām dažādus
dārzeņus, augļus, riekstus, biešu

Uz Salacgrīvu ceļo izstāde
Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai
8. maijā plkst. 15 Salacgrīvas
novada bibliotēkā (Sila ielā 2) atklās Latvijas simtgadei veltīto ceļojošo izstādi Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai, piedaloties
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Atbalsta biedrības direktorei Karinai Pētersonei. Vienā no
12 planšetēm atspoguļota Salac
grīvas novada bibliotēkas vēsture.
Izstādi un arī katalogu Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai
izveidojusi LNB Atbalsta biedrība. Tajā atspoguļoti stāsti par
12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme
Latvijas tapšanā par valsti. Ekspozīcijā izcelta to bagātā vēsture un
dibināšanā iesaistītās personības.
LNB Atbalsta biedrības direktore K. Pētersone stāsta: – Visupirms bibliotēka ir sākusies ar
kāda uzņēmīga cilvēka darbošanos, ar personību, kuras devums
Latvijas vēsturē neaprobežojas
ar vietējās bibliotēkas dibināšanu. Starp šādām personībām minami Baumaņu Kārlis, Augusts
Deglavs, Augusts Dombrovskis,
Jānis Kārkliņš, Jānis Misiņš,
Krišjānis Valdemārs un citi ievērojami latvieši.
Salacgrīvas novada bibliotēka
dibināta 1902. gadā, toreiz dēvēta
par Salacgrīvas Saviesīgās bied-

rības bibliotēku. Jūras tuvums
diktēja nepieciešamību apgūt ar
zvejniecību un jūrniecību saistītos
arodus un izglītību, kas noteica
bibliotēkas krājuma specifisko
ievirzi. Visu bibliotēkas 115 gadu
pastāvēšanas laiku bibliotēka un
tās filiālbibliotēkas godina jūrniecību un K. Valdemāru – pirmās
latviešu jūrskolas Ainažos izveidotāju. Salacgrīvas bibliotēkas
paspārnē darbojas biedrība Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs, kuras
mērķis ir popularizēt jūrniecības
un zvejniecības tradīciju Latvijā,
kā arī atbalstīt bibliotēkas, literatūras, kultūras un kino tradīciju
attīstību Salacgrīvas novadā.
Izstādes kurators un tekstu autors Edžus Vējiņš uzsver: – No
789 Latvijas publiskajām bibliotēkām tikai par 12 ir izstāstīti šie
Latvijas valsts tapšanas stāsti.
Izzinoši, aizkustinoši, dziļi. Neatkārtojami. Tie ir izauguši no bibliotēku personiskās iniciatīvas.
Izstādē ietverti stāsti par Rīgas
Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku, Alūksnes novada Alsviķu, Beverīnas novada
Mūrmuižas un Kauguru, Dobeles
novada Centrālo, Liepājas Centrālo zinātnisko, Jūrmalas Alberta Kronenberga Slokas, Kuldīgas
novada Krišjāņa Valdemāra Ēdo-

les pagasta, Pļaviņu novada Klintaines pagasta, Limbažu Galveno,
Gulbenes novada Tirzas pagasta,
Salacgrīvas novada un Ventspils
bibliotēku.
Salacgrīvas novada bibliotēkā izstāde skatāma no 8. līdz
27. maijam, pēc tam tā turpinās
savu ceļojumu pa Latviju un dosies uz Jūrmalu – Alberta Kronenberga Slokas bibliotēku.
Izstāde un katalogs tapis ar
Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes un ziedotāju atbalstu,
kā arī izstādē iesaistīto bibliotēku
pašvaldību līdzfinansējumu.
LNB Atbalsta biedrība ir sabiedriskā labuma nevalstiska organizācija, kas dibināta 1998. gadā. Tās mērķis ir sekmēt mūsdienīgu bibliotēku attīstību visā
Latvijā, veidojot tās par saturā un
iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.
Kristīne Ozola,
LNB Atbalsta biedrības
sabiedrisko attiecību speciāliste

un lapu kāpostu čipsus, ogu cepumus, pagaršojām pat imunitātes stiprinātāju un detoksikācijas
veicinātāju – zaļo aļģi. Aizrautīgi
un iedvesmojoši Sandris stāstīja par veselīgu un sabalansētu
uzturu, izskaidroja, kurus produktus lietojot, mēs vairāk uzņemam šķiedrvielas, kurus – olbaltumvielas, kuros produktos
savukārt ir augsta uzturvērtība.
Viņš aicināja ikdienā izvēlēties
ēdienu, kas brīvs no konservantiem, mākslīgajiem saldinātājiem,
transtaukskābēm, sintētiskajām
krāsvielām un citiem jauno pārtikas tehnoloģiju brīnumiem.
Veselības mēnesi noslēdzām
26. martā ar jau ierasto Nakts
jogu ar Kristapu Somu-Tiesnesi.
Prieks, ka interesentu skaits par
šo filozofijas, zinātnes un praktiskās disciplīnas jomu ar katru reizi pieaug. Jauniešiem šī tikšanās
ir kā atspēriena punkts, lai pievienotos Kristapa organizētajām
nodarbībām.

Līdztekus šīm praktiskajām
aktivitātēm jaunieši varēja saņemt QLife labo ieradumu grāmatiņas. Tās aizpildot un/vai
veicot norādītos uzdevumus, ir
iespēja izmēģināt dažādas labo
ieradumu metodes, ko pēc tam
var ieviest savā ikdienā. Metodes ietver gan emocionālos, gan
sociālos, tāpat mentālos un fun
kcionālos elementus. Lai veicinātu sarunas par dzīvi, vērtībām
un mums nozīmīgo, kā arī palīdzētu izzināt un pilnveidot sevi,
lieti noderēja jauniegādātās spēles Turpinājums sekos... un Vairāk nekā vārdi.
Domājot par pieredzēto martā,
novēlam gan sev, gan citiem būt
aktīviem un sportiskiem, atrast
un ieviest ikdienā kādu veselīgu
ieradumu, izzināt un pilnveidot
sevi!
Guna Grote-Majore,
jaunatnes lietu speciāliste
Liene Eglīte,
JIC «Bāka» vadītāja

