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Svinēsim
Lieldienas!

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,
Lieldienu saule lai atspīd arvien.
Lieldienas ir pavasara saulgriežu
svinības. Tās iezīmē pavasara ekliptikas
punktu, kad Zemes un Saules savstarpējā
stāvokļa rezultātā diena un nakts ir vienādā
garumā. Turpmākā Zemes tecējumā ap
Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un
nakts tumsa samazināties. Šādu pilnīgu
gaismas uzvaru pār tumsu un Saules atmodu senās tautas atzīmējušas ar pavasara saulgriežu svinībām. Latviešiem tās ir
Lieldienas jeb Lieladiena, kur pats vārds
izteic šī notikuma jēgu un saturu - diena
kļuvusi lielāka par nakti.
Šūpojies Lieldienās,
Priecājies Lieldienās Par baltiem pūpoliem,
Par raibām oliņām.
Jau pirms Lieldienām cilvēki dabā redz
pārmaiņas, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvošanos: saule
pakavējas ilgāk pie debesīm, gaiss kļūst
siltāks, sniegs nokūst un zemē parādās
pirmie asni un zaļa zāle. Pēc garās ziemas

visi nepacietīgi gaida Lieldienas, kas iezīmē Saules uzvaru pār tumsu un dabas atmodu.
Līdz ar sauli ceļas arī ļaudis un tūlīt steidzas mazgāt seju tekošā ūdenī, jo
Lieldienu rītā ūdenim sevišķs dziedinātājs
spēks. Nomazgājušies cilvēki iet modināt
tos, kas vēl guļ, šaustīdami (pērdami) gulētājus ar pūpolu zariem, tā veicina modrību un veselību.
Lieldienu mielastā goda vieta ir olām
un plācenim, kas abi simbolizē sauli. Dzēriens ir alus, kas neiztrūkst nevienā latviešu svinību dienā. Olu krāsošana, kas pazīstama daudzās tautās, ir iecienīta Lieldienu
izdarība arī latviešiem. Viens no svarīgākiem Lieldienu priekšdarbiem ir šūpoļu
kāršana. Parasti šūpolēm cērt ozola vai oša
koka kārtis.
Lieldienas ir vienas no garākajām gadskārtas svinībām, bet arī tām reiz jābeidzas;
ilgi gaidītas, tās drīz vien nosvinētas. Beidzas šūpošanās, olu un plāceņu ēšana, ripu
sišana, putnu dzīšana, izskan Lieldienu
dziesmas un jautrība. Ļaudis Lieldienu
izvada pār kalnu ar dziesmām, soloties to
atkal sagaidīt citu gadu.

Lieldienu ticējumi

v Uz Lieldienām vajagot jauna krekla, lai arī zils. Uz Ziemas svētkiem lai vecs, ka
tik balts.
v Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs.
v Kas vienreiz kāris šūpotnes, tam jākar arī citās Lieldienās, jo citādi labie gari
atriebj viņam par to.
v Kas olu bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.
v Kad olas vāra, tad nevajag uguni pūst, lai tās neiet pušu.
v Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas.
v Lieldienās jāvāra olas tāpēc, lai augtu apaļš kā ola.
v Lieldienas sestdienā visām saimniecēm bija jāvāra olas, tad nākošā gadā varēja
labi satikt ar saimi un kaimiņiem.
v Kurš Lieldienas rītā visagrāk uzceļas, tas visu vasaru nekad neaizguļas.
v Pirmo Lieldienas rītu priekš saules vajag skriet basām kājām uz kādu upīti jeb
strautiņu, kas tek pret sauli, muti mazgāt, tad visu gadu varot agri uzcelties.
v Lieldienas rītā bez saules jāizkurina krāsns, tad darbi veicas visiem pa priekšu.
v Lieldienas rītā priekš saules lēkta jāuzliek sāls uz staba gala un jāatstāj līdz saules
rietam, - derīgs visām slimībām.
v Kad vardes pa Lieldienām iet pāri par lielceļu, tad sagaidāma lietaina vasara.
v Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz Vasaras svētkiem katra svētdiena būs lietaina.
v Cik daudz rasas priekš Lieldienas, tik daudz salnu pēc Lieldienas.
v Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas silts laiks.
v Ja grib, lai būtu sārti vaigi, tad vajag Lieldienu rītā priekš saules apēst vismaz
13 dzērveņu ogas (ja ēd vairāk, tad vaigi ir sārtāki).
v Lieldienas rītā, saulei lecot, jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists.
v Cilvēkam, kas svētdienā dzimis, jāiet Lieldienas rītu uz kādu augstu kalnu. Tur
viņš redzēs, kā saules stari dejo, un būs laimīgs visu mūžu.
v Kurš pirmais pirmās Lieldienas rītu iziet laukā, tam tai gadā laba laime.
v Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad saime dzīvojot
saticīgi.
v Lieldienas rītā jāsalasa skaidiņas, tad tās pārvēršas par naudu.
v Lieldienas rītā jāiet gavilēt, uz kuru pusi atskan atbalss, no turienes gaidāmi precinieki.
v Lieldienas rītā izejot ārā, jāpēta, no kuras puses vējš pūš. No tās puses tad arī jās
meitai precinieki.
v Ja Lieldienu rītā priekš saules nomazgājas skaidrā avota ūdenī, tad to vasaru nav
karsti, un arī neviens nevar nekā ļauna padarīt.
v Ar pirmā Lieldienas rītā melnas vistas dētu olu var tikt vaļā no visādām nelaimēm.
v Ja Lieldienas nakti ar pīlādža rungu aptek apkārt mājai, tad burvji netiek tai mājā
iekšā.
v Lieldienas naktī redzētie sapņi piepildās.

Aicinām Salacgrīvas novada iedzīvotājus un viesus
26. aprīlī piedalīties Lielajā talkā
Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannasistabā!
Talkas koordinators Salacgrīvas novadā Kaspars Ķemers - 25631555
l Ainažos - Ilona Jēkabsone, Ainažu pārvaldes vadītāja - 29136539
l Liepupē - Aivars Ilgavīzis, Liepupes pārvaldes vadītājs - 29453653
l Kuivižos - Koidula Meerente, Kuivižu ciema vecākā - 28718248
l Lauvās - Māris Melnalksnis, Lauvu ciema vecākais - 29344710
l Korģenē - Aivis Ķirsis, Korģenes ciema vecākais - 26357086
l Svētciemā - Uldis Apsītis, Svētciema ciema vecākais - 29239800
l Vecsalacā - Edžus Zvīnis - 26281355
l Tūjā - Rūta Kalniņa, Tūjas ciema vecākā - 29216852

Talkas sākums 10.00 - 13.00.

Svinīgā Lielās talkas atklāšana 26. aprīlī Pie Pārcēlāja skulptūras pl. 10. Tur varēsiet saņemt
arī maisus. Talciniekiem jāpadomā par citiem nepieciešamajiem darbarīkiem, cimdiem un aukliņām maisu aizsiešanai.
Lielās talkas mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti
par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Lielajā talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuram rūp ilgtspējīga valsts
attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Tiksimies 26. aprīlī!
Līdzi ņemsim labu garastāvokli un strādātgribu!

Arī mēs aicinām svinēt Lieldienas pavasara un dabas atmošanās svētkus
Salacgrīvā 20. aprīlī pilskalnā ar šūpošanos, podu sišanu, odu dzīšanu,
olu ripināšanu, mešanu un sišanu

Ainažos 20. aprīlī iešūposim Lielo dienu kopā ar pašdarbniekiem
Liepupē 16. aprīlī pilskalnā kopā ar tradīciju kopu Skale un Liepupes vidusskolēniem
šūposimies, krāsosim olas, iesim rotaļās un piedalīsimies atrakcijās.

Piepalīdzot Salacgrīvas Tūrisma informācijas centra izstrādātajam ceļvedim, 20. aprīlī dzīsimies pakaļ Lieldienām, lai pēc vairāku objektu apciemošanas, sportiskām un prāta spēlēm būtu to
laimīgo vidū, kuri iegūs Jūras svētku vakara koncerta biļetes.
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Pieminot...

Ainažos, Liepupē un Salacgrīvā 25. martā notika piemiņas brīdis
1949. gada deportāciju un komunistiskā genocīda upuriem.
Salacgrīvā pie piemiņas akmens sagūla ziedi, skanēja jauniešu
dziedātās dziesmas un līdzcilvēku siltais roku pieskāriens akmenim
bija apliecinājums - nekas un neviens nav aizmirsts. Mēs patiesā cieņā
noliecam galvas to cilvēku priekšā, kuri, par spīti visām šausmām,
grūtībām un dažbrīd šķietamai bezcerībai, atrada sevī drosmi uzdrīkstēties izdzīvot, nepadoties un atgriezties dzimtenē. Vēsturi nav
iespējams mainīt, bet no tās var mācīties. Mācīties un darīt visu iespējamo, lai tā neatkārtotos.
1949. gadā no Latvijas izveda aptuveni 44 000 cilvēku - ģimenes
ar bērniem un sirmgalvjiem, no Salacgrīvas, Salacas pagasta un Svētciema pagasta - 232. 1941. gadā jau izsūtīja aptuveni 15 000, no Salacgrīvas, Salacas pagasta un un Svētciema pagasta kopā - 22.
Pieminot 65. gadadienu kopš Latvijas pilsoņu masveida deportācijām uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem, īsti
vietā ir Leonīda Breikša dzejoļa Lūgšana rindas:
Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdīs deg un kvēl un nenodziest.
Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan,
Jo tu licis reiz šai zemē maniem brāļiem dzimt un man.
Kungs, mēs ticam, ka tu gribi un ka tas tavs svētais prāts,
Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc.
Ilga Tiesnese

Pie piemiņas akmens gulst ziedi - neviens nav aizmirsts…

Tūjas pusē sakārtos
piekļūšanu jūrai

Vienošanos par Krimalnieku noeju paraksta Dagnis Straubergs un Ingus Konstants

24. martā Liepupes pagasta pārvaldē Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs parakstīja
vienošanos ar Ingu un Džesiju Konstantiem par gājēju celiņa ierīkošanu.
Krimalnieku noeja, kas teritoriālajā
plānā iezīmēta ar numuru 13, dos iespēju atpūtniekiem piekļūt pludmalei.
Pēc vienošanās parakstīšanas novada
domes priekšsēdētājs sarunā uzsvēra,
ka jūra ir sabiedrībai kopīgs īpašums,
pie tās brīvi jāpiekļūst ikvienam. - Šobrīd novadā esam sākuši noeju jautājuma sakārtošanu. Paldies Ingum, kurš,
nākot pretī pašvaldībai, piekritis noejas
ierīkošanai. Te ir sapratne, tāpat mēs
ceram arī uz pārējo īpašnieku izpratni
un sadarbību, - viņš sacīja. I. Konstants
priekšsēdētājam piekrita: - Latvijai ir
visgarākā jūras piekraste, parēķinot uz
diviem miljoniem iedzīvotāju. Katram
pienāktos tās 22,5 centimetri! Cilvēkam
jāvar piekļūt pie jūras - mūsu bagātības.
Liepupes pagasta pārvaldnieks Ai
vars Ilgavīzis pastāstīja, ka pagasta
teritorijā paredzētas 33 noejas uz jūru,
pēc likuma - viena noeja uz kilometru.
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis apliecināja, ka
pērn sāktais process lēnām, bet virzās
uz priekšu: - Plānojam noeju jautājumu
sakārtot ne tikai Tūjā, bet visā novada
teritorijā. Pašvaldība katrai noejas ierīkošanai atvēlēs 4000 eiro finansējumu. Tā nebūs vienkārši iezīmēta, bet
gan labiekārtota, civilizēta taka, pa ko
līdz jūrai varēs nokļūt vietējie un viesi.

Labiekārtošanas darbus veiks pašvaldība, ar zemju īpašniekiem jāpanāk
vienošanās par takas ierīkošanu. Lemjot par noeju, iespējams to ierīkot tā,
lai būtu abpusēji labvēlīgs rezultāts un
zemes īpašniekiem traucētu iespējami
mazāk.
Šobrīd aktuāla ir četru noeju iekārtošana Tūjā, par Krimalnieku noeju
vienošanās tātad jau parakstīta, drīzumā varēs parakstīt vienošanos par vēl
vienas noejas iekārtošanu. Viens dokuments ir tiesā, un pirmais tās spriedums
ir pašvaldībai labvēlīgs. Noeju ierīkošana ir saskaņā ar Liepupes pagasta
teritoriālo plānojumu, kas savulaik apstiprināts likuma noteiktajā kārtībā un
līdz ar to ir neizbēgams pasākums.
- Salacgrīvas novads kārtējo reizi ir pionieri, celmlauži šajā jomā, jo
līdz šim brīdim Latvijā šis process tā
īsti nav uzsākts. Vairākas pašvaldības,
zinot, ka esam ķērušies pie noeju jautājuma sakārtošanas, interesējas, kā
tas notiek. Viegls process tas nav, bet
noejas jāsakārto. Drīzumā domē apspriedīsim attīstības stratēģiju, tad taps
teritorijas plānojums un tajā mēģināsim sakārtot jūras piekrasti. Jāanalizē
situācija - kur iet kājām, braukt ar velosipēdu un kur - ar auto. Tas ir plānošanas jautājums, kas jāizskata detalizēti.
Kopīgi varam izdarīt daudz, lai mūsu
piekraste kļūtu pievilcīgāka tūristiem,
atpūtniekiem un, protams, vietējiem, stāstīja novada domes priekšsēdētājs.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada domes
sēdē martā pieņemtie lēmumi

Apstiprināts Salacgrīvas novada mūzikas
skolas logo. Konkursa uzvarētāja - Liene
Medne-Grigorjeva.
l Apstiprināts programmas Sabiedrība ar
dvēseli 2014. gada projektu konkursa nolikums un konkursa vērtēšanas komisija: Dagnis Straubergs, Kaspars Ķemers, Lija Jokste,
Ilga Tiesnese un Niko Opdams.
l Apstiprināts 3. Mūsdienu akustisko vokāli
instrumentālo grupu festivāla-konkursa Sudraba kaija nolikums. Festivāls notiks 13. un
14. jūnijā.
l Apstiprināts Salacgrīvas novada tenisa
čempionāta amatieriem Kortu valdnieks nolikums. Čempionāts notiks no 2. jūnija līdz
28. septembrim.
l Apstiprināts sacensību taimiņu un lašu
makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri
Salacgrīvas laša kauss 2014 nolikums.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvā padome: Viktors
Georgs Damme, Kristīne Mauliņa, Jēkabs
Raģis, Valdis Joksts, Jānis Lipsbergs, Edžus
Zvīnis, Gints Ronis, Ilze Kalniņa, Arnis Viļļa.
Domes deputātu pārstāvis novada padomē Māris Trankalis.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvā padome: Ilze Jēkabsone, Kristīne Rozmiaņeca, Marta Stivriņa, Lote Veckalne, Emīls
Eglītis, Dāvis Melnalksnis, Gints Šmits domes deputātu pārstāvis, Marta Dance - jaunatnes lietu speciāliste, Antra Paegle - novada
izglītības speciāliste.
l Nolemts par Salacgrīvas novada domes
pārstāvjiem LEADER vietējā rīcības grupā izvirzīt Dagni Straubergu, Aivaru Ilgavīzi, Ilonu Jēkabsoni. Arī vietējās rīcības grupas valdes sastāvā izvirzīt Dagni Straubergu, Aivaru
Ilgavīzi, Ilonu Jēkabsoni.
l Nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Melbārži un Meķi Liepupes
pagastā, kā arī Salacgrīvā, Viļņu ielā 5 - 4.
l Apstiprināti izsoles noteikumi un izsoles
sākumcena pašvaldībai piederošajiem zemes
gabaliem Salacgrīvā laika posmā no 18. līdz
l

