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Tiekas Latvijas piekrastes pašvaldību
vadītāji
13. aprīlī Salacgrīvā, Kuivižu atpūtas
kompleksā notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības pašvaldību vadītāju
sapulce, kuras laikā apsprieda divus aktuālākos jautājumus saistībā ar piekrasti:
piekrastes infrastruktūras atbalstu virzienu
iekļaušanu Nacionālajā attīstības plānā
(NAP) un piekrastes piederības jautājumu Zemes pārvaldības likuma projektā.
Sapulcē diskutēja par apkopotajiem piekrastes pašvaldību priekšlikumiem par infrastruktūras attīstību un par to iekļaušanu
NAP. Tika runāts arī par NAP prioritāti
Izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Pēc sapulces piekrastes pašvaldību vadītāji devās nelielā ekskursijā, kuras laikā
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs viesiem pastāstīja par
inovatīvajiem risinājumiem jau īstenotos
projektos – Kohēzijas fonda programmā
Infrastruktūra un pakalpojumi izbūvēto
atdzelžošanas staciju, bērnu rotaļu laukumu, kura apgaismojumam izmanto saules
baterijas un vēja ģeneratorus. Viesi tuvāk

apskatīja jūras siltuma kā atjaunojamās
enerģijas izmantošanas projektu - siltumsūkni – un pastaigā līdz jūrai apskatīja
Zvejnieku parka stadionu, pašu parku,
kurā notiek festivāls Positivus, un uz Salacgrīvas vidusskolas jumta uzstādītos
saules kolektorus. Apmeklējot Kuivižus,
piekrastes pašvaldību vadītāji apskatīja
jaunbūvējamo piestātni un atpūtas kompleksu Kapteiņu osta.
- Mums ļoti patika Salacgrīvā un Kuivižos. Te var redzēt, kā notiek normāls darbs
un kas tiek darīts. Ir jūtama saimnieka
roka un atbalsts no deputātu puses. Redzu
lielas perspektīvas Kuivižu ostas tālākai
attīstībai. Skatoties no malas un tiekoties
ar cilvēkiem, saprotu, ka priekšsēdētājs
ir savā vietā, - pēc sapulces teica Latvijas
Piekrastes pašvaldību apvienības valdes
priekšsēdētājs Edmunds Pētersons.
Sanāksme notika Interreg IV A projektā
Pilsētas tīrākai Baltijas jūrai.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs iepazīstina piekrastes pašvaldību vadītājus ar jūras siltuma projektu

Salacgrīvā donoru diena Tūjā elektrības pieslēgumu
pārņem Latvenergo

Donori
Daigu Gaili,
kura asinis
šoreiz
nodeva
jau 100.
reizi, sveica
Salacgrīvas
Sarkanā
Krusta aktīviste Ilga
Līdaka

Salacgrīvā aizvadīta kārtējā Valsts asins
donoru centra (VADC) un Salacgrīvas Sarkanā Krusta (SK) nodaļas organizētā donoru diena. Šogad pirmā donoru diena Salacgrīvā bija īpaša, jo asinis nodot atnāca 109
cilvēki (diemžēl 12 veselības stāvokļa dēļ
nācās atteikt), necerēti daudz – 19 cilvēku
– asinis nodeva pirmo reizi, toties divas donores – Daiga Gaile un Alla Birzgale - asinis šajā dienā ziedoja jau 100. reizi.
Salacgrīvas SK nodaļas aktīviste Ilga
Līdaka atzina, ka tik liela rosība Salacgrīvas kultūras namā nav bijusi sen: - Cilvēki
nāk nodot asinis pat veselām ģimenēm, jo
apzinās, cik tas ir vajadzīgi. Prieks par jaunajiem donoriem Jāni Ļebedevu, Antonu
Kladkovu, Mārtiņu Rasumu, Inetu Andersoni, Gustu Gustavu Zvīni, Kristu Dauguli,
Laini Karlsoni, Jēkabu Raģi, Elviju Veidi,
Ievu Rozmiaņecu, Aivi Pāži, Gvido Ladusānu, Artūru Maurīti, Ievu Kuku, Indru Jēkabsoni, Agri Balodi, Raivi Antonovu, Aigu
Baumani un Līgu Krastiņu. Paldies visiem,
kas dara šo labo darbu! Katrs donors pateicībā par asins ziedošanu saņēma VADC
sarūpēto brokastu paciņu, 3 latus un novada
domes apmaksātas brīvpusdienas.
Īpaši cilvēki šajā dienā bija D. Gaile

un A. Birzgale, kuras asinis ziedoja jau
100. reizi. Nedaudz samulsusi, Daiga pastāstīja: - Man bija 19 gadu, kad pirmo reizi
nodevu asinis. Savulaik to darīju kopā ar
vīramāti, tagad nāku ar meitu Elīnu, dēlu
Aivaru un vedekliņu. Vecākā meita Laura
diemžēl asinis nodot nevar. Prieks palīdzēt
citiem!
Gaidot rindā, lai pirmo reizi varētu nodot asinis, Salacgrīvas vidusskolas 12. klases jaunieši šķita nedaudz satraukušies.
- No klases esam atnākuši septiņi. Vēlamies
palīdzēt cilvēkiem, - teica tie, kuri tūlīt pēc
asins nodošanas gatavojās doties uz skolu
kārtot ieskaites.
Asinis ir neaizvietojamas, lai cilvēks
spētu dzīvot, strādāt un pat atpūsties. Šobrīd daudziem cilvēkiem donors ir vienīgā cerība izdzīvošanai. Viņi paši nespēj
pateikt, cik ļoti viņiem ir vajadzīga šāda
palīdzība. - Tu vari atsaukties, negaidot aicinājumu vai lūgumu, un palīdzēt mediķiem
izglābt daudzus tūkstošus slimnieku! - paturēsim prātā šos vārdus un padomāsim, ka
varbūt arī mēs varam kļūt par donoriem un
palīdzēt cilvēkiem.
Ilga Tiesnese

Elektroapgādes pieslēgumu Tūjas ciemā atklāj novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis
(no kreisās), AS Sadales tīkli pārstāvis Guntis Jansons, novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs un Tūjas ciema vecākā Rūta Kalniņa

25. aprīlī Tūjā bija nozīmīgs notikums
- Salacgrīvas novada dome Latvenergo Sadales tīkliem svinīgi nodeva ciema
elektrības pieslēgumu. Novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, griežot
simbolisko lenti, teica: - Ir noslēdzies ļoti
veiksmīgs projekts. Paldies visām iesaistītajām pusēm, jo tas tika īstenots kopīgiem
spēkiem. Esam sakārtojuši elektroapgādes
sistēmu Tūjas ciemā. Pašvaldībai šī sistēma katru gadu radīja 12 000 latu zaudējumu, bet pats svarīgākais ir tas, ka mēs
vairs neuzņemsimies to, kas mums nav
jādara. To darīs profesionāļi – šajā gadījumā AS «Latvenergo» un AS «Sadales
tīkli».
Sadales tīklu pārstāvis Guntis Jansons
arī pateicās visiem par ieguldīto darbu:
- Vispirms paldies novada domei, ka esam
tikuši pie jauniem 117 klientiem. Te redzams pozitīvs reģionālo reformu rezultāts! Šis pasākums ir līdzīgs pavasara ziedam, kas ir uzplaucis šajā skaistajā laikā.

Domāju, ka visas puses ir apmierinātas.
Novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis pastāstīja, ka līdz šim iedzīvotāji par
patērēto elektroenerģiju vispirms maksāja pašvaldībai, savukārt tā norēķinājās ar
Latvenergo. Tagad viss būs vienkāršāk.
Tūjas ciema elektroapgādes sistēmu
sakārtošana prasīja ne mazumu līdzekļu.
Kopā ar projektēšanas, celtniecības un
pēcuzskaites darbiem pašvaldības finansējums ir Ls 70 000, savukārt Latvenergo
projektā ieguldīja aptuveni 40 000 latu.
Bez elektroapgādes sistēmu sakārtošanas,
kabeļu nomaiņas Tūjā, Liedaga ielā uzstādītas 4 LED apgaismes lampas. Darbi šīs
ielas labiekārtošanā vēl turpināsies.
Šo sasāpējušo problēmu pēc 17 gadiem
veiksmīgi atrisināja Salacgrīvas novada
dome, AS Latvenergo, AS Sadales tīkli,
SIA Elektromontāžnieks, SIA Energoceltnieks un Ivara Frīdberga projektēšanas firma IF PROJEKTS.
Ilga Tiesnese
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DAP čakli strādāja

Salacgrīvas novadā
Pirmie talkas rītā darbu sāka tūjieši. Jau
pl. 9 no rīta pie veikala Vērdiņš pulcējās
lieli un mazi. Sadalījušies grupās, talcinieki
saņēma kartes ar maršrutiem, talkas koordinatoru telefonu numuriem un atzīmēto pusdienošanas vietu. Darbus Tūjā organizēja
ciema vecākā Rūta Kalniņa un biedrības
Tūjaskrasts pārstāvis Andris Strods. Viņš
atzīmēja, ka diemžēl nav ieradies tik daudz
talkotāju, cik iecerēts: - Bet centīsimies izdarīt visu šai dienai ieplānoto. Par lielāko
problēmu viņš uzskata vasarniekus, faktiski viņu attieksmi pret atkritumu atstāšanu.
Diemžēl viņi talkā nepiedalījās.
Darbu tūjiešiem talkas dienā ļoti daudz
– vieni devās no Liepupes pa pludmali uz
Tūjas pusi, citi no Ķurmraga pa pludmali
uz Tūju, tad dienaskārtībā bija galvenais
ceļš ar visām piebraucamajām vietām. Tika
sakopts Zaķakmens, pie tā uzstādīja galdu.
Viena brigāde ieraka velomaršruta norādes
stabus, cita devās Zaķu virzienā, vēl kāda
sakopa vecās izgāztuves Tūjā. Savācējbrigāde pēc tam vienuviet saveda visus atkritumu maisus. Lielajā talkā piedalījās arī
Latvijas Volvo klubs, dejotāji no Ulubeles.
Ap pulksten 2 - 3 pusdienlaikā visus talkotājus Krimalniekos gaidīja silta zupa un
kopīgas sarunas.
Salacgrīvā pie Pārcēlāja sapulcējušos
talkas dalībniekus uzrunāja novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Liels
prieks, ka esat atraduši laiku ziedot sevi
kopīgam darbam, kopīgai teritoriju sakopšanai. Novēlu visiem veiksmīgu šo dienu!
Savukārt talkas koordinators Jānis Cīrulis
pastāstīja, ka novadā pieteiktas 15 talkošanas vietas, t.sk. Salacgrīvā, Liepupē, Ainažos, Mērniekos, Tūjā, Korģenē, Lauvās,
Svētciemā, Vecsalacā un Kuivižos.
Salacgrīvas vidusskolas 4.a klase kopā
ar skolotāju Edīti Liedeskalniņu vispirms
lika putnu būrus Melnalkšņu parkā un tad
devās tīrīt pludmali. - Cimdi un maisi ir,
cepures arī, - tā par bērnu gatavību darbam teica skolotāja. Arī Ainažos talkoja
lieli un mazi. Pārvaldniece Ilona Jēkabsone pastāstīja, ka šogad pirmo reizi Ainažos
talkā piedalās SIA Grandeg. Uzņēmuma
pārstāve Zane apliecināja: - Esam zaļi domājošs uzņēmums un atbalstām vides tīrību. Šodien te esam visi – gan darbinieki
no Rīgas, gan Ainažiem. Sakārtosim atpūtas vietu pie «Baltās saules» un pludmali.
Turpat netālu jūrā peldēja gulbju pāris, kas,
šķiet, arī priecājās par sakoptu un tīru jūrmalu. Savukārt skolēni talkoja jūrmalā un
parkā. Balto bērzu birzītē pie Arizonas strā-

dāja pensionāri. Aija Šmite smejot aicināja:
- Uzraksti tā skaisti - skaisto meiteņu grupa
talkoja baltajos bērzos. Strādājam, galvas
nepacēlušas, un jūtamies labi.
Braucot no Ainažiem uz Salacgrīvu un
pēc tam uz Svētciemu, pārņēma dīvaina sajūta – likās, šajā dienā rosība ir visur. Ceļmalās līkņāja lieli un mazi, veci un jauni.
Ferzena kapenēs talkoja Jauniešu konsultatīvā padome un 12.b klase kopā ar
novada domes priekšsēdētāju. Viņi tur strādāja jau trešo gadu un rādījās pārliecināti,
ka vēl pēc kāda laika šī būs vieta, ko rādīt
pilsētas viesiem kā apskates objektu.
Svētciemā liela rosība valdīja jau visu
nedēļu. Tika tīrīts parks, grābtas lapas, zāģēts un trimerēts, labiekārtots centrs pie
veikala un sakopta veco dzirnavu apkārtne.
Ciema vecākais Uldis Apsītis apliecināja,
ka strādāts jau visu nedēļu: - Tīrām parku,
ciema centru, sabērām melnzemi, uzlikām
akmeņus. Gribam atjaunot bijušo strūklaku
centrā. Cilvēki ir atsaucīgi, paldies zemnieku saimniecībai «Robežnieki» un Sandrim
Eizenbergam, Grigorijam Kuzminam, Viktoram Saučukam, Valērijam Grigorjevam.
Malači! Nekādus lielos līdzekļus jau tas
neprasa, vien gribēšanu. Uzskatu, ka talkas
dienā jāveic labiekārtošana, nevis jāvāc
citu atstātie atkritumi.
Diemžēl nevarēju paspēt izbraukt visas
talkošanas vietas, tāpēc šajā rakstā tikai neliels ieskats tāsdienas norisēs. Zinu, ka čakli talkoja visi, bet īpaši lielu paldies sakām
ciemu vecākajiem Rūtai Kalniņai, Laurai
Tomsonei, Uldim Apsītim, Ingai Kalniņai, Mārim Melnalksnim, Aivim Ķirsim,
Ausmai Meerentei, pārvaldniekiem Ilonai
Jēkabsonei un Aivaram Ilgavīzim, biedrībām Tūjaskrasts un Mežābele un, protams,
visiem talciniekiem.
Apkopojis statistiku, Salacgrīvas novada Lielās talkas koordinators J. Cīrulis
pastāstīja, ka talkā visā novadā piedalījās
915 talcinieku: Ainažos 130, Liepupē un
Tūjā – 300, Salacgrīvā – 170, Lāņos – 30,
Svētciemā – 70, Lauvās – 20, Korģenē
– 65, Vecsalacās - 70 un Kuivižos – 60.
Kopā savākts 3300 atkritumu maisu un
visdažādākās lielgabarīta mantas – veci
televizori, riepas, automašīnu detaļas.
- Bija liela atsaucība. ZAAO otrdien, trešdien solījis savākt visus noteiktajās vietās
savāktos atkritumus. Savukārt komunālā
dienesta vīri savāca kopā atsevišķās vietās
saliktos atkritumu maisus. Paldies visiem
par darbu! - viņš sacīja.
Ilga Tiesnese

Savāktie atkritumi nesatilpa vienā auto piekabē – bija jābrauc vēl...

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas darbi un apkārtnes sakopšana Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
darbiniekiem ir ikdiena. Tālab arī šī gada
Lielajā talkā, gan organizējot darbus, gan
paši strādājot, neiztrūkstoši piedalījās
DAP Vidzemes reģionālās administrācijas
darbinieki.
DAP piederošajā dabas liegumā Karateri tika savākti 47 maisi ar sadzīves atkritumiem. Tie acīmredzami izgāzti pēc
kādas mājas tīrīšanas un izvākšanas, tāpēc
nebija grūti konstatēt vainīgos, jo starp atkritumiem atradās gan padomju laika pase
un goda raksts, gan pavisam nesens telefona rēķins, kurā atrodams gan vārds, gan
adrese. Tālab nebija tālu jāmeklē – vainīgais izrādījās kāds ainažnieks.
21. aprīļa rītā jūras krastā pie Vitrupes
stāvlaukuma pulcējās DAP darbinieki un
Salacgrīvas vidusskolas 10.a klases skolēni ar savu audzinātāju Intu Balodi, lai
veiktu eolo akumulāciju veicinošu stādījumu ierīkošanu. Mērķis – novērst pamatkrasta noārdīšanos un veicināt degradētā
jūras krasta kāpu atjaunošanos. Talkas
laikā, stādot kārklus, tika stiprinātas jūrmalas kāpas 400 m garumā no stāvlaukuma līdz Vitrupes grīvai. Tā kā šis darbs
veicās ātri, turpinājumā talcinieki sakopa
apkārtni ap stāvlaukumiem un jūrmalas
kāpās. Atkritumu tur netrūka. Valsts vides
inspektors Guntars Viļļa lēsa, ka savākti
apmēram 3 m3 sadzīves atkritumu. Patīkamu pārsteigumu sagādāja kaimiņi no Lietuvas, kas ar lepnu apvidus automašīnu
bija apstājušies pie jūras atpūsties, bet, ieraugot talciniekus, piebiedrojās atkritumu

vākšanā. Prieks, ka ar savu degsmi spējam aizraut pat kaimiņvalsts iedzīvotājus!
Tai pašā laikā cita DAP iniciēta sakopšanas talka notika gleznainās Svētupes
krastos pie Kuiķules. Pēc visu vajadzīgo
atļauju saņemšanas un vadoties no zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinuma, tika
nolemts netīrīt pašu upi, kur pašlaik notiek masveidīgs zivju nārsts, bet tīrīt un
veidot krasta ainavu, domājot arī par upes
krastu nostiprināšanu. Jau iepriekš bija
veikts sagatavošanās darbs – atzīmēti visi
koki, kas neapdraud upi un saglabājami
tās krastu stiprināšanai, kā arī tie, kas palīdz uzturēt nepieciešamo mikroklimatu
Eiropas nozīmes biotopiem, kas atrodas
šajā apkārtnē. Pateicoties brīnišķīgajam
laikam, SIA Acteks darbiniekiem, apkārtnes iedzīvotājiem un DAP pārstāvjiem,
tika ne vien sakopti aptuveni 200 m Svētupes krasta pie Upuralām, bet arī ar sevišķu prieku arī attīrīta apkārtne ap upes
krastā augošo Kuiķules priedi. Veicot
mērījumus, konstatēts, ka tā 10 gadu laikā
izaugusi par 11 cm un tagad sasniedz ievērojamo 278 cm apkārtmēru.
Valsts vides inspektors Gintārs Rubenis priecājās, ka apkārtnē dzirdama vēl
citu talcinieku darbošanās. Lai gan šīs
talkas laikā netika izdarīts viss iecerētais, talcinieki bija pārliecināti, ka ar savu
spēku un enerģiju var padarīt skaistākas
un zaļākas gan īpaši aizsargājamās, gan
vienkārši skaistas dabas teritorijas.
Zane Rubene,
Dabas aizsardzības pārvaldes valsts
vides inspektore