Salackrastu biedri
makšķerē un lomu
dāvina

14. aprīlī notika makšķernieku kluba Salackrasti sacensības
lašu un taimiņu makšķerēšanā
ar spiningu Kluba kauss 2018.
Tajās piedalījās 20 kluba biedru.
14 dalībnieki tika pie zivīm ar
kopējo svaru 40,270 kg. Dienas lomā bija četri laši, to kopējais svars – 17,680 kg. Lielākais svēra 5,140 kg un to izvilka
Ģirts Kalniņš. Tāpat todien noķerts 10 taimiņu, to kopsvars –
22,590 kg, lielāko – 3,470 kg
smagu – izvilka Inese Koluškina.
Kluba Salackrasti biedri un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs visu
noķerto lomu nogādāja veco ļaužu mītnē Sprīdīši. Kluba valdes
priekšsēdētājs Oļegs Sumčenko
pastāstīja, ka dāvināt zivis Sprīdīšiem bijis makšķernieku kluba
biedru kopīgs lēmums. – Ja mums
ir iespēja noķert zivi, kāpēc nedalīties! Un lai senioriem labi garšo! – viņš novēlēja. Kluba biedrs
Aivars Mucenieks piekrītot vēl
piebilda, ka lomu uz Sprīdīšiem
viņi ved ne pirmo reizi, jo vēlas
iepriecināt un uzcienāt turienes
iemītniekus.
Savukārt Sprīdīšu vadītāja
Anita Lūse, visi iestādes darbi-

Pirms mieloties ar makšķernieku
dāvātajiem lašiem un taimiņiem, ir
jāpastrādā…

nieki un seniori teica lielu paldies
pašvaldības vadītājam un makšķerniekiem par sarūpēto dāvanu.
– Labi, ka mums ir tāda meitene
kā Nellija Lapiņa, kura mācēja
pareizi sadalīt lielo lomu, jo viņa
ir zvejnieka meita un arī vīrs bijis
zvejnieks, – sacīja Anita.
Īpašs paldies Latvijas piensaimnieku centrālajai savienībai
un biedrībai Pierīgas mednieku
klubs Jāņa Šolka personā, kas gādāja dāvanas makšķerniekiem un
uzklāja dāsnu uzkodu galdu.
Ilga Tiesnese
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Lieldienu pasākums veco ļaužu mītnē Sprīdīši

Lai nākdama, kas nākdama,
Lieldieniņa tā atnāca –
Ar raibām oliņām,
Ar siltiem pīrāgiem.

2. aprīlī veco ļaužu mītnē Sprīdīši gaidīja ikgadējos ciemiņus –
folkloras kopu Cielava ar tās vadītāju Zentu Menniku. Gatavošanās Lieldienām sākās laikus.
Iemītnieki čakli darbojās, gatavojot dekorācijas, lai izrotātu telpas,
logus un pašiem būtu mājīgāka
vide un svētku sajūta. Cits citam
palīdzot, tika līmēts, zīmēts, tīts
un krāsots. Tā, kopā darbojoties,
tika pārrunāts, kā Lieldienas tika
sagaidītas kādreiz katram savā ģimenē, un tika skaitīti skaitāmpantiņi par Lieldienām. Ar Sprīdīšu
darbinieku palīdzību iemītnieki
krāsoja olas.
Folkloras kopas Cielava meitenes arī bija nokrāsojušas oliņas.
Dāvanā iemītniekiem viņas atveda arī kliņģeri un, protams, skaistu skaistās dziesmas. Tika dziedātas spēka dziesmas, tautasdziesmas un tās, ko pansijas iemītnie-

Lieldienu svinēšanai gatavojas seniori Sprīdīšos

ki dziedājuši jaunības dienās.
Klausoties Cielavas dziedātāju
skanīgajās balsīs un brīnišķīgajās
dziesmās, tika ievibrētas ne tikai
visu sirsniņas, bet arī telpās bija
sajūtama patīkama vibrācija. Tad

sekoja olu ripināšana. Šī atrakcija
radīja lielu jautrību.
Mīļš paldies folkloras kopai
Cielava un vadītājai Zentai par
atsaucību, skanīgo dziedājumu un
gardo svētku kliņģeri! Paldies šo-

Salacgrīvas vidusskolā –
erudīcijas konkurss
Skolas prātnieks

12. aprīlī Salacgrīvas vidusskolā pulcējās 9.–12. klašu skolēni un skolotāji, lai
atraktīvā gaisotnē piedalītos erudīcijas konkursā Skolas prātnieks. Pavisam piedalījās
sešas komandas. 9.b klases komandu Gribam ēst, atdodiet meloni pārstāvēja Elīna
Stalte, Linda Priekule, Beāte Obuhovska,
Rihards Bendrāts un Toms Laubmanis.
10. klases Susliku komandā startēja Elīna
Gertnere, Monta Mieze, Linda Ivanova un
Oļegs Gluhaņuks, bet otrā šīs klases komandā Mērce darbojās Marta Antonova,
Katrīna Kate Vilkauša, Alita Numure un
Raivo Ramba. Arī divpadsmitklasnieki klases godu aizstāvēja divu komandu sastāvā.
Nesekmīgajos startēja Līga Ieviņa, Sandija
Megi, Karlīna Karlsone un Juris Vīksna,
Namejā – Nadīna Ozoliņa-Mennika, Undīne Meļikidze, Amanda Stane un Endija
Eglīte. Skolotāju komandu Dievs pasarg!
pārstāvēja Inta Cirša, Iveta Kupča, Santa
Čiževska, Līga Siliņa un Sanita Šlekone.

Jāteic, ka erudīcijas konkursa jautājumi
bija gana āķīgi. Piemēram, bija jānosaka
filmas, kurās kopā spēlējuši norādītie aktieri, jāpazīst dziesmu izpildītāji, jāatšķir kaķu
dzimtas pārstāvji (vai tiešām visi zina, kas
ir servals?), jāmeklē atšķirības dotajos attēlos, jāorientējas pilīs, sporta komandās, ministru prezidentos un Eiropas galvaspilsētās. Noslēguma kārtas jautājumi bija saistīti
ar informāciju, kas atrodama Salacgrīvas
vidusskolas mājaslapā.
Godalgotās vietas un meloni dāvanā ieguva komandas Gribam ēst, atdodiet meloni, Susliki un Dievs pasarg!, bet patiesībā
ieguvējs bija ikviens, jo pozitīvas emocijas,
humors, jaunas zināšanas un labi pavadīts
laiks bija galvenais šī pasākuma ieguvums.
Paldies Aldim Riekstiņam par pasākuma
vadīšanu, Elīnai Gertnerei, Martai Antonovai un Jolantai Jirgensonei par erudīcijas
konkursa organizēšanu!
Sanita Šlekone

ferim Mārim Zvejniekam. Paldies
Sprīdīšu kolektīvam un vadītājai
Anitai Lūsei par ieguldīto darbu,
lai iemītniekus sagatavotu Lieldienām! Paldies pavārītēm par
sarūpēto cienastiņu – gardajiem

pīrāgiem. Paldies Sprīdīšu iemītniekam Jānim Šmitam par sarūpētajām kļavu sulām. Lieldienu
pasākums tiešām bija raibs!
Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Labas domas un labi darbi

Pacel gaismiņu plaukstā
Kaut sprīdi uz augšu,
Pacel sirdi, acis augšup,
Gaismiņu pats savā plaukstā sargi…
(Ildze Magone)

Pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis
Svētciema filiāles Snīpīšu un Snīpju grupas bērni ikdienā dara daudz labu darbiņu:
cītīgi apgūst zinības, uzzina daudz jaunu
faktu, eksperimentē un, galvenais, – darbojas. To viņi dara,  gan izspēlējot dažādas
dzīves situācijas, gan praktiski, piemēram,
dežurējot un veicot atbildīgus pienākumus, lai uzkrātu ikdienā tik ļoti nepieciešamo pieredzi. Bērni kopā ar vecākiem
piedalās makulatūras vākšanas konkursā,
kā arī, sakopjot tuvāko apkārtni, rāda piemēru citiem, ka vēlamies dzīvot tīrā, nepiesārņotā zemē.
Parasti cits citu īpaši iepriecina Ziemassvētkos, bet kāpēc gan lai tā nenotiktu pēc
iespējas biežāk? Svētciema attīstības biedrības pārstāvju – Mārītes Liepiņas-Bērziņas un Marijas Grigorjevas – uzrunātas,
kopā ar bērniem nolēmām, ka prieku va-

jag vairot. Varam dāvināt arī labas domas
un smaidus, pieliekot klāt nelielu darbu!
Katrs bērns, čakli darbojoties, izgatavoja
Lieldienu cālīšus, kuros ieguldīts ne tikai
darbs, bet pievienots arī mīļums, rūpes un
prieks. Ar labas veselības vēlējumiem šie
apsveikumi nosūtīti kā Lieldienu pārsteigumi Rozēnu pansionāta vecmāmiņām un
vectētiņiem.
Galvenais – domāsim labas domas, ikdienā rūpēsimies par saviem mīļajiem! Un
tad prieks mirdzēs visu cilvēku acīs.
Indra Medne,
PII «Vilnītis» pirmsskolas skolotāja

Zinām, kurš ir
Laša karalis!

21. aprīlī Salacgrīvas novadā
notika tradicionālās sacensības
taimiņu un lašu makšķerēšanā ar
spiningu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas Laša kauss 2018. Tajās
piedalījās 20 komandu – 80 dalībnieku.
Sacensības sākās sešos no rīta
ar kopīgām brokastīm un atklāšanu, tad makšķernieki devās katrs
uz sev vien zināmu vietu, lai ļautos makšķerēšanas priekam un
sacensību azartam. Līdz četriem
pēcpusdienā katram makšķerniekam bija jānosver, jānomēra savs
loms un jānodod licence. Sacīkšu
tiesnese Inese Koluškina pierakstīja gūtos lomus, ko svēra un
mērīja Oļegs Sumčenko. Kamēr
tika apkopoti sacensību rezultāti,
makšķernieki izbaudīja SIA Kuivižu enkurs sarūpētās pusdienas
un pārrunāja šīs dienas norisi.
Šogad makšķerniekiem veicās,
pie zivīm tika 19 komandu, kuru
dalībnieki noķēra 52 zivis ar ko-

pējo svaru 177,1 kg. Dienas lomā
bija 27 laši (kopsvarā 123 kg) un
25 taimiņi (54,1 kg).
Vispirms diplomus un dāvanas saņēma labākās komandas.
3. vietā ierindojās Kosadaka ar
četrām zivīm, kuru kopējais svars
bija 17,4 kg, 2. vietā Amatieri ar
tikpat zivīm, kas svēra 17,7 kg.
Bet sacensībās Laša kauss 2018
uzvarēja komanda Salackrasti II –
noķertas četras zivis, to kopējais
svars 20,7 kg.
No 25 noķertajiem taimiņiem
trešais lielākais trāpījās viesim
no Igaunijas Eduardam Terasam
(komanda Igaunija II) – svars
2,8 kg, garums 72 cm. Otrs lielākais – Andrim Dolženko no komandas Kosadaka – 2,9 kg,
69 cm, bet lielākais taimiņš – Ai
varam Muceniekam no komandas
Salackrasti II – 3,2 kg un 70 cm.
No noķertajiem lašiem trešais
lielākais – 6,7 kg un 97 cm –
Guntim Riekstiņam no komandas

Komandu vērtējumā 1. vietu ieguva Salackrasti II. Attēlā no kreisās Ralfs
Jubelis, Aivars Mucenieks, Arnis Birzgalis, Oļegs Sumčenko
Šī gada Laša karalis – Andris
Mileiko

Kosadaka, otrais – pagājušā gada
Laša karalim O. Sumčenko no
komandas Salackrasti II – 6,9 kg
un 99 cm. Bet šī gada Laša karaļa
Andra Mileiko (komanda Lisna)
loms – 8,8 kg smags un 112 cm
garš lasis. Ādažnieks A. Mileiko,
kurš sacensībās Laša kauss piedalās katru gadu, priecājās par iegū-

to titulu. – Esmu priecīgs, iekšējs
uztraukums ir joprojām. Gāja
smagi, cīnījos minūtes četrdesmit,
pat salūza spole. Labi, ka beigās
palīdzēja kolēģis. Pagājušajā
gadā neveicās nemaz – paliku
bez zivs, bet šogad esmu karalis! – viņš lepojās. Andra komanda Lisna palika 4. vietā, viņu loms
par 100 g mazāks nekā komandai
Kosadaka.

Makšķernieki bija apmierināti – laiks jauks, zivis upē bija, arī
noķert tās varēja – un teica paldies
sacensību rīkotājiem, sponsoriem
un atbalstītājiem: Salacgrīvas
novada domei, makšķernieku
klubam Salackrasti, Alūksnes komandai, Latvijas Piensaimnieku
centrālajai savienībai un Jānim
Šolkam.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas vidusskolas
zēnu basketbola
komandai – 2. vieta

Salacgrīvas vidusskolas zēnu komanda

Apsveicam Salacgrīvas vidusskolas
zēnu basketbola komandu – Gvido Horenu Paegli, Rinaldu Miksonu, Tomu Laubmani, Kristeru Kotānu, Valteru Bitmani un Rihardu Bendrātu ar izcīnīto 2. vie-

tu Vidzemes reģiona skolēnu sporta spēlēs
B grupā basketbolā zēniem!
Paldies komandas trenerim Kasparam
Neimanim un skolotājam Jānim Cīrulim.
Kaspars Neimanis

Noskaidrots Salacgrīvas
novada čempions galda tenisā

Salacgrīvas
novada šī gada
čempionāta
galda tenisā
uzvarētāji:
no kreisās
Guntars Zariņš
(4. vieta), Juris
Jankovskis
(2. vieta), Žanis
Jirgensons
(1. vieta), Jānis
Ozols (3. vieta)

