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Salacgrīvas novada
izdevums

III Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls
 Salacgrīvā no 27. jūlija līdz 4. augus-
tam notiks novada domes un apvienības 
ARS Nova organizētais jau trešais Salac-
grīvas klasiskās mūzikas festivāls. Šogad 
tajā piedalīsies izcili mūziķi no Krievijas, 
Itālijas, Spānijas un Latvijas. Festivāla 
laikā gandrīz 80 labākajiem Latvijas mū-
zikas skolu audzēkņiem būs iespēja apgūt 
mūzikas meistarības noslēpumus meistar-
klasēs pie izciliem instrumentālistiem no 
Krievijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas. 
Meistarklasēs audzēkņi varēs apgūt vijo-
les, klavieru, fl autas, akordeona, saksofo-
na, alta un čella spēles gudrības. 
 Klasiskās mūzikas festivāls kļuvis par 
jauku ikgadēju tradīciju, kas pulcē Salac-

grīvā izcilas Eiropas, Krievijas un Latvijas 
klasiskās mūzikas zvaigznes. Festivāls būs 
brīnišķīga iespēja apgūt mūzikas noslēpu-
mus pie slaveniem mūzikas pedagogiem, 
dalīties pieredzē un radošajos meklējumos 
jaunajiem un jau slavas virsotnes sasnie-
gušajiem mūziķiem, bet festivāla apmek-
lētājiem gūt baudījumu dvēselei un garam.
 Festivāla mākslinieciskais vadītājs, 
Virtuozi Moskvi un Mocart – kvartet pirmā 
vijole Aleksejs Lundins par festivālu saka: 
- Daba un mūzika. Kas var būt labāks un 
svarīgāks? Salacgrīvā, kas atrodas vienā 
no skaistākajām Latvijas vietām, mūzika 
var skanēt ne tikai dažādās zālēs, bet arī 
brīvā dabā, kas radīs brīvību mūziķu sa-

skarsmē ar festivāla viesiem. 
  - Salacgrīvas pilsēta jau kļuvusi pazīs-
tama ar mūzikas festivālu organizēšanu, 
un šis kamermūzikas festivāls kļuvis par 
vēl vienu spilgtu iespaidu pilsētas muzi-
kālo pasākumu virknē, - pārliecināts ir 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs.
 III Salacgrīvas klasiskās mūzikas fes-
tivāla laikā koncerti notiks katru vakaru 
– atklāšanas koncerts būs 27. jūlijā katoļu 
baznīcā, kur uzstāsies kontrtenors Serge-
js Jēgers programmā Tas vārds. Festivāla 
laikā notiks Šveices čellista Dāvida Pia, 
Japānas vijolnieces Ajako Tanabes, latvie-
šu vijolnieču Ilzes Kirsanovas, Ilzes Pen-

Pirmie Salacgrīvas 
novada bērnu svētki

 Pirmajā jūnija sestdienā, par spīti sma-
gajiem padebešiem un brīžam līņājošajam 
lietum, Zvejnieku parkā notika pirmie Sa-
lacgrīvas novada bērnu svētki Ceļojums 
ziedu valstībā. Jau no pulksten 12 bērni va-
rēja doties piedzīvojumu trasītē Puķu ceļš 
ar pieturām ziedu darbnīcā, putnu dārzā, 
sēņu mežā, velnu silā, maldu upē, ciemo-
ties pie lielā ķīmiķa un zintnieka Šurum-
buruma, aiziet pie melnā runča un muzicēt 
kopā ar ziedu orķestri. Bērni varēja apskatīt 
mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi, uz-
rāpties klinšu sienā un zīmēt grafi ti.
 Pirms pl. 16 pie pirmsskolas izglītības 
iestādes Vilnītis gandrīz 400 svētku dalīb-
nieku stājās svētku gājienam, lai pūtēju or-
ķestra un PII Vilnītis un bērnu mūzikas sko-
las ziedu feju vadībā dotos uz Ziedu balli 
Zvejnieku parka estrādē. 
 Atklājot koncertu, Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 
svētku dalībniekiem vēlēja izturību un 
labu atpūtu vasarā. Koncerta pirmajā daļā 
puķes posās un devās uz balli. Īstu svētku 
noskaņu radīja 8. un 5. klašu meiteņu an-
sambļi no Liepupes, Salacgrīvas mūzikas 
skolas orķestris, popgrupa Sapņi ar spār-
niem, Salacgrīvas līnijdeju lielās un ma-
zās dejotājas. Otrajā daļā ziedu koris un 
dejotāji sagaidīja ballētājus – savu māku 
pat lietū un pāri peļķēm rādīja Salacgrī-
vas, Liepupes un Ainažu koris, Liepupes, 
Ainažu un Salacgrīvas pirmsskolas deju 

kolektīvi, 1. - 3. un 3. – 4. klašu dejotā-
ji. Trešajā daļā ballējās visi – arī 5. - 6., 
1. - 2., 10. - 12. klašu deju kolektīvi un, pro-
tams, pūtēju orķestris. 
 Pelēkie padebeši nedaudz sakaunējās, 
lietus mitējās, un apsveikuma un patei-
cības vārdus svētku dalībniekiem teica 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētā-
ja vietniece kultūras, izglītības un sporta 
jautājumos Dace Martinsone un novada 
izglītības speciāliste Antra Paegle. - Bērni 
mums radīja prieku un svētku sajūtu. Pal-
dies viņiem un viņu vecākiem, paldies pe-
dagogiem un kolektīvu vadītājiem! - sacīja 
D. Martinsone. 
 Skanot pūtēju orķestra tušam, sumināti 
tika kolektīvu vadītāji un skolotāji Anita 
Gīze, Arta Zunde, Vitālijs Bogdanovičs, 
Solveiga Boka, Jānis un Ilona Trezuni, Vel-
ta Ločmele, Tatjana Lazdiņa, Solveiga Mu-
ciņa, Agita Zvejniece, Inga Strante, Zenta 
Mennika, Valentīna Kalniņa, Dace Kaša, 
Arnis Šmitiņš, Katrīna Borozdina, Imants 
Klīdzējs, Daiga Tomsone, Laimdota Pelše, 
Guntars Ūdris, Iveta Rozenberga, Egita Re-
pele un, protams, šo svētku galvenā ziedu 
feja Vineta Dance un režisores Inese Jerāne 
un Ligita Dambe. 
 Izdziedāti, izdejoti un izspēlēti šī gada 
Salacgrīvas novada bērnu svētki – tiksimies 
atkal nākamgad!

Ilga Tiesnese

ces un ērģelnieces Kristīnes Adamaites, 
un dāņu akordeonista Bjarkes Mogensena 
koncerti. Īpašs koncerts skanēs 32. jūlijā 
jeb 1. augustā Minhauzena muižā. 
 Festivāla noslēguma koncerts notiks 
4. augustā Kapteiņu ostā uz peldošās ska-
tuves. Pavisam drīz biļetes uz šī festivāla 
koncertiem varēsiet iegādāties Biļešu pa-
radīzes kasēs un Salacgrīvas Tūrisma in-
formācijas centrā.

Ilga Tiesnese

Jautra ir mazo dejotāju deja

Gājienā dodas mazie ainažnieki

Liepupīte aizdejo lietu, izdejo prieku un saulīti

Izskan svētku noslēguma dziesma – 
Iedomājies, kā tas būtu... Tiksimies nākamgad!
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Norvēģijas Karalistes
vēstnieks Salacgrīvā

Norvēģijas vēstniekam Jānam Grēvstadam 
(no kreisās) un viņa palīdzei Lindai Ozolai 
(otrā no labās) ļoti patika novada pārstāv-

ju – izpilddirektora Jāņa Cīruļa, projekta 
vadītājas Sarmas Kacaras un informācijas 
aprites speciālista Kaspara Neimaņa rādī-

tais un stāstītais Salacgrīvas novadā

 30. maijā Salacgrīvas novadā viesojās 
ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas Ka-
ralistes vēstnieks Latvijas Republikā Jāns 
Grēvstads un vēstnieka padomniece Lin-
da Ozola. Vizītes laikā vēstnieks tikās ar 
Salacgrīvas novada izpilddirektoru Jāni 
Cīruli un apskatīja Norvēģu fi nanšu ins-
trumenta fi nansēto jūras siltuma projektu 
un Kuivižu ostu, akciju sabiedrībā Brīvais 
vilnis redzēja konservu ražošanas procesu 
un nogaršoja uzņēmuma ražoto produk-
ciju. Pirms prombraukšanas vēstniekam 
parādījām bērnu rotaļu laukumu, kurā uz-
stādītas alternatīvās apgaismes lampas, un 
Dabas aizsardzības pārvaldes ēku.
 Vēstnieks vēlējās uzzināt, kādi ir Lat-
vijas mazas pašvaldības lielākie izaicinā-
jumi. Atbildot uz šo jautājumu, izpilddi-
rektors uzsvēra: - Ļoti svarīga ir jauniešu 
piesaiste savam novadam. Jācenšas veidot 

tādus apstākļus, lai viņi pēc skolu beigša-
nas atgrieztos savā novadā. Šeit ir jaunie-
šu biznesa projekti, aktīva kultūras dzīve. 
Vēl jāmeklē kāda “odziņa”, ar ko piesais-
tīt tūristus, uzņēmējus un investorus.
 Atvadoties vēstnieks teica: - Man 
šodien bija ļoti, ļoti interesanta diena. 
Prieks par jaunatklātām un interesanta-
jām vietām novadā! Apsveicu ar novadā 
realizētajām zaļajām industrijām. Paldies 
par šo jauko vizīti!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolā 
viesojas ASV vēstnieces 

vietniece

Interesanta saruna izvērtās starp ASV misijas vadītājas vietnieci Kerinu Maklelandu (no 
kreisās), skolotāju Intu Ciršu un Salacgrīvas vidusskolas skolēniem

 Novada vidusskolās Salacgrīvā un 
Liep upē maijā bija skatāma ASV vēstnie-
cības ceļojošā izstāde Latvijas un ASV dip-
lomātiskās attiecības. Tajā apskatāmi gan 
dokumenti, gan fotogrāfi jas par abu valstu 
attiecību vēsturi. 
 24. maijā Salacgrīvu apmeklēja ASV 
vēstnieces vietniece Kerina Maklelanda 
(Caryn McClelland). Iepriekš Maklelan-
das kundze pildīja ģenerālkonsules pienā-
kumus ASV Ģenerālkonsulātā Surabajā 
Indonēzijā, kas aptvēra Indonēzijas arhipe-
lāga austrumus - no Austrumu Javas līdz 
Moluku salai, t.sk. ASV konsulāro aģentū-
ru Bali. Vēstnieces palīdze iepriekš strādā-
jusi arī par politisko un ekonomisko lietu 
padomnieci Turkmenistānā un konsulāro 
lietu padomnieci Īrijā. Latvijā viņa ir kopš 
pērnā gada 29. jūlija. Vizītes laikā K. Mak-
lelanda tikās ar Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētāju Dagni Straubergu, apmek-
lēja Salacgrīvas vidusskolu, diskutēja ar 
skolēniem un nelielā ekskursijā iepazina 
novadu.
 Diskusijā Salacgrīvas vidusskolā pie-
dalījās arī tās direktors Eduards Ādmīdiņš 
un angļu valodas skolotāja Inta Cirša. K. 
Maklelanda sarunā vēlējās uzzināt, ko 
skolēni zina un domā par Ameriku, kāds 
viņiem ir amerikāņa stereotips. Viņa pa-
stāstīja, ko domājusi par latviešiem līdz 
brīdim, kad tuvāk iepazinusi Latviju. Sa-
runa bija ļoti atvērta un ritēja pozitīvā 
gaisotnē. Skolnieki uzdeva visdažādākos 
jautājumus, piemēram, ko nozīmē būt 
amerikānim, vai jūs visi Amerikā ēdat tikai 
hamburgerus? u.tml. Vēstnieces palīdze 
stāstīja, cik daudz viņa ceļojusi, un aplie-
cināja, ka mums jābūt daudz pozitīvākiem 
un jālepojas ar to, kas mums ir. Līdzi viņa 
bija paņēmusi bukletus un grāmatas par 
Amerikas vēsturi un izglītības iespējām.
 Nelielā intervijā vēstnieces vietniece 
pastāstīja, ka viņai ļoti patikusi Salac-

grīva un tikšanās ar domes priekšsēdētāju 
bijusi interesanta. - Es šeit noteikti vēlētos 
atgriezties. Būdama Rīgā, meklēšu iespē-
ju šeit paciemoties vasarā, - viņa teica. 
K. Maklelanda uzskata, ka latviešiem jā-
būt lielākiem optimistiem: - Jālepojas ar 
to, kas jums ir! Pēdējos 20 gados Latvija 
sasniegusi ļoti, ļoti daudz. Bet, ja paska-
tāmies, par ko raksta un runā medijos, 
pārsvarā dzirdamas un lasāmas negatīvas 
ziņas. Tiek uzsvērts negatīvais, pārāk maz 
tiek runāts par pozitīvo. Viņasprāt, vairāk 
jārunā par sasniegumiem, nevajag sevi sa-
līdzināt ar igauņiem un domāt par to, cik 
viņi mums ir priekšā. Vēstnieces vietniece 
aicināja neskatīties uz kaimiņiem, bet uz 
sevi un savu progresu. Latvija ļoti veiksmī-
gi tika ārā no krīzes. 3 gadu laikā izdarīts 
ļoti daudz, citas valstis varētu mācīties un 
mācās no mūsu pieredzes. Vēstnieces pa-
līdze uzskata, ka valsts vadītājiem jārunā 
par sasniegumiem, nevis jānodarbojas ar 
salīdzināšanu: - Salīdzināt divas valstis ir 
ļoti nepareizi, jo katrai ir sava unikāla pie-
redze, sava vēsture un sava atrašanās vie-
ta. Salīdzināt blakusvalstis ir pat nekorekti. 
Tad labāk salīdzināt to, kā bija agrāk un kā 
ir tagad. Man patīk latviešu pragmatisms, 
taču ir reizes, kad latviešiem pašiem sev jā-
pasaka: „Cik labi mēs esam”, pašiem sevi 
jāpaslavē, - viņa uzsvēra.
 Latvijā Maklelandas kundzei pietrūkst 
indonēziešu virtuves, dažu sīkumu no vie-
tām, kurās dzīvojusi iepriekš, bet viņai ļoti 
patīk Latvijā, jo šeit ir ļoti skaista daba: 
- Te jūs redzat, kā saule uzlec un noriet, 
kā mainās gadalaiki, dienas un nakts ga-
rums. Šeit ļoti viegli dzīvot. Esmu uzaugusi 
Menas štatā, kur laikapstākļi ļoti līdzinās 
Latvijai. Ceļojot pa Latviju, redzu baltos 
bērzus un skaisto dabu, tad vienmēr atce-
ros savu bērnību, jo Menā daudz kas bija 
ļoti līdzīgi.