LTRK talkoja Ainažu Jūrskolas muzejā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) kolektīvs jau otro gadu Lielajā talkā
strādāja Ainažu Jūrskolas muzejā.
Šopavasar viņi palīdzēja sastrādāt
malku ziemai. Muzeja vadītāja
Iveta Erdmane pastāstīja, ka pērn
LTRK talcinieki no akmeņiem iekārtoja vietas enkuriem, zāģēja,
skaldīja un krāmēja malku ziemai
un saveda granti.
Muzeja teritorijas iežogojuma atjaunošanai LTRK Ainažu
Jūrskolas muzejam dāvināja 500
latu, ko uzņēmēji dažādu LTRK
organizētu pasākumu laikā ziedojuši Krišjāņa Valdemāra fondam.
Muzeja vadītāja uzsvēra: - Šis ir
pirmais ziedojums muzeja žoga
atjaunošanai. Cerams, ka būs vēl
ziedotāji, kas palīdzēs. Dāvinājumu I. Erdmanei nodeva LTRK
viceprezidente, Tirdzniecības padomes vadītāja Daina Pečate un
LTRK padomes loceklis, Mazo
un vidējo uzņēmumu padomes
priekšsēdētājs Andris Vanags.
Pie talciniekiem ieradās arī Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona
Jēkabsone.
- LTRK garīgās vērtības ar
savu veikumu izglītības, jūrniecības un uzņēmējdarbības stip-

rināšanā iemieso tāda personība kā jaunlatvietis Krišjānis
Valdemārs, - dāvanu pasniedzot.
teica D. Pečate. Viņa skaidroja,
ka tādēļ LTRK Ainažu Jūrskolas
muzeju kā Valdemāra dibinātās
mācību iestādes liecību turētāju
izvēlējusies talkošanai.
Krišjāņa Valdemāra fondu LTRK dibināja 2011. gada
11. martā. Fonda darbības mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, turpinot īstenot K. Valdemāra vēsturiskos ideālus; finansiāli
atbalstīt komersanta kā aroda
cieņas un reputācijas vairošanu
un piešķirt apbalvojumus izcilām
personībām par viņu ieguldījumu
uzņēmējdarbības vides attīstībā.
Valdemāra fonda uzdevumi ir
vairot Latvijas uzņēmēju pašapziņu, iedvesmot jauniem izaicinājumiem un savstarpēji dalīties
bagātībā (mecenātisms).
Pēc kārtīga darba talcinieki
cienājās ar zupu un kavējās sarunās. - Talcinieki šogad strādāja
dūšīgi. Jāspēj tik izdomāt darbus!
Viņi sazāģēja malku, daļu arī saskaldīja un sakrāmēja. Prieks par
tik čakliem strādniekiem, - prieku
neslēpa muzeja vadītāja.
Ilga Tiesnese

Talkotāji pie Krišjāņa Valdemāra pieminekļa kopā ar muzeja vadītāju, kurai nupat pasniegts 500 latu vērts čeks
muzeja žoga atjaunošanai
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Novada domes sēdē maijā
Apstiprināti grozījumi lēmumā Par
Salacgrīvas novada pašvaldības piederošā autoceļa A1 blīvi neapbūvēto maršruta
posmu nodošanu valsts īpašumā.
Apstiprināta pašvaldības nekustamā
īpašuma – zemes starpgabala Valdemāra
ielā 97b Ainažos - nosacītā cena (Ls 3600)
un apstiprināti tā izsoles noteikumi.
Nolemts rīkot nekustamā īpašuma
Mežgravās, Liepupes pagastā, nomas
tiesību mutisku izsoli uz administratīvās
ēkas nedzīvojamām telpām pagraba stāvā.
Nomas tiesību izsoles sākumcena telpām
ar kopējo platību 40,9 m2 vienam mēnesim
– Ls 15,43. Apstiprināti izsoles noteikumi.
Ar iepriekšējiem telpu nominiekiem
uz 2 gadiem pagarināts nedzīvojamo telpu
nomas līgums pašvaldības nekustamā īpašumā Ostas ielā 3 Salacgrīvā.
Apstiprināti detālplānojumi īpašumiem Mārītes un Granti Liepupes pagastā.
Nolemts sākt detālplānojuma izstrādi īpašumam Lejnieki Salacgrīvas pagastā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināts Guntis Kārkliņš. Apstiprināts
detālplānojuma īpašuma Lejnieki darba
uzdevums.
Apstiprināti grozījumi nolikumā Par

kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome
atbalsta nevalstiskās organizācijas.
Apstiprināts Salacgrīvas novada domes iestādes Korģenes feldšeru – vecmāšu
punkts nolikums.
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas
novada bibliotēku padomes nolikumā.
Nolemts nevirzīt Limbažu Galveno
bibliotēku akreditācijai reģiona galvenās
bibliotēkas statusam Salacgrīvas novada
pašvaldības bibliotēkām.
Nolemts piedalīties Igaunijas - Latvijas pārrobežu programmas projektā Development of water tourism as nature and
active tourism components in Latvia and
Estonia/RIVERWAYS (Ūdenstūrisma kā
dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā). Salacgrīvas
pašvaldības finansējuma daļa 8200 EUR,
t.sk. Igaunijas - Latvijas pārrobežu programmas finansējums 6806 EUR jeb 83%
no kopējām projekta izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums 1394 EUR (17%).
Finansiāli (Ls 150) atbalstīts Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības
biedrības Mūsu ķepas rīkotais pasākums
12. maijā.
Nolemts nodot dzīvojamās mājas

Liepupe 30 Liepupē pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku biedrībai Liepupe 30.
Pieņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības, dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir
pienākums noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar attiecīgajiem
pakalpojumu sniedzējiem
Finansiāli (Ls 232) atbalstīti Salacgrīvas biedrības Smiltis pa gaisu rīkotie
pasākumi 3. un 17. jūnijā, 1., 8. un 29. jūlijā, 5. un 26. augustā.
Apstiprinātas pašvaldības aģentūras
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi atsavināmās kustamās mantas nosacītās cenas
un apstiprināti izsoles noteikumi.
Nolemts uzsākt pašvaldības aģentūras Salacgrīvas komunālie pakalpojumi
likvidācijas procesu.
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas
novada domes darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2012. gada pamata un speciālajā budžetā.
Rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes ūdeņos uz 10 gadiem iznomātas SIA Rostokas
Aroma.

Nolemts ņemt kredītu Ls 51 331 no
Valsts kases, lai īstenotu Centrālās Baltijas
jūras reģiona INTERREG IV A programmas atbalstīto projektu Development and
improvement of cycling route network in
Central Baltic area (Veloceliņu tīklu attīstība un uzlabošana Centrālās Baltijas
reģionā).
Nolemts ņemt kredītu Ls 16 554 no
Valsts kases, lai īstenotu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
atbalstīto projektu Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā.
Nolemts ņemt kredītu Ls 181 187
no Valsts kases, lai īstenotu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma Teritorijas
attīstības stratēģijas īstenošana atbalstīto
projektu Multifunkcionālā centra izveide
Salacgrīvā.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes
protokolu varat iepazīties Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 vai novada mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese

Sabiedrība ar dvēseli izvēlas projektus Salacgrīvā

30. martā noslēdzās pieteikumu iesniegšana projektu konkursam Sabiedrība ar dvēseli, kas tiek rīkots sadarbībā
ar Nīderlandes asociāciju Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
un Salacgrīvas novadā notiek pirmo gadu.
Saskaņā ar programmas nosacījumiem
viena projekta īstenošanai konkursā pieejams finansējums līdz 1000 eiro. Šī konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti, veicinot iedzīvotāju privātu iniciatīvu,
kā arī atbildību par savas dzīves vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu
Salacgrīvas novadā kopā iesniegti 29
projekti. Lai vērtētu un izvēlētos labākos, komisija - Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, domes
Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese, domes projektu koordinatore Baiba
Ozoliņa, SIA Ķemers Business and Law
Company valdes priekšsēdētājs, novada domes deputāts Kaspars Ķemers un
KNHM pārstāvis Latvijā Niko Opdams 19. un 20. aprīlī apmeklēja visu iesniegto
projektu grupas plānotajās projektu īstenošanas vietās.
Pēc iepazīšanās ar konkursam pieteikto
projektu pārstāvjiem un projektu idejām

vērtēšanas komisija noteica 6 labākos, kuri
visvairāk atbilda nolikumam. Priekšroka
tika dota projektiem, kas bija labāk izstrādāti, finansiāli pamatoti un paredzēja augstāku pašu iedzīvotāju līdzdarbību. Tie ir:
etnisko tradīciju kopas Skale iesniegtais projekts par tērpu aksesuāru izgatavošanu kora Pernigele dalībniekiem;
izglītības, kultūras un sporta biedrības Liepupe projekts Mirklis zaļākai dzīvei, kurā paredzēts labiekārtot un apzaļumot ainavisko vidi pie Liepupes izglītības
un kultūras centra;
Tūjas iedzīvotāju grupas Saules mīlētie projekts Dzintara taka, kas paredz noejas un trepju atjaunošanu pie jūras Dzintara ielas galā;
Svētciema attīstības biedrības projekts Svētupes ainavas, kurā plānots atjaunot gājēju tiltiņu pār Svētupi un izveidot jauku tikšanās vietu vietējiem
iedzīvotājiem;
iedzīvotāju grupas Vecsalacieši projekts, kurā paredzēts labiekārtot atpūtas
vietu Vecsalacā, Salacas krastā;
Mērnieku iedzīvotāju grupas projekts
par bērnu rotaļu un atpūtas laukuma Jautrais zilonītis izveidošanu.

Ar iedzīvotāju grupas Saules mīlētie projektu (noeju līdz jūrai Tūjā) vērtēšanas komisiju Niko Opdamu (no kreisās), Baibu Ozoliņu un Kasparu Ķemeru - iepazīstina Sandra Pukšto

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atzina, ka izvēlēties atbalstāmos
projektus nebijis viegli: - Idejas ļoti interesantas un radošas. Šķiet, esam izdarījuši
pareizo izvēli. Iepazīstoties ar projektiem,
konstatējām vairākas lietas, kas darāmas
pašvaldībai un pat neprasa lielus finanšu
līdzekļus.
Arī KNHM pārstāvis Niko Opdams
rādījās apmierināts ar projektu konkursa
norisi Salacgrīvas novadā un atzina, ka
bijis patīkami pārsteigts gan par iesnieg-

to projektu skaitu, gan to kvalitāti. - Lai
gan projektu bija daudz un noteikt labākos
nepavisam nebija viegli, tomēr rezultātā
izvēlējāmies tos, kas tiešām dos vislielāko
ieguvumu novada dzīves vides kvalitātes
uzlabošanā, - viņš secināja un piebilda, ka
ar nepacietību gaida, kad varēs redzēt apstiprinātos projektus jau īstenotus.
Pavisam drīz Salacgrīvas novada dome
slēgs līgumus par projektu finansēšanu, un
tad jāķeras pie darba.
Ilga Tiesnese

Liepupē apgūst dabīgās kosmētikas gatavošanas māku
30. martā izglītības, kultūras un sporta
biedrība Liepupe laipni aicināja ikvienu
interesentu, kuram rūp sava un tuvinieku
veselība, iegūt jaunas zināšanas par dabīgās kosmētikas būtību un tās pagatavošanu mājas apstākļos. SIA Calendula lektore Laura Bāliņa nodarbības apmeklētājus
iepazīstināja ar to, kāpēc jāizvēlas dabīgā
kosmētika, sniedza ieskatu dabai un cilvēka veselībai kaitīgo vielu pasaulē, ko
plaši izmanto mūsdienu kosmetoloģijā, –
šampūnos, dušas želejās, ziepēs, smaržās,
dekoratīvajā kosmētikā un citās ikdienā
plaši izmantotās precēs. Īpaši nozīmīga šī
tēma ir ģimenēm ar bērniem, jo jau sen
pierādīta atsevišķu ķīmisko vielu kaitīgā
ietekme uz bērnu veselību. Aplūkojām
arī dabīgās kosmētikas produktu paraugus – krēmus, ķermeņa higiēnas līdzekļus, lūpu balzamus, vannas ziepītes ziedu
formās, ķermeņa losjonus, lūpu spīdumus
un citus produktus, kas lieliski noder ne
tikai personiskai lietošanai, bet arī jaukai
dāvanai.

Pēc teorijas apguves vērojām pasniedzējas demonstrēto dušas želejas, lūpu
balzama un sejas krēma pagatavošanu,
kas izrādījās krietni vieglāk paveicama,
nekā domājām. Vēlāk interesenti pievērsās praktiskajam darbam un pēc izvēles
paši pagatavoja vienu produktu - ķermeni
attīrošu pirts skrubi vai māla sejas masku.
L. Bāliņa iepazīstināja klātesošos arī
ar ēterisko eļļu (citrusu, augļu, rožu, tējaskoka, mandeļu u.c.) pozitīvajām īpašībām un deva ieteikumus to izmantošanā.
Katrs varēja pasmaržot eļļu aromātus un
atzīmēt sev tīkamākos, lai vēlāk ērtāk
orientētos plašajā piedāvājumu klāstā.
Saņēmām arī dabīgās kosmētikas produktu pagatavošanas receptes, kas noderēs, gatavojot šādu kosmētiku mājās.
Paldies par jaukās nodarbības finansējumu Salacgrīvas novada domei un Dagnim
Straubergam.
Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta biedrības
«Liepupe» valdes priekšsēdētāja

Pēc teorētiskās apmācības nodarbību dalībnieki paši varēja gatavot kosmētikas līdzekļus
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Lieldienas

Jampadracis
Kapteiņu ostā

PII Vilnītis filiālē Svētciemā

Jau trešo gadu Kapteiņu osta aicina
ģimenes ar bērniem kopā nosvinēt Lieldienas. Kaut šogad laikapstākļi nelutināja
- gaisā jautri rotaļājās sniega pārsliņas -,
tas netraucēja jautri pavadīt pēcpusdienu
restorāna zālē. Tik daudz bērnu čalu un
smieklu, gaidot olu krāsošanas brīdi! Tradicionāli olu krāsošanai izmanto sīpolu
mizas, puķītes, lapiņas, zariņus, pūpolus,
auzu pārslas, dažādas tējas, putraimus utt.
Itin viss lieliski noderēja daudzveidīgu
un oriģinālu Lieldienu olu izraibināšanai.
Katrs no mājām bija atnesis krāsotās oliņas un pat kompozīcijas. Neiztrūka olu ripināšanas sacensības, kurās pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma balviņas. Un, protams,
olu kaujas!
Bērnus priecēja jaukas zaķenes Laura
un Alīna, kuras rīkoja bērniem rotaļas un
stafetes. Visi kopā krāsoja no papīra izgrieztas oliņas un zaķīšus, ar ko pēc tam
izdekorēja pūpolu zarus, kas vēl ilgi priecēja restorāna apmeklētājus. Kamēr bērni
rotaļājās, vecākiem bija dots uzdevums no
mazām lapiņām ar vārdiem izveidot skaistu Lieldienu pantiņu. Trīs jaukāko pantu
runātāji tika pie gardiem rolbiskvītiem, ko
bija sacepušas mūsu pavārītes Ivanda un
Solvita.
Un kur nu svētki bez pārsteigumiem!
Ārā bērnus gaidīja ponijs Bass, kuru saimnieks Andris Gīze bija atvedis pie mums,
lai izvizinātu bērnus. Tie tik bija prieki!
Pat garā rinda uz vizināšanos nevienu
nebaidīja.
Pasākuma izskaņā bērniem bija jāsameklē trīs pārsteiguma groziņi, no kuriem
katram tika kaut kas garšīgs.
Paldies visiem, kuri atnāca, un īpaši
tiem, kuri mūsu pasākumus apmeklējuši
jau visu trīs gadu garumā. Paldies Vinetai
un Ojāram, kuri palīdzēja rotaļās, abām
zaķenēm Laurai un Alīnai, A. Gīzem par
dāvāto vizināšanās prieku! Uz tikšanos
nākamajā pasākumā!
Guna Pēce

4. aprīlī PII Vilnītis Svētciema filiālē
rīts bija jauku satraukumu pilns. Snīpīšu un Snīpju grupiņu bērni krāsoja olas
– gatavojāmies Lieldienu noslēguma pasākumam – olu ripināšanai, olu kaujām
un rotaļām ar Lieldienu Zaķi, kā arī olu
ēšanai. Bērnu krāsotās oliņas sanāca košas un raibas, gluži kā V. Ļūdēna dzejolītī
Lieldiena:
Kas par krāsām Košas, košas!
Kas par olām Raibas, raibas!
Tad sekoja Snīpju gājiens uz bibliotēku,
kur visus sagaidīja Bibliotēkas zaķis. Bērni klausījās Zaķa lasītās pasakas, dzejoļus
un atbildēja uz dažādiem jautājumiem par
zaķiem. Tad paši kopā ar Zaķi gatavoja
zaķu maskas un priecīgi tūlīt tās pielaikoja. Visi kopā devās jautrā rotaļā Zaķis un
mednieks, kurā bērni varēja parādīt savu
veiklību.
Mīļš PALDIES bērnu vecākiem par
atsaucību, mūsu bibliotekārītēm Līgai un
Sandijai un Lieldienu zaķim – skolotājai
Andai!
Aiva Berdaškeviča,
pirmsskolas skolotāja

Mazie snīpji un snīpīši, pārtapuši par zaķiem, ļoti uzmanīgi klausās Lielā zaķa lasītās pasakas