20. jūlijam (festivāla Positivus laikā). Izsole
notiks 10. jūlijā plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
l Nolemts iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zvejai Rīgas līča piekrastes
ūdeņos uz 10 gadiem individuālajam komersantam L.Jēkabsons.
l Nolemts izsniegt individuālajam komersantam Gobulauki speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos
Salacas upē uz 5 gadiem.
l Nolemts uzsākt nekustamo īpašumu Roņi,
Roņi un Roņi 2 detālplānojuma izstrādi.
l Apstiprinātas pašvaldības iestādes Veco
ļaužu mītne «Sprīdīši» darbinieku ēdināšanas
izmaksas.
l Apstiprināti grozījumi sporta un atpūtas
kompleksa Zvejnieku parks sniegto pakalpojumu maksās.
l Nolemts piedalīties Izglītības un zinātnes
ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu
konkursā Sporta inventāra iegāde vispārējās
izglītības iestādēs ar projektu Sporta inventāra iegāde Salacgrīvas novada vispārējās
izglītības iestādēs.
l Nolemts rīkot šķeldotāja Ducker H14O,
rūpnīcas Nr. 560640, izlaiduma gads 2006.,
izsoli ar lejupejošu soli. Izsole notiks
7. maijā plkst. 11.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9
novada domes telpās.
l Nolemts iesniegt projekta iesniegumu
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
transporta sektorā Salacgrīvas novada pašvaldībā, iegādājoties elektromobili Vides
aizsardzības un reģionālās ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to
uzlādes infrastruktūras ieviešanai par kopējo
summu 26 375 eiro un nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 7875 eiro - no pašu līdzekļiem.
Ar Salacgrīvas novada domes sēdes protokolu var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese

Positivus biļetes

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas
centrs informē, ka, turpinot jau lielisko tradīciju, arī 2014. gadā Salacgrīvas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par īpašu cenu - 47
eiro - būs pieejamas biļetes uz Baltijā lielāko
mūzikas festivālu Positivus, kas Salacgrīvā
notiks no 18. līdz 20. jūlijam. Tās iespējams
iegādāties Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10a un Ainažu tūrisma informācijas punktā Valdemāra ielā 50
katru darbdienu no 10 līdz 18. Pēc 1. maija,

kad sāksies vasaras sezona, biļešu iegāde būs
iespējama arī sestdienās. Biļešu tirdzniecība
Salacgrīvas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem turpināsies līdz 30. jūnijam. Gan nākot
pēc savas biļetes, gan arī jūlijā, dodoties uz
festivālu, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.
Līdz festivālam vairs nav tālu, nav vērts
kavēties - tava biļete tevi jau gaida!
Salacgrīvas novada TIC

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 15. aprīlis

l

3

Mācību
diena dabā
Daba ir labākā mācību klase pasaulē.
Sākumskolas skolēns ir aktīvs, zinātkārs,
viņš apkārtējo pasauli izzina caur emocionālo pārdzīvojumu. Jebkura mērķtiecīga,
harmoniska mijiedarbība ar dabu ir personības attīstības pamats. Dabas izzināšana
nav vienkāršs process. Noteikti jāievēro
sistēmiskums un sistemātiskums. Informācija par dabu un tās sakarībām skolēna apziņā veidojas, pamatojoties uz sajūtām, uztveri, priekšstatiem un domāšanu.
Mums, pieaugušajiem, svarīgi, lai skolēnos veidojas atbildības jūtas pret apkārtējo
vidi, pret dabu. Mazsvarīga nav arī disciplinētība dabā. Lai tas viss tiktu sasniegts,
jāizvēlas sākumskolas skolēniem piemērots nodarbību saturs un apguves metodes, jāizmanto daudzveidīgi, aktivitātes
veicinoši darbošanās veidi. Salacgrīvas
vidusskolas skolotājiem labi palīgi ir Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģi
onālās administrācijas Salacgrīvas biroja
darbinieki. Sākumskolas skolēni vislabāk
pazīst Intu Somu, jo viņa visbiežāk vada
skolēniem nodarbības, kas tiek plānotas
kopā ar skolotājiem. Šāda kopīga darbošanās skolēniem rada iespēju dabaszinību
stundās gūtās zināšanas pārbaudīt, nostiprināt un papildināt, darbojoties dabā.
Reizēm nodarbībās tiek pieaicināti arī citi
speciālisti. Tā tika plānota mācību diena
dabā Ieži piekrastē pie Veczemju klintīm
kopā ar izcilu dabas pētnieku Andri Grīnbergu.
25. marta rīts pienāca vējains un apmācies, bet ar cerību, ka lietus tomēr nebūs.
Cerības neattaisnojās. Neilgi pirms došanās ceļā sāka pamatīgi līt. Tomēr, nonākot
pie Sarkanām jeb Veczemju klintīm, lietus

Saimnieces Rutas
Birkenbergas vārītā
zupa ir tik
garšīga!

bija pārstājis. Skolēnu bariņš bija paprāvs,
jo mācību dienā kopā pulcējās Viļķenes
un Salacgrīvas skolēni. Visus sagaidīja A.
Grīnbergs. Mācību dienas atklāšana sākās
ar emocionālu momentu - vienai no Viļķenes skolotājām bija dzimšanas diena, tāpēc
klātesošie nodziedāja viņai apsveikuma
dziesmu. Vējš nebija rimis, bet visi, apņēmības pilni uzzināt kaut ko jaunu, devās
kopā ar Andri alu un iežu izpētē. Skolēni
tika sadalīti jauktās grupiņās, lai veicinātu
abu skolu ceturtklasnieku sadarbību. Tika
veikti pētījumi, pierakstīti to rezultāti.
Skolēni kopā ar A. Grīnbergu mērīja alu
garumus, augstumus, pētīja nišas, plaisas,

pīlārus, slīpslāņojumus, dažādus nospiedumus. Liela uzmanība tika pievērsta arī
klints bojājumiem, izdarīti secinājumi, kā
un kāpēc tie radušies.
Andris runāja ar bērniem arī par kultūrvēsturiskām vērtībām. Tika uzdoti jautājumi, saņemtas atbildes. Laiks paskrēja
nemanot. Klāt bija pusdienošana. Atpūtas
vietā ar siltu zupu pētniekus gaidīja saimniece Ruta. Kā visiem garšoja! Pēc gardās
zupas varēja padzert siltu tēju un apēst
bulciņu. Apetīte bija laba. Bet bija jāizdara
vēl viens labs darbiņš, jo uz šo skaisto atpūtas vietu bijām paņēmuši līdzi Edvarda
un Rolanda pagatavotos putnu būrus. Tad

nu tie tika pielikti pie slaidiem bērzu stumbriem, lai būtu jaunas mājvietas mazajiem
draugiem - putniem. Mācību diena izdevās
lieliska! Uzzināts daudz jauna. Ierodoties
pie Veczemju klintīm kopā ar ģimenēm
un draugiem, skolēni noteikti skatīsies jau
ar zinošāku skatienu un daudz interesanta varēs pastāstīt arī citiem. Paldies par
to gan I. Somai, gan A. Grīnbergam, gan
Rutai Birkenbergai! Un, protams, bija jauki būt kopā ar kolēģiem un skolēniem no
Viļķenes pamatskolas!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Intervija ar skolotāju Lailu Olti

Skolotāja
Laila Olte
ar 3. klases
skolēniem

Neierasts un nedaudz satraucošs bija
mans rīts 25. martā. Pēc skolotājas Lailas
Oltes uzaicinājuma devos uz Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolu, lai 3. klases
skolēniem stāstītu par to, kā top avīze Salacgrīvas Novada Ziņas.
Lai tikšanās būtu interesantāka, mudināju trešklasniekus darboties pašiem.
Mūsu šīs stundas uzdevums - nointervēt
un nofotografēt skolotāju un sagatavot
rakstu novada mājaslapai un Salacgrīvas
Novada Ziņām. Lai intervija ritētu raitāk,
izmantojām ikviena žurnālista iemīļotu
darbarīku - diktofonu.

Pirmais savu jautājumu skolotājai Lailai uzdeva Kristers: - Vai jums patīk strādāt par skolotāju? Ilgi nedomājot, skolotāja atbildēja: - Man patīk strādāt ar bērniem un būt par skolotāju, tāpēc es arī par
to mācījos un joprojām apmeklēju kursus,
lai bērniem būtu interesantākas stundas.
Savukārt Markuss vēlējās uzzināt, cik ilgi
Laila ir skolotāja. Izrādījās, ka tas nav ilgs
laiks - Ainažu skolā viņa strādā otro gadu,
bet visu laiku un vienmēr Lailai ir kontakts
ar bērniem un ģimenēm. Evelīna ļoti gribēja noskaidrot, cikos skolotāja ceļas. Kā
lielākai daļai no mums, Lailas rīts sākas

pirms septiņiem, kad jāpaēd brokastis, tad
kopā ar mazo meitu jāveic ceļš līdz bērnudārzam un pēc tam - uz skolu. Gaidītāko
jautājumu par hobiju un brīvā laika pavadīšanu uzdeva Samanta. Skolotājas acis
iemirdzējās: - Ļoti labs jautājums, es jau
cerēju, ka kāds man to uzdos! Mans hobijs
ir rokdarbi - adīšana, tamborēšana. Patīk
darināt mazus darbiņus - jo mazāks, jo labāks. Es nevarētu uztamborēt segu vai uzadīt mēteli, bet mazumiņus darinu labprāt,
šāds darbiņš palīdz noņemt stresu. Pirms
atbildēt uz Jolantas jautājumu par mīļāko
dzīvnieku, skolotāja nedaudz aizdomājās:

- Man nepatīk, ja dzīvniekus tur dzīvokļos
un tie ir ierobežoti. Mājās mums ir zivtiņa,
tā vismazāk cieš no tā, ka nav pagalma,
kur izstaigāties. Liāna Arta gribēja zināt,
vai jau bērnībā Laila domājusi kļūt par
pedagogu, ja ne, tad kādi vēl bijuši varianti. Izrādījās, ka viņai jau 1. klasē bijis
skaidrs - būšot bērnudārza audzinātāja.
Par to pēc vidusskolas beigšanas viņa arī
kļuvusi, vēlāk izmācījusies arī par skolotāju. Jautājumu, kāda ir skolotājas mīļākā
krāsa, uzdeva Estere. Lailas sirdij tuvākās
ir zaļā, zilā, zilganzaļā un zilganpelēkā, kā
arī zemes krāsas. Mārcis Aleksandrs vaicāja: - Kāpēc jūs nolēmāt kļūt par skolotāju? Lailas atbilde nepieļāva citu domu:
- Pēc pamatskolas mēs īsti nesaprotam,
par ko gribam kļūt. Man daudz nebija
jādomā, jo tūlīt pēc skolas pabeigšanas
divus gadus nostrādāju skolā. Tad arī
sapratu, ka man patīk strādāt sākumskolā - līdz 4., 5. klasei. Intervijas beigās arī
es nenocietos un uzdevu savu jautājumu,
kur ir Lailas sapņu zeme. Izrādās, Latvija.
- Esmu bijusi šur tur, pastrādājusi Anglijā.
Bet, kad ierados tur, jau, izkāpjot no lidmašīnas, sapratu, ka gribu atpakaļ uz Latviju, uz mājām. Ļoti gribas apceļot Latviju
un nemaz nebraukt uz ārzemēm. Tik skaisti
kā pie mums nav nekur! - pārliecināta bija
skolotāja.
Sarunas beigās skolotāja audzēkņiem
vēlēja vienmēr darīt to, kas pašiem patīk:
- Kas jūs interesē, to arī dariet!
Paldies skolotājai L. Oltei un trešklasniekiem Kristeram Žurakovskim, Markusam Sāram, Evelīnai Skujai, Samantai un
Jolantai Ābolām, Liānai Artai Persidskai
un Mārcim Aleksandram Petrovam par
brīnišķīgo iespēju viesoties Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā!
Ilga Tiesnese,
raksts tapis kopdarbībā ar skolēniem un
skolotāju
Fotografēja Evelīna un Kristers
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Folkloras kopas
veiksmīgi startē
Baltica 2015
skatē
Latvijā turpinās Starptautiskā folkloras
festivāla Baltica 2015 folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju skate. Šoreiz
tās tēma - Mantojums.
Salacgrīvas novadu skatē pārstāvēja
folkloras kopa Cielava (vadītāja Zenta
Mennika) un etnisko tradīciju kopa Skale
(Arta Zunde). Mūsu kolektīviem veicās
ļoti labi - Cielava saņēma I pakāpi un vērtējumu gandrīz izcili. Zenta Mennika ir
gandarīta par augsto novērtējumu: - Tas
mums dos vēl lielāku stimulu dziedāt pašām un mācīt to citiem. Savukārt Skale ieguva II pakāpi un vērtējumu labi. Etnisko
tradīciju kopa skatē piedalījās pirmo reizi,
un tās vadītāja Arta Zunde ir priecīga par
šādu rezultātu. Abi mūsu kolektīvi ieguva
ceļazīmi dalībai festivālā nākamgad.
Ilga Tiesnese

Klubiņā Vārds
viesojas
Hermanis
Juzefovičs
20. martā lasītāju klubiņā Vārds viesojās uzņēmējs Hermanis Juzefovičs. Raisījās interesanta saruna par uzņēmējdarbības iespējām Ainažos. Lai būtu veiksmīgs
uzņēmējs, pirmais nosacījums ir laba izglītība. Veidojot jaunu uzņēmumu, jāizvērtē, vai ražotais produkts ir vajadzīgs,
kam to pārdos, vai tas nesīs peļņu un kur
atrast labus darba darītājus. Lai uzsāktu
biznesu, jāievēro ļoti daudz nosacījumu.
Ainažos Hermanis darbojas jau 30 gadu.
Savu pirmo uzņēmējdarbību sācis keramikas nozarē, dodot vietējiem iedzīvotājiem
darbu. Juzefoviču ģimenes bizness pašreiz
ir Rīgā, kur darbu atraduši 5 jaunieši no
Ainažiem. Ieceru un plānu turpmākajai
attīstībai ir daudz, bet tikai laiks rādīs, ko
izdosies īstenot.
Hermanis stāstīja arī par to, kā pavada savu brīvo laiku. Martā viņš piedalījās
maratonā Āfrikā. Klausoties par šo zemi
un tur sastaptajiem ļaudīm, uzzinājām
par redzēto lielo nabadzību un bezcerību.
Vēlēdamies palīdzēt, uzņēmējs ģimenei,
kurā viņš dzīvoja, uzdāvināja televizoru.
Dāvana viņiem bija pārsteigums un iepriecinājums. Uzņēmējs tikšanās noslēgumā
saņēma vēlējumu - lai izdodas piepildīt un
īstenot nākotnes ieceres!
Rūta Lepiksone,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Teātra diena
Ainažu Randā

Nedēļas garumā Ainažu pirmsskolas
izglītības iestādes Randa jauktā vecuma
bērnu grupā tika runāts par teātri. Bērni
klausījās skolotāju stāstītajā, kas ir teātris,
aplūkoja attēlus, veidoja programmas un
biļetes, dalījās pieredzē par teātra apmeklējumiem.
27. marta - Starptautiskās teātra dienas - rīts sākās teātra noskaņās. Bērni ieradās grupā, tērpušies maskās, ko palīdzēja
sagatavot vecāki. Tērpus mazie demonstrēja modes skatē. Pēc tās lielu pārsteigumu sagādāja vecākās grupas audzēkņi un
skolotāja Ligita ar teātra uzvedumiem Trīs
sivēntiņi un Sarkangalvīte un vilks. Pēc
izrādēm, kā jau īstā teātrī, bērni cienājās
teātra kafejnīcā ar vecāku sagādātajiem
kārumiem. Paldies vecākiem par atsaucību un līdzdalību pasākuma tapšanā!
Pārsla Perdijaka,
bērnudārza vadītāja

2014. gada 15. aprīlis

Mūzikas skolas jubilejas
svinības ir sākušās!