Ilga Tiesnese

Latvijas pašvaldību 
izpilddirektori tiekas 

Salacgrīvā
 1. jūnijā Salacgrīvā notika Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 
sanāksme. Nedaudz pastāstot par novadu, 
klātesošos uzrunāja Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. 
Veselības ministrijas pārstāve Ilze Strau-
me sanāksmes dalībniekus informēja par 
izmaiņām likumos saistībā ar ēdināšanu 
skolās, kā arī prezentēja ieteikumus paš-
valdībām veselības veicināšanā. Par bērnu 
ēdināšanu mācību iestādēs stāstīja Baltic 
Restaurants Latvia direktors Aigars Kau-
gurs, bet par veselīgas un pareizas ēšanas 
nozīmi - ārsts dietologs Andis Brēmanis. 
Ar lielu interesi sanāksmes dalībnieki no-
klausījās SIA Cramo Group pārdošanas 
direktora Ričarda Bataraga stāstījumu par 
moduļu tipa telpu nomu un izmantošanu. 
Kafi jas pauzē Salacgrīvas viesiem bija ie-

spēja nogaršot akciju sabiedrības Brīvais 
vilnis produkciju.
 Sanāksmes otrajā daļā par Salacgrīvas 
novadu, tur īstenotajiem projektiem un 
iecerēm stāstīja un rādīja novada domes 
izpilddirektors Jānis Cīrulis un projektu 
vadītāja Sarma Kacara. Par Salacgrīvas 
ostu un tās attīstības iespējām informēja 
un īsfi lmu demonstrēja ostas pārvaldnieks 
Ivo Īstenais. 
 Pēc stāstījuma dodoties ekskursijā, vie-
siem bija iespēja apskatīt Salacgrīvas un 
Kuivižu ostu, Ainažu Ugunsdzēsības mu-
zeju, Veczemju klintis un redzēt novada 
zaļos projektus - jūras siltumsūkņus, sau-
les kolektorus, vēja ģeneratorus. 
 Nākamā izpilddirektoru sanāksme plā-
nota Rēzeknē 3. augustā.

Ilga Tiesnese

Biedrība Liepupe sāk 
projektu Sarunas. Tikšanās ar 
literātiem Liepupes pagastā

Sirsnīga un ļoti interesanta izvērtās saruna ar rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku

 Izglītības, kultūras un sporta biedrība 
Liepupe ieguvusi atbalstu Valsts kultūr-
kapitāla fonda (VKKF) konkursā projek-
tam Sarunas. Tikšanās ar literātiem Liep-
upes pagastā. Kopējā projekta summa ir 
Ls 331, no kuriem Ls 300 ir VKKF fi nan-
sējums, pārējais - biedrības un Salacgrīvas 
novada domes fi nansējums. Jau 23. maijā 
Liepupes vidusskolā viesojās literāti Māra 
Svīre un Vladimirs Kaijaks, kuru daiļdarbi 
ieņem nozīmīgu vietu latviešu literatūras 
vēsturē. Uz tikšanos tika aicināti gan bēr-
ni un jaunieši, gan ikviens cits interesents, 
kuram tuva latviešu literatūra. Sirsnīgā at-
mosfērā uzzinājām, kā top daiļdarbi, jau-
nākās ieceres, kā arī interesantus atgadīju-
mus no autoru pieredzes. Guvām ieskatu 
tajos daiļdarbos, ko autori veltījuši tieši 

jaunāko lasītāju auditorijai. Bērnu vidū 
īpašu atsaucību guva M. Svīres aicinājums 
apzināt latviešu valodas bagātīgo vār-
du krājumu, meklējot sinonīmus ikdienā 
labi zināmiem vārdiem. Bijām pārsteigti 
par to, cik daudz sinonīmu var būt, pie-
mēram, vārdam iet. Uzzinājām arī popu-
lārās daudzsēriju mākslas fi lmas Likteņa 
līdumnieki tapšanas aizkulises, atšķirību 
starp literāru darbu un tā atspoguļojumu 
fi lmas scenārija veidā. Bija patiess prieks 
ieklausīties abu autoru stāstītajā, viņu dzī-
ves pieredzē un skatījumā, pamanot to, cik 
daudzveidīga var būt visparastākā ikdiena 
ap mums.

Sanita Šlekone,
Izglītības, kultūras un sporta biedrības 

«Liepupe» valdes priekšsēdētāja
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Redzes invalīdiem -
pirmā šī gada tikšanās

Pastaigā ar suni-pavadoni dodas Salacgrīvas novada 
neredzīgo grupas vadītāja Faina Mennika, grupas koor-
dinatore Ligita Šteina, viņām asistē Beāte Bringule

 Maija pēdējās dienās notika šīgada 
pirmā Salacgrīvas redzes invalīdu grupas 
sanākšana. Tikšanās vietu nedrīkst mainīt, 
tālab arī šoreiz visi satikās grupas vadītā-
jas Fainas Mennikas pagalmā, kur pulcējās 
ļaudis no Korģenes, Lauvām, Ainažiem, 
Salacgrīvas, arī no ilgstošās uzturēšanās 
rehabilitācijas viesnīcas Brīze. 
 Pirms plānotajām aktivitātēm Cēsu te-
ritoriālās rehabilitācijas dienas centra ve-
cākā sociālā rehabilitētāja Aija Rīvīte teica 
lielu paldies Salacgrīvas redzes grupas in-
valīdu vadītājai F. Mennikai, kura vada šo 
grupu jau 24 gadus. Pateicoties tieši viņas 
aktīvajai darbībai, šogad pie Biedrību lai-
vas tika piestiprināta Latvijas Neredzīgo 
biedrības Salacgrīvas novada biedru gru-
pas plāksnīte. 
 Šajā tikšanās reizē dāmas pērļoja un 
tika pie krāšņām rotām, visas varēja pār-
runāt ikdienas darbus un priecāties par 
jauku tikšanos. Ar A. Rīvītes padomu vi-
ņas mācījās iet, suņa - pavadoņa vadītas, 
un apguva nūjošanas prasmes. Grupas va-
dītāja pavēstīja, ka nākamā tikšanās būs 
25. jūnijā, kad kopā varēs līgot. Plānots arī 
braukt dzērvenēs un kopā svinēt Ziemas-
svētkus. - Un pa vidu noteikti būs vēl kāds 
pārsteigums! - viņa solīja.
 A. Rīvīte precizēja, ka todien viņa vie-
sojās Salacgrīvā, lai pastāstītu cilvēkiem, 
kādas iespējas piedāvā Eiropas Savienības 

Sociālā fonda projekts Soci-
ālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu attīstība personām ar 
redzes traucējumiem Latvijā. 
Tajā neredzīgajiem 1. grupas 
invalīdiem tiek piedāvāts īpašs 
pakalpojums – suņu-pavadoņu 
apmācība un nodrošināšana 
cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem. - Mums līdzi atbrau-
kusi Beāte Bringule ar savu 
pavadoni kucīti Zani. Beāte ir 
1. grupas redzes invalīde un 
savās ikdienas gaitās uz sko-
lu, mūzikas skolu un baznīcu 
dodas, Zanes vadīta. Meitene 
šogad beigs vidusskolu un mū-
zikas skolu un turpinās mācī-
bas mūzikas vidusskolā, - viņa 
stāstīja. Vēlāk uzzinājām, ka 
Latvijā šobrīd ir 4 suņi-pava-
doņi. Interesants likās fakts, ka 
suņa – pavadoņa darba mūžs ir 
7 - 8 gadi, pēc tam, kā visi die-
nesta suņi, viņi dodas pensijā. 
 F. Mennika un biedru gru-
pas koordinatore Ligita Šteina 
pastāstīja, ka ilgstošās uzturē-
šanās rehabilitācijas viesnīcas iemītnie-
kiem uzdāvinājušas runājošo pulksteni un 
balto spieķi. Pēc kārtīgas izkustēšanās un 
rosības nodarbību dalībnieki cienājās ar 

Fainas gatavoto zivju zupu un garšīgajām 
lašmaizītēm un pārsprieda nākotnes plā-
nus. 

Ilga Tiesnese

Biedrību Liepupe iepazīstina ar projekta 
Rokas darba nebijās rezultātiem

Lielo un mazo liepupiešu sejās neviltots prieks – projektā iegūtas jaunu prasmju apgūšanai 
nepieciešamās lietas. Par tām priecājas arī Liepupes vidusskolas direktors Žanis Andže un 
SEB bankas Limbažu fi liāles pārvaldnieks Ričards Gailums

 Pērn pavasarī izglītības, kultūras un 
sporta biedrība Liepupe iesaistījās Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) un SEB 
bankas programmā Kopā ar ģimeni un 
skolu, gūstot Ls 1800 fi nansiālu atbalstu 
projektam Rokas darba nebijās. Papildus 
KIF un bankas fi nansējumam tika piesais-
tīts arī Salacgrīvas novada domes un IK 
Torro līdzfi nansējums. Kopējās projekta 
izmaksas bija Ls 2000. Par piešķirtajiem 
līdzekļiem iegādātas attīstošās rotaļlietas 
un mājturības inventārs bērnu un jauniešu 
sadzīves prasmju pilnveidei Liepupes vi-
dusskolā. 
 Šogad 22. maijā Liepupes vidusskolu 
apmeklēja SEB bankas Limbažu fi liāles 
pārvaldnieks Ričards Gailums, Salacgrī-
vas novada domes priekšsēdētāja vietnie-
ce Dace Martinsone un Liepupes pagasta 
pārvaldnieks Aivars Ilgavīzis, lai klātienē 
iepazītos ar biedrības Liepupe īstenotā 
projekta rezultātiem. 
 Vispirms tikāmies ar atsaucīgajām 
pirmsskolas pedagoģēm Agniju Bronku 
un Ramonu Gūtmani, kuras gan demons-
trēja iegādātās rotaļlietas, gan pastāstīja 
par to pielietojumu daudzveidīgās nodar-

bībās. Jāpiebilst, ka šī projekta īstenošana 
Liepupes bērniem bija īpaši nozīmīga, jo 

līdz šim šādu attīstošu rotaļlietu pirmssko-
las rīcībā praktiski nebija. Mājturības pe-

dagoģe Sandra Vergina izrādīja iegādāto 
mājturības inventāru un rūpīgi darinātos 
rokdarbus – greznas pērlīšu rotas un tam-
borējumus. Izmantojot iegādāto aprīkoju-
mu, ikviens interesents var apgūt rokdarbu 
darināšanas prasmi. Arī ēdiena pagatavo-
šana par projekta līdzekļiem iegādātajos 
traukos ir gan daudz ērtāka, gan vizuāli 
pievilcīgāka. Pēc tam sirsnīgu koncer-
tu, izmantojot par projektā iegūto naudu 
nopirktos mūzikas instrumentus, sniedza 
pirmsskolas grupiņu bērni vokālās peda-
goģes Solveigas Bokas vadībā. 
 Pēc iepazīšanās ar projekta rezultātiem 
R. Gailums uzsvēra, cik būtiski, ka ar šādu 
projektu palīdzību iespējams uzlabot lau-
ku bērnu ikdienu, piesaistot fi nansējumu 
ne tikai pilsētu, bet arī lauku teritoriju 
attīstībai, veicinot skolas un nevalstisko 
organizāciju sadarbību. Jauks pārsteigums 
bija SEB bankas dāvātie ziedi un pulkste-
nis, kas Liepupes vidusskolā vēl ilgi atgā-
dinās par šo tikšanos un projektu Rokas 
darba nebijās. 

Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta biedrības 

«Liepupe» valdes priekšsēdētāja

Sirsnīgas sarunas Salacgrīvas bibliotēkā
 23. maija pēcpusdienā Salacgrīvas bib-
liotēkā pulcējās apmeklētāji, kuriem tuva 
rakstnieku Māras Svīres un Vladimira Kai-
jaka daiļrade. Saruna ar rakstniekiem bija 
sirsnības un humora pilna. Pati Māra smē-
jās: - Runāt var par visu ko, tikai ne par 
politiku – garlaicīgi. 
 M. Svīre pēc profesijas ir juriste, bet 
pati atzina, ka šajā arodā nav nostrādājusi 
ne dienu. Rakstīt sākusi vēlu, bet lasītā-
ji var izlasīt aptuveni 20 viņas grāmatu. 
Ziemu rakstnieki pavada Rīgas dzīvoklī 
lasot, bet pavasarī dodas uz lauku mājām 
Staburags, kas atrodas pašā Daugavas 
krastā. Vairāk laika nekā grāmatu rakstī-
šanai M. Svīre velta dārzam, īpaši savām 
20 peoniju šķirnēm. Pati rakstniece smejas: 
- Vispirms gribu dzīvot, tikai tad rak stīt! 
Bez darba dārzā viņa nespēj iedomāties 
savu dzīvi. Viņas dzīvesbiedrs Vladimirs 
Kaijaks apliecināja, ka zem katras peonijas 
esot viena Māras neuzrakstītā grāmata. Arī 
Vladimiram ilgus gadus bijis savs nopietns 

hobijs – zvejniecība un makšķerēšana. Reiz 
kopā ar Māru noķēruši pat 30 kg smagu 
samu, ko pārdevuši par latu kilogramā kā-
dam vīram, kurš gatavojies svinēt jubileju. 
V. Kaijaks savu darbu manuskriptus raksta 
ar roku, bet M. Svīre tos pārraksta uz da-
tora. Uz jautājumu, kāds tad ir rakstnieka 
darbs, abi smaidot, bet gluži nopietni atbil-
dēja: - Piņķerīgs! Pārrakstiet Upīša «Zaļo 
zemi» ar roku un zināsiet, kas ir rakstnieka 
darbs. Latvijā mazo honorāru dēļ nemaz 
nav profesionālu rakstnieku, katrs vēl kaut 
kur piestrādājot. 
 Vaicāts par savas jaunākās grāmatas 
Koka kāja, Kapu māja tapšanu, autors teica, 
ka tā domās rakstīta jau no bērnības. - Kat-
rai grāmatai savs norūgšanas laiks. Kad 
gatavs, ķeros klāt un rakstu. Arī M. Svīre 
apgalvo, ka katra grāmata rakstās citādi. 
Viena – viegli un raiti, cita – vairākus ga-
dus. Grāmata Orhidejas zem zilām ziemas 
debesīm tapusi 3 mēnešu laikā, bet jaunākā 
– Ja pulkstenis nenodos – 10 gados. Pašreiz 

V. Kaijaka grāmata Meitene no nekurienes 
ir vislasītākā lauku bibliotēkās.
 Protams, sarunas nonāca arī līdz Likte-
ņa līdumniekiem. Vēl nav bijusi pabeigta 
ceturtā grāmata, kad saņemts piedāvājums 
veidot kinoscenāriju. To darīja M. Svīre. 
Filma tapusi īsā laikā ar maziem līdzek-
ļiem. Iespējams tāpēc vērīgam skatītājam 
acī iekritusi daža attēlotajam laikam neat-
bilstoša lieta.
 Kad jautājām par iecerēm, Vladimirs, 
smaidot savu šķelmīgo smaidu, atbildēja, 
ka par topošu darbu nemēdz runāt. Labs ir 
tāds kārdinošs noslēpums, kas vēl vairāk 
liek gaidīt rakstnieku jaunos darbus! 
 Kopā pavadītais laiks pagāja nemanot. 
Pēc tikšanās ilgi sirdi sildīja abu rakstnieku 
sirdsmīļums vienam pret otru, gaišās do-
mas par dzīvi. Paldies viņiem par to! 

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe - 

Bērnu literatūras centra vadītāja

Seminārā 
Līvānu 
novada 

Centrālajā 
bibliotēkā

 30. maijā Līvānu novada Centrālajā 
bibliotēkā (LNCB) notika Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku kon-
sultatīvā centra organizētais profesionālās 
pieredzes apmaiņas seminārs. No Salac-
grīvas novada tajā piedalījās Salacgrīvas 
bibliotēkas darbinieces Māra Apine un 
Hedviga Inese Podziņa. Semināru atklāja 
un vadīja LNB Bibliotēku konsultatīvā 
centra vadītāja Evija Vjatere. Viņa uzsvēra 
LNB atvērtības principa lomu bibliotēku 
sadarbībā, kad sadarbības partneri ir ne 
tikai reģiona, bet arī novadu bibliotēkas. 
Apliecinājums tam ir LNCB, ar kuru Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka martā noslēgusi 
līgumu par bibliotēku nozares korporatīvo 
klientu apkalpošanu.
 Līvānu domes priekšsēdētājs Andris 
Vaivods viesus iepazīstināja ar Līvānu 
novada un pilsētas saimniecisko, kultūras 
un sabiedrisko dzīvi. Savā uzrunā domes 
priekšsēdētājs atzina, ka novada biblio-
tēkas ir gan izglītības, gan informācijas, 
gan kultūras, gan sabiedriskās saskar smes 
centri. LNCB direktore Inta Vērdiņa stās-
tīja par Līvānu novada bibliotēku tīkla 
izveidi, raksturoja tā darbību. 2011. gadā 
bibliotēka renovēta un izveidota kā mo-
derna trīsstāvīga Gaismas pils. To novērtē 
apmeklētāji, jo viņu skaits ik dienu pie-
aug. Pagājušajā gadā bibliotēku apmeklē-
ja 40 572 lietotāji. Dokumentu izsniegums 
arī mērāms tūkstošos – 68 572. Krājuma 
lielums ir 82 048 vienības. Līvānu Centrā-
lā bibliotēka ir pārējo novada bibliotēku-
fi liāļu metodiskais centrs.
 Viesiem bija iespēja noskatīties fi lmu 
par LNCB atklāšanu. Tad sekoja iepazīša-
nās ar rekonstruēto bibliotēku. Semināra 
dalībnieki novērtēja tās arhitektūru, dizai-
nu, aprīkojumu, kas ir viens no modernā-
kajiem Baltijā. Ikviena bibliotekāra sapnis 
ir strādāt ar tādiem hibrīdautomātiem, 
kas nodrošina pilnīgu patstāvīgu grāma-
tu izsniegšanu/saņemšanu. Bibliotekāri 
Līvānos, tāpat kā Eiropas modernākajās 
bibliotēkās, ir konsultanti apmeklētājiem, 
jo tiem pašiem, izmantojot jaunākās teh-
noloģijas, ir iespēja apkalpot sevi.
 Semināra noslēgumā bibliotēku dar-
binieki apmeklēja Latgales mākslas un 
amatniecības centru. 

Hedviga Inese Podziņa
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Lido mazā kaija

Mežābeles dāmas ar pašu gatavotajām kūkām

 Jau piekto gadu Salacgrīvas muzejs 
iesaistījās Muzeju nakts aktivitātēs, kas 
Latvijā notika astoto reizi. Vienmēr gūta 
apmeklētāju milzīga atsaucība un ieintere-
sētība. It īpaši, ja vakara programma orga-
nizēta tā, lai līdzdarboties varētu ikviens. 
Šogad talkā nāca arī piemēroti laikapstākļi 
ar siltu un saulainu novakari, kas ļāva pa-
sākuma dalībniekiem un viesiem izbaudīt 
notiekošo gan izstāžu zālēs, gan pagalmā.
 Vietā, kur šobrīd atrodas muzejs, 
bibliotēka un dienas centrs, tieši pirms 
100 gadiem - 1912. gadā - ar mērķi veici-
nāt sabiedriskās un kultūras dzīves attīstī-
bu tika uzcelts jaunais Sveiciema Saviesī-
gās biedrības nams. Par godu šim notiku-
mam Muzeju nakti Salacgrīvā atzīmējām 
biedrības nama 100 gadu jubilejas zīmē. 
 Zemes gabalu ēkas celtniecībai 
biedrība toreiz nomāja no Sveiciema 
muižas barona fon Fēgezaka, kurš no 
1904. līdz 1906. gadam bija arī biedrības 
priekšnieks. Nama durvis tika plaši atvēr-
tas dažādiem publiskiem pasākumiem un 
biedrības bibliotēkai. Sarkanajā ķieģeļu 
namā, pateicoties Saviesīgajai biedrībai 
un tās dāmu komitejai, kā arī aktīvajai Sa-
lacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
bai, sabiedriskā dzīve kūsāt kūsāja no or-
ganizētajiem koncertiem, teātra izrādēm, 

ballēm un citiem publiskiem pasākumiem.
 19. maija vakarā centāmies uzburt lī-
dzīgu atmosfēru, piedāvājot saviem vie-
siem daudzveidīgu programmu. Un tā 
biedrības nama 100 gadu jubilejas izrīko-
jums Lido mazā kaija tika atklāts ar izstādi 
Radio – Retro no Pētera Priekuļa privāt-
kolekcijas. Uzrunu teica dāmu komitejas 
priekšstāve, bet pēc tam muzeja vadītāja 
Anna Zilaisgails. Izstādē, kas būs atvēr-
ta līdz 14. jūlijam, var ne tikai apskatīt 
1920. – 1980.g. radioaparātus, bet arī no-
klausīties Bellacord plašu ierakstus un 
noskatīties dokumentālus kinofragmentus 
vienā no pirmajiem televizoriem, kas kād-
reiz bija nopērkami Padomju Savienībā.
 Izstādes atklāšanai sekoja dažādas izrī-
cības biedrības nama pagalmā: priekšlasī-
jumi no tribīnes, dāmu komitejas pašcep-
to kūku degustācija biedrības Mežābele 
izpildījumā, darbojās cepumu un zīmogu 
darbnīcas, neizpalika arī atrakcijas ar po-
diem un ķekatām jeb koka kājām. Muzeja 
telpās un bibliotēkā, skanot mūzikai un 
zibinot kinoierakstiem, strādāja audēju un 
izšūšanas darbnīca Broderī un rišeljē, dar-
bojās viktorīnas un laimes aka bērniem, 
bet uz teātra izrādi, aizņemot visas sēdvie-
tas, jau laikus pulcējās teātra cienītāji. 
 Pēc teātra izrādes viesus gaidīja pēdē-

jais pārsteigums – Mežābeles dalībnieces 
Zaigas Ilvesas sarūpētā lielā un krāšņi ro-
tātā jubilejas torte Biedrības namam 100. 
Taču muzeja apskate turpinājās, un durvis 
aiz pēdējā apmeklētāja aizvērās krietni 
pēc pulksten 1 naktī.
 Kā jau īstā biedrības namā, ikvienam 
roka jāpieliek, lai izrīkojums izdotos. 
To nevar īstenot tikai tie 3 roku pāri, kas 
ir muzejā. Mūsu mazā kolektīva vārdā 
PALDIES! par atsaucību Pēterim Prieku-
lim, Inesei Jerānei un teātra grupai VVV, 

klubiņam Mežābele, Dienas centra vadī-
tājai Lienei Eglītei un Endijai, Amandai, 
Ritvaram un Tomam, kā arī Martai un Rai-
mondai. Arī zīmogu darbnīcas vadītājiem 
Žanim Mežolim un Indulim Pumpuram, 
bibliotekārēm Guntai Zemei un Anitai 
Liepiņai, fotogrāfam Kārlim Miksonam, 
tāpat Dabas aizsardzības pārvaldes Vidze-
mes reģionālās administrācijas Salacgrī-
vas biroja darbiniekiem.

Ieva Zilvere 
(tā pati Anna Zilaisgails)

Sestais zaļais solis
 Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstītā Salacgrīvas 
novada projektā Vienpadsmit zaļi 
soļi sperts sestais solis. Sākot ar 
janvāri, Salacgrīvas novadā, gata-
vojoties Vidzemes 5. Patriotiskās 
dzejas festivālam, 11 mēnešus 
rīkojam tikšanās ar literātiem. 
11. jūnijā dzejas cienītāji tikās 
ar novadnieci dzejnieci, mūziķi 
Gunu Groti-Majori. Viņa dzied, 
spēlē ģitāru, raksta dzeju, esejas. 
Gunas balss skan neviltoti sirsnī-
gi. Klusinātās skaņas rada bijīgu 
iespaidu, kad, dziesmai beidzo-
ties, pat aplausi neiederas, jo dvē-
sele vēl kavējas mūzikas laukā. 
Un vārdi, vārdi... Tie izauklēti 
sirdī, domās, tāpēc tik saprotoši, 
ka uzrunā katru klausītāju. Māk-
sliniece pati teic, ka visas dzies-
mas viņai esot kā skices, kas ik 
pa brīdim tiek pieslīpētas. Un kad 
slīpējums rādīsies gana labs, tad 
tiks likts uz papīra nošu, dzejas 
vārdu veidā un iespiests grāmatā, 
lai paliek nākotnei, lai rod tālā-
ku gājienu pie cilvēkiem. Tāpat 
Guna plāno ierakstīt savas dzies-
mas, lai klausītāji dzird, ko viņas 
sirds ir gribējusi pateikt. 
 Guna ir mamma saviem ma-
zajiem bērniņiem, varbūt tāpēc 
top arī dzeja un mūzika bērniem. 
Klausītājiem bija iespēja dzirdēt 
bērniem veltītos dzejoļus, kas ir 
pilni vienkāršības un pamācošu 
dzīves gudrību. Dzejoļos ir mek-
lēts uzmanīgs ceļš, lai mazos cil-
vēciņus, kas klausīsies un lasīs, 
neaizskartu, bet uzrunātu.
 Pa vidu dziesmām un dzejai, 
tikšanās laikā starp mākslinieci 
un klausītājiem raisījās sarunas. 
Taujāta, kā un kādos apstākļos 
rodas dziesmas, Guna ieskicēja 
savu darbu tapšanu. Dziesmas 
rodoties dažādi. Viena tapusi ar 
draudzenes, kura tagad dzīvo Īri-
jā, vārdiem. Tas ir kā sveiciens 
citā zemē dzīvojošajai ar domu – 
Latvija ir un paliek dzimtene. Gu-
nas dzimtā pilsēta ir Cēsis. Tāpēc 
arī ir dziesmas veltītas šai pilsētai. 
Klausījāmies un izteicām cerību, 
ka arī par Salacgrīvu vajadzētu 
uzrakstīt dziesmu. Uz Salacgrīvu 
Gunu atveda brīnums - mīlestība, 
kuras vārds ir Mārcis. Studentu 
teātrī kopā spēlējot, spēle pārvēr-
tās par nopietnību, un tagad Sa-
lacgrīvas puse var lepoties ar to, 
ka mūsu piejūrietis Mārcis cēs-
niekiem atvīla mākslinieci, kuras 