Svētciema bibliotēkā kopā ar ciemiņiem
Svētciema bibliotēkā gaidāmo Lieldienu noskaņā notika pasākums, kurā satikās
Lieldienu zaķis ar Indijas ziloni. Zaķis, tāpat kā ola, tiek uzskatīts par auglības simbolu, bet tālajā Indijā auglības un lietus
simbols ir balts zilonis.
Sarīkojuma pirmajā daļā ar jaukām
dziesmām lasītājus iepriecināja Liepupes
tautas nama vadītājs Andris Zunde. Vēlāk
sarunas raisījās par kaimiņu pagasta kultūras dzīvi, pašdarbības kolektīviem un svētkiem. Andris aicināja klātesošos uz Jāņu
ielīgošanu Liepupes jūrmalā. Vēl nav zināms, vai nu tieši uz Jāņiem aizbrauksim,
bet doma, ka vajadzētu doties ekskursijā
uz Liepupi un Tūju, gan likās vērā ņemama un īstenojama. Pēc draudzīgām sarunām sekoja jautra sadziedāšanās. Ne visas
dziesmas bija atrodamas mūsu ciemiņa pabiezajā dziesmu kladē, tāpēc dziesmu zinātājas māsas Rota Liepiņa un Vija Kosīte
līdzēja atcerēties dažu senaizmirstu viņu
jaunības melodiju. Sadziedāšanās radīja
jauku un sirsnīgu noskaņu. Dāvinot Arvja
Deguma jauno dzejoļu grāmatu, vēlējām

Andrim radoši darboties arī turpmāk.
Kad pēc izdziedāšanās vērtējām pašu
krāsoto Lieldienu olu rakstus un olu cīņās
noskaidrojām stiprākās olas īpašnieku,
sāka skanēt indiešu mūzikas ritmi. Lieldienu noskaņai šoreiz galdā netika celta
pašmāju liepziedu vai piparmētru tēja,
bet tikko no Indijas vestās. Degustējām
un mēģinājām noteikt to īpatnējās garšas.
Kad uz ekrāna varējām vērot Indijas ziloni, kura mugurā smaidīga sēdēja mūsu pasākuma otrs ciemiņš – svētciemiete Daina
Ukase, sākās stāstījums par daudzveidīgo
un kontrastu pilno zemi Indiju. Te nu bija
šo divu auglības simbolu - zaķa un ziloņa – tikšanās. Šodien gan ziloņus Indijā
izmanto vairāk kā palīgus darbā vai pārvietošanās līdzekli, bet pa pilsētām brīvi
klejojošās govis joprojām tiek uzskatītas par svētām (pateicoties govs pienam,
izdzīvoja un izauga Buda). Interesants
bija Dainas stāstījums un plašā fotogrāfiju prezentācija par redzēto un piedzīvoto
šajā zemē. Uz brīdi sajūsminājāmies par
Tadžmahala mauzoleju, ko dēvē par vis-

skaistāko mīlestības pieminekli pasaulē, par unikālo Hava Mahal jeb Vēju pili
Džaipurā, par vēstures un reliģijas pieminekļiem, par kalnainajām dabas ainavām,
pludmali, cilvēkiem. Jautrību izraisīja
mums dotais uzdevums ietērpties indiešu
sari – tradicionālajā apģērbā, ko valkā sievietes. Tā nepavisam nebija joka lieta, bet
Sandijai ar Kristiānas palīdzību gandrīz
arī izdevās šajos krāšņā auduma 6 m ietīt
Viju. Dainai gan tas vēlāk izdevās mazliet
citādāk - profesionālāk. Stāstītāja atzīst,
ka, pavērojot indiešu sievietes gaitu, nevar
nepamanīt viņu graciozitāti un smalkumu
kustībās.
Sarīkojuma izskaņā tika apskatīta Svētciema rokdarbnieču izstāde Savam priekam. Arī izstādē izliktie darbiņi vēsta par
pavasari, prieku un sirsnību, ko visi kopā
guvām, gaidot Lieldienu.
Paldies ciemiņiem Dainai un Andrim,
paldies pasākuma apmeklētājiem!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Dienas centrā
Lieldienas katram saistās ar ko citu.
Daudzi ievēro tradīcijas, krāsojot olas ar
sīpoliem, ejot šūpoties, meklējot paslēptas
olas un lasot ticējumus, izpilda lietas, kas
sola labāku nākotni un jaukāku vasaru.
Mēs Dienas centrā 5. aprīļa pēcpusdienā
Lieldienas atzīmējām nedaudz citādāk. Tā
kā bijām sanākuši pirms Lieldienām, olas
nekrāsojām, bet tās aizstājām ar biezpiena
bumbiņām jeb pončikiem olu formā. Tos
mums palīdzēja pagatavot un izcept Dienas centra vadītāja Liene un Mārīte. Tie
izdevās brīnumgardi – zeltaini brūni, pārkaisīti ar pūdercukuru. Kad pončiki bija
notiesāti un tēja padzerta, varēja sākties
spēles. Liela daļa no tām bija saistītas ar
Lieldienām. Vajadzēja minēt mīklas, bija
jāatsauc atmiņā ticējumi, tradīcijas un
Lieldienu simboli. Sagatavotās spēles lika
smieties gan lieliem, gan maziem. Zinošākie un atraktīvākie saņēma balviņas. Tika
iets dažādās rotaļās, piedalījāmies stafetēs,
piemēram, bija jāskrien ar sasietām kājām
vai jātiek pāri šķēršļiem. Vislabāk dalībniekiem patika spēle Braukšana uz Marsu
tā bija viena no jautrākajām.
Jau ilgāku laiku pirms Lieldienām Dienas centra lielākie apmeklētāji bija izveidojuši Lieldienu pastu, kurā katrs varēja
ievietot paša gatavotās Lieldienu apsvei-

Lieldienas Dienas centrā Salacgrīvā skolēni ievadīja ar interesantām spēlēm, minot mīklas
un atsaucot atmiņā Lieldienu ticējumus

kuma kartītes. Pasākuma dienā visi ar
nepacietību gaidīja, kad pasts tiks atvērts.
Brīdī, kad no pasta tika izņemtas aploksnes ar apsveikumiem, interese bija neviltota. Ikviens priecājās par saņemto apsveikumu ar skaistajiem zīmējumiem un laba
vēlējumiem.

Jautrība turpinājās līdz pašam vakaram.
Saiets patika gan lieliem, gan maziem. Visi
vēlamies, lai līdzīgi būtu vēl un vēl. Lielu
paldies apmeklētāju vārdā vēlos teikt Dienas centra vadītājai Lienei un Mārītei.
Lote Veckalne

Lauvās
Par spīti tam, ka laika prognozes solīja
sniegu, Klusā sestdiena atnāca mierīga un
rāma, pat saules stari pavīdēja caur mākoņu spraudziņu. Pie Lauvās uzkārtajām šūpolēm pulcējās gan bērni, gan pieaugušie,
lai kopīgi iešūpotu Lieldienas. Par šūpināšanu rūpējās Toms un Renārs. Kā jau pienākas, zēni saņēma samaksu krāsotu olu
veidā.
Turpmākā jautrošanās gan notika telpās. Vispirms ripinājām olas. Šajā nodarbē vislabāk veicās Madarai. Viņas groziņā
pat vairs nebija vietas iegūtajām olām,
nācās tās atdot sākotnējiem saimniekiem.
Pa to laiku Lieldienu zaķis bija čakli pastrādājis un noslēpis puķu podos un citās
vietās mazās šokolādes oliņas. Katram
tika prieks sameklēt savējo. Ar to brīnumi
nebeidzās – uz galda vāzītēs bija salidojuši
pirmie taureņi. Katrs varēja izvēlēties sev
tīkamāko un nolasīt pārējiem uz tā uzrakstīto Lieldienu ticējumu. Minot mīklas par
Lieldienām, likās, ka vienīgie atminējumi
varētu būt ola un cālis, bet nekā! Tā arī
dažas no mīklām palika neatminētas. Un
tad parādījās lielais Lieldienu zaķis( tiesa,
uzzīmēts), bet tāds bezkrāsains, tik tikko ieraugāms. Visi ķērāmies pie krāsām,
līmes un citiem materiāliem, lai sapostu
zaķi Lieldienām. Bet mazāko bērnu māmiņām bija veicams vēl viens darbiņš - no
putuplasta olas un spalviņām jāizveido dāvana saviem bērniem – cālītis.
Pēc tam katrs varēja pamēģināt, cik
viegli ir ar degunu apkārt šķīvītim ripināt
olu pa miltiem, kā arī pa pāriem pūšot izripināt caur konfektēm un noturēt uz galda
putuplasta olu. Vēl lielāku smieklu vilni
izraisīja kustību izrādes Tracis iestudēšana. Beigās teikumu pa teikumam uzrakstījām Lieldienu pasaku mūsu gaumē.
Sakot paldies visiem, kuri kopā ar mani
pavadīja šo jauko pēcpusdienu Indra Kauliņa,
Lauvu tauras nama k.d. organizatore
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Uz Latvijas - Igaunijas robežas stāda ozolus

Pēc kārtīga ozolu stādīšanas darba uz Latvijas robežas tapa kopbilde

2009. gadā par godu Valsts robežsardzes 90. gadadienai aizsākās ozolu stādīšanas tradīcija. Tad uz mūsu valsts robežas dažādās robežsardzes struktūrvienībās
tika iestādīti 90 ozoli. Šogad 20. aprīlī,
turpinot šo tradīciju, robežsargi kopā ar
Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Tautas
dzīvā spēka pētīšanas centru un Dāmu komiteju stādīja ozolus Latvijas – Igaunijas
pierobežas joslā Ainažos.
Kopš 2007. gada Latvijas robeža ir
Eiropas Savienības ārējā robeža, jo esam
pievienojušies Šengenas valstu līgumam.
Latvijas robežas ar Lietuvu un Igauniju
kļuvušas par Šengenas telpas iekšējām
robežām, bet Latvijas robeža ar kaimiņvalstīm, kas nepiedalās Šengenas līgumā
– Krieviju, Baltkrieviju –, ir Šengenas
telpas ārējā robeža. Taču Latvijas robeža
kā neatkarīgas valsts pamatelements un
valsts simbols ir un paliek, robežsargi uzņemas rūpes un atbildību par to.
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, uzrunājot klātesošos, uzsvēra: - Šodien esam vietā, kas
vēl ilgus gadus būs Latvijas robeža, lai arī

šobrīd tīri simboliska. Mūsu galvenā rūpe
ir to saglabāt cilvēku sirdīs kā nozīmīgu
mūsu valsts simbolu. Kā zinām, ozols latviešu tautai ir tēvzemes mīlestības apliecinājums, Latvijas simbols. Esmu pārliecināts, ka šodien stādītie ozoli mums to
atgādinās cauri gadiem. Pateicoties Rīgas dāmām, mēs iestādīsim ozoliņus, kas
katru pavasari zaļos, pieņemsies spēkā,
un pēc 100 gadiem mēs tos sauksim par
dižozoliem. Savukārt Valsts robežsardzes
Rīgas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Juris Martukāns vadīja un uzraudzīja ozolu
stādīšanu, kas sākās pēc robežsardzes Ludzas pārvaldes kora izpildītās robežsargu
himnas Gods kalpot Latvijai.
Ozolu stādi nākuši no RLB Tautas dzīvā spēka pētīšanas centra vadītājas Ilvas
Duļevskas vectēva īpašumā Skultē. - Es
lepojos, ka ozoli, ko šodien stādīsim,
nākuši no mana vectēva un tēva mājām.
Viņi no mākoņa maliņas redz, ka mēs
šodien darām tīkamu darbu sev un Latvijai, - apliecināja I. Duļevska. Piemiņai
par šo notikumu pirmā ozola pakājē tika
ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām

paaudzēm, to parakstīja visi klātesošie.
I. Duļevska pateicās bijušajai iekšlietu
ministrei Lindai Mūrniecei, kuru uzskata
par šī pasākuma patronesi. - Man ir tāda
gandarījuma sajūta par šo darbu! Priecāšos, ja šī tradīcija turpināsies. Tas ir
darbs manai dvēselei.
Pirmo ozolu iestādīja N. Garbars,
I. Duļevska un L. Mūrniece, otro – abu
valstu valdības pilnvarotie robežas pārstāvji uz Igaunijas – Latvijas robežas –
pulkvežleitnants Tonu Reinups no Igaunijas un pulkvedis Guntars Kamenskis no
Latvijas. T. Reinups izteica pārliecību, ka
todien tika paveikts ļoti labs darbs: - Mūs
vieno ne tikai robeža. Abu mūsu valstu
ģerboņos ir ozolu lapas. Patīkami būs
mazbērniem stāstīt, ka kopā ar Latvijas
kolēģiem uz robežas stādīju šo ozolu aleju. Esmu pārliecināts, ka tie izaugs lieli,
kupli un vareni.
40 ozolu - spēka, attīstības un izturības
simbolu – 1,3 km augs, kuplos un iezīmēs
Latvijas robežu nākamajām paaudzēm.
Ilga Tiesnese

Novada TIC darbinieki sadzīves
atkritumu poligonā Daibe
Uz ekskursiju sadzīves atkritumu poligonā Daibe 17. aprīlī bija aicināti tūrisma informācijas centru (TIC) darbinieki,
bet atsaucība nebija liela. Varbūt tas izskaidrojams ar diezgan tālo ceļu un grūto
nokļūšanu Daibē? No Salacgrīvas novada poligonu apmeklēja Salacgrīvas TIC
direktors Juris Zālītis un Inta Briģe no
Ainažu TIP. - Mūs laipni sagaidīja vides
izglītības speciāliste Ieva Veģere, kura
izrādīja un izstāstīja par poligonā notiekošo atkritumu šķirošanu, kompostēšanu,
sašķiroto, otrreizējai pārstrādei izmantojamo atkritumu sapresēšanu un nogādāšanu uz pārstrādes vietām. Gaiss gan bija
diezgan nepatīkams, bet gide teica, ka cilvēks pierod pie visa, ar laiku smaku vairs
tā nejūt, - pastāstīja Inta.
Sadzīves atkritumu poligons Daibe ir
vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas
vieta Ziemeļvidzemā. Tā ir iežogota teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un
kontrolēta apglabāšana atbilstoši visām likumu prasībām. Poligons Daibe darbojas
no 2004. gada, tā īpašniece ir SIA ZAAO.
Otrreizējai pārstrādei nederīgie atkritumi
tiek sasmalcināti un nogādāti apglabāšanas krātuvē. Savukārt kompostēšanas
laukumā nonāk parku, dārzu, kapsētu un
organiskie atkritumi. Kad komposts ir
gatavs, ar to tiek pārklāti atkritumu slāņi
atkritumu apglabāšanas krātuvē. Pēc tam
šim atkritumu kalnam pa virsu uzsēj zālīti, daudzu gadu laikā tas pārstrādājas un
uzsūcas dabā. Tiek ļoti domāts par to, lai
nepiesārņotu apkārtējo dabu ar notekūdeņiem, kas izdalās no atkritumiem. Šis infiltrāts nenonāk apkārtējā vidē un gruntsūdeņos, bet tiek savākts un uzkrāts šim
nolūkam paredzētā baseinā, no kura tālāk
nonāk attīrīšanas iekārtā. Atkritumiem
pūstot, rodas gāze, to savāc apglabāšanas
krātuvē izbūvētā sistēma. Savāktā gāze
nonāk koģenerācijas iekārtā, kur to iz-
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Amatu dienas
arī Salacgrīvā
Latvijā notika amatu dienas - 100 vietās interesentiem bija iespēja atrast un satikt savu Meistaru. Seno prasmju zinātāji
aicināja uz darbnīcām, paraugstundām,
muzicēšanu, dančiem un dziedāšanu, sarunām un diskusijām. Meistarus varēja
satikt darbnīcās, studijās, muzejos, skolās, kultūras centros, bibliotēkās un mājās.
Eiropas amatu dienās Latvija piedalās jau
vairākus gadus, bet Salacgrīvas mākslas
skola šajā projektā iesaistījās pirmo reizi.
Salacgrīvas mākslas skolas darbnīcā
Upesjennās kokamatniecības skolotājs
Gundars Āboltiņš interesentiem rādīja un
stāstīja par kokapstrādes instrumentiem.
- Vēlos parādīt senās ēveles, kaltus, virpas,
pastāstīt par to pielietojumu, atjaunošanu
un remontu. Agrāk, lai varētu tikt galā ar
ikdienas darbiem, katrā lauku mājā bija
galdniecības instrumenti. Tagad meklējam
speciālistu palīdzību un sarežģītus darbus
uzticam profesionāļiem, - teica Gundars.
Lai darbnīcas apmeklētājiem būtu interesanti, viņš bija izdomājis konkrētu uzdevumu - rokas zāģim vajadzēja izgatavot
jaunu rokturi. Īpaši tam bija piemeklēts
ķiršu zars. - Salūkosim jaunu rokturi, un
zāģis vēl kalpos ilgi, - apgalvoja skolotājs.
Svētdienā kopā ar Gundaru strādāja Žanis Mežols, kurš smejot pastāstīja, ka grib
iemācīties to, ko visu mūžu nav darījis, –
strādāt ar koku. Turpat uz darbagalda skatāms viņa darbs – kokā veidotā Salacgrīvas panorāma. Pavirši uzmetot aci, liekas
tikpat kā Rīgas panorāma – baznīca, tilts,
vecās mājas. Darbnīcā rit akurāts, ilgstošs
un piņķerīgs darbs dažādās plaknēs, ar
visu zīmēšanu un palielināšanu. Rīgai ir
sava panorāma, nu būs arī Salacgrīvai.
Skolotājs Āboltiņš ir pārliecināts, ka šādas Amatu dienas ir vajadzīgas: - Šī ir iespēja pastāstīt par senajiem amatniecības
instrumentiem, parādīt, kā ar tiem strādā.
Aicināsim cilvēkus paskatīties uz senajām
lietām citādām acīm - tās ir vēsturiskās un
amatniecības vērtības, ar kurām varam
strādāt arī tagad, paši savām rokām radot
interesantas lietas.
Satikt savus meistarus šogad aicināja
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju,
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
atbalsta fondu un Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.
Ilga Tiesnese

