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Salacgrīvā viesojas Ministru prezidents un
starptautiskās aizdevuma misijas pārstāvji
11. maijā Salacgrīvas novadā notika Ministru prezidenta
Valda Dombrovska tikšanās ar
Starptautiskā aizdevuma misijas
(SAM) pārstāvjiem un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu. SAM pārstāvji pirms tikšanās ar premjeru
iepazinās ar Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstu
finansēto projektu Zvejas kuģu
piestātnes un infrastruktūras rekonstrukcija Kuivižu ostā. Novada domes informācijas aprites
speciālists Kaspars Neimanis
misijas pārstāvjiem pastāstīja ne
tikai par ostas rekonstrukcijas
darbiem, bet arī atbildēja uz viņu
jautājumiem.
Pēc SAM pārstāvju un
V. Dombrovska sarunām žurnālistiem bija iespēja iztaujāt premjeru, savukārt SAM un Eiropas
Komisijas pārstāvji kopā ar novada domes priekšsēdētāju devās apskatīt Salacgrīvā īstenotos
projektus zaļās enerģijas jomā.
Pirmā pieturvieta - EEZ finanšu
instrumenta projekts Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas
izmantošana Salacgrīvas pilsētas
budžeta iestāžu centralizētās siltumapgādes sistēmā. Pēc siltumsūkņu mājas apskates viesi devās
līdz jūrai. Pie Salacgrīvas vidusskolas delegācija redzēja Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) projektu Saules enerģija
siltajam ūdenim, pēc tam viesi apskatīja rotaļu laukumu pie
pilsētas bibliotēkas, kura apgaismojumam izmanto alternatīvās
enerģijas lampas. Ciemiņi pat iemēģināja rotaļlaukuma šūpoles!
Ministru prezidents nelielā
sarunā pastāstīja, ka šāda tikšanās ar SAM pārstāvjiem ārpus Rīgas notiek pirmo reizi:
- Vēlamies parādīt situāciju reģionos. Ļoti iespējams, ka šāda
veida tikšanās turpināsim pēcprogrammu uzraudzības misiju
laikā. Viņš uzsvēra: - Starptau-

tiskā aizdevuma misijas loma ir
mainījusies. Šī bija pēcprogrammas uzraudzības misija. Ja programmas laikā visi lēmumi bija
jāsaskaņo, tad tagad tās vairāk
ir konsultatīvas misijas. Ministru
prezidents ar SAM pārstāvjiem
pārrunāja valsts ekonomisko
attīstību un pašreizējo budžeta
situāciju.
Ar Salacgrīvas pašvaldības
vadītāju V. Dombrovskis ticies
arī pērn, kad pārrunāts jautājums
par Via Baltica uzturēšanu. - Maģistrālajiem ceļiem jābūt valsts
kompetencē, nav pareizi, ka tos
uztur, apsaimnieko un aprūpē
pašvaldības. Pagājušajā vasarā
iepazinu novada „zaļās” enerģijas projektus – gan jūra siltumsūkni, gan apgaismojumus no alternatīvajiem enerģijas avotiem.
Šoreiz pārrunājām projektus, kas
tiek attīstīti. Labi, ka parādās
jaunas iniciatīvas, arī mājokļu
siltināšanas programma virzās
uz priekšu, - uzskata premjers
Uz jautājumu, vai paredzams,
ka arī Salacgrīvas pašvaldība
varētu atgūt Latvijas Krājbankā
ieguldītos līdzekļus, premjers
atbildēja, ka tas atkarīgs no maksātnespējas administratora darbības. Runājot par reģionālo attīstību, V. Dombrovskis uzsvēra, ka
tiek strādāts vairākos virzienos
- infrastruktūras attīstībā, policentriskās attīstības programmā
un uzņēmējdarbībai labvēlīgas
vides radīšanā. Tiek domāts par
atbalstu pašvaldībām ar industriālās infrastruktūras attīstību, lai
būtu iespēja radīt jaunas ražotnes
un darba vietas reģionos. Ir jāizvērtē katras konkrētas pašvaldības nepieciešamības, projekti un
situācijas. - Daudz kas atkarīgs
no tā, cik pati pašvaldība ir aktīva un vēlas šos uzņēmumus piesaistīt savai teritorijai, - uzskata
premjers.
Uz jautājumu, kāds iedzīvotājiem un valstij būs labums no ie-

Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs iepazīstina valūtas
fonda pārstāvjus ar jūras siltuma
projektu

ceres samazināt PVN no 22% uz
21%, Ministru prezidents atbildēja: - Latvija, atšķirībā no daudzām citām valstīm, diskutē par
nodokļu samazināšanu. Pēc fiskālās konsolidācijas, ko veicām
krīzes laikā, mums ir Baltijas
valstīs augstākās PVN un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes.
Bet mums jādomā gan par to,
kā piebremzēt inflācijas pieaugumu, kas ir šī PVN piedāvājuma pamatā, gan kā pakāpeniski
samazināt darbaspēka nodokli.
Tāpēc ir piedāvājums mazināt
PVN likmi par 1% - tad Latvijā
būs tikpat liels PVN kā Lietuvā - un darbaspēka nodokļus.
Iedzīvotāju ienākuma nodokli
3 gadu laikā plānojam samazināt
par 5%. Tā ir pietiekami ambi-

Sarunas ar premjerministru Valdi Dombrovski un Eiropas Komisijas
ECFIN.G.2 nodaļas vadītāju Gabrieli Džudiči, kas atbild par Lielbritāniju,
Igauniju, Latviju un Zviedriju

cioza programma, bet nodokļu
mazināšana ir bijis viens no tiem
solījumiem, ko esam devuši, un

pašreizējā budžeta situācija ļauj
īstenot šo nodokļa samazināšanu.
Ilga Tiesnese

Svētciemā liela rosība
Droši vien daudzi pamanījuši
rosību Svētciemā. Lielās talkas
laikā sakopts parks un veikala
priekšpuse, norobežots zālājs,
iestādītas puķītes, novākti vecie
koki un krūmi. Svētciema ciema
vecākais Uldis Apsītis uzsācis vēl
plašākus labiekārtošanas darbus.
Šobrīd novākta vecā siltumtrase, kas 16 gadu stāvēja neizmantota. Vecās caurules sazāģētas un nodotas lūžņos, apkārtne
sakārtota. Par lūžņu naudu Uldis
kopā ar palīgiem jau atjaunojuši
tiltiņu pie Zaļās mājas, sakārtojuši ūdensvadu pie vecās strūklakas
un tās apkārtni, iestādīts ozols
un lapegle. Pavisam drīz blakus
strūklakai taps liela puķu dobe,
uzstādīs soliņus un atkritumu
urnas, strūklakā būs ūdensrozes,

zivtiņas un, protams, ūdens. Pēc
strūklakas atjaunošanas Svētciema vecās muižas parkā atjaunos
pludmales volejbola laukumu.
- Šobrīd esmu bez darba, visu
savu enerģiju lieku lietā, uzlabojot Svētciema izskatu. Paši mēs
te dzīvojam, gribas taču, lai būtu
skaisti, - teic Uldis.
Nupat notikušajā iedzīvotāju
sanāksmē svētciemieši sākumā
bija sašutuši un neapmierināti, nezinot, kas notiek, bet pēc kārtīgas
izrunāšanās daudzas lietas tapa
skaidras. Nupat nodibināta Rīgas
ielas 2.a mājas pārvalde, turpinās
iesāktie labiekārtošanas darbi.
Uldis saka lielu paldies saviem
palīgiem un atbalstītājiem - zemnieku saimniecībai Robežnieki,
novada domes izpilddirektoram

Jānim Cīrulim, Viktoram Savčukam, Jānim Kalniņam, Gundaram Martinsonam, Grigorijam
Kuzminam, Annai un Gunāram
Šmitbergiem.
Jāņos plānoti atjaunotās strūklakas atklāšanas svētki, kuros piedalīsies Svētciema pašdarbnieki.
Novada domes vārdā liels paldies Svētciema ciema vecākajam
Uldim Apsītim par ieguldīto darbu un neizsīkstošo enerģiju sabiedrības labā. Aktīvi ir arī citu
ciemu vecākie – Rūta Kalniņa
Tūjā, Māris Melnalksnis Lauvās,
Aivis Ķirsis Korģenē, Koidula
Meerente Kuivižos, Inga Kalniņa
Vecsalacā un Laura Tomsone Lāņos.
Ilga Tiesnese

Svētciemā notiek vecās strūklakas un ūdensvada atjaunošana
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Mainīta dabas
lieguma Karateri
robeža
12. maijā stājušies spēkā grozījumi
1999. gada 15. jūnija Ministru kabineta
noteikumos Nr. 212 Noteikumi par dabas
liegumiem, kuros precizēta dabas lieguma
Karateri robeža.
Dabas liegums Karateri dibināts
1987. gadā izstrādātā grants karjerā smilšu
krupja Bufo calamita aizsardzībai. Liegums atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta ainavu aizsardzības zonā. 2007.
gadā dabas liegumam Karateri izstrādāts
dabas aizsardzības plāns.
Lai saglabātu teritorijas dabas vērtības
un saskaņotu dabas aizsardzības, zemes
īpašnieku un apsaimniekotāju intereses,
kopš 2010. gada Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieki sākuši aktīvu
darbu, lai nodrošinātu smilšu krupja populācijas saglabāšanos.
Ja dabas lieguma teritorijā ieraugāt ko
īpašu - kādu neredzētu sugu vai dabai nodarītu kaitējumu, lūdzam par to informēt
DAP, jo dabas vērtību saglabāšanai nākamajām paaudzēm nepieciešams sabiedrības atbalsts.
Gintārs Rubenis,
DAP Vidzemes reģiona administrācijas
valsts vides inspektors,
tālr. 26418034

Par bezakcīzes
dīzeļdegvielas
iegādi
lauksaimniekiem
Iesniegumu
iesniegšana līdz
1. jūnijam
ĻOTI SVARĪGI
NENOKAVĒT
TERMIŅU
Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes
nodokļa 2012./2013. saimnieciskajā gadā
ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko
darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu
maksātājs.
Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir
par tādas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības apstrādāšanu, kas attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā
platības maksājuma saņemšanai, kā arī par
zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem,
kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā, par
kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas vai akvakultūras produkcijas
ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).
Noteiktajos minimālajos ieņēmumos
iekļauj iepriekšējā gadā saņemto ES atbalsta maksājumu pasākumu Agrovide un
Agrovides maksājumi apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumus Lauksaimniecības
dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
un Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos).
Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību
vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģistrējies
Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs vai minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz
0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu
hektāru.
Parakstītu iesniegumu var iesniegt personiski LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē vai centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski, izmantojot elektronisko
pieteikšanās sistēmu. Tāpat to var izdarīt
arī Salacgrīvas novada domē pie Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Dzintras
Eizenbergas.

2012. gada 30. maijs

Domes sēdē maijā lemtais
Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 12
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības
pabalstiem».
Apstiprināts Jūras svētku sporta sacensību nolikums.
Apstiprināts Salacgrīvas novada izglītības iestāžu nolikums konkursam Labākais
absolvents.
Apstiprināts 1. Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla - konkursa Sudraba kaija nolikums. Festivāls
notiks 17. augustā Liepupes pagasta tautas
namā. Apstiprinātas šī festivāla dalības
maksas.
Apstiprināts Salacgrīvas novada domes
zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās
padomes nolikums.
Apstiprināts Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku
konsultatīvās padomes sastāvs - Artūrs
Sokolovskis, Liepupes pagasta komerciālās zvejas tiesību nomas pārstāvis; Aigars
Bērziņš, Liepupes pagasta komerciālās
zvejas tiesību nomas pārstāvis; Dzintars
Zanders, Liepupes pagasta komerciālās
zvejas tiesību nomas pārstāvis; Jānis Krūmiņš, Salacgrīvas komerciālās zvejas tiesību nomas pārstāvis; Visvaldis Šrenks,
Salacgrīvas komerciālās zvejas tiesību nomas pārstāvis; Rolands Ķirsis, zvejas tiesību nomnieku pārstāvis; Juris Zēģelis, pašpatēriņa zvejas tiesību nomas pārstāvis;
Raitis Staškuns, Ainažu komerciālās zvejas tiesību nomas pārstāvis; Jānis Runcis,
Ainažu komerciālās zvejas tiesību nomas
pārstāvis; Oļegs Sumčenko, SO Makšķernieku klubs «Salackrasti» pārstāvis; Aivars Mucenieks, SO Makšķernieku klubs

«Salackrasti» pārstāvis; Vilnis Stepanovs,
makšķernieku biedrības Lielsalaca pārstāvis; Aleksandrs Rozenšteins, nēģu zvejnieku pārstāvis; Žanis Andže, Salacgrīvas
novada domes deputātu pārstāvis.
Pieņemts lēmums uzdot ēkas Salacgrīvas novada Svētciema Liepu ielā 6 (bijušās skolas ēkas) valdītājai Jeļenai Maksimovai 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas sākt ēkas konservāciju, kā
arī 1 nedēļu pirms darbu sākšanas paziņot
Salacgrīvas būvvaldei par darbu izpildes
termiņiem, iesniedzot ēkas konservācijas
darbu izpildes kalendāro grafiku un plānoto risinājumu aprakstu. Ēkas konservācijas darbi pabeidzami ne vēlāk kā līdz
2012. gada 30. novembrim.
Apstiprināti zemes ierīcības projekti nekustamajiem īpašumiem Vīnkalniņi,
Strautiņi 1.
Apstiprināti nekustamā īpašuma Mežgravas Liepupē nedzīvojamās telpas 12 m2
platībā nomas tiesību izsoles rezultāti.
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
Pieņemts lēmums komandēt Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju Hedvigu Inesi
Podziņu un Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēkas vadītāju Ivetu Lūsi pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas bibliotēkām
no 2012. gada 24. līdz 26. maijam.
Pieņemts lēmums piešķirt Ls 192 finansējumu 11. klases skolēna Mārtiņa Vaivada dalībai pasaules bioloģijas olimpiādē
Singapūrā no 8. līdz 15. jūlijam.
Piešķirts finansiāls atbalsts Lielsalacas
evaņģēliski luteriskajai draudzei ērģeļmūzikas koncertiem.
Pieņemts lēmums bez atlīdzības nodot

Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolai automašīnu Ford Transit. Automašīna izmantojama Limbažu un Salacgrīvas
sporta skolas nolikumā noteikto darbības
mērķu un uzdevumu īstenošanai.
Pieņemts lēmums rīkot Salacgrīvas
jahtu ostas aprīkojuma, kas sastāv no pontona tilta piestātnes, informācijas plakāta,
lieliem soliem (3 gab.), bojām (6 gab.),
maziem soliņiem (6 gab.), atkritumu tvertnēm (2 gab.), kāpņu laidēm (6 gab.), turpmāk tekstā kopā - Salacgrīvas jahtu ostas
aprīkojums - nomas tiesību mutisku izsoli
un apstiprināti izsoles noteikumi. Jahtu
ostas aprīkojuma nomas tiesību izsoles
sākumcena Ls 13,80. Izsole notiek 12. jūnijā plkst. 15 Salacgrīvas novada domes
telpās.
Apstiprināti grozījumi lēmumā Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā un
nomātā autotransporta izmantošanu.
Finansiāli atbalstīta biedrības Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un
attīstības biedrība organizētā starptautiskā jahtu regate Baltic Open Regatta 2012,
kas notiks 4. un 5. jūnijā.
Pieņemts lēmums palielināt SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitālu.
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada pašvaldības 2012. gada pamata un
speciālajā budžetā.
Novada Administratīvās komisijas
priekšsēdētājs Aldis Freimanis iepazīstināja deputātus ar komisijas darba pārskatu
par 2011. gadu.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu varat iepazīties domē pirmdienās vai mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese

Jaunieši iesaistās Latvijas nākotnes
veidošanā
Jauniešu Saeima ir projekts, kas tapis, pateicoties Sabiedrībai par atklātību
«Delna», biedrībai Latviešu bērnu forums,
lielu darbu ieguldījusi arī Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa - viņa ir šī pasākuma idejas autore. Jauniešu saeimā tiek
ievēlēti visu Latvijas reģionu pārstāvji vecumā no 15 līdz 20 gadiem.
Šogad jau otro reizi man bija iespēja
pārstāvēt Salacgrīvas novadu un arī visu
bijušo Limbažu rajonu Jauniešu saeimā.
Šāda veida pasākums, kurā ir iespēja pētīt
un sākt izprast Latvijas politisko struktūru,
manuprāt, ir ļoti efektīvs, jo mēs, jaunie
deputāti, uz 7 stundām varējām iejusties
Saeimas deputātu lomā – pieņemt jauniešiem svarīgus lēmumus, kas pēcāk nonāks
lielajā Saeimā un, iespējams, tiks pieņemti. Neatņemama tāsdienas sastāvdaļa bija
Saeimas deputātu debates.
Atklājot otrās Jauniešu saeimas sēdi,
Saeimas priekšsēdētāja citēja Latvijas
valstsvīru Kārli Ulmani: - Ko tu esi no savas puses darījis, lai valsts attīstītos gan
ekonomiski, gan politiski? Vai tikai kritizējis, vai arī pats smadzenes lietā licis?
Man šī pieredze, ko guvu, sadarbojoties ar citiem jauniešiem no dažādiem
Latvijas novadiem, kā arī debatēs ar viņiem, un kompromisu rašana ir ļoti nozīmīga, jo pats vēlos nākotnē kandidēt uz
vietu Saeimā kā tautas vēlēts pārstāvis.
Līdzīgi kā Saeimā, arī mēs strādājām
frakcijās, kurās debatējām par deklarāciju projektiem un to apakšpunktiem.
Katrai frakcijai bija savs atbilstošais konsultants, piemēram, Tautsaimniecības, vides, agrārās un politikas frakcijai konsul-

tants bija deputāts Raivis
Blumfelds.
Pēc komisiju debatēm
jaunieši, kuri bija rakstījuši
eseju konkursam Latvijas
jauniešu sadarbības iespējas ar ASV, Saeimas ārlietu
komisijas vadītāja Ojāra
Ērika Kalniņa vadībā nodibināja Latvijas jauniešu sadarbības grupu ar Amerikas
Savienotajām Valstīm. Šajā
sakarā 24 konkursa laureāti, tostarp arī es, dosimies
uz ASV vēstniecību, kur
tiksimies ar vēstnieci Džudīti Gārberi. Pēc šīs grupas
nodibināšanas tika sasaukta
otrā sēde, kurā lēmām par
deklarācijām, ko komisijās
bijām rediģējuši. Vislielākās debates izcēlās par
nacionālā valstiskuma jautājumiem, kas pēc priekšsēdētājas un deputātu lūguma
tika pārtrauktas.
Dienas beigās deputāti
tikās Saeimas Sarkanajā
zālē, kur norisinājās svinīgs
Kārlis Miksons kopā ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu
pasākuma noslēgums. Pēc Āboltiņu, piedaloties Jauniešu saeimas projektā
sēdes S. Āboltiņa sacīja:
- Tiem, kuri teic, ka Latvijai nav nākotnes, Jauniešu saeimas kopbildi, kā arī apliecijānāk skatīties, kā strādā Jauniešu saeima. nājumu par dalību 2. Jauniešu saeimā.
Jūs esat Latvijas nākotne. Es esmu pārKārlis Miksons,
liecināta, ka Latvijas nākotne būs drošās
Jauniešu Saeimas Tautsaimniecības,
rokās - jaunu, patriotisku, gudru izglītotu
agrārās, vides un politikas komisijas
gribošu un varošu cilvēku rokās. Piemiņai
deputāts
katrs deputāts saņēma Saeimas pildspalvu,

Positivus biļetes novada iedzīvotājiem
Salacgrīvas novada iedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, Salacgrīvas novada tūrisma informācijas
centrā Rīgas ielā 10a un Ainažu tūrisma informācijas punktā Valdemāra ielā 50 uz festivāla Positivus abām dienām var
iegādāties biļetes par Ls 25. Biļešu skaits ir ierobežots, un biļete festivāla teritorijā būs derīga, tikai uzrādot personu
apliecinošu dokumentu!
Sīkāka informācija pa tālr. 64041254. Biļetes varēs iegādāties līdz 9. jūlija plkst. 15. Aicinām biļešu iegādi neatlikt!
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1. - 4. klašu pavasara koncerts
11. maija rīts pienāca silts, bet tumšs,
vējains un lietains. Tomēr 1. - 4. klašu
skolēni uz skolu devās svētku drēbēs un
smaidīgi, dažiem rokās bija puķu pušķīši,
daudzām meitenēm sapītas tik stingras bizītes, ka smaids visas dienas garumā vienkārši nevarēja pazust no sejas. Visi gatavojās koncertam, kas bija neliela atskaite
par šajā mācību gadā padarīto un veltīts
skolēnu vecākiem, īpaši māmiņām, kuras
godina Mātes dienā - 13. maijā. Laikam
Mammadaba apžēlojās par visiem, jo drūmais laiks lēnām izgaisa un aiz loga jau
varēja manīt pa kādam saules staram.
Ap pusdienlaiku skolas zāle bija pilna
ar lieliem un maziem skatītājiem. Skatuve
bija ļoti skaisti izrotāta pavasara ziediem,
smaržoja meijas, bet grozos bija krāsaini
puķu pušķi. Koncertu atklāja tās vadītāji Roberta Spuriņa, Guna Pogule, Reinis
Maurītis (8.a klase), Kristīne Ozola un
Lote Veckalne no 7.a klases. Starp vadītājiem dzirkstīja labdabīgs humors, kad
viņi stāstīja par sākumskolas audzēkņu šī
mācību gada veikumu, pasmējās par sevi,
savām zināšanām (pareizāk laikam būtu
teikt - nezināšanu par to, ko dara sākumskolas skolēni). Sarunas mijās ar skolēnu
priekšnesumiem.
Pirmā uzstājās Diāna Zmičerevska no
2.a klases ar dzejolīti, viņai sekoja mazie

pirmklasnieki, kuri skolotājas Ināras Ādmīdiņas vadībā dziedāja dziesmu Labāk,
ļaudis, padziedam! Mazo balstiņas skanēja tīri, bet sejās bija redzams neviltots
prieks, atbildība par šo uzstāšanos tik lielas auditorijas priekšā. Ar solodziedājumiem pirmklasnieku izpildījumā skanēja
arī visiem tik pazīstamā un mīļā dziesma
Mikausis. Dziesmas mijās ar skolotājas
Anitas Gīzes vadīto 1., 2. - 3., 3. - 4. klašu
deju kolektīvu spriganajām dejām. Bija
prieks vērot gan nostieptās pēdiņas, gan
graciozās roku kustības, taisnās muguras,
gan nedziestošo smaidu, izdejojot katru

soli ar prieku. Visus
priecēja skolotājas
Ingas Strantes vadītais ansamblītis,
kura viena no dziesmām bija Bērni. Kad
mazie dziedāja šo
dziesmu, no pieaugušo sejām nepazuda smaids. Dziesmā
tika izdziedātas visas bērnu nerātnības,
no tās sprēgāja humora dzirkstelītes.
Ļoti nopietni Jāņa
Petera dzejoli Es
uzzīmēju... norunāja
2.b klases skolēni Saule Ķūrena un Niks
Jakovickis. Ar skanīgu puiša balsi solo
dziedāja 3.b klases skolnieks Jēkabs Tomsons. Bet zālē valdīja liels klusums, kad
atskanēja kokles skaņas 1.b klases skolnieces Endijas Ramonas Roskas izpildījumā. Priekšnesumā kopā ar viņu bija mazās koklētājas skolotāja Zenta Mennika.
Vislielākais pārsteigums zālē sēdošajiem bija, kad uz ekrāna sāka rādīt videofilmu, kurā mūsu skolas 1. - 4. klašu
skolēni atbild uz jautājumiem Kāpēc tev
patīk nākt uz skolu?, Kāpēc tava māmiņa
ir mīļa?, Ko jūs ģimenē darāt kopā? Bēr-

nu atbildes bija tik dažādas un patiesas!
Visi svētki reiz beidzas. Tā arī šim
skaistajam koncertam pienāca gals. Tehnisku iemeslu dēļ savu priekšnesumu neparādīja mazie līnijdejotāji, kurus vada
skolotāja Valentīna Kalniņa. Bet viņu
priekšnesums lai paliek citai reizei.
Koncerta režisore Vineta Dance lielu
paldies teica visiem 1. - 4. klašu skolotājiem un kolektīvu vadītājiem. Un katra
klase saņēma pa lielam, smaržīgam svētku kliņģerim.
Paldies skolotājai Vinetai Dancei par
šo skaisto pasākumu! Paldies visiem
skolēniem par priekšnesumiem! Paldies
skolēniem - koncerta vadītājiem par asprātībām! Paldies visiem vecākiem, vecvecākiem, kuri mājās gādāja, lai mazais
mākslinieks tiek saposts, un kuri paši atnāca uz šo sarīkojumu!
Svētku brīži pēc tam vēl turpinājās dažās klasēs, kur skolēni bija sagatavojuši
nelielus pārsteigumus saviem mīļākajiem cilvēkiem uz pasaules - māmiņām,
vecmāmiņām. Kopīgi tika apēsts svētku
kliņģeris. Gaidīsim nākamos svētkus! To
nekad nevar būt par daudz, jo tie padara
mūsu ikdienu krāsaināku, dod mums spēku čaklāk strādāt turpmāk.
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
Lolita Valaņina

