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Salacgrīvas novada
izdevums

biznesa dēļ. Savā identitātē cilvēks jū-
tas komfortabli, ir radošs un pašapzi-
nīgs, viņš ir stiprs. Nav nekas slikts, ka 
atskārsme – vienīgi savdabīgais ir inte-
resants – tiek balstīta arī pragmatiskās 
interesēs. Savdabība pasaulē kļūst par 
iekārojamu mantu. Identitāte atmaksājas. 
Kultūru unikalitāte ne tikai dara pasauli 
krāsainu un cilvēkus kodolīgākus, bet top 
arī par globālā tirgus produktu. 
 Savukārt Ž. Jaunzeme-Grende ir pār-
liecināta - zīmes Latviskais mantojums 
iedibināšana ir apliecinājums tam, ka 
nacionālā kultūra vistiešākā veidā sekmē 

biznesa attīstību. - Uzņēmējdarbība ne-
var bez kultūras, jo identitāte ir vienīgā 
konkurētspējas atšķirība pasaulē. Tas 
ir lielisks veids, kā rosināt mazos lauku 
uzņēmējus vēl vairāk pievērsties latvisko 
vērtību izkopšanai, ko paaudžu paaudzēs 
esam mantojuši no saviem senčiem un 
kas ir svarīgas ne tikai mums pašiem, bet 
arī cilvēkiem no daudzām citām pasaules 
valstīm, - teica ministre. LPS priekšsēdis 
pauda viedokli, ka zīme Latviskais man-
tojums liks stabilus ceļa stabiņus valsts 
nākotnes attīstībā. - Latviskais mantojums 
ir valsts pamats, mēs nedrīkstam no tā at-

Pirmās kultūras zīmes
Latviskais mantojums saņem arī

mūsu novada ļaudis
 10. maijā Rīgas Latviešu biedrības 
namā lauku tūrisma 12 saimnieki, tostarp 
2 no Salacgrīvas novada, svinīgā sarīkoju-
mā saņēma pirmās kultūras zīmes Latvis-
kais mantojums. Tās pasniedza kultūras 
ministre Žaneta Jaunzeme- Grende, klāt-
esot Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
vadītājam Andrim Jaunsleinim, kultūras 
ekspertiem un to pašvaldību vadītājiem, 
kurās saimnieko zīmes saņēmēji. 
 Latviskā mantojuma zīme izveidota 
pēc lauku tūrisma asociācijas Lauku ceļo-
tājs iniciatīvas, lai godinātu un rādītu lat-
viskās kultūras un sadzīves mantojumu, 
kas nav sastindzis muzeju plauktos. Zī-
mes uzdevums – saglabāt latviskās iden-
titātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demons-
trējot to tūrismā. Pirms pasniegt zīmes, 
Lauku ceļotāja prezidente Asnāte Zieme-
le uzsvēra, cik svarīgi ir saglabāt latvis-
ko dzīvesziņu, kopt latviskās tradīcijas, 
rādīt un stāstīt par tām citiem. - Doma 
par šādas zīmes nepieciešamību «Lauku 
ceļotājam» radās jau 2008. gadā, bet tad 
tā neguva atbalstu ne Eiropas Savienības 
projektos, ne valdības, ne kultūras minis-
trijas gaiteņos. Droši vien nebija pienācis 
īstais laiks! Bet šajā gadā, īstenojot ES 
atbalstīto projektu, rodot atbalstu kultūras 
ministrijā un sadarbojoties ar kultūras 
ļaudīm, iecere par latviskā mantojuma 
glabātāju godināšanu un sumināšanu ir 
realizējusies. Mēs visi kopā varam šo zīmi 
iedzīvināt. Un tikai no mums ir atkarīgs, 
vai tā iedzīvosies un mēs ar to leposi-
mies, - sacīja A. Ziemele.  
 Pirmos Latviskā mantojuma zīmes sa-
ņēmējus sveica dzejniece un dramaturģe 
Māra Zālīte: - Valstis, kas apzinās savas 
identitātes vērtību, iegulda lielu darbu, 
lai to attīstītu. Un ne jau tikai tūrisma 