Dziesmu draugi
tiekas Ainažos

Daibē rit šķirošanas darbi

manto elektroenerģijas un siltumenerģijas
ražošanai.
Poligonā ir automātiskā atkritumu
šķirošanas līnija, bet daļa atkritumu tiek
šķiroti ar rokām. Sašķirotās PET pudeles,
stikls, plastmasa, alumīnija skārdenes, papīrs tiek nogādāti otrreizējai pārstrādei.
Papīru ved uz Līgatnes papīrfabriku, bet
pārējās sašķirotās izejvielas - uz Lietuvu.
Poligonā tiek domāts par dabas aizsardzību un atkritumu otrreizēju izmantošanu.
- Viena lieta mūs visus, ja tā var teikt,
nedaudz šokēja. No Madonas graudu
pārstrādes uzņēmuma katru otro mēnesi
atved 27 t spirta, ko VID pārstāvju klātbūtnē ielej attīrīšanas iekārtās. Valsts
var atļauties iznīcināt 162 t spirta gadā
tā vietā, lai to izmantotu rūpniecībā. Izrādās, nokārtot licences ir daudz grūtāk
nekā šo spirtu vienkārši iznīcināt! - teica
Inta. Viņa arī norādīja, ka ekskursija bijusi interesanta un pamācoša: - Radās sajū-

ta: ja nesāksim ierobežot atkritumu ražošanu un izmešanu, varam tajos vienkārši
noslīkt! Šādas ekskursijas mērķis būtu
pievērst uzmanību preču patēriņam un
diskutēt par kopējo atkritumu daudzuma
apjoma samazināšanu. Cilvēkam jāmaina
ieradumi un no patērētāja jākļūst par dabas resursu saudzētāju.
Daibē piedāvā noderīgas un audzinošas bezmaksas ekskursijas skolēniem un
ģimenēm, tikai iepriekš jāvienojas par
laiku. ZAAO katru gadu aicina izglītības
iestādes apmeklēt vienu no modernākajiem poligoniem Latvijā, kur iespējams
apskatīt sadzīves atkritumu noglabāšanas krātuvi ar infiltrāta attīrīšanas iekārtām, kompostēšanas laukumu, atkritumu
šķirošanas līniju un ekolaukumu. Jauko
gidi Ievu var sazvanīt pa mobilo telefonu
29106330.
Ilga Tiesnese

14. aprīlī Ainažu kultūras namā tikās
jauktie kori Doma no Limbažiem, Alojas
Ale un pašmāju Krasts. Gatavojoties Limbažu apriņķa skatei, koristi ieskandināja
balsis, lai būtu pilnīgi pārliecināti par savu
varēšanu un kopīgi izdziedātu gaidāmo
Dziesmu svētku repertuāru, kā arī iepazīstinātu klausītājus ar dziesmām, ko nākamgad varēs klausīties lielajā Mežaparka
estrādē.
Jāteic gan, ka repertuārs gana sarežģīts,
bet koristi jau nu nebūs tie, kuri grūtību
priekšā atkāpsies. Mēdz teikt - jo grūtāk,
jo interesantāk, un visas grūtības jau domātas tikai tādēļ, lai iemācītos ar tām tikt
veiksmīgi galā.
Koncerts izvērtās gana krāšņs un interesants. Dziesmu draugi dziedāja, klausījās, kā to dara citi, un koncerta izskaņā
vienojās kopīgā dziedāšanā. Klausītāji
nevarēja vien nobrīnīties par skanīgajām
balsīm. Nu ko tu labam padarīsi!
Kā jau tas svētku reizē pieklājas, neiztika arī bez saviesīgās daļas, kurā pie pašu
klātiem un servētiem galdiem tika izdziedātas galda dziesmas, pārspriestas nākotnes vīzijas un stiprināta draudzība. Ainažu
kultūras nams gādāja par mūziku, lai dziedātāji varētu ne tikai balsis izvingrināt,
bet arī kājas izlocīt. Tika iets atrakcijās un
mēģināts pieradināt gaidāmās Ūsiņdienas
gaili, lai veiksmīga vasara. Šķīrāmies ar
domu nākamreiz atkal tikties ar dziesmu
draugiem Ainažos.
Zintis Sārs,
Ainažu kultūras nama kultūras darba
organizators
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Novada pensionāru pārskata sapulcē
Pirms Lieldienām Salacgrīvas kultūras
namā savai pārskata sapulcei pulcējās novada pensionāri. Lielā rosība foajē un zālē
liecināja par dalībnieku lielo skaitu – no
235 Salacgrīvas novada pensionāru biedrības biedriem uz sanāksmi bija ieradušies 142. Lai viss varētu sākties, biedrības
vadītāja Aija Kirhenšteine aicināja ievēlēt sapulces vadītāju un protokolistu. Par
tām kļuva Gunta Kariņa un Rasma Unte.
Sapulces darba kārtība bija ļoti nopietna
– vispirms priekšsēdētājas atskaite, tad
revīzijas komisijas ziņojums, lemšana un
balsošana par biedrības statūtu izmaiņām,
labojumiem, biedrības valdes un revīzijas
komisijas vēlēšanas un debates.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, uzrunājot pensionārus, teica: - Esmu atnācis teikt labus
vārdus par biedrību un tās valdes darbu.
Pensionāri ir ļoti liels atspaids pašvaldības dzīves veidošanā un problēmu risināšanā. Aktīvi darbojas pensionāru grupas
Salacgrīvā, Lauvās, Korģenē, Liepupē un
Ainažos. Esat spējuši padarīt ļoti daudz,
tāpēc liels paldies par jūsu darbu. Ar jūsu
atbalstu mēs varam paveikt daudz vairāk.
Mēs šeit dzīvojam un gribam, lai šeit dzīvotu arī mūsu bērni un mazbērni, piedevām – lai visi dzīvotu labi.
Savā ziņojumā biedrības vadītāja
A. Kirhenšteine stāstīja par iepriekš paveikto: - Pavisam nemanot aizritējuši divi
gadi, kopš atsevišķās pensionāru vienības
apvienojušās kopējā novada pensionāru
biedrībā. Pēc apvienošanās novadā Ainaži turpina jau iesākto darbu, jo tā pamatā
ir pensionāru klubiņš «Atbalss», ko vada
zinošā, izdomas bagātā un ainažnieku mīlētā Aija Šmite. Ar Liepupi ir drusku citādāk, jo turienes seniori tikai ar novada
izveidošanos sāka savu aktīvo darbību.
Par to paldies Albertam Elksnim un viņa
meitenēm.
Tāpat kā agrāk, arī tagad pensionā-

ru biedrības gads sadalās it kā uz pusēm
– aukstajā laikā viņi brauc uz teātra izrādēm, siltajā – apceļo Latviju. Šovasar plānots brauciens gar Daugavu, iepriekšējos
gados apceļota Kurzeme un Latgale. Pirmā šī gada ekskursija būs 4. maijā uz lielo
stādu gadatirgu Siguldā, pēc tam pensionāri apmeklēs novadnieka Ojāra Kiršteina
daiļdārzu Tūjā.
Aizpērn ar Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu
īstenots pensionāru biedrības projekts
tehnisko palīglīdzekļu iegādei pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2010. gada nogalē atbalstu Kopienas iniciatīvas fonda programmā Veselībai un
dzīvespriekam guva projekts Optimisti – tajā pensionāru vajadzībām iegādāti
vingrošanas paklājiņi, mūzikas centrs,
asinsspiediena mērāmie aparāti, nūjas un
vienādi T krekli. Ar vingrošanu Salacgrīvā nodarbojas 2, Ainažos – 1 reizi nedēļā.
Nūjotāji ir aktīvi visā novadā. 2011. gada
vasarā Zvejnieku parkā notika pirmie Salacgrīvas novada senioru svētki, kas šogad
iecerēti 30. jūnijā. Jācer, ka tā kļūs par vēl
vienu jauku tradīciju. Ar domes labvēlību
un atbalstu katru mēnesi tiek apmeklēti un
sveikti novada pensionāri – jubilāri. Runājot par māksliniecisko pašdarbību, tika atzīmēts, ka Salacgrīvā darbojas atsevišķas
pašdarbnieku vienības, kurās ir tikai pensionāri, – deju kopa Saiva un senioru koris
Salaca, kurā dzied arī kundzes no Ainažiem un Liepupes. Abi kolektīvi šopavasar
svin 50 gadu pastāvēšanas jubilejas. Ļoti
priecē, ka pērn Liepupē sācis darboties
dāmu vokālais ansamblis. Seniori darbojas arī folkloras kopā Cielava, dāmu klubā
Mežābele, tāpat aktīvi piedalās bibliotēku
lasītāju klubiņos un radošajās darbnīcās,
arī novada sakopšanas talkās.
- Par visiem darbiem liels paldies pensionāru valdēm un to vadītājiem Ainažos,
Liepupē, Salacgrīvā, kā arī mūsu novada

Salacgrīvas centrā
atvērta sauna, dušas un
pašapkalpošanās veļas
mazgātava

Jaunizveidotais pakalpojumu centrs AS Brīvais vilnis bijušās caurlaides
ēkā - izbūvētā publiskā sauna, dušas un tualetes, kā arī pašapkalpošanās veļas mazgātava

Salacgrīvas novada tūrisma attīstīšanas un veicināšanas biedrība aicina salacgrīviešus izmantot
jaunizveidotos pakalpojumus AS
Brīvais vilnis bijušajā caurlaides
ēkā (Salacgrīvā, Ostas ielā 1b),
kur, veiksmīgi piesaistot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzekļus, iedzīvotāju
ērtībai izbūvēta publiskā sauna,
dušas un tualetes, kā arī izveidota
pašapkalpošanās veļas mazgātava, kur iespējams drēbes gan
izmazgāt, gan izžāvēt, gan vajadzības gadījumā arī izgludināt.
Biedrības pārstāvjiem īpašs
prieks par jaunizbūvēto saunu
– ņemot vērā tās ekskluzīvo atrašanās vietu, apmeklētāji, karsējoties uz lāvas, var laiski vērot

kuģu kustību ostā vai izbaudīt
rietošās saules burvību. Pati sauna ir neliela – tajā ērti jutīsies
kompānijas līdz 5 cilvēkiem.
Tiek piedāvāts iegādāties arī
dažādas Salacgrīvas pusē sietas
pirtsslotas.
Šobrīd pakalpojumus iespējams izmantot, iepriekš telefoniski (22016399) saskaņojot vēlamo
dienu un laiku. Taču tiek apsvērta iespēja jau drīzumā rīkot dušas
dienu, kad pēc iedzīvotāju vēlēšanās konkrētās dienās noteiktas stundas iestāde būtu atvērta
visiem mazgātiesgribētājiem. Ar
prieku uzklausīsim jūsu vēlmes
un ierosinājumus!
Baiba Ozoliņa

Par Salacgrīvas novada pensionāru padomes priekšsēdētāju ievēlēja Aiju Kirhenšteini (no
labās)

pensionāriem. Savukārt visi kopā varam
pateikties domei un Dagnim Straubergm
par atbalstu visās mūsu darbības jomās, savā ziņojumā uzsvēra biedrības vadītāja.
Revīzijas komisijas priekšsēdētājas
Veltas Ozolas ziņojums bija īss un konkrēts. Runājot par izmaiņām biedrības
statūtos, pensionāri nolēma turpmāk lielo
sapulci sasaukt reizi 2 gados, jo reizi 2 mēnešos notiek valdes sēdes un katru mēnesi
kopā nāk pensionāri Ainažos, Liepupē un
Salacgrīvā. Izmainīts arī statūtu punkts
par biedru naudām – turpmāk tās noteiktas
2 lati gadā.
Biedrības valde ievēlēta iepriekšējā
sastāvā: Anita Emse, A. Elksnis, Vēsma
Jurševica, Astrīda Reiziņa, A. Kirhenšteine, G. Kariņa, Lilija Kalniņa, Vanda Kuka,
Renāte Bērziņa, Māra Mežgaile, Baiba
Muižniece, Austra Siliņa, Laima Šēriņa,
A. Šmite, R. Unte un M. Upleja. Revīzijas

komisija: Marija Šakele, Mārīte Uzkalne,
V. Ozola, Rita Pogule un Daina Brigita
Kuņeca.
Lielās sapulces izskaņā Liepupes pensionāru vadītājs A. Elksnis teica pateicības
vārdus gan pensionāru biedrības vadītājai,
gan novada priekšsēdētājam un deputātiem par sadarbību un labajiem darbiem.
Savukārt ainažniece D. B. Kuņeca uzsvēra: - Tikšanās mēs gaidām ar nepacietību,
esam sadraudzējušies. Kopā mēs varam
darīt lielas lietas.
Pēc lielās sapulces tūlīt notika biedrības
jaunievēlētās valdes un revīzijas komisijas
sēdes, lai ievēlētu priekšsēdētājus. Par
Salacgrīvas novada pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja
A. Kirhenšteini, savukārt revīzijas komisiju turpinās vadīt V. Ozola.
Ilga Tiesnese

Ainažos auto brauciens pretī pavasarim
Marta pēdējā dienā tradicionālam braucienam biedrība
Sprints A Ainažos pulcēja autobraucējus no visa Salacgrīvas
novada. Augstās degvielas cenas
mazinājušas interesentu skaitu,
tomēr gan braucēji, gan atbalstītāji, enerģijas un prieka pilni,
ar nepacietību gatavojās startam.
Visupirms - reģistrācija, braucēju secības izloze, kopīga bilde,
un tad jau gatavošanās startam.
Šogad sacensībās piedalījās 9
komandas no Ainažiem, Salacgrīvas un Korģenes. Kā jau nolikumā noteikts, pie katra auto
stūres bija sieviete, bet vīrieši
iejutās pilotu lomā. Biedrības
Sprints A vadītāja un šo sacensību organizatore Gunta Bērziņa
aicināja braucējus būt uzmanīgiem, savstarpēji saprotošiem un
iejūtīgiem, atcerēties par drošību
un ievērot satiksmes noteikumus.
Komandas 195 km garajā ceļā
devās ar 5 minūšu starpību. Gaidot galvenā tiesneša Jāņa Valaņina doto startu, katra iepazīstināja
atbalstītājus ar sevi.
Pirmā trasē devās komanda Melnā piektdiena, tai sekoja
Korģenes komanda Naša Raša,
kas Ainažos nupat ieradusies no
Krievijas un tepat ātri vien iemācījusies latviešu valodu un apguvusi ātrās braukšanas māku. Skanot dziesmai, no auto ārā kāpa
sacensību trešā komanda Vecmāmiņ, labā. Neskatoties uz savu
vecumu, dalībnieki ļoti veikli un
atraktīvi kustējās mūzikas ritmos
un izpelnījās skatītāju aplausus
un uzslavas. Īpaši gatavojusies
startam bija Pludmales patruļa
– glābšanās vestes, peldriņķi un
vējdēlis uz auto jumta liecināja,
ka šī komanda gatava jebkādiem
pārbaudījumiem un uzdevumiem. Piektie startēja El Niņō,
sestie – NO mēness, kas pieda-

lījās pirmo reizi (viņi ļoti cerēja,
ka finišā nebūs pēdējie). Mūķeņu
komanda Māsas uzdarbojas šim
braucienam bija gatavojušās īpaši. Auto noformējums, tērpi, mūzika, priekšnesums – viss liecināja, ka komanda gatava startam
un darīs visu, lai uzvarētu. Viņām
līdzi devās Vidzemes TV filmēšanas grupa, lai pēc tam parādītu,
kā tad gājis dalībniekiem trasē.
Korģenes sargi sacensībās piedalījās ne jau pirmo reizi. Saskaņojot startu ar vadību, skatītāju virzienā vērstās ūdens pistoles šļakatas liecināja, ka cīņa būs spraiga, bezbailīga un bez jebkādām
atlaidēm. Pirms starta stūrmane
Gunita apliecināja, ka sacensībās viņai patīk ķert adrenalīnu:
- Man netīk sēdēt mājās pie televizora, labāk interesanti pavadu laiku. Pēdējie uz starta stājās
Ceļotprieks – šķiet, šie braucēji,
piedaloties sacensībās, centīsies
gūt no tām maksimālo baudu, ne
jau velti viņu automašīnā skanēja
dziesmiņa Priekā eju pie jums un
priekā jādzīvo mums...
Kad visas komandas bija devušās braucienā, G. Bērziņa
pastāstīja, ka šo sacensību organizācijā ieguldīts liels darbs.
- Dalībniekiem ceļā būs jāpavada 5 - 6 stundas un jāapceļo
Limbažu un Salacgrīvas novads,
jāveic ļoti daudz atjautības uzdevumu, jāatbild uz jautājumiem un
jāfotografējas pie norādītajiem
objektiem. Šo trasi esmu izbraukusi divas reizes, ļoti patika. Žēl,
bet nevaru piedalīties... - viņa
pasūrojās.
Savukārt Līga zināja, ka sacensību dalībniekiem trasē jāveic dažādi uzdevumi – Zvejnieku parkā
jāmet zvejnieku zābaks, pie ZBR
jāpazīst putnu balsis, Svētciemā
jānosver 2 kg ūdens, Lāņos jāpabaro zirdziņi, Tūjas bibliotēkā