Es ievēroju, kā mūsu bērni skatījās jūsu
priekšnesumu, viņiem arī ļoti patika, liels
paldies par to! - teica Andreans.
Draudzību ar Klaipēdas kolēģiem pērnā
gada novembrī Ķīpsalā aizsācis J. Trezuns,
uzaicinot lietuviešus noskatīties izrādi No
zobena saule lēca un paviesoties Salacgrīvas novadā. Lietuvieši pie mums bija februārī un piedalījās Starptautiskajā Masku
festivālā. Tagad maijā, pateicoties novada

domes atbalstam, kas 100% sedza transporta izdevumus, Liepupes dejotāji devās
uz Klaipēdu. Šo divu dienu viesošanās laikā bija iespēja apskatīt Klaipēdu, izstaigāt
Kuršu kāpu un apmeklēt izklaides parku.
Atvadoties gan mūsējie, gan klaipēdieši
izteica cerību, ka draudzība turpināsies un
kopīgi tiks darītas lielas un labas lietas.

Pie draugiem
Klaipēdā
Pavisam nesen Lietuvas pilsētā Klaipēdā viesojās Salacgrīvas novada delegācija
– domes priekšsēdētāja vietniece kultūras,
izglītības un sporta jautājumos Dace Martinsone, Liepupes vidusskolas direktors
Žanis Andže, Liepupes tautas namu vadītājs Andris Zunde un Jāņa Trezuna vadītie
Liepupes pagasta deju kolektīvi Ulubele
un Liepupīte. Dejotāji lietuviešu draugiem
Klaipēdas jauniešu jaunrades namā rādīja
daļu no muzikālā uzveduma No zobena
saule lēca.
Kamēr dejotāji gatavojās koncertam,
pašvaldības pārstāvji tikās ar Klaipēdas
pašvaldības Izglītības nodaļas vecāko inspektori Raimondu Stirbieni, Klaipēdas
jauniešu dienas centra direktori Jolandu
Budrieni un centra direktores vietnieku
Andreanu Chariutinu, lai pārrunātu turpmāko sadarbību un līdzdarbošanos kopīgos pārrobežu projektos.
Centra vadītāja Jolanda pastāstīja, ka
Klaipēdā - pilsētā ar 182 tūkstošiem iedzīvotāju - ir vairāki jauniešu jaunrades nami.
Viņas vadītajā prasmes dejošanā, dziedāšanā, teātra mākslā 59 programmās apgūst vairāk nekā 1300 bērnu. Tieši todien,
12. maijā, centrā notika svētku koncerts,
kurā piedalījās 340 jauno mākslinieku.

Deju
kolektīvi
Liepupīte
un Ulubele
pārsteidza
lietuviešus
ar deju
uzvedumu
No zobena
saule lēca

Visas dienas garumā centra parkā notika
dažādas spēles un rotaļas, bet uz skatuves
uzstājās viesi no Liepupes un labākie centra kolektīvi.
Pēc koncerta lietuviešu draugi ar aizkustinājuma asarām pateicās par jauko
koncertu. - Mēs centīsimies augt līdz ar
jums, lai sasniegtu tādu profesionālo līmeni. Ar asarām acīs skatījos jūsu priekšnesumu. Ļoti emocionāls un aizkustinošs!

Ilga Tiesnese

Vidzemes piekrastē tiks veidoti jauni velomaršruti
Ar katru gadu velosipēds iekaro arvien lielāku popularitāti aktīvās atpūtas
piekritēju, tūristu un arī dabas draugu
vidū. Lai šī pārvietošanās veida izmantošana būtu ērta un droša, jāievēro vairāki priekšnosacījumi. Svarīgākie no tiem
ir atbilstoša infrastruktūra un saskaņots
maršrutu tīkls. Lai veicinātu velokultūru
Vidzemē, Vidzemes tūrisma asociācija,
sadarbojoties ar Vidzemes piejūras pašvaldībām, sākusi darbu projektā CentralBalticCycling jeb Velomaršrutu tīkla
attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas
teritorijā.
Projekta galvenā iecere ir attīstīt Rī-

gas, Pierīgas teritorijas un Vidzemes
savstarpējo velomaršrutu tīklojumu. Projekta koordinators Vidzemē Raitis Sijāts
uzsver, ka ceļotājiem ir būtiski neaprobežoties ar galvaspilsētu, bet apskatīt arī
tālāku galamērķu piedāvājumu. Tā kā
projekta gaitā tiks gan analizēta pašreizējā situācija, gan apzināts velotūrisma
iespēju potenciāls, kā arī attīstīti jauni tūrisma produkti, šī vienlaikus būs lieliska
iespēja attīstīt tūrisma uzņēmējdarbību
projektā iesaistītajās Vidzemes pašvaldībās – Limbažos, Salacgrīvā, Saulkrastos
un Carnikavā. Tajās tiks izstrādāti tehniskie projekti veloceliņa būvei nākotnē,

taču būtiskākais ieguvums būs kopējs
maršrutu tīklojums ar Zemgali, Kurzemi
un Rietumigauniju un jaunu velomaršrutu izstrāde un marķējums. Piekrastes teritorijā tiks attīstīta arī infrastruktūra – jauni informācijas stendi un velonovietnes,
tūristiem un visiem veloentuziastiem tiks
sagatavotas un izdotas jaunas velokartes.
Projektā tiks organizēti arī dažādi praktiskie semināri un braucieni.
Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes
tūrisma asociācija un Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. Trīs
Latvijas reģionu iesaistīšanās projektā

sekmēs līdzsvarotu velokultūras popularizēšanu un attīstīšanu visā valsts teritorijā. Bez Latvijas pārstāvjiem projektā
piedalās Rietumigaunijas tūrisma organizācija, Pargas pilsētas pašvaldība Somijā
un Ērebrū pilsētas pašvaldība Zviedrijā,
kas nodrošinās pieredzes apmaiņu organizēšanu un iesaistīsies visās projekta
aktivitātēs.
Projekts CentralBalticCycling tiek
īstenots Centrālbaltijas programmā INTERREG IV A, tā kopējais budžets ir
1 497 899 eiro, no kuriem 1 161 001
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Projektu paredzēts īstenot līdz
2013. gada vasarai.
Anna Kupče,
projekta «Central Baltic Cycling»
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Latvijas Bibliotēku nedēļa
Svētciemā

Datormīlis pārbauda mazo svētciemiešu datorprasmes

Ik aprīli Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa ar mērķi pievērst sabiedrības
uzmanību bibliotēkām un to pakalpojumiem. Šogad tās vadmotīvs bija Bibliotēkas draugi.
Svētciema bibliotēkā aprīļa pēdējā nedēļā lasītāji dāvināja grāmatas, apmeklēja izstādes, nāca paciemoties. Viskuplākā
skaitā uz tradicionālo Mazo ciemiņu dienu
ieradās kaimiņi - mazie draugi no bērnudārza. Šoreiz bērniem stāstījām par grāmatām - to saudzēšanu, uzbūvi, dažādību,
par senajām un pavisam jaunajām grāmatām. Pēc tam, kad mazie bibliotēkas gaitenī bija atraduši pazaudētos burtus vārdam
bibliotēka un tos pareizi salikuši, sekoja
iepazīšanās ar bibliotēku. Bērni uzzināja,
kā un kur lasītājs var sameklēt grāmatiņu, kas jādara, lai viņš to varētu paņemt
līdzi uz mājām. Katrs varēja izvēlēties no
plaukta savu grāmatiņu un palūgt bibliotekārītei to izsniegt. Visinteresantākais,
ka bērniem tika atļauts pašiem turēt rokās
skeneri un nolasīt svītrkodu. Šoreiz tā bija
spēle, ar kuras palīdzību mazie tika apmācīti bibliotēkas gudrībās, kā arī prasmēs
kontaktu veidošanā ar citiem cilvēkiem un
apkārtējo pasauli.
Kad bibliotēkas vadītāja kopā ar bērniem turpināja mazo ekskursiju pa telpām,
lasītavā, sēžot pie datora, tos pārsteidza
Datormīlis (Vija Maurīte). Bērni redzēja,
kas notiek, ja sēž tikai pie datora - nav
laika ne muti nomazgāt, ne saķemmēties,
ne kārtīgi saģērbties. Kur nu vēl brokastis
paēst! Bērni noskaidroja, ka Datormīlis
neprot pat kārtīgi rakstīt un lasīt, tas spēlē
datorspēles un grauž čipsus, jo nav lasījis
noteikumus, kas jāievēro bibliotēkā. Taču
mazajiem izdevās viņu pārliecināt, ka laiku bibliotēkā var pavadīt arī citādāk. Kopā
ar bērniem Datormīlis mācījās saprast, kā-

das lietas un priekšmetus var un kādas nevar ieraudzīt un izmantot bibliotēkā un ko
gribētos redzēt bibliotēkā pēc vairākiem
gadiem. Atvadoties no Datormīļa un bibliotekārēm, bērni solīja uzzīmēt bibliotēku, kurā viņi lasīs grāmatas.
Bibliotēku nedēļā pirmo reizi kopā sanāca krustvārdu mīklu risinātāji. Sākumā
dalībniekiem likās, ka būs pagrūti 2 stundās tikt galā ar uzdevumiem, lai gan netika liegta iespēja izmantot palīgmateriālus - enciklopēdijas, internetu, vārdnīcas.
Protams, pieredze darīja savu - visvairāk
punktu sapelnīja Vija Kosīte, taču pārējās
dāmas neatpalika, tā iegūstot pieredzi šāda
veida konkursos. Nākamā šāda tikšanās
norunāta rudens pusē.
Bibliotēku nedēļas noskaņā sestdienas
priekšpusdienā notika apmācība datorprasmju apguvē iesācējiem. Patīkami, ka
šajā pasākumā kā brīvprātīgais iesaistījās
arī jaunietis Ingars Stepiņš, kurš ar savām
zināšanām varēja palīdzēt pirmo prasmju
apguvē. Šādas nodarbības sestdienas rītos
notiks arī turpmāk.
Paldies visiem bibliotēkas draugiem lasītājiem, atbalstītājiem! Paldies grāmatu
dāvinātājiem Mārītei Freibergai un Baibai
Vīksnai! Paldies liepupietēm Līgai Lūsītei
un Olgai Lūsei par jauko izstādi Ja pērlīti
pie pērlītes liksi! Paldies Svētciema rokdarbniecēm Aelitai Naglei, Ivonnai Smiltei, Mārītei Freibergai, Dzidrai Porietei un
Skaidrītei Bergšteinei par darbiņiem izstādei Savam priekam.
Ar Bibliotēku nedēļas pasākumu programmu centāmies pulcēt kopā iespējami
lielāku lasītāju loku, plašāk iepazīstinot
ikvienu ar vietu, kurā šodien tiek sniegti
labi un mūsdienīgi pakalpojumi.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Liepupē viesojas Inese Ziņģīte
Šķiet, tikai retais Latvijā nav dzirdējis
Ineses Ziņģītes vārdu. Redzot enerģisko jau
72 gadus veco kundzi, liekas neticami, ka
savulaik, 20 gadu vecumā pēc neveiksmīgā
treniņā lauzta mugurkaula, viņa ilgus gadus pavadījusi paralizēta. Ja kāds cits šādā
situācijā samierinātos ar likteni, tad Inese
nepadevās un darīja visu, lai pieceltu sevi
no gultas. Medicīniskajā literatūrā atradusi
informāciju par asinsrites nozīmi, viņa sāka
rīkoties – rīvēja ķermeni, iespēju robežās
kustējās un vingroja, līdz parādījās pirmie
rezultāti.
Šodien I. Ziņģīte ar savu enerģiju pārspēj
pat gados krietni jaunākas dāmas, tāpēc, lai
klātienē iepazītos ar viņas izstrādāto rīvēšanās un asinsrites uzlabošanas tehniku,
izglītības, kultūras un sporta biedrība Liepupe ar Salacgrīvas novada domes finansiālo atbalstu aprīlī aicināja visus interesentus
apmeklēt I. Ziņģītes vingrošanas nodarbī-

bu. Jāatzīst, ka šī bija viskuplāk apmeklētā.
Jau laikus Liepupes izglītības un kultūras
centrā pulcējās dažāda vecuma ļaudis gan
no Salacgrīvas, gan Limbažu novada. Nodarbībā uzzinājām, kāda ir ķermenim piemērotākā gulēšanas poza, kā pareizi piecelties un sākt rīta cēlienu, apguvām pareizas
elpošanas tehniku, praktiski izmēģinājām
rīvēšanās un rāpošanas metodi. Pēc nodarbības ar klātesošajiem pārrunājot redzēto,
secinājām, ka labas veselības saglabāšanai
vajag pavisam nedaudz – padomāt, ko un
cik ēdam, dzeram, un atvēlēt laiku sportiskām aktivitātēm. Ikdienas steigā nereti labie nodomi ir piemirsušies. Lai vesels būtu
ne tikai ķermenis, bet arī gars, prātā palicis
I. Ziņģītes novēlējums: - Galvu augšā un
uzsmaidiet pasaulei!
Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta biedrības
«Liepupe» valdes priekšsēdētāja

Liepupes izglītības un
kultūras centrā koncerts
Dziesma dvēselei

Liepupiešus ar savām dziesmām priecēja Alojas novada Ungurpils iedzīvotājas māsas
Laine, Liene un Lelde Liepiņas kopā ar mammu Kristīni

Par godu Latvijas Lielajai talkai 22. aprīlī biedrība Liepupe un Liepupes bibliotēkas atsaucīgā vadītāja Sarmīte Zvīne
noorganizēja sirsnīgu koncertu Dziesma
dvēselei, kurā uzstājās LNT dziesmu šova
Dziedošās ģimenes finālistes, Alojas novada Ungurpils iedzīvotājas māsas Laine,
Liene un Lelde Liepiņas kopā ar mammu
Kristīni. Klausījāmies skaistas melodijas,
uzzinājām par ģimenes drosmīgo izvēli
piedalīties televīzijas šovā un darba slodzi,
gādājot par dziesmu repertuāru, pārdomājot uzstāšanos, veidojot greznos skatuves

tērpus un atrodot laiku, lai 2 reizes nedēļā
no Ungurpils dotos uz Rīgu. Ikdienā mamma Kristīne ir smaidoša bibliotekārīte
Alojas bibliotēkā, Laine ir Latvijas Mūzikas akadēmijas studente, kura, pateicoties
labajām sekmēm, ieguvusi Vītolu fonda
stipendiju, bet Lelde un Liene mācās Alojas Ausekļa vidusskolā.
Paldies par finansiālo atbalstu koncerta
organizēšanai Salacgrīvas novada domei!
Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta biedrības
«Liepupe» valdes priekšsēdētāja

Tikšanās ar Andri Buli
Projekta 11 zaļi soļi pasākums šoreiz
sakrita ar spirdzinošo, daudzsološo, pārsteigumu pilno ievziedu laiku. Tāds ir arī
mūsu kārtējā pasākuma viesis Andris Bulis. Pirms neilga laika tikāmies izrādē Lidojums. Šoreiz vairāk runājām par Andra
dzeju.
Pirmais pieteikums dzejā ar krājumu
Mans ego nāca klajā 2008. gadā. Viņa
dzeja balstīta uz 3 galvenajiem autora
vērtību kritērijiem – paša iekšējām izjūtām, radošo dzīvi un ģimeni. Daudziem
nav pieņemams Andra rakstīšanas stils –
minimāli lietot pieturzīmes. Taču autors
apgalvo, ka pieturzīmes ierobežo domu,
neļauj izteikt to līdz galam.
11. maijā pirmā tikšanās ar Andri Buli
bija Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēniem. Viņi ieinteresēti klausījās Andra dzeju un iesaistījās sarunās. Autoru priecēja bērnu dabīgums un atklātība.
Viņš veiksmīgi risināja sarunas ar visa
vecuma skolēniem. Vakarpusē ciemiņu
viņa talanta cienītāji gaidīja Salacgrīvas

Andris Bulis

Nākotne
varbūt es nekad to neizrādīšu
varbūt es to nekad neizjutīšu
varbūt es to nekad sev neatzīšu
un tomēr klusumā sapratīšu…
saki man: nepadodies
saki man: aizmirsties
nemēģini ar laiku sacensties
savai dvēselei uzticies…
(no krājuma «Mans ego»)

bibliotēkā. - Esmu ļoti uztraucies, jo ar
savējiem runāt ir ļoti liela atbildība, - tā

pirms tikšanās teica Andris. Jā, salacgrīviešiem viņš ir savējais – tepat dzimis, tepat audzis un skolu beidzis, tālākās gaitās
ne pa jokam cīnījies ar Salacgrīvai raksturīgo dialektu. Šoreiz kā pārsteigums bija
iecerēts klātesošos priecēt ar jauno dzejas
grāmatu Pieturas, bet dažas sakritības neļāva to īstenot. Grāmatas atklāšana notika
dažas dienas vēlāk. Taču Andris mūs priecēja, lasot savu manuskriptu. Jaunā, talan-

tīgā komponista Toma Juhņeviča klaviermūzika uzbūra burvīgas vīzijas dzejas lasījumam. Gan tieša, gan maiga, reizēm ar
smeldzi – tā varētu raksturot dzeju jaunajā
krājumu. Tiek plānots, ka abi ar T. Juhņeviču veidos otrās grāmatas lasījumu, ko
plānots parādīt Cēsīs. Klātesošie varēja
iegādāties pirmo krājumu Mans ego.
Vaicāts par darbu un nākotnes iecerēm,
Andris stāstīja par savu filmēšanos Maskavā, par tur satiktajiem cilvēkiem, kuri
par Latviju saka tikai labus vārdus. Teātrī viņam pagaidām ir pārtraukums, bet ir
darbs televīzijas raidījumā Dzīvīte. Brīvā
laika ģimenei tomēr atliek maz. Andris jokojot, ka dēls viņu biežāk redz televīzijā
nevis mājās.
Klausītāji bija gandarīti par tikšanos,
dzejas un mūzikas baudījumu, par ko
pateicās aktierim un dzejniekam Andrim
Bulim ar ziediem.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe –
bērnu literatūras centra vadītāja
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Mazuļu svētki mūsu novadā
Šogad uz pasākumu Jaundzimušo svinīga uzņemšana Salacgrīvas novadnieku saimē kopā aicināti 49 pērn dzimušie
mazuļi (26 meitenītes un 23 puisīši), kuru
dzīves sākums vairāk vai mazāk saistīts
ar Salacgrīvas novadu. 2011.g. 28 māmiņām novadā pasaulē nāca pirmdzimtie,
13 otrie bērni, 7 trešie un 1 septītais. Latvijā pērn piedzimuši 18 408 mazuļi (par
1377 mazāk nekā 2010.g.)
Interesanta ir informācija, ko par
2011. gadā dzimušo bērnu vārdiem apkopojusi Salacgrīvas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Zālīte. Latvijā visbiežāk dotie vārdi zēniem ir Roberts, bet meitenēm - Sofija. Salīdzinot ar
citiem gadiem, personvārds Roberts populārāko vārdu topā ir turējies jau vairāk nekā
pēdējos 10 gadus un bijis arī 2011. gadā
biežāk izraudzītais vārds zēniem. Savukārt Sofija populārāko vārdu topā ienāca
tikai 2007. gadā, un jau otro gadu pēc kārtas kļuvis par izplatītāko vārdu meitenēm.
Interesanti, ka pērn no 10 izplatītāko vārdu topa pazuduši līdz šim populārie vārdi
Ričards un Laura, bet to vietā pēc vairāku
gada pārtraukuma atgriezušies Emīls un
Elizabete. Mūsu novadā iecienītākie meiteņu vārdi bijuši Alise, Emīlija, Estere un
Kristiāna, bet puišiem – Mārtiņš. Četrām
meitenītēm un arī vienam puisītim dāvāti
2 vārdi.
Ja bērnu vārdus izvēlas vecāki, tad šogad Līga ar interesi pētījusi bērnu dzimšanas laikus, jo tos gan dzimušie pārsvarā
izvēlējušies paši. Līga rezumē: - Vecāki
bērnus vairāk gaida dzimstam dienas
laikā, bet 8 bērniņiem padomā bijis kas
cits – viņi pasaulē ieradušies laikā no
12 naktī līdz 6 rītā. Rītapuse no 6 līdz
pusdienlaikam darbošanās vērta šķitusi
16 jaundzimušajiem. Gandrīz tikpat, t.i.,
17 bērnu pasauli ieraudzījuši pēcpusdienā
– no pusdienlaika līdz 6 vakarā. Savukārt
8 mazuļi ieradušies, nekur nesteidzoties –
sākot no 6 vakarā līdz pusnaktij. Visvairāk bērniņu Salacgrīvā dzimuši augustā,
Ainažos, kā jau novada ziemeļos, bērniņi
vairāk dzimuši gada aukstajos mēnešos,
Liepupē - pārsvarā jūnijā. Divas meitenes novadā piedzimušas ļoti interesantā
datumā - 11.11.2011. Pirmais 2011. gada