Latviskā mantojuma zīmi kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende (no labās) pasniedz 
Mekes kroga saimniekiem Dainai un Aivaram Sudrabiem

2013. gada 1. jūnijā Salacgrīvas novada 
domes vēlēšanas

Vēlēšanu iecirkņi:
605. iecirknis Ainažu kultūras namā 
Valdemāra ielā 50, Ainažos
607. iecirknis Salacgrīvas kultūras namā 
Ostas ielā 3, Salacgrīvā
608. iecirknis Korģenes pamatskolā 
Zītaru ielā 2, Korģenē, Salacgrīvas 
pagastā
615. iecirknis Liepupes vidusskolā 
Veiksmēs, Liepupes pagastā

Vēlēšanu iecirkņu 
darbība:

1. No pirmdienas, 2013. gada 27. maija, 
vēlēšanu iecirkņos:
 1.1. vēlētājiem būs pieejamas priekšvē-
lēšanu programmas, abu vēlēšanām reģis-
trēto kandidātu saraksti un Pilsētas domes, 
rajona padomes un pagasta padomes vēlē-

šanu likumā norādītās ziņas par deputātu 
kandidātiem iecirkņos;
 1.2. pieņems rakstveida pieteikumus 
no vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, vai viņu 
pilnvarotajām personām.
2. No trešdienas, 2013. gada 29. maija, 
vēlēšanu iecirkņos būs iespēja nobalsot 
iepriekš. Izmantot iespēju balsot iepriekš 
var jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs ierasties 
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā.

Vēl ēšanu iecirkņa 
komisiju darba laiki:

Pirmdien  27. maijā 16.00 - 20.00
Otrdien  28. maijā 9.00 - 13.00
Trešdien  29. maijā 17.00 - 20.00

iepriekšējās balsošanas diena
Ceturtdien  30. maijā 9.00 - 12.00 

iepriekšējās balsošanas diena

Piektdien  31. maijā 10.00 - 16.00 
iepriekšējās balsošanas diena

Sestdien  1. jūnijā 7.00 - 22.00 
vēlēšanu diena

 Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, 
kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts! Citā 
iecirknī balsot nav iespējams. Savu iecir-
kni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par 
pašvaldību vēlēšanām, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē vai 
pa CVK uzziņu tālruni 67049999.
 Balsošanas dokuments ir pase vai per-
sonas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams 
ņemt līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. 
Tomēr paziņojums nav balsošanas doku-
ments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja 
paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozau-
dēts, tiesības vēlēt saglabājas. 

Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija,
2013. gada 15. maijā

Kandidātu skaits: 23
Sarakstu skaits: 2
Dzimums
 Vīrieši: 13 56,52 % 
 Sievietes: 10 43,48 %
Vidējais vecums: 46,3 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Jaunākais kandidāts: 22 gadi
Pilsonība 
 Latvijas: 23 100 %
Tautība 
 Latvieši:  23 100%
Kandidēšanas pazīme 
 Dzīvo: 22 95,65% 
 Dzīvo, ir īpašums:  1 4,35% 
 Ir tikai īpašums:  1 4,35% 
 Strādā:  1 4,35%