Salacgrīvas novada čempionāts galda
tenisā savu gaitu uzsāka janvārī. Turnīram
pieteicās astoņi dalībnieki, kuri 1. kārtā
izspēlēja pamatturnīru, tiekoties katrs ar
katru. Pamatturnīram noslēdzoties, dalībnieki bija sarindojušies šādā secībā:
1. vietā Žanis Jirgensons, 2. – Jānis Ozols,
3. – Juris Jankovskis, 4. – Guntars Zariņš,
5. – Andrejs Eglītis, 6. – Uldis Grinfelds,
7. – Aldis Gusarovs un 8. – Aldis Riekstiņš.
Čempionāta ceturtdaļfinālā, pusfinālā
un finālā spēles tika spēlētas līdz četru setu
uzvarai. Ceturtdaļfinālā spēlēja visi astoņi dalībnieki. Ž. Jirgensons, kurš pamatturnīru beidza kā līderis, ar rezultātu 4:0
uzvarēja A. Riekstiņu, bet G. Zariņš ar 4:1
uzvarēja A. Eglīti. Trešajā pārī sacentās
J. Ozols (2. v.) un A. Gusarovs (7. v.), un
ar 4:0 pārāks bija J. Ozols. Ceturtajā pārī
J. Jankovskis ar rezultātu 4:0 pārspēja
U. Grinfeldu.
Ceturtdaļfināla pāra uzvarētāji turpināja cīņu pusfinālā. Pirmajā pusfināla spēlē
tikās Ž. Jirgensons un G. Zariņš, kur savu
pieredzi un meistarību atkal apliecināja
Ž. Jirgensons, uzvarot G. Zariņu ar rezultātu 4:0. Otrā pusfināla spēle notika

starp J. Ozolu un J. Jankovski. Šajā cīņā
ar rezultātu 4:1 savu pārākumu apliecināja
J. Jankovskis, atstājot iespēju J. Ozolam
cīnīties par 3. vietu.
14. aprīļa pēcpusdiena pagāja spraigās
un interesantās finālcīņās. Par 3. vietu
spēlē tikās G. Zariņš un J. Ozols. Lai arī
galarezultāts, spēlei beidzoties, bija 4:2 ar
J. Ozola uzvaru, visu spēli G. Zariņš pretiniekam punktu ziņā neļāva atkāpties. Par
to arī liecina divi uzvarēti seti. Spēlē par
1. vietu tikās divi Salacgrīvas vecmeistari – Ž. Jirgensons un J. Jankovskis. Lai arī
spēle noslēdzās ar 4:0 Ž. Jirgensona labā,
tā bija aizraujoša un spriedzes pilna abiem
spēlētājiem.
Noslēdzoties otrajam Salacgrīvas novada čempionātam galda tenisā, 1. vietu,
gūstot uzvaras visa turnīra garumā, izcīnīja Ž. Jirgensons, 2. vietā – J. Jankovskis,
3. vietā – J. Ozols un 4. vietā – G. Zariņš.
Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā
čempionātā, Salacgrīvas novada domei
par balvām un J. Ozolam par piešķirto telpu turnīra sarīkošanai. Uz tikšanos nākamajā sezonā!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Novusa turnīra uzvarētājs zināms

15. aprīlī ar 5. posmu, kas bija
arī fināls, noslēdzās Salacgrīvas novada čempionāts novusā.
Tātad tika noskaidroti šī turnīra
5. posma un visa turnīra rezultāti.
Salacgrīvas vidusskolā uz
novada čempionāta 5. posmu
sapulcējās septiņi novusisti. Visi
izlozēja savu kārtas numuru un
sacensībās tikās katrs ar katru,
izspēlējot spēles septiņos setos.
Iegūstot 15 punktu, 1. vietu arī
pēdējā posmā izcīnīja Mārtiņš
Šrenks. 2. vietā ar 11 punktiem
ierindojās Aleksejs Agafonovs.
novusā: Aleksejs Agafonovs (no kreisās),
3. vietu izcīnīja Guntars Ūdris, Uzvarētāji
Mārtiņš Šrenks un Agris Dubults
kurš ieguva deviņus punktus.
4. vietā   ar tikpat punktiem (zaudējums fonovs, kurš bija viens no sešiem pretensavstarpējā spēlē ar G. Ūdri) – Artūrs dentiem uz 3. vietu, pirms fināla atradās
Zēģelis, 5. vietā Agris Dubults (8 p.), dalītā 5./6. vietā ar G. Ūdri. Fināla posmā
6. – Inese Vilde (7 p.) un 7. vietā – Jānis viņš cīnījās ar ļoti lielu gribasspēku, kas
viņam arī izdevās, pateicoties veiksmīgam
Vasariņš (4 p.).
Lai noskaidrotu kopvērtējuma uzvarē- fināla posmam. Viņam 69 punkti. 4. vietā
tājus, ieskaitē tika ņemti vērā trīs labāko ar 65 punktiem G. Ūdris. 5. vietā ar 59 –
posmu rezultāti + fināla (5.) posms, kur I. Vilde, 6. vietā ar 55 – A. Zēģelis, 7. vietā
punktus dalībnieki saņēma dubulti. Pirms ar 40 – J. Vasariņš, 8. vietā ar 36 – Andris
fināla savas pozīcijas jau bija nodrošinā- Mačāns, 9. vietā – Jānis Krams (29 p.).
juši 1. un 2. vietas ieguvēji, bet cīņā par Pirmo desmitnieku ar 27 punktiem noslē3. vietu varēja iesaistīties seši spēlētā- dza Vasilijs Marcinkovskis.
Paldies Salacgrīvas vidusskolai par
ji. Diemžēl uz šo cīņu par kopvērtējuma
3. vietu bija ieradušies vien trīs dalībnie- atvēlētajām telpām turnīra sarīkošanai.
ki. Tātad kopvērtējumā 1. vietu un čem- Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās šajā
pionāta galveno titulu izcīnīja M. Šrenks, čempionātā, un Salacgrīvas novada dokurš kopā ieguva 100 punktu. 2. vietu ar mei – par balvām. Uz tikšanos nākamajā
78 punktiem izcīnīja A. Dubults. A. Aga- sezonā!