28. martā Salacgrīvas kultūras namā
notika novada mūzikas skolas 40 gadu
jubilejas pirmais ieskaņas koncerts. To
atklājot, mūzikas skolas direktore Katrīna
Borozdina sacīja: - Ar šo koncertu atklājam Salacgrīvas mūzikas skolas 40. jubileju. Skola dibināta 1974. gada jūlijā, un
līdz precīzajam skolas atklāšanas datumam vēl ir laiks, lai mēs ar šādiem skaistiem koncertiem tā kārtīgi ieskandinātu šo
gadskārtu. Viņa pauda savu pārliecību, ka
ģimeņu koncerts ir īstais, ar ko sākt jubilejas svinības: - Ģimene ir tā vieta, kur notiek pirmā satikšanās ar mūziku, un pirmā
mūzika katram bērnam ir māmiņas balss,
viņas dziedātā šūpuļdziesma. Jā, kādam
dzied arī tētis. Tieši tādēļ pirmais ir tieši
ģimeņu koncerts.
Pirms koncerta Katrīna informēja par
priecīgu notikumu - noslēdzies Salacgrīvas novada mūzikas skolas logo konkurss,
un skolai nu ir sava simbolika, ko drīzumā
redzēs uz konfektēm un citiem suvenīriem. Novada sarūpētās dāvaniņas saņēma
visi logo konkursa dalībnieki: Linda Priekule, Lielkalnu ģimene - mamma Ineta,
tētis Māris un bērni Toms, Loreta un Marta, Daiga Kalniņa un, protams, konkursa
uzvarētāja Liene Medne-Grigorjeva. Logo
autore Liene nav salacgrīviete, bet ir pārliecināta, ka logo jābūt kaut kam tādam,
kas visiem asociējas ar Salacgrīvu, - vējam burās un mūzikai. - Lai laiviņa peld
un burās vienmēr skanīgs vējš! - viņa novēlēja.
Koncertu atklāja pārstāves no Gobu
ģimenes. Mamma Inga izteica  cerību, ka
kādreiz viņai un Emīlijai koncertos pievienosies arī ģimenes vīrieši. Nākamie
koncerta dalībnieki bija Salmaņu ģimene

- Mārīte, Gerda un Edgars. Mamma savulaik beigusi mūzikas skolas klavieru klasi,
tagad mūzikas gudrības skolā apgūst Gerda, bet par mazo brāli gan vēl īstas skaidrības nav - viņam šobrīd vislabāk patīkot nedarbi. - Mūsu ģimenē sports ir ņēmis virsroku, un, šķiet, 10 km noskriet būtu vieglāk
nekā nodziedāt, - atzina Mārīte. Baložu
ģimene ir cieši saistīta ar mūziku. Mamma
Inta savulaik mācījusies flautas spēli, dēls
Nils šogad beigs eifonija klasi. Inta stāstīja, ka, pateicoties dēlam, mūzikas skola ir
arī viņas otrās mājas, jo bieži apciemo labos, jaukos un atsaucīgos pedagogus. Baložu ģimene todien kopā muzicēja pirmo
reizi, jo Inta uzskatīja, ka flauta ar eifoniju
kopā neskan, bet pedagogs Vitālijs pierunājis - jāņem un jāspēlē, redzēs, kas būs.
Pēc priekšnesuma varam teikt - pirmizrāde
izdevās, skanēja labi!  Nākamās dalībnieces bija Močānu ģimenes māsas Agnese un
Lauma. Šajā ģimenē muzicēšana ir godā,
jo mūzikas skolu savulaik pabeidzis brālis,
vecmāmiņa spēlē un dzied, dzied arī tētis.
Jubilejas reizēs, kad vecmāmiņai uznāk
luste, dzied visi. Maurīšu ģimeni Katrīna
pieteica kā dziedošos veterānus. Reinis un
mamma Vija dzied jau sen, Reinis raksta un arī izpilda paša sacerētās dziesmas.
Ķūrenu ģimeni pārstāvēja māsas Saule un
Katrīna. Šajā ģimenē vēl dzied brālis Pēteris, nedaudz arī mamma, bet tētis Roberts
apskaņo koncertus. Nākamos dalībnie
kus - Borozdinu ģimeni - pieteica Justīne.
Šoreiz kopā muzicēja māsas Katrīna un
Justīne un brāļi Klāvs un Dāvis, savulaik
viņi visi beiguši mūzikas skolu. Nākamie
dalībnieki bija īpaši - šīs ģimenes loceklis
ir pirmais Salacgrīvas bērnu mūzikas skolas audzēknis un pirmais absolvents. Ivars

Ristamecs saņēmis skolas beigšanas diplomu nr. 1. Savulaik viņš mācījies spēlēt
akordeonu, klarneti, tenoru un trombonu.
Šajā koncertā Ivars muzicēja kopā ar sievu
Andu un meitu Ievu. Ristamecu ģimenes
šī koncerta instrumenti - melodika, trombons un klavieres. Īsteno ģimeni koncertā
pārstāvēja mamma Inguna un meita Mare,
kura šogad sākusi mācības mūzikas skolā. - Šis mūsu mājās ir tāds skaists laiks,
esmu otrreiz sākusi mācīties mūzikas skolā, - smaidīja Inguna. Muciņu ģimene Jānis, Krista, Klāvs, Liene un arī mamma
Aiva - visiem koncerta dalībniekiem lika tā
kārtīgi izkustēties. Mūzikas skolas direktore Katrīna rosināja: - Ja jums ir skumji
un bēdīgi, piezvaniet Muciņu ģimenei, viņi
jūs noteikti ielīksmos. Viņi vienmēr ir gatavi uzstāties, allaž priecīgi un jautri. Un
pirmā jubilejas koncerta izskaņā uzstājās
grupa Pfft - Tiesnešu ģimene - māsas Līva,
Liene un Laura, kuras savulaik beigušas
Salacgrīvas mūzikas skolu.
Izskanot pēdējiem akordiem, K. Borozdina aicināja uz skatuves visus koncerta
dalībniekus, lai pateiktu lielu paldies par
uzdrīkstēšanos un piedalīšanos. Kultūras
darba organizatore Inese Jerāne, pasniedzot ziedus Katrīnai, sacīja: - Prieks redzēt
iesācējus, kuri sper savus pirmos soļus
mūzikas pasaulē, un prieks redzēt tos, kas
sen jau beiguši mūzikas skolu, bet arvien
vēl muzicē. Mūzikas skolu ir vērts beigt!
To pierādīja Borozdinu ģimene, kas, sanākot stundu pirms koncerta, var vienoties
par skaņdarbu, un Tiesnešu ģimene - meitenes mūzikas skolā apguva vienu instrumentu spēli, bet tagad spēlē pavisam citus.
Ilga Tiesnese

Radošas nodarbības Ainažos

Arī šogad biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei organizēja radošas nodarbības pieaugušajiem, kur varēja piedalīties ikviens
interesents. Pērn apguvām dekupāžas un
stikla apgleznošanas tehniku, šogad turpinājām ar nodarbībām zīda apgleznošanā,
ko vadīja pasniedzēja Egita Repele. Mācījāmies izgatavot arī konfekšu pušķus - to
ierādīja Gaida Kurme.
Pirmajā zīda apgleznošanas nodarbībā
satikās visi interesenti, lai iepazītos ar šo
tehniku kopējā mākslas darbā. E. Repele
pastāstīja par darba dažādajām niansēm,

kā arī katrs varēja iemēģināt roku kopējā mākslas darbā un saprast, vai tas viņu
interesēs. Tie, kuri saprata, ka gribēs apgūt, kā apgleznot zīdu, dalījās grupās, un
pasniedzēja strādāja ar katru individuāli.
Rezultātā tapa skaisti mākslas darbi - cits
apgleznoja šalli, cits lakatu, vēl kāds salveti. Daži pat izveidoja vairākus darbus.
Par nodarbībām ļoti ieinteresēti bija arī gados vecāki cilvēki, kas teica: - Es domāju,
ka nemūžam to nevarēšu, bet galā sanāca
skaisti darbiņi. Izrādījās, ka nevajag domāt - ir jādara un sanāk. Tas ir arī lielisks

relaksācijas, meditācijas veids, atslodze
no ikdienas darbiem un pienākumiem.
Arī G. Kurmes vadītajā konfekšu pušķu
gatavošanas nodarbībā varējām iepazīties
ar to izgatavošanas pamatiem. Tie, kas jau
bija apguvuši pamatus, varēja izzināt dažādus šī darba knifus.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
finansējumu šīm nodarbībām, tāpat pasniedzējām Egitai un Gaidai par dalīšanos
savās prasmēs un pieredzē!
Inga Čekaļina

Nāc - būsim kopā! Ainažos

Arī šogad pirms pavasara brīvdienām
biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei sadarbībā ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolu un skolas vecāku padomi organizēja
pasākumu Nāc - būsim kopā!. Skolā tas
notiek jau septīto gadu un kļuvis par tradīciju. Pasākuma mērķis ir aicināt uz skolu
vecākus, lai neformālā gaisotnē kopā ar
bērniem un skolotājiem piedalītos aktīvos,
atraktīvos, izzinošos uzdevumos, tā veicinot sadarbību starp skolotājiem, vecākiem
un skolēniem. Audzēkņiem, īpaši jaunāko
klašu, ir liela vēlme darboties kopā ar vecākiem.
Šī gada pasākuma tēma bija Putni - pirmie pavasara vēstneši. Uz piemiņas zīmēm, ko saņēma katrs dalībnieks, bija attēlots Latvijas gada putns pupuķis. Arī visi
veicamie uzdevumi bija saistīti ar putniem.
Pasākumu vadīja skolotāja Daiga Tomsone. Visi atnākušie sadalījās 6 komandās,
prezentēja savu komandu un nosaukumu,
saņēma karti kontrolpunktu apmeklējumam. Katrai komandai jauktā secībā bija
jāapmeklē 6 kontrolpunkti, jaizpilda tur
dotais uzdevums un jāsaņem eksperta vērtējums.
Pirmajā kontrolpunktā ikvienu sagaidīja
eksperts - Valtera vecaistēvs Juris Bērziņš,
un komandas uzdevums bija no sagatavo-

tajiem materiāliem izgatavot putnu būri.
Ļoti pamācoša un izglītojoša nodarbība
gan skolēniem, gan vecākiem! Uzzinājām,
kā pareizi gatavot putnu būri, kāds koks
vajadzīgs, cik augstu jāuzstāda utt. Katrs
varēja izmēģināt, kā tas dzīvē notiek. Otrajā kontrolpunktā komandu sagaidīja skolotāja Modra Putna ar savu sagatavoto uzdevumu - no kartītēm ar vārdiem bija pareizi
jāsaliek tautasdziesma par izvēlēto putnu.
Papildpunktus komanda varēja saņemt
par pareizi deklamētām tautasdziesmām
par putniem. Trešajā kontrolpunktā priekšā bija sporta skolotājs Mareks Runcis ar
sagatavoto uzdevumu - komandai no punkta A uz punktu B jānokļūst ar komandas
slēpēm, kurās kopā slēpo 6 dalībnieki, pārējie meklē paslēptos putnus un olas, kas
jānogādā grozos. Šai uzdevumā, lai gūtu
labākos rezultātus, noderēja gan ātrums,
gan precizitāte. Ceturtajā kontrolpunktā
komandu sagaidīja skolotāja Laila Olte un
Lauma Primakina un pēc atskaņotās dziesmas bija jānosaka, kas tas ir par putnu.
Piektajā kontrolpunktā gaidīja skolotāja
Ineta Lielkalne un viņas sagatavotais uzdevums - skatot putnu attēlus uz interaktīvās
tāfeles, jānosaka, kas tas par putnu. Izrādījās, ka ne tik labi pazīstam Latvijas putnus,
toties noskaidrojām visu, ko nezinām, un

no kabineta iznācām daudz zinošāki. Sestajā kontrolpunktā sagaidīja skolotāja Egita Repele un viņas sagatavotais ar mākslu
un radošumu saistītais uzdevums. Komandai no dotajiem materiāliem jāizveido radošs darbs Sapņu putns. Darbi pēc tam tika
izstādīti skolas zālē.
Pēc tam komandas pulcējās skolas zālē,
lai skaitītu punktus un uzzinātu, kā katrai
komandai gājis. Un kas gan labāk mācētu
saskaitīt punktus kā skolotāja Daina Skuja,
kurai mācību stundas grozās tikai ap cipariem! Pēc viņas saskaitītajiem punktiem
katra komanda varēja vērtēt, kam gāja ātrāk, labāk, kuri bija zinošāki. Bet mēs nedalījām komandas pēc vietām - ieguvējs
bija ikviens, kas piedalījās. Katra komanda
saņēma savu titulu un saldo balvu, ko izgaršot visiem kopā, pārrunājot piedzīvojumus.
Pasākuma beigās skolas direktore Sandra Kuka pateicās J. Bērziņam par izglītojošo un praktisko putnu būru gatavošanas nodarbības vadību, biedrībai Vecāki - Ainažu
jaunatnei par sadarbību. Paldies sakām arī
mēs - Salacgrīvas novada domei par finansiālu atbalstu, kā arī skolotājiem, vecākiem
un skolēniem par atbalstu un piedalīšanos.
Inga Čekaļina
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Konkurss Anekdošu virpulis