teikties. Mūsu valsts pamatvērtība ir cil-
vēki, kas nes šo latvisko mantojumu. 
 Par latviskiem ēdieniem un latvisku ai-
navu kultūras zīmi Latviskais mantojums 
saņēma Mekes kroga saimnieki Sudrabu 
ģimene. Saņēmusi balvu, Daina Sudra-
ba sacīja: - Mūsu moto nav nojaukt un 
sadedzināt, bet atjaunot un celt saulītē. 
Negaidījām, ka tiksim tā novērtēti. Esam 
atjaunojuši ēku, vidi, radot tikai šai vietai 
raksturīgu auru, un paši tur jūtamies ļoti 
labi. Ņemsim vērā ekspertes Janīnas Kur-
sītes ieteikumus un vēl vairāk gatavosim 
latviskus ēdienus ar īsti latviskiem nosau-
kumiem – būs mums plānītes un lodīšu 
zupa, tāpat jau iecienītā bukstiņbiezputra.
 Par latvisku amata prasmi – nēģu zve-
ju - zīmi saņēma Salacas 1. nēģu tača 
īpašnieks Aleksandrs Rozenšteins. Sala-
ca un Svētupe ir vienīgās vietas pasaulē, 
kur joprojām nēģus rūpnieciskā mērogā 
zvejo, izmantojot sentēvu metodi – taci. 
- Jūtos novērtēts un gandarīts. Daru to, 
ko darīja mans tēvs – zvejoju nēģus, pa-
pildus rādu un stāstu par to citiem, - bilda 
Aleksandrs. 
 Pretendentus latviskā mantojuma zī-
mes saņemšanai izvērtēja komisija, kurā 
piedalījās 17 ekspertu - Latvijas kultūras 
autoritātes. Katrs uzvarētājs saņēma serti-
fi kātu un metāla plāksni ar uzrakstu Lat-
viskais mantojums. Tā tūristiem aplieci-
nās, ka vietā, kur tā redzama, ir dabūjama 
īsti latviska manta un tiek koptas latviskās 
tradīcijas. 
 Iecerēts, ka turpmāk šos sertifi kātus un 
plāksnes pasniegs reizi gadā. Jau tagad 
latvisko tradīciju kopēji var domāt par 
pieteikšanos nākamā gada konkursam.

Ilga Tiesnese

(Deputātu kandidātu sarakstus un 
programmas skat. 7. lpp.)
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 Bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu 
Ainaži apmeklēja veselības ministre 
Ingrīda Circene un viņas biroja vadī-
tāja Kristīne Jučkoviča. Ministri pie 
slimnīcas sagaidīja novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, 
slimnīcas direktore Ilona Balode, 
saimnieciskās struktūrvienības vadī-
tājs Gints Līdaks, galvenā māsa Vik-
torija Spuriņa un bērnu psihiatrs Jā-
nis Bojārs. Aicinot ministri slimnīcā, 
I. Balode mudināja izteikt kādu vē-
lēšanos, jo, pirmo reizi ienākot ēkā, 
izteiktās vēlmes parasti piepildoties. 
 Sākumā pie kafi jas tases slimnīcas 
direktore iepazīstināja viešņas ar si-
tuāciju slimnīcā – kādi ir pacienti, kā 
viņi šurp nokļūst un kā notiek viņu 
ārstēšana. Gan direktore, gan bērnu 
psihiatrs uzsvēra, cik ļoti svarīgi ir 
laikus noteikt  diagnozi un pareizu 
ambulatoro vai stacionāro ārstēša-
nu. Ministre šim viedoklim piekrita, 
uzsverot, ka jādomā par fi nansējuma 
palielināšanu invaliditātes novērša-
nas pasākumiem, kompensējot me-
dikamentu izmaksas noteiktām di-
agnozēm. Vien jāsaprot, cik mums ir 

šādu bērnu un ar kādām diagnozēm. 
Ministre sacīja: - Mēs visu nevaram 
zināt, te vajadzīga jūsu palīdzība, jo 
jūs esat profesionāļi savā jomā. Ai-
nažu slimnīcas darbinieki apņēmās 
palīdzēt apkopot informāciju. Pie-
devām direktore  pauda pārliecību, 
ka bērni stacionārā bieži vien nemaz 
nenokļūtu, ja ambulatori saņemtu 
medikamentus. 
 Pirms iepazīstināšanas ar jauno 
slimnīcu direktore ministrei parā-
dīja veco korpusu. Tas savus viesus 
sagaidīja vientuļš, kluss un nedaudz 
biedējošs. Runājot par veco korpusu, 
I. Balode izteica klusu vēlmi, ka šajā 
ēkā vai vietā labprāt redzētu pansi-
onātu veciem cilvēkiem, jo tas ir 
pieprasīts pakalpojums un vajadzīgs 
arī pašvaldībai. Par šo I. Circenei 
bija savs viedoklis: - Vecā slimnīcas 
ēka šobrīd ir Veselības ministrijas 
pārraudzībā. Bet ministrija pilnīgi 
noteikti neieguldīs naudu nevienā 
ēkā, kas tiešā veidā nav saistīta ar 
ārstniecību. Savā būtībā esmu fi nan-
siste un savas darbības pusotra gada 
laikā nevienu santīmu neesmu novir-