Zolītē labākais –
Normunds Tiesnesis

13. aprīlī ar 7. posmu, kas bija arī
fināls, noslēdzās Salacgrīvas novada atklātais čempionāts zolītē. Tajā
tika noskaidroti šī turnīra 7. posma
godalgoto vietu ieguvēji un visa turnīra uzvarētājs, kā arī pārējo godalgoto vietu ieguvēji.
Uz fināla posmu ieradās 10 spēlētāji, kuri sacentās piecās kārtās
pa 50 min. Rezultātā fināla posma
dalībnieku ieņemtās vietas ir šādas:
1. vietā Mareks Kondratjuks (22 p.),
2. vietā Normunds Tiesnesis (20 p.,
+48), 3. vietā Juris Burdikovs (20 p.,
čempionāta uzvarētāji: no kreisās Mareks
+13), 4.v. – Gints Ronis (20 p., –5), Zolītes
Kondratjuks, Normunds Tiesnesis un Raivis
5.v. – Vasilijs Marcinkovskis (18 p., Klaucāns
+18), 6.v. – Raivis Klaucāns (18 p.,
–10), 7.v. – Andris Gailums (16 p., –2), 10.v. – J. Burdikovs (80 p.). Visu kop8.v. – Māris Rozītis (16 p., –21), 9.v. – vērtējuma tabulu un rezultātus var skatīt
Raitis Gulbis (14 p., –37) un 10.v. – Lauris Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv
Kurpnieks (14 p., –64).
sadaļā Sports (zolīte).
Summējot fināla (7. posma) un četru
Paldies kebabanīcas KasTe īpašniekiem
labāko posmu punktus, galarezultātā Sa- Agnesei un Žanim par silto uzņemšanu un
lacgrīvas novada čempionāta kopvērtēju- izturību katrā turnīra garajā posmā. Čemma tabula zolītē izveidojās šāda: par čem- pionātam noslēdzoties, KasTe saimnieki
pionu jau otro gadu kļuva N. Tiesnesis, dāvināja arī pārsteiguma balvas kopvērkurš kopsummā ieguva 103 punktus. Šī tējuma pirmo trīs vietu ieguvējiem, kā arī
čempionāta 2. vietas ieguvējs – R. Klau- savu simpātijas balvu turnīra dalībniekam
cāns ar 101 punktu, kurš visu turnīra laiku R. Gulbim.
noturējās kopvērtējuma pirmajā trijniekā.
Paldies spēlētājiem, kuri piedalījās
3. vietu šajā čempionātā, piesummējot lie- šajā čempionātā, Salacgrīvas novada dolisku fināla posma rezultātu, ar 100 pun mei par balvām un V. Marcinkovskim ar
ktiem izcīnīja M. Kondratjuks. Jāpiezīmē, N. Tiesnesi, kuri palīdzēja novadīt šo turka pirms fināla M. Kondratjuks kopvērtē- nīru. Uz tikšanos nākamajā sezonā, ko
jumā ieņēma 5. vietu. 4. vietā – V. Mar- sāksim jau oktobrī. Tad čempionāts noricinkovskis (98 p.), 5.v. – L. Kurpnieks sināsies astoņos posmos.
(93 p.), 6.v. – A. Gailums (92 p.), 7.v. –
G. Ronis (90 p., +15), 8.v. – R. Gulbis
Mārīte Jankovska,
(90 p., +12), 9.v. – M. Rozītis (84 p.),
sporta metodiķe

Velofotoorientēšanās
sacensības 2018
6. maijā plkst. 12.00
Ainažos un lauku teritorijā
Starts no Jūrskolas laukuma
(pretī Veides pilij)
Dalības maksa komandai – 2 EUR

Noteikumi:
1. komandā jābūt diviem dalībniekiem;
2. komandai jābūt digitālajam fotoaparātam
vai mobilajam telefonam ar fotokameru,
kā arī pulkstenim;
3. sacensību dalībniekiem jābūt autovadītāja
apliecībai vai velosipēdista vadītāja
tiesībām;
4. sacensību dalībniekiem jāievēro visi
satiksmes noteikumi;
5. sacensību dalībnieki ir pilnībā atbildīgi
par savu veselību un mantu.

Apbalvošana – aptuveni plkst. 15 Jūrskolas laukumā
Pasākuma organizators – biedrība «Sprints A»
Pasākuma atbalstītāja – Salacgrīvas novada dome
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Par aprīlī Salacgrīvas novada domes
sēdē pieņemtajiem lēmumiem
Sēdes sākumā SIA ZAAO pārstāvis
Mārtiņš Vīgants informēja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
l Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6
Par Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem.
l Apstiprināti grozījumi Limbažu un
Salacgrīvas novada sporta skolas nolikumā. 13. punkts izteikts šādā redakcijā:
– Sporta skola īsteno normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas basketbolā, volejbolā, futbolā, smaiļošanā un kanoe, vieglatlētikā,
dambretē un burāšanā.
l Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada bibliotēkas un Korģenes feldšeruvecmāšu punkta nolikumos. Iestāžu atrašanās vieta noteikta adresē – Zītaru iela 3,
Korģene, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas
novads, LV-4054.
l Apstiprināts nolikums Par Salacgrīvas novada sportistu formastērpiem. Tā
mērķis – reglamentēt novada sportistu,
komandu un trenera formastērpa kopējo
identitāti, kas ietver formastērpu krāsu un
dizaina elementus.
l Pieņemts lēmums rīkot apbūves tiesību
(uz 20 gadiem) mutisku izsoli ar augšupejošu soli komercdarbības attīstībai zemes
gabaliem Ainažos.
l Saskaņoti Salacgrīvas pilsētas tirgus
pārvaldītāja SIA EKOBALT-1 izstrādātie
noteikumi par tirdzniecības kārtību Salacgrīvas tirgus kompleksā, tirdzniecības
vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas
cenrādis Salacgrīvas tirgū un maksa par
gadatirgus organizēšanas nodrošināšanu
Salacgrīvas tirgū.
l

Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas un pastāvīgajās iepirkumu komisijās. Tajās turpnāk strādās izpilddirektors
Andris Zunde.
l Apstiprināti grozījumi 2016. gada
23. marta lēmumā Nr. 96 Par dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, turpmāk par lēmuma izpildes kontroli atbildīgais būs novada domes izpilddirektors
Andris Zunde.
l Aktualizēts deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvs: vadītāja – Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma, locekļi – novada domes
sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem Zane Paegle, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, deputāte Ilona Balode, deputāte Marita Kreituse, projektu
vadītāja Sarma Kacara, bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro, veco ļaužu mītnes
Sprīdīši direktors, pieaicinātā persona –
biedrības Salaca 2015 atbildīgā persona
Imants Dambis.
l Pieņemts lēmums Liepupes pagasta
tautas nama vadītāja amatā iecelt Armandu Leimani.
l Pieņemts lēmums Salacgrīvas novada
mūzikas skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi deleģēt deputāti
Eviju Keiseli.
l Pieņemts lēmums piedalīties starptautiskā stratēģiskās partnerības projektā
EUROPE GOES LOCAL – Supporting
Youth Work at the Municipal Level organizētā nacionāla līmeņa projektā Darba ar
jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās.
l Apstiprinātas ieejas biļešu cenas Reņģ
ēdāju festivāla vakara pasākumu daļā,
kas norisināsies 19. maijā no plkst. 19
l

Jahtu ostas laukumā, Salacgrīvā, ieeja no
plkst. 18. Tā būs 5 eiro, pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem līdz skolas vecumam – 3 eiro, bērniem līdz 3 gadu
vecumam bez maksas.
l Apstiprināts konsolidētais Salacgrīvas
novada pašvaldības 2017. gada pārskats ar
bilances kopsummu 27 267 444 EUR un
pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
166 577 EUR.
l Apstiprināta 2018. gada 11. aprīlī noslēgtā vienošanās, ka darba tiesiskās attiecības ar Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Ilgavīzi beigsies 2018. gada
15. maijā.
l Pieņemts lēmums iekļaut izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejā deputātu Normundu Tiesnesi.
l Pieņemts lēmums iesniegt projekta
iesniegumu Augt laimīgam Salacgrīvas
novadā konkursā Latvijas valsts budžeta
finansētā mērķprogramma «Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO». Projekta kopējās izmaksas – 15 154 eiro, t.sk. valsts budžeta finansējums 12 729 EUR un Salacgrīvas novada domes finansējums 2425 EUR.
l Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. B-5
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2018. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2018. gada pamata un speciālo
budžetu».