mazulis Salacgrīvas novadā ir 6. janvārī
dzimusī ainažniece Emīlija Andersone,
bet 28. decembrī dzimušais salacgrīvietis
Mārtiņš Beinārs noslēdza pērnā gada jaundzimušo parādi.
Maija pirmajā svētdienā notika jauno
ainažnieku uzņemšana novadnieku saimē,
bet 20. maijā sumināja mazuļus Liepupē
un Salacgrīvā.
Ainaži pērn sadzirdēja 7 jaunas balstiņas – 5 meiteņu un 2 zēnu. Ainažiem
pievienojies savs dvīņu pāris Undīne un
Gundis, ko sarūpējusi Pabērzu ģimene.
Ainažos, kā jau novada ziemeļos, bērniņi
vairāk dzimuši gada pirmajos un pēdējos
mēnešos, tāpēc cerams, ka viņi no aukstuma nebaidīsies arī turpmāk. Ainažos
šajā īpašajā svētku dienā mazuļus un viņu
vecākus šūpuļkrēslā izšūpoja Zintis Sārs,
pirms tam pie krēsla piesienot nelielu dāvaniņu – maisiņu, kurā bija maizīte mazuļa pārticībai, naudiņa labklājībai, grāmata
gudrībai un ziedi vieglam dzīves ceļam.
Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus
mazajiem ainažniekiem teica novada domes priekšsēdētāja vietniece Skaidrīte
Eglīte: - Ceru, ka jūs ar labām atmiņām
atcerēsieties savu bērnību un izaugsiet
par krietniem cilvēkiem. Savukārt Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone vēlēja vecākiem mīlēt savus bērnus tā,
lai viņi sajustu, cik tie ir īpaši.
Ar muzikāliem priekšnesumiem mazos
gaviļniekus, viņu vecākus, vecvecākus un
draugus sveica pirmsskolas izglītības iestādes Randa audzēkņi un māsas Ilze un
Lita Jēkabsones..
Liepupē 2011. gadā dzimušos mazuļus
- 6 meitenītes un 1 puisīti - sveica Ģimeņu
dienā 20. maijā. Liepupē muzicēja Katrīna, Justīne un Dāvis Borozdini, katram
gaviļniekam dziedot savu mīļu dziesmiņu.
Liepupes tautas namu vadītājs Andris Zunde uzrunāja gaviļniekus un viņu viesus ar
Ojāra Vācieša vārdiem: - Ir tāds mūzikas
instruments – rīts, ir tāda partitūra - dzīve, ir tādas lietas kā spēks un nespēks, un
saule tev iedod pirmo stīgu. Lai jums un
mums izdodas izspēlēt jaukākās melodijas!
Svētku dalībniekus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja L. Zālīte.

Ģimenes dienas
pasākums Ainažu
bibliotēkā
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot,
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim.
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!
Ģimene ir laulāto vecāku un bērnu attiecības, kopīga sadzīve un savstarpēja atbildība. Nepieciešamību pēc ģimenes
nosaka tas, ka, izzūdot ģimenei, var tikt apdraudēta cilvēces
pastāvēšana. Tieši tāpēc ģimene bijusi visos laikos un ikvienā sabiedrībā. Ģimenei ir sabiedrībā noteiktas funkcijas:
bērnu laišana pasaulē un viņu audzināšana. Lai ģimenē valdītu miers, vajadzīga pacietība, mīlestība un sapratne.
Ne vien Latvijā sveic un tiek godā celtas, bet arī mūsu
mazajos Ainažos dzīvo jaukas un kuplas daudzbērnu ģimenes. Klubiņa Vārds dalībnieces Mātes un Starptautiskās
ģimenes dienas ieskaņā tikās ar Maijas un Mārtiņa Puriņu
5 bērnu ģimeni. Vecākiem līdzi bija atnākuši pastarītis Alberts un vecākā meita Elza. Bibliotēkā arī apskatāma Puriņu
bērnu darbiņu izstāde.
Ar prieku klausījāmies, kā satikās Mālpils meitene Maija
un ainažnieks Mārtiņš, kā veidojās viņu ģimene. Mežsaimnieks Mārtiņš un skolotāja Maija ar mīlestību un atbildības
sajūtu sagaidījuši katru savu bērniņu. Ģimenes iztiku un labklājību nodrošina Mārtiņš. Viņa profesija ir saistīta ar mežu,
bet daudz laika ikdienā paiet, sēžot pie datora un kārtojot
dokumentus. Maija ikdienā rūpējas par bērniem, veic mājas
darbus. Viņa atzīst, ka lielākā problēma ir bērniem iemācīt
strādāt un pēc padarītā sakārtot savas lietas un darbarīkus.
Sirdī ielija prieks par pastarīti, kurš saldi gulēja visu pasākuma laiku un jutās netraucēts.
Mārtiņš augstu vērtē savus bijušos skolotājus Ainažu
skolā, piemēram, skolotāju Ligitu Andersoni. Maija stāstīja
par stiprām dzimtas saknēm, par vectēvu pie mājām iestādīto birzīti, kur bērniem ar draugiem rotaļāties. Mārtiņš uzsvēra - lai būtu stipra ģimene, pamatā jābūt trīs nosacījumiem:
uzticībai, savstarpējai sapratnei un cieņai.
Patiess prieks bija par vienkāršību, saskaņu un mīlestību,
ko izjutām, būdami kopā ar Puriņu ģimeni.
Gundega Dobrova,
lasītāju klubiņa «Vārds» dalībniece

Zintis Sārs šūpina Ainažu dvīņu pāri un viņu vecākus - Pabērzu ģimeni

Salacgrīvā uz šo svinīgo pasākumu
bija aicināti 35 mazuļi (15 meiteņu un
20 zēnu), kurus sveica folkloras kopa
Cielava, izšūpinot mazos seģeņu šūpulī,
cienājot ar tikko ceptu rupjmaizi un tīravota ūdeni. Sirsnīgs, mīļš un jauks bija
dvīņumāsu Amēlijas un Matildes Vilkauļu
sveiciens.
Liepupē un Salacgrīvā uzrunājot mazos
un lielos svētku svinētājus, D. Straubergs
teica: - Jūs, vecāki, šobrīd darāt pašu sarežģītāko, grūtāko un skaistāko darbu –
audzināt bērnus. Centieties viņus saprast,
nemēģiniet pārveidot pēc sava ģīmja un
līdzības, ļaujiet viņiem pašiem plaukt,
augt un ziedēt. Atrodiet laiku sarunām un
samīļošanai, atbalstiet, kad tas ir nepie-

ciešams. Lai viss mūžs jums un mazuļiem
ir tikpat skaists kā šī diena! Prieks redzēt
iepriekšējā gadā dzimušos tik kuplā skaitā. Šī ir pirmā jūsu tikšanās reize, iespēja
iepazīties. Pēc gadiem, skatot kopējo fotogrāfiju, varēsiet atcerēties šo dienu. Savukārt L. Zālīte izteica cerību, ka visi bērniņi
dzīvē atradīs savam dzimšanas laikam,
prātam un sirdij piemērotāko nodarbošanos, būs veseli, laimīgi un dzīvespriecīgi.
- Tādi bērniņi būs arī tad, ja viņiem netrūks vecāku mīlestības, padoma un atbalsta. Saudzējiet savus mazuļus, jo katrs no
viņiem ir un būs viens vienīgais! – vēlēja
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
Ilga Tiesnese

Sirds ar sirdi draudzējas
Noslēgusies Salacgrīvas novada
jaunatnes konsultatīvās padomes
jauniešu rīkotā labdarības akcija ar
mērķi palīdzēt Sandim Keiselim –
7 gadus vecam salacgrīvietim.
Sandis pasaulē nāca ļoti grūti.
Ārsti uzstādīja smagu diagnozi –
bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze un psihomotorās attīstības
traucējumi. Tas nozīmē, ka Sandis
pats nerāpo, nestaigā, nevar satvert
priekšmetus un spēlēties, tai pašā
laikā viņam ļoti patīk būt sabiedrībā,
vērot citus bērnus un uzturēties starp
cilvēkiem. Māmiņa dara visu, lai palīdzētu Sandim, ikdienā regulāri vingrojot un apmeklējot rehabilitācijas
centrus Baltezerā, Līgatnē, Vaivaros
un VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. 2008. un 2009. gadā
Sandim bija iespēja kopā ar māmiņu
apmeklēt sanatoriju Truskavecā Ukrainā. Taču pavisam parastu lietu - kā
iziešanu no mājām un pārvietošanos
pa pilsētu - apgrūtināja piemērotu
ratu trūkums. Ikdienā Sandis tika nēsāts klēpī vai sēdēja parastos bērnu
ratiņos.
Jau Ziemassvētkos jaunieši sadarbībā ar Lienes konditoreju cepa
piparkūkas, saiņoja tās pašdarinātos
maisiņos un dalīja tos novada iedzīvotājiem. Katrai piparkūku paciņai
tika pievienota pašu darināta apsveikumu kartīte ar informāciju par
ziedošanas kārtību. Akcijai atsaucās
36 privātpersonas, uzņēmumu pārstāvji, un kopā tika saziedoti Ls 795.
Pateicoties ziedotāju atsaucībai,
tika iegādāts speciāli Sandim pielāgots ērts, praktisks un viegli modulējams ratiņkrēsls. Tas ir viegli

saliekams, lai atvieglotu ievietošanu
transportlīdzekļos. Noņemot virsējo daļu, tos var izmantot kā autosēdeklīti, braucot mašīnā. Ratiņiem ir
mīksti muguras, roku un galvas balsti, regulējams kāju turētājs, drošības
jostas, nolaižams jumtiņš lietainam
un vējainam laikam, tāpat regulējams rokturis. Turpmāk puisēns varēs doties pastaigās daudz drošāk un
ērtāk, un tas atvieglos pārvietošanos
gan pašam, gan viņa māmiņai.

Par sirds siltumu un atsaucību, vēlmi dalīties un iepriecināt mēs, Salacgrīvas novada
jaunatnes konsultatīvā padome, vēlamies teikt lielu paldies
Lienei Kalniņai un viņas kolektīvam, Ingai Līcei un Salacgrīvas domes Sociālajam dienestam, Līgai Borozdinai, Mārītei Meļķei, Vinetai Krūzei,
Gintai Močānei, Aigai Zvejniecei, Kasparam Runcim,
Aijai Sumčenko, Līgai Zālītei, Sarmai Līsmanei, Maigai
Liepiņai, Pēterim Vasiļjevam,
Lienei Majorei, Ingai Veidei,
Velgai Auziņai, Jānim Cīrulim,
Dagnim Straubergam, Ilgai
Tiesnesei, Kristiānai Maļcevai, Aivaram Krūmiņam, Gintam Šmitam, Aldim Freimanim, Marijai Grigorjevai, Ivo
Īstenajam, Pārslai Zvejniecei ,
Eināram Paas, Andrim Būmanim, Dacei Kārklei, Jānim Velikam, Eduardam Ādmīdiņam,
Skaidrītei Bergšteinei, Dacei
Martinsonei, Ievai Zilverei un
SIA LĪVIMA, SIA Ardagh Metal Packaging Latvia, SIA Salacgrīvas elektromontāžnieks kolektīvam. Mums ir neizsakāms prieks,
ka jau trešo gadu, izjūtot arvien lielāku vietējo iedzīvotāju atsaucību,
mēs varam palīdzēt kādam mazajam salacgrīvietiem, kuram atbalsts
un sabiedrības līdzdalība ir tik ļoti
nepieciešama. Kopā mēs varam
vairāk!
Salacgrīvas novada jaunatnes
konsultatīvā padome
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Salacgrīvas skolēni Handevitā
Nedēļu no 16. līdz 22. aprīlim 12 Salacgrīvas vidusskolas skolēni un skolotājas
I. Cirša un V. Dance pavadīja Handevitas
pašvaldībā Vācijā, īstenojot pašvaldību
parakstīto līgumu, dodoties pretvizītē pie
Handevitas skolēniem, kuri iepazīti Salacgrīvā pērn novembrī. Brauciena dalībniece
Anete Līcīte dalās savos iespaidos: - Tā
bija vienreizēja iespēja būt tik jaukā vietā,
iepazīties ar jauniem cilvēkiem, viņu tradīcijām, dzīvesveidu. Mums katru dienu
bija sagatavota programma ar nodarbēm,
stundu apmeklējumiem, kā arī tika piešķirts brīvais laiks, kad ģimene, kurā mēs
katrs dzīvojām, varēja radoši izpausties izplānot ārpusskolas nodarbes. Tas viņiem
izdevās labi, taču bija arī šķēršļi - visi nedzīvojām pārāk tuvu, un tas sagādāja grūtības būt visiem kopā.
Vācija mūs sagaidīja ar milzīgu daudzumu ziedošām magnolijām, bet ne tik siltu
laiku, kā gribētos, - izbaudījām gan krusu,
gan sniegu, tāpat pērkona lietu. Skolēniem
tā bija pieredzes iegūšana – pirmais lidojums, nedēļa viesģimenē, sazināšanās angļu valodā, iemaņas komunicēt, prasme
saskatīt interesanto.
Iepazinām Handevitas skolu, kas strādā
3 dažādās ēkās. Nedēļas beigās veidojām
prezentāciju Kas mūs pārsteidza Vācijā,
kur starp citiem pārsteigumiem daudzi attiecās uz skolu dzīvi. Piemēram – stundas
notiek 2 ēkās, kur jānokļūst ar autobusu,
45 minūšu stundas ievada patīkams skolas
zvans. - Abas skolas ir plašas un daudzveidīgas, klases ir dažādas. Patīkami tādās atrasties. Ir speciālas programmas
bērniem ar stājas un runas problēmām, teica Gundega Mennika. Stundā skolēni
paceļ rādītājpirkstu, ja grib atbildēt, raksta
ar zīmuli, devītklasnieki mācās arī izvēles
priekšmetus mazās grupās (franču valodā,
piemēram, ir 7 skolēni), bet matemātikā
mācās 3 dažādos līmeņos. Vizuālās mākslas stundās ar materiāliem nodrošina skola,
bet skolēnu darbus var apskatīt visā skolā.
Interesanta prakse ir sākumskolā - grupās
ar nosaukumu Delfīni, Eži, Vāveres kopā
mācās 1. un 2. klase. Iztaujājot skolotājus,
secinājām, ka viņu attieksme pret šo praksi
nav vienprātīga. Starpbrīžos skolēni obligāti iet ārā, bet skolēni un skolotāji dežuranti
velk luminiscējošas vestes. Gundega stāstīja: - Mani pārsteidza striktais noteikums,
ka starpbrīžos obligāti jādodas ārā neatkarīgi no gadalaika. Pie durvīm stāv cilvēki,
kas pārbauda, ka skolēni atrodas ārpusē
līdz pat starpbrīža beigām. Jāteic, ka par
aukstumu mums ir dažādi viedokļi. Tas,
kas mums liekas auksti, vāciešiem šķiet
pavisam normāla temperatūra. Ja stundās
atmosfēra ir diezgan brīva un var pamanīt
skolēnus, izmantojot līdzpaņemtos dzērienus, tad noteikumi par mobilo telefonu
lietošanu ir ļoti stingri. Atrodoties skolā,
neredzējām nevienu skolēnu lietojam telefonu, tie izslēgti ir somās un zvanīšanai tiek
izmantoti tikai pēc stundām. Skolā ir vairāk
skolotāju vīriešu nekā Latvijā un valda ļoti
atvērta, sirsnīga atmosfēra.

Salacgrīvieši Handevitā kopā ar draugiem

Jaunums skolā ir OGS (Offene Ganztagsschule – atvērtā visas dienas skola,
kaut kas līdzīgs pagarinātās grupas, dienas
centra un interešu izglītības centra apvienojumam) - līdz 15.30 šeit 3. - 9. klašu
skolēni 4 dienas nedēļā var apmeklēt vismaz 9 dažādās nodarbības. Nodarbību
grafiks mainās 2 reizes gadā. Šeit skolēni
var sagatavot arī mājasdarbus un pēcpusdienās dabūt tēju un maizītes. Par šo pakalpojumu vecāki maksā 1 eiro dienā.
Šo pēcpusdienas skolu ir izveidojusi un
10 gadu vada Sabīne Johansena, kurai šajā
skolā mācījušies visi 5 bērni. Viņa saviem
bērniem gribējusi interesantu skolu. Atšķirībā no daudzām Vācijas skolām, kur
bērni iztiek tikai ar līdzpaņemtajām maizītēm, Handevitā darbojas skolas ēdnīca ar
izteiksmīgu nosaukumu Schlaraffenland
(Leiputrija), kur skolēni maksā kasierei,
nākot uz pusdienām, paši var izvēlēties
svaigus dārzeņus (mūsu skolēni gan novēroja, ka lielākie tīņi dārzeņus izvēlas ne tik
labprāt).
Skolēni novēroja arī to, ka mājas atrodas tuvu cita citai, daudzām ir rotājoši elementi un akmens žogi. Mājās pie sienām
daudz fotogrāfiju un dažādu bilžu. Tas, ko
nevar nepamanīt, ir neskaitāmās saules baterijas uz māju jumtiem, kā arī biogāzes
ražotnes. Tas nozīmē, ka vācieši domā par
videi draudzīgu enerģiju lietošanu.

Nedēļas laikā ne tikai apmeklējām stundas, bet arī tuvējo apkārtni: Flensburgu,
kur iepazināmies, kā strādā spēkstacija,
Gliksburgas pili (kurā uzņemta filma Firsts
un meitene), kā arī pludmali ar īpašajiem
pludmales groziem, Šlēsvigas Domu ar izcilo koka altāri (ozolkoks, starp citu nāk no
Baltijas!), seno zvejnieku ciematiņu Holmu, izbaudījām braucienu ar kuģīti, apskatījām Vikingu muzeju Haitabu. Noslēgumā
izbraukājām Hamburgas ostu, iepazinām
pilsētas ievērojamākās vietas - Mihaela
baznīcu, Rātsnamu, dzelzceļa staciju.
Nobeigumā dažu brauciena dalībnieču
iespaidi. Elīza Ozoliņa: - Man ļoti patika
braucieni ar kuģīšiem, pilsētu apskate, vakari ģimenēs un Vācijas daba. Beidzot bija
iespēja iepazīt citas ģimenes, skolēnus un
pilsētas. Šis brauciens deva dzīves ārpus
mājām pieredzi un uzlaboja valodas zināšanas. Bija ļoti grūti šķirties no ģimenēm
un jauniegūtajiem draugiem.
Paula Kalniņa: - Brauciens uz Vāciju
bija patiešām izdevies. Man ļoti patika,
ka visi tik ātri sadraudzējāmies un spējām
kontaktēties angļu valodā. Šī man bija liela
pieredze angļu valodas lietošanā. Aktivitātes bija ļoti interesantas, pat aizraujošas,
gluži tāpat kā ekskursijas. Viss bija saplānots godam. Protams, ir ļoti daudz un
dažādu atšķirību starp mūsu valstīm, bet
tas taču ir pozitīvi! Es ne mirkli nevēlējos

braukt mājās, jo mums visiem kopā bija tik
interesanti un jautri. Ļoti ceru, ka spēšu
uzturēt kontaktu ar Handevitas draugiem,
un domāju, ka atgriezīšos tur vēl ne vienu
vien reizi!
Anete Rozenberga: - Šī nedēļa Vācijā
bija vienreizēja. Tā deva jaunu pieredzi, iespaidus par ikdienas dzīvi, skolu, brīvo laiku. Arī iedvesmu mainīt kaut ko savā dzīvē,
ikdienā un, protams, draudzību, ko turpināsim. Nedēļas laikā apskatījām skaistas
vietas - Gliksburgas pili, vietējo muzeju,
ostu, vikingu muzeju, pludmali, zvejnieku
ciematiņu. Bijām pirmie, kas izbrauca ar
2 jauniem autobusiem. Izbaudījām laiku
kopā ar vācu ģimenēm. Viss bija jauki.
Nobeigumā gribas pievienoties Anetes
Līcītes teiktajam: - Lai nu kā arī būtu, tā
bija neaizmirstama pieredze. Varēju gan
pilnveidot savas angļu valodas prasmes,
gan paplašināt redzesloku. Pēdējā dienā
pat nevēlējos doties mājās. Liels paldies
visiem, kuri man un pārējiem deva šo lielisko iespēju!
Bet mājās nav nemaz daudz laika vaļoties, jo jau 24. septembrī pie mums ciemos
būs nākamie Handevitas devītklasnieki jāsāk plānot.
Nedēļu ilgajā pieredzes braucienā
ieskatījās
Inta Cirša