1. aprīlis - Joku diena. Arī šogad Salacgrīvas vidusskolā tika izsludināts konkurss
Anekdošu virpulis. Ceturtklasniekiem
piedalīties šai konkursā ierosināja Zenta
Mennika. No 4.a klases pieteicās Marta
Upīte, Digne Lemberta, Līva Grēta Sīlīte,
Rolands Zēģelis, Diāna Zmičerevska, bet
no 4.b - Ance Andersone un Lizete Ieviņa.
Skolēnus konkursam gatavoja abu klašu
audzinātājas - Lolita Valaņina un Viktorija Brīnuma. Nedēļā reizi uz skolu nāca
arī Z. Mennika, lai noklausītos, ko skolēni
iemācījušies. Pretendenti cītīgi trenējās.
Gandrīz katru dienu skolēni saviem klasesbiedriem un audzinātājām pastāstīja
kādu iemācītu anekdoti. Pat dodoties ekskursijā, autobusā tika skandētas dažādas
anekdotes, lai 1. aprīlī, labi sagatavojušies, brauktu uz Rīgas Latviešu biedrības
namu. Todien turp devāmies ar nelielu
satraukumu, diemžēl viens no mūsu vislabākajiem anekdošu stāstītājiem - Rolands
Zēģelis netika, jo bija traumējis kāju.
Kopumā piedalījās 50 bērnu no Latvijas novadiem. Pavisam pasākumā tika izstāstītas vairāk par 500 anekdotēm. Pirms
stāstīšanas ieradās Cūkmens, kas mūs
iedrošināja. Ja žūrijai stāstītais patika, tā
pacēla pūpola, ja ne - bērza zarus. Tikai 1.
kārtu no mūsu skolas izturēja Lizete, kura
saņēma Mazās smīdinātājas titulu, bet 2.
kārtu - Digne, Līva un Diāna, kuras saņēma Lielās smīdinātājas titulus. 3. kārtā
izkrita Ance, kura saņēma Diženās smīdi-

Salacgrīvas vidusskolas mazās anekdošu stāstītājas kopā ar savu skolotāju Zentu Menniku

nātājas titulu. Finālā tika Marta, kurai piešķīra Ekselentās smīdinātājas titulu. Viņai
pietrūka anekdošu, tādēļ mēs atdevām savas pāri palikušās. Katrs saņēma diplomu,
grāmatu u.c. balvas. Konkursa beigās visi
bija izsmējušies, laimīgi un apmierināti.

Diena bija izdevusies lieliska. Bijām gandarīti, ka mums tika dota iespēja piedalīties šādā interesantā pasākumā.
Diāna Zmičerevska,
Salacgrīvas vidusskolas
4.a klases skolniece

V Starptautiskais Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivāls

Salacgrīvas novada dome 2014. gada
augustā organizēs piekto Starptautisko
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu,
kurā piedalīsies izcili mūziķi no Krievijas,
Itālijas, Spānijas, Šveices, Austrijas, Lietuvas, Ķīnas un Latvijas. Festivāla laikā
no 1. līdz 10. augustam labākajiem Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem būs iespēja
apgūt mūzikas meistarības noslēpumus
meistarklasēs pie izciliem instrumentālistiem: vijolniekiem Alekseja Lundina
(Krievija), Doras Švarcbergas (Austrija)
Ulda Sprūdža (Latvija), pianistiem Vsevoloda Dvorkina un Mariannas Aivazovas-Livafinau (Spānija), flautistes Ilonas
Meijas (Latvija), akordeonista Ņikitas
Vlasova (Krievija), altistiem Serža Savrova (Spānija) un Erika Vembo Hu (Ķīna),
saksofonista Kārļa Vanaga (Latvija), čellistiem Ivara Bezprozvanova (Latvija)
un Vitauta Sandecka (Lietuva), bajānista
Bjarkes Mogensena (Dānija), ērģelnieces
Larisas Bulavas (Latvija). Iespēja mācīties meistarklasēs būs tiem Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, kurus konkursa
kārtībā izvēlēsies pedagogi. Lai audzēknis
piedalītos meistarklasēs, viņam vai viņa
pedagogam jāaizpilda pieteikuma anketa,
dalības maksa 60 eiro. Audzēkņu pieteikšana meistarklasēm notiek līdz 20. maijam.
Klasiskās mūzikas festivāls kļuvis par
jauku tradīciju. Tā Salacgrīvā pulcē izcilas
Eiropas, Krievijas un Latvijas klasiskās
mūzikas zvaigznes. Festivāls būs brīnišķīga iespēja apgūt mūzikas noslēpumus pie
slaveniem mūzikas pedagogiem, dalīties
pieredzē un radošajos meklējumos jaunajiem un jau slavas virsotnes sasniegušajiem mūziķiem, bet festivāla apmeklētājiem - gūt baudījumu dvēselei un garam.
Festivāla laikā notiks klasiskās mūzikas
koncerti Salacgrīvā, Ainažos un Liepupē,
mūzika skanēs baznīcās, kultūras namos
un brīvā dabā. Galā jeb festivāla noslēguma koncerts notiks Kapteiņu ostā uz ūdenī
peldošas skatuves 10. augustā. Biļetes uz
festivāla koncertiem varēs iegādāties Biļešu paradīzes kasēs, Salacgrīvas Tūrisma
informācijas centrā un Salacgrīvas kultūras namā.
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 saskarsmē ar festivāla viesiem.
- Salacgrīvas pilsēta jau kļuvusi pazīs-

tama ar mūzikas festivālu organizēšanu,
un šis festivāls kļuvis par vēl vienu spilgtu
iespaidu pilsētas muzikālo pasākumu virknē, - pārliecināts ir Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Ilga Tiesnese
www.salacgriva.lv,
www.klasikasalacgrivafestival.lv

l

5

Lustes diena
Salacgrīvā

Šīs sezonas sākumā Salacgrīvas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Randa
nosvinēja savu 10 gadu jubileju un tā pamatīgi iegrieza jauno sezonu. Un ja Randa
ir griezienā, apturēt to tik vienkārši nevar.
Randieši 22. martā uzņēma savus draugus tradicionālajās Lustes dienās, kas iedibinātas jau 2004. gadā. To, ka šāds koncerts vajadzīgs, katru gadu pierāda Randas
draugu kolektīvi, kas jau sezonas sākumā
jautā, kad šogad būs Lustes diena.
Lustes dienā Deju šūpolēs šūpojās
Skultes jauniešu deju kolektīvs Prieks (vadītāja Rasma Graudīte), Viļķenes Dīdeklis
(Baiba Adamoviča), divi jauniešu deju kolektīvi no Rīgas - Pērle un pirmo reizi Rēvele (Raimonds Dzintars). Pirmo reizi ar
mūsējiem sadejojās Imanta (Linda Plostniece), bija arī Pociema vidējas paaudzes
deju kolektīvs Nāburgi (B. Adamoviča),
Gaujas vidējās paaudzes deju kolektīvs
no Valmieras (Artis Mellups), Salacgrīvas
Tingeltangels (Jānis Ērglis) un, protams,
Randa (Anita Gīze).
Koncerta skatītāji varēja novērtēt un
priecāties gan par košajiem un dažādajiem
dejotāju tērpiem, gan dejām - sākot no klasikas līdz absolūtiem jaundarbiem.
Inese Jerāne

Kā palīdzēt
sev un citiem
To varējām uzzināt, 29. martā Salacgrīvas jaunatnes iniciatīvu centra Bāka
mājīgajās telpās piedaloties seminārā neformālajiem aprūpētājiem. Šo bezmaksas
semināru ALICE mūžizglītības projektā
organizēja Rīgas Stradiņa universitātes
Veselības aprūpes maģistrantūras studentes.
Neformālie aprūpētāji ir starpnieki
starp formālo aprūpi (ārstu, fizioterapeitu,
ergoterapeitu, psihologu, sociālo darbinieku vai citu speciālistu) un pacientu, kurš ir
aprūpējams. Arī mēs, sociālās aprūpes un
rehabilitācijas viesnīcas Brīze darbinieki,
ikdienā strādājot komandā, vēlējāmies paplašināt savas zināšanas un iemaņas darbā ar klientiem, jo pašizglītošanās uzlabo
darba kvalitāti. Sapratām, ka šāds piedāvājums jāizmanto, jo individuāla piedalīšanās kursos Rīgā izmaksā vismaz 45 eiro.
Seminārā varēja piedalīties ikviens interesents.
Lekcijas un prezentācijas bija vērtīgas,
jo jaunie lektori bija rūpīgi un pārdomāti
gatavojušies. Fizioterapeites Zane Rožkalne, Vanda Jankovska, Elīna Mičule un
Līva Tiesnese katra no sava skatupunkta
pastāstīja, kā var palīdzēt aprūpējamajam,
ja fizioterapeita nav tuvumā. Savukārt ergoterapeite Ieva Jēkabsone uzskatāmi demonstrēja, kā pareizi lietot tehniskos palīglīdzekļus, lai kompensētu aprūpējamā
spēju zudumu. Psihoterapeita Tarasa Ivaščenko lekcija pārliecināja, cik svarīgi ikvienam cilvēkam izvērtēt savas izjūtas, lai
nepiemeklētu izdegšanas sindroms. - Mēs
dzīvojam pārāk steidzīgi un neievērojam
savu psihohigiēnu, bet tas ir tikpat svarīgi
kā kopt savu fizisko ķermeni, - viņš uzsvēra. Noderīga bija saruna par aprūpētāja un
aprūpējama savstarpējo attiecību veidošanu.
Informāciju par aprūpes iespējām Salacgrīvas novadā sniedza sociālā darbiniece Inga Līce, kurai šajā darbā aizrit piecpadsmitais gads. Viņa teica: - Darot labu
citiem, cilvēks kļūst laimīgs.
Pasākuma izskaņā izvērtējām iegūtās
zināšanas, semināra dalībnieki nesteidzās
projām, bet piedalījās veiksmīgi vadītajā
diskusijā.
Ligita Jirgensone
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JIC Bāka aktivitātes martā
Pāršķirot kalendārā jaunu mēnesi - aprīli, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka radās jautājums, kur pazudis marts. Pārskatot iepriekšējā mēneša aktivitātes, esam sapratuši - jo vairāk tiek darīts, jo ātrāk skrien laiks. Par to, kāpēc
Bākā marts pagāja nemanot, varēsi uzzināt, izlasot šo rakstu.

Apmācība Esi mērķtiecīgs

Lielās talkas konkurss
Tīra Baltijas jūra sākas
tavā vannas istabā!

Kopā ar skolotāju Mārci Majoru rodas performance Iesit ritmu

Lielās talkas konkursa Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā
organizētāji Salacgrīvas novadā Liene Eglīte (no kreisās), Inta Soma,
Kaspars Ķemers un Marta Dance

Bāka sadarbībā ar Salacgrīvas
novada pašvaldību un Dabas izglītības centru Ziemeļvidzeme
martā sāka dalību Lielās talkas
pašvaldību koordinatoru konkursā Tīra Baltijas jūra sākas tavā
vannas istabā!. Tajā noorganizētas 5 informatīvi izglītojošās
nodarbības visā Salacgrīvas novadā dažādām vecuma grupām ar
mērķi parādīt, kā mūsu ikdienas
paradumi un rīcība ietekmē vides tīrību. Papildus izzinošajām

SNJKP nolikumā veikti grozījumi par padomes sastāvu.
Tie paredz, ka padomē darbojas
7 aktīvi Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem. Padomes pārstāvji
turpinās pildīt padomes funkcijas novada mērogā, līdzdarbojoties pašvaldības jaunatnes
politikas izstrādē un īstenošanā,
iesaistoties projektos un pro
grammās darbā ar jaunatni, piedaloties informācijas izplatīšanā par jauniešu piedāvātajām
iespējām, aktīvi līdzdarbojoties
pašvaldības organizētajās aktivitātēs, kā arī organizējot pasākumus jauniešiem, iesaistot tajos
arī citus jauniešus.

Erasmus+ projektu
darbnīca Cēsīs

No 28. līdz 30. martam Cēsīs
Salacgrīvas novada jaunatnes
lietu speciāliste Marta Dance
piedalījās Vidzemes reģiona apmācībā Projektu darbnīca par
projektu sagatavošanu programmā Erasmus+, ko organizēja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
3 dienu intensīvās mācības
bija balstītas uz neformālās izglītības metodēm, kad mācies

grīvas vidusskolas informātikas
skolotājs Mārcis Majors ar nodarbību Iesit ritmu!. Tās laikā ar
netradicionālām metodēm un atjautīgu radošumu, jauniešiem sadaloties divās komandās, nepilnu
divu stundu laikā bija jāizveido
muzikāla performance - sākot ar
dziesmas vārdiem līdz pat skaņdarbam un sinhronām deju kustībām, kā mūzikas instrumentus
izmantojot sadzīvē un būvniecībā
izmantojamus priekšmetus.
Jaunieši ar Mārča uzdevumu
tika galā ļoti veiksmīgi, vienlaikus iegūstot pozitīvu pieredzi, kā
neapjukt un reaģēt neparedzētā si-

tuācijā, darboties komandā, atraisot savu iekšējo potenciālu, liekot
lietā savas zināšanas un apgūstot
arī jaunas iemaņas. Nodarbība Iesit ritmu! parādīja to, ka nekas nav
neiespējams. Ja mērķis sākumā
šķiet nereāls, laužot stereotipus un
uz ikdienišķām lietām paskatoties
no cita skatupunkta, iespējams
sasniegt labus rezultātus.
Arī mūsu jaunieši, apmeklējot
semināru Esi mērķtiecīgs!, ieguva nebijušu pieredzi un arī citiem
jauniešiem iesaka nebaidīties apmeklēt apmācību, kas paplašina
redzesloku un izkristalizē daudzas
sajūtas.

un aktīvajām nodarbībām, kuras
vadīja Inta Soma, tika izveidots
arī divu minūšu īss izglītojošs video ar pamācībām un aicinājumu
iedzīvotājiem pievērst uzmanību
tam, kādus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus ikdienā lietojam, lai
tiktu mazināts piesārņojums Baltijas jūrā.
Par Salacgrīvas novada izveidoto video Tīra Baltijas jūra
sākas tavā vannas istabā! varēja
balsot vietnē www.talkas.lv.