l
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Ainažos Baltā
galdauta svētki
notiks estrādē
Piektdien, 4. maijā, plkst. 12 ainažnieki un pilsētas viesi ir mīļi gaidīti
Ainažu estrādē, kur kopīgi atzīmēsim
Baltā galdauta svētkus. Tie ir aicinājums
pulcēties kopā un svinēt Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanu, kas notika
1990. gada 4. maijā. Svinēsim kopā!
Svētkos Ainažu estrādē baudīsim pašu
sarūpētu cienastu un lielisko Salacgrīvas
novada mūziķu – Līgas Priedes un Vitālija Bogdanoviča – uzstāšanos. Ar priekšnesumiem priecēs arī Ainažu kultūras
nama pašdarbnieki.
Ieeja bez maksas.
Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu un audioierakstu varat iepazīties
Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļas Dokumenti
apakšsadaļā Domes sēdes protokoli un domes sēdes audio ieraksti.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas muzeja dārgumi
stāsta par pavasara ledu Salacā
Beidzot pavasaris, Salaca brīva no ledus un ūdeņi brīvi plūst uz
jūru! Bet tā tas ir šogad. Mūsu muzeja fotokolekcijā ir liecības, kas
rāda pavisam citu ainu, ko daudzi salacgrīvieši arī atceras.

1950. gadu fotogrāfija rāda, kā ledus salauzis koka kājnieku tiltu pār
Salacu, bet drosmīgie salacgrīvieši turpina šķērsot upi

Osta un kuģi ledus gūstā

Arī 1920. gados Salacu klājis biezs ledus, krastā vēl
palikuši krāvumi
Ledus kāpj ārā no krastiem un gandrīz jau sasniedzis tilta augšu

Nekas cits neatliek – jāspridzina, lai atbrīvotu
ledus ceļu

Ar Salacgrīvas muzeja dārgumiem iepazīstināja
Iveta Kalniņa, krājuma glabātāja
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Seminārs Salacgrīvas novada
vecākiem un speciālistiem par bērnu
un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu
pazīšanu, profilaksi un palīdzības
iespējām
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā
ar SIA Latvian Holidays turpina
realizēt seminārus iedzīvotājiem
par bērnu un pusaudžu atkarību
pazīmju agrīnu pazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām. Semināru mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus,
gan vecākus par vielu lietošanas
un procesu atkarības pazīmju noteikšanu un nepieciešamo rīcību
atkarības veidošanās gadījumā.
Salacgrīvas novadā seminārs
Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un
procesu atkarības pazīmju agrīnu
pazīšanu, profilaksi un palīdzības
iespējām norisināsies Salacgrīvas
vidusskolā 10. maijā no plkst. 15
līdz 17. Semināra laikā dalībnieki saņems konkrētu informāciju
par atkarības vielām un atkarību
izraisošiem procesiem (piemēram, datorspēļu spēlēšana), kā
arī diskutēs par nepieciešamo
rīcību gadījumos, kad bērns vai
pusaudzis atrodas atkarības ceļa
sākumā. Visi dalībnieki saņems
ikdienā noderīgus informatīvos
materiālus. Dalība pasākumā ir
bez maksas.
Papildu informācija par
semināru un pieteikšanās pie
Salacgrīvas vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā
Ivetas Kupčas, tālr. 29400938,
e-pasts
iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv.
Pasākumu kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda
projektā Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei pašvaldībās (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106). Līdz
2019. gada septembrim kopā tiks
īstenoti vismaz 50 semināri Inčukalna, Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes,

SEMINĀRS

PAR BĒRNU UN PUSAUDŽU ATKARĪBAS
PAZĪMJU ATPAZĪŠANU, PROFILAKSI
UN PALĪDZĪBAS IESPĒJĀM

PROJEKTS „SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA ORGANIZĒTI VIETĒJA MĒROGA PASĀKUMI SABIEDRĪBAS
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU PROFILAKSEI PAŠVALDĪBĀS” (IDENTIFIKĀCIJAS NR.9.2.4.2/16/I/106)

Ceturtdien, 10.maijā no plkst. 15:00 līdz 17:00
Salacgrīvas vidusskolā Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā
Semināru vadīs psiholoģe Iveta Krūmiņa

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās: Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Iveta Kupča, tālr. 29400938, e-pasts: iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv
ĪSTENO:

Priekuļu, Ikšķiles, Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga, Ērgļu,
Aizputes, Baldones, Dundagas,
l
l

IZPILDA:

Engures, Krimuldas, Mālpils, Nīcas, Salacgrīvas, Sējas un Zilupes
novadā.

Papildu informācija par projektu:
www.spkc.gov.lv,
spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-923pasakuma-projekts/.

Plašāka informācija par Slimību profilakses un kontroles centra
Eiropas Sociālā fonda projektiem:
l www.esparveselibu.lv,
l www.esparveselibu.lv (notikuma kalendārs).

Izsola traktoru VALTRA N 111H
SIA Salacgrīvas ūdens (reģ. Nr. 54103072471) nodod atsavināšanai
traktoru VALTRA N 111H, reģistrācijas Nr. T5919LT, izlaiduma gads 2007.
Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē.
Traktora nosacītā cena 27 300 eiro (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Izsoles solis 100 eiro (viens simts eiro).
Pirms izsoles tās dalībnieki ar traktora tehnisko stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot pa tālruni
64071575.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta Rīgas ielā 2, Salacgrīvā
(tālr. 64071575) līdz 8. maija plkst. 17. Izsole notiek 9. maijā plkst. 11 Salacgrīvā, Rīgas ielā 2, SIA Salacgrīvas ūdens
telpās.
Dokumentus var sūtīt pa e-pastu salacgrivas.udens@salacgriva.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Salacgrīvas ūdens.