Tā būs mūsu vasara...
Ar šādu devīzi senioru klubs Atbalss
Ainažos maijā kārtējā saiešanas reizē sāka
notikumu maratonu savai jubilejas vasarai.
Noskaņojums mums možs, par spīti ziemā
sakrātajam nogurumam, ko gan centāmies
ik mēnesi kliedēt savos pasākumos un dažādos jauninājumos mūsu darbībā. Sportojām, tikāmies ar interesantiem cilvēkiem,
braucām uz teātriem un skatījāmies tos uz
vietas Ainažos, kā arī ik mēnesi rīkojām
pasākumus, kuru organizēšanu uzticējām
kādam no mums – galda kultūras atašejam.
Un kādi talanti atklājās mūsu vidū - kā kulinārijas šovos!
Bet pavasaris iedevis jaunu elpu un jaunus plānus šai vasarai, jo šogad atzīmējam
kopā pavadītos 15 gadus un 10 gadu kopābūšanu ar Atbalss vārdu. Cienīgi skaitļi,
lai to atzīmēšana būtu skanīga. Tāpēc pie
visa, ko organizējam un izdzīvojam savā
darbībā līdz šim, klāt gribam pievīt pa izgājienam šīsvasaras ziedošajās pļavās.
Jūnijs atnāks ar teātra izrādi Pirmā grēka līcis Rīgā un ceļojumu pa Rīgas parkiem un dārziem 6. jūnijā un tad ar Jāņu

ielīgošanu pie mūsu mīļās Baltās saules
jau 12. jūnijā. Nu jau daudzus gadus pirmie pilsētiņā iedziedam Jāņus. Tūlīt pēc
tam, kad visa pasaule ziedēs, mēs visi kļūsim par modeļiem fotosesijā Mūsu vasara
2012. Izstādi piedāvāsim vasaras izskaņā
kultūras namā, kad notiks centrālais jubilejas pasākums kopā ar draugiem.
Šīsvasaras viens no svētākajiem darbiem - saliedēt tos gados vecākos ainažniekus, kuri neiesaistās sabiedriskajā dzīvē un
pēc krietni nodzīvota darba mūža kautrīgi
stāv malā un jūtas piemirsti. Mums vismaz
tā liekas, jo vienmēr, kad tiekamies ar apaļu gadu jubilāriem, nesot novada domes
sarūpētās dāvanas, viņi tik ļoti grib izrunāt
savus darba gadus un garā mūžā piedzīvoto. Mums ir iecere pulcēt mūsu pilsētas un
pagasta tradicionālo profesiju pārstāvjus
– agrākās paaudzes kopā ar tagadējiem šo
profesiju pārstāvjiem, lai cilvēkos dzīvotu doma, ka visi mēs esam bijuši un esam
nozīmīgi savai dzimtajai vietai un tās ļaudīm, ka visi esam un būsim tās vēsture.
Mūsuprāt, jaunākām paaudzēm ar mums

jāsadzīvo ar šādu moto: - Ja tev patīk veci
cilvēki, veciem cilvēkiem patīc arī tu. Pirmā tikšanās paredzēta vecajiem un jaunajiem bērnudārza darbiniekiem, jo šogad
apritēja 50 gadu, kopš Ainažos darbojas
bērnudārzs. Vērā ņemams notikums! Precīzāku informāciju iegūsiet, sekojot reklāmai. Cerēsim uz labu satikšanos bijušajiem
kolhozniekiem - lauksaimniekiem, mediķiem u.c. profesiju pārstāvjiem. Ja šādas
tikšanās kādu ieinteresē, runāsim, noteikti
gaidīsim jūsu ieteikumus (kontaktpersona
Aija, tel. 64043216).
Jubilejas pasākumos gribam ciešāk sadarboties ar visām pilsētā nodibinātām sabiedriskajām organizācijām, dalīties spēkā
un vērst plašumā saprašanos. Mēs ar cieņu
vērojam viņu aktivitātes un priecājamies,
ja varam sadarboties.
Burtiski nupat, izejot jūras krastā, konstatējām, ka jūra iznesusi mums sveicienu
šai vasarai, tās sākumam - Vasaras saulgriežiem. Jūra mums dāvina viļņu izšūpotus jūras kokus, ko ievīt Līgovakara ugunskuros Baltajā kāpā pie vecajiem spīķeriem

un pie Baltās saules. Tās ir labākās un
augstākās vietas, kur kursim šīs nakts ugunis, kam jāizsēj gaisma pār mums visiem
un jānes svētību ainažniekiem. Bet kokiem
tur jānokļūst. Tāpēc izziņojām akciju Neļausim Ainažu vēstures vecajam krastam
izzust no ainažnieku un Ainažu ciemiņu atmiņām. Iziesim pastaigās lieli un mazi sev
izdevīgā laikā pie jūras un vāksim šos jūras
kokus un nesīsim ugunskuru paredzētajās
vietās. Savāksim un krausim jāņugunis
visi kopā. Mums ir laiks līdz 23. jūnija vakaram. Kopā to varēsim izdarīt! Ņemsim
vērā, ka jāņugunis šovasar jāiekur 23. jūnijā plkst. 22.22, tad saulīte bridīs jūrā, mūs
visus svētīdama. Būsim visi kopā šai brīdī,
lai pēc tam Jāņu naktī izklīstu pa visiem
Ainažiem un piepildītu sevi ar šīs nakts
burvību!
Un tā pa solītim vien iziesim savā vasarā. Mēs esam starp jums un gribam tur
būt vienmēr. Par sadarbību, saprašanos un
darbošanos mūsu visu laimīgai vasarai!
Kluba «Atbalss» vārdā –
Aija Šmite
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Saivai – 50

Saiva jubilejas koncertā izrādīja savas mīļākās dejas

Kā jau ierasts daudzu gadu
garumā, maija pirmajā sestdienā visi ceļi ved uz Salacgrīvu,
jo šajā laikā tiek svinēts un izdancots Saivas jampadracis.
Šogad tas bija īpašs, jo senioru
deju kopa Saiva svinēja savu
50. dzimšanas dienu. Kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve, atklājot svētkus, teica:
- Šodien savos 50 «Saiva» var
teikt tā – viss kopā ir tieši tā un
tieši tik, lai savu prieku par sevi,
dzīvi un cilvēkiem varētu izpaust
dejā, kustībā. Atklāt svētku koncertu, aizdegt 50 baltās jubilejas
sveces bija aicināti Saivas ilggadējie dejotāji Ilga Līdaka, Vilhelmīne Eglīte un Imants Dancis.
Koncertam šoreiz bija 3 daļas
– pirmajā Saiva izdancoja savu
50 gadu vismīļākās dejas. Uzreiz
jāpiemin, ka ilgus gadus kopā ar
Saivu ir tās vadītāja Valentīna
Kalniņa, un lielākā daļa no kolektīva zelta fonda dejām ir tieši viņas radītas. Šajā vakarā tās dejoja
ne tikai Saiva, bet arī draugu kolektīvi. Otrajā daļā Saiva saņēma
apsveikumus un pateicās draugiem un atbalstītājiem, bet trešajā
– saviesīgajā daļā – tikās, runājās,
atpūtās un jau atkal izdejojās.
Jubilejas koncertu senioru
deju kopa Saiva sāka ar V. Kalniņas pašu pirmo zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis darba veterānu
deju kolektīvā iestudēto deju Kur
tu teci, gailīti manu, pavadījumu spēlēja Cielavas spēlmaņi.
Pēc pirmā priekšnesuma maisam gals bija vaļā, un uz skatuves cits pēc cita kāpa viesu deju
kolektīvi: Saulkrastu Saulgrieži,
Cēsu Dzirnas, Ludzas Atvasara,
Ādažu vidējās paaudzes dejotāji
no Sānsolīša, draugi no Tori pilsētas Igaunijā, Limbažu Sagša,

Ogrēnietis no Ogres, Sendancis
no Rīgas, Juveris no Dzērbenes,
Atvasara no Madonas, Suncele
no Suntažiem, Sidrabaine no Ķekavas un, protams, pašmāju kolektīvi - jauniešu deju kolektīvs
Randa un paši mazākie Anitas
Gīzes dejotāji.
Otrajā daļā, saņemot Nemateriālā Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra atzinības
rakstus, svinīgi tika godināti kolektīva ilggadējākie dejotāji –
Dzintra un Jānis Saklauri, Rita un
Jānis Ķirši, Valda Logina, Vizma
Liepiņa un aktīvākais, visilggadējākais Saivas dejotājs I. Dancis.
Pateicību par radošo ieguldījumu
saņēma arī kolektīva vadītāja jau
35 gadus – V. Kalniņa. Suminātie kopā ar pārējiem dejotājiem
– Dzintru Grīnfeldi, Ojāru Liedeskalniņu, Mārīti Zapevalovu,
Velgu Auziņu, Agri Bergšteinu,
Aldi Ķemeru, Uldi Grīngeldu,
Ilzi Ķemeri, Igoru Lubiņu, Austru
Jirgensoni, Jāni Kalniņu, Maiju
Koheinu un Sandri Dārziņu – ieņēma goda vietas zālē, lai skatītu priekšnesumus un saņemtu
apsveikumus.
Pirmā apsveikuma vārdus Saivas vadītājai, koncertmeistarei un
dejotājiem teica novada domes
priekšsēdētāja vietniece kultūras,
izglītības un sporta jautājumos
Dace Martinsone: - Var apbrīnot
jūsu dzīves un dejas prieku, vienmēr jums viss izdodas. Ar raitu
dejas soli jūs priecējat sevi un
savus skatītājus – paldies par to!
Īpaši sumināta tika V. Kalniņa,
koncertmeistare Ligita Dambe,
dejotājs I. Dancis, deju kopas prezidente Ilze Ķemere, kolektīva finanšu turētāju Rita Ķirša un arhivāre un vēsturniece Valda Logina.
Saivu pusgadsimta jubilejā sveica

ne tikai vieskolektīvi no visas
Latvijas, bet arī pašmāju sveicēji
- Randa, folkloras kopa Cielava,
vidējās paaudzes deju kolektīvs
Tingeltangels, senioru koris Salaca, Lienes konditoreja, bijušās
kultūras nama vadītājas Gunta
Kariņa un Edīte Erdmane. Īpašu
muzikālu priekšnesumu bija sarūpējusi koncertmeistare Ligita.
Visiem mīļajiem, labajiem un
sirsnīgajiem vēlējumiem pievienojās arī kultūras nama vadītāja
P. Dzērve, sakot: - Mīļā «Saiva»,
mēs esam ļoti priecīgas, ka esat
mūsējie! Mēs lepojamies ar jums
un droši varam teikt – jūs esat
favorīti un joprojām nepārspēti.
Jūs esat visdraudzīgākie, visviesmīlīgākie un viskoncertējošākie.
Tieši jums piestāvētu musketieru
sauklis – viens par visiem un visi
par vienu!
Šis Saivas jubilejas vakars
bija arī V. Kalniņas kvalifikācijas
darbs - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas deju
un ritmikas programmas valsts
eksāmenu komisija viņas kvalifikācijas darbam deva visaugstāko
vērtējumu – 10 balles. Ritmikas
pedagoģe Ginta Pētersone uzsvēra: - Valentīna, viņas priekšteči
un palīgi ir izaudzinājuši lielisku
kolektīvu – tā sirsnība un dejas
prieks, kas mirdz jūsu acīs, nezudīs arī pēc 100 gadiem. Lai jums
veicas!
Kad bija saņemti ziedi, dāvanas un noklausīti apsveikumu
vārdi, Saiva teica lielu paldies
saviem draugiem, dāvājot ciemakukuļus – svaigi kūpinātas reņģes
un īpaši sarūpētas fotokolāžas.
Vēl tikai noslēdzošā deja Vēl, vēl
vēl vienreiz! un trešā, vakara saviesīgā daļa jau sākusies!
Ilga Tiesnese

Sūrs darbs,
saldi augļi!
Darbdienās, kas nebeidzami
garas,
Labi, ka tāds svētku brīdis zaļš.
Dvēseli kas ieceļ prieka svaros
Un kas domas dzintargraudos
maļ.
Tā ir katram sava jubileja,
Pienācīgi kura jānosvin!
Tā, lūk, arī mēs - senioru
deju kolektīvs Saiva - pēc garajiem gadiem, pēc nogurdinošiem mēģinājumu vakariem,
ar deju kopā pavadītās stundas
un soļus neskaitot, esam sagaidījuši un jau nosvinējuši kopas
50. dzimšanas dienu. Jā, laika
rats griežas tāpat kā deju karuselis. Jau sen aizsaulē kolektīva dibinātāja un pirmā vadītāja
Alise Lakste, mūžībā aizgājuši
daudzi bijušie dejotāji. Laiki
mainās, bet dzīve rit tālāk. Mainās dejotāji, mainās vadītāji,
mainās deju raksti un ritmi.
Jau 35 gadus kopā ar Saivu
ir Valentīna Kalniņa. Viņa kā
horeogrāfe ar savām jaunrades
dejām ienesa straujus un nebēdnīgus ritmus. Valentīnas dejas
patīk gan pašiem dejotājiem,
gan skatītājiem. Tās varēja vērot un vērtēt kolektīva jubilejas
koncertā daudzu mūsu draugu un mūsu pašu izpildījumā.
Šis jubilejas pasākums bija arī
V. Kalniņas kvalifikācijas darbs
(pēc pašas veidotā scenārija),

un tas saņēma augstāko novērtējumu – 10 balles.
Pasākums izdevies lieliski, jubileja nosvinēta, Mums
visiem par to liels prieks un
gandarījums par paveikto. Valentīna un Ligita! Paldies par
jūsu devumu! Paldies, ka jūs
tādas esat! Mēs, saivieši, esam
ļoti pateicīgi visiem, visiem par
lielo līdzdalību pasākuma sagatavošanā un norisē.
Īpašs paldies kultūras nama
kolektīvam un tā vadītājai Pārslai Dzērvei par pasākuma emocionālo vadīšanu;
Salacgrīvas pilsētas domei
un deputātiem par atbalstu un
mūsu darba novērtējumu;
AS Brīvais vilnis par finansiālo
atbalstu tērpu iegādē;
Kārlim Kleinam par materiālo
un finansiālo atbalstu pasākuma
organizēšanā;
fotobiedrībai Salacgrīva par
fotoizstādes noorganizēšanu un
pasākuma iemūžināšanu;
Lienes konditorejai;
Zanei Rubenei, Jānim Balodim,
Dzidrai Štālai.
Paldies mūsu skatītājiem!
Lai Dieviņš dod jums un mums
spēku un izturību kopā ar deju
būt kopā vēl ilgus gadus!
Senioru deju kopas
«Saiva» vārdā –
Valda Logina

All Remember koncerts
Salacgrīvā
11. maija vakarā Salacgrīvas
kultūras namā skatītāju priekam
uzstājās pūšamo instrumentu ansamblis All Remember. Vakara
vadītāja Evija Keisele aicināja brīnišķīgā, pozitīvā gaisotnē pavadīt
piektdienas vakaru neaizmirstamā
koncertā Laikiem līdzi.
Pirms 4 gadiem tika īstenota
mērķtiecīgi talantīga cilvēka Vitālija Bogdanoviča ideja forši spēlēt
foršu mūziku. Tagad ideja guvusi
savu piepildījumu, jo ansamblis muzicē dažādos koncertos.
Grupai All Remember ir daudz
muzikālu draugu, ar kuriem viņi
tikās šī koncerta laikā. Koncertā
skanēja Vitālija kompozīcijas un
instrumentācijas, kas ir viņa patiesā sirdslieta. Pirms koncerta Evija
skatītājus iepazīstināja ar grupas
dalībniekiem: pieredzes bagātais,
vienmēr pozitīvais Arnis Šmitiņš
(pirmā trompete), nopietnais, do-

mīgais, smaidīgais Uģis Kalniņš
(otrā trompete), dažreiz sapņainais, bet ļoti, ļoti centīgais Klāvs
Borozdins (trešā trompete), spēles
virtuozs Pāvels Ignatjevs (bungas), stīgu pavēlnieks Dāvis Borozdins (basģitāra), punktuālais
un izpalīdzīgais Andris Vāle (eifonija), fantastiskais, dzīvespriecīgais Emīls Eglītis (saksofons),
idejām bagātais nošu pavēlnieks,
daudzu skaņdarbu aranžētājs
V. Bogdanovičs (trombons). Visi
kopā - karstais astotnieks.
Jau sen ansamblim ir draudzīgas attiecības ar jaunu, talantīgu,
fantastisku mūziķi, ļoti skaistu
pianisti Nadīni Paegli, ar kuru
kopā grupa muzicēja arī šajā vakarā. Kopā ar All Remember uzstājās arī Austrumu deju studijas
Hasana dejotājas, grupas sens
draugs, komponists, dzejnieks
un dziedātājs Arturs Strautiņš

Grupa All Remember pēc sava ceturtā koncerta izskatās gandarīti – viss izdevās!

(Strauts) un Salacgrīvas mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina, dziedāja Evija Keisele.
Starplaikā starp priekšnesumiem
grupas dalībnieki stāstīja par interesantākajiem piedzīvojumiem,
tuvākajiem grupas plāniem un par
šī vakara izjūtām. V. Bogdanovičs
sev, grupas biedriem un skatītā-

jiem vēlēja: - Turēsimies kopā un
spēlēsim interesantus skaņdarbus.
Tiksimies arī nākamajā gadā. Vitālijs pateicās skatītājiem un atbalstītājiem, koncerta viesiem un
draugiem: Nadīnai, Strautam un
Gundegai no Hasanas, Katrīnai
un fotogrāfei Justīnei un, protams,
ansambļa mūziķiem!

Ar Ricky Martin skaņdarbu Livin’
La Vida Loca izskanēja pūšaminstrumentu ansambļa All Remember ceturtais koncerts. Nākamajā
gadā – piektais koncerts, kurā
dziedāt apsolījās grupas vadītājs
V. Bogdanovičs.
Ilga Tiesnese
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Korim
Salaca 50
Aprīļa beigās savu 50 gadu jubileju svinēja Salacgrīvas novada senioru koris Salaca. Lai suminātu tāsdienas jubilāru, kultūras namā pulcējās salacgrīvieši, kora viesi
draugi un atbalstītāji.
Atklājot jubilejas vakaru, kultūras nama
vadītāja Pārsla Dzērve jautāja: - 50 gadu tas ir daudz vai maz? Kolektīva un cilvēka
dzīvē tas ir cienījams vecums, bet dziesmai
un dziedātājiem tāds ieskrējiens vien ir. Kas
tad īsti ir senioru koris Salaca? Visupirms
tās ir 30 burvīgas dāmas, tas ir dzīvesprieks, smiekli, prieks par katru satikšanos
savā pulkā un tikšanos ar skatītājiem un
draugiem.
Svētku koncerta pirmajā daļā Salaca
savas diriģentes Artas Zundes vadībā un
koncertmeistares Lolitas Jakabsones pavadījumā izdziedāja savas zelta repertuāra
dziesmas.
Jubilāru lielajos svētkos sveica Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs: - Pateicoties jūsu dziesmām,
dzīve novadā kļūst interesantāka un skaistāka. Prieks par tik kuplo dziedātāju pulku! Jūs pārstāvat visu novadu, jo jūsu vidū
ir dziedātājas no Ainažiem, Liepupes un,
protams, Salacgrīvas. Visām dziedātājām
priekšsēdētājs vēlēja veselību, izturību un
dziedātprieku, īpaši sveicot kora vecāko
dziedātāju Dzidru Gīzi, diriģenti A. Zundi
un koncertmeistari L. Jakabsoni. Priekšsēdētāja vietniece kultūras, izglītības un
sporta jautājumos Dace Martinsone sveica
kori ar vārdiem: - Jūs esat tādas pašas kā
Salaca – reti rāmas un mierīgas, vienmēr
dzīvespriecīgas, jautras un azarta pilnas.

Koris
Salaca
savā
jubilejas
koncertā

Novēlu, lai dziedātprieks nemazinās līdz
pat dimanta jubilejai. Priecājieties pašas
un skatītāji līdz ar jums!
Salacu jubilejā sveica senioru deju kopa
Saiva un kultūras nama jaunākie dejotāji
– Anitas Gīzes vadītie 3 - 4 un 5- 6 gadīgie. Ar muzikālu vēlējumu jubilāru svētkos
sveica koris Atvasara no Limbažiem un
folkloras kopa Cielava tepat no Salacgrīvas. Sirsnīgs un dzirkstošs bija Ainažu pensionāru padomes apsveikums. Ainažnieki
īpaši sumināja savas 3 lakstīgalas, diriģenti
Artu un Dz. Gīzi, arī Liepupes pensionāru
padome sveica kori jubilejā un vēlēja: - Tā
turpināt! Kā saldais ēdiens jubilārēm bija
Liepupes vīru ansambļa priekšnesums. Salacu jubilejā sveica arī P. Dzērve, iesākot
ar nelielu ieskatu vēsturē: - Klausoties jūsu

dziedātajās dziesmās, atcerējos, ka «Salaca» ir vienīgais kolektīvs, kura pirmsākumi
nebija kā zvejnieku kolhoza «Brīvais vilnis» kolektīvam. Kultūras namā koris ienāca 1997. gadā, kad to vadīja Viktors Pēcis,
pēc pāris gadiem kora priekšā stājās Pēteris Melnis, bet kopš 2002. gada tā vadītāja
ir Arta. Tagad savos 50 koris ir skanošajā
pilnbriedā. Dziesmai ir milzīgs spēks, jo ko
gan visu tā nevar – ar dziesmu var uzdziedāt prieku, iedziedāt noskaņu, nodziedāt
bēdu, izdziedāt veselus stāstus un sadziedāt
ar draugiem. Es jums vēlu smelties spēkus
no dziesmas, no jūras un upes! Katrai kora
dziedātājai tika jauni koncertu aksesuāri –
skaistas puķu piespraudes.
Pēc otrajā daļā izdziedātājām obligātajām skates un senioru koru dziesmu svētku

dziesmām kora dalībnieces lielu paldies teica un sumināja savu diriģenti, koncertmeistari, bijušās kultūras nama vadītājas Guntu
Kariņu un Edīti Erdmani un, protams, šībrīža kultūras nama un pašvaldības vadību.
Pati diriģente par savu kori teica tikai labus vārdus. - Šī paaudze visas lietas dara
kārtīgi. Ja mēģinājums, tad apmeklējums
99,9%, ja ballīte, tad līdz vēlam vakaram.
Koris ir tikšanās reize, mēģinājumi – svētki! Liels paldies visām, kas mani ir klausījušas visos šos 10 gadus, paldies manai
mammai. Uzskatu, ka senioru koriem nevajadzētu rīkot koru skates, jo dāmas korī
dzied savam un skatītāju priekam! – apgalvoja A. Zunde.
Ilga Tiesnese

Paņem draugu,
dziedāt nāc!
Aprīļa nogalē Salacgrīvas kultūras namā notika sestais radošo
ļaužu konkurss Paņem draugu,
dziedāt nāc. Salacgrīvas kultūras
nama darba organizatore Inese
Jerāne, atklājot konkursu, pavēstīja, ka kultūras namā rosība sākas jau krietnu laiku pirms konkursa. - Kopā ar grupu, šogad tā
ir muzikālā apvienība «Te ir, te
nav» – Katrīna Borozdina, Agita
Zvejniece – taustiņinstrumenti,
Vitālijs Bogdanovičs – ģitāra,
Dāvis Borozdins – bass, pie bungām – Arnis Šmitiņš –, konkursanti gatavo priekšnesumus, ko
rādīt skatītājiem, lai uzmundrinātu, uzjautrinātu, iepriecinātu,
sasmīdinātu un kopā jauki pavadītu laiku, - viņa uzskaitīja.
Konkursa repertuārs bija ļoti
dažāds, dziedātāji izpildīja gan
Raimonda Paula, gan ārzemju
mākslinieku, gan pašu radītus
darbus. Kā jau visos konkursos,
goda vietā žūrija: šī konkursa
fane Gunta Līdaka – Latvijas
Raidorganizāciju apvienības izpilddirektore, šarmantā, vienmēr smaidīgā meitene ar skanīgo balsi Evija Keisele, mūzikas
gardēde un koru mūzikas mīļotāja Inta Cirša.
Konkursu Paņem draugu,
dziedāt nāc! atklāja Inese ar Labvēlīgā tipa dziesmu par vāverēm.
Žūrijai bija liegts izteikt savus
komentārus par šo priekšnesumu, bet jau nākamās uzstāšanās
tika komentētas un vērtētas.
Pirmais uz skatuves kāpa neiztrūkstošais šī konkursa dalībnieks Mārtiņš Maksimovs, lai

dziedātu grupas Jūrkant dziesmu. Tūlīt pēc Mārtiņa uz skatuvi
devās muzikālā apvienība Bez
mums nekā – trīs burvīgas dāmas
no vokālās grupas Dziedātprieks
– Aiva, Vija un Katrīna ar Pavasara dziesmiņu. Zane Eglīte bija
nākamā ar Čikāgas piecīšu kādreiz tik populāro dziesmu Mūsu
mīlestība. Žūrija ļoti atzinīgi
novērtēja Zanes dziedājumu un
arī par Sabīnes Balodes dziedāto
Adeles dziesmu Rolling in The
Deep teica tikai labus vārdus.
Duets – mamma Vija un dēls
Reinis Maurīši – izpildīja Matiolu smaržas. Vērtējums vienbalsīgs – ļoti mīļš un sirsnīgs dziedājums. Guna Grote-Majore šajā
konkursā dziedāja savu dziesmu
Zemenes uz smilgām. Katrīnas
Kariņas izpildītā Nevajag raudāt
uzrunāja klausītājus un, protams,
arī žūriju – aplausi un labie vārdi apliecināja, ka labs sniegums.
Brīnišķīgā četru bērnu māmiņa
Aiva Muciņa kopā ar meitiņu
Lieni dziedāja Dāvāja Māriņa
meitiņai mūžiņu. Šķiet, ģimenei
pēdējais laiks ņemt vērā žūrijas
ieteikumu un piedalīties dziedošo ģimeņu konkursā. Nākamā
konkursa dalībnieka Elvija Rebāna dziedāto R. Kaupera Mana
dziesma līdzi dziedāja ne tikai
žūrija, bet arī skatītāji – tātad patika! Vēl tikai divi priekšnesumi!
Liene Tiesnese konkursā izpildīja Gogol Bodello dziesmu Sun Is
On My Side. Pateicoties čigānietei Ilzei Ķemerei, priekšnesums
bija īpaši krāšņs un interesants.
Un tad jau bija klāt tā vakara

Konkursa dalībnieki mirkli pirms apbalvošanas – kurš šogad būs labākais?