Guna Grote-Majore stāstīja, kā viņas īpašu-
mā nonākusi šī ģitāra

talants attīstās un noteikti sasniegs 
augstāku lidojumu.
 Guna visu dara ar sirdsdegsmi. 
Ja dzied, tad no sirds, ja kaut ko 
vēlas izzināt, tad līdz pašam dzi-
ļumam. Klausītāji uzzināja par vēl 
vienu Gunas aizraušanos – kukai-
ņiem. Sākumā bija izbrīns, kāpēc 
tieši kukaiņi, bet Gunas izklāsts 
viesa skaidrību. Arī mēs neesam 
aizdomājušies, kādas ir mūsu ze-
mes visdaudzskaitlīgākās būtnes. 
Guna kukaiņiem veltīja vārdus – 
tie ir brīnumaini! Un kas būtu, ja 
kukaiņi būtu milzeņi? Tad, zinot 
to skaitu un zemes pārklājumu, 
varētu aizdomāties, ka uz pasau-
les nebūtu vietas citām radībām, 
ieskaitot cilvēkus. Mīlestība uz 
kukaiņiem varbūt radusies tāpēc, 
ka vectēvs bija bitenieks un tagad 
atkal dzīve iegrozījusies tā, ka ne-
pieciešams aprūpēt ģimenei pie-
derošās bišu saimes.
 Viedi skanēja Gunas izteik-
tā frāze – mēs nedziedam tāpēc, 
ka esam laimīgi, bet esam laimī-
gi tāpēc, ka dziedam! Skanēja 
dziesmas, dzeja un ģitāra. Taujāta, 
kāpēc tieši ģitāra ir viņas instru-
ments, māksliniece stāstīja stāstu, 
kā viņas īpašumā nonākusi šī ģi-
tāra. Caur vairāku cilvēku rokām 
Anglijā saņemta kā dāvinājums. 
Bet sākumā ģitāra kalpojusi mā-
cītājam. Varbūt tāpēc instrumentā 
ieliktas dievišķas skaņas un ne-

atkārtojams garīgums? 
Guna mācījusies spēlēt 
čellu, bet tik lielu instru-
mentu līdzi neiznēsāsi, 
tāpēc izvēle kritusi uz 
ģitāru, ko var spēlēt ce-
ļojumos, jūrmalas smiltīs 
sēdot, kalna galotnē ga-
vilējot. Klātesošie varēja 
būt pagodināti un ganda-
rīti, jo tieši šajā tikšanās 
reizē Guna uzdrošinājās 
izpildīt vairākus pirmat-
skaņojumus
    Arī par dzejoļiem Gu-
nai ir savs viedoklis. Vi-
ņas uztverē tie ir kā apzi-
ņas vai zemapziņas plūs-
ma. Jaunrade vairāk pie-
meklējot skumju brīžos. 
Rakstīšana esot veids, kā 
skumjām iedot spārnus, 
lai tās lido prom. - Esmu 
romantiķe, reizēm par 
daudz, - piebilst Guna. 
Bet romantisma nevar būt 
par daudz. Mūsu skrejo-

šajā, bieži vien ar negatīvu zīmi 
pastāvošajā pasaulītē tieši mai-
gums un romantisms spēj uzrunāt, 
līdzsvarot, iedot spārnus un cerī-
bas, iespējas un uzdrīkstēšanos. 
 Vēlreiz paldies VKKF par at-
balstu šim projektam 11 zaļie soļi, 
kas ik mēnesi dod iespēju mūspu-
ses cilvēkiem atnākt uz bibliotēku 
vai skolu, tikties ar radošiem cil-
vēkiem, kaut pāris stundu mēnesī 
nomainīt ikdienas rutīnu ar liris-
kiem, dvēseli uzrunājošiem mir-
kļiem. Tāda pati doma un saturs ir 
arī Vidzemes Patriotiskās dzejas 
festivālam – dot iespēju, uzrunāt, 
savest kopā dzeju, dzejas radī-
tājus, atstāt pēdas vēsturē. Guna 
Grote-Majore pirms 2 gadiem, 
kad notika 4. festivāls, izpildīja 
savu darbu Savai zemei. Toreiz 
skanēja tā 1. daļa. Pagājuši gadi, 
un nu klausītājiem tika piedāvāts 
pirmatskaņojums – skaņdarba 
2. daļa. 
 Vēl ilgi pēc sarīkojuma neri-
mās klausītāju un dziesminieces 
sarunas. Atnākušie devās mājās, 
pozitīvu iespaidu piepildīti, gan-
darīti par iespēju tikties ar tik ra-
došu personību. Bet Guna devās 
mājās pie saviem mīļajiem, lai, kā 
ikvakaru, dziedātu bērniem pašsa-
cerētas šūpuļdziesmas.

Hedviga Inese Podziņa, 
Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

bibliotēkas vadītāja 

 Jau piekto reizi Salacgrīvas 
novada bibliotēka kopā ar bied-
rību Salacas baseina bibliotēku 
apvienība «Salacas bibliotēkas» 
rīkoja dzejas/esejas konkursu, 
kas ir viena no Vidzemes Patrio-
tiskās dzejas festivāla pamatakti-
vitātēm. 5. festivāls Salacgrīvas 
novadā notiks 11. novembrī.
 Konkursa mērķis ir paplašināt 
jēdziena patriotisms = latviskums 
izpratni, popularizēt dzeju, pa-
augstināt skolēnu un bibliotekā-
ru zināšanas un aktivitāti, veidot 
iemaņas dzejas rakstīšanā. Kon-
kurss ir atklāts, to organizē kon-
kursa rīkotāji, sadarbojoties ar Vi-
dzemes bibliotēkām un skolām. 
Darbi tiek vērtēti klašu grupās: 
2. - 3., 4. - 5., 6. - 7., 8. - 9., 
10. - 12.kl.
 Lai sekmīgi gatavotos jaunra-
des darbu radīšanai, kā arī festi-
vāla ieskaņas vides veidošanai, 
Salacgrīvas novada domei atbal-
stu sniedza Valsts kultūrkapitāla 
fonds, fi nansējot projektu 11 zaļi 
soļi. Projektā ietvertas tikšanās ar 
11 literātiem, kuri ik mēnesi vie-
sojas Salacgrīvas novadā, tiekas 
ar skolēniem, iedzīvotājiem, kā 
arī piedalās konkursa darbu vēr-
tēšanā. 
 Četrus mēnešus (kopš 11. 
janvāra, kad konkursa žūrijas 
komisijas loceklis dzejnieks Val-
dis Rūja izsludināja konkursu, 
līdz 11. maijam, kad aktieris un 
dzejnieks Andris Bulis noslēdza 
konkursa 1. kārtu) skolēni visā 
Vidzemē dzejoja, rakstīja esejas 
par tematu Zaļā Vidzeme. Maija 
beigās jaunrades darbi kā bezde-
līgas gan elektroniski, gan papī-
ra formātā ceļoja uz Salacgrīvas 
bibliotēku. Šobrīd darbi ir re-
ģistrēti, pārkopēti un, kā paredz 
konkursa nolikums, aizvesti uz 
Rīgu, kur tos vērtēs kompetenta 
žūrija, kurā ietilpst gan Latvijas 
pazīstamākie dzejnieki, gan stu-
denti - topošie žurnālisti. Žūrijas 
komisijas priekšsēdētājs literāts 
Ronalds Briedis ir gandarīts par 
skolēnu aktivitāti, jo konkursā 
piedalījās aptuveni 1000 skolē-

nu no Vidzemes 19 novadiem, 
30 skolām. 2. kārtā iekļuva la-
bākie 202 darbi, kuri Rīgā tiek 
vērtēti, lai atrastu profesionālā-
kos, sirsnīgākos. Tos, tāpat kā 
iepriekšējos konkursos, iespiedīs 
grāmatiņā.
 Konkurss domāts skolēniem, 
bet neatņemama daļa ir lielais 
atbalsts, ko bērniem sniedza sko-
lotāji, bibliotekāri. Bez viņiem 
daudzu darbu nebūtu. Paldies par 
sadarbību gribas pateikt katram 
skolēna darba vadītājam. 
 Pārskatot konkursa darbus, 
pārņem gandarījums un lepnums, 
ka Latvijā rodas jauni literāti. 
Liels prieks arī par patriotisma 
vēsmām, kas jūtamas jaunradē 
saistībā ar zaļo domāšanu. Ik-
vienam būtu jāaizdomājas par 
veselīgu dzīvesveidu, par dabas 
saudzēšanu. Gribas ticēt, ka tie 
skolēni, kuri piedalījās konkursā 
Zaļā Vidzeme, ne tikai uz papīra 
izteica savu viedokli un attieksmi 
par nepiesārņotu vidi, par tīrām 
upēm, par nepiegružotiem me-
žiem. 
 11. septembrī būs zināmi kon-
kursa uzvarētāju vārdi. Tad viņu 
darbi tiks nodoti tipogrāfi jā ie-
spiešanai. Grāmatā kā ilustratī-
vo materiālu izmantos 1. klases 
skolēnu un bērnudārzu audzēkņu 
labākos zīmējumus, ko atlasīs 
vietējā žūrija, kas šo darbu jau 
darījusi jau iepriekšējos konkur-
sos.
 Gaidot septembri, kad uzzinā-
sim, kuri ir tie labākie, gribas ce-
rēt, ka laureātu vidū būs mūspu-
ses bērni, kuri piedalījās konkur-
sā: no Salacgrīvas vidusskolas, 
Ainažu pamatskolas, Staiceles 
vidusskolas, Katvaru speciālās 
internātpamatskolas, Limbažu 
sākumskolas, Limbažu 3. vidus-
skolas. Bet to visu noteiks profe-
sionālā žūrija.
 Paldies visiem, kuri piedalījās 
konkursā, un gaidīsim rezultātus, 
lai kopīgi satiktos un dalītos ie-
spaidos 11. novembrī Salac grīvā, 
kad notiks Vidzemes 5. Patriotis-
kās dzejas festivāls.

Patriotiskā
dzejas/eseju konkursa 
Zaļā Vidzeme pirmie 
posmi noslēgušies
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Aicinājums
 Biedrība Latvijas Politiski 
represēto apvienība 18. au-
gustā plkst. 13 Ikšķiles brīv-
dabas estrādē rīko ikgadējo 
salidojumu.
 Personas, kuras vēlas ap-
meklēt pasākumu, lūdzam 
pieteikties līdz 18. jūlijam 
Salacgrīvas novada Sociālajā 
dienestā vai zvanīt pa tālruni 
64071980. Piesakoties lūdzam 
norādīt kontakttālruni, lai va-
rētu precizēt izbraukšanas lai-
ku.

Klubiņā Noskaņa -
tikšanās ar Liju Blūmu

 1. jūnijā kārtējā tikšanās rei-
zē bibliotēkā viesojās gaidīts un 
mīļš ciemiņš – bijusī bibliotēkas 
vadītāja, literārā klubiņa Noska-
ņa dibinātāja Lija Blūma. 
 Savulaik uz Salacgrīvu at-
brauca Rūjienas meitene, kura 
20 gadu savu sirdi uzticīgi atdeva 
darbam Salacgrīvas MRS un pil-
sētas bibliotēkā. Grāmata ir visa 
Lijas dzīve. Kaut tagad 6 gadus 
viņa dzīvo Rīgā, arī tur bibliotē-
kas aicinājums ņēmis virsroku. 
Visus šos gadus viņa strādā Rī-
gas Stradiņa Universitātes biblio-
tēkas fi liālē. 
 Viešņa nebija ciemos braukusi 
tukšām rokām. Šajā gadā izdo-
ta Lijas pirmā dzejas grāmatiņa 
Gar jūru ar atmiņām. Dzeju viņa 
raksta sen, bet pati saka: - Rak-
stīšanas pēc. Ja nu kādu rindu 
draugiem jubilejas reizēs…Ta-
gad, kad izauguši 2 braši dēli un 
sirdi priecē 4 mazbērni, Lija bei-
dzot sadūšojusies un ar izdevnie-
cības SIA Amber Line palīdzību 

izdevusi pirmo dzejas grāmatu. 
Par to Lija saka: - Kad dzīvoju 
Rūjienā, ļoti gribēju pie jūras. 
Dzīvē nonācu pie tās, iemīlēju to, 
tāpat kā cilvēkus, kuri dzīvo pie 
jūras. Nodzīvoju vairāk nekā 20 
gadu Salacgrīvā. Tur palika ma-
nas atmiņas. Tās aizplūst, varbūt 
pat izzudīs, bet jūra paliks, jo tā 
saistās ar sapņiem, ar plašumu, 
ar romantiku.
 Tikšanās reizē atmiņas aiz-
vijās pagātnē, pie literārā kluba 
Noskaņa dibināšanas, pie krāsu 
vakariem, daudzajiem rakstnie-
kiem un labiem ļaudīm, kurus 
Lija prata piesaistīt šiem pasā-
kumiem. Lija priecājas, ka viņas 
iesākto darbu turpina Māra Apine 
– viņas kursabiedrene un šobrīd 
abonementa vadītāja. Atcerējā-
mies arī tos kluba dalībniekus, 
kuru vairs nav mūsu vidū.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra 
vadītāja/metodiķe