SNJKP vēlēšanas

19. martā Salacgrīvas novada
domē tika apstiprināts Salacgrīvas novada Jaunatnes konsultatīvās padomes (SNJKP) jaunais sastāvs. Tajā ievēlēti 7 Salacgrīvas
novada jaunieši: Emīls Eglītis,
Ilze Jēkabsone, Dāvis Melnalk
snis, Karlīna Karlsone, Kristīne
Rozmiaņeca, Marta Stivriņa,
Lote Veckalne un 3 pašvaldības
deleģēti pārstāvji - jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance, izglītības speciāliste Antra Paegle un
domes deputāts Gints Šmits. Par
padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēta I. Jēkabsone, priekšsēdētāja vietnieks jaunajā sasaukumā būs E. Eglītis, protokolētāja funkcijas pildīs K. Karlsone.

No 14. līdz 16. martam Bākas
telpās notika Rīgas Skolēnu domes tradicionālais izbraukuma
seminārs Esi mērķtiecīgs. Tajā
piedalījās 23 jaunieši no Rīgas
un 3 no Salacgrīvas vidusskolas Emīls Eglītis, Kristaps Muste un
Liliāna Vijupe. Semināra laikā
jaunieši tika motivēti būt aktīviem
un īstenot savas vēlmes, stiprinot
kapacitāti un atbildību, realizēt
savas ambīcijas, idejas un solījumus, nojaucot tās barjeras, kas
viņus attur no iniciatīvām un līdzdarbošanās.
Seminārā kā neformālās izglītības treneris piedalījās arī Salac-

darot. Tajās varēja iegūt padziļinātāku izpratni par programmas
Erasmus+ aktivitātēm jaunatnes
jomā, bija iespēja konsultēties ar
profesionāļiem par starptautisku
jauniešu apmaiņas projektu idejas realizāciju, kā arī iepazīt citu
organizāciju un jauniešu centru
pārstāvjus, ar kuriem tiks veicināta profesionāla sadarbība un
kopēju projektu, ideju attīstīšana
arī turpmāk.

Ir tapušas divas performances no teksta līdz pat skaņdarbam un sinhronām deju kustībām

Anžela Itālija
Bākā 21. martā turpinājās pasākuma cikls Dzerot tēju, apceļo
pasauli!, kura laikā kopā ar Anželu Titovu iepazinām saulaino
Itālijas valsti. Rīgas Stradiņa universitātes studente Anžela Itālijā
iemīlējās no pirmā acu skatiena
2006. gadā, kad apceļoja Vidusjūras reģionu kopā ar mammu.
Pēc Salacgrīvas vidusskolas absolvēšanas Anžela vairāk nekā
gadu dzīvoja Itālijā, auklējot turienes četrgadnieku. Pateicoties
Anželas spilgtajiem stāstiem un
košajām bildēm, kas uzņemtas
Itālijā, pasākuma apmeklētājiem
bija iespēja uzzināt par itāliešu
kultūru, tradīcijām, iedzīvotāju
uzvedību, ēdieniem, dzērieniem,
mūziku, kā arī par pilsētām, kuras Bākas viešņa apceļoja, - Venēciju, Sjennu, Pizu, Florenci,
Toskānu, Montepulčano, Perudžu, Asīzi, Romu, Neapoli, So-

Apceļojot pasauli, šoreiz kopā ar Andželu, būts saulainajā Itālijā

rento... Vakara noslēgumā ikvienam bija iespēja iemācīties itāliešu vārdiņus un žestikulāciju, kas
ir ļoti raksturīga, lai turieniešiem
paspilgtinātu sacīto.
Itālijas gaisotni Bākā spēja radīt arī jauniešu kopīgi ceptās picas pirms vakara sākuma, kā arī

speciāli izvēlētā itāliešu mūzika,
kas visu vakaru klusi skanēja
prezentācijas fonā.
Paldies Anželai par izsmeļošo
un piedzīvojumiem bagāto tūri
cauri Itālijai. Labāka gide un reklāma šai valstij vēl nebija dzirdēta un redzēta!

Lai aprīlis visiem iekrāsots ar patīkamiem piedzīvojumiem, jaunām zināšanām un veiksmīgu
sadarbību! Atcerēsimies, ka pasaule sākas ar mums pašiem, ar vidi, kurā dzīvojām, ar vārdiem, ko
runājam, ar darbiem, ko darām. Lai saulains pavasaris!
Marta Dance,
Salacgrīvas novada JIC «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 15. aprīlis

1. maija
ielu stafešu
skrējiens

1. maijā Salacgrīvā notiks ielu stafešu
skrējiens, kurā aicināti piedalīties Ainažu pamatskolas, Liepupes un Salacgrīvas
vidusskolas skolēni, kā arī Salacgrīvas
novada sporta klubu, darba kolektīvu,
biedrību un brīvi izveidotas komandas.
Skrējiens tiek organizēts, lai jaunatnei,
sporta klubiem un citiem interesentiem
popularizētu skriešanu kā aktīvās atpūtas
līdzekli, veicinātu veselīgu dzīvesveidu
un noskaidrotu ātrākos skrējējus dažādās
vecuma grupās.
Pulcēšanās un starts Bocmaņa laukumā, kopējais distances garums 1. - 3. klašu grupai 300 m, pārējām 1500 m. Stafete
1. - 3. klašu grupai sastāv no 8 etapiem
(viena garums 50 - 100 m), pārējām grupām 6 etapi, to garums 200 - 300 m.
Komandām vārdiskie pieteikumi jāiesniedz 1. maijā no plkst. 10.30 līdz 10.50
vai pa e-pastu maritesalmane@inbox.lv
līdz 30. aprīļa plkst. 16. Sīkākas ziņas
zvanot - Mārīte Salmane, tālr. 64041553,
28626884, vai pa e-pastu maritesalmane@inbox.lv.
Pirmās trīs vietas katrā grupā ieguvušās
komandas saņems medaļas. 1. - 3. klašu
komandu dalībniekus gaida organizatoru
sarūpētas pārsteiguma balvas.
Sacensības organizē un vada Salacgrīvas novada domes sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu.
Mārīte Salmane,
sporta metodiķe
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Liepupieši
stafetēs
iegūst
kausus
1. aprīlī - Joku dienā - mazo liepupiešu
2. - 3. un 4. - 5. klašu komandas devās
uz Limbažiem, lai sacenstos 5 stafetēs
ar Limbažu ģimnāzijas komandām. Visu
laiku – ik pēc stafetes – mainījās vietu
sadalījums. Tomēr 4. - 5. klašu komanda
(2002. - 2003.g. dzimušie) ļoti spēja sakoncentrēties izšķirošos brīžos. Psiholoģiski ļoti labvēlīgi komandu apstrādāja
Elva Paula Martinsone, iedodot katram
dalībniekam ticības un pārliecības dzirkstelīti. Un liels prieks par izcīnīto 1. vietu, tikai par punktu apsteidzot Limbažu
ģimnāzijas 1. komandu. Komandā startēja Elva Paula Martinsone (2002.dz.g.),
Jolanta Ķuze, Šellija Pudova, Zane Bondare, Madara Šņore, Otomārs Gaigals,
Kalvis Bērziņš, Ralfs Keišs, Artūrs Andže un Deniss Medvedevs.
Arī 2. - 3.klašu komanda cīnījās ar
lielu atbildību un degsmi, bet mazliet
pietrūka, lai izcīnītu 1.vietu. Arī 2. vieta
godam saņemta! Komandā startēja Betija
Āboltiņa, Patrīcija Kola, Dace Ozoliņa,
Alīsija Medvedeva, Amanda Sarkisjana,
Mārtiņš Bondars, Matīss Vilde, Daniels
Baumanis, Rinalds Martinsons un Jānis
Gaigals.
Mārīte Sakārne,
Liepupes vidusskolas sporta skolotāja

2. - 3. klašu komandai stafetēs 2. vieta

4. - 5. klašu komandai uzvara - APSVEICAM!

OC Limbaži 2. līgas finālā abas
Kopturis-A komandas

29. martā notika Olimpiskā centra (OC)
Limbaži čempionāta basketbolā 2. līgas
pusfinālu atbildes spēles starp komandām
Old crabs (Limbaži) un Salacgrīvas vsk./
Kopturis-A 2 (Salacgrīva), Spartaks (Limbaži) un BK Kopturis-A (Salacgrīva). Lai
spēlētu finālā, abām Salacgrīvas komandām bija nepieciešama uzvara divu spēļu
summā. Šajā līgā par labākās godu cīnījās
14 komandu no bijušā Limbažu rajona.
OC Limbaži 2. līgā BK Kopturis-A spēlē
sesto gadu un jau trešo gadu - Salacgrīvas
vsk./Kopturis-A 2. komanda, kas čempionātā startēja ar mainīgām sekmēm. Šogad BK Kopturis-A regulāro čempionātu
beidza ar 10 uzvarām un 2 zaudējumiem
(2. vieta), Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2
bilance - 5 uzvaras 7 zaudējumi (8. vieta).
Ar to pietika, lai komandas iekļūtu labāko
astotniekā un nodrošinātu sev vietu ceturtdaļfinālā.
Ceturtdaļfināla spēles noritēja 8. martā. Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2 izbraukumā cīnījās pret pagājušā gada čempioniem Lēdurgu, kuriem regulārajā čempionātā zaudējumu nebija. Intrigu pilnā
cīņā uzvarētājs nebija zināms līdz pēdējai
minūtei. Salacgrīviešiem beigās izdevās nosargāt uzvaru ar rezultātu 67:58,
iekļūstot pusfinālā, kur mūsu komandai
pretī stājās Old carbs, kas ar 68:59 pieveica BK Aloja. BK Kopturis-A ceturtdaļfināla spēli aizvadīja Salacgrīvā pret Silvars/LC (Limbaži). Pretinieki bija ļoti
spēcīgi un izvirzīties vadībā bija grūti.
Visu spēli mājnieki aizvadīja ļoti smagi
un beigās svinēja grūtu uzvaru ar 80:71.
Pusfinālā mūsu komandai pretī stājās
Spartaks, kas aizraujošā mačā uzvarēja citu Salacgrīvas komandu - Grīva ar 72:67.
Pirmajā spēlē Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2 savās mājās ar +1 (61:60) knapi
uzvarēja Old crabs un tikpat spraigā cīņā

Abas Kupturis-A komandas pirms finālspēles

izbraukumā tikai pēdējā ceturtdaļā spēja
salauzt pretinieku, izcīnot uzvaru ar 91:68
(summā 152:128). Nedaudz dramatiskāka
situācija bija BK Kopturis-A, jo pirmajā
pusfināla spēlē Spartaks uzvarēja ar +9
(80:89). Šī spēle bija ļoti spraiga un interesanta līdz pat pēdējai minūtei. Tikai
pēdējā ceturtdaļā Kopturis-A spēja panākt vēlamo rezultātu un izcīnīt uzvaru ar
86:66 (summā 166:155).
Ar spēli 5. aprīlī noslēdzās OC Limbaži čempionāta basketbolā 2. līgas turnīrs,
kur finālā tikās abas Kopturis-A komandas. Ceļš līdz finālam nebija viegls, šis

noteikti abu komandu vēsturē ir viens
no lielākajiem panākumiem. Spēle notika Salacgrīvā, un šajā cīņā uzvarēja BK
Kopturis-A komanda. Tajā spēlē Dāvis
Melnalksnis, Elvijs Jaunbalodis, Edgars
Edelmanis, Dins Dancis, Gusts Zvīnis,
Elvijs Veide, Mārtiņš Zariņš, Edgars Šilbergs, Edgars Klāvs, Roberts Zvejnieks,
Jānis Zēģelis, Endijs Virsis. Treneris
Kaspars Neimanis.
Salacgrīvas vsk./Kopturis-A 2 komandā spēlē Emīls Ļebedevs, Elvis Dārziņš,
Renārs Kānītis, Andris Bikaunieks, Dinārs Sārs, Oskars Holms, Kaspars Neima-

nis, Jānis Bikaunieks, Daniels Grigorjevs,
Jānis Kalvišķis, Artūrs Zmičerevskis,
Ričards Jerāns, Jānis Treijs, Ēriks Straubergs, Ojārs Rozenbergs. Treneris Elvijs
Jaunbalodis.
Liels paldies skatītājiem, kuri atbal
stīja komandas grūtos brīžos, un, protams, mūsu sponsoriem - SIA Kopturis-A,
jo īpaši Atim Jirgensonam, Salacgrīvas
vidusskolas direktoram Eduardam Ādmīdiņam un Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam.
Kaspars Neimanis,
komandas menedžeris
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Bērnudārza Randa audzēkņi
sagaida pavasari

Mazie koncertā sveicina pavasari

Kā ik gadu, arī šogad bērnudārza
Randa jaunākās un 5 - 6 gadīgo grupas
audzēkņi pavasari sagaidīja ar jauku un
sirsnīgu koncertu. Uz to tika aicināti vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, lai kopā
klausītos un skatītos, ko ir iemācījušies
bērni, un priecātos par pavasari. Mūzikas
skolotāja Liene bērniem iemācījusi ne tikai dziesmiņas, bet arī prasmīgi darboties
ar dažādiem sitaminstrumentiem - ovācijas izpelnījās lielās grupas bērnu orķestris,
kur katrs varēja izpausties ar savu mūzikas
instrumentu. Tāpat bija solo izpildījumi,
zēnu kora un apvienotā kora izpildījumi.

Savukārt skolotājas Ligita, Gundega, Aiva
un Evija iemācījušas bērniem droši, skaļi
un izjusti deklamēt dzejolīšus par pavasari. Palīdzēja arī Guna un Egita.
Tā jaukā noskaņojumā ritēja koncerts
par visu, kas saistās ar pavasari, - saulīti ar
zobiņiem, pūpoliem, sniegpulkstenīšiem,
pumpuriem, zaļo zālīti, putnu dziesmām
un lielo prieku. Tik īpašs tas ir tikai pavasarī! Paldies Randas kolektīvam par jauko
un sirsnīgo koncertu!
Bērnudārza audzēkņu vecāku vārdā Inga Čekaļina

BK Salacgrīva iekļūst
izslēgšanas spēlēs
Basketbola klubs Salacgrīva regulāro
LBL-3 pamatturnīru aizvadīja ļoti labi.
Tika izcīnītas 24 uzvaras un tikai divas
spēles zaudētas.
Tas sasniegts ar ļoti lielu darbu un smagiem treniņiem. Šajā sezonā basketbola klubs ir piesaistījis vairākus ļoti labus
spēlētājus, kas uzlabojuši un pastiprinājuši
mūsu spēli.
Pirmo ¼ fināla spēli BK Salacgrīva
aizvadīja 3. aprīlī Bauskā ar Bauskas bēr-
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Apstiprināts Ziemeļvidzemes
reģionālais atkritumu
apsaimniekošanas plāns
2014. - 2020. gadam
SIA ZAAO informē, ka pašvaldības
apstiprinājušas Ziemeļvidzemes reģi
onālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
2014. - 2020. gadam (ZRAAP). Ziemeļvidzeme ir pirmais reģions, kas izstrādājis reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu nākamajam periodam. Plāna mērķis
ir veicināt atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākos tehniskos risinājumus, turpinot izglītot iedzīvotājus
par videi draudzīgu rīcību. Būtiski panākt,
lai atkritumi nav bīstami videi un veselībai, lai tie nonāktu otrreizējā pārstrādē un
noglabāto atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam. ZRAAP paredz
ieviest Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes, piemēram, atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, veicināt sabiedrības
vides apziņu un izpratni par atkritumiem
kā resursiem, kā arī poligona I kārtas krātuves rekultivāciju, tāpat iesaistīšanos sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā valstī un veikt citas būtiskas
darbības.
Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas reģions ietver 21 novadu: Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku,
Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas,
Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas,
Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un
Vecpiebalgas novadu un Valmieras pilsētu. Reģiona kopējā platība ir 10 556 km2.