Konkursā Paņem draugu, dziedāt
nāc šogad uzvarēja Liene Tiesnese

Žūrija apbalvo 3. vietas ieguvēju Mārci Majoru

pēdējais priekšnesums – Mārcis
Majors ar paša radīto Neatkārtojamo dziesmu. Pēc viņa uzstāšanās žūrija bija pārliecināta – ja
skolā strādā šādi skolotāji, ar izglītības reformu Salacgrīvā viss
ir kārtībā.
Pēc pavisam nelielas apspriešanās žūrija paziņoja savu
spriedumu – 3. vieta M. Majo-

ram, konkursantam, kurš varbūt tik labi nenodziedāja, bet
bija ļoti iespaidīgs šovmens.
2. vietu smagā konkurencē, jo
bija drošāka un pārliecinošāka,
ieguva S. Balode. Pēc žūrijas
vērtējuma visspilgtākās vokālās
dotības un labs šovs, līdz ar to
1. vieta - Lienei Tiesnesei. Šogad
pirmo reizi savu simpātiju balvu

pasniedza akciju sabiedrība Brīvais vilnis – tās īpašniece K. Kariņa! Apsveicam!
Pirms atvadīšanās I. Jerāne
aicināja atcerēties šī konkursa
nosaukumu – Paņem draugu,
dziedāt nāc... Tiksimies nākamajā gadā!
Ilga Tiesnese
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Plostnieku
svētki Salacgrīvā
Šogad Steliņos ievas ziedēja un smaržoja īpaši. Jau piekto
gadu Dukšu saimniekiem piederošajā pļaviņā pie Salacas 3 dienas strādāja puiši un vīri – viņi
vēla, sēja, stiprināja, turpat rosījās saimnieces, smaržoja svaigi
kūpinātas reņģes un tikko ceptas
kotletes, skanēja jautras sarunas
un dziesmas.
Ceturtdienas vakarā pūtēju
orķestra Enkurs spēlētā marša
pavadījumā goda ierindā stājās
Salacas plostnieki un mastā uzplīvoja Salacas plostnieku karogs. - Līdzjutēji gavilē, aplaudē, māj ar rokām un plostnieki
stājas goda ierindā. Mīļais Dieviņš pārbauda cilvēkus ar varu,
naudu un ar laikapstākļiem. Bet
mums skaidrs, ka Salacas plostniekus nevar nobiedēt nu nekādi.
Šodien, pēc 5 gadiem, mēs esam
piepildījuši savu sapni un sasnieguši mērķi - prasmes un iemaņas no rūdītajiem plostniekiem
pārņem jaunie. Pērn bija 3 jaunie plostnieki, bet šogad jau 7! atklājot svētkus, teica Pārsla
Dzērve.
Plostniekiem savas īpašās rīmes veltīja Anita Dzirnupe. Kā
jau ierasts, atklājot svētkus, goda
grāmatā savus parakstus atstāja
visi šī gada Salacas plostnieki.
Vispirms vēsturei un lielajam
notikumam par godu, orķestra
maršam skanot, pirmais parakstījās galvenais visu kūrētājs Raitis
Alksnis, tad plosta kapteinis jau
5 gadus - Juris Smalkais. Pēc
viņa tuvākie kapteiņa palīgi Juris
Rozmiaņecs, Ēriks Šmits, kapteiņa palīgs Ilgonis Megers un
plostnieki Harijs Megers un Jānis
Zabrovskis, tad jaunie plostnieki Jānis Ozols, Kārlis Miksons,
Emīls Rozenšteins, Mikus Gorbuņa, Dāvis Melnalksnis, Ralfs
Tazāns un Jēkabs Raģis, pēc tam
vīri ar pieredzi Genādijs Sigajevs, vienīgā dāma plosta sējēja
- Dace Asne, arī Egīls Celmiņš,
Elmārs Lūsis, Valdis Krauklis,
Jānis Kārkliņš, nometnes sargs
Imants Dambis ar savu draugu
Pirātu, Guntis Sproģis, Dzintars
Roze. Pēc obligātajiem parakstiem vēsturei un hronikai šī
gada plostnieku krekliņus saņēma arī lielākie palīgi – Andris Jirgensons, Dainis Seržants, Arvīds
Jaunozols, Andris Ūdris, Uldis
Dzērve un, protams, ar gavilēm
visi sveica saimnieces - Mirdzu
Sprinci, Vizbulīti Treiju, Dzintru
Bērzu, Inesi Dzērvi un Ilgu Līdaku, kura reizē ir gan mediķis, gan
saimniece, gan reģistratore.
Lielu paldies saņēma šo svētku atbalstītāji - Smiltenes MS,
SIA Kubikmetrs, Aldis Ķemers, AS Brīvais vilnis un Ina
Melnalksne, Kārlis Kleins un
Guntis Bergs, tirdzniecības uzņēmums un Veronika Būmane. Īpa-

šais paldies Didzim Smalkajam
un z.s. Mežuļi par baļķu atvešanu, Valdim Celmiņam un skaistās vietas saimniekiem - Dukšu
ģimenei. - Mēs te jūtamies gluži
kā mājās, - teica Pārsla. Vēl tikai
kopīga bilde, tad laiks svētku vakariņām un sporta spēlēm.
Pēc kārtīga 2 dienu darba
sestdienas rītā, skatītāju roku
mājienu un izsaucienu pavadīts,
plosts bez pieturām devās ceļā uz
Salacgrīvu, lai jau pl. 14 piestātu
Jahtu ostā. Ūdens līmenis augsts,
straume laba, plosts peldēja bez
aizķeršanās. Bet uz plosta nebija
vietas garlaicībai – skanēja Alberta Rebāna, Andra Skujas un
neiztrūkstošā Lielupmaļu Jāņa
(Kārkliņa) dziedātās dziesmas,
notika sasaukšanās ar krastā un
uz tiltiem stāvošajiem sagaidītājiem un sveicējiem. Tad neliela
apstāšanās pie zirgakmens (nevar
taču ierasties par ātru!), un tad
jau, airēts un straumes nests, skaļām gavilēm sveikts, plosts nonāca Jahtu piestātnē.
Karogiem plīvojot, krastā
kāpa un savas goda vietas ieņēma piekto Salacgrīvas plostnieku
svētku dalībnieki. Šogad plostnieki tika pārbaudīti jo īpaši Raitis Alksnis teica: - Šogad bija
ūdens no augšas un apakšas. Bet
tas nespēja nobaidīt kārtīgus vīrus, puišus un saimnieces. Šogad
bija vislabākie svētki – ūdens visaugstākais, jauniešu visvairāk un
arī skatītāju un sagaidītāju visvairāk. Prieks par to! Arī plosta
kapteinis Juris rādījās apmierināts: - Tiešām labi, brīnišķīgi,
mēs ar lielu prieku piedalāmies
un strādājam plostnieku svētkos.
Prieks par jauniešiem! Nākamgad mēs varētu sākt plostot no
Staiceles... Tik labi mums gāja!
Jaunie plostnieki bija apmierināti un gandarīti par šīm trim ar
plostniekiem kopā pavadītājām
dienām. - Arī nākamgad noteikti
piedalīsimies, - apliecināja Dāvis.
Katrs plostnieks, sasniedzot
Salacgrīvu, tika pie piemiņas
veltes – šogad jubilejas gadā ļoti
skaistas plostnieku kopbildes.
Sumināti tika arī pirmā vakara
sporta spēļu uzvarētāji – ļoti sīvā
konkurencē kopvērtējumā vinnēja Dāvis Melnalksnis un Jēkabs
Raģis. Kā saldais ēdiens šiem
skaistajiem svētkiem bija māsu
Legzdiņu koncerts, kas iepriecināja, iesildīja un mudināja dziedāt līdzi.
Žēl, bet visas jaukās lietas reiz
beidzas – arī plostnieku svētki...
Bet laiks skrien ātri, un jau pēc
gada atkal ziedēs un smaržos ievas Steliņos un atkal kopā nāks
plosta vīri, lai priecētu sevi un
mūs!
Ilga Tiesnese

Plosts tuvojas Vecsalacas tiltam

Pie Vecsalacas tilta plostnieki nedaudz nobažījušies...

Pēc veiksmīgā jubilejas gada brauciena plosts piestāj Salacgrīvas jahtu ostā, sagaidītāji to sveic ar gavilēm!

Publicitātei par saules kolektoru
uzstādīšanas projekta noslēgumu
Saskaņā ar iepirkumu, identifikācijas Nr. SND 2011/20-KPFI Saules kolektoru uzstādīšana Salacgrīvas novada
pašvaldības ēkās, šī gada 13. februārī
Salacgrīvas novada domes noslēgto līgumu Nr. 3-25.3/87 Par saules kolektoru
piegādi, uzstādīšanu un montāžu ar SIA
Altenergo (reģ. Nr. 40103175220, juridiskā adrese - Paula Lejiņa ielā 18-40,
Rīgā, LV-1029), par kopējo līguma summu Ls 45 155,26, tajā skaitā PVN 22% Ls 8142,75, kur līguma izpildes termiņš

bija 2012. gada 11. maijs. Uzņēmējs būvniecības darbus paveicis laikā, rezultātā
parakstīti pieņemšanas – nodošanas akti
un pieņemta izpilddokumentācija, t.sk.
tehnoloģiskās shēmas, atbilstības deklarācijas visiem izmantotajiem materiāliem,
kā arī iekārtu tehniskā dokumentācija.
Saules kolektori uzstādīti Salacgrīvas
vidusskolā ar maksimālo jaudu - 47,5 kW,
Salacgrīvas PII Vilnītis (max jauda
12,7 kW) un sporta kompleksa administratīvajā ēkā (max jauda 7,9 kW). Jaudas

ir nedaudz lielākas nekā sākotnēji plānots
pēc tehniskajām specifikācijām. Šajās tehnoloģijās izmantoti materiāli un iekārtas
ar ekomarķējumu, tātad videi draudzīgi
materiāli, kas ražoti ES valstīs, ar 10 gadu
ražotāja garantiju. Saules kolektoru sistēmas (SKS) pieslēgtas pie esošajām karstā
ūdens apgādes sistēmām, nodrošinot iespēju atslēgt SKS nepieciešamības gadījumā, netraucējot objektu ūdensapgādi.
SKS darbojas pilnīgi automātiski, nodrošinot ūdens sildīšanu siltuma akumulācijas

tvertnēs ar turpmāko ūdens padevi esošajos karstā ūdens siltummaiņos, kur ūdens
nepieciešamības gadījumā piesildās līdz
paredzētajai temperatūrai. Darbi kolektoru
uzstādīšanā noritēja saskaņā ar grafiku bez
būtiskām izmaiņām tehnoloģiskajā risinājumā un atbilstoši dzīvojamo un publisko
ēku apkures un ventilācijas noteikumu
prasībām. Tiesa, tika nomainīta vadības
automātika Salacgrīvas vidusskolā, kur
būvfirma sniedza atzinumu par ietekmi uz
projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Ar
SKS uzstādīšanu noslēdzies kārtējais zaļais projekts Salacgrīvas novadā, līdz ar to
projektā plānotie mērķi ir sasniegti, atliek
vien pašiem iemācīties pienācīgi apsaimniekot un apgūt to, ko pati daba mums
dod!
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Salacgrīvietēm
zelts!
Šogad Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgas (ZVSBL) finālsacensībās,
kas notika 29. aprīlī, finālā iekļuva basketbolistes no Cēsīm, Salacgrīvas, Alojas
un Igaunijas (Parksepas). Regulārās sezonas uzvarētājas bija salacgīvietes, otrās
- igaunietes, trešās - alojietes, bet ceturtās
- cēsnieces. Svētdienas rītā visas meitenes
satikās Alojas hallē, un cīņa par zelta medaļām varēja sākties.
Pirmā spēle bija starp Salacgrīvas un
Cēsu komandām. Tā sākās ar nelielu nokavēšanos, un salacgrīvietēm par pārsteigumu pretinieces bija tikai 5, bet tas
neliecināja, ka varēs gūt vieglu uzvaru.
Piejūras meitenes visu spēles gaitu turējās
soli priekšā. Vienā brīdī pretinieces sāka
strauji samazināt pārsvaru, un tas salacgrīvietēs radīja nelielu satraukumu, bet meitenes tomēr nepadevās, un pirmā uzvara
bija rokā. Bija skaidrs, ka sudraba medaļa jau izcīnīta, bet vajadzēja vēl noskaidrot, pret kuru komandu jāspēlē, lai iegūtu
1. vietu. Nākamā spēle bija starp Aloju un
Igauniju. Visiem šķita, ka rezultāts jau zināms un uzvarēs Parksepas komanda, bet
alojietes jau pirmajās minūtēs parūpējās
par pārsteigumu un izvirzījās vadībā. Savu
pārsvaru viņas noturēja līdz spēles beigām
un sagrāva Igaunijas komandas cerības iegūt zeltu otro gadu pēc kārtas.

Pirms izšķirošajām spēlēm par medaļām notika arī trīspunktu metienu konkurss, kurā piedalījās 3 spēlētājas no
katras komandas. Atkārtoti metieni bija
jāizpilda tām meitenēm, kuras atlasē izpildīja visvairāk precīzu metienu. Viena no
labākajām bija mūsu komandas pārstāve
Zane Berdaškeviča un otra no Igaunijas.
Bet nevienai nebija noslēpums, cik precīza
ir igauniete no trīspunktu metiena līnijas,
viņa minūtes laikā iemeta 18 precīzu metienu un ieguva balvu trīspunktu metienu
konkursā.
Pēc šī konkursa bija pienācis laiks noskaidrot bronzas medaļu ieguvējas. Savā
starpā laukumā cīnījās basketbolistes no
Cēsīm un Parksepas. Varēja vien apbrīnot,
cik daudz spēka bija cēsniecēm! Likās
neiedomājami, ka pagājušā gada čempiones igaunietes varētu palikt bez medaļām.
Diemžēl viņām vienā dienā bija tikpat
daudz zaudējumu, cik visā sezonā. Tas visiem bija liels pārsteigums, un varēja vien
apbrīnot Cēsu meiteņu neizsīkstošo spēku.
Beidzot bija klāt laiks noskaidrot zelta
medaļu ieguvējas. Varēja redzēt, ka abas
komandas bija noskaņojušās uzvarai. Alojai droši vien palīdzēja arī mājas sienas,
bet salacgrīvietēm tas netraucēja. Sākumā
Salacgrīvas meitenes izvirzījās vadībā, bet
alojietes neļāva justies drošām. Gandrīz

Uzvarētājas kopā ar saviem treneriem Rasmu un Valentīnu Turkiem

visu spēles laiku veiksme bija salacgrīviešu pusē, bet, kad līdz spēles beigām bija
palikušas dažas minūtes, alojietes ieguva
2 punktu pārsvaru. Te viena, te otra komanda izvirzījās vadībā, bet tad rezultāts
tablo kādu laiku nemainījās. Spēles beigas
bija spraigas, jo abas komandas gribēja
uzvarēt, taču, atskanot beigu signālam,
skaidrs bija viens – zeltu ZVSBL ir izcīnījušas salacgrīvietes. Komandas meitenes
Laine Karlsone, Zane Berdaškeviča, Inga

Bikauniece, Sandra Bērziņa, Īrisa Mudrija, Agra Dambe, Ieva Rozmiaņeca, Sabīne
Čekaļina un Kristīne Rozmiaņeca par šo
lielo sasniegumu bija sajūsmā. Arī komandas treneri Rasma un Valentīns Turki bija
priecīgi par šādu sezonas noslēgumu.
Starpbrīdis priecājas par meiteņu sasniegumiem un apsveic ar 1. vietu ZVSBL.
Ieva Rozmiaņeca,
12.b klase

Basketbola klubs Salacgrīva OC Limbaži čempioni basketbolā
Šajā gadā Olimpiskā centra (OC) Limbaži organizētajā basketbola čempionātā
1. līgā bija ļoti spēcīgas komandas. Varētu
teikt, ka šis čempionāts bija spēcīgākais,
jo visas komandas bija spēkos līdzīgas.
Komandas izspēlēja 2 apļu spēles
priekšsacīkstēs. Tur salacgrīvieši izcīnīja
1. vietu. Tas ļāva nespēlēt ceturtdaļfinālu, jo pirmās divas komandas automātiski
kvalificējas pusfinālam. Tajā BK Salacgrīva uzvarēja Niknos ežus, sērijā 2:0. Otrajā pusfinālā tikās Limbažu ceļi un Mārtiņbode. Tur divu spēļu summā uzvarēja
Mārtiņbode ar 2 punktiem. Un tad klāt
bija lielais fināls. Tā kā laukuma priekšrocību bija guvusi Salacgrīvas komanda,
pirmā spēle notika Lēdurgā. Mūsu komanda piedzīvoja zaudējumu spēles izskaņā ar
79:89. Otrā spēle notika Salacgrīvā, kur
komanda parādīja pavisam citu spēli un
pārliecinoši uzvarēja ar 98:82. Šajā spēlē labākais mūsu komandā bija Kristaps
Kalniņš – 28 punkti. Līdz divām uzvarām
rezultāts bija kļuvis 1:1.
6. maijā notika ilgi gaidītā izšķirošā
spēle. Ļoti skaistā spēlē mūsu komanda

izcīnīja uzvaru ar 92:83. Salacgrīvas komandā labākais punktu guvējs bija Kārlis
Valenieks – 28 punkti. Visa komanda cīnījās godam un ieguva skaisto OC Limbaži ceļojošo kausu. Čempionu komandā
spēlēja Edgars Šilbergs, Mārtiņš Šilbergs,
Kristaps Kalniņš, Mārcis Kalniņš, Egons
Vilde, Mareks Rakuzovs, Dins Dancis,
Sandis Amoliņš, Jānis Zēģelis, Kārlis Valenieks, Edgars Edelmanis, Jānis Kalvišķis, komandas treneris Jevgēnijs Mihailovskis. Paldies komandai par skaistām
spēlēm šajā sezonā OC Limbaži čempionātā. Paldies arī mūsu atbalstītājiem un,
protams, skatītājiem par vētraino atbalstu.
Paldies arī mūsu spēles galdiņam - Mārītei, Kristīnei un Elvijam. Tāpat paldies jāteic Mārim Zariņam, kas neatteica tiesneša
pakalpojumus.
Uz tikšanos nākamgad!
Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» valdes priekšsēdētājs

Arī šogad čempionu godā
basketbola klubs Salacgrīva

Kuivižu jahtkluba jaunie
burātāji atklāj sezonu
6. maijā Kuivižu jahtkluba jaunie burātāji atklāja 2012. gada sezonu. Šīs bija pirmās salīdzinoši nesen dibinātā jahtkluba
sezonas atklāšanas sacensības jauniešiem.
Tās tiesāja Ojārs Rancāns un Alberts Rozins. Skaļu aplausu un vētrainu emociju
pavadījumā tika aizvadīti 6 braucieni. Rezultātā 9 sportisti - Rolands Zēģelis, Rihards Bendrāts, Sandis Vosekalns, Matīss
Gailums, Ēriks Gulbis, Kristers Kotāns,
Reinis Staškuns, Sofija Ladājeva un Edvards Vilde - izcīnīja jahtkluba un sponsoru dāvātās balvas. Par pirmās sezonas
atklāšanas sacensību uzvarētājiem kļuva
Ēriks Gulbis, Rihards Bendrāts un Sandis
Vosekalns.
Pēc sacensībām, cienājoties ar gardu

kliņģeri, treneris Kristaps Močāns pastāstīja par vasaras plāniem. Jaunajiem burātājiem šogad būs iespēja doties uz nometni
Igaunijā un satikties ar jauniešiem, kuriem
ir lielāka pieredze šajā sporta veidā. Burātāji plāno piedalīties sacensībās gan Igaunijā, gan tepat Latvijā.
Lai stiprinātu veselību un veicinātu fizisko sagatavotību, jaunie burātāji kopā
ar treneri Kristapu Močānu ziemas sezonā brauca uz baseinu Raganā un trenējās
Zvejnieku parka trenažieru zālē.
Lai veicas jaunajiem burātājiem! Paldies trenerim par ieguldīto darbu mūsu
bērnos!
Guna Pēce

Baltās buras Kuivižu jahtu piestātnē rāda – burāšanas sezona ir atklāta
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Salacgrīvā ienāks
starptautiska regate
4. jūnija pēcpusdienā Salacgrīvas jahtu piestātnē būs iespēja redzēt Baltijas
jūras valstu atklātās regates Baltic Open
Regatta 2012 dalībniekus, jo pirmais
šīs regates posms noslēgsies Salacgrīvā.
Regates galvenie mērķi ir godīgā, sportiskā cīņā izcīnīt prestižo Baltijas jūras
čempiona kausu, kā arī veidot sadarbību
starp Baltijas jūras pilsētām, ostām, jahtklubiem un burātājiem, veicinot jūras pilsētu jahtu tūrismu un ostu infrastruktūru
attīstību, padarot burāšanu pieejamāku
un tuvāku plašākai sabiedrībai.
Baltic Open Regatta tiek organizēta
jau ceturto reizi un šogad tās maršruts ir
Rīga – Salacgrīva – Roņu sala – Mērsrags
– Rīga. Regates orgkomitejas vadītājs Igo

Zanders norāda, ka, sākot ar šo gadu, regates rīkotāji vēlas iedibināt paliekošas
tradīcijas, izvēloties jahtostas, kurās Baltic Open Regatta varētu piestāt arī turpmākajos gados. Viņš arī atzinīgi novērtē
Salacgrīvas novada domes ieinteresētību
regates uzņemšanā un veiksmīgo, uz attīstību vērsto dialogu.
Regates 1. posma noslēguma pasākumu Salacgrīvā organizē Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības
biedrība, kas, pateicoties Salacgrīvas
domes finansiālajam atbalstam, burātājus
plāno pārsteigt ar pūšamo instrumentu
ansambļa All Remember un līnijdejotāju
kluba meiteņu priekšnesumiem.