Izlaidumi Vilnītī
 Klāt izlaidumu laiks. Telpās saldi smar-
žo ceriņi un meijas. Krāšņi saposušies bēr-
ni, mīļu vecāku skatienu pavadīti, droši un 
pašapzinīgi iesoļo zālē, lai saņemtu savu 
pirmo ofi ciālo izglītības dokumentu – izzi-
ņu par veiksmīgi apgūtu pirmsskolas izglī-
tības programmu, atvadītos no bērnudār-
za un rudenī spertu plašu soli, pārkāpjot 
skolas slieksni. Pirmo reizi katrs bērns arī 
saņēma savu skolotāju sagatavotu rakstis-
ku vērtējumu, kur analizētas prasmes un 
iemaņas, bērna gatavība skolai. 
 Šogad uz skolu pošas 47 pirmsskolas 
izglītības iestādes Vilnītis izglītojamie, 
t.sk. 5 bērni no Svētciema un 2 no Kor-
ģenes fi liāles. Lielākā daļa bērnu izteikuši 
vēlmi mācības turpināt Salacgrīvas vidus-
skolā. Vadītāja Baiba Kotāne uzskata, ka 
bērni veiksmīgi sagatavoti pamatizglī-
tības apguvei. 2011./2012. mācību gadā 
Vilnītis sagatavošanas grupu izglītojamie 
savu iespēju robežās, kā to pieļāva Valsts 

izglītības satura centra (VISC) speciālisti, 
apguva jauno integrēto programmu 6 ga-
dīgajiem, kurā daudz mācību uzdevumu 
grūtības pakāpes ziņā bija līdzīgi 1. klasē 
apgūstamajiem uzdevumiem. Liels izaici-
nājums izrādījās rakstīto burtu rakstīšana, 
nācās it kā apsteigt 6 gadīgo bērnu dabisko 
attīstību, jo spēja koncentrēt redzi uz līniju, 
kā arī spēja koordinēt redzes un roku kus-
tību, rakstot liektas līnijas, bērniem parasti 
veidojas aptuveni 7 gadu vecumā. Par spī-
ti grūtībām, priecājamies par nākamajiem 
pirmklasniekiem, jo gandrīz visi apguvuši 
vecumam atbilstošu lasīt un rakstīt pras-
mi un nepieciešamās sociālās prasmes. 
Jāatzīmē, ka VISC speciālisti, uzklau-
sījuši praktiķu ieteikumus, ņēmuši vērā 
6  gadīgo bērnu vecumposma īpatnības un 
integrētajā programmā veiktas atbilstošas 
korekcijas.
 Izlaiduma pasākumos Korģenē, Svēt-
ciemā un Salacgrīvā bērni atcerējās kopīgi 

pārdzīvoto un piedzīvoto. Izlaiduma da-
lībnieki dziedāja, dejoja, spēlēja sitamins-
trumentu orķestrī, kas izraisīja vecāku 
vislielāko sajūsmu. Kāds dejoja izlaiduma 
valsi, cits ļāva saviem atmiņu taureņiem 
uzlidot augstu debesīs, vēl daži atmiņās 
atgriezās bērnībā, kad viss likās tik liels un 
neaizsniedzams, nezināms un brīnumains. 
Dziesmās un dzejoļos izskanēja bērnu pal-
dies māmiņai un tētim, skolotājām Irisai 
Armoševičus, Līgai Šrenkai, Ilgai Ūdrei, 
Inārai Rozmisai, Luīzei Vasiļevskai, Ani-
tai Kauliņai, Aivai Berdaškevičai, Žan-
nai Līdakai, Gunai Tazānei, Ingai Gobai, 
Andai Ristamecei, kā arī viņu palīdzēm 
Maritai Račickai, Andai Rozmisai, Ivetai 
Dzenei un Kristīnei Zabrovskai. Vecāki 
izteica atzinību vadītājai B. Kotānei un vi-
ņas komandai par radošumu un aizrautību 
darbā ar bērniem. Ābolīšu un Bitīšu grupas 
vecāki bija sarūpējuši pa kuplam rododen-
dru stādam, ko bērni iestādīja īpaši veido-

tā dobē laukumā pie iestādes. Savukārt par 
Svētciema fi liāles šī gada absolventiem 
vienmēr atgādinās vecāku dāvātā tūja. Kā 
vienmēr emocionāli un sirsnīgi izskanēja 
vecāku dziedātais Aijā žūžū, lāča bērni, 
kad, paņēmuši klēpī savus lielos bērnus, 
vecāki vēlreiz viņus pašūpoja, dodot dro-
šības sajūtu un apliecinājumu vienmēr būt 
līdzās. Pasākuma noslēgumā pie bērniem 
ciemos ieradās vilcēns (Anda Ristamece, 
Agita Krūmiņa, Ligita Dambe), kurš arī 
vēlējās doties uz skolu. Mācīties īstā sko-
lā - tā bija vilcēna viskvēlākā vēlēšanās. 
Ko vēlējās bērni, tas palika noslēpumā, bet 
par vēlmju piepildījumu liecināja augstu 
debesīs lidojošie krāsainie baloni, kas pa-
mazām izzuda skatienam. Tā sākās mūsu 
bērnu mūžīgais Piena ceļš un mūžīgais 
ceļš zem kājām, kas ved uz zemi laimīgo, 
uz visu sapņu piepildījumu...

Ligita Dambe, «Vilnīša» vadītājas
vietniece izglītības jomā

 Vējš bez robežām,
regate bez vēja

 4. jūnija pievakarē Salacgrīvas 
jahtu ostas apkārtnē valdīja lielā-
ka rosība nekā ierasts, jo salac-
grīvieši ar nepacietību gaidīja pa-
rādāmies Baltijas jūras valstu re-
gates Baltic Open Regatta 2012 
dalībniekus. Tomēr laikapstākļi 
todien nebija burātājiem draudzī-
gi: vēja nebija un, pretēji regates 
sauklim vējš bez robežām, burā-
tāji uz priekšu virzījās nepare-
dzēti lēni. 
 Lai gan starts jūras regates 
pirmajam posmam Rīga - Salac-
grīva tika dots jau pl. 10 no rīta, 
pirmā jahta fi nišēja Salacgrīvā 
tikai pēc pusnakts. Gan regates 
organizatori, gan paši burātāji 
bija patīkami pārsteigti par pū-
šamo instrumentu ansambļa All 
Remember puišu enerģiju tik vēlā 
stundā uzmundrināt uzvarētājus 
ar koncertu, kas tika uzņemts ar 
skaļiem aplausiem. Pēdējie rega-
tes dalībnieki Salacgrīvā ienāca 
īsi pirms 6 no rīta un pēc gandrīz 
18 uz ūdens pavadītām stundām 
jo īpaši novērtēja iespēju paēst 
karsto zivju zupu, ko bija sarū-
pējušas krodziņa Minhauzens pie 
Bocmaņa meitenes.
 Ņemot vērā laikapstākļus, re-
gates organizatori pieņēma lēmu-
mu atcelt nākamajā rītā plānoto 
startu regates posmam uz Roņu 
salu, un turp burātāji devās brīvā 
gaitā, lai atpūstos un sagatavotos 
nākamajam posmam no Roņu sa-
las uz Mērsragu.
 Regates ietvaros salacgrīvie-
šiem jau otro reizi bija iespēja 
apskatīt šobrīd lielāko luksuskla-
ses katamarānu Baltijas jūrā Wild 
Cat (attēlā). Tā garums ir 20 m, 
platums 10,5 m, bet masts slejas 
25,1 m augstumā. Katamarāns 
Baltijas jūras ūdeņos būs sasto-
pams vēl tikai pāris mēnešu, jo 
jau rudenī plāno doties uz siltā-

Katamarānu klasē
1. vieta - KANI KELI (Latvija)
2. vieta - WILD CAT (Latvija)
3. vieta - LOVER (Latvija)

Jūras jahtas
1. vieta - SLONI (Polija)
2. vieta - GABRIEL (Latvija)
3. vieta - Four Winds (Polija)

Burātāji cīnījās par godalgām 2 klasēs, 
un kopvērtējumā rezultāti ir šādi:

kiem ūdeņiem, kur burāšana ie-
spējama visu gadu.
 Baltic Open Regatta šogad no-
tika jau ceturto reizi, un pašlaik 
rit sarunas par iespējām uzņemt 
regati Salacgrīvā arī turpmāka-
jos gados. Regates organizatori 

atzinīgi novērtējuši Salacgrīvas 
novada domes un Salacgrīvas 
jahtu ostas ieinteresētību regates 
uzņemšanā un veiksmīgo, uz at-
tīstību vērsto dialogu.

Baiba Ozoliņa

Buru kuģis Lovis pietauvosies Salacgrīvā
 Starptautiskajā projektā Sai-
ling for Sustainability no Gdaņ-
skas (Polija) līdz Turku (Somija) 
gar Baltijas jūras valstu krastiem 
devies buru kuģis Lovis, uz kura 
notiek apmācība jauniešiem par 
dažādiem ilgtspējas jautāju-
miem. Gar Latvijas krastu Lovis 
kuģos no 26. jūnija līdz 2. jūli-
jam, piestājot Liepājā un Salac-
grīvā. Pasākums tiek organizēts 

ar biedrības homo ecos: un jau-
niešu iniciatīvu projekta Klimata 
elements atbalstu.
 1. jūlijā laukumā pie jahtu os-
tas Salacgrīvas iedzīvotāji, kuģa 
pasažieri un citi interesenti aici-
nāti piedalīties pasākumā, lai ak-
tualizētu ilgtspējīgas attīstības un 
atjaunojamo enerģiju jautājumus, 
kā arī dotu iespēju Salacgrīvas 
iedzīvotājiem iepazīsties ar kuģi.

 Pasākuma laikā no pl. 14 
līdz 23 notiks:

 dažādas radošās darbnīcas, 
 sporta aktivitātes, 
 velo brauciens, 
 FleshMob,
 fi lmas skatīšanās uz kuģa bu-

rām. 
Madara Peipiņa, 

biedrības «homo ecos:»
klimata programmas vadītāja

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas

Maijā dzimuši:
 Armands Oskars Bērziņš 
 Marta Elza Penka 
 Kerija Meļikidze
 Aiga Zēģele
Aizsaulē aizgājuši:
 Arvīds Tīts (1951)
 Helēna Taube (1925)
 Irēna Plateja (1936)
 Jānis Melnalksnis (1949)
 Ernests Cīrulis (1930)
 Valerijs Medvedjevs (1951)
 Viktors Auziņš (1940)
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Bibliotekāri iepazīst Somijas un 
Igaunijas bibliotēkas

Hedviga Inese Podziņa pie Metso bibliotēkas

 Laikā no 24. līdz 26. maijam Salacgrī-
vas novada bibliotēku pārstāves Hedviga 
Inese Podziņa un Iveta Lūse devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Somiju un 
Igauniju, lai iepazītos ar šo valstu biblio-
tēkām. Braucienu rīkoja Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvais 
centrs, tajā piedalījās aptuveni 40 bibliote-
kāru no visas Latvijas.
 No Rīgas uz Tallinu bibliotekāres aizvi-
zināja komfortabls autobuss. Un tad ceļš ar 
prāmi uz Somiju - zemi, kas devusi pasau-
lei mobilos telefonus, saunu, šokolādi un 
modernākās bibliotēkas Eiropā. Somijas 
galvaspilsēta Helsinki spēj apburt ikvienu 
iebraucēju. Neaizmirstams ir mirklis, kad 
varenais prāmis iebrauc gandrīz Helsinku 
centrā, kur dažus simtus metru no ostas ir 
Kauppatori - Helsinku slavenākais zivju 
tirgus. Tas atrodas pilsētas galvenajā tirgus 
laukumā un ir lieliska vieta, kur apskatīt 
un nopirkt zivis. Šeit var nopirkt arī Brīvā 
viļņa šprotes! 
 Helsinku slavenākais ir Senāta lau-
kums. Tas atrodas pašā pilsētas vēsturis-
kajā centrā, netālu no jūras piekrastes. Tur 
nokļūstot, skatam paveras pilsētas simbols 
– monumentālās mākslinieciskās granī-
ta kāpnes, kas ved no laukuma uz Balto 
baznīcu jeb Helsinku Domu, kas būvēts 
19.gs. un mūsdienās darbojas kā luterāņu 
baznīca. Kāpjot augšup, ieraugāma aiz-
vien plašāka un daudzveidīgāka Somijas 
galvaspilsētas panorāma – gleznainā daba 
ar kontrastiem bagāto reljefu, līčiem izro-
boto krasta līniju un akmeņiem klātu sali-
ņu virkni gar piekrasti. Interesanta ir dažā-
du laikmetu un stilu arhitektūra, kas veido 
Helsinku neatkārtojamo eleganto pilsētvi-
di, kam nav līdzīga nekur citur Eiropā. 
 Pārsteidzoši iespaidīga, reizē askētiska 
un cēla ir arī Senāta laukuma apbūve – 
vienā malā iespējams ieraudzīt Valsts pa-
domes ēku, kas būvēta 19.gs. pirmajā pusē 
kā Senāta rezidence, bet tagad ir valdības 
ēka, tai pretī slejas kolonnām rotātā uni-
versitātes mājvieta, kurā somu Alma Ma-
ter darbojas kopš 19.gs. pirmās puses, kad 
universitāte uz Helsinkiem tika pārcelta 
no Turku. Universitātei līdzās atrodas So-
mijas Nacionālā bibliotēka. 
 Kā nākamo Somijas kultūrvēsturisko 
brīnumu apmeklējam Klintsbaznīcu, kas 
pārsteigumā liek aizrauties elpai un vien-
aldzīgu neatstāj nevienu neatkarīgi no 
reliģiskās pārliecības, jo baznīcas arhitek-
tūra un izvēlētie būvniecības risinājumi ir 
unikāli un apbrīnojami no idejas līdz reali-
zācijai. Pirms 43 gadiem vietējie arhitekti 
brāļi Timo un Tuomo Suomalaineni, īste-
nojot savu drosmīgo, novatorisko projek-
tu, uzbūvējuši apļveida dievnamu, ko sedz 
vara stiepļu un stikla kupols, bet iekštelpas 
veidotas, saspridzinot klinti. Ieejot Klints-
baznīcā un apsēžoties baznīcas solā, caur 
stiklu var saskatīt debesis un redzēt saules 
starus, kas, iespīdot baznīcā, met ēnas uz 
pelēksārtajiem klintsakmeņiem un atsta-
rojas griestu vara pinumā. Klintsbaznīcā 
gaidīts tiek ikviens viesis. To apliecina tas, 
ka baznīca bieži ir atvērta, tajā nereti skan 
mūzika, bet pie ieejas durvīm novietoti 
Svēto rakstu citāti daudzu tautu – arī lat-
viešu – valodās.
 Pēc Klintsbaznīcas apmeklējuma devā-
mies uz muzeju-akvāriju Sea Life, kur 
var iepazīties gan ar Baltijas jūras iemīt-
niekiem, gan dienvidjūru fl oru un faunu. 
Nedaudz dīvainas izjūtas rosās, kad lielā 
akvārija stikla tunelī pāri galvai aizpeld 
haizivs.
 No Helsinkiem devāmies uz mūsu 
nakšņošanas vietu Tamperi. Tā ir salīdzi-
noši jauna pilsēta ar neparastu likteni, kas 
redzams arī pilsētvidē. Tamperes pilsēta 
pastāv tikai kopš 18.gs. vidus, tā dibinā-
ta kā rūpnieciskās ražošanas centrs, nevis 
izaugusi no militāra nocietinājuma vai 
tirdzniecības vietas. Tādēļ Tamperes ar-
hitektoniskais un kultūrvēsturiskais man-
tojums galvenokārt saistīts ar industriālo 
pilsētas dzīves aspektu un tā pārtapšanu 
mūsdienās. Tieši Tamperē sāka darboties 
pirmā papīra ražotne Somijā. Ap 1820. 