jāatrod maģiskās acis, Limbažos
jāveic uzdevums ar ūdens glāzītēm, Smēdēs jāsakrāmē glāzīšu
piramīda, Lauvās jātiek galā ar
atjautības uzdevumu, Kraukļos,
šaujot peintbolu, jātrāpa koka
mežacūkai, Vecsalacā jānosaka
dzīvnieku pēdas un Ainažos jāveic figūrbraukšana ar velosipēdu. Un kur vēl fotografēšanās pie
leģendās norādītajiem objektiem
un atbildes uz jautājumiem! Neiztrūkstošas šo sacensību vērotājas un atbalstītājas ir pensionāru
kluba Atbalss dalībnieces. Arī
šoreiz viņas ļoti uzmanīgi vēroja komandu priekšnesumus un
jau tūlīt pēc starta noteica savus
favorītus – ļoti patikušas komandas Vecmāmiņ, labā un Māsas
uzdarbojas.
Vakarā pēc visu komandu finiša Ainažu kultūras namā notika
brauciena noslēguma sarīkojums,
kurā izvērtēja rezultātus, apsprieda piedzīvoto, apbalvoja labākos
un, protams, atpūtās. Katrai komandai bija svarīgi ne tikai ātrāk
veikt trasi, bet arī labi un precīzi
izpildīt uzdevumus, jo par tiem
nāca klāt papildu punkti. Šogad
sacensību uzvarētāji - komanda
Māsas uzdarbojas, 2. vietā Korģenes sargi, bet godpilno 3. vietu
ieņēma El Niņō.
G. Bērziņa pateicās lielākajiem palīgiem – Lienei Jermacānei, Līgai Ločmelei, Jānim Valaņinam, Līgai Liepiņai un Gundegai Kānītei. Tāpat paldies visiem,
kas piedalījās sacensību organizēšanā, sacensību dalībniekiem
un atbalstītājiem – Salacgrīvas
novada domei un Ainažu kultūras
namam.
Pēc piedalīšanās šajās sacensībās kā skatītājai, šķiet, man ir
skaidrs, ka nākamajā gadā es
būšu dalībnieku skaitā!
Ilga Tiesnese
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Pavasaris un dzeja
Jau ceturto mēnesi pēc kārtas
11. datumā Salacgrīvas bibliotēka
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā 11 zaļi soļi priecē
gan savas, gan citu novada bibliotēku apmeklētājus ar jaukām tikšanās reizēm. Jau bijusi tikšanās
ar Valdi Rūju Salacgrīvas vidusskolā un Salacgrīvas bibliotēkā,
Viku (Viktoru Kalniņu) Ainažu un
Salacgrīvas bibliotēkā un Dainu
Avotiņu – Ainažu un Salacgrīvas
bibliotēkā.
11. aprīlī pie Liepupes vidusskolas un Salacgrīvas bibliotēkas
klausītājiem viesojās dzejnieks
Arvis Degums. Viņa dzimtā puse
ir Lejasciems, bet jau 16 gadu
viņš ir balvenietis. Viņu sauc par
mīlestības dzejnieku, lai arī pats
autors kautrīgi teic, ka viņš nebūt
nav dzejnieks un raksta tikai tāpēc, ka to prasa viņa dvēsele. Par
Arvi un viņa dzeju grūti ko pastāstīt. Ir jāsatiek pats dzejnieks, jāieklausās viņa lirikā vai tā jālasa. Un
kad gan vēl labāk klausīties dzeju
par mīlestību, ja ne pavasarī! To
saprata arī Liepupes vidusskolas
audzēkņi, kuri aktīvi iesaistījās
diskusijā ar A. Degumu. Ar dzejnieka vārdiem tapušas daudzas
ansambļa Sestā jūdze dziesmas.
Jau gadiem ilgi ansambļa vadītājs
Agris Gedrovičs raksta dziesmas
ar A. Deguma tekstiem. Izrādās,
ka šādu mūziku labprāt klausās
arī Liepupes skolēni. Autors teica,
ka šī tikšanās devusi viņa dvēselei
gaišu dzirksti un optimismu.
Salacgrīvas bibliotēkā apmeklētāji rosījās jau labu laiciņu pirms
pasākuma. Tika pārlapotas dzejnieka grāmatas Es esmu atvars,
nebaidies un Rabarberu vīns,
kurā lasāma arī Ivetas Krūmiņas
dzeja. Arvja Deguma izjusti lasītā
dzeja aizskāra jebkuras klausītājas
sirdi. To visu, tāpat kā Liepupes
vidusskolā, papildināja Sestās jūdzes dziesmas ar autora tekstiem.
Pēc tikšanās man kāda kundze
teica: - Šim cilvēkam ir gaiša dvē-

- Šim cilvēkam ir gaiša dvēsele un
dzeja nāk no sirds! - tā par Arvi
Degumu saka salacgrīvietes

Arvis Degums
Laimīgie pulksteņos neskatās tādam tuvumam robežu nav.
Viss, par ko vakar vēl sapņojām,
šodien par puķi plaukst.
Uzplaukst un sazied
caur vasarām,
tevi un mani sauc vārdā:
tu - mana nesen satiktā,
tu - mana sudraba stīga.
Skani caur mani. Vērp likteni.
Koklēs un vijolēs skani.
Laimīgie pulksteņos neskatās,
un man šķiet –
pat neskaita gadus.
sele un dzeja nāk no sirds! Varam
tikai novēlēt autoram saglabāt
savu gaišo dvēseli, lai rodas jauna
dzeja, vēl kāds krājums, no kura
A. Gedrovičs izvēlētos tekstus savām dziesmām. Un tad, kas zina,
varbūt salacgrīvieši nākamreiz
tiksies ar A. Degumu kopā ar Sesto jūdzi!
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
bērnu literatūras centra vadītāja

Ulda Lipsberga fotoizstāde
Salacgrīvas muzejā
līdz 13. maijam skatāma
fotoizstāde Zvejnieks ar
mākslinieka dvēseli, kas
atklāj īstena salacgrīvieša, kādreizējā Lauteru
zēna Ulda Lipsberga
daiļrades labāko daļu.
Dzimis 1926. gada
26. jūlijā Lauteros Kārļa un Maijas Lipsbergu ģimenē kā otrais no
četriem bērniem. Pēc
Salacgrīvas pamatsko- Fotogrāfs Uldis Lipsbergs
las beigšanas Uldis turpināja mācības Valmieras lauk- nei un vaļaspriekiem. 1999. gada
saimniecības skolā un pēc tās 3. jūlijā, dažas nedēļas pirms
absolvēšanas atgriezās vecāku 73. dzimšanas dienas, Ulda acis
mājās, kur veica lauku darbus un slēdzās uz mūžu.
Ulda aizraušanās no darba brīgāja tēvam līdzi jūrā. 1943. gadā
17 gadīgais jauneklis nonāca le- vajā laikā bija daiļdārzniecība un
ģionā, kam sekoja arī ieslodzījums fotografēšana. Kopā ar sievu Ilgu
gulagā, bet drīz pēc atgriešanās iekoptais dārzs ieguva pirmās viemājās – 1949. gada deportācija tas republikā, to brauca skatīties
uz Tomskas apgabala Kargasokas un no saimniekiem mācīties daurajonu. 1956. gadā Uldis dzim- dzi Latvijas dārzkopji. Savukārt
tenē atgriezās kopā ar sievu Ilgu fotografēšana bija cieši saistīta
(salacgrīvieši Ilgu sauc par Skaid- ar putnu vērošanu dabā. Taču ne
rīti) un dēlu Ivaru. Lauteros dzī- tikai. Kā z.k Brīvais vilnis fovoja citi cilvēki, tomēr dārznieks tokluba dalībnieks viņš piedalījies
Kaļķītis viņus pieņēma atpakaļ, fotoamatieru darbu skatēs – konizmitinot savā dzīvoklī. Par Ulda kursos Salacgrīvas rudens, Aizturpmāko un vienīgo darba vietu sargājamie dabas objekti un vēskļuva zvejnieku kolhoza Brīvais tures pieminekļi, Labākais piejūvilnis zvejas brigāde.1960. gadā ras dabas ainavas attēlojums u.c.,
kolhozs turpat Lauteros uzstādīja kur saņemti apbalvojumi un atzisaliekamu dzīvojamo mājiņu, kur nības raksti. Bet Ulda dārzs, tuviuz dzīvi pārcēlās jaunā Lipsbergu nieku rūpīgi kopts, turpina dzīvot.
ģimene (dzīvesbiedre Skaidrīte Ceru, ka, ģimenē rūpīgi glabāts un
tur mīt vēl šodien). Sasniedzis tagad arī skatītājiem parādīts, jaupensijas vecumu, U. Lipsbergs nu elpu iegūs viņa melnbaltā foto
turpināja darbu kolhozā un tikai mantojums, kas atklāj zvejnieku
pēdējos mūža gadus pavadīja mā- ar mākslinieka dvēseli.
Ieva Zilvere
jās, vairāk veltot uzmanības ģime-
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Aprīlis Salacgrīvas
mūzikas skolā
Aprīļa sākumā Salacgrīvas
mūzikas skola saņēma ielūgumu no Limbažu mūzikas skolas uz Balli Esterhāzi pilī jeb
austriešu komponista Jozefa
Haidna 280 gadu jubilejai veltītu koncertu un izstādi, kas
2. aprīlī notika Limbažu kultūras namā. Sākoties koncertam,
svinību apmeklētāji it kā aizceļoja laikā uz 18. gadsimtu. Zālē
tika aizdegtas sveces, uz skatuves pulcējās koncerta dalībnieki
- meitenes un dāmas krāšņās un
skaistās kleitās, zēni un kungi
greznās frakās un parūkās.
Koncertā skanēja tikai jubilāra
mūzika, ko atskaņoja gan uz klavierēm, vijoles, flautas, gan arī
uz 18.gs. ne tik raksturīgiem instrumentiem - ģitāras, akordeona,
saksofona, trombona un pat marimbas. Pēc koncerta Limbažu
mūzikas skolā bija Alojas, Salacgrīvas un Limbažu mūzikas skolu pedagogu un direktoru tikšanās, kurā lēma, kas šis koncerts ir
pirmais solis uz skolu sadarbības
atjaunošanu. Nākamais kopīgais
koncerts varētu notikt decembra
sākumā Salacgrīvā.
4. aprīlī Salacgrīvas mūzikas
skolas audzēkņi piedalījās divos
Vidzemes reģiona mūzikas skolu
organizētajos pasākumos. Jaunie
akordeonisti devās uz Strenčiem,
kur notika akordeona mūzikas
festivāls Ak, akordeons… Festivālā piedalījās Limbažu, Salacgrīvas, Rūjienas, Valkas, Valgas un Strenču mūzikas skolas
audzēkņi. Mūsu skolu ar vienu
ansambļa un diviem solo priekšnesumiem pārstāvēja 2. akordeona klases audzēkņi Dāvis Jirgensons, Jānis Sustrups, Mariss
Kāss un Alvis Runcis. Uz festivālu līdzi devās arī jauno mākslinieku skolotāja Olga Graudiņa.
Koncerts izvērtās ļoti interesants
un daudzveidīgs - skanēja dažādu tautu dziesmas un dejas, klasiķu Georga Fridriha Hendeļa

Skolotāja Lolita Jakabsone (no labās) un Salacgrīvas mūzikas skolas
audzēkņi Reinis Maurītis un Karolina Zvejniece ar iegūtajiem atzinības
rakstiem

un Volfganga Amadeja Mocarta
skaņdarbi, komponistu-akordeonistu oriģinālmūzika (skaņdarbi,
kas rakstīti tieši akordeonam) un
mūzika no kinofilmām. Akordeonu festivālā varēja klausīties
gan kā solo instrumentu, gan
saspēlē ar citiem instrumentiem
– klavierēm, flautu, klarneti. Un
ne tikai! Koncerta noslēgumā ar
J. Krīgera Menuetu un B. Kempferta skaņdarbu A Swinging Safari klausītājus sajūsmināja visu
festivāla dalībnieku apvienotais
akordeonistu orķestris.
Pēc labi padarītā darba jaunie
mākslinieki cienājās ar kliņģeri
un dalījās iespaidos un nākotnes
iecerēs gan ar jau agrāk iepazītiem, gan festivāla laikā jauniegūtajiem draugiem.
Šajā pašā dienā mūzikas skolas klavierklases audzēkne Paula
Branta ar savu mammu un skolotāju Tatjanu Lazdiņu devās uz
Madonu, kur notika Vidzemes
reģiona mūzikas skolu klavieru
nodaļu audzēkņu koncerts. Tajā
piedalījās pianisti no Cēsu, Alo-

jas, Alūksnes, Jaunpiebalgas,
Jumpravas, Salacgrīvas, Lielvārdes, Madonas, Ogres un Smiltenes mūzikas skolas. Koncerta izskaņā uzstājās arī divas IV kursa
audzēknes no Cēsu mūzikas vidusskolas. Jaunajiem pianistiem
bija ekskluzīva iespēja izvēlētos
skaņdarbus atskaņot uz Madonas
kultūras nama Steinway firmas
koncertflīģeļa.
Pēc koncerta audzēkņi, vecāki
un pedagogi devās uz Madonas
mūzikas skolu, kur pie sarunām
un tējas tases varēja pacienāties
ar katras mūzikas skolas sagādātiem kliņģeriem. Pēc mazās atpūtas koncerta dalībniekus aicināja
uz nelielu pastaigu pa Madonu,
bet pedagogi tikmēr vienojās,
ka nākamais Vidzemes reģiona
mūzikas skolu klavieru nodaļu
audzēkņu koncerts būs pēc gada
Siguldā.
Paldies visiem audzēkņiem un
pedagogiem par piedalīšanos!
Katrīna Borozdina,
Olga Graudiņa

Noras Novikas
VI Starptautiskais mazās
kamermūzikas konkurss
12. aprīlī Salacgrīvas mūzikas
skolas klavieru ansamblis Reinis
Maurītis un Karolina Zvejniece
un viņu skolotāja Lolita Jakabsone devās uz Jaunmārupi, kur
Mārupes mūzikas un mākslas
skolā notika jau VI Noras Novikas Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss. Todien
spēlēja tikai klavieru ansambļi
(kopskaitā 44), nākamajā dienā - jauktie ansambļi, kur varēja
dzirdēt ne tikai mums jau ierastos un zināmos instrumentus vijoli, flautu, akordeonu, klavieres,
saksofonu, čellu, bet arī balalaiku, kankli, zvaniņus un pat melodionu.
Konkursā piedalījās ansambļi
no gandrīz 40 mūzikas skolām,
kas pārstāvēja 5 valstis - Latviju, Igauniju, Lietuvu, Krieviju
un Baltkrieviju. Protams, šādā
konkursā neiztikt arī bez žūrijas, kurā bija ļoti pieredzējuši, profesionāli mākslinieki un
pasniedzēji: žūrijas komisijas
priekšsēdētājs, JVLMA profesors, pianists, klavieru ansambļu
mākslinieks, muzikologs Rafi

Haradžanjans; pianists, kameransambļu mākslinieks, Velsas
Karaliskās koledžas pedagogs,
S. Rahmaņinova Tambovas Mūzikas akadēmijas Goda profesors Džeimss Kirbijs; Europien
Music School Union prezidija
loceklis, čella spēles speciālists,
Verhnikas (Slovēnija) mūzikas
skolas direktors Viktors Zadniks
un JVLMA profesors, fagotists,
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieks Andris
Arnicāns.
Reinis un Karolina piedalījās
pirmajā konkursa dienā, startējot
vecākajā C grupā, kurā bez viņiem vēl bija 13 ansambļu. Šajā
grupā no Latvijas piedalījās tikai
6 ansambļi - no Salacgrīvas, Siguldas, Kuldīgas, Daugavpils un
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas
skolas. - Sākumā bijām domājuši, ka pēc savas programmas
atskaņošanas uzreiz dosimies
mājup, taču, kad jutām, ka esam
labi nospēlējuši un ieraudzījām,
ka esam iekļuvuši laureātu vidū,
bet to nemaz negaidījām, gribējās palikt līdz konkursa pirmās

dienas beigām un sagaidīt rezultātus, - tā savos iespaidos dalījās
Reinis.
Mazliet nepacietīgi, tomēr sagaidījām vakaru, kad notika laureātu apbalvošana un koncerts.
Par spīti lielajai konkurencei
un nopietnajai žūrijai Reinis un
Karolina bija iekļuvuši laureātos, no 1. vietas ieguvējiem (ansamblis no Lietuvas Alītas mūzikas skolas) atpaliekot vien par
6 punktiem. Mūsu duets ieguva
arī īpašu žūrijas atzinību par
V. Salaka skaņdarba Suņi zaķim
pēdas dzina izpildījumu. Taču šī
balva nebija vienīgā - Salacgrīvas mūzikas skola saņēma balvu
kā viena no 3 skolām, kas šajā
konkursā piedalās pirmo reizi.
Un vēl katrs audzēknis saņēma
īpašu pateicību par piedalīšanos
un ansambļa sertifikātu, bet pedagogi - apliecības par 6 stundu
noklausītu kursu.
Paldies Reinim un Karolinai
par piedalīšanos un skolotājai
Lolitai Jakabsonei par ansambļa
sagatavošanu konkursam.
Katrīna Borozdina
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Projektu konkurss
VAS Latvijas Hipotēku un
zemes banka Klientu klubs Mēs
paši izsludina projektu konkursu Limbažu, Alojas, Salacgrīvas
novadā un pilsētās. Tajā aicināts
piedalīties ikviens – fiziskas un
juridiskas personas, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Konkursa mērķis – īstenojot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanā,
sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.
Projektu konkursa līdzekļi var
tikt piešķirti šādām jomām:
projektiem, kas paredz izglī-

tošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;
projektiem, kas saistīti ar
konkrētās teritorijas (novada,
pilsētas, pagasta) tēla veidošanu,
patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un
veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina
papildu sociālos pakalpojumus
iedzīvotāju grupām;
projektiem, kas vērsti uz
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
projektiem, kas saistīti ar
apkārtnes labiekārtošanu.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem
viena projekta realizācijai – līdz
Ls 400.
Informācija par Klientu kluba
Mēs paši projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām
un ieteikumiem to aizpildīšanai
- www.hipo.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 31. maijs.
Projekti jāiesniedz personīgi norēķinu grupā vai sūtot pa pastu
- Limbažu norēķinu grupa, Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4000. Sīkāka informācija
pa tālr. 64021584, 29898199 vai
e-pasts antra.liepina@hipo.lv.
Vēlam daudz radošu ideju un
veiksmi konkursā!
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Mazie ainažnieki
ciemojas muzejā

Bērnudārzā Randa
Ar pavasarīgu koncertu atzīmē
16. dzimšanas dienu

Kopīgi dziedāta dziesma ir vislabākā dāvana dzimšanas dienā – šoreiz pirmsskolas izglītības iestādei Randa