zījusi lietām, kas nav saistītas medi-
cīnu. Veco ļaužu aprūpe ir sociālais 
jautājums. Labklājības ministrija, 
pašvaldība vai privātais bizness – 
lūdzu, strādājiet! Es varu palīdzēt ar 
padomu un ieteikumiem. Visu, ko ne-
vajag veselībai, mēs labprāt atdosim 
valstij vai pašvaldībām.
 Iepazīstoties ar jauno korpusu un 
nodaļām, ministre rādījās patīkami 
pārsteigta par plašajām, gaišajām, 
piemērotajām telpām un pakalpoju-
miem, ko piedāvā slimnīcas speci-
ālisti stacionāra un ambulatorajiem 
pacientiem. Par redzēto viņa sacī-
ja: - Es zināju, ka Ainažu slimnīcā, 
izmantojot Eiropas Savienības un 
valsts galvojuma naudu, ir sakārtota 
infrastruktūra un vide. Tas, ko līdz 
šim bijām iedomājušās, apskatot ar 
uzviju ir piepildījies. Paldies Ilonai, 
viņa ir cilvēks īstajā vietā un ar lielo 
burtu. Savukārt I. Balode uzteica sa-
vus darbiniekus:       - Priecājos par 
komandu, kas šobrīd ir izveidojusies, 
labi strādā un kam var uzticēties. 

Ilga Tiesnese

Veselības ministre viesojas Ainažos

Slimnīcas vadītāja Ilona Balode (vidū) veselības ministrei 
Ingrīdai Circenei (no labās) un viņas biroja vadītājai Kristīnei 
Jučkovičai vispirms rādīja veco korpusu

 Noslēdzies pro grammas Sabiedrība ar 
dvēseli 2013. gada projektu konkurss, kurā 
uz grantu līdz 700 latiem varēja pretendēt  
5 projekti. Konkursa fi nansējumu (Ls 3500) 
veido Holandes asociācijas Koninklijke Ne-
der  ledsche Heidemaat schapp ij - 50% un 
Salacgrīvas novada domes fi nansējums 
50%.
 Šogad iesniegto projektu skaits salīdzi-
nājumā ar pērno bija mazāks, tāpēc vērtētā-
jiem bija vieglāk izšķirties par atbalstāma-
jiem pretendentiem. Iesniegti tika 7 projek-
ti (iepriekšējā gadā 28), kopējā pieprasītā 
summa - Ls 4714. Trīs no iesniegtajiem bija 
saistīti ar teritorijas labiekārtošanu.
 Vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt 
5 projektus, kas tieši saistīti ar iedzīvotāju 
vides kvalitātes uzlabošanu. Projekta Bēr-
nu brīvdienu namiņš iesniedzēja - Svēt-
ciema vecāku apvienība - iecerējusi pa-
pildināt bērnu laukuma infrastruktūru ar 
jaunu elementu, kas ietver slīdkalniņu un 
kāpnītes, tāpat izveidot dzīvžogu laukuma 
ziemeļu pusē. Aktīvākās biedrības pār-
stāves Marija Grigorjeva un Mārīte Lie-
piņa-Bērziņa ar lepnumu rādīja jau pašu 
spēkiem paveikto – gados vecākajiem ie-
dzīvotājiem izveidotos soliņus, atjaunotās 
šūpoles un smilšu kasti. Projektā Labie-
kārtošanas darbi Viļņu ielā 9 Salac grīvā 
dzīvokļu īpašnieku biedrība iecerējusi 
mājas pagalmā uzstādīt soliņus, bet ielas 
pusē - karoga mastu. Jauniešu apvienība 