Izsole par zemes gabalu iznomāšanu
Salacgrīvas pilsētā laika posmā
no 20. līdz 22. jūlijam (Positivus)
Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību mutisku izsoli par zemes gabalu iznomāšanu Salacgrīvas pilsētā laikā no 20. jūlija līdz 22. jūlijam. Tiek iznomātas daļas no zemes gabala Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra
apz. 6615 001 0079 un Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070.
Katra zemes gabala nomas tiesību maksa (izsoles sākumcena) 3 (trīs) dienām tiek noteikta 100 eiro, izsoles
solis – 10,00 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 7. maija plkst. 17 Salacgrīvas novada domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, iepriekš piezvanot pa tālr. 64071986, 64071982.
Izsole notiks 9. maijā plkst. 10 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā izsoles dalības maksa 10 eiro un nodrošinājuma
nauda 10 eiro par katru zemes gabalu, uz kuru izsoles dalībnieks piesakās, ieskaitot to Salacgrīvas novada domes
kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību zemes gabalu nomas
tiesību no 20. līdz 22. jūlijam izsolē.
Ar izsoles noteikumiem un zemes gabalu novietojumu shēmu var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā
Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,
tālr. 64071986, 64071982, e-pasts digna.bumane@salacgriva.lv.

Pašvaldība rīko apbūves tiesību
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
komercdarbības attīstībai zemes gabaliem Ainažos:
l
l
l
l

Dārza ielā 4, kadastra Nr. 6605 003 0089,
zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0087 – 1500 kv.m platībā,
Dārza ielā 4A, kadastra Nr. 6605 003 0090,
zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0088 – 1500 kv.m platībā,
Dārza ielā 6A, kadastra Nr. 6605 003 0091,
zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0089 – 1200 kv.m platībā un
Ozolu ielā 4C, kadastra Nr. 6605 003 0083,
zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0081 – 1200 kv.m platībā,

nosakot iepriekš minēto zemes gabalu apbūves tiesības
kā vienu izsoles objektu.
Izsoles objekts – apbūves tiesības uz zemes gabaliem Ainažos, Dārza
ielā 4, Dārza ielā 4A, Dārza ielā 6A un Ozolu ielā 4C.
Izsoles objekta apbūves tiesību maksa gadā – 850 EUR.
Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadu.
Izsoles veids – izsoles objekta – apbūves tiesību – atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 7. maija plkst. 17.
Izsole notiks 9. maijā plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Informācija mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvas novada domē – Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā. Tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.
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Positivus
biļetes

4.V

Cena biļetēm šogad ir 69 eiro (parastā
cena pasākuma mājaslapā – 85 eiro). Iegādājoties biļetes, nepieciešams uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu.
VisitSalacgriva

12. maijā Laivošanas sezonas atklāšana
Aidā Salacā jeb laivošanas pasākums ir īstā
vieta, kur atrasties, un īstais piedzīvojums,
kurā doties!

Ieplāno savu laiku 12. maijā, lai piedzīvotu Salacas baseina upju šarmu!
Dosim tev laivu un airus, dosim tev vesti un uzdevumus.
Zinām, ka īstais prieks rodas nesteidzoties, tādēļ šīs nebūs sacensības uz laiku. Smaidīsim, ēdīsim zupu un baudīsim pavasari!
Komanda, kas būs ieguvusi augstāko punktu skaitu, balvā iegūs pārvietojamo ugunskuru ETNO M ar grilrāmi un plauktiņu no GRANDEG deSign, kas lieliski saderēs ar
jebkuriem svētkiem, pikniku vai vienkāršu atpūtu dārzā!
Vairāk par pasākumu – www.visitsalacgriva.lv.

Zvejas laivu tehniskā apskate

12.00 estrādē Baltā galdauta svētki. Piedalās kultūras nama pašdarbnieki,
vokālais duets – Līga Priede un Vitālijs Bogdanovičs.
Pasākums ar groziņiem. Ieeja bez maksas. Mīļi gaidīti visi!
12.V 12.00 kultūras nama Zaļajā zālē Mātes dienai veltīts koncerts.
Uzstājas Agras Jankovskas mūzikas studijas audzēkņi. Ieeja bez maksas.
26.V 20.00 estrādē dziesminieka Ērika Loka koncerts Iedomu durvis akustiskās noskaņās,
dziesmās un sarunās. Ieejas maksa 3 EUR, pensionāriem un skolēniem 1 EUR

Salacgrīvā maijā
4.V

14.00 Sila ielā 2 Svinēsim 4. maija svētkus kopā! Salacgrīvas kultūras nams
sadarbībā ar JIC Bāka, Salacgrīvas prātnieku, muzeju un bibliotēku piedāvā
			
Prāta kustināšanas pēcpusdienu. Lai piedalītos, vajadzēs vismaz trīs domubiedrus
komandai, atvērtu prātu un sirdi uzdevumu veikšanai, kādu našķi un desiņas
piknikam. Pēc uzdevumu veikšanas klāsim kopēju svētku galdu, paziņosim
rezultātus un svinēsim! Komandu reģistrācija 4. maijā no pl. 13.00 līdz 13.50
Sila ielā 2
19.V
III Reņģēdāju festivāls
10.00 atklāšana
No 10.30 Reņģu lietas
No 10.50 Mazo reņģēdāju lietas:
11.00 Salacgrīvas novada bērnu svētku koncerts Kas kait man nedzīvot pie jūriņas maliņā
12.00–16.00 radošās darbnīcas un piepūšamās atrakcijas Rakaru murdiņā (bez maksas)
un interaktīvā mūzikas platforma Izdziedam 100
Līdz 17.00 Meistaru lietas un Sporta lietas
No 14.00 plosta lietas
Visu dienu Tirgus lietas, Skatuves lietas
19.00 grupas Zeļļi koncerts
No 21.00 balle ar Avārijas brigādi un Vēja muzikantiem
25.V 18.00 Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības kolektīvu koncerts
			
Mēs lepojamies 2018
26.V 12.00 2017. gadā dzimušo bērnu uzņemšana salacgrīviešu saimē.

Salacgrīvas novadā 9. maijā no plkst. 10.00 (Ainažos) tiek organizēta laivu tehniskā
apskate! Lūdzu interesentiem pieteikties līdz 3. maijam pa tālruni 64071310 (Ainaži, Salacgrīva), 64020142 (Liepupe), norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un apskates vietu.

ATGĀDINĀJUMS

SIA Salacgrīvas ūdens atgādina – maksājumi par ūdeni un kanalizāciju jāveic regulāri. Iedzīvotāji, kuri laikus neapmaksā rēķinus, tuvākajā laikā saņems paziņojumus par
ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.
Ūdensapgāde tiks pārtraukta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu un tiks
atjaunota tikai pēc parāda un atslēgšanas-pieslēgšanas izmaksu pilnīgas segšanas.
Informāciju par neskaidrajiem jautājumiem, veiktajiem maksājumiem vai parādiem
varat uzzināt, zvanot pa tālr. 64071575 vai rakstot salacgrivas.udens@salcgriva.lv.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Maijs BIBLIOTĒKĀS
Datums