Liepupes jaunieši
Lāses kausa finālsacensībās

nu un jaunatnes sporta skolas komandu
(Bauskas BJSS). Pēc dienas ar šo komandu salacgrīvieši spēlēja mājās - Salacgrīvā. Mūsu komanda BK Salacgrīva divu
spēļu kopsummā uzvarēja Bauskas BJSS
192:131 un aprīļa vidū spēlēs pusfinālā. Šobrīd BK Salacgrīva ar izcīnītajiem
50 punktiem ir turnīra līderi.
Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» valdes priekšsēdētājs

Spartakiāde Salacgrīva 2014
Aprīlis ir laiks, kad spartakiādes komandas mērojas spēkiem volejbolā.
22. marta rītā visas sešas komandas pulcējās uz izlozi, lai noskaidrotu savu kārtas numuru tabulā. Komandas sacentās
katra ar katru, izspēlējot vienu setu līdz
21 punktam (ar 2 punktu starpību).
Kad bija nospēlēts puse spēļu no turnīra, sākās intriga par vietām, jo četras
no sešām komandām varēja pretendēt uz
1. vietu. Grīvas komanda pirms pēdējās
kārtas bija izcīnījusi jau četras uzvaras, un
tiekoties pēdējā kārtā ar Salacgrīvas domes komandu, arī tika gūta uzvara. Tātad
Grīvai (Juris Jankovskis, Justs Jankovskis,
Mārcis Saklaurs, Edgars Klāvs, Klāvs Paeglis, Vilis Pūtelis un Kaspars Krūmiņš)
piecas uzvaras piecās spēlēs un 1. vieta!
Pēdējā kārtā sīva cīņa par 2. vietu turpinājās starp trim komandām. Tiekoties
komandām Sprints A un Zirnīši, pirms
pēdējās kārtas Sprints A bija 3 uzvaras
un 1 zaudējums, bet Zirnīšiem 2 uzvaras
un 2 zaudējumi. Tātad, lai izcīnītu stabilu
2. vietu, Sprintam A bija jāuzvar. Tomēr
šajā spēlē uzvaru ar 21:18 izcīnīja Zirnīši,
rezultātā abām komandām 3 uzvaras un
2 zaudējumi. Pēdējā turnīra spēlē, kurā
tikās Kopturis-A un Procel Sports, uzvara vairāk bija vajadzīga Kopturim-A, jo

SIA ZAAO, kas ir visu Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību uzņēmums, kā arī
plāna izstrādes brīdī vienīgais atkritumu
apsaimniekotājs reģionā, ZRAAP izstrādāja pēc pašvaldību deleģējuma. Tas
veikts, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprināto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013. - 2020. gadam.
Plāns sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumiem
Nr. 564 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novērtēšanas
valsts programmu. ZRAAP nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Ar plānu iespējams iepazīties
ZAAO mājaslapā www.zaao.lv.
Iepriekšējā ZRAAP plāna 2006. - 2013.
gadam izpilde uzskatāma par sekmīgu,
un to apliecina pašvaldību sniegtais vērtējums, īpaši saistībā ar atkritumu dalītās
vākšanas infrastruktūras izveidi un ekspluatāciju.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr. 26610013
E-pasts zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
www.zaao.lv

arī viņi uzvaras gadījumā varēja izcīnīt
2. vietu. Sīvā cīņā ar rezultātu 23:21 uzvara tiešām Kopturim-A.
Tātad trīs komandas bija ieguvušas
vienādu punktu skaitu, un, lai noskaidrotu vietas, bija jāskaita punktu attiecība.
Veicot matemātiskās darbības, godpilno
2. vietu ar +9 p. izcīnīja Sprints A: Aigars
Tomsons, Andris Gailums, Mārcis Gailums, Mareks Liepiņš, Mārcis Laiviņš,
Linda Hildebrante, Artis Latkovskis un
Inese Latkovska. 3. vietu ar +1 p. izcīnīja
Zirnīši: Māris Paeglis, Harijs Paeglis, Māris Ende, Māris Šulcs, Daumants Auziņš
un Jānis Brunzets. Turnīra 5. vietā ierindojās Procel Sports un 6. - Salacgrīvas
dome.
Kopvērtējums spartakiādē Salacgrīva
2014 pēc volejbola sacensībām ir šāds:
1. vieta - Procel Sports - 16,2 p.
2. vieta - Grīva - 15,9 p.
3. vieta - Zirnīši - 12,1 p.
4. vieta - Salacgrīvas dome - 9 p.
5. vieta - Sprints A - 8,7 p.
6. vieta - Kopturis-A - 6,2 p.
Nākamais posms 26. aprīlī - basketbols
un trīspunktu metieni.
Mārīte SALMANE,
sporta metodiķe

Liepupes
vidusskolas
jaunieši Lāses
kausā 2014.
No kreisās:
Mārcis
Rolands
Janvars, Uģis
Ozols, Edgars
Kohans,
Pēteris
Dārznieks,
Edgars
Kalniņš un
Lauris Ķuzis

Lāses kauss ir vienas no populārākajām
volejbola sacensībām skolu jauniešiem un
šogad notika jau trīspadsmito reizi. Finālā
Skonto hallē piedalījās 118 komandu ar
1298 dalībniekiem no 88 skolām. Starp
tām bija arī Liepupes jauniešu komanda.
Šīs sacīkstes ir īsti svētki, jo paralēli volejbola sacensībām, kas vienlaikus notiek
uz 16 laukumiem, dalībniekiem ir iespēja pierādīt sevi dažādās atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs: fotografēties ar
Lāsēnu, parakstīties un atstāt plaukstas
nospiedumu uz lielas planšetes. Šogad Lāses kausu pagodināja arī Valsts prezidents
Andris Bērziņš.
Liepupes jaunieši Pēteris, Edgars Kohans, Edgars Kalniņš, Lauris, Mārcis un
Uģis bija grupā ar četrām komandām.
Pirmā spēle - satraukums, stress un zau-

dējums Rīgas 1. ģimnāzijai. Pret Gulbenes
novada ģimnāziju spēle ritēja līdzīgi, bet
Liepupes puiši spēja mobilizēties un nospēlēt galotni - uzvara 13:11. Trešā spēle
pret Ozolnieku vidusskolu. Atkal līdzīgi, bet galotne labāk izdevās pretiniekam
9:14. Pusfināls nebija mums labvēlīgs,
kaut puiši ielika visu gudrību un prasmi.
Zaudējām gan Tilžas vidusskolai, gan Rīgas 2. ģimnāzijai.
Beigu etapā mums pretī stājās Bulduru
dārzkopības vidusskolas jaunieši. Cīņas
atkal līdzīgas un spraigas. Laimīte novērsās no mums - ar 14:17 zaudējām. Tomēr
18. vieta no 29 komandām ir apmierinoša.
Galvenais - būt TUR!
Mārīte Sakārne,
Liepupes vidusskolas sporta skolotāja
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Salacgrīvas novada bibliotēkas
zīmējumu konkursa
Brauc mājās, latvieti!
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis - paplašināt jēdzienu patriotisms = latviskums izpratni; paaugstināt bērnu zināšanas un aktivitāti;
veidot iemaņas zīmēšanā.
2. Konkursu izsludina un rīko Salacgrīvas novada dome un Salacgrīvas novada
bibliotēkas.
3. Konkurss ir atklāts, to organizē konkursa rīkotāji sadarbībā ar Salacgrīvas novada bērnudārziem.
4. Konkursa dalībnieki - Salacgrīvas novada bērnudārzi.
5. Konkursā var piedalīties visi bērnudārza audzēkņi.
6. Darbi tiek vērtēti šādās grupās:
l jaunākās grupiņas;
l sagatavošanas grupiņas (5 - 6 gadīgie).
7. Vēlams darbus iesniegt ne vairāk kā
vienu A4 formāta lapu.
8. Lai zīmējums varētu piedalīties konkursā, lapas apakšējā kreisajā stūrī jānorāda:
l autora vārds, uzvārds, vecums, grupiņa,
l grupiņas audzinātāja (vai vecāki), kas
palīdzēja darba tapšanā.
9. Konkursa materiālu iesniegšanas noteikumi. Konkursa 1. kārtā audzinātājas
iesniedz vietējā bibliotēkā audzēkņu veidotos darbus - zīmējumus par doto tematu.
10. Konkursa norises laiks. Konkursam
adresētos zīmējumus iesniedz bērnudārzā
līdz 1. maijam.
10.1. Pirmā kārta. Bērnudārzos - līdz
1.maijam. Audzēkņi iesniedz konkursa
darbus grupiņās audzinātājām, kuras vērtē
un atlasa no katras grupiņas 5 labākos darbus un nogādā tuvākajā Salacgrīvas nova-

da bibliotēkā līdz 1. jūnijam.
10.2. Otrā kārta. Salacgrīvas novada bibliotekāri kopā ar Salacgrīvas mākslas skolas pasniedzējiem līdz 1. jūlijam apkopo
rezultātus, noskaidro 3 labākos darbus
katrā grupā, kurus apbalvo noslēguma pasākumā - Vidzemes 6. Patriotiskā dzejas
festivāla laikā 11. novembrī Salacgrīvā.
11. Konkursa vērtēšana un atlase.
11.1. Pirmajā kārtā darbu vērtēšanu veic
bērnudārzu darbinieki. Katra vietējā komisija ir tiesīga izvēlēties rezultātu novērtēšanas kritērijus.
11.2. Otrajā kārtā darbu vērtēšanu veic
Salacgrīvas novada bibliotekāri kopā ar
Salacgrīvas muzeju un mākslas skolu.
Visiem otrās kārtas uzvarētājiem tiek nosūtīti uzaicinājumi piedalīties noslēguma
pasākumā 11. novembrī Salacgrīvā.
12. Apbalvošana. Apbalvošana notiek
Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivālā 11. novembrī
Salacgrīvā. Balvas saņem konkursa uzvarētāji, 2. kārtas dalībnieki; pedagogi, kuri
sagatavoja bērnus konkursam.
13. Iesūtīto darbu oriģināli glabāsies Salacgrīvas bibliotēkā. Uzvarētāju darbi tiks
iekļauti dzejas grāmatā Brauc mājās, latvieti!.
14. Kontaktpersonas, telefoni, adreses.
Salacgrīvas novada bibliotēkas bērnu
literatūras centra vadītāja Gunta Zeme
Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033.
Tālr. 64071989, mob. 26357114,
fakss 64071995
e-pasts lisa33@inbox.lv

Liepupes vidusskola aicina
vecākus pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus apmācībai
2014./2015.m.g. šādās grupās:

n 3 - 4 g. vecuma grupā «Rūķu nams»,
n 5-gadīgo bērnu obligātās apmācības grupā,
n 6-gadīgo bērnu obligātās apmācības grupā.

Apmācība visās grupās notiek pēc licencētas Pirmsskolas izglītības programmas.
Tiek nodrošināta:
• bērnu apmācība bez maksas;
• apmācība pieredzējušu audzinātāju vadībā, labiekārtotās telpās
ar daudzveidīgu inventāru,
• nodarbības speciālistu vadībā dejošanā, dziedāšanā un sportā,
• logopēda un psihologa atbalsts,
• iespēja uzturēties grupās visas darbadienas garumā ar pēcpusdienas atpūtu
guļamtelpā;
• trīsreizēja ēdināšana - brokastis, pusdienas, launags
(lēti, jo ir pašvaldības dotācija).

vecākus pieteikt bērnus 2014./2015.m.g. 1. klasē.

Skola nodrošina:
• līdztekus obligātās programmas apguvei iespēju mācīties angļu valodu un
datorzinības,
• iespēju darboties dažādos interešu izglītības pulciņos,
• attīstīt spējas un talantus mūzikas un mākslas skolā,
• nodarbības pagarinātajā dienas grupā,
• vajadzības gadījumā nodarbības pie logopēda un psihologa,
• Salacgrīvas novadā dzīvojošajiem bezmaksas transportu.

izglītojamos pieteikties 2014./2015.m.g. 10. klasē.

Skola piedāvā mācības Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā ar palielinātu stundu skaitu angļu valodā pieredzējušu pedagogu
vadībā mūsdienīgi iekārtotos kabinetos un plašas iespējas piedalīties dažādos
interešu izglītības kolektīvos, kā arī iespējas mācīties mūzikas, mākslas skolas un
sporta skolas dambretes un volejbola grupās.
Skola piedāvā:
• trīsreizēju ēdināšanu - brokastis, pusdienas, launagu
(lēti, ir pašvaldības dotācija);
• vajadzības gadījumā apmaksā sabiedriskā transporta biļetes.