Mēs - Salacgrīvai projektā Intelekts brīvā 
dabā plāno labiekārtot teritoriju pie Jaunat-
nes iniciatīvu centra un izveidot tajā gal-
du ar iestrādātiem spēļu elementiem, kas 
pieejami ikvienam interesentam. Projekta 
nosaukums Pēdējais laiks jumta remontam 
un dzīvespriecīgākai mūsu ikdienai rak-
sturo tā mērķi. Tā iesniedzēja - Korģenes 
11. nama iedzīvotāju apvienība - iecerējusi 
ne vien veikt daļēju jumta seguma nomai-
ņu, bet arī salabot lieveni, kas krietni vien 
atvieglos gados vecāko ļaužu un iedzīvo-
tāju ar kustību traucējumiem ikdienu. Sa-
lacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības 
biedrība Mūsu ķepas iecerējusi labiekārtot 
no pašvaldības iznomāto teritoriju, ierīko-
jot žogu un voljērus, tā radot pagaidu izmi-
tināšanas vietu noklīdušajiem dzīvniekiem.
 Diemžēl atbalstu neguva projekti, kuru 
realizācija paredzēta pašvaldības iestādēs. 
Iedzīvotāju grupas Vecāki un skolotāji – 
bērnu priekam projekts paredzēja skolas 
gaiteņa pielāgošanu jaunāko klašu skolēnu 
rotaļām Liepupes vidusskolā. Iedzīvotāju 
grupas Jaunas iespējas, uzlabota kvalitāte 
projektā bija plānots labiekārtot Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskolas bibliotēkas 
telpu, padarot to par ērtu, daudzfunkcionālu 
nodarbību vietu.
 Šogad šis bija vienīgais programmas Sa-
biedrība ar dvēseli projektu konkurss, nā-
kamajā gadā plānota pēdējā projektu kārta. 

Solvita Kukanovska

Salacgrīvas novadā 
noslēdzies programmas 

Sabiedrība ar dvēseli 
projektu konkurss

Komisija iepazīstas ar jauniešu apvienības Mēs – Salacgrīvai projektu Intelekts brīvā dabā

 Aprīļa pēdējā dienā Salacgrīvas vidus-
skolā novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs kopā ar skolas direktoru Eduar-
du Ādmīdiņu, direktora vietniecēm Dzid-
ru Štālu un Sanitu Šlekoni sveica latviešu 
valodas un literatūras skolotāju Ingunu 
Ādmīdiņu, bioloģijas skolotāju Laimdotu 
Pelši un viņu audzēkni - 12. klases skol-
nieku Mārtiņu Vaivadu ar izciliem panā-
kumiem valsts olimpiādē latviešu valodā 
un literatūrā un Latvijas skolēnu konkursā 
Pazīsti savu organismu. 
 Aprīlis Mārtiņam un viņa pedagogiem 
bijis ļoti veiksmīgs. 12. aprīlī Mārtiņš pie-
dalījās latviešu valodas un literatūras 39. 
valsts olimpiādē. Salacgrīvietis tajā ap-
steidza visus 86 dalībniekus un ar 3 pun-
ktu pārsvaru ieguva 1. pakāpes diplomu. 
Svinīga laureātu apbalvošana notika 17. 
maijā Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultātē. 
 Bet jau 27. aprīlī Mārtiņš devās uz 
Daugavpils Universitāti (DU), lai piedalī-
tos ikgadējā A. Valtnera Latvijas skolēnu 
konkursā Pazīsti savu organismu, ko orga-
nizē DU Anatomijas un fi zioloģijas kated-