gadu rūpnieks Finlaisons nodibināja tek-
stilfabriku, kas kļuva par starptautiski no-
zīmīgu uzņēmumu. 19.gs. Tampere kļuva 
par ievērojamu rūpniecības centru un gad-
simta nogalē pilsētā ražoja gandrīz pusi 
no visas Somijas rūpniecības produkcijas. 
Tamperi dēvēja par Ziemeļu Mančestru. 
Līdz 20.gs. 90. gadiem Tamperē bija attīs-
tīta metālapstrāde un tekstilrūpniecība, bet 
21.gs. nozīmīgas rūpnieciskās nozares ir 
informācijas tehnoloģijas un telekomuni-
kācijas. Mūsdienu Tamperes kolorītu vei-
do industriālais mantojums un tā atraktīvā, 
oriģinālā pielāgošana šolaiku dzīvei. Kād-
reizējos rūpnieciskajos kvartālos, kas sa-
vulaik izveidojušies ap ražotnēm Finlay-
son un Tampella, ir iekārtotas kafejnīcas, 
restorāni, veikali, sporta un atpūtas centri, 
teātri un kinoteātri, amatnieku darbnīcas 
un galerijas, kā arī muzeji. 
 Savdabīgs ir Spiegošanas muzejs. 
To dēvē par pasaulē pirmo specializēto 
spiegiem un spiegošanai veltīto muzeju. 
Tas iepazīstina ar šīs nozares vēsturi un 
mūsdienām raksturīgajiem aspektiem, ar 
pasaulslaveniem spiegiem, kā arī ar spie-
gošanai nepieciešamo aprīkojumu. Muze-
ja apmeklētajiem tiek piedāvātas arī lomu 
spēles – iespēja iejusties spiegu situācijā.
Katedrāle ir Tamperes galvenā baznīca, 
kas ir slavena ar tajā notiekošajiem ēr-
ģeļmūzikas koncertiem. Brīnišķīgs goti-
kas un tradicionālās Somijas arhitektūras 
apvienojums (arhitekts Lars Sonk). Vien-
reizējs Hugo Simberga interjera darbs un 
Magnusa Enkeļa altārglezna, kas ieguvusi 
Somijas mākslas prēmiju.
 Savdabīgā Kaleva baznīca no ārpuses 
nekādi neatgādina reliģisku celtni. Ēka 
veidota zivs formā, jo tā simbolizē kris-
tiešu atnākšanu. Zāles 18 logi stiepjas no 
grīdas līdz griestiem. 1120 sēdvietas. Baz-
nīca ir arhitektu Reima un Raili Pietilā lo-
lojums un tika uzcelta 1966. gadā.
 Pēc vairāku baznīcu apmeklējuma de-
vāmies uz Tamperes dabas parku Pīniki 
rajonā, kas atrodas starp Nesijervi un Pi-
hijervi ezeru. Pyynikki parks ir mierpilna 
oāze pilsētas vidū, lieliski piemērota rāmai 
atpūtai. No skatu laukuma paveras lieliska 
Tamperes panorāma: Nesijervs ziemeļos, 
Pihejervs dienvidos un pilsētas apbūve pa 
vidu starp abiem ezeriem.
 Neaizmirstamas ir Tamperes baznīcas, 
dabas skati, bet, protams, vislielāko lai-
ku un interesi bibliotekāri veltīja Somijas 
bibliotēku iepazīšanai.
 Pirmā tika apmeklēta Tamperes Uni-
versitātes bibliotēka, kuras pirmsāku-
mi meklējami Helsinkos 1925. gadā. Kā 
Tamperes Universitātes bibliotēka tā sāka 
darboties 1961. gadā. Tamperes Univer-
sitātē mācās 15 600 studentu, no kuriem 

900 ir ārzemnieku. Pasniedzēju skaits - 
2300. Šobrīd Tamperes Universitātes grā-
matu krātuve pazīstama kā daudznozaru 
bibliotēka, kas apkalpo tūkstošiem klien-
tu. Tās pakalpojumi pieejami arī internetā. 
Bibliotēkā ir augsti attīstīts informācijas 
tehnoloģijas līmenis. Jau 1988. gadā bib-
liotēkā instalēta VTLS sistēma, kas atļāva 
veikt kataloģizāciju. 1992. gadā datorizētā 
cirkulācijas (grāmatu izsniegšana/saņem-
šana) sistēma kļuva ikdienišķa.
 Somijas bibliotēkās paši apmeklētāji 
pamatā prot gan atrast informāciju, gan, 
izmantojot automātus, nodot un saņemt 
grāmatas. Bibliotekāri ir konsultanti. Tā 
arī rakstīts pie bibliotekāru darba vietām 
– konsultants. Lielākais darbs saistās ar 
grāmatu apstrādi, sistēmas uzturēšanu. Ja 
apmeklētājs kaut ko vēlas noskaidrot, tad, 
tāpat kā bankās, viņš automātā saņem nu-
muriņu un gaida savu rindu. Nodarbināti 
ir 70 bibliotekārie darbinieki. Lietotāju 
skaits - 1 038 877. Bibliotēkas fondos ir 
492 389 vienības papīra formāta grāmatu, 
348 567 nosaukumu e-grāmatas, 6649 no-
saukumu papīra formāta žurnāli, 31 012 
nosaukumu e-žurnāli.
 Lai ikviens bibliotēkas apmeklētājs va-
rētu pats orientēties bibliotēkas pasaulē, 
kā arī, lai varētu lietot bibliotēkas sistēmu 
no savām mājām, nepieciešama apmācī-
ba. Ik gadu bibliotekāri apmāca ļoti daudz 
cilvēku, veltot tiem aptuveni 1000 stundu 
gadā.
 Bibliotēka lietotājiem ir ļoti draudzīga. 
Visas telpas aprīkotas, lai tajās iekļūtu cil-
vēki ar kustību traucējumiem. Klientiem, 
kuriem ir dzirdes traucējumi, tiek piedā-
vātas speciālas klausīšanās iekārtas. Lai 
netraucētu apkārtējos, runāt pa mobilo 
telefonu ir atļauts tikai speciālās istabās. 
Studentiem ir iespēja, izmantojot speciālu 
atslēgas karti, apmeklēt bibliotēku 7 dienas 
nedēļā cauru diennakti. To īpaši izmanto 
pirms eksāmeniem. Bez tam bibliotēka 
studentiem nodrošina semināru un lekciju 
telpas grupu darbu izstrādei. Šīs telpas ap-
rīkotas ar datoriem, projektoru un tāfelēm, 
lai studentam būtu iespēja kvalitatīvi strā-
dāt.
 Sampolas bibliotēka ir ērta, mūsdie-
nīga bibliotēka visai ģimenei pašā pilsētas 
centrā. Tā dibināta 1922. gadā kā Tamme-
las bibliotēka. Jaunā ēka celta 2003. gadā, 
kad arī pati bibliotēka ieguva savu jauno 
vārdu. Tajā strādā 11 bibliotekāru. Gadā 
bibliotēku apmeklē aptuveni 390 000 
lietotāju, no tiem 24% ir bērni. Bibliotē-
kas fondu veido 65 000 vienību, no tām 
50 000 grāmatu, 9000 e-dokumentu, 4000 
mūzikas ierakstu, 200 nosaukumu avīžu 
un žurnālu.
 Bibliotēkas Mediju pratības centrā 

māca izmantot jaunās tehnoloģijas. Šeit 
atrodas 19 ātrgaitas datori. Īpaši tiek ap-
mācīti cilvēki, kuriem ir 65 un vairāk 
gadu, kā arī bezdarbnieki. Mācības notiek 
gan grupās, gan individuāli. Dienā tiek ap-
mācīti aptuveni 100 cilvēku. Viņiem māca 
lietot planšetdatorus, darboties ar e-pastu, 
pievienot failu, būt aktīviem sociālajos 
tīklos, izmantot bankas pakalpojumus u.c. 
2011. gadā apmācību izmantoja 50 524 
cilvēki. Visi pakalpojumi ir bez maksas. 
Bibliotēkas uzturēšanu fi nansē pašval-
dība. Laba sadarbība ir ar bērnudārziem, 
skolām, pieaugušo izglītības centriem.
 Tamperes centrālās bibliotēkas ēka 
Metso, kas celta 1986. gadā, ir interesants 
somu modernās arhitektūras paraugs. Ar-
hitekti - Reima un Raili Pietilā. Bibliotē-
kas ēka atgādina rubeni, tāpēc arī nosau-
kums (metso – tulkojumā no somu valodas 
rubenis). Ēka veidota spirāles formā kā 
gliemežvāks. Visas mēbeles, lampas, in-
terjers speciāli projektēts bibliotēkai. Ar-
hitekti vēlas, lai uz šo vietu cilvēki nāktu 
atpūsties, krāt zināšanas. Ja tagad notiek 
kaut kādi restaurācijas darbi, tad Reima un 
Raili Pietilā stingri seko, lai interjerā ne-
veiktu ar viņiem nesaskaņotas izmaiņas.
  Bibliotēkai ir 14 fi liāles, arī slimnīcās, 
pansionātos. Ir biblio/internetbuss, kurā 
ievietoti 7 datori, un tas braukā apkārt. Tas 
nodrošina bibliotēku pakalpojumus, pie-
mēram, festivālos, izstādēs, skolās, parkos 
vai iepirkšanās centros. Busā ir 2 skolotāji, 
kuri, ja nepieciešams, izbraukumos apmā-
ca klientus lietot datorus.
 Galvenajā ēkā pakalpojumi tiek snieg-
ti 3 stāvos. Galvenā zāle atrodas 1. stāvā. 
Bēniņstāvā ir mūzikas (audio) nodaļa, ka-
fejnīca. Stāvā ar atsevišķu ieeju izvietotas 
datorklases, kā arī Muminu un Minerālu 
muzejs.
 Ikviens lasītājs saņem lasītāja karti, ar 
ko viņš var kļūt par pilnvērtīgu bibliotēkas 
klientu – pats apkalpot sevi (izsniegt/sa-
ņemt grāmatas), atnākot uz bibliotēku vai 
neizejot no mājām, internetā bibliotēku 
katalogā rezervēt sev grāmatas. Bērniem 
līdz 15 gadiem lasītāju kartes izsniedz ar 
pieaugušo piekrišanu. Bibliotēkā ir 100 
bezmaksas datoru. Jāmaksā vien par ko-
pijām un izdrukām, ko veic pats lasītājs, 
izmantojot savu maksājumu karti. Plaši 
piedāvāti digitalizācijas pakalpojumi, t.sk. 
iespēja pārrakstīt vecās videokasetes uz 
moderniem datu nesējiem. Daudzi izman-
to iespēju senās vinila plates pārrakstīt 
CD. Ļoti humāns likās pakalpojums, ko 
praktizē bibliotēka: ja kāds lasītājs sasli-
mis, ir iespēja atsūtīt ziņu, ka nevari atnākt 
uz bibliotēku, un bibliotēkas darbinieki 
sagatavos pasūtītos materiālus (grāmatas, 
mūzikas ierakstus u.c.) un nogādās pie 
slimnieka mājās. Tas viss ir bez maksas. 
Tāpat bez maksas pēc pieprasījuma tiek 
piegādāti sūtījumi dažādām kopienām – 
organizācijām, darbavietām. 
 Bērnu literatūra izvietota ļoti izprotamā 
un atraktīvā veidā. Ir iespēja spēlēt leļļu 
teātri, piedalīties pasaku pēcpusdienās. 
Bibliotēkas kafejnīcā katru ceturtdienu 
notiek somu valodas stundas, kas pama-
tā paredzētas imigrantiem somu valodas 
apguves praktizēšanai. Kafejnīcā notiek 
diskusijas, jautras spēles, nodarbības, 
kuru mērķis ir iemācīt somu valodu. Divas 
bibliotēkā esošās mūzikas istabas var re-
zervēt, tām ir skaņu necaurlaidīgas sienas, 
lai netraucētu pārējos. Uz vairākām biblio-
tēkas sienām tiek veidotas gleznu izstādes 
no mākslinieku piedāvājumiem. 
 Pirms atvadīšanās no Tamperes devā-
mies uz Sarkaniemi atrakciju parku. 
Tas piedāvā akvāriju, bērnu zoo, mākslas 
muzeju, novērošanas torni Nasinneula, 
pasaules ziemeļu delfi nāriju u.c. Uzbrau-
cām ar ātrgaitas liftu novērošanas tornī. 
No 126 m augstuma uz atvadām vērojām 
Tamperes panorāmu.