Marta pēdējā nedēļā bērnudārza Randa abu grupiņu audzēkņi un darbinieki aicināja vecākus, vecvecākus uz koncertu
pavasarīgās noskaņās Kad man
vairs nebūs sešpadsmit... Šāds
nosaukums tālab, ka bērnudārzs
martā svinēja savu sešpadsmito
dzimšanas dienu.
Audzinātājas bija pacentušās
uzburt svētku noskaņu grupiņā,
to skaisti izdekorējot, – visapkārt bija koši, krāsaini baloni,
ziedi, svecītes. Koncertu atklājot, klātesošos uzrunāja bērnu-

dārza vadītāja Pārsla Perdijaka.
Viņa sveica bērnudārzu dzimšanas dienā, darbiniekiem vēlot
izturību un radošumu, mazajiem
vēlmi ar prieku apgūt jaunas
prasmes, vecākiem uz sadarbību
vērstas attiecības ar bērnudārza
pedagogiem.
Svētku koncertu sāka jaunākās grupiņas audzēkņi, kuri
mūzikas skolotājas Lienes vadībā dziedāja priecīgas un pavasarīgas dziesmiņas, kāds bija
iemācījies arī nodeklamēt dzejolīti. Ļoti pārliecinoši un droši

uzstājās sagatavošanas grupiņas
bērni – viņi dziedāja visi kopā,
bet drosmīgākie uzstājās individuāli. Katrs bija iemācījies
kādu dzejolīti. Koncerta noslēgumā arī bērnudārza pedagogu kolektīvs vienojās kopīgā
dziesmā Kad man vairs nebūs
sešpadsmit... Grandiozie aplausi liecināja - visiem patika. Tad
vēl apsveikumi, ziedi, cienastiņš
– tā skanīgi, sirsnīgi un mīļi tika
nosvinēta bērnudārza dzimšanas
diena.
Inga Čekaļina

Teātra diena
Ainažu bibliotēkā 19. aprīlī
kuplā skaitā pulcējās bērnudārza Randa sagatavošanas grupas
bērni ar audzinātājām Gundegu
un Egitu, kā arī K. Valdemāra Ainažu pamatskolas 1. un
4. - 5. klases teātra pulciņš, ko
vada skolotāja Lauma Primakina.
Bibliotēkā nu jau par tradīciju
kļuvusi Teātra diena, kad skolas
bērni savas sagatavotās izrādes
parāda mazajiem draugiem no
bērnudārza un arī bibliotekārēm.
Sarīkojuma ievadā bibliotekāre
Sanita kopā ar bērnudārza audzēkņiem noskaidroja, kas ir teātris, kas teātri rāda un kur var
atrast lugas, ko teātrī iestudēt.
Mazie apmeklētāji tika iepazīstināti ar jaunākajām pasaku grāmatām bibliotēkā. Ar vēlējumu
veiksmīgi vērot teātri un noticēt
brīnumam izrādes varēja sākties.
Lugas priecēja ar pamācošām
atziņām. Izrādes Mazā skolotāja
varoņi veiksmīgi parādīja, cik
daudz jāzina, lai varētu iet skolā, – jāmācās pazīt burtus, rakstīt
ciparus un vēl dažnedažādas citas gudrības. No izrādes Kas man
par to būs varēja mācīties, ka labus darbus var darīt no sirds bez

Mazie ainažnieki iepazīst Ainažu Jūrskolas muzeju

Nedēļa no 16. līdz 20. aprīlim pirmsskolas izglītības iestādes Randa sagatavošanas grupas
audzēkņiem bija veltīta muzeju
iepazīšanai. Ainažos tādi ir divi
– Ugunsdzēsības un Jūrskolas.
Ugunsdzēsības muzeju apmeklējām rudenī, kad runājām par
drošību. Šoreiz iepazināmies ar
Jūrskolas muzeja ekspozīciju,
par ko laipni un bērniem saprotami pastāstīja muzeja darbiniece
Antra. Bērni klausījās par seno
jūrnieku dzīvi, par viņu skolas
un darba gaitām. Ar lielu interesi aplūkojām jūrnieku lādi, kurā
atradās ļoti vieglas koka tupeles, kas bērniem sagādāja lielu
pārsteigumu un izbrīnu - kā ar
tādām varēja pastaigāt? Pārsteigums bija jūrnieku brīvo brīžu

nodarbe – mazu burinieku izgatavošana pudelēs, spieķu veidošana, izmantojot zivju kaulus.
Bērnus ļoti ieinteresēja kuģu
būvniecība, stūres rata griešana
un jūras šalkoņas saklausīšana
gliemežvākā... Muzeja dārzā bērnu uzmanību piesaistīja milzīgie
enkuri, kā arī piemineklis jūrskolas dibinātājam Krišjānim Valdemāram. Otrā dienā pēc muzeja
apmeklējuma bērni savus spilgtākos iespaidus muzejā attēloja
zīmējumos.
Liels paldies muzeja darbiniekiem par iespēju aplūkot interesanto muzeja ekspozīciju. Aicinām turp arī citus interesentus. Ir
interesanti!
Gundega Kānīte,
sagatavošanas grupas skolotāja

Dekupāžas nodarbība
Dienas centrā
Dekupāžas nosaukums cēlies
no franču valodas vārda découpe – izgriezt. Dekupāžas ideja
balstās uz jau gatavu dekoratīvu
fragmentu izgriešanu, kombinēšanu, krāsošanu, līmēšanu un
lakošanu uz dažādām virsmām.
Dekorēt var gandrīz visu – paplātes, gleznu rāmjus, koka dēlīšus, puķu podus, vāzes, glāzes
u.tml.
Mēs Dienas centrā šoreiz izvēlējāmies apdarināt vecās vinila skaņuplates, lai pēc tam,
pievienojot pulksteņa mehānismus, radītu katrs savu vienreizējo, neatkārtojamo un unikālo
sienas pulksteni. Sākumā plates
nogruntējām ar baltu akrila krāsu, lai pamata fons būtu gaišs.
Tie, kuri vēlējās, savu plati varēja veidot vecināšanas tehni-

kā – uzklājot kraklē līdzekli, lai
pēc tam, krāsojot virsējo kārtu,
tā saplaisātu. Tad katrs izvēlējāmies sev vēlamo salvešu motīvu
un pielīmējām pie plates. Atlika
tikai pielipināt ciparus, ievietot
pulksteņa mehānismu, un sienas
pulksteņi gatavi! Daudzveidīgi,
raibi, krāsaini un priecīgi - tiem
visiem radās neatkārtojama vērtība, jo darināti pašu spēkiem,
darbiņā ieliekot labas domas, mīlestību un prieku par sasniegto.
Par nodarbības vadīšanu liels
paldies Ilvai Zvirgzdiņai, kā arī
Mārim un Kasparam, kuri palīdzēja tikt galā ar sarežģītajiem
pulksteņa mehānismiem!
Iestādes «Dienas centrs
bērniem» apmeklētāju vārdā –
Lote Veckalne

Tikšanās klubiņā Vārds

Randas sagatavošanas grupas bērni ļoti labi iejutās aktieru lomās kopā
ar skolotāju Laumu Primakinu

atlīdzības par padarīto. Galvenā
varoņa Zaķēna dzīves moto bija
kas man par to būs līdz brīdim,
kad pats nokļuva nelaimē un bija
jālūdz palīdzība.
Izspēlētās, pamācošās ludziņas ļoti iepriecināja bērnudārza
Randa audzēkņus, kuri pateicās
aktieriem ar uzmundrinošiem

aplausiem. Liels gandarījums par
sava pulciņa dalībnieku lielisko
sniegumu bija arī skolotājai Laumai. Teātra dienas noslēgumā
visi dalībnieki cienājās ar bibliotekāru sarūpētajiem saldumiem.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Ainažu bibliotēkas lasītavā
19. aprīlī pulcējās lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki uz tikšanos
ar Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāju Dagni Straubergu.
Šoreiz sakarā ar to, ka ir sākta Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam
izstrāde.
Jāteic gan, ka iedzīvotāji diezgan maz nāk uz kopējām tikšanās
reizēm, vairāk visu noskaidro
ikdienā. Šoreiz neformālā tikšanās bibliotēkā pulcēja kuplu
interesentu loku, kuri vēlējas
klātienē parunāties ar novada
domes priekšsēdētāju. Raisījās
interesanta un izzinoša saruna.
D. Straubergs informēja un labprāt uzklausīja iedzīvotāju viedokļus par Ainažu pilsētas attīs-

tību - nākotnes vīziju, vēlmēm un
vajadzībām.
Tuvākā laikā tiks sakārtots
maģistrāles Via Baltica posms no
Svētciema līdz Igaunijas robežai
un izbūvēts riteņbraucēju celiņš.
Tas pavērs iespēju riteņbraucējiem netraucēti pārvietoties. Līdz
2019. gadam plānots Ainažos izbūvēt piestātni zvejas laivām un
jahtām, sakārtot pievedceļu vecajai ostas teritorijai. Salacgrīvas
novada iedzīvotāji būs aicināti
izteikt savas vēlmes par novada
attīstību 2013. - 2019. gadam
speciāli izveidotā anketā.
Domāsim par veiksmīgu sava
novada, savas pilsētas attīstību
un būsim atsaucīgi!
Rūta Lepiksone,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Vilnītī spēlē teātri

Pavasara svētki Korģenes Pelēnos
Kad klāt pavasara svētki Lieldienas,
logos parādās dzelteni cālīši, griestus rotā
raibu raibās oliņas, vāzēs plaukst ķiršu,
ievu un bērzu zari, pašgatavotos podiņos
dīgst zālīte, kurā iesēdusi izrotāta oliņa,
bet pie durvīm satupuši pūkaini cālīši, kas
katru rītu mums visiem padod labrītu. Bet
plauktā lepni sēž kopā ar ģimeni gatavotie
cāļi - gan no dzijas, gan papīra, gan tamborēti, gan zīmēti.
Trešdienas rītā Pelēnu grupas skolotājas palīdze Anda un bērni pārtapa par raibiem cālēniem, skolotāja Ināra par vistiņu
Raibīti, bet skolotāja Ilga - par Balto vistiņu. Visi kopā noskaidrojām, kas liecina,
ka pavasaris jau atnācis. Saruna kaut kā
raisījās tikai par ziemu, jo visapkārt atkal
bija sniegs, lai gan kalendārs rādīja aprīli.
Abām vistiņām bija jāpārliecina cālēni, ka
Lieldieniņa jau pie durvīm, un pēc jautrās
olu krāsošanas rotaļas arī bērni kļuva priecīgāki, skandēja tautasdziesmas par olu
krāsošanu, šūpoļu kāršanu un Lieldienu
zaķi. Kopā ar vistiņu Raibīti jauki skanēja
Lieldienu dziesmas par cāļiem, tika noskaidrots, kāpēc šajos svētkos šūpojamies,
kas jādara, lai rudenī būtu laba ābolu raža,
būtu sārti vaigi un laba veselība.
Vistiņa aicināja visus uz olu ripināšanas
sacensībām, pēc tam sēdāmies pie svētku

galda, lai olu kaujās noskaidrotu stiprākās
olas īpašnieku. Bērni ar lielu aizrautību
stāstīja, kā katra oliņa krāsota. Matīsa,
Katrīnas, Nikolas, Tīnas, Rūda olas krāsotas sīpolu mizās un citos dabas materiālos. Gatim un Rūtai bija spilgti zaļas un
zilas olas, kas izkrāšņojās, izmantojot veikalā pirktas krāsas, taču Kitijai un Robertam bija krāsotas ar zīmuļiem. Baltā vistiņa stāstīja, ka viņas oliņas tapušas, zīmējot
ar sveci sniegpulkstenīti, pūpolu, pēc tam
vārot tējas biezumos.
Taču bērni nevarēja sagaidīt Lieldienu
zaķi, kas pērn ar mums kopā gan krāsoja olas, gan gāja rotaļās. Apģērbāmies un
devāmies viņu meklēt. Izrādījās, ka sniegs
ir mūsu ceļrādis, jo, pazīstot zaķa pēdas,
ātri vien var noteikt tā atrašanās vietu. Bija
jāiziet cauri Korģenes centram līdz sīkiem
krūmiņiem, lai tikai tad ieraudzītu īstās
pēdas. Bet no Zaķa ne vēsts… Taču, kad
bērni, izgulējuši dienas miedziņu pamodās, tika saņemta ziņa, ka no Zaķa pienācis sūtījums, ko katrs bērns ar mammu vai
tēti dabūs pirms došanās mājās. Un katrs
mazais bija priecīgs par Zaķa pašdarināto
cālīti un šokolādes oliņu.
Ilga Ūdre,
PII «Vilnītis» «Pelīšu» grupas skolotāja

Putnu dienas Vilnītī
Pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis bērni aprīlī gaidīja atgriežamies gājputnus, nodarbībās iepazinās ar Latvijas
putniem, lasīja pasakas par tiem, mācījās
tautasdziesmas un putnu pazīšanu gan pēc
izskata, gan pēc katram raksturīgās dziesmas. Mācību centros bija izvietotas grāmatas par putniem, dažādi attēli, lai katrs
tos varētu rūpīgi aplūkot. Rokdarbu centrā
tapa putnu maskas, lielākajiem bērniem
bija iespēja tās izgatavot pašiem. Putnu
dienu noslēguma pasākumā bērni pulcējās
zālē, lai vēlreiz kopīgi pārrunātu uzzināto
un svinētu svētkus – Putnu dienas.
Šoreiz mūzikas skolotājas Inga Goba
un Anda Ristamece organizēja mūzikas
stundu putniem, jo zālē bija sapulcējušies gan stārķi, gan dzērves, gan zvirbuļi

un vēl, un vēl. Katrs putns varēja parādīt
savu dziedāt-, dejot- un klausīšanās prasmi. Putni ievingrināja savas balsis, veicot
īpašus vingrinājumus, dziedāja skanīgas
dziesmas, klausījās putnu balsis ierakstos,
gāja rotaļās.
Kamēr bērni svinēja svētkus zālē, īsta
cielaviņa baltgalvīte, Vāverēnu grupas
garderobes logā pamanījusi rotājumu –
mazu putniņu, gribēja ar to sasveicināties. Cielaviņa vairākas minūtes aizrautīgi
spoguļojās loga rūtī, lidodama te augšup,
te lejup, griezdamās jautros lokos un ik
pa brīdim ar knābīti pieklauvējot savam
no papīra izgatavotajam brālim pie rūts:
- Mosties, putniņ, mosties, pavasaris klāt!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Teātra pulciņa Diegabiksis dalībnieki ir jautri un priecīgi – izrāde izdevusies

Tuvojoties mācību gada beigām, pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis teātra
pulciņš Diegabiksis skolotājas Žannas
Līdakas vadībā parādīja savu šī gada veikumu – izrādes Tince grib mācīties iestudējumu. Bērni izspēlēja aizraujošu stāstu,
kā meitenes Sandras (Ilze) lellei Tincei
(Megija) apnika spēlēties ar rotaļu lācīti
(Sanijs), lellēm (Sintiju un Anniju) un viņa
nolēma meklēt ceļu uz leļļu skolu un sākt
mācīties. Meklējot skolu, maldoties pa
pļavu, mežu un dīķa malu, Tince palīdzību lūdza gan maigajam taurenītim (Areta),
gan bezrūpīgajai vardītei (Elīza), gan lēnīgajai pīlei (Ance), gan niknajam jenotam
(Artūrs), kurš Tinci iesprostoja savā alā,
tāpat kurmītim (Maksis) un pelītei (Ance).
Ceļā uz skolu Tince satika arī saldo miedziņu (Ingars), čaklo zirneklīti (Rūdolfs),
apdomīgo gliemezīti (Ingars), prātīgo ezīti
(Arvis), jautro zaķēnu (Mārcis), gājputnus
(Anna un Nellija), viltīgās lapsiņas (Liene un Lauma). Liels bija Tinces prieks,
kad viņa satika visus savus jaunos draugus meža skolā pie gudrās pūces (Estere).
Mazo aktieru spēli papildināja krāšņas dekorācijas un muzikālais pavadījums.
Rīta izrādi noskatījās Vilnīša bērni, bet
pēcpusdienā zālē pulcējās vecāki, lai prie-

Vecvecāku balle Liepupes
vidusskolas pirmsskolas grupās

Vecvecākiem jauku,
mīļu un
sirsnīgu
koncertu bija
sarūpējuši
Liepupes
vidusskolas
pirmsskolas grupiņu
bērni