ra. Šogad konkursā piedalījās 46 skolēni 
gandrīz no visas Latvijas. Konkursa laikā 
skolēni 1. kārtā iesaistījās individuālajās 
sacensībās, rakstiski atbildot uz testa un 
situāciju jautājumiem, bet 2. kārtā bija 
jāveic praktiskie darbi cilvēka fi zioloģijā. 
Piedaloties konkursā, Mārtiņš parādīja iz-
cilas zināšanas un ieguva visaugstāko no-
vērtējumu. Pēc konkursa dalībnieki saņē-
ma atzinības rakstus, bet godalgoto vietu 
ieguvēji - diplomus un balvas.
 Sveicot Mārtiņu, novada domes priekš-
sēdētājs izteica nožēlu, ka netiek organi-
zēta pasaules olimpiāde latviešu valodā – 
Mārtiņš arī tajā noteikti uzvarētu. Skolotā-
ja Laimdota un pats Mārtiņš ir pārliecināti, 
ka iegūtās zināšanas, gatavojoties konkur-
sam Pazīsti savu organismu, noteikti no-
derēs, jo pēc vidusskolas beigšanas viņš 
studēs medicīnu Stradiņa universitātē.
 Sveicam Mārtiņu ar uzvarām valsts 
olimpiādēs, vēlam veiksmi pasaules olim-
piādē bioloģijā un sakām lielu paldies sko-
lotājām Ingunai Ādmīdiņai un Laimdotai 
Pelšei!

Ilga Tiesnese

Mārtiņa Vaivada
panākumi

 Lai nodrošinātu un sakārtotu mājas 
dzīvnieku (šobrīd suņu) uzskaiti, ierobe-
žotu bez pajumtes palikušo un klaiņojošo 
dzīvnieku skaitu un apzinātu noklīdušo vai 
cietsirdības gadījumos cietušo dzīvnieku 
īpašniekus, Salacgrīvas novadā sākta suņu 
reģistrācija. 
 Novada iedzīvotāji savu mīluli var pie-
reģistrēt Ainažu un Liepupes pārvaldē, 
Salacgrīvas novada domē un pie kārtīb-
niekiem Gunitas Bisnieces un Didža Ži-
bala. Reģistrējot dzīvnieku, tiks iekasēta 
pašvaldības nodeva – Ls 3, kā to nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi. Ikgadējā 
pašvaldības nodeva par suņu turēšanu tiks 
izmantota, palīdzot nelaimē nokļuvuša-
jiem novada dzīvniekiem.
Reģistrējot savu mīluli, suņa saimnieks 
saņems kvīti par nodevas nomaksu, savu-
kārt suns - glītu zilu žetonu, uz kura būs 
reģistrācijas numurs un norādīta piederība 
Salacgrīvas novadam. 
 Pirmais savu mīluli reģistrēt vēlējās 
Kārlis Kleins. 2. maijā viņu mājās nesa-
stapām, bet saimniece Liene laipni mūs ie-
pazīstināja ar pusotru gadu veco Vidusāzi-
jas aitu suni Grantu. Viņš gan nebija īpaši 
priecīgs par mūsu vizīti, bet ļāvās bildēties 
un vēlīgi pieņēma reģistrācijas žetonu ar 
numuru 1. - Mūsu Grants uzrauga savu 

Sākta suņu reģistrācija

teritoriju, ir labs sargs un nemaz nav dus-
mīgs. Savu suni esam čipojuši, uzskatu, ka 
arī novadā viņš ir jāreģistrē, - teica Liene. 