(Turpmāk vēl)

Hedviga Inese Podziņa, 
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
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 2012. gada 31. maijā sagatavots Ietekmes uz Na-
tura 2000 novērtējuma ziņojums rekreatīvā tūrisma 
kompleksa izveidei Ainažu pagastā, un 8. jūnijā tiek 
uzsākta sabiedriskā apspriešana.
 Paredzētā darbība un īstenošanas vieta: ietek-
mes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju 
(Natura 2000) – dabas parku Salacas ieleja - pro-
cedūra paredzētajai darbībai Salacgrīvas novada Ai-
nažu pagasta nekustamā īpašuma Mērnieki-2 4. un 
5. zemes gabalā un nekustamā īpašumā Upes tika 
piemērota saskaņā ar Vides pārraudzības valsts bi-
roja lēmumu Nr. 2-n, kas pieņemts Rīgā 2011. gada 
2. jūnijā.
 Nekustamā īpašuma Mērnieki-2 4. un 5. ze-
mes gabalā (zemes kadastra Nr. 6625 003 0177 un 
Nr. 6625 003 0174) un nekustamā īpašumā Upes (ze-
mes kadastra Nr. 6625 003 0248) teritorijā plānota 
rekreatīvā tūrisma kompleksa izveide/rekonstrukcija 
un jaunbūve.

 Darbības ierosinātājs - Viktors Georgs Damme. 
Adrese Mērnieki-2, Ainažu pagasts, Salacgrīvas no-
vads, LV-4035.
 Novērtējumu izstrādāja SIA Eirokonsultants, 
Elizabetes iela 2-406, LV-1010.
 Ar novērtējumu var iepazīties līdz 8. jūlijam

 Ainažu pilsētas pārvaldē (Parka iela 16, Ainaži),
 Salacgrīvas novada domes tīklvietnē www.salac-

griva.lv,
 izstrādātāja interneta serverī www.eiroprojekts.lv/

Salaca
un šajā laikā sūtīt priekšlikumus par to Vides 
pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, 
www.vpvb.gov.lv).
 Sabiedriskās apspriešana sapulce notiks 
Ainažu pilsētas pārvaldē 26. jūnijā plkst. 17.30.
 Kontakttālrunis 29277744.

Paziņojums par Ietekmes uz Natura 2000 
novērtējuma rekreatīvā tūrisma kompleksa 

izveidei Ainažu pagastā sabiedrisko apspriešanu

Nolikums
 Foto un videokonkursu Es 
mīlu Liepupi organizē Salac-
grīvas novada Liepupes pagasta 
tautas nams sadarbībā ar Liep-
upes ev. lut. baznīcas draudzi.
1. Mērķis
 Foto un videokonkursa mēr-
ķis ir uzzināt skaisto un īpatnējo 
individuālo redzējumu, kas aso-
ciējas ar vārdu salikumu Es mīlu 
Liepupi un ir attēlots fotogrāfi jā 
vai īsmetrāžas videofi lmā.
2. Dalībnieki
 Konkurss ir atklāts, tajā bez 
vecuma ierobežojuma aicināti 
piedalīties Salacgrīvas novada un 
apkārtnes iedzīvotāji, kas iesnie-
guši paša uzņemtu fotogrāfi ju 
vai/ un videofi lmu par konkursa 
tēmu.
3. Fotogrāfi ja
 Brīvs domas lidojums, attēlots 
krāsainā vai melnbaltā fotogrāfi -
jā par tēmu Es mīlu Liepupi. Fo-
togrāfi ju izmērs A4, fotogrāfi ju 
skaits neierobežots.
4. Video
 Brīva domas lidojuma uz-
ņemts digitālais video par tēmu 
Es mīlu Liepupi. Sižeta garuma 
ierobežojums - 5 (piecas) minū-
tes.
5. Foto un video autoram, ie-
sniedzot materiālu, klāt jāpievie-
no savi rekvizīti: savs (autora) 
vārds, uzvārds un kontakttālruņa 
numurs vai/un e-pasta adrese. 
6. Konkursa laiks
 Darbu iesniegšanas termiņš - 
no nolikuma publicēšanas dienas 
līdz 15. jūlijam Liepupes pagasta 
tautas namā, Salacgrīvas novada 
Liepupes pagasta Mežgravās, tāl-

runis 64023932, e-pasts andris.
zunde@salacgriva.lv.
 Fotokonkursa darbi tiks izstā-
dīti Liep upes baznīcā, Liepupes 
pagasta tautas namā, Mekes kro-
gā, Salacgrīvas novada izglītības 
un kultūras iestādēs un citur. Vi-
deodarbi tiks apkopoti kopējā vi-
deofi lmā Liepupes pagasta hro-
nika. 
7. Autorība
 Autors drīkst iesūtīt neierobe-
žotu konkursa darbu skaitu, taču 
tām jābūt paša autora uzņemta-
jām fotogrāfi jām vai video. Ie-
sniedzot savu uzņemto fotogrāfi -
ju vai video, konkursa dalībnieks 
apliecina, ka konkursā piedalās 
labprātīgi un iesniegtās fotogrā-
fi jas un video tiek nodotas kon-
kursa rīkotājam. Autors neiebilst 
fotogrāfi ju un video izmantoša-
nai izstādēs un videohronikās un 
apliecina, ka viņa iesniegtās fo-
togrāfi jas un video ir paša darbs. 
Fotogrāfi ju un video iesniedzējs 
uzņemas pilnu atbildību pret tre-
šo personu pretenzijām, kas va-
rētu rasties saistībā ar iesniegto 
darbu publisku izstādīšanu.
8. Konkursa darbu vērtēšana
 Konkursa darbus vērtēs kon-
kursa rīkotāja izvēlēta neatkarī-
ga žūrija. Rezultāti tiks paziņoti 
Liepupes pagasta svētku laikā 
28. jūlijā.
9. Balvu fonds
 Ls 100 (viens simts latu).
 Balvas nodrošina Salacgrī-
vas novada dome, Mekes krogs, 
Liep upes ev. lut. draudze. Sadar-
bības partneri: Latvijas Fotogrā-
fi jas muzejs, izglītības, kultūras 
un sporta biedrība Liepupe. 

foto un videokonkurss
Es mīlu Liepupi

Gaidot Liepupes pagasta 50 gadu jubilejas svētkus, kopš tas ir 
pašreizējās ģeogrāfi skajās robežās, tiek izsludināts 1. Mūsdienu akustisko

vokāli instrumentālo grupu
festivāla-konkursa Sudraba kaija 

nolikums
Mērķi
 Apzināt un popularizēt mūsdienu akustiskās vo-
kāli instrumentālās grupas. 
 Veicināt šā muzicēšanas stila tālāku attīstību.
 Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdz-
dalību akustiskās muzicēšanas popularizēšanā.
Dalībnieki
 Festivāla konkursā piedalās dažādu žanru mūzi-
kas grupas, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 3 dalībnieki 
un priekšnesumā tiek izmantoti akustiskie mūzikas 
instrumenti.
Rīkotājs
 Festivālu-konkursu rīko Salacgrīvas novada paš-
valdība un Liepupes pagasta tautas nams.
Laiks un vieta
 Piektdiena, 17. augusts, Salacgrīvas novada 
Liep upes pagasta tautas nams.
Adrese
 Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Duntes 
Mežgravas.
Programma
 Festivāla konkursā tiek izpildīta līdz 15 minūtēm 
gara vokāli instrumentāla programma bez apska-
ņošanas, t.sk. bez vokālajiem mikrofoniem un fo-
nogrammām, izmantojot tikai akustiskos mūzikas 
instrumentus. Nepieciešamības gadījumā priekš-
nesumā var izmantot atsevišķu instrumentu (akus-
tiskās ģitāras, akustiskās basa ģitāras u.tml.) skaņu 
pastiprinošas iekārtas bez skaņu pārveidojošiem 
efektiem.
 Mūzikas žanrs nav ierobežots.
 Konkursa programmā konkursanti izmanto ne 
mazāk kā 3 akustiskos mūzikas instrumentus, kas 
vismaz 2 konkursa vokāli instrumentālajos skaņ-
darbos tiek spēlēti vienlaikus.
 Programmā var iekļaut instrumentālos skaņdar-
bus, bet to kopgarums nepārsniedz 20% no grupas 
kopējās programmas.
 Superfi nālā grupas izpilda 2 vokāli instrumen-
tālus skaņdarbus, kuru kopgarums nepārsniedz 10 
minūtes.
Vērtēšana
 Konkursa objektīvai vērtēšanai festivāla rīko-
tāji izveido žūriju, kuras sastāvā iekļauj ekspertus 
- Latvijā pazīstamus mūziķus un kultūras darbinie-
kus, kā arī Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvi.
 Katrs žūrijas loceklis vērtē grupas priekšnesuma 
māksliniecisko līmeni pēc 50 punktu sistēmas un 
kopiespaidu pēc 50 punktu sistēmas. Maksimālais 
punktu skaits no viena žūrijas dalībnieka ir 100 
punktu. Katram konkursantam tiek aprēķināts un 
piešķirts vidējais žūrijas locekļu piešķirtais punktu 
skaits, kas nepārsniedz 100 punktu.
 Trīs labākie konkursanti tiek izvirzīti superfi -
nālam Grand Prix balvas iegūšanai. Superfi nāla 
vērtējumā tiek izmantota tā pati punktu sistēma. 
Iepriekšējie rezultāti netiek ņemti vērā. 
Vispārīgie noteikumi
 Konkursa dalības maksa - Ls 10 no kolektīva. Tā 
iemaksājama Salacgrīvas novada domes kontā līdz 
10. augustam. Rekvizīti: Salacgrīvas novada dome, 
Liepupes pag. pārvalde, Smilšu iela 9, Salacgrī-
va, LV-4033, LV90000059796, SEB banka, konts: 
LV71UNLA0013013130848. Maksājuma mērķis 
– Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu 
festivāls-konkurss Sudraba kaija.
 Konkursā piedalās grupas, kas iesniegušas da-

lībnieku pieteikuma anketu līdz 20. jūlijam, saņē-
mušas konkursa rīkotāju apstiprinājumu dalībai un 
samaksājušas dalības maksu. 
 Veicot konkursantu atlasi, rīkotāji nepieciešamī-
bas gadījumā veic grupu noklausīšanos vai lūdz ie-
sniegt savus audioierakstus, paturot tiesības dalību 
konkursā neapstiprināt.
 Konkursa žūrija objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīga 
veikt izmaiņas nolikumā, par to informējot konkur-
santus.
Apbalvošana
 Festivāla konkursa dalībnieki saņem I, II un 
III pakāpes diplomus.
 Naudas prēmijas tiek sadalītas šādi:
350 eiro - Grand Prix ieguvējam,
250 eiro – superfi nālistam, 2. vietas ieguvējam,
150 eiro – superfi nālistam, 3. vietas ieguvējam.
 Paredzētas speciālās balvas labākajam oriģināl-
dziesmas izpildījumam un balvas atsevišķiem izpil-
dītājiem. 
Norise
12.00 – 16.00 reģistrēšanās, mēģinājumi (iepazī-
šanās ar skatuvi). Katram kolektīvam 20 min. pēc 
konkursa rīkotāju noteikta grafi ka,
16.00 festivāla atklāšana,
16.15 festivāla konkursa 1. kārta. Dalībnieku uzstā-
šanās kārtība tiek izlozēta telefoniski 20. jūlijā,
19.40 starpbrīdis,
20.00 superfi nāls. Dalībnieki tiek paziņoti un uz-
stāšanās kārtība izlozēta 5 minūtes pēc konkursa 
1. kārtas noslēguma,
20.30 starpbrīdis,
20.45 apbalvošana,
21.00 noslēguma pārtija konkursa dalībniekiem.
Noslēguma jautājumi
 Pēc iepriekšēja saskaņojuma konkursa dalībnie-
kiem piedāvājam:
 Ēdināšana Duntes, Liepupes un Tūjas krogos 
(pusdienas Ls 3 - 6). Ar dažu krogu saimniekiem 
var vienoties par barteru (uzspēlēšanu par vēdertie-
su) 
 Ekskursija uz Minhauzena muzeju (www.min-
hauzens.lv).
 Naktsmītnes viesu namos, hoteļos un traktieros 
(www.vecmuiza.lv, www.traktieris.lv, www.jafa-
tuja.lv u.c., sākot no Ls 7 vienai personai, kā arī 
telts un piknika vietas Duntes, Liepupes un Tūjas 
jūrmalā, sākot no Ls 1 vienai personai. 
 Īpašais piedāvājums - zvejnieku saimniecības 
apmeklējums ar kūpinātu zivju degustāciju. Iespēja 
jūras krastā grilēt zivis pašiem. Cena vienai perso-
nai - no Ls 1.
 Labvēlīgos laikapstākļos izbraucieni jūrā ar airu 
vai motorlaivu (sākot no Ls 1 vienai personai)
 18. augustā konkursa dalībnieki tiek aicināti ap-
meklēt Ziemeļlivonijas festivālu Ainažos.
 Festivāla noslēguma pārtijas izdevumus sedz 
festivāla organizatori. Dalībnieku ēdināšanas un 
transporta izdevumus, kā arī izdevumus par ekskur-
sijām sedz festivāla dalībnieki.
 Informācija par pasākumu tiek publicēta Salac-
grīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv un 
laikrakstā Auseklis www.auseklis.lv.
 Sīkāka informācija: Andris Zunde, Salacgrī-
vas novada Liepupes pagasta tautas nama vadī-
tājs, e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv, tālrunis 
26526554.