Pašās februāra beigās, dienā, kad pār zemi valdīja putenis, Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupiņās bija vecvecāku balle. Tā kā šis pasākums kļuvis
par tradīciju, bērnu vecmāmiņas un vectētiņi jau
gaidīja dienu, kad atkal varēs satikties, redzēt savu
mīļo mazbērniņu sagatavoto koncertu, aprunāties
gan ar skolotājām, gan paši. Bieži vien šī ir vienīgā
diena gadā, kad vecvecāki atnāk uz skolu.
Šoreiz šī tikšanās bija arī pankūku balle. Vecvecāki bija sacepuši dažnedažādas – gan ar pildījumu,
gan biezpiena, gan ābolu un banānu, gan lielas, gan
mazas. Pankūkas tika degustētas reizē ar ievārījumu, jo kur tad pankūkas bez tā!
Viss sākās ar bērnu koncertu – mazie kopā ar
mūzikas skolotāju Solveigu Boku bija iemācījušies
ļoti daudz dziesmu, bet deju skolotājs Jānis Trezuns
bērniem iemācījis 2 dejas. Sešgadīgie bērni kopā
ar skolotāju Agniju Bronku rādīja izrādi Zvēri un
abras taisītājs, piecgadnieki kopā ar skolotājām Ramonu Gūtmani un Inesi Keišu bija iestudējuši pasa-
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ku Mamm, kur lielā karote, bet jaunākie Liepupes
vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām Gundegu
Āboltiņu, Mariku Skuju un skolotāju palīdzi Veltu
Nešpori cepa kukulīti. Koncerta nobeigumā siltus
vārdus vecvecākiem teica arī skolas direktors Žanis
Andže.
Koncerta laikā bērni samīļoja un apsveica savus
vecvecākus ar pašu sētām un tikko izdīgušām samtenītēm skaisti apdarinātos podiņos. Pēc koncerta
notika lielā pankūku izgaršošana un rotaļās iešana
ar skolotājām, vecmāmiņām un vectētiņiem.
Šī diena deva pozitīvu lādiņu gan bērniem, gan
viņu skolotājām, kā arī iepriecināja mazuļu vecvecākus, sasildīja mūs visus. Paldies visiem, kuri palīdzēja mums organizēt šo jauko pasākumu, paldies
bērniem un viņu vecākiem un milzīgs paldies vecvecākiem par apmeklējumu!
Agnija Bronka,
pirmsskolas skolotāja

cātos par mazo aktieru veikumu. Kā jau
pēc katras izrādes, bērni savās grupās apsprieda redzēto, izteica vērtējumu. Katrs
bija pamanījis kaut ko citu. Madarai no
Zaķēnu grupas vislabāk patikušas skaisti
tērptās lapsiņas, kuras bijušas mīļas, Tomam no Ābolīšu grupas – meitene Sandra
un lelle Tince, jo viņa gribējusi mācīties
un būt gudra. Īstu kritiķa cienīgu izrādes
raksturojumu sniedza septiņgadīgais Ernests no Bitīšu grupas: - Man ļoti patika
lelles mati, tādi skruļļaini! Ezim ļoti labs
kostīms! Vispār kostīmi ideāli! Miedziņš
bija tik laipns, apsedza lelli Tinci ar sedziņu, lai tai nav auksti. Nejauks bija jenots, bet vispār Artūrs arī ir labs, viņam
tikai tāda loma. Man patika, kā vāvere
izglāba Tinci no jenota alas. Ļoti patika
dzīvnieku skola. Tur visi gribēja mācīties.
Ļoti laba izrāde! Viss bija tā taisni, nevis
grumbuļaini! Mūzika! Nu, viss, viss, viss,
pilnīgi visi tēli patika! Tas bija kaut kas
fantastisks!
Paldies bērnu vecākiem par skaistiem,
katrai lomai atbilstošiem tērpiem! Paldies
Žannai Līdakai un mazajiem aktieriem par
sagādāto prieku!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Nāc, būsim kopā
Ainažos
13. aprīlī K. Valdemāra Ainažu pamatskolā notika interaktīvs
pasākums ģimenēm Nāc, būsim
kopā!, ko organizē biedrība Vecāki – Ainažu jaunatnei sadarbībā ar
K. Valdemāra Ainažu pamatskolu un atbalsta Salacgrīvas novada
dome. Tradicionālajā pasākumā
piedalās skolēni, viņu vecāki,
vecvecāki un skolotāji. Šogad
5 gadu jubilejas burziņā bija
70 dalībnieku - 40 skolēnu un
30 pieaugušo.
Visupirms klauni Sabīne Čekaļina un Paula Pēce sumināja
goda viesus – pasākuma iepriekšējo gadu vadītājus Daigu Tomsoni, Paulu Pēci, Zinti Sāru un
Baibu Kuņecu un aicināja kopīgā
dejā iekustināt rokas un kājas, lai
pēc tam labāk veiktos komandu
sacensībās.
Lai varētu notikt sacensības,
dalībnieki sadalījās 8 komandās
(katrā 3 pieaugušie un 4 skolēni).
Pirmais uzdevums, šķiet, bija visatbildīgākais – 7 minūšu laikā jāizdomā komandas nosaukums un
tas jāprezentē. Interesantas, jautras un atraktīvas bija Simsonu,
Sniegbaltītes un rūķīšu, Viltīgo
zibentiņu, Sniegpulkstenīšu, Lai
ir!, Sīpoliņu, Kabaču un Jautro
spīgulīšu prezentācijas. Žūrijai – skolotājām Modrai Putnai,
Simonai Ogai, Sandrai Kukai,
Artai Ragainei un Tatjanai Lazdiņai - bija grūti noteikt labāko,
tāpēc atzīmes atšķīrās pavisam
maz, zemāka vērtējuma par 9 nebija. Pēc šī uzdevuma komandas
saņēma jubilejas pasākuma Nāc,

būsim kopā! piespraudes.
Arī otrajā uzdevumā komandām bija jāļauj vaļa radošajām
spējām. No izdalītajiem vārdiem
vajadzēja salikt apsveikuma dzejoli. Viens no tiem skanēja šādi:
- Nākam kopā 5 gadus, satiekam
te draugus, radus, 5 sveces tortē
mirdz, visiem gavilē mums sirds!
Arī šajā sacensībā zemāka vērtējuma par 9 nebija. Trešais uzdevums Tortes cepšana pārbaudīja
komandu saliedētību un draudzību – pēc iespējas ātrāk bija jāsaliek un jāizrotā svētku torte. Arī
ceturtais uzdevums pārbaudīja
komandu veiklību, jo, ceļojot uz
burvju paklāja, visai komandai
bija jānokļūst no viena zāles gala
līdz otram un atpakaļ.
Apkopojot rezultātus, žūrija
konstatēja, ka ir divas pirmās un
divas trešās vietas. Lai noskaidrotu uzvarētājus, notika mīklu
minēšanas sacensības, kurās labāk veicās Sīpoliņiem un Simsoniem. Kopvērtējumā piektajā
– jubilejas – pasākumā uzvarēja
Sīpoliņi, 2. vietā Viltīgie zibentiņi, bet 3. – Simsoni, aiz sevis
atstājot Jautros spīgulīšus. Pēc
medaļu saņemšanas zālē tika ienesta jubilejas torte, ko rotāja
5 degošas brīnumsvecītes.
Svētki izskanējuši, jubilejas
kūka notiesāta, un skolas direktore Sandra Kuka teic lielu paldies aktīvajiem vecākiem, kuri
jau 5 gadus organizē un piedalās
skolēnu un vecāku, vecvecāku
pēcpusdienā.
Ilga Tiesnese
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 2. maijs

VC4 aicina veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai
2009. gadā tika sākta valsts
organizētā un apmaksātā krūts
dziedzera un dzemdes kakla
ļaundabīgo audzēju savlaicīgas
atklāšanas programma. Tajā ļoti
nozīmīgs ir mobilais digitālās
mamogrāfijas kabinets, kas darbojas SIA Veselības centrs 4
(VC4) paspārnē un nodrošina
krūšu izmeklējumu veikšanu
reģionos. Tā ir īpaši pielāgota
automašīna, kurā atrodas mamogrāfs - iekārta, ar kuru veic
krūts dziedzera izmeklējumus
sievietēm, lai atklātu iespējamās

izmaiņas. Arī 2012. gadā visu
novadu sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai – VC4 mobilajā mamogrāfā.
Mamogrāfisko izmeklējumu
vēlams veikt 35 - 40 gadu vecumā. Krūts vēža skrīningu ar
mamogrāfijas metodi neatkarīgi
no rezultāta reizi gadā vajadzētu veikt sievietēm vecumā no 50
līdz 69 gadiem. 2012. gadā uzaicinājumu vēstules veikt valsts
apmaksātu krūts vēža profilaktisko pārbaudi saņems sievietes,

kuras dzimušas 1944., 1946.,
1948., 1950., 1952., 1954., 1956.,
1958., 1960. un 1962. gadā. Atgādinām, ka pērn izsūtītās uzaicinājuma vēstules uz krūts vēža
profilaktisko pārbaudi ir derīgas
līdz pat 2012. gada beigām. SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kura gada
laikā līdz uzaicinājuma vēstules
sagatavošanas datumam ir veikusi mamogrāfisko izmeklējumu.
Jaunākie statistikas dati apliecina, ka sievietes Latvijā labprāt
izmanto iespēju veikt šos izmek-

Salacgrīvas Laša kauss
Lielās Talkas dienā Salacgrīvā
notika arī tradicionālās sacensības taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri Salacgrīvas Laša kauss 2012.
Tajās sacentās 20 komandu, kopskaitā 80 dalībnieku - 78 vīri un
divas dāmas.
Jau pl. 6 no rīta pie Valsts
vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Salacgrīvas sektora ēkas Salacas labajā krastā
Vecsalacā notika dalībnieku reģistrācija, un līdz pat 3 pēcpusdienā makšķernieki centās izvilkt
varenāko lasi un taimiņu.
Apkopojot dienas guvumu,
secinājums viens – sacensības
ir izdevušās! 38 dalībnieki noķēra pa zivij un pie loma tika
13 komandu. Šajā dienā kopā noķerts 31 taimiņš (kopējais svars
62,35 kg) un 7 laši (23,6 kg).
Pērn sacensībās taimiņu un lašu
makšķerēšanā ar spiningu vai
mušiņmakšķeri kopā noķēra 30
zivju ar kopējo svaru gandrīz
95 kg, lomā bija 22 taimiņi un
8 laši.
Komandas Izumi pārstāvis
Oļegs Sumčenko atzina, ka šis
gads nav bijis tik labs, kā cerēts:
- Zivju upē ir ļoti daudz, bet
ūdens un laiks ir vēl par aukstu,
lai labi ķertos. Nākamie mači noteikti būs lomiem bagātāki.
Šogad uzvaras laurus plūca salacgrīvieši – 1. un 3. vieta
komandu kopvērtējumā komandām Salackrasti I (11,4 kg) un
Salackrasti II (10,95 kg), 2. ar
11,1 kg lomu - Salmo koman-

Šī gada Laša kausā kopvērtējumā uzvarēja komanda Salackrasti I:
Ainārs Rumka (no kreisās), Ģirts Kalniņš, Raivis Bērziņš un Ziedonis
Kalniņš

das makšķernieki. Lielākais lasis
un Laša kauss šogad komandas
Salackrasti I dalībniekam Raivim Bērziņam (loms 4,7 kg),
2. – Armands Romanovskis
ar 4,4 kg smago lasi, savukārt
3. vieta Andrejam Jasinskim
no Gaujmalas bunkuriem ar
4 kg lasi. Taimiņu ķeršanā veiksmīgākais bija Edijs Prazdnicāns
no Alūksnes – viņa loms 3,6 kg,
2. un 3. vietā salackrastieši Ilmārs Lūsis (3,4 kg) un Ainārs
Rumka (3,3 kg).
Sacensību dalībniekiem pusdienas gādāja SIA Sāga 99 no
Ainažiem, par rezultātu apkopošanu un zivju svēršanu rūpējās
Inese Koluškina, kurai šajā dienā

bija jāatsakās no makšķerēšanas,
un Arturs Koluškins, kurš pēc
sava taimiņa (2,8 kg) nosvēršanas un nomērīšanas bija gatavs
palīdzēt.
Sacensību organizētājs un atbalstītājs – Salacgrīvas novada
dome – lielu paldies teic pasākuma regulārajiem sponsoriem
SIA Grandeg un Latvijas Piensaimnieku centrālajai savienībai
un atbalstītājiem no Alūksnes
– makšķernieku piederumu veikalam Pie zvejniekiem, firmām
Izumi-Agat, Ekstrim un Extreme
Fishing Europe.
Ilga Tiesnese
Arvīda Šimja foto

Salacgrīviešu sasniegumi karatē
17. martā Ropažu sporta
centrā notika karatē sacensības
WKC Latvia Karate Open 2012.
Turnīru organizēja Latvijas Karatē asociācija (LKA) pēc WKC
noteikumiem. Kopumā sacensībās piedalījās 110 sportistu no
Saulkrastiem, Salacgrīvas, Carnikavas, Ropažiem, Zvejniekciema,
Zaķumuižas, Valmieras, Alojas,
Mazsalacas un Rīgas.
Pēdējo reizi šajā sezonā sportistiem bija iespēja iegūt LKA Ceļojošo kausu 2011 - 2012. Iepriek-

šējā sezonā to ieguva Salacgrīvas
sportisti. Šogad vēsture atkārtojās,
līdz ar to kauss uz visiem laikiem
paliek Salacgrīvā! WKC Latvia
Karate Open 2012 laureāti: 1. vietas savās disciplīnās ieguva Markuss Kalviņš, Ernests Bisinieks,
Sandis Vosekalns, Edvards Vilde,
Katrīna Strautiņa, Deins Kuzmins, 2. vietu – Roberts Plūms.
LKA prezidents Vladislavs
Fetkuļins norādīja, ka Salacgrīvas sprotisti WKC Latvia Karate
Open 2012 sevi parādīja ļoti labi.

Šī pusgada laikā viņi labi pastrādājuši, tagad varēja parādīt labu
tehniku un pārliecinošu sniegumu
sacensībās. Šis turnīrs bija arī sava
veida gatavošanās lielāka mēroga
sacensībām, tādām kā VI cīņas
mākslas olimpiāde Austrumi Rietumi Sanktpēterburgā Krievijā
un 8. WKC World Championship,
kas jūlijā notiks Šauļos Lietuvā.
Ivars Miljons un Latvijas
Karatē asociācijas prezidents
Vladislavs Fetkuļins

Salacgrīvieši kopā
ar visiem
sacensību
WKC Latvia
Karate
Open 2012
uzvarētājiem

lējumus dzīvesvietas tuvumā.
Aicinām jūs veikt izmeklējumu
mūspusē! Mobilais mamogrāfs
darbosies
pie Salacgrīvas kultūras nama
Ostas ielā 3
21. maijā un 3. septembrī
no plkst. 11 līdz 17
pie Ainažu kultūras nama
K. Valdemāra ielā 50
22. maijā un 4. septembrī
no plkst. 10. līdz 17.
Lai veiktu izmeklējumu,
obligāti jāpierakstās pa telefo-

nu 67142840 vai 27866655 vai
info@mamografija.lv.
Sievietēm, kuras saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts
skrīninga programmā ietvaros
izmeklējums ir BEZ MAKSAS,
ar ģimenes vai ārstējošā ārsta
norīkojumu pacienta līdzmaksājums ir 2 lati, ar ģimenes ārsta
vai ārstējoša ārsta, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo Veselības dienestu, norīkojumu, –
par maksu. Sīkāka informācija www.mamografija.lv, www.vc4.lv.

Teātra pēcpusdiena Duntē
15. aprīlī Duntē, skaistajā
Liepupes pagasta tautas nama
zālē sanāca ļaudis, lai baudītu
amatierteātru mākslu. Kafejnīcas
gaisotnē atnākušie varēja ne tikai
vērot izrādes, bet arī padalīties iespaidiem un iedzert tēju.
Vispirms skatītāju un ekspertes, teātra režisores Ligitas Smildziņas vērtējumam savu izrādi
nodeva mājnieki – Liepupes amatierteātris režisores Ineses Brokas vadībā. Liepupieši izrādīja
dramaturģes Baibas Jukņēvičas
joku lugu 3 cēlienos Pavasara
neprāts. Šis teātris izveidojies
pirms 5 gadiem un nu kļuvis par
vienu no populārākajiem amatierkolektīviem ne tikai Liepupē, bet
arī tuvākajā apkaimē. Iespējams,
tieši šīs trupas darbība veicinājusi
teātru izveidi tuvākos un tālākos
kaimiņos. Eksperte atzina, ka visi
nevar būt vienādi aktieri, tādēļ jo
īpaši simpatizē režisores I. Brokas
uzstādījums un spēja panākt baudāmu rezultātu no visa 14 aktieru
kolektīva. Uzteicama arī scenogrāfija. Īpašs prieks, ka šogad to
veidoja teātra dalībnieki Mārtiņš
Kalniņš un Māris Kalniņš.
Ar pavasarīgu sveicienu Duntē
viesojās jaunizveidotā Salacgrīvas kultūras nama teātra studija Visa veida versijas režisores
Ineses Jerānes vadībā. Kolektīvs
skatītājiem, kolēģiem un ekspertiem atrādīja vienu ainiņu no jau-

nā iestudējuma Bizness un lielās
paslēpes. Droši var teikt, ka ar to
pietika, lai saintriģētu un rosinātu
doties skatīties pilnu izrādi. Domājams, ka atzinīgais ekspertes
vērtējums dos jaunu stimulu Visa
veida versiju tālākai darbībai.
Šajā pēcpusdienā draudzēties
ar mūsu novada teātriem bija ieradusies arī jaundibinātā kolorītā Saulkrastu kultūras un sporta
centra teātra studija Vijas Skudras
vadībā. Annas Brigaderes viencēliens Čauksenes šīm dāmām bija
tik ļoti piemērots, ka dažbrīd patiešām smējāmies, vēderus turēdami. Aktrises bija tik ļoti iejutušās savās lomās, ka nepameta tās
no ierašanās brīža līdz atvadām.
Ar interesi gaidīsim nākamo šīs
trupas iestudējumu!
Noslēgumā eksperte izteica
gandarījumu par redzēto spēlētprieku, kas iespējams tikai tad, ja
šī darbošanās vajadzīga pašiem
teātru dalībniekiem. Viņa uzsvēra
arī šādu teātru kopā sanākšanas
nepieciešamību, kur var redzēt
citus un apmainīties pieredzē. Jādomā, ka vērtīgas un noderīgas
bija arī individuālās sarunas ar
režisoriem.
Gluži nemanot šī teātra pēcpusdiena kļuva par draudzības brīdi
un teātra svētkiem, par ko paldies
gan savējiem, gan viesiem.
Andris Zunde