Ilga Tiesnese

Ar 1. numuru Salacgrīvas novadā reģistrēts 
Kārļa Kleina mājas sargs Grants
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 Noslēgusies jauniešu biznesa plānu 
konkursa komercdarbības uzsākšanai Sa-
lacgrīvas novadā 6. kārta. Tajā iesniegti 
7 projekti. Mārtiņš Smilts plānoja Salac-
grīvā veidot radošo kafejnīcu, kurā varētu 
padzert kafi ju, klausīties mūziku un ie-
gādāties novada mājražotāju produkciju. 
Mārcis Neretnieks iecerējis iegādāties 
mežstrādnieka ekipējumu, lai varētu zāģēt 
kokus, krūmus un zarus. Kristapa Kalniņa 
projektā paredzēta atpūtas vietas izveide 
Salacas krastā, savukārt Elīna Eglīte nodo-
mājusi izveidot fi rmu Investigative Media, 
kas nodarbotos ar dokumentālo fi lmu vei-
došanu. Matīss Povics iesniedza projek-
tu par zivju tirgotavas izveidi - jaunietis 
plāno ražot un pārdot kvalitatīvas, gardas 
dažāda veida zivis, zivju produkcijas ra-
žošanas un degustācijas procesā piesaistot 
interesentu grupas. Selvins Novickis vēlas 
atvērt savu auto tīrīšanas salonu, kurā iz-
mantos Karcher tīrīšanas iekārtas. Selvins 
plāno tīrīt arī mēbeles un biroju telpas. Ar-
tūrs Baumanis kopā ar Jāni Veckalnu ie-
cerējuši peldošās saunas būvēšanu un pēc 
tam tās nomu. 
 Detalizēti iepazīstoties ar projektu do-
kumentāciju, fi nanšu plūsmām un katra 

pretendenta prezentāciju, vērtēšanas ko-
misija nolēma pašvaldības 2000 latu at-
balstu piešķirt S. Novicka, K. Kalniņa un 
M. Povica projektu realizācijai. A. Bau-
manim vērtēšanas komisija ieteica pre-
cizēt fi nanšu plūsmu, noskaidrot kā tiks 
risināti drošības un notekūdeņu jautāju-
mi un startēt nākamajā projektu kārtā, arī 
M. Neretniekam jāpiestrādā pie fi nanšu 
plūsmas. M. Smiltam ieteica vispirms at-
rast telpas, noslēgt līgumu un tad iesniegt 
projektu kādā no nākamajām kārtām. Arī 
M. Neretnieka projekts neguva atbalstu 
projekta nesakārtotās fi nanšu sadaļas dēļ, 
bet E. Eglītes projekts nepārliecināja vēr-
tēšanas komisiju. 
 Šo projektu novada jauniešiem vecu-
mā no 18 līdz 25 gadiem rīko Salacgrīvas 
novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs, tā mērķis - stimulēt jaunu komer-
santu veidošanos novadā. Konkursa uzva-
rētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar paš-
valdību par fi nansējuma (līdz 2000 latiem) 
saņemšanu no novada privatizācijas fonda 
uzņēmuma izveidošanai un komercdarbī-
bas sākšanai. 

Ilga Tiesnese

Beigusies jauniešu
projektu izvērtēšanas

6. kārta

Vērtēšanas komisijai savu peldošās saunas projektu prezentē Jānis Veckalns (no kreisās) 
un Artūrs Baumanis

 Šajā mācību gadā Valsts izglītības sa-
tura centrs organizē vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursu Kur saulīte 
rotājās, aicinot konkursa dalībniekus - 
izglītības iestāžu interešu izglītības māk-
slas pulciņu audzēkņus - pētīt saules zīmi, 
simbolu un jēdzienu latviešu tautas etno-
grāfi jā. Skolēni iegūtās atziņas realizēja 
oriģinālos vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas darbos.
 Konkursā ar izciliem rezultātiem star-
tē arī Salacgrīvas novada skolu audzēkņi. 
Konkursa 2. kārtas noslēgumā Vidzemes 
novadu 1. pakāpes laureātu vidū ir Liep-
upes vidusskolas pirmklasnieki Alīsija 
Medvedeva, Amanda Sarkisjana, Deniss 
Medvedevs (skolotāja Baiba Dobele). 
Dāvim Ozolam no Liepupes vidusskolas 
1. klases un Ancei Laiviņai, Tīnai Sārai, 
Diānai Nummurei no Krišjāņa Valdemā-
ra Ainažu pamatskolas (sk. Egita Repele) 
- 2. pakāpes diplomi. 3. pakāpe - Salac-
grīvas vidusskolas piektklasniecēm Katrī-
nai Vilkaušai un Alisei Bašēnai (sk. Iveta 
Rozenberga), kā arī Krišjāņa Valdemāra 
Ainažu pamatskolas 5. klases skolniecēm 