Ielīgo Jāņus Ainažos
 12. jūnijā Ainažu pensionāriem 
bija brīnišķīga iespēja iedziedāt 
Jāņu gaidīšanas laiku Ainažos. 
Pēc iepriekšējās dienas lietavām 
saule sildīja un ar siltumu un savu 
staru zibšņiem pielēja randu pļa-
vas pie Baltās saules. Jau ar pir-
mo jāņubērnu ierašanos atskanēja 
lielā līgošana. Aplīgojām visus 
klātesošos un arī draugus, raidot 
Visumā tiem laba vēlējumus.
 Iecerētais izdevās, un tas bi-
ja brīnišķīgs ģenerālmēģinājums 
Lī go vakaram. Jāņi un Līga tika 

izpušķoti, galds saklāts un visi 
pacienāti, lai to atkārtotu un uz-
labotu katrs savā sētā, savus jāņu-
bērnus sagaidot. Uzlādēšanās iz-
devās, un Jāņiem vecākā ainaž-
nieku paaudze ir gatava. Lai lustī-
gi Jāņi senioriem visā novadā! Lai 
apmierināti ar jāņabērniem mūsu 
vadība novadā un Ainažu pārval-
de! Lai ikvienam Jānim novadā 
tiek pa skaistam kronim un laba 
dūša svētkus godam izturēt!

«Atbalss» komanda

 Kad Vasaras saulgriežu priekš-
vakarā sirds smaga kā pielijis 
Jāņu vainags, ej, uzmeklē vientuļu 
pļavu. Pļavu, kas tālu no ceļiem, 
kas apdulluši no nemitīgajiem vis-
dažādāko automašīnu trokšņiem. 
Aizej, uzmeklē pļavu, kurā mada-
ru puduri stāv baltās kāzu kleitās 
un pielūgsmes pilnām acīm uzlū-
ko reibīgas smaržas pielieto vīg-
riežu krūmu! Ak, nebūs nekāds 
grēks, ja pazaudēsi radības kroņa 
augstprātību un nometīsies uz ce-

ļiem smilgām piebērtā zālē. Tavā 
priekšā atvērsies vesela pasaule...
 Pirksti kā bērnībā plūks pīpe-
nes un pīs tās vainagā, pievijot 
klāt norā augošā ozoliņa sīkās 
zaru bārkstiņas. Ar novīto vai-
nagu galvā tu sēdēsi sirmā siena 
šķūnīša ēnā un jutīsi, ka tava sirds 
ir pilna līgodziesmu, kas jāizdzied 
šovakar pie ugunskura...
 Dziedi, un daba dziedās tev 
līdzi, dāvinot tik to vienu – Līgo 
nakts burvību!

Ej un 
meklē!

Līgojati, līgojati,Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņa diena – Nav vairs tālu Jāņa diena – 
Šī dieniņa, rītdieniņa,Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena...Parīt pati Jāņa diena...
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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.

Stadionā sacensības 
10.00 basketbolā; 
13.00 sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā

Pludmalē pie estrādes 
11.00 pludmales volejbolā sievietēm un 
 vīriešiem

Zvejnieku parka estrādē 
20.00 brāļi Auzāni koncertā 
 Rokasspiediena attālumā
21.30 balle. Spēlēs Jānis un Atis Auzāni
 ar grupu, Nikolajs Puzikovs ar grupu un
 Traveling band
24.00  SVĒTKU UGUŅOŠANA

JŪRAS SVĒTKI SALACGRĪVĀJŪRAS SVĒTKI SALACGRĪVĀ
14. JŪLIJĀ
Ostmalā sacensības
9.30 smaiļošanā 
11.00 glābšanas riņķa mešanā ūdenī
Vizināšanās jūrā ar zvejas kuģiem
no 10.00 līdz 15.00
Maksa par braukšanu Ls 2,
pensionāriem, invalīdiem un bērniem
no 3 līdz 10 gadu vecumam – Ls 0,50

12.00 svētku atklāšana
  Zivju, mājražojumu un amatniecības 
  preču tirgošana.
  Velotriki – demonstrējumi, skatītāju iesaiste, 
  interesanta velosipēdu kolekcija. 
  Cirka programmas viesizrāde 
  Deju kolektīvu Saiva, Tingeltangels un 
  Randa koncerts
  Starptautiska jauniešu apmaiņas projekta 
  Nākamā pietura: neformālā izglītība! 
  radošās darbnīcas (viesi no 5 valstīm, 
  konkursi, balvas). 
  Lašu zupas baudīšana
  Atrakcijas bērniem

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst 18 – Ls 3.
Pensionāriem (uzrādot apliecības) un

bērniem līdz skolas vecumam – Ls 2, bērniem,
kuri jaunāki par 3 gadiem, – bez maksas

Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā!

Loterija!
Visas ieejas biļetes piedalās loterijā – izloze plkst 23.
Galvenā balva no AS Brīvais vilnis - ceļojums ar Tallink.
Balvās: divritenis no SIA Baltic Forest,
2 ieejas biļetes Positivus AB festivālā no Positivus AB.

Mēs piedāvājam:
  pamatskolas izglītības programmas;
  programmas jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem;
  neklātienes apmācību (sākot ar 8. klasi līdz vidusskolas 

  atestāta ieguvei);
  vispārizglītojošās vidējās izglītības programmas;
  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 

  vidusskolā;
  profesionālās pilnveides izglītības programmu 

  Uzņēmējdarbības pamati. 

Nodrošinām:
  naktsmītnes mūsdienīgā dienesta viesnīcā;
  kvalitatīvu un lētu ēdināšanu skolas ēdnīcā (ar pašvaldības 

  dotāciju!);
  gardas un lētas maltītes skolas kafejnīcā;
  mācības augsti kvalifi cētu pedagogu vadībā;
  perspektīvu izglītības ieguvi mūsdienīgās telpās;
  plašāko interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā;
  daudzpusīgas iespējas sportā, mūzikā un mākslā.

NĀC UN PIESAKIES ARĪ TU!
Gaidām jūs mūsu skolas lietvedībā ar dokumentiem.

Detalizētāka informācija skolas mājaslapā www.salacskola.lv. 
Meklē Salacgrīvas vidusskolas profi lu draugiem.lv un pievienojies!

 SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA –
SKOLA TAVAI IZAUGSMEI!

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLASALACGRĪVAS VIDUSSKOLA

aicina atraktīvus, mācīties unaicina atraktīvus, mācīties un
sportot gribošus jauniešus sākt mācībassportot gribošus jauniešus sākt mācības

Salacgrīvas vidusskolā 2012./2013. mācību gadā!Salacgrīvas vidusskolā 2012./2013. mācību gadā!

Pavasaris jautri sēja
Dārgu sēklu cerībai,
Vasara to izauklēja,
Rudens kopa svētībai.

Jubilāriem Vēlam būt kā 
vasarai – siltai un 
saulainai, izauklēt 

pavasarī sēto 
sēklu līdz bagātai 

rudens ražai! 

Informācija iedzīvotājiem
 Paziņojam, ka ar 1. jūniju PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi 
ir pārtraukusi pakalpojumu sniegšanu. Aicinām fi ziskās un juridiskās 
personas, kurām ir parādi PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi par 
ūdeni, kanalizāciju, apkures, īres un citiem maksājumiem, nekavējo-
ties veikt parāda atmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā:
  Salacgrīvas novada dome
  Reģ. Nr. 90000059796
  AS «Citadele banka» konts LV23PARX0002740090014
vai ar maksājumu kartēm, vai skaidrā naudā Liepupes pagasta pārval-
dē un Ainažu pilsētas pārvaldē.
 Sākot ar 1. jūliju, fi ziskām un juridiskām personām, kurām jopro-
jām būs nenomaksāts parāds PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi 
par ūdeni un kanalizāciju, veikt parāda atmaksu bezskaidras naudas 
norēķinu veidā:
  SIA «Salacgrīvas Ūdens»
  Reģ. Nr. 54103072471
  AS «Citadele banka» konts LV21PARX0013246430001
  AS «SWEDBANK» konts LV63HABA0551033344088
vai skaidrā naudā SIA Salacgrīvas ūdens norādītajās skaidrās naudas 
maksājumu pieņemšanas vietās.
 Sākot ar 1. jūliju, fi ziskām un juridiskām personām, kurām jopro-
jām būs nenomaksāts parāds PA Salacgrīvas komunālie pakalpojumi 
par apkures, īres un citiem maksājumiem, veikt parāda atmaksu 
bezskaidras naudas norēķinu veidā:
  Salacgrīvas novada dome
  Reģ. Nr. 90000059796
  AS «Citadele banka» konts LV23PARX0002740090014
vai ar m aksājumu kartēm, vai skaidrā naudā Liepupes pagasta pārval-
dē un Ainažu pilsētas pārvaldē.

 Par SIA Salacgrīvas ūdens sniegtajiem pakalpojumiem iespējams 
norēķināties:

 maksājot skaidrā naudā
  Salacgrīvā - SIA Salacgrīvas ūdens biroja telpās Rīgas ielā 2, 
  tel. 64017575, katru darbdienu 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00;
  Ainažos - Ainažu pārvaldes ēkā Parka 16, tel. 26418790,
  katru pirmdienu 14.00 - 18.00;
  Tūjā - Tūjas bibliotēkas telpās Liedaga ielā 8-13, tel. 28247510,
  pirmdienās, otrdienās, piektdienās 8.00 - 12.30, 13.00 - 18.00,
  sestdienās 8.00 - 15.00;
  Liepupē - Liepupes bibliotēkā, tel. 28247510,
  ceturtdienās 8.00 - 12.30;

 maksājot ar pārskaitījumu
  SIA Salacgrīvas ūdens 
  Vienotais reģistrācijas Nr. 54103072471
  AS «Citadele banka» konts LV21PARX0013246430001
  AS «SWEDBANK» konts LV63HABA0551033344088
  Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva , Salacgrīvas nov.
  Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, 
  Salacgrīvas nov., LV 4033
  Tel: 64071575; fakss 64071574
  e-pasts salacgrivas.udens@salacgriva.lv

22. jūnijā 19.00 Jāņu ielīgošana pilskalnā
Koncertuzvedums

«Īsa pamācība mīlēšanā»
Lomās: Valdis Ozoliņš, Dagnis Straubergs, Iveta Kupča, Aldis Ķemers, Andris Irmejs, 
Guna Grote-Majore, Gunta Kristiņa, Inta Cirša, Līga Jirgensone, Pārsla Dzērve, 
Guna Tazāne, Līva Zariņa, Edīte Liedeskalniņa, Inguna Ādmīdiņa, Inese Jerāne, 
Jānis Kalniņš, Austra Jirgensone, Boriss Borozdins, Ilze Ķemere, Zigmārs Dancis.
Režisors - Eduards Ādmīdiņš
Piedalās deju kolektīvi «Randa», «Tingeltangels» un «Saiva».

Līgo ballē spēlē «Avārijas brigāde».

Absolventiem!
 Jūnijs ir izlaidumu laiks, kad 
saviem svētkiem gatavojas skolu 
absolventi, viņu vecāki, vecvecā-
ki, radi un draugi.
 Arī mēs, vēlot labu ceļavēju, 
sveicam Krišjāņa Valdemāra Ai-
nažu pamatskolas, Salacgrīvas 
un Liepupes vidusskolas 9. un 
12. klašu absolventus. 
 Tava veiksme esi tu pats
 Savu dienu zeltītā rotā,
 Jo uz cerību kāpnēm stāv
 dzīve, īsti vēl nedzīvotā.
 Tava veiksme esi tu pats,
 Tiecies augšup, 

pie zvaigznēm ir droši:
 Pat ja atgriezīs zemes gūsts,
 Tavi spārni vienmēr būs spoži.

Ainažos 23. jūnijā plkst. 23
jūrmalā pie Baltās saules 

pie lielā ugunskura
Līgo balle,

spēlē Merc.  Līgosim kopā!

Vasaras saulgrieži
Zeltiņos

21./22. jūnijā
18.00  iepazīšanās un 
   atkalredzēšanās laiks 
19.00  siera siešana, galda 
   klāšana un vēl daži 
   neatliekamie darbiņi
20.30  uguns rituāls 
21.00  mielasts un atspirdzinājumi
22.00 (22.22) Saules pavadīšana
22.30  dziesmas, rotaļas un danči
23.00  pūdeles aizdedzināšana
23.30  mielasts, atspirdzinājumi,
   dziesmas un danči
24.00  uguns plosta laišana ezerā
00.30  atspirdzinājumi, mielasts, 
   danči, dziesmas un 
   citas aktivitātes
4.29  Saules sagaidīšana

1. Pēterdienas
danču svētki
Liepupes pilskalnā
30. jūnijā plkst. 20

Kad aizgāja Jāņu diena, 
Tad apklusa lakstīgala; 
Tad dziedāja Pēter’ bērni, 
Ogu laiku gaidīdami. 

Jaunās pilskalna deju
grīdas iemēģināšanas

koncerts.
Piedalās Liepupes pagasta tautas 

nama deju kolektīvi Liepupīte, 
Ulubele un draugu kolektīvi no 

tuvienes un tālienes.

Noslēgumā zaļumballe
ar tautas mūziku. 

Ieeja brīva.