Motokrosa sezona ir
sākusies!
5. un 6. maijā Apē jau 39. reizi norisinājās tradicionālā Vaidavas kausa izcīņa un
Latvijas čempionāta motokrosā 2. posms.
Trase bija sagatavota perfekti un sacensības
noorganizētas ļoti augstā līmenī. To ar saviem domubiedriem paveicis vairākkārtējs
Latvijas motokrosa čempions un Latvijas
izlases dalībnieks Pasaules nāciju kausā
Mairis Levans. Domāju, ka no Maira varētu pamācīties gan pašmāju, gan Eiropas
sacensību organizatori.
Pēc cīņas ar tehniskajām problēmām,
kas ilga apmēram mēnesi, uz Vaidavas kausu devās arī Salacgrīvas novada jaunietis
Harijs Suharževskis (Nr. 105). Harijs šogad
pārstāv starptautisku komandu MPK Sumata (Motoparks Kandava Sumata). Vienošanās ar šo komandu par startiem Latvijas
čempionātā un motokrosa seriālā Superkauss panākta 3. maijā, par ko liels paldies
komandas menedžerim Andrim Kajakam.
Visas formalitātes tika nokārtotas zibenīgi, kas liecina par komandas menedžmenta
profesionalitāti. Ar Hariju komandā startē
tādi piloti kā Vitauts Bučs, Andris Štendenbergs, Ralfs Reinfelds, Kārlis Meldrājs un
citi.
Pirms starta ar komandas menedžeri tika
izrunāts, ka šīs sacīkstes jānobrauc testa
režīmā, iegūstot stabilitāti, jo pirms sacīkstēm tika aizvadīts tikai 1 treniņš. Kvalifikācijas brauciens, kurā devās 48 sportisti
(H14, H30), viesa cerības, jo Harijs uzrādīja 4. labāko apļa laiku visu braucēju konkurencē un 3. labāko savā H14 klasē, no līdera
atpaliekot vien 1,6 sekundes.
Pie starta barjeras stājās 42 piloti. Starts
neizdevās, sekoja pakaļdzīšanās no 18.
vietas. Brauciena laikā, kas ilga 15 min. +
2 apļi, Harijs 2 apļus līdz brauciena beigām jau bija pakāpies līdz 5. vietai, diemžēl pēdējā aplī motocikla regulējums bija
izmainījies, un tas 2 reizes noslāpa. Rezultātā 1. braucienā 17. vieta. 2. braucienā

starts padevās daudz labāk, brauciena laikā izdevās pakāpties līdz 5. pozīcijai, taču
pēdējā aplī motocikls nezināmu iemeslu
dēļ noslāpa, 2. braucienā Harijs finišēja
6. vietā. Kopvērtējumā H. Suharževskis
H14 klasē ieņēma 11. vietu. Motokross ir
tehnisks sporta veids, un tehnika ir svarīga
sastāvdaļa.
Īsti apmierināts ar rezultātu pats braucējs nebija, bet fiziski jutās labi, tika novērsta arī tehnikas ķibele, tālab likumsakarīgs
bija lēmums startēt arī svētdien karaliskajā
MX1 klasē, jo šogad Harijs brauc ar 450 m3
motociklu Yamaha. Kur gan citur to darīt
pirmo reizi, ja ne M. Levana perfekti sagatavotajā mototrasē! Šai klasē brauciens ilga
25 min. + 2 apļi. 22 braucēju konkurencē,
kurā sacentās Latvijas ātrākie motobraucēji, 17. rezultāts ir apmierinošs. Galvenais
uzdevums bija saglabāt vienādu tempu visā
brauciena garumā, ar ko Harijs veiksmīgi
tika galā, atstājot abos braucienos aiz sevis
vairākkārtējo Latvijas čempionu Ivaru Rubīnu. Pēc finiša draudzīgā atmosfērā visu
parunājot, Ivars jokoja, ka Harijs viņu paņēmis ar jaunību, bet, ja nopietni, tad viss
tiek darīts pareizi - soli pa solim - un rezultāts neizpalikšot.
Pašu spēkiem šajā sporta veidā startēt
praktiski nav iespējams, tāpēc ļoti lielu paldies vēlamies teikt firmai Procel, personīgi
Aldim Gusārovam, MPK Sumata, personīgi Andrim Kajakam, Ģimenes aptiekai, personīgi Egīlam Tēbelim, Marko K, personīgi
Sandrim Kalniņam, Aloja-Starkelsen, personīgi Jānim Garančam, Valdim Možvillo, Kasparam Cveiģelim, motoveikaliem
Moto west, personīgi Andresam Thermam,
Vilders, personīgi Jānim Vilderam, mehāniķim Arnim Baumanim, biedrībai Sports
Salacgrīvas novadam, personīgi Mārcim
Kalniņam un Jānim Bergam.
Alvis Suharževskis

Motoklubs MX Salacgrīva
gatavs darbam
Jau ilgāku laiku esam stāstījuši par plāniem izveidot MX
Salacgrīva Jauno motobraucēju
skolu. Sagatavošanās darbi veikti, vēl tikai tāds nieks kā piesaistīt investīcijas, bet arī šai jomā
esam paveikuši daudz.
Vairākkārt esam runājuši par
to, kas būtu paveicams, lai jaunieši savas prasmes, braucot ar
mototehniku, nedemonstrētu uz
koplietošanas ceļiem un māju
pagalmos. Diemžēl šie centieni uzlabot situāciju palikuši bez
atbildīgo amatpersonu ievērības.
Acīmredzot ir izdevīgāk veidot
sociālos centrus, nevis investēt
konkrētās jauniešu nodarbēs.
Trīs gadu laikā tā arī ne reizi neviens no sporta komitejas deputātiem nav mēģinājis uzklausīt
un izprast situāciju, kādā atrodas
motosporta nozare, bet lai nu
tas paliek uz atbildīgo ierēdņu Savu pirmo treniņu uz krosa motocikla aizvadīja
sirdsapziņas.
13 gadīgais Ainažnieks Reinis Staškūns
Bet tagad pie patīkamā, jo arī
ar entuziasmu un fanātismu var paveikt nājis mazu mocīti pa piemājas priedēm.
labus darbus. Savu pirmo treniņu uz kro- Pirmajā nodarbībā tika apgūta pareiza
sa motocikla aizvadīja 13 gadīgais ainaž- braukšanas pozīcija uz mototehnikas un
nieks Reinis Staškūns. Veikalā Moto west izstrādāti bremzēšanas varianti. Arī pats
par īpašu cenu tika sarūpēts ekipējums, Reinis pēc treniņa pauda prieku par iegūpar ko paldies veikala vadītājam Andre- tajām zināšanām.
sam Tuhermam. - Mirdzums puikas acīs
Ledus ir sakustējies, ir interese vēl no
un sajūsma dod motivāciju strādāt un pa- vairāku vecāku puses, tālab droši uzdolīdzēt šiem jaunajiem censoņiem, - tā pēc diet jautājumus e-pastā hamoto@inbox.lv
treniņa komentēja MX Salacgrīva valdes un mēģināsim rast kopēju risinājumu katpriekšsēdētājs Harijs Suharževskis, kurš rā situācijā individuāli.
dalās savā pieredzē un zināšanās. Arī
Atgādinām, ka MX Salacgrīva ir pirReiņa tēvs Raitis Staškūns pēc pirmās mais un vienīgais motoklubs novadā!
nodarbības bija ļoti apmierināts par paveikto, jo šī bija pirmā reize uz motocikla
Biedrības MX Salacgrīva
pilnā ekipējumā - pirms tam puika dzekolektīvs

Goda pjedestāls Valmierā!
Jau ceturto sezonu norisinās
Superkauss motokrosā. Sacensības notika Valmierā Kūļu mototrasē. Par sacensību formātu un
kvalitāti lieki komentāri nav nepieciešami, jo Kaspars Cveiģelis
un Lauris Freibergs sevi šo gadu
laikā pierādījuši kā profesionālāko komandu sacensību organizēšanā Latvijā.
Sestdienas pievakarē uz sacensību vietu devās arī salacgrīvietis
Harijs Suharževskis, kurš pārstāv
komandu MPK Sumata (Motoparks Kandava Sumata) un startē
jauniešu klasē. Tajā spēkiem mērojas braucēji no 14 līdz 30 gadu
vecumam, un Valmierā tā bija
viskuplāk pārstāvētā klase - 39
piloti. Kvalifikācijas braucienā

tika uzrādīts 4. labākais apļa laiks
spēcīgajā konkurencē. Pēc kvalifikācijas brauciena Harijs atzina, ka
jūtas labi un braucis ar rezervi.
Pirmajā braucienā ļoti labi izcelts starts 3. pozīcijā, bet pirmā
apļa vidū jau otrā pozīcija, bet vēl
pēc pāris apļiem Harijs izvirzījās
vadībā. Diemžēl uztraukums darīja savu, un 3 apļus pirms brauciena beigām zaudētas 2 vietas.
Finišā – 3. vieta, kas šāda līmeņa
sacensībās ir ļoti labs rezultāts.
Otrajā brauciena starts bēdīgāks, jo trases pirmajā pagriezienā priekšā braucošais sportists
piedzīvoja kritienu. Šeit spēja
pieņemt ātru lēmumu mainīt trajektoriju deva rezultātu, un pirmajā aplī Harijs bija 8. pozīcijā. 5

apļu laikā viņam izdevās apsteigt
3 sāncenšus - rezultātā braucienā
5. vieta. Kopvērtējumā 3. vieta
un pirmais goda pjedestāls Superkausa sacensībās! Domāju, tā
nav nejaušība, bet ieguldītā darba
rezultāts, jo arī iepriekšējā sezonā
atsevišķos braucienos Harijs bija
TOP 5 braucēju vidū.
Pēc finiša viņu sveica komandas menedžeris Andris Kajaks un
viens no MPK Sumata dibinātājiem, Kandavas novada domes
priekšsēdētājs Rolands Bārenis,
kurš sacensības vēroja klātienē.
Esam ļoti apmierināti ar komandas gaisotni un attieksmi pret
sportistiem, paldies par to. Paldies arī AS Brīvais vilnis, kas bija
sarūpējusi balvas visām braucēju

klasēm, Gatim Gailim, kurš vairākkārtīgi finansējis motosportista treniņus un dalību sacīkstēs.
Sacensību organizatoriem tika
pasniegtas Salacgrīvas novada
domes piemiņas veltes, ko sarūpēja Ilga Tiesnese. Paldies viņai
par atsaucību!
Mūsu izaugsme un sasniegumi ir komandas darbs, kurā aktīvi piedalās firma Procel ar Aldi
Gusārovu, Marko K ar Sandri
Kalniņu, Aloja-Starkelsen ar Jāni
Garanču, Ģimenes aptieka ar
Egīlu Tēbeli, Sports Salacgrīvas
novadam ar Mārci Kalniņu un
Jāni Bergu, Valdi Možvillo. Paldies motoveikaliem Moto west
un Vilders. Ļoti lielu atbalstu ir
sniegusi komanda MPK Suma-

ta ar menedžeri Andri Kajaku
priekšgalā un, protams, Kaspars
Cveiģelis, kurš mums nekad nav
liedzis savu padomu un atbalstu.
Paldies!
Sīkāku informāciju varat iegūt
www.harijs-moto.lv, www.superkauss.lv, www.draugiem.lv/mpksumata un www.mxmoto.lv.
Ļoti negribētos ieliet darvas
karoti šajā pozitīvajā notikumā,
diemžēl neviens no sporta komitejas pārstāvjiem uz pasākumu tā
arī nepieteicās un pat nemēģināja
iegūt jelkādu informāciju par sacīkstēm. Kārtējo reizi tas apliecina manas bažas par vienaldzību
pret motosporta nozari novadā.
Domāju, šī attieksme jāmaina!
Alvis Suharževskis

12

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 30. maijs

Gads kopā ar programmu
Mammadaba
- Mammadaba mums ir sagatavojusi brīnumu un gudrību vācelīti. Tu apciemo mammu. Un tu atgriezies. Tīrāks, gudrāks, laimīgāks. Laipni lūdzam! Durvis ir
vaļā! - šos iedvesmojošos vārdus var izlasīt Mammadaba mājaslapā. Arī TV ekrānos bieži redzam Mammadaba logo.
Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos un īpaši gaida ciemos skolas. Tā aicina
skolotājus kopā ar skolēniem doties ārpus
skolas un apgūt pasauli daudzveidīgāk
un veselīgāk - Mammadaba meistarklasē! Tā piedāvā skolotājiem un skolēniem
apgūt vides izglītības programmu Izzini
mežu caur atpūtu Mammadaba tūrisma
objektos un AS Latvijas valsts meži mežsaimniecībās. Lai piedalītos Mammadaba
meistarklasē, klasei mācību gada laikā
kopīgi jāveic noteiktas meža izzināšanas
aktivitātes, par kurām var saņemt noteiktu
skaitu meistarības punktu.
Šajā izglītības programmā jau vairākus
gadus aktīvi līdzdarbojas arī Salacgrīvas
vidusskolas skolēni skolotāju Lolitas Valaņinas un Edītes Liedeskalniņas vadībā.

Katru gadu viņi izpilda visus uzdevumus
un saņem arī papildu punktus par aktivitātēm dabā, iegūstot Meistara diplomus.
Visinteresantākā aktivitāte ir meža stādīšana, jo skolēni dabā gūst priekšstatu, kā
no maza, trausla stādiņa var izaugt liels,
spēcīgs koks. Šogad 2.a, 4.a un 6. klase
mežā stādīja eglītes. Prieks, ka Rietumvidzemes mežsaimniecības Salacgrīvas
iecirkņa vadītājs Vilis Pūtelis uzticēja
skolēniem patstāvīgi stādīt eglītes 0,6 ha
lielā platībā. Tā bija liela atbildība. Sestklasnieki paši organizēja gan darbu ar lāpstām, gan stādu pienešanu, gan apmācīja
otrklasniekus. Šīs prasmes jau apguvuši
arī ceturtklasnieki. Darbs ritēja raiti.
Kā pārsteigums skolēniem bija Viļa sagatavotais piknika grozs ar desiņām, maizi
utt. Tika iekurts ugunskurs, un visi kopā
brīvā dabā dižozola pakājē varēja paēst arī
pusdienas. Sakām lielu paldies V. Pūtelim
par sadarbību vairāku gadu garumā!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Minimaratons Ainažos
Biedrība Sprints A
maija svētkos negulēja uz lauriem, bet aktīvi darbojās veselīgā
dzīvesveida popularizēšanā, organizējot
mini maratonu. Tajā
varēja piedalīties ikviens, kurš vēlējās
sevi pierādīt garākā
skrējienā: 400 m,
800 m - bērniem līdz
12 gadiem, 4 km,
8 km un 12 km – minimaratonā kā visos
lielos valsts mēroga
pasākumos.
Uz starta līnijas
stājās visi, kuri vēlējās, un viņu bija vairāk nekā 2010. gadā.
Arī tas mūs priecē.
Patiesi liels prieks,
ka piedalījās arī
Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas
zēni, bet prieks, pro- Uzvarētāji, šķiet, nemaz nav saguruši...
tams, par visiem. Arī
ieguvēji bija visi. Katrs par labu rezultātu šļu joslas stipro skrējienā, kas plānots jūsaņēma diplomu un medaļu.
nija sākumā.
Uz tikšanos nākamajā pasākumā - šķērGunta Bērziņa

Korģenes centrā karavīri
spridzināja novecojušu ēku

Salacgrīvieši stāda mežu. Nez kāds tas būs pēc gadiem piecdesmit?

Biedrības Mūsu ķepas pirmais
organizētais pasākums
12. maijā jau nedaudz pirms pulksten 12 Salacgrīvā, Zvejnieku parkā pie
estrādes bija manāma rosība. Lai gan skanēja mūzika, dažbrīd skaļāka par to bija
suņu riešana. Tas tāpēc, ka todien Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu ķepas organizēja savu pirmo
pasākumu Ir tāds draugs, kurā ikviens
varēja parādīt pārējiem savu četrkājaino
draugu un demonstrēt iemācītos trikus.
Pasākumā pulcējās suņu saimnieki ar saviem mīluļiem ne tikai no Salacgrīvas, bet
arī no tuvākas un tālākas apkārtnes. Dalībai izstādē bija reģistrējies 21 dalībnieks,
taču pāris četrkājaino draugu vēroja parādi
no malas.
Ir tāds draugs vadīja Regīna Logina,
kura visa pasākuma laikā uzrunāja publiku
gan ar anekdotēm par suņiem, gan interesantiem un noderīgiem faktiem, kas jāzina
suņu saimniekiem. Tikšanos viņa sāka ar
trāpīgiem vārdiem, ko vislabāk var saprast
vien suņu saimnieki: - Suņa dzīves uzdevums ir dāvāt savu sirdi. Biedrības Mūsu
ķepas dibinātāji Ligita Šteina un Mārtiņš
Zeimanis lepojās, ka izdevies pulcēt tik
daudz suņu. Šis ir tikai viens no biedrības
organizētajiem projektiem, nākotnē plānots izveidot arī suņu pansiju, kur saimnieki varētu atstāt savus mīluļus, dodoties
tālākās ekskursijās. Otrs projekts ir dzīvnieku patversme, kas rūpētos par noklīdušajiem dzīvniekiem. Biedrības mērķis ir
veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi un
tās izglītošanu par dzīvnieku labturību, palīdzēt pamestiem dzīvniekiem un izveidot
suņu dresūras un sporta skolu ar dzīvnieku
pansiju.