Sīkāka informācija pa tālr. 64020354, 64020376.
Informācija par skolu mājaslapā www.liepupesvidusskola.lv
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Zīmējumu konkursa
Brauc mājās, latvieti!
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis - paplašināt jēdzienu patriotisms = latviskums izpratni; popularizēt zīmēšanu; veidot bērnu iemaņas
zīmēšanā.
2. Konkursu izsludina un rīko Salacgrīvas novada dome un Salacgrīvas novada
bibliotēkas.
3. Konkurss ir atklāts, to organizē konkursa rīkotāji sadarbībā ar bibliotēkām,
skolām.
4. Konkursa dalībnieki - 1. klases skolēni.
5. Konkursā var piedalīties visi 1. klases
skolēni.
6. Darba apjoms - viena A4 formāta
lapa.
7. Lai zīmējums varētu piedalīties konkursā, lapas apakšējā kreisajā stūrī
obligāti jānorāda skolas nosaukums, tās
adrese, klase, autora vārds, uzvārds, klases
audzinātājs (vai vecāki), kas palīdzēja tapt
darbam.
8. Konkursa darbu iesniegšanas laiks.
Konkursam adresētos zīmējumus iesniedz
skolā līdz 1. maijam.
8.1. Pirmā kārta. Skolā - līdz 1. maijam.
Audzēkņi iesniedz konkursa darbus audzinātājām, kuras vērtē un atlasa no katras
klases 3 labākos darbus un nogādā tuvākajā bibliotēkā līdz 1. maijam.
8.2. Otrā kārta. Salacgrīvas novada bibliotekāri kopā ar Salacgrīvas mākslas skolas pasniedzējiem un muzeja darbiniekiem

līdz 1. jūnijam apkopo rezultātus, noskaidro 3 labākos darbus katrā skolā.
9. Konkursa vērtēšana un atlase:
9.1. pirmajā kārtā darbu vērtēšanu veic
vietējās skolas darbinieki. Katra vietējā
komisija ir tiesīga izvēlēties rezultātu novērtēšanas kritērijus;
9.2. otrajā kārtā darbu vērtēšanu veic
Salacgrīvas bibliotēkas darbinieki kopā
ar Salacgrīvas muzeja darbiniekiem un
mākslas skolas pasniedzējiem. Visiem otrās kārtas uzvarētājiem tiks nosūtīti uzaicinājumi piedalīties noslēguma pasākumā
11. novembrī Salacgrīvā.
10. Apbalvošana. Apbalvošana notiek
Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivālā 11. novembrī
Salacgrīvā. Balvas saņems konkursa uzvarētāji, pedagogi, kuri sagatavoja bērnus
konkursam.
11. Iesūtīto darbu oriģināli glabāsies Salacgrīvas bibliotēkā. Uzvarētāju darbus
iekļaus dzejas grāmatā Brauc mājās, latvieti!.
12. Kontaktpersonas, telefoni, adreses.
Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas
bērnu literatūras centra vadītāja
Gunta Zeme
Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033.
Tālr. 64071989, mob. 26357114,
fakss 64071995
e-pasts lisa33@inbox.lv

Vidzemes 6. Patriotiskās
dzejas/esejas konkursa
Brauc mājās, latvieti!
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis - paplašināt jēdzienu patriotisms = latviskums izpratni; popularizēt dzeju; paaugstināt skolēnu un
bibliotekāru zināšanas un aktivitāti; veidot
iemaņas dzejas /esejas rakstīšanā.
2. Konkursu izsludina un rīko Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas.
3. Konkurss ir atklāts, to organizē konkursa rīkotāji, sadarbojoties ar Vidzemes
bibliotēkām un skolām.
4. Konkursa dalībnieki - Vidzemes mācību iestāžu 2. - 12. klašu skolēni.
5. Darbi tiek vērtēti šādās klašu grupās:
l 2. - 3. klase,
l 4. - 5. klase,
l 6. - 7. klase,
l 8. - 9. klase,
l 10. - 12. klase.
6. Darbus iesniegt datorrakstā; ne vairāk
kā vienu A4 formāta lapu; darbs rakstīts
ar 12 lieluma burtiem, Times New Roman
fontā.
7. Lai dzejolis/eseja varētu piedalīties
konkursā, jānorāda:
l autora vārds, uzvārds;
l novads, skola, klase, skolas adrese, telefons, e-pasts;
l bibliotēka, adrese, telefons, e-pasts;
l skolotāja vai bibliotekāra, kurš palīdzējis bērnam sagatavoties konkursam, vārds,
uzvārds.
8. Konkursu izsludina 2014. gada
15. martā.
9. Konkursa materiālu iesniegšanas noteikumi. Konkursa pirmajā kārtā skolēns
iesniedz vietējā pašvaldības publiskajā
vai skolas bibliotēkā konkursa darbu pašsacerētu vēstuli dzejas/esejas formā
par tematu Brauc mājās, latvieti!
10. Konkursa norises laiks.
10.1. Pirmā kārta. Konkursam adresētie
darbi jāiesniedz vietējā bibliotēkā līdz
1. jūnijam (ieskaitot).
10.2. Otrā kārta. Vietējās bibliotēkas trīs
labākos darbus katrā klašu grupā līdz
30. jūnijam (datums e-pastā vai pasta
zīmogs) sūta elektroniski uz Salacgrīvas
bibliotēku - hedviga@salacgriva.lv - vai

pa pastu (adrese - Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka, Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033).
10.3. Trešā kārta. Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka visus līdz 15. jūlijam
saņemtos konkursa darbus nogādā Rīgā,
Latvijas Rakstnieku savienībā.
10.4. Ceturtā kārta. Latvijas Rakstnieku
savienībā līdz 11. septembrim literātu žūrija nosaka uzvarētājus katrā klašu grupā
un izvirza viņus apbalvošanai noslēguma
pasākumā, kā arī iesaka ievietot dzejas
grāmatā.
11. Konkursa vērtēšana un atlase.
Vietējās bibliotēkās darbu vērtēšanu veic
bibliotekārs, pieaicinot žūrijas komisijā
skolotājus, literātus u.c. Katra vietējā komisija ir tiesīga izvēlēties rezultātu novērtēšanas kritērijus.
Rīgā darbu vērtēšanu veic Latvijas literātu
žūrija.
12. Apbalvošana. Apbalvošana notiek
Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivālā 11. novembrī
Salacgrīvā. Par balvu fondu lemj Salacgrīvas novada bibliotēkas. Balvas saņem
konkursa uzvarētāji, 2. kārtas dalībnieki, bibliotekāri un pedagogi, kuri sagatavoja bērnus konkursam.
13. Uzvarētāju darbi tiks izdoti iespiestā
formā grāmatā un to dāvinās labākajiem
konkursa dalībniekiem.
14. Kontaktpersonas, telefoni, adreses.
Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa
Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033.
Tālr. 64071989, mob. 29487037,
fakss 64071995,
e-pasts hedviga@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada bibliotēku metodiķe
Gunta Zeme
Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033.
Tālr. 64071989, mob. 26357114,
fakss 64071995
e-pasts lisa33@inbox.lv
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Salacgrīvas muzeja
dārgumi
26. aprīlis - šī gada Lielās talkas diena. Nav jau tā,
ka padarīt kādus labus darbus savas pilsētas un tuvākās
apkārtnes sakopšanā būtu tikai pēdējo gadu aktivitātes.
Mūsu muzeja krājuma bagātā fotokolekcija glabā liecības par to, kā talkas notikušas 1920. un 1930. gados, un,
rūpīgi papētot tās, viegli atšifrēt, kādus darbus organizējuši tā laika aktīvākie pilsētas iedzīvotāji un kas tad ir padarīts. Toreiz, kā redzams fotogrāfijās, talcinieki vairāk
pievērsušies apkārtnes labiekārtošanai un tieši koku stādīšanai, jo turēt tīru savu sētu un
apkārtni bija katra saimnieka goda lieta.

2014. gada 15. aprīlis

Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra

17. janvārī noslēdzās Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātes Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projekts Speciālistu piesaiste Salacgrīvas novada pašvaldībā.
Īstenojot projektu, Salacgrīvas novada domē 12 mēnešus tika piesaistīts projekta koordinators (0,5 slodzes), K. Valdemāra Ainažu pamatskolā 24 mēnešus tika piesaistīts datortīkla
administrators (0,4 slodzes) un psihologs (0,3 slodzes), bet Liepupes vidusskolā 24 mēnešus tika
piesaistīts datortīkla administrators (0,4 slodzes).
Projektu 100% finansēja Eiropas Sociālais fonds. Projekta kopējais finansējums 18 500 latu.

Salacgrīvas novada
bērnu svētki
Tuvojas Salacgrīvas novada Bērnu svētki, kas jau trešo gadu notiek dažādās novada
vietās. Pirmie, kā jau pieklājas, bija Salacgrīvā, otrie Ainažos. Šogad kārta tos rīkot tikusi
Liepupei. Sadarbībā ar Minhauzena muzeju un novada izglītības iestādēm tos rīkosim
Minhauzena pasaulē Duntē 31. maijā (pēc Minhauzena kalendāra - 32. maijā). Pateicoties novada finansējumam, plašajam Minhauzena pasaules atrakciju un izklaides iespēju
klāstam paredzēts pievienot vairākas izglītojošas un izklaidējošas atrakcijas. Būs arī pašiem sava novada naudas kaltuve. Galvenais mērķis - lai tie ir svētki bērniem!
Šai sakarā kopā ar Jakobīni izsludinām
Minhauzena jauno piedzīvojumu konkursu.

Bērnu zīmējumu un stāstu
konkursa
MINHAUZENA JAUNIE
PIEDZĪVOJUMI
NOLIKUMS

Talka pie Biedrības nama, kurā piedalās pilsētas svarīgākās amatpersonas: skolotājs
un sabiedriskais darbinieks, pilsētas domnieks Hermanis Eidemanis (2. no labās puses.),
aiz viņa pilsētas galva Jānis Liepiņš, starp abiem formas tērpā Jēkabs Ruks- policijas priekšnieks, bet centrā - lietpratīgi apgriež kociņa zarus Svētciema zirgaudzētavas
priekšnieks Jānis Blumbergs. Iespējams, ka fotogrāfija tapusi 1928. gadā, kad par godu
pilsētas tiesību iegūšanai tika rīkota talka un pēc tam arī lieli svētki.

Konkursu Minhauzena jaunie piedzīvojumi organizē Salacgrīvas novada Liepupes
pagasta tautas nams sadarbībā ar Minhauzena muzeju.
1. Mērķis.
Konkursa mērķis ir uzzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu Minhauzena jaunie piedzīvojumi un ir attēlots
zīmējumos vai stāstos.
2. Dalībnieki.
Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Salacgrīvas novada un apkārtnes bērni
un jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri iesnieguši zīmējumu un/vai literāru darbu par
konkursa tēmu.
3. Zīmējums un/vai literārs darbs
Brīvs domas lidojums attēlots zīmējumā vai literārā darbā par tēmu Minhauzena
jaunie piedzīvojumi. Zīmējumu izmērs ne
mazāks par A4 , izpildījums - brīva tehnika.
Literārā darba formāts ne vairāk kā viena
A4 formāta lapa datorrakstā. Konkursantam, iesniedzot darbus konkursam, jāpievieno savi rekvizīti: savs (autora) vārds,

uzvārds un tālruņa numurs vai/un e-pasta
adrese.
4. Konkursa laiks.
Darbu iesniegšanas termiņš - līdz
15. maijam Liepupes pagasta tautas namā
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta
Mežgravās, tālrunis 64023932, e-pasts
andris.zunde@salacgriva.lv.
Konkursa
darbi tiks izstādīti Minhauzena muzejā un
Salacgrīvas novada izglītības un kultūras
iestādēs.
5. Autorība.
Autors drīkst iesūtīt neierobežotu konkursa darbu skaitu, taču tiem jābūt paša
radītiem. Iesniedzot savu darbu, konkursa
dalībnieks apliecina, ka piedalās labprātīgi un iesniegtie darbi tiek nodoti konkursa
rīkotājiem. Autors neiebilst pret darbu izmantošanu izstādēs un apliecina, ka tie ir
viņa paša radīti. Darbu iesniedzējs uzņemas
pilnu atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar iesniegto
zīmējumu vai literāro darbu publisku izstādīšanu.
6. Konkursa darbu vērtēšana.
Konkursa darbus vērtēs konkursa rīkotāja izvēlēta neatkarīga žūrija. Rezultāti tiks
paziņoti Salacgrīvas novada Bērnu svētku
laikā 31. maijā Minhauzena muzejā.
7. Apbalvošana.
Balvas uzvarētājiem nodrošina Minhauzena muzejs.
Andris Zunde

Minhauzena jaunie piedzīvojumi
Positivus festivālā

Meža stādīšana Meža dienās Korģenē 1935. gada 1. maijā

Padomju laikos talka ieguva Ļeņina vārdu, bet tad gan, gaidot pavasari, visu vajadzēja
tīrīt un sakopt. Aktīvi tika grābtas lapas un savākti pa ziemu sakrājušies atkritumu kalni.
Veiksmi visiem lielajos darbos talkas dienā!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Tas nu gan bija tāls ceļš - no pašas Vācijas līdz Salacgrīvai! Lidojot uz lielās zaļās
airBaltic lidmašīnas, ceļš liekas kā viens
elpas vilciens. Ja kāds vēl mani nepazīst,
tad mani sauc barons Minhauzens un šogad pavisam viens un vientuļš esmu devies
izlūkot lielāko Baltijas mūzikas festivālu
Positivus, kurā spēlēs mana mīļākā grupa
The Bastille.
Pa ceļam, aši iegriezies Rīgā, nodibināju nevalstisko organizāciju ar nosaukumu Jaunā Minhau-zēnu puszirga jāšanas
biedrība, bet nu vēl tik jāgaida no eirofondiem finansējums zirgu zāģu iegādei, citādi mana biedrība noies pa burbuli. Es jau
labprāt būtu pats samaksājis par zāģiem,
jo, kā jau zināt, esmu miljonārs, naudas
man zutņiem, bet šeit Zimbabves dolārus
diemžēl nepieņem.
Beidzot esmu Salacgrīvā! Ar Tallink
kuģi braucot no Rīgas, gan uzmetās ne
tikai zosāda, bet arī neliela jūras slimība. Bet tā izsīka, izdzerot visu Rīgas līci
kā kausu sausu. Piestājot Salacgrīvā, vēl
paspēju pāris Maximas saldētās zivtiņas
ielaist Salacas rāmajos ūdeņos, lai dzīvo
nost un pēcāk makšķerniekiem prieks.
18. jūlijs - pirmā Positivus festivāla diena. Jēziņ, ir sācis snigt! Bet šajā karstajā
vasaras dienā saldējums par brīvu noder.
Un, kā zinādams, līdzi biju paņēmis slēpes,

lai nodotos kārtīgai ziemas baudīšanai, kas
diemžēl nebija iespējama gada sākumā.
19. jūlijs - otrā Positivus diena. Pamodos no lielā trokšņa. Bungu basi un elektriskās ģitāras solodziesma skan tieši man
blakus. Jā, tā ir Bastille dziesma! Izrādās
biezais sniegs ir nokusis, un es, izvēlēdamies brīvāko vietu, telti esmu uzcēlis tieši
uz lielās Tele2 skatuves. Prieks, laime un
miegs ir mani pārņēmis un es pēc koncerta dodos aprunāties ar muzikantiem. Viņi
mani uzņem laipni, ar smaidu un, noklausījušies manu vienkārši lielisko un ideālo
dziedājumu, piedāvā kļūt par Bastille solistu, bet, protams, no šāda piedāvājuma es
atteicos, jo esmu pārāk labs viņiem.
20. jūlijs - pēdējā Positivus diena. Šajā
dienā es mierīgi un rāmi atpūšos kokos iekārtajos šūpuļtīklos. Pārmeklējot šūpuļtīklus, atradu piecus jaunākos Samsung modeļa telefonus, pāris naudas maku un pat
mazu plīša lācīti, ko noteikti paturēšu.
Nu beigas manam ilgajam, nogurdinošajam un piedzīvojumiem bagātajam
ceļojumam. Jādodas atpakaļ uz dzimteni.
Pabaroju pāris kaiju ar striķī iesietu Brīvā
viļņa šproti, veicinot vietējo uzņēmējdarbību, un nu ar lidojošo kaiju taksometru
varu doties uz mājām.
Diāna Nummure,
9. klase
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Izsludināta jauniešu biznesa plānu
konkursa 8. kārta
Salacgrīvas novada dome izsludina jauniešu biznesa plānu konkursa komercdarbības uzsākšanai
8. kārtu. Konkursu rīko novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kas atrodas Salacgrīvā,
Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona - Dzintra Eizenberga, tālr. +37164071985,
e-pasta adrese - Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.
Konkursa 8. kārtas pieteikuma iesniegšanas termiņš - 20. maija plkst. 17 Salacgrīvas novada domē.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā
www.salacgriva.lv. Nolikums nosaka kārtību, kādā
novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem var
piedalīties konkursā, kura mērķis ir stimulēt jaunu
komersantu veidošanos novadā, motivēt jauniešus
sava biznesa veidošanai. Uzvarētāji iegūst tiesības