Starppaaudžu
komunikācija
2012. gads pasludināts par
gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Lai mazinātu
stereotipus un aizspriedumus par
jaunāko un vecāko paaudzi, vienlaikus veicinot paaudžu labāku
komunikāciju, Eiropas Komisija un LR Labklājības ministrija
aicina Latvijas skolās organizēt
tikšanos ar senioriem.
Kopš 2009. gada 29. aprīlis
Eiropā tiek atzīmēts kā Eiropas
paaudžu solidaritātes diena. Arī
Salacgrīvas vidusskolā skolēni
tiekas ar senioriem, lai kopīgās
sarunās skaidrotu, ko nozīmē
kļūt vecākam un kā gados vecie
cilvēki un jaunieši var kopīgiem
spēkiem veidot interesantāku
savu dzīvi.
Ļoti interesanta tikšanās ar
pensionēto skolotāju Ilgu Āboltiņu notika 2.a un 6.a klasei. Šī
skolotāja atsaucās uzaicinājumam ierasties skolā uz klases
stundu kopā ar skolēniem, lai
pastāstītu savas atmiņas. Sarunas laikā skolēni uzzināja gan
par Salacgrīvas un skolas vēsturi,
gan skolotājas jaunības dienām,
darba gaitu sākšanu Salacgrīvas
vidusskolā. Netika slēpti arī pašas nedarbi. Skolotāja atminējās
darba gaitās novēroto, stāstīja par
skolas pasākumiem, lielajām rudens talkām. Bet mazie otrklasnieki ļoti daudz jautāja par sa-

viem vecākiem un vecvecākiem,
kuri skolas laikā mācījušies pie
skolotājas Āboltiņas. Vēl skolēnus interesēja, kādos konkursos
agrāk skolēni piedalījušies, cik
gadu ir skolotājai utt. Jautājumi
bira cits pēc cita. Tā kā viešņa ir
matemātikas skolotāja, skolēni
saņēma daudz vērtīgu padomu,
piemēram, kā labāk apgūt reizināšanas tabulu.
Viena stunda pagāja nemanot.
Bija jauki vērot, ar kādu interesi
skolēni klausījās par sev diezgan
svešiem procesiem, notikumiem,
pasākumiem skolas dzīvē, jo tagad daudz no tā visa vairs nav.
Skolēni pateicās savai viešņai
ar pirmajiem pavasara ziedu
pušķīšiem. Paldies, skolotāj, par
tikšanos!
Bet vai par senioriem jāatceras tikai vienu dienu gadā? Mūsu
skolā ir daudz labu tradīciju,
kad šie cilvēki netiek aizmirsti.
Mīļi gaidīti viņi ir katra mācību
gada sākumā - 1. septembrī. Netiek aizmirstas viņu jubilejas utt.
Dažām Salacgrīvas vidusskolas
klasēm izveidojusies arī laba sadarbība ar veco ļaužu pansionātu
Brīze, kur skolēni tiekas ar senioriem, sniedz viņiem priekšnesumus, sagatavo dāvaniņas.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 2. maijs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2010. gada 19. maija saistošajos
noteikumos Nr. 13 Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanu
Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2012. gada 21. marta
sēdes lēmumu Nr.145 (protokols Nr. 5; 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 Par
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu šādus grozījumus:
1. Svītrot 4.3., 4.4., 4.5. apakšpunktu.
2. Svītrot 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. apakšpunktu.
3. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
„1. pielikums
Salacgrīvas novada domes
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai
____________________________________________________
/juridiskās personas nosaukums/

____________________________________________________
/amats, vārds, uzvārds/

PIETEIKUMS
Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)
_____________________________________________________________________
/nosaukums/

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes
21.03.2012. lēmumam Nr. 145 (protokols Nr. 5; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 8 Grozījumi Salacgrīvas
novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos
noteikumos Nr. 13 «Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu»

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

/nosaukums/

_____________________________________________________________________
/nosaukums/

Maijs bibliotēkās

_____________________________________________________________________
/nosaukums/

_____________________________________________________________________
/nosaukums/
/nosaukums/

Laiks
Maijs

/nosaukums/

7.V

_____________________________________________________________________

11.V

Organizācijas nosaukums /
fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods/ reģistrācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese /
organizācijas juridiskā adrese
Programmas realizēšanas adrese
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
e-pasta adrese

Maijs
10.V
Maijā
Izstādes

Pielikumā:
Visām programmām kopīgi (atzīmē dokumentu pieņēmējs):
saskaņojums ar sporta veidu federācijām (savienību, asociāciju), ja programma
sporta jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
fiziskām personām – iepriekšējo darba gaitu apraksts (CV);
juridiskām personām – pilnvara licences saņemšanai;
pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs.
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1. pieaugušo neformālās izglītības programma, kas sastāv no:
mērķa,
mērķa auditorijas,
uzdevumiem,
programmas ilguma (stundās),
programmas satura,
plānotiem rezultātiem,
programmas realizācijai nepieciešamā tehniskā un materiālā nodrošinājuma;
2.
programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
personāla CV,
izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

_____________
/Datums/

14.V
5. - 10.V
No 5.V
No 10.V
Maijā
Maijā
No 20.V

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:
Paraksts: /__________________________ /
/paraksta atšifrējums/”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada dome pārdod mutiskā izsolē
traktoru T-40AM (izlaiduma gads 1982.), autogreideru DZ-180 (izlaiduma gads 1999.),
šķeldotāju Ducker H14O (izlaiduma gads 2006.), grāvju pļaujmašīnu DUCKER USM 15-26
(izlaiduma gads 2006.), meža piekabi PALMS 10 (izlaiduma gads 2006.),
traktoru Jumz E2621 (izlaiduma gads 1987.), traktoru Belarus 952.3 (izlaiduma gads 2005.),
rotējošo pļaujmašīnu (izlaiduma gads 1998.), sniega lāpstu MSL pie traktora
(izlaiduma gads 2002.), pļaujmašīnu Dragone VP175 (izlaiduma gads 2006.),
traktora piekabi 2PTS-4 (izlaiduma gads 1990.), kaisītāju SP-100 (izlaiduma gads 2005.),
lāpstu SSVL-30 (izlaiduma gads 2006.). Izsoles objekti tiek izsolīti katrs atsevišķi.
Izsoles objektu sākumcena: traktors T-40AM Ls 400; autogreiders DZ-180 – Ls 600; šķeldotājs
Ducker H14O – Ls 4575; grāvju pļaujmašīna DUCKER USM 15 – Ls 3017; meža piekabe PALMS
10 – Ls 2800; traktors Jumz E2621 – Ls 500; traktors Belarus 952.3 – Ls 4900; rotējošā pļaujmašīna – Ls 400; sniega lāpsta MSL pie traktora – Ls 450; pļaujmašīna Dragone VP175 – Ls 418;
traktora piekabe 2PTS-4 – Ls 200; kaisītājs SP-100 – Ls 600; lāpsta SSVL-30 – Ls 263. Papildus
nosolītajai cenai maksājams PVN 22%.
Izsolei var pieteikties līdz 30. maija plkst. 17 Salacgrīvas novada domē. Izsole notiks 31. maijā
plkst. 14 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 domes telpās. Piesakoties izsolei, jāpārskaita Salacgrīvas
novada domes kontā AS SEB banka, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksu Ls 25, nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsolāmā objekta, uz kura izsoli izsoles dalībnieks piesakās,
sākumcenas.
Iepazīties ar noteikumiem, vienoties par objekta apskati, reģistrēties izsolei var katru darbdienu no plkst. 8 līdz 13 un no plkst. 14 līdz 17 Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Tālr. uzziņām 64071575 un 29478781.

Norādamā informācija

Atbilstoši Izglītības likuma 47. panta trešās daļas nosacījumiem,
interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās
un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā,
pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. Licences saņemšanas
kārtību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumu grozījumi izstrādāti, ievērojot to, ka atbilstoši
izklāsts
Administratīvā procesa likuma 59. panta otrās daļas nosacījumiem,
ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa
dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati,
nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
3. Informācija par plānoto Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
plānoto projekta ietekmi pašvaldības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
konsultācijām ar
privātpersonām

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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No 7.V
12.V.
12.00

Pasākums
Pasaku pēcpusdiena kopā ar bērnudārza
pirmsskolas grupiņu
Izstāde Manai vismīļākai māmiņai
Tikšanās ar novadnieku aktieri, dzejnieku Andri
Buli
Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
Cilvēka laime sākas no ģimenes (Ļ. Tolstojs) pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Novij man, māmuliņa, Visu puķu vainadziņu!
Pasākums bērnudārza Randa audzēkņiem
13. maijs - Mātes diena. Ir māte mani mācījusi
Ik bitei ziedos ceļu griezt, Pie zemes bēdās
vaigu spiest (A. Eglītis)
Sveicināta, mana zeme! Rakstniecei Irmai
Grebzdei - 100
Visu mūžu mīlestība - angļu rakstniecei Dafnei
di Morjē - 105
Pasākums pirmsskolas bērniem ar vecākiem
Nāc uz bibliotēku kopā ar māmiņu
Konkurss skolēniem Ko tu zini par Eiropu
Liepupes rokdarbnieču rotaslietu izstāde Ja
pērlīti pie pērlītes liksi
Literatūras izstāde Tavam sakņu dārzam
Literatūras izstāde Iepazīsim Eiropas valstis
Literatūras izstāde Latviešu zemnieku
likteņstāstu rakstniekam Alfrēdam Dziļumam 105
Literatūras izstāde, veltīta trimdas rakstnieces
Irmas Grebzdes simtgadei Dzīvoju es daudzas
dzīves reizē un tās man izstāstāmas
Fotoizstāde iedvesmai Pretī vasarai...
Radošā darbnīca Vecais podiņš jaunās skaņās.
Gatavosim nelielas dāvaniņas māmiņām un
paši sev ar dekupažas tehnikas palīdzību.
Līdzi jāpaņem savs podiņš

Vieta
Salacgrīvas bibliotēkas
bērnu lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēkas
bērnu lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Tūjas bibliotēka
Tūjas bibliotēka

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 seši simti 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 viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas.
Izsole notiks 2. augustā pulksten 11 Ainažu pārvaldes telpās Parka ielā 16, Ainažos.
Pretendenti iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.
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Jubilāriem

12. maijā pulksten 12
Zvejnieku parkā
Salacgrīvas novada dzīvnieku
aizsardzības biedrības
Mūsu ķepas
pirmais organizētais pasākums

Tā tava diena, kad pasaulē
Tu nāci pēc Laimas prāta,
Lai zied tā caur sniegiem koša arvien
Kā roze visgarākā kātā!

Pavasarīgs, cīruļu treļļiem skaļš lai ir apsveikums
svētkos! Pavasarīgs, spēka un možuma pilns lai ir
svētku rīts! Sveicam jubilārus svētkos un vēlam
izturību, veselību un patiesu prieku!

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas
Martā dzimuši:
Rūdolfs Bērziņš
Keita Ozoliņa
Sanija Strode
***
Aizsaulē aizgājuši:
Februārī
Ziedonis Zēģelis (1959)

5. maijā
KUIĶULES kapos

PAVASARA
SAKOPŠANAS TALKA.
Kapu pārvaldniece – Ligita Ozola,
t. 26164116.

2012. gada 2. maijs

Martā
Vilma Čaune (1919)
Edīte Irmeja (1940)
Mircila Tāluma (1925)
Vladimirs Balodis (1932)
Imants Zīraks (1928)
Rasma Mikša (1946)
Zigurds Kalniņš (1936)
Flora Katkova (1936)

6. maijā plkst. 18.00
Muižas klētī
Liepupes amatierteātra
izrāde - Baibas Jukņēvičas
joku luga 3 cēlienos

IR TĀDS DRAUGS!
Suņu apmācība, suņu parāde,
suņu izstāde – savus mīluļus
pieteikt līdz 4. maijam,
zvanot 29130667 Ligitai Šteinai.
Veterinārārsta un kinologa
konsultācijas.

Jūs apkalpos jau zināmas
šoferītes Aija un Vizma.

Jūsu ērtībām strādāsim
visu diennakti!!!

Kultūras norises Salacgrīvas novadā maijā
Salacgrīvā

Ainažos

5.V

6.V

17.00

11.V 19.00

13.V 14.00

16. – 19.V

senioru deju kopas Saiva 50 gadu
jubilejas vakars 50 baltas svētku
sveces kopā ar draugiem šodien
mēs degsim...

Piedalās deju kolektīvi Saiva, Atvasara
(Madona), Dzirnas (Cēsis), Atvasara (Ludza),
Sagša (Limbaži), Juveris (Dzērbene),
Saulgrieži (Saulkrasti), Suncele (Suntaži),
Sendancis (Rīga), Sidrabaine (Ķekava),
Sidrabdancis (Sigulda), Tori dejotāji
no Igaunijas, Sānsolītis (Ādaži), Randa
(Salacgrīva) un folkloras kopa Cielava.
Ieeja brīva

pūšamo instrumentu ansamblis
All Remember piedāvā koncertu
Laikiem līdzi.

Viesi: Strauts, Evija Keisele, Nadīna Paegle,
Katrīna Borozdina un Austrumu deju studija
Hasana. Ieeja Ls 1

Mātes dienai veltīts koncerts
Ziedu pasaciņa.

Piedalās Salacgrīvas kultūras nama bērnu
deju kolektīvi un popgrupa. Ieeja brīva

PLOSTNIEKU SVĒTKI
plosta siešana
svētku atklāšana Steliņos
plosta palaišana Salacā
no Steliņiem
plosta sagaidīšana
Salacgrīvā 19.V ap plkst. 14
un māsu Legzdiņu koncerts
Ievziedu straumē
19. maijā
Muzeju nakts pasākums
Salacgrīvas muzejā
Saviesīgās biedrības nama
100 gadu jubilejas izrīkojums
Lido mazā kaija
19.00 - 21.00 izstādes Radio – Retro. No Pētera
Priekuļa privātkolekcijas atklāšana
Priekšlasījumi:
dakteris R. Zvirbulis
par veselības kopšanu,
Jūrmalas zvejnieku
arodbiedrības priekšnieks
A. Bērziņš par Latvijas
zvejniecību,
grāmattirgotājs A. Ozols par
cilvēku un izglītību,
Svētciema valsts zirgaudzētavas
pārzinis J. Blumbergs
Kā izaudzēt labu zirgu u.c.
Dāmu komitejas tirdziņš Broderī un
rišeljē un kūku degustācija
Galda spēles
Valsts un Ministru prezidenta
K. Ulmaņa sagaidīšana
21.00
kamerizrāde ar Aleksandra Čaka
dzeju Notekcaurule.
Režisors un aktieris Varis Piņķis. Piedāvā
Ogres vēstures un mākslas muzejs.
Ieeja – Ls 1

22.00 – 1.00 muzeja apskate
20.V 13.00 2011. gadā dzimušo salacgrīviešu
uzņemšana pilsētas iedzīvotāju
saimē
27.V 12.00 Vasarsvētki – Biedrību diena bijušās
domes laukumā Rīgas ielā
jaunās biedrības pie laivas
piestiprinās sava kluba plāksni
novada biedrības prezentē
iepriekšējā gadā paveikto Spīķerī

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

Salacgrīva – Limbaži no Ls 15
Salacgrīva – Saulkrasti no Ls 20
Salacgrīva – Rīga no Ls 30
Salacgrīva – Valmiera no Ls 30
Salacgrīva – Cēsis no Ls 30

atgriežās Salacgrīvā
tel. 27852222.

Režisore Inese Broka.

Godātie suņu īpašnieki! Atgādinām, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem suņu īpašnieka pienākums ir:
nodrošināt suņu regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu;
nodrošināt, lai suns neapdraudētu un netraucētu cilvēkus vai citus
dzīvniekus;
nepieļaut suņu klaiņošanu un atrašanos publiskai lietošanai paredzētā
teritorijā bez saimnieka uzraudzības;
izvest suņus pastaigā pavadā un ar uzliktu uzpurni (izņemot dekoratīvos
suņus).
Informējam, ka par suņu turēšanas noteikumu neievērošanu vainīgās
personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu.
Aicinām savus mīluļus pieskatīt un neļaut tiem patvaļīgi klaiņot. Nesagādāsim nepatīkamus mirkļus sev un citiem!

Lūdzam atsaukties iedzīvotājus, kuri Liepupes pārvaldē saņēmuši
tehniskos palīglīdzekļus (ratiņkrēslus, elkoņu kruķus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.). Informācija nepieciešama, lai veiktu tehnisko
palīglīdzekļu uzskaiti.
Informējam, ka dažāda veida tehniskie palīglīdzekļi ir saņemami
Sociālajā dienestā, kā arī lūdzam palīgierīces, kas netiek lietotas, nodot atpakaļ.
Salacgrīvas novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma
Zvanīt 64071980 vai 64020303.

LIMBAŽI-TAXI

Pavasara neprāts

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA INFORMĒ

Lūgums

12.00

jaundzimušo ainažnieku svinīga
uzņemšana Salacgrīvas novadnieku
saimē
15.00 Salacgrīvas mūzikas skolas
pedagogu Tatjanas Lazdiņas un
Olgas Graudiņas audzēkņu
atskaites koncerts
11.V 16.00 Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas audzēkņu koncerts
Sveic sauli varavīksne.
Aicināti visi interesenti.
13.V 12.00 Agras Jankovskas mūzikas studijas
audzēkņu koncerts Es savai
māmiņai
Mākslas dienu ietvaros Ainažu kultūras namā
apskatāma Limbažu apriņķa mākslinieku darbu
izstāde

Liepupē
20. V
Ģimeņu diena Liepupē
Pie Liepupes vidusskolas
10.00 (reģistrēšanās no plkst. 9.30)
sporta biedrības Veixmes rīkotais
ikgadējais tautas skrējiens un
nūjotāju pārgājiens Apkārt Liepupes
ezeriem
10.00 - 15.00 piepūšamās atrakcijas, batuti,
velokarti
vestibilā zīmējumu un plakātu konkursa
Es mīlu Liepupi darbu izstāde (šogad aprit
50 gadu kopš Liepupes pagasts atrodas
pašreizējās ģeogrāfiskajās robežās).
Konkursa kuratore Baiba Dobele
11.00
aktu zālē jaundzimušo liepupiešu
uzņemšana novadnieku saimē.
Muzicē Katrīna, Justīne un Dāvis
Borozdini no Svētciema
12.00
pie skolas ieejas tautas skrējiena un
nūjotāju pārgājiena uzvarētāju,
kā arī bērnu zīmējumu un plakātu
konkursa laureātu apbalvošana
12.30
Sporta zālē No zobena saule lēca Agra Daņiļēviča deju lieluzvedums
Liepupes visu vecumu deju
kolektīvu izpildījumā
(Ar šo izrādi 12. un 13. maijā mūsu dejotāji
viesosies Klaipēdā, kur to izrādīs,
gatavojoties pilsētas 700 gadu jubilejai)

Liepupes baznīcā
15.00
dievkalpojums, veltīts Ģimeņu
dienai
16.30
koncerts Cerību ceriņš

(Ieva Parša – mecosoprāns, Artis Sīmanis –
saksofons, Kristīne Adamaite – ērģeles.
Programmā: Johans Sebastiāns Bahs, Pēteris
Vasks, Ēriks Ešenvalds, Andrejs Selickis)
Uz visiem koncertiem ieeja brīva
Ģimeņu dienu rīko pagasta tautas nams (t. 64023932),
sporta biedrība Veixmes (t. 29226661), Liepupes vidusskola,
Liepupes ev. lut. draudze, atbalsta Salacgrīvas novada dome.
Zīmējumu konkursa balvu sponsors – Tūjas beķereja

Lauvu tautas namā
5.V

21.00

Pavasara balle. Ieeja Ls 1,50

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