Pēc svinīgajām ievadrunām dalībnieki
ieņēma vietas norobežotajā laukumā, lai
visi kopā dotos goda apļa parādē. Klātesošie varēja iepazīties ar katru dalībnieku, kā
arī redzēt, kādus trikus prot četrkājainie
draugi. Suņi gan deva ķepu, gan lēkāja,
tāpat gulēja un sēdēja. Vēl tie dziedāja, tā
iepriecinot skatītājus un žūriju.
Kinologs klātesošajiem demonstrēja,
kā aizsargāt sevi un arī bērnu no nikniem
suņiem, bija iespējamas konsultācijas ar
vetārstiem, suņi varēja savstarpēji iepazīties. Lielākajai daļai dalībnieku šis bija
pirmais šāda veida pasākums, tāpēc gan
suņu, gan to saimnieku vidū bija neliels
uztraukums.
Noslēgumā žūrija bija izvērtējusi visus
dalībniekus un ikviens censonis saņēma
pateicības balvu par dalību pasākumā. Žūrija katram dalībniekam bija piemērojusi
visatbilstošāko nomināciju. Diplomus un
garšīgas dāvaniņas saņēma gan spriganākais suns, gan baltāko ķepiņu īpašnieks,
gan augumā mazākais suns, arī krunkainākā purniņa īpašnieks u.c. Jāteic, ka dalībnieku vidū bija arī divi kaķi, kas arī saņēma pārsteiguma dāvaniņas.
Četrkājaino draugu īpašnieki atzinīgi
vērtē biedrības ieceri un ar lielāko prieku
piedalītos citos viņu organizētajos pasākumus. Pasākuma organizatori sirsnīgi
pateicās visiem atbalstītājiem, jo tikai ar
viņu palīdzību šī parāde un izstāde varēja
notikt, kā arī aicina piedalīties nākamajos
viņu rīkotajos pasākumos un cer uz vēl
kuplāku dalībnieku skaitu.
Kristīne Rozmiaņeca

Paldies un aicinājums ziedot

25. maijā Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona karavīri Salacgrīvas novada Korģenē, izmantojot spridzināšanas
metodi, demontēja novecojušu kalti.
Ēka atrodas pašā Korģenes centrā.
Sprādziens notika 25. maijā pusvienos.
Sagatavošanās darbu un spridzināšanas
laikā objekta bīstamā zona bija norobežota
un apsargāta, to nodrošināja Zemessardzes
27. kājnieku bataljona karavīri no Salacgrīvas, Korģenes un Pāles.
Lēmumu par šī objekta demontāžu pieņēma Salacgrīvas novada dome. Izvērtējot

būves specifisko raksturu un iespējamos
nojaukšanas veidus, par vispiemērotāko
tika atzīta spridzināšanas metode. Aptuveni 8 m augstā katlumāja nebija lietota
jau ilgāku laiku, bija avārijas stāvoklī.
Demontējot šo objektu, karavīri uzlaboja
savas praktiskās iemaņas spridzināšanā.
Būvgruži šobrīd netiks aizvākti. Korģenieši tos bez maksas, saskaņojuši ar ciema vecāko Aivi Ķirsi, var izmantot savām
vajadzībām.
Ilga Tiesnese

12. maijā Zvejnieku parkā notika pirmais Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības Mūsu ķepas organizētais pasākums Ir tāds draugs, kurā piedalījās
novada četrkājainie mīluļi un viņu saimnieki. Ar šī pasākuma starpniecību biedrība
iepazīstināja novada iedzīvotājus ar savas organizācijas mērķiem un uzdevumiem,
kā arī sarīkoja mājdzīvnieku parādi un tikšanos ar speciālistiem.
Biedrība saka lielu paldies pasākuma atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei un
personīgi Dagnim Straubergam, AS Citadeles banka, SIA Vidzemes veterinārais serviss, zvejnieku saimniecībai Bute un personīgi Visvaldim Šrenkam, Latvijas Kinoloģijas apvienības prezidentam Jānim Pavlovskim, veterinārārstiem Laurai Kronbergai un Ivaram Mangulim, Aldim Freimanim, Uldim Močānam, Guntim Kārkliņam,
Regīnai Loginai – visiem, kuri atbalstīja un piedalījās Ir tāds draugs!
Lai palīdzētu četrkājainajiem draugiem grūtā brīdī, aicinām atsaucīgus, saprotošus un izpalīdzīgus cilvēkus ziedot mūsu biedrības ziedojumu kontā –
AS Citadeles banka
SWIFT kods PARXLV22
LV91PARX0013343860003
Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu ķepas
VRN 40008189432
Juridiskā adrese: Atlantijas iela 32, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Biedrības dibinātāji Mārtiņš Zeimanis un Ligita Šteina – 29130667,
martins.zeimanis@gmail.com
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Labdarības koncerts Ainažos
26. maijā, dienu pirms Labestības dienas visā Latvijā, Ainažu
kultūras namā notika labdarības koncerts Atver sirdi mīlestībai.
Koncerta dalībnieki un klausītāji ar labām domām un ziedojumiem palīdzēja mūsu novadniekam Dāvim Maksimovam.
Koncertu atklāja šī pasākuma iniciatore Ivita Miljone-Goldberga. Viņa pastāstīja: - Redzēju LNT sižetu par Dāvi. Nezināju,
ka manai brāļa klasesbiedrenei un manai skolasbiedrenei ir tik
skumja situācija. Sazinājos un uzrunāju Ainažu kultūras nama
vadītāju Solveigu, varbūt varam noorganizēt labdarības koncertu. Viņa piekrita, un šobrīd mēs esam šeit, lai palīdzētu mūsu novadniekam, mazajam, jaukajam puisēnam Dāvim Maksimovam.
Ko gan radoši, izdomas bagāti jaunieši var dāvāt citiem, ja ne
skaistu, muzikālu priekšnesumu, kas nācis tieši no sirds! Koncertā uzstājās Agita Zvejniece un popgrupa Sapņi ar spārniem, Alīna Balode, Katrīna Kariņa, Reinis Maurītis, Aiva un Liene Muciņas, Sabīne Balode un Liene Muciņa. Koncertu kuplināja Elvijs
Rebāns, Liene Tiesnese, Baiba Kotāne, Inese Riekstiņa, Ilze un
Lita Jēkabsones, Katrīna, Justīne un Dāvis Borozdini, Paula un
Elīza Eglītes, Emīlija Goba un Tīna Zeņina.
Kad izskanēja pēdējās dziesmas akordi, Zintis Sārs atzina: - Ja
mēs šo koncertu būtu veidojuši pēc labākajām šova tradīcijām,
tagad pienāktos skaitīt naudu, bet šoreiz mēs to nedarīsim. Šis
koncerts bija emocionāls atgādinājums ģimenei, ka viņi nav vieni
– mēs esam kopā ar Dāvi un viņa vecākiem. Saziedoto naudiņu
nodosim Dāvja vecākiem ar cerību, ka kaut mazliet spējam palīdzēt. Zinot, ka domas spēj materializēties, mūsu sveicieni noteikti
sasniegs Maksimovu ģimeni. No visas sirds vēlamies mazajam
Dāvim palīdzēt. Vienosimies kopīgā lūgšanā par Dāvi!

Labdarības koncertu atklāja šī pasākuma iniciatore ainažniece Ivita
Miljone-Goldberga un viņas draudzene Zanda

Sabīne Balode apliecināja, ka viņa koncertā piedalījusies, lai
palīdzētu Dāvim. Elvijs Rebāns uzskata, ka kopā ir liels spēks un
tā var palīdzēt Dāvim. Savukārt Katrīna Borozdina bija pārliecināta par savas ģimenes atbalstu Dāvim: - Ir svēta lieta atbalstīt
šādus koncertus. Nebija domas - gribu vai negribu, varu vai nevaru – mēs varam un būsim visi trīs.
Koncerta organizētāji teic lielu paldies visiem atbalstītājiem.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas novada dome nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar
pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Valdemāra ielā
97b Ainažos ar kopējo platību 838 m2, kadastra Nr. 66050040048, zemes vienības
kadastra apz. 66050040049. Nekustamais
īpašums tiek atsavināts ar nosacījumu,
ka tas pievienojams pieguļošam nekustamam īpašumam.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 3600
(trīs tūkstoši sešsimt latu).
Izsoles solis – Ls 360 (trīs simti sešdesmit latu).
Izsoles dalības maksa – Ls 100 (tajā
skaitā PVN 22%).
Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no
izsoles objekta nosacītās cenas.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX, konts
LV71UNLA0013013130848.
Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par izsoles objekta pirkšanu jāiesniedz
1 mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Izsole notiks 2. augustā pulksten 11 Ainažu pārvaldes telpās Parka ielā 16.
Pretendenti iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var katru
darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

Sportiskā biedrību diena Salacgrīvā
Kā ierasts, Vasarsvētku svētdienā Salacgrīvas novadā notika tradicionālā novada biedrību diena. Šogad izpalika biedrību iepriekšējā gada darbu prezentācija.
Pie biedrību laivas sapulcējušos uzrunāja
kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs. Sveicot svētku dalībniekus, priekšsēdētājs uzsvēra: - Sākumā
bija ideja būvēt koku, pie kura piestiprināt
plāksnītes ar novada biedrību nosaukumiem, bet, ņemot vērā to, ka esam pie jūras, palikām pie idejas par laivu. Mēs visi
novadā sēžam vienā laivā, tāpēc mums ir
laiva, pie kuras piestiprinām plāksnītes,
ko rādām pilsētas viesiem, ar ko lepojamies. Biedrības novadam daudz devušas,
padarot tā dzīvi krāšņāku, krāsaināku un
interesantāku.
Pirms svarīgā plāksnīšu piestiprināšanas darba savu priekšnesumu rādīja jāšanas kluba Fenikss dalībnieces. Biedrības
prezidente Laura Tomsone iepazīstināja ar
biedrības šobrīd svarīgāko mērķi: – Līdz
šim esam tikai skaisti izskatījušās, kas
meitenēm un zirgiem noteikti jādara, bet
tagad esam gatavas iesaistīties kārtības
uzturēšanā novadā. Darbības sfēras jau
ir sadalītas – Glosters ar Santu pārbaudīs smagos kravas auto, jo tas ir vislielākais zirgs, kurš varētu apturēt pat tanku.
Elīza ar savu Apolonu pieskatīs mazos
kravas busiņus, savukārt Kitija un Ligurs
būs atbildīgi par vieglajām automašīnām.
Visnaskākie – ponijs Rūdis un Evelīna uzraudzīs riteņbraucējus, kājāmgājējus
un skrituļotājus. Jātnieku kluba dalībnieki
ir gatavi uzturēt kārtību novadā – varbūt
vajadzētu izmantot šo iespēju?
Šogad pie laivas no jauna tika piestiprinātas 6 jauku biedrību plāksnītes. Pirmā

Pirmo biedrību sporta spēļu uzvarētāji –
biedrība Superaktīvs

to darīja Salacgrīvas novada dzīvnieku
aizsardzības biedrība Mūsu ķepas. Arī
Latvijas Neredzīgo biedrības Salacgrīvas
novada biedru grupa, piepalīdzot novada
domes priekšsēdētājam, piestiprināja savu
plāksnīti. Grupas vadītāja Faina Mennika
uzsvēra: - Kamēr vien spēsim, mēs palīdzēsim redzes invalīdiem, viņiem tas ir
ļoti svarīgi! Tradicionālās kultūras biedrības Skale bija nākamā, tai sekoja biedrība Smiltis pa gaisu. Stāstot par sevi, viņi
vēstīja, ka biedrība šajā vasarā organizēs
pludmales volejbola turnīru. Pirmās sacensības plānotas jau 3. jūnijā biedrības
Sports Salacgrīvas novadam iekārtotajā
sporta laukumā Krasta ielā. Biedrība Superaktīvs dibināta 2010. gadā, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu, drošu braukšanu, un apsaimnieko mototrasi Adinājos.
Sestā savu biedrības plāksnīti pie laivas
piestiprināja biedrība Tūjaskrasts, kas organizē aktīvo atpūtu Tūjas ciemā.
Pēc jauno biedrību plāksnīšu piestiprināšanas pie biedrību laivas visi devās uz
Krasta ielas sporta laukumu sacensties par
pirmo biedrību sporta spēļu kausu. Tajās
piedalījās 14 aktīvākās un sportiskākās
biedrības. Sacensības notika 5 disciplīnās.
Pēc rezultātu apkopošanas vispirms apbalvoja individuālo sacensību uzvarētājus.
Basketbola metienos 3. vieta Kristapam
Kalniņam, 2. - Ilvai Grigorjevai, bet 1. Mikum Gorbuņam. Šķīvīšu mešanā vārtos
3. bija Gatis Strauss, 2. - Inta Irmeja un
1. - Ilva Grigorjeva.
Komandu kopvērtējumā ķegļu spēlē
3. vieta biedrībai Smiltis pa gaisu, 2. - Tingeltangelam un 1. - Superaktīvam. Šķīvīšu mešanā vārtos trešie Sports Salacgrīvas novadam, otrie - Superaktīvs, pirmie
basketbola klubs Salacgrīva. Metienos

Ķegļu sacensībā startē
Līnijdeju kluba pārstāves

Savu plāksnīti pie biedrību laivas piestiprina Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības
biedrība Mūsu ķepas

basketbola grozā 3. Mūsu ķepas, 2. - Tingeltangels un 1. - Līnijdeju klubs. Īpašajā
pludmales volejbolā 3. Dvēseles dziesma,
2. - Smiltis pa gaisu, 1. - BK Salacgrīva.
Mantu meklēšanas sacensībās trešie bija
fotobiedrība Salacgrīva, 2. - Vecāki Ainažu jaunatnei un 1. - Līnijdeju klubs.
Pirmo biedrību sporta spēļu kopvērtējums ir šāds: 14. vieta izglītības, kultūras
un sporta biedrībai Liepupe, 13. - Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai Mežābele,
12. - biedrībai Kuivižu jahtklubs, 11. - fotobiedrībai Salacgrīva, 10. - Svētciema
attīstības biedrībai, 9. - Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrībai Mūsu

ķepas, 8. - biedrībai Sports Salacgrīvas
novadam, 7. - biedrībai Smiltis pa gaisu,
6. - biedrībai Dvēseles dziesma, 5. - biedrībai Vecāki Ainažu jaunatnei, 4. - biedrībai
Tingeltangels. Laureātu trijniekā kā trešie
ierindojās biedrība Līnijdeju klubs, 2. - BK
Salacgrīva, bet 1. vietu pirmajās Salacgrīvas novada biedrību sporta spēlēs izcīnīja
biedrība Superaktīvs.
Jauka, sportiska un interesanta svētdiena pavadīta. Paldies pasākuma organizatoriem – Salacgrīvas kultūras namam,
Zvejnieku parkam, Kapteiņu ostai, Lienes
konditorejai. Tiekamies nākamgad!
Ilga Tiesnese
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PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
23.05.2012. lēmumam Nr. 235 (protokols Nr. 7; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 12 Grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3
«Par sociālās palīdzības pabalstiem»

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādamā informācija
Saistošie noteikumi Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada
16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības
pabalstiem» projekts izstrādāts, lai nodrošinātu sociālās palīdzības sniegšanu Salacgrīvas novada iedzīvotājiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu un Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.
Saistošie noteikumi paredz atvieglotus nosacījumus daudzbērnu ģimenes ienākumu izvērtēšanā, lai to atzītu par trūcīgu vai maznodrošinātu,
īpaši tām ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, kuri ir vispārējās izglītības iestādes audzēkņi, un kurām īpašumā ir zeme un mežs. Noteiktie
atvieglojumi attiecināmi uz ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī sākot jauno mācību
gadu.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu pabalsta veidu Pabalsts
personām vai ģimenēm sociālās rehabilitācijas plānu mērķa sasniegšanai. Pabalsts nepieciešams, lai klientam, kuram sastādīts rehabilitācijas
plāns, varētu apmaksāt pakalpojumu vai piešķirt naudas pabalstu pakalpojuma apmaksai.
Daudzbērnu ģimenēm, piešķirot brīvpusdienas un pabalstu, uzsākot jauno mācību gadu, papildu līdzekļi budžetā nav nepieciešami.
Jaunajam pabalsta veidam Pabalsts personām vai ģimenēm sociālās
rehabilitācijas plānu mērķa sasniegšanai 2012. gadā plānoti Ls 500.
Nav.

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.
6.1. Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti Salacgrīvas novada
Sociālo un veselības jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3
Par sociālās palīdzības pabalstiem
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes
2012. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr. 235
(protokols Nr. 7; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Salacgrīvas novada domes
2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Par sociālās palīdzības pabalstiem šādus grozījumus:
1. Izslēgt 4. punktu.
2. Papildināt 5. punktu ar 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.6. Pabalsts personām vai ģimenēm
sociālās rehabilitācijas plānu mērķa
sasniegšanai.”
3. Papildināt 11. punktu ar 11.4. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„11.4. pašvaldības vientuļajiem vecuma
pensijas saņēmējiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku saskaņā ar LR Civillikumu
un kuru ienākumi nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī.”
4. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Pabalsta apmērs :
15.1. bērna uzturam – Ls 70;
15.2. apģērbam un mīkstajam inventāram
- Ls 30.”
5. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
„22. Tiesības saņemt pabalstu mācību
piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību
gadu, ir ģimenēm, kuras Sociālais dienests
ir atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu, kā
arī ģimenēm, kurās trīs un vairāk bērnu
apgūst valstī noteikto obligāto izglītību
Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.”
6. Papildināt 27. punktu ar 27.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

„27.3. kuri ir no ģimenēm, kurās 3 un vairāk bērnu apgūst valstī noteikto obligāto
izglītību Salacgrīvas novada izglītības
iestādēs.”
7. Papildināt noteikumus ar XIII nodaļu
šādā redakcijā:
„XIII Pabalsts personām vai ģimenēm
sociālās rehabilitācijas plānu mērķa
sasniegšanai:
33.1 Sociālās rehabilitācijas plāna mērķis
ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu
faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
klienta dzīvē, nodrošināt sociālā statusa
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
33.2 Sociālā darba speciālists pēc klienta
individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj
par individuālās sociālās rehabilitācijas
plāna sastādīšanu.
33.3 Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu
pieņem Sociālais dienests, pamatojoties
uz individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo
situāciju un paredzamos rehabilitācijas
rezultātus.
33.4 Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu
pakalpojuma sniedzējam vai arī skaidrā
naudā klientam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas sociālā darba
speciālistam.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2012. gada 30. maijs

Par biedrībā Jūrkante no 20. janvāra līdz 20. februārim iesniegtajiem projektu iesniegumiem Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. - 2013. gadam pasākumam Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana
5.1. aktivitātes Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība 1. rīcībā Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana.
Pieejamais finansējums - Ls 365 042,43. Iesniegti 20 projekti par kopējo
summu Ls 796 666,21.
Ieceres:
biedrībai Ainaži - daudzfunkcionāla kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Ainažos;
biedrībai Dvēseles dziesma - tehniskās telpas rekonstrukcija Lielsalacas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā;
Limbažu novada domei - ielas Briežu gatve rekonstrukcija, gājēju celiņa un ielu
apgaismojuma izbūve.
Viļķenes pagasta biedrībai Optimistu klubs - Viļķenes trenažieru zāles rekonstrukcija;
biedrībai Radošā apvienība «Vāgūzis» - Duntes vāgūzī spēlēt teātri;
biedrībai Tūjaskrasts - Tūjas 20.gs. laikapstākļu novērošanas torņa rekonstrukcija,
vēstures materiālu apkopošana un publiskošana;
biedrībai Superaktīvs - mototrases Adināji izbūve;
Salacgrīvas novada domei - Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām;
biedrībai Sporta klubs «Veixmes» - Sports ikvienam ikvienā gadalaikā.
2. kārta
I.K. Torro - Liepupes muižas klēts laukuma atjaunošana;
Limbažu novada domei - Ambulances ielas rekonstrukcija, gājēju celiņa un ielu
apgaismojuma izbūve Skultes pagastā;
biedrībai Jātnieku sporta klubs «Bicāli» - Mijiedarbība ar zirgu dzīves vides kvalitātes
uzlabošanā;
Salacgrīvas biljarda biedrībai - Beidzot Salacgrīvā biljarda zāle biljarda spēlētājiem un
interesentiem;
izglītības, kultūras un sporta biedrībai Liepupe - Liepupes muzeja, izstāžu telpas un
bērnu rotaļu istabas izveide;
Salacgrīvas novada domei - aktīvas atpūtas nodrošināšana Salacgrīvā;
Salacgrīvas novada domei - mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā un
bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes un Tūjas ciemā;
Salacgrīvas novada domei - kultūrvēsturiska objekta apskates nodrošināšana Salacgrīvā;
Salacgrīvas novada domei - multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā;
Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrībai - publiski pieejamas
atpūtas vietas izveide bijušajā AS Brīvais vilnis caurlaides ēkā;
biedrībai Mūsu ķepas - suņu dresūras un sporta skolas izveide ar dzīvnieku pansiju.

5.2. aktivitātē Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 2. rīcībā Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās
maza mēroga infrastruktūras attīstība pieejamais finansējums - Ls 122 623,31.
Iesniegti 16 projekti par kopējo summu Ls 300 742,44.
Ieceres:
biedrībai Kuivižu zvejnieku apvienība - asfaltēta automašīnu stāvlaukuma izbūve
ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Kuivižu ostā;
biedrība Zaļā upe - ar zivsaimniecību saistīta aktīva tūrisma infrastruktūras izveide
Liepupes pagasta Melbāržos;
biedrība Vecmednieki - makšķernieku namiņa un zivju kūpinātavas iegāde un
uzstādīšana īpašumā Vecmednieki Krišupītes krastā;
nodibinājums Aktīvās atpūtas centrs Salacgrīvā - Saviļņojošā Salacgrīva;
biedrība Veczemju tūrists - Saviļņojošais Rankuļrags, biedrība Ainaži - Saviļņojošie
Ainaži, biedrība Tūjaskrasts - Saviļņojošā Tūja;
z.s. Kraukļi - Tuvāk pie ūdeņiem;
Svētciema attīstības biedrība - tūrisma un radošās atpūtas iespējas Svētupes krastā;
nodibinājums Limbažu fonds - tūrisma velomaršrutu infrastruktūras attīstība Pāles,
Viļķenes un Skultes pagastā ar pieslēgumu izveidi velomaršrutam Vidzemes piekrastē;
biedrība Limbažu lauvas - daudzfunkcionālas muzeja izstāžu zāles izveide Pāles
muzejā;
biedrība Piekrastes attīstība - zvejas tūrisma centra izveide;
biedrība Svētupes krasts - tehnikas iegāde Svētupes krastu sakopšanā
z.s. Smēdes - bērnu rotaļu laukuma izveide;
SIA Bišu zeme - atpūtas un tūrisma parks Silpriedes;
Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība - Salacgrīvas jahtu
piestātnes attīstība un modernizācija.

5.2. aktivitātes Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 3. rīcībā Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto
pakalpojumu attīstība pieejamais finansējums Ls 78 545,49. Iesniegti 15 projekti par kopējo summu Ls 199 812.98.
Ieceres:
biedrība Mēs – sabiedrībai - Braucam mazajās upēs;
biedrība Veczemju tūrists - Rankuļrags kūpina, biedrība Tūjaskrasts - Tūja kūpina;
kultūras un izglītības biedrība Vīzija - Jaunas iespējas tūristiem un vietējiem
iedzīvotājiem;
biedrība Sports Salacgrīvas novadam - ūdensatrakciju inventāra iegāde;
Kuivižu jahtklubs - buru laivu noma un burāšanas iemaņu apmācība;
Svētciema attīstības biedrība - Radošo aktivitāšu cents „Svētupes vilnis”;
SIA A R – Tirgus - tā ir iespēja;
biedrība Piekrastes attīstība - Izglītojies, zvejo, baudi!;
biedrība Svētupes krasts - distanču slēpošanas un riteņbraukšanas inventāra iegāde;
biedrība Zviedru ceļš - Iepazīsim Salacgrīvas novadu;
biedrība Labais Salackrasts – ZELTIŅI;
biedrība Mežābele - Nāc un radi!;
biedrība Marmots - Sakopsim novadu;
Salacgrīvas novada tūrisma veicināšanas un attīstības biedrība - tūrisma iespēju
informācijas centra esošo tūrisma pakalpojumu dažādošana un jaunu tūrisma
pakalpojumu attīstība.

5.3. aktivitātes Ekonomiskās darbības nestrukturēšana, pārorientācijas un darbību dažādošanu 4. rīcībā Uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana pieejamais
finansējums - Ls 65 017,74. Iesniegts 1 projekts par Ls 13 958,94.
Iecere Imants Cīrulis - skaldītas malkas sagatavošana un piegāde.