noslēgt līgumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu
saņemšanu. Konkursa īstenošanai šobrīd piešķirts
20 000 eiro finansējums no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Vienam uzņēmējam iespējams saņemt līdz 2500 eiro.
Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāpiestrādā pie
bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa
nolikuma prasībām.
Jauniešiem konsultācijas projekta sagatavošanā
piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi Māris Trankalis (t. 29219410) un Ilze Kalniņa
(t. 29199299). Iepriekš jāsazvanās un jāvienojas par
laiku, kad var tikties!
Ilga Tiesnese

l

11

Sākta detālplānojuma
izstrāde

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Roņi (kadastra Nr. 66600130026), Roņi (kadastra Nr. 66600130024), Roņi 2
(kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas novada dome 2014. gada 19. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 86 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos
īpašumos «Roņi» (kadastra Nr. 66600130026), «Roņi» (kadastra
Nr. 66600130024), «Roņi 2» (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķi - izvērtēt
un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.
Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA Pils M. Detālplānojuma izstrādes
vadītāja - Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.
Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Vineta Krūze,
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja

2014. gada 31. martā
noslēdzās projekts

«Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Salacgrīvas novada
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā»,
Nr. KPFI-13.2/16.

Salacgrīvas novada pašvaldība
mutiskā izsolē ar lejupejošu soli
pārdod šķeldotāju
Ducker H14O,
rūpnīcas Nr. 560640, izlaiduma gads 2006.

Izsoles sākumcena - EUR 1990
(viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit eiro)
(papildus cenai maksājams likumā noteiktais
pievienotās vērtības nodoklis).
Izsoles lejupejošais solis - EUR 50.
Izsoles dalības maksa - EUR 10.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas pretendentam līdz 6. maija plkst. 16 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA 0013 013130848. Izsole notiks 7. maijā plkst. 11.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju un reģistrēties izsolēm katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē
ar lejupejošu soli
vieglo pasažieru automašīnu
Honda CRV,
izlaiduma gads 1998.

Izsoles sākumcena - EUR 2478,10
(papildus cenai maksājams likumā noteiktais
pievienotās vērtības nodoklis).
Izsoles lejupejošais solis - EUR 70.
Izsoles dalības maksa - EUR 25.
Informāciju par automašīnas tehnisko stāvokli var saņemt pa tālr. 25636008.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas pretendentam līdz 6. maija plkst. 16 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848. Izsole notiks 7. maijā plkst. 11 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolēm iespējams katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986.

Projekts tika realizēts ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
atbalstu.
Projekta kopējās izmaksas 172 513,60 EUR, no tām Klimatu
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi 117 173,88 EUR.
Projekta rezultātā kopā ir uzstādīti 180 jauni LED ielu gaismekļi
un rekonstruēti 24 apgaismes stabi un kabeļi.
LED gaismekļi uzstādīti Salacgrīvā Baznīcas ielā - 24 gab., Jūras
ielā - 10 gab., Lēģeru ielā - 2 gab., Pērnavas ielā - 37 gab., Priežu
ielā - 1 gab., Rīgas ielā - 15 gab., Robežu ielā - 3 gab., Sila ielā 27
gab., Skolas ielā - 3 gab., Smilšu ielā - 27 gab. Ainažu pilsētā LED
gaismekļi uzstādīti K. Barona ielā - 13 gab., Brīvības ielā - 18 gab.
Uzstādītie LED gaismekļi ir četru veidu - 47W, 70W, 91W, 113W,
kas pilnībā aizstās 287,5W dzīvsudraba spuldzes. Apgaismojums ar
LED būs vienmērīgāks un uzlabos redzamību sliktas redzamības laika apstākļos.
Salacgrīvas pilsētā rekonstruēti 4 apgaismes stabi, Ainažos 20 apgaismes stabi.
Papildus ir uzstādīta bezvadu vadības sistēma, kas nodrošinās iespēju vadīt apgaismojuma sistēmu attālināti un samazināt apgaismes
līmeni nakts stundās, tādējādi vēl ietaupot elektroenerģiju. Vadības
sistēma arī veiks uzskaiti par apgaismojuma darba stundām, strāvas
stiprumu, lampu bojājumiem konkrētā vietā.   Pateicoties vadības
sistēmai, būs iespējams konstatēt nelegālos pieslēgumus pašvaldības apgaismojuma elektrotīklam.
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Jubilāriem
Ar ticību brīnumam
Pasaulē ieej kā pļavā
Un kļūsti par biti,
Kam augstākā dievība - zieds!
Jo ticība brīnumam Vienīgā asinsrite,
Kas liek uz virsotnēm
Sevis tapšanā iet.

2014. gada 15. aprīlis

17. maijā

Programma

Plkst. 19.00 dzintarēšana:
l vārīsim
l slēpsim, meklēsim un atradīsim
l pogosim
l ēdīsim dzintaru
22.00 sadziedāsim dzintaru balsīs
19.00 - 1.00 muzeja apskate

Salacgrīvas muzejā Sila ielā 2

Pavasaris ar pirmajiem putnu treļļiem,
Lieldienu šūpolēm,
krāsainām olām un
lielo mošanos ir klāt!
Celsimies, rosīsimies,
darbosimies arī mēs! Lai pietiek spēka, smaidu
un mīlestības dižiem pavasara atmodas darbiem!

Dzintarzemē
Salacgrīvā

Muzeju nakts pasākums

Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas programma Dzintars dzied:
ansambļa Dzintars dziesmas,
viss par dzintaru skaņuplatēs un diskos,
grāmatas un dzintars,
dzintara rotaslietu izstāde no privātkolekcijām.

l
l
l
l

26. aprīlī 18.00 Salacgrīvas kultūras namā

pūtēju orķestra «Enkurs»
45 gadu jubilejas koncerts.
Aicinām bijušos kolektīva dalībniekus satikties, atcerēties, svinēt!

PO «Enkurs» vārdā - diriģents Arnis Šmitiņš

Aprīlī un maijā
Salacgrīvā

17.IV 18.30 Izstādes Vidzemes krasts atklāšana kultūras namā.
Māra Maruta Auza ir tautas daiļamata meistare keramikā, TLMS Rīdze
dalībniece. Ar saviem darbiem piedalījusies daudzās lietišķās mākslas
izstādēs Latvijā un ārpus tās. Daudz gadu pavadīts, Olaines 1. vidusskolā vadot bērnu keramikas pulciņu Velniņi un mācot latviešu etnogrāfiju. Olaines mūzikas un mākslas skolā māksliniece pasniegusi veidošanu.
				
- Daudzus gadus mana ģimene vasaras pavadījusi Zvejniekciema jūr				
malā, tur izauguši mūsu bērni un mazbērni. Jūras krasts un kāpas, mežs
				
un pļavas ir tik labi pazīstami. Jūrmalā sagaidīti neskaitāmi saulrieti,
				
vērota bangainā jūra vētrā, sēdēts uz saules sasildītajiem lielajiem
				
akmeņiem un staigāts pa ostas molu, skatoties, kā ostā atgriežas zvejas
				
kuģīši. Šis Vidzemes krasta skaistums mani vienmēr ir silti uzrunājis un
				
dziļi skāris. Tādēļ pamazām radās šie zīmējumi, kuros var redzēt arī sen
				
izzudušas zvejnieku tīklu būdas, Zvejniekciema ostu, kādu šodien vairs
				
neatrast. Bet jūras mainīgās krāsas, viļņu varenība un saulrietu debesu
				
izrādes mūs priecē arvien, - saka pati māksliniece
		 19.00 gospeļkora GG Choir koncerts Let there be love kultūras namā.
Mēs ticam, ka laimes sajūta nav kaut kas neizprotams, nesasniedzams vai
piedzīvojams tikai retu reizi mūžā. Tā rodama ikvienā brīdī, ikvienā sirdī,
kas ir atvērta, mīloša un cēla. Ieeja - 2,85 eiro
20.IV 12.00 Lieldienas pilskalnā. Koncertā Kas to Lieldienu iešūpoja... dziedāsim un
dejosim, lai lustīgs prāts, šūposimies, lai odi nekož un veicas visi darbi,
sitīsim podus, lai aizdzītu visu slikto, ripināsim olas, lai laukos laba raža,
sacensībās lieliem un maziem meklēsim veiklāko, stiprāko un azartiskāko
svinētāju
26.IV 18.00 pūtēju orķestra Enkurs 45 gadu jubilejas koncerts kultūras namā.
1.V		 19.00 aktieris Andris Bulis režisores Gaļinas Poliščukas veidotajā monoizrādē
				
Face Book. Post Scriptum. Biļešu iepriekšpārdošana.
3.V 19.00 jauktā kora Pernigele 110 gadu jubilejas koncertuzvedums
				
Stāsts par Liepupi kultūras namā.
Programmā: korim Pernigele veltīts Valta Pūces un Jāņa Petera dziesmu
cikls Akmeņi Vidzemes jūrmalā. Latviešu tautasdziesmas un klasika.
Piedalās: koris Pernigele, diriģente Arta Zunde, kormeistare Līga
Liedskalniņa, koncertmeistares Solveiga Boka un Jeļena Bugajenko,
deju kolektīvi Tingeltangels un Ulubele, instrumentālā grupa
Mārtiņa Roziņa vadībā
10.V 18.00 Lielsalacas ev. lut. baznīcā kora Dvēseles dziesma 10 gadu jubilejas
koncerts
22. - 24.V
Plostnieku svētki Salacgrīvā. Svētku atklāšana 22.V Steliņos

Ainažu kultūras namā

20.IV 12.00 iešūposim Lielo dienu kopā ar pašdarbniekiem:
- izrāde bērniem;
- danči;
- Lieldienu ēverģēlības
			 21.00 Lieldienu balle, spēlēs grupa Allegro. Ieeja uz balli - 2,85 eiro
11.V		 16.00 Mātes dienai veltīts koncerts, uzstāsies Agras Jankovskas mūzikas
studijas audzēkņi
17.V
Muzeju nakts noskaņās Ainažu amatierteātra pirmizrāde - Sveķainie cīsiņi
18.V		 13.00 Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Liepupē

Duntes Mežgravās izstāde Caur puķēm. Vernera Kristiansena foto, Dignas Čuikovas
pasteļgleznas. Izstāde apskatāma darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
31.V			
Minhauzena pasaulē Salacgrīvas novada bērnu svētki
			 12.00 Barona Minhauzena sagaidīšana.
Zīmējumu un stāstu konkursa Minhauzena jaunie piedzīvojumi
uzvarētāju apbalvošana.
Ainažu, Salacgrīvas un Liepupes skolu interešu izglītības kolektīvu
koncerts.
Bērnu zinātnes centra ZINOO atrakcijas.
Novada naudas kaltuve.
Piepūšamās atrakcijas.
Diskotēka dienas garumā.

l

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

24. aprīlī pl. 13
Salacgrīvas kultūras namā

Salacgrīvas novada
pensionāru
atskaišu un pārvēlēšanas
sapulce.
Par transportu interesēties
pa tālr. 29465758
(Aija Kirhenšteine).

24. aprīlī plkst. 17.30
Salacgrīvas bibliotēkā
tikšanās ar rakstnieci

MONIKU
ZĪLI

Lieldienu dievkalpojumi

Lielsalacas ev. lut.baznīcā
17. aprīlī pl. 18.00
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
ar dievgaldu.
18. aprīlī pl. 15.00
Lielās piektdienas dievkalpojums
20. aprīlī pl. 10.00
Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu
10. maijā pl. 18.00
Lielsalacas ev. lut. baznīcā

kora Dvēseles dziesma
10 gadu jubilejas koncerts.
11. maijā pl. 10.00
Lielsalacas ev. lut. baznīcā

Mātes dienas
dievkalpojums.

Dzied Dvēseles dziesma.

Lauvu tautas namā
19. aprīlī plkst. 13

pēcpusdiena
Lieldienas gaidot:
l
l

radošā darbnīca
Groziņi Lieldienu olām;
šūpošanās, olu ripināšana un
citas izdarības.

Maijs BIBLIOTĒKĀS
6. - 10.V

Izstāde Reizē ir skumji un priecīgi man…
Jānim Klīdzējam - 100
25. - 30.V Daiļdarbu izstāde Pasakas ir tikpat būtiskas kultūrai kā
sapņi dzīvei…
Mārai Cielēnai - 60
17.V
Literārais klubiņš Noskaņa
Izstāde Viss no dabas un tikšanās ar autori
Izstādes valsts svētkiem, Ģimenes un Mātes dienai,
rakstnieku jubilejām
18.V
Muzeju nakts. Literāri muzikāla izstāde... tik dzintars vien.
Viktorīna Zeltainais brīnums
Maijā
Izstāžu cikls Latviešu gadskārtu ieražas
1. maijs - Lapu diena
25. maijs - Urbāna diena
8.V
Maijā

Liepupes
bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēkā
Salacgrīvas
bibliotēkas
Bērnu
literatūras
centrā

Ainažu
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar DIC
bibliotēkā
Ziemeļvidzeme vadītāju Intu Somu
Māmiņ, šodien tava diena - tematisks pasākums bērnudārza
Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem
Izstādes
l 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena
l Par veldzes bezgalību ūdens malkā vienā,
Kas mīlestības sniegts. (M. Bendrupe)
Izstāde, veltīta Mātes dienai
l Darbs ir tā labākā psiholoģijas grāmata, caur kuru
cilvēks var sākt saprast pats sevi un citus. Rakstniekam
Jānim Klīdzējam - 100
l Nevar piespiest iemīlēt grāmatu, bet pamudināt uz to
gan ir iespējams. Laiki var mainīties par labu lasīšanai.
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai - 60

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.