Pasākums

3.V 14.00

Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltīta muzikāla
pēcpusdiena kopā ar seno mūzikas instrumentu autoru
Valteru Reiznieku
4.V 12.00 Literāri muzikāls pasākums Latvijas simtgades zīmē
Baltā galdauta svētki kopā ar Salacgrīvas kultūras nama
folkloras kopu «Cielava»
Svinēsim 4. maija svētkus kopā!
4.V 14.00
Prāta kustināšanas pēcpusdiena
Ceļojošās izstādes Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai
8.V 15.00
atklāšana
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Maijā
Izstādes:
l 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena
l Mātes roka labos ceļos vada,
Mātes mīla skaidrus dara mūs. (V. Rūja)
Maijā
13. maijs – Mātes diena
l Bij tumsa. Svece deg. Un atkal
Es eju liels un izbrīnēts.
Dzejniekam Imantam Ziedonim – 85
l Nelabojamam pozitīvistam, lauku cilvēkam no augšas
līdz apakšai. Ērikam Hānbergam - 85
10.V 15.30 Radošā pēcpusdiena Naskie pirkstiņi
16.V

Rīta stunda bērniem Vasariņai
vārtus vērsim
25.V 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

14. MAIJĀ SALACGRĪVĀ,
OSTAS IELĀ 3
(pie kultūras nama)

NO PLKST. 10.00-17.00
IZMEKLĒJUMI

Maijā

Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR
Bez nosūtījuma – 20.00 EUR

Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
1 projekcija – 6.50 EUR

Maijā

Maijā

JAUNUMS

Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 19.00 EUR

NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU

Maijā

Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313
(Darba dienās plkst. 08.00-18.00)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA
MFD Veselības grupa

ESI VESELS!

Izstādes
Piekrastes noskaņas (salacgrīvietes Kristīnes Kukas
fotogrāfijas)
l Man tikai ziedēšana prātā (literatūras ekspozīcija
dzejnieka I. Ziedoņa jubilejai)
l 4. maijs – Brīvības svētki (tematiska ekspozīcija)
Literārās izstādes, veltītas jubilejās:
l Ko es gribēju tev šodien līdzi dot, sava laime katram
pašam jāatrod...
Imantam Ziedonim – 85
l Es neskriešu šim laikam līdzi, jo es jau esmu priekšā...
Pēterim Liepiņam – 75
l Teikšu, kā ir, un stāstīšu, kā bija...
Ērikam Hānbergam – 85
Izstādes
l Dzīvi jāņem smejot, dzejniekam Imantam Ziedonim – 85
l Mātes diena
l Rakstniekam publicistam Ērikam Hānbergam – 85
Literatūras izstāde Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozarēs
maijā
Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu kolekciju
Spēles – atpūtai un radošai domai
Mātes dienai veltīta jaunākās bērnu literatūras izstāde
Māmiņ, nāc, palasi man grāmatiņu
Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra
notikumiem, pasākumiem 2017/2018
Literatūras izstāde Ērika Hānberga dzīves kamolā –
85. dzīpars
Fotoizstāde Elpas krāsa. Izstādē eksponēti Limbažu
fotokluba 12 dalībnieku darbi
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas maijā
(Latvijā)
l

Mamogrāfija:
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Ainažos

VisitSalacgriva pārdot festivāla Positivus biļetes, kas paredzētas iedzīvotājiem,
kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Salac
grīvas novadā. Kā ik gadu, pieejamas viena veida biļetes, kas paredzētas pasākuma
visu trīs dienu apmeklējumam.
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25.–31.V
Maijā
Maijā

Vieta
Liepupes
bibliotēkā
Tūjas Zinību
centrā
Salacgrīvas
bibliotēkā

Ainažu
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēka

Salacgrīvas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēka

Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā un
Zinību
centrā

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 27. aprīlis

Jubilāriem

Katrā pūpolā
   atslēga priekam,
Ko priekš tevis
                dāvājis rīts,
Lai tu redzi –
       pat mazākā niekā –
Dzīves daudzveidu
                      lielums ir vīts!

Lai tu vairotu prieku ap sevi,
Darbos, domās cenšoties gūt
To, kas atmiņās paliks aiz tevis,
Tad, kad gadi kā gājputni zūd.
(K. Apškrūma)

Sveiciens aprīļa jubilāriem!
Laiks plaukt, raisīties un
darboties! Pavasaris modies, arī mums laiks to
darīt. Lai izdodas!

2017. gadā
dzimušo bērnu
uzņemšana
novadnieku saimē:
liepupiešiem –
20. maijā plkst. 12.00
Liepupes pagasta tautas namā
salacgrīviešiem –
26. maijā plkst. 1200
Salacgrīvas kultūras namā
ainažniekiem –
26. maijā plkst.14.00
Ainažu kultūras namā
Novadā deklarētajiem bērniem
tiks izsūtīti ielūgumi.
Ja ielūgums nav saņemts
nedēļu līdz pasākumam,
lūdzam piezvanīt Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai Līgai Zālītei
pa tālruni 64070979.

Uzmanību visiem
sportisko aktivitāšu
cienītājiem!
Saviesīgā biedrība
Svētupes Lauva
sadarbībā ar īpašuma Ozoli
saimniekiem
3., 4. maijā rīko pasākumu

Svētupes
pavasaris 2018.

Informācija Lauvu tautas namā
(m.t. 28716419 vai
indrakaulina@inbox.lv).

Var pieteikties platību maksājumu saņemšanai

Līdz 22. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar
kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta
apjomam tiks piemērots 1% samazinājums
par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties
platību maksājumiem varēs elektroniski
Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Arī šogad LAD platību maksājumu
iesniegumu pieņemšanas laikā organizē
klātienes konsultācijas daudzos pagastu
centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt
pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā,
gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes
konsultāciju laikiem un norises vietām –
LAD mājaslapā.
Iepriekšējie divi gadi pierādījuši, ka

10. maijā

pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbalsta
maksājumus. Rekordliels skaits – 95% –
lauksaimnieku 2017. gadā saņēma vienotā
platību maksājuma un mazā lauksaimnieka shēmas gala maksājumus līdz gada beigām. Būtiski samazinās arī lauksaimnieku
pieļauto kļūdu skaits iesniegumos. Pēdējo
divu gadu laikā, kopš pieteikšanās notiek
elektroniski, kļūdu skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. Sistēmā iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem pasaka
priekšā atbalsta veidus, kam lauksaimnieks
var pieteikties, darbosies arī šogad.

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

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta
veida saņemšanai 2018. gadā var lasīt
LAD mājaslapas izvēlnē Rokasgrāmatas
un veidlapas.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā,
rakstot e-pastu klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

no plkst. 10 līdz 13.30
Salacgrīvas novada domes telpās
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
no 14.00 Liepupes pagasta
pārvaldē «Mežgravās»

Lauku atbalsta dienesta
konsultanti sniegs
konsultācijas par
platību maksājumu
pieteikumu aizpildīšanu
un iesniegšanu!
Lūdzu līdzi ņemt personu apliecinošu
dokumentu, EPS lietotājvārdu un paroli
piekļuvei programmai vai
e-pasta paroli, ja nepieciešams atjaunot
EPS paroli!

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