Pašreiz visi projekti atrodas Valmiera LAD izvērtēšanā, šobrīd esam saņēmuši
provizorisku informāciju, ka 5.1. aktivitātē atbalstu guvuši 5 pašvaldību iesniegtie
projekti – 3 no Salacgrīvas un 2 no Limbažu novada. Par pārējo projektu izvērtēšanas rezultātiem informācijas nav.
Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 30. maijs

Atgādinājums nekustamo īpašumu
īpašniekiem
Salacgrīvas novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā
lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā (pieņemti
2010. gada 21. aprīlī), noteikts:
- Namīpašumu, zemesgabalu un citu
nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem savos īpašumos jānodrošina:
4.2. regulāra īpašuma teritorijas, tam
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju ietves (izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas), zālāju līdz brauktuves malai kopšana, iebrauktuvju kopšana un zāles pļaušana, nepieļaujot tās garumu vairāk par 10 centimetriem;

Liepupes vidusskola

Apmācība visās grupās notiek pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas.
Tiek nodrošināta:
bērnu apmācība bez maksas;
apmācība pieredzējušu audzinātāju vadībā labiekārtotās telpās ar daudzveidīgu inventāru,
jauniekārtotā rotaļu laukumā;
iespēja uzturēties grupās visas darbdienas garumā ar pēcpusdienas atpūtu guļamtelpā;
trīsreizēja ēdināšana – brokastis, pusdienas, launags (lēti, jo ir pašvaldības dotācija).
Sīkāka informācija pa tālr. 64020354, 64020376.
Informācija par skolu mājaslapā www.liepupesvidusskola.lv.

9. klašu absolventi!

Uzņemšana Liepupes vidusskolas 10. klasē 2012./2013. mācību gadam
12. jūnijā no plkst. 10 līdz 13 (vajadzības gadījumā var vienoties par citu laiku).
Skola piedāvā mācības vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā
pieredzējušu pedagogu vadībā mūsdienīgi iekārtotos kabinetos un plašas iespējas piedalīties
dažādos interešu izglītības kolektīvos, kā arī iespējas mācīties mūzikas, mākslas skolas un
sporta skolas dambretes un volejbola grupās.
Skola piedāvā:
trīsreizēju ēdināšanu – brokastis, pusdienas, launagu (lēti, ir pašvaldības dotācija);
vajadzības gadījumā apmaksā sabiedriskā transporta biļetes.
Uzņemšanas komisijā:
iepazīšanās ar pamatskolas beigšanas dokumentiem (apliecību un sekmju izrakstu), uzņemšana bez konkursa un iestājeksāmeniem;
pārrunas ar komisijas locekļiem un klases audzinātāju.
Sīkāka informācija pa tālr. 64020354, 64020376.
Informācija par skolu mājaslapā www.liepupesvidusskola.lv.

Swedbank beztermiņa OCTA
Ikdienas steigā, kad jāpaspēj tik daudz,
ietaupītam laikam un iegūtām papildu ērtībām ir liela nozīme. Tādēļ Swedbank piedāvā vienošanos par OCTA apdrošināšanu
ar ikmēneša maksājumu. Tas dod jums
iespēju maksāt par apdrošināšanu ik mēnesi, turklāt apdrošināšanas prēmija tiek
ieturēta no jūsu konta automātiski. Uzticot
maksājumus bankai, tie vienmēr tiks veikti laikus, tiks atjaunota arī polise nākamajiem apdrošināšanas periodiem.

Kāpēc tas ir izdevīgi
Iegādājoties OCTA apdrošināšanas polisi uz gadu, apdrošināšanas prēmija nav
maza. Savukārt izvēloties un noslēdzot
vienošanos par OCTA apdrošināšanu,
maksājums, kas tiek veikts ik mēnesi, ir
neliels, līdz ar to ģimenes budžetā mazāk
jūtams un vieglāk plānojams.
Maksājums no jūsu konta tiek veikts
katru mēnesi noteiktā datumā un notiek
automātiski. Turklāt banka nodrošina regulāru polises atjaunošanu, ļaujot jums šo
obligāto pienākumu aizmirst.
Ja tomēr jūs vēlaties iegādāties polisi uz
noteiktu termiņu – 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem,
tikpat ērti pieejams arī šāds piedāvājums.

Kā veidojas
apdrošināšanas prēmija
Atbilde uz jautājumu Cik tas maksā?
katram klientam būs atšķirīga, jo polises
cena ir atkarīga no vairākiem faktoriem.

EiroVelo Salacgrīvas novadā

4.3. zāles nopļaušana vai citu agrotehnisko pasākumu veikšana, lai nepieļautu
kūlas veidošanos skvēros, laukumos, zaļajās zonās, īpašumos, tajā skaitā īpašumos,
ko izmanto lauksaimniecībai vai citiem
nolūkiem.
Atgādinām, ka par minēto noteikumu
neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Aicinām saimniekus regulāri sakopt savus īpašumus, laikus un regulāri nopļaujot
zāli. Veidosim apkārtni pievilcīgu gan sev,
gan mūsu viesiem!
Aldis Freimanis,
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

aicina vecākus līdz 15. jūnijam pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus
apmācībai 2012./2013. m.g. šādās grupās:
3 - 4 g. vecuma grupā Rūķu nams,
5 gadīgo bērnu obligātās apmācības grupā,
6 gadīgo bērnu obligātās apmācības grupā.

Viens no svarīgākajiem ir jūsu apdrošināšanas vēsture. Tāpat tiek ņemts vērā transportlīdzekļa tips, izmantošanas veids un
citi faktori.

Atlīdzības saņemšana
Viena no Swedbank OCTA apdrošināšanas priekšrocībām ir diennakts konsultatīvais tālrunis. Tā ir iespēja 24 stundas
diennaktī pieteikt negadījumu un arī saņemt padomu, kā pareizi rīkoties negadījuma vietā un pēc tam. Tāpat pēc negadījuma pieteikšanas jums nebūs jādodas pie
apdrošinātāja, bet varēsiet uzreiz atrādīt
transportlīdzekli un iesniegt atlīdzības pieteikumu apdrošinātāja norādītajā servisā.

Kā noslēgt līgumu
Apdrošināšanas līgumu noslēgt ir ļoti
vienkārši tieši jums ērtā laikā, vietā un
veidā. To var izdarīt jebkurā Swedbank
filiālē vai Klientu informācijas centrā,
piemēram, Ainažos, Valdemāra ielā 36,
katru otrdienu no pulksten 11 līdz 12,
Salacgrīvā, Sila ielā 2, katru otrdienu no
pulksten 13 līdz 14, zvanot pa tālruņiem
67445322; 67445321. OCTA varat noslēgt
arī Swedbank internetbankā, izvēloties sadaļu Apdrošināšana/OCTA apdrošināšana
un aizpildot prasītos laukus.
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Velomaršrutu
Salacgrīvas novada
kartē iezīmē
novada domes
priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs (no
labās), Eiropas
Riteņbraucēju
federācijas
direktors
Adams Bodors
un biedrības
Vidzemes
tūrisma asociācija valdes
priekšsēdētājs
Raitis Sijāts

23. maijā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un TIC
direktors Juris Zālītis tikās ar Adamu Bodoru – Eiropas Riteņbraucēju federācijas
direktoru, lai pārrunātu EiroVelo maršruta
izveidošanu un ieviešanu novada teritorijā.
A. Boders stāstīja, ka veloceļa izveide ir
ļoti nozīmīga mūsu novada tūrisma attīstības sastāvdaļa, kas prasīs rūpīgu plānošanu vairāku gadu garumā, jo lielā satiksmes
plūsma uz galvenās maģistrāles būtiski
ietekmē riteņbraucēju drošību. D. Straubergs par veloceļa izveidi izteicās pozitīvi
un uzsvēra, ka daži tā posmi jau izbūvēti. Rekonstruējot Via Baltica, plānots izveidot velosipēdu ceļu no Svētciema līdz
Ainažiem, kas būs liels pluss velotūrisma
attīstībai. Sarunu laikā tika iezīmēts galvenais maršruts, kas lielākoties ved ļoti tuvu
jūras piekrastei un galvenajai maģistrālei

Via Baltica. Veloceļā tūristiem būtu iespēja skatīt novada skaisto dabu un iepazīt
vietējo zvejnieku ikdienu. Lai piesaistītu
vēl lielāku skaitu tūristu, piekrastes zvejnieki varētu izveidot zivju tirdziņus.
Kamēr veloceļa vēl nav, novadā izveidos pagaidu veloceļu ar dzeltenām norādēm. Šo ceļu nebūvēs no jauna, bet gan
pa esošajiem ceļiem, kuru kvalitāte nav
tik laba, jo lielāka daļa ir zemesceļi, toties transporta satiksme uz tiem ir daudz
mazāka.
Mūsu novada teritorijā līdz 2014. gadam plānots izveidot 2 Eiropas riteņbraukšanas tīkla daļas. Viena būs Baltijas jūras
velosipēdu ceļa (Baltic Sea Cycle Route
(Hansa circuit)) posms, otra, iespējams,
kāda daļa no Dzelzs priekškara takas (Iron
Curtain Trail) veloceliņiem.
Ilga Tiesnese

Imanta Kalniņa dziesmas
ieskandina mūsu skolu
Lilioma dziesma, Piena ceļš, Nāc uz
manām trepēm spēlēties un daudz citu labi
zināmu latviešu komponista Imanta Kalniņa dziesmu tika skandētas, izdziedātas, izspēlētas 26. aprīlī Salacgrīvas vidusskolas
aktu zālē 5. - 12. klašu skolēnu izpildījumā.
Aiz loga bija manāma vēsa, bet saulaina
pavasara diena, kas aicināja to izbaudīt.
Skolēni izskatījās nemierīgi un mazliet noguruši pēc kārtējās skolas dienas, tomēr gan
pamatskolas klašu, gan vidusskolēni pulcējās skolas zālē, lai baudītu priekšnesumus.
Koncertu sāka 8.b klašu skolēni, kuri
bija sagatavojuši tik labi zināmo Lilioma
dziesmu. Viņi paši gan dziedāja, gan spēlēja bungas un ģitāru. Arī citas klases bija
pacentušās un spēja ieinteresēt skatītājus ar
radošu pieeju, piemēram, 5.a klase bija iestudējusi Dziesmiņu par mākonīti, 11.b klases meitenes kopā ar audzinātāju, izdziedot
Piena ceļu, atsauca atmiņā jauko latviešu
filmu Sprīdītis, bet 11.a klase ar savu klases audzinātāju, kā vienmēr, spēja piesaistīt
visu skatītāju uzmanību, izpildot dziesmu
Nāc uz manām trepēm spēlēties Nadīnas
klavieru, Mārtiņa solo ģitāras un Ilzes flautas pavadījumā. Ar kvalitatīvu priekšnesumu, izpildot strēlnieku dziesmu, mūs iepriecināja 10.b klase. Protams, arī citu klašu skolēni jo īpaši bija strādājuši pie savas
izvēlētās dziesmas un vizuālā tēla. Ikviens
bija centies, un dažiem tas izdevās sevišķi
labi, jo varēja vērot, ka daži no skatītājiem
pat dziedāja līdzi pazīstamākās dziesmas.
Kopumā koncertā varēja baudīt 16 interesantu un radošu priekšnesumu, divu
vienādu starp tiem nebija. Lai gan daļa skolēnu pēc sava priekšnesuma devās prom,
nesagaidījuši koncerta beigas, tas nespēja
izjaukt patīkamo noskaņu. Pēdējā uzstājās
12.b klase ar dziesmu Tiem, kas rāpo, tiem,

kas lido. Ar savu dziedāšanu skolēniem
kādu no skatītājiem izdevās aizkustināt līdz
sirds dziļumiem.
Ļoti interesants bija norišu scenārijs.
Piesakot katru dziesmu, pasākuma vadītāji
klausītājus nedaudz iepazīstināja arī ar pašu
I. Kalniņu un viņa dzīves gājumu. Tāpat varēja uzzināt nelielu informāciju par gaidāmo dziesmu - kad tā sarakstīta, izpildīta vai
kur izmantota.
Skolotāja V. Dance par pasākumu teica:
- Pēc šīs pēcpusdienas bija zināms gandarījums, jo manī radās jaunības dienās piedzīvotās izjūtas, kad I. Kalniņš mums nozīmēja ko vairāk. «Dziesma par Napoleonu»
bija mana skolas laika viena no dziedātākajām dziesmām. Arī skolotāja L. Valaņina
domā, ka šāda veida pēcpusdiena varētu
kļūt par skolas tradīciju. Vēl skolotāja atzina, ka pasākuma ideja viņai ļoti patika un
arī pēcpusdiena bija izdevusies, jo ne katru
dienu var dzirdēt tik daudz skaistu dziesmu.
Viņa gan piebilda, ka skolēniem vēl daudz
jāmācās uzstāties: - Liekas, daži kautrējas,
ka viņiem jāstāv uz skatuves pilnas zāles
priekšā. Skolotāja nākamajos gados iesaka
vairāk domāt par vizuālo noformējumu un
atraktivitāti, lai priekšnesumi būtu vēl baudāmāki. Tāpat jādomā arī par skaņu aparatūru, tās pielietojumu. Taču kopumā viņa
I. Kalniņa pēcpusdienu vērtēja pozitīvi.
Direktora vietniece ārpusklases darbā
Inta Cirša atzina, ka ideja par šādu pasākumu viņai bija jau sen, taču skolēnu padome
to neapstiprināja. Šogad laikam kaut kas
bija mainījies, jo skolotājas ideja guva gan
skolēnu padomes, gan skolotāju atbalstu.
I. Ciršai liels prieks, ka katra klase iemācījās vismaz vienu I. Kalniņa dziesmu, ko
dzirdēja vēl 15 klašu skolēni.
Ieva Mačane, 12.b klase

Vēlamies jūs informēt, ka no 1. jūnija ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas
pakalpojumus Salacgrīvas novadā nodrošinās SIA Salacgrīvas Ūdens. Sakarā ar to
līdz 1. jūnijam tiks pārslēgti pakalpojumu sniegšanas līgumi un fiksēti skaitītāju rādījumi. Skaitītāju rādītāju salīdzināšanai mūsu pilnvarotais pārstāvis ieradīsies pie klienta
vai klientam ir iespēja nosūtīt informāciju uz e-pastu salacgrivas.udens@salacgriva.lv.
Tāpat pārslēgt līgumus un paziņot skaitītāju rādījumus iespējams SIA Salacgrīvas
Ūdens birojā Rīgas ielā 2 otrajā stāvā. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem lūdzam
zvanīt pa tel. 64071575.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību - jūsu «Salacgrīvas Ūdens»

Meklēju mājsaimnieci Tūjā uz pilnu slodzi.
Nepieciešamās iemaņas - ēst gatavošana, mājas uzkopšana, dārza aprūpe un
bērnu pieskatīšana. Tālrunis: 28887945.
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Jubilāriem
Itin visa mums dzīve ir vienīga –
Dziesmu, elsu un asaru vērta,
Smaidu, moku un dzīves cienīga –
Itin visa mums dzīve ir vienīga.
O. Vācietis

Zied zeme, smaržo daba
un mēs plaukstam un
atplaukstam tai līdz! Lai
jums un mums izdodas
saskatīt gaišo, mīļo un
labo sevī un sev tuvajos.

Mīļi sveicieni visiem maija jubilāriem!

JŪNIJS BIBLIOTĒKĀS
Laiks
11.VI

Pasākums
Tūjas bibliotēkas draugu izbraukuma tikšanās ar
dzejnieci G. Groti-Majori
Jūnijā
Laiks ceļojumam un atpūtai (tematiskā izstāde)
7.VI
Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar kultūras darbinieci
Rasmu Noriņu
Vidzemes lībieši un viņu pēcteči
Izstādes
Bērni - mūsu nākamības mantinieki (K. Skalbe) 1. jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
Dzimtene, mūžam mans skatiens Vaicājot tevī ir
vērsts (Ā. Elksne)
14. jūnijs - Staļinisko represiju upuru piemiņas diena
Sava ceļa gājējs - rakstniekam Erikam
Ādamsonam - 105
Jāņa dienu Dieva dēls Saules meitu sveicināja
No 1.VI Literatūras izstāde Jocīgais Bērziņš ar Melnā kaķa
firmas zīmi - karikatūristam Gunāram Bērziņam - 85
No 5.VI Literatūras izstāde Dabas rezervāti Latvijā
Jūnijā
Tematiskā izstāde Vasaras ceļvedis Salacgrīvas novadā
No 13.VI Tematiskā izstāde Gaidi, gaidi, Jāņumāte, Nu nāks tavi
Jāņubērni
Jūnijā
Literatūras izstāde Zaļā aptieka pļavās un dārzos
2. jūnijs Tikšanās ar ilggadējo Noskaņas vadītāju, bibliotekāri un
15.00
dzejnieci Liju Blūmu
11.VI
Tikšanās ar Gunu Groti-Majori
Izstāde Pinu Jāņu vainadziņu deviņiem ziediņiem

Vieta
Tūjas bibliotēka

Ainažu bibliotēka

2012. gada 30. maijs

2. jūnijā Zvejnieku parka estrādē
Salacgrīvas novada bērnu svētki

CEĻOJUMS ZIEDU
VALSTĪBĀ
No 12.00 piedzīvojumu trasīte
PUĶU CEĻŠ
ar pieturām Putnu dārzā,
Sēņu mežā, Velnu silā u.c.
(sākums - skolas pagalmā)
Mākslas skolas izstāde
Klinšu kāpšanas siena
Zirgu izjādes
Grafiti
Puķu darbnīca
15.30
16.00

dalībnieku gājiens no bērnudārza
Vilnītis
koncerts ZIEDU BALLE

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas
Aprīlī dzimuši:
Enija Ozola
Alise Ozola
Sandija Riņķe
Alise Zeimane
Dāvis Oriehovs
Katrīna Reiziņa
Adrians Zēģelis
Aizsaulē aizgājuši:
Zinaīda Lietuviete (1935)
Ilga Zālamane (1927)
Mirdza Andersone (1925)
Herta Slapjuma (1925)

Antonija Grante teic lielu paldies Ainažu pilsētas pārvaldniecei Ilonai Jēkabsonei
par tiltiņa salabošanu Ainažu pagasta Mērniekos.

SIA «SALACGRĪVAS
ELEKTROMONTĀŽNIEKS»
atrodas jaunās telpās
Pērnavas ielā 8, Salacgrīvā
Svētciema
bibliotēka

Salacgrīvas
bibliotēkā

Veikals noliktava piedāvā:
Digitālās televīzijas dekoderi un antenas
Instrumenti elektriķiem un
mājsaimniecībām BOSCH, SKIL
Kabeļi, vadi, rozetes, slēdži, kārbas,
elektrības skaitītāji, autom. drošinātāji
Gaismas ķermeņi (lustras, sienas un
iebūvējamie gaismekļi, dārza apgaismojums), ekonomiskās spuldzes LED
Skrūves, uzgriežņi, vītņu stieņi
Instrumentu īre

bērnu lit. centrs

Elektromontāžas darbu pakalpojumi
un konsultācijas
Zibens aizsardzība un pārsprieguma
aizsardzība
Vājstrāvas sistēmas
Videonovērošanas sistēmas
Autokameras ar ierakstu un GPS
Elektrotehniskie mērījumi
Mazā sadzīves tehnika
Tel. 64041330
Mob. tel. 28309153

Kultūras norises jūnijā
Salacgrīvā
2.VI

Zvejnieku parka estrādē Salacgrīvas novada bērnu svētki
Ceļojums ziedu valstībā
No 12.00 piedzīvojumu trasīte Puķu ceļš ar pieturām Putnu dārzā, Sēņu mežā,
Velnu silā u.c. (sākums skolas pagalmā)
Mākslas skolas izstāde, klinšu kāpšanas siena, zirgu izjādes, grafiti,
puķu darbnīca
15.30 dalībnieku gājiens no bērnudārza Vilnītis
16.00 koncerts Ziedu balle
15.VI 18.00 Salacgrīvas vidusskolas 9. klašu izlaidums - kultūras namā
16.VI 16.00 Salacgrīvas vidusskolas 12. klašu izlaidums – kultūras namā
15., 16.VI 17.00 - 20.00 kopā ar folkloras kopas Cielava vadītāju Zentu Menniku
mācīsimies svinēt Jāņus
22.VI 19.00 Jāņu ielīgošana pilskalnā - koncertuzvedums Īsa pamācība mīlēšanā.
Lomās: Valdis Ozoliņš, Dagnis Straubergs, Iveta Kupča, Aldis Ķemers,
Andris Irmejs, Guna Grote-Majore, Gunta Kristiņa, Inta Cirša,
Līga Jirgensone, Pārsla Dzērve, Guna Tazāne, Līva Zariņa,
Edīte Liedeskalniņa, Inguna Ādmīdiņa, Inese Jerāne, Jānis Kalniņš,
Austra Jirgensone, Boriss Borozdins, Ilze Ķemere u.c.
Režisors - Eduards Ādmīdiņš. Piedalās deju kolektīvi Randa,
Tingeltangels un Saiva
21.00 Līgo balle. Spēlē Avārijas brigāde. Ieeja brīva

Liepupē
21.,22.VI
Vasaras saulgrieži Zeltiņos
18.00 iepazīšanās un atkalredzēšanās laiks
19.00 siera siešana, galda klāšana un vēl daži neatliekami darbiņi
20.30 uguns rituāls
21.00 mielasts un atspirdzinājumi
22.00 (22.22) Saules pavadīšana
22.30 dziesmas, rotaļas un danči
23.00 pūdeles aizdedzināšana
23.30 mielasts, atspirdzinājumi, dziesmas un danči
24.00 uguns plosta laišana ezerā
00.30 atspirdzinājumi, mielasts, danči, dziesmas un citas aktivitātes
04.29 Saules sagaidīšana
30.VI 20.00 Pēterdienas danču svētki Liepupes pilskalnā
Kad aizgāja Jāņu diena,
Tad apklusa lakstīgala;
Tad dziedāja Pēter’ bērni,
Ogu laiku gaidīdami.
Jaunās pilskalna deju grīdas iemēģināšanas koncerts.
Piedalās Liepupes pagasta tautas nama deju kolektīvi Liepupīte,
Ulubele un draugu kolektīvi no tuvienes un tālienes
Noslēgumā zaļumballe ar tautas mūziku. Ieeja brīva

Ainažos
9.VI 16.00 Ainažu kultūras namā K. Valdemāra Ainažu pamatskolas izlaidums
17.VI 18.00 Ainažu kultūras namā Jāņu ielīgošana Katru gadu Jānīts nāca...
Kultūras nama dramatiskā kolektīva izrāde. Piedalās Ainažu jauktais
koris Krasts un jauniešu deju kolektīvs Randiņš
23.VI 23.00 Ainažu jūrmalā pie Baltās saules pie lielā ugunskura Līgoballe,
spēlē Merc. Līgosim kopā!

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv
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Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