Elzai Puriņai, Sonorai Laksbergai, Lindai 
Smiltei, Samantai Kristai Kānītei un Unai 
Jēgerei. Vislielāko paldies pasākuma or-
ganizatori izteica pedagogiem, bez kuru 
atbalsta nav iedomājama neviena konkursa 
veiksmīga norise.
 Laureāti un viņu skolotāji 18. aprīlī tika 
aicināti uz 2. kārtas noslēguma pasākumu 
Vaidavas kultūras un amatniecības centrā. 
Pirms saņemt balvas, katram bija iespēja 
aplūkot visus konkursa darbus izstādē, 
apbrīnot laureātu radošumu un ideju ba-
gātību. Mājup skolēni devās ar piemiņas 
balvām un diplomiem, pašu rokām apglez-
notām saulītēm.
 Konkursa noslēdzošā - 3. kārta - norisi-
nāsies Rīgā ar izstādi, kas veltīta Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. 
Tajā būs apskatāmi arī mūsu 1. un 2. pa-
kāpes laureātu darbi. Noslēdzot konkursu, 
3. kārtā tiks izvērtēti un izvirzīti apbalvo-
šanai 30 laureāti valsts mērogā. 

Egita Repele,
Salacgrīvas novada Vizuālās mākslas 

metodiskās apvienības vadītāja

Skolēni vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā
Kur saulīte rotājās

Skolēni vizuāli plastiskās mākslas konkursā Kur saulīte rotājās

 11. aprīlī Kuivižos otrajā nodarbībā ti-
kās SIA Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs sponsorētā projekta At-
balsts jauniešiem zvejniecības tradīciju 
apguves un uzņēmējdarbības veicināša-
nai dalībnieki: Jānis Auziņš, Toms Ozols, 
Emīls Ļebedevs, Rihards Kastovs, Pauls 
Vinklers, Sandijs Kauliņš, Jānis Ozols un 
es, Kārlis Miksons. 
 Pirmais seminārs notika 5. aprīlī, kad 
izrunājām organizatoriskās tēmas, kā arī 
guvām ieskatu projektu rakstīšanā. Par 
to mums stāstīja Salacgrīvas vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā Sanita 
Šlekone. Šajā reizē devāmies praktiska-
jās nodarbībās. Jau pl. 10 no rīta braucām 
uz Kuivižiem pie zvejnieka Andra Sku-
jas, kur mācījāmies dažādus senus zvejas 
arodus, piemēram, tīklu lāpīšanu, mezglu 
siešanu un špleisēšanu (no vienas vir-
ves izveidot cilpu, ko nevar atraut vaļā). 
Jautrā kompānijā ar zvejnieku 2 stundas 
pagāja nemanot, jo bija daudz ko mācī-
ties. Man ļoti patika tīklu lāpīšana, jo tur 
bija nepieciešama loģiskā domāšana un 
precizitāte. Pēc pusdienām devāmies uz 
zvejnieka Visvalža Šrenka nesen dibināto 
uzņēmumu zv.s. Bute, kur iepazināmies 
ar uzņēmumu un tā darbības veidiem. Ti-
kām izvadāti nelielā ekskursijā pa zivju 
cehu, kur redzējām aukstuma kameras, 
zivju lenti, kūpinātavu un nēģu cepli. 
Varu teikt, ka Bute ir kā neliels Brīvais 

vilnis. Trešajā nodarbībā kopā ar Inesi 
Babri mācījāmies vienkāršās grāmatvedī-
bas kārtošanas pamatus un gada ienāku-
ma deklarācijas aizpildīšanu, izzinājām 
arī aktualitātes nodokļu grāmatvedībā. 
Nākamā nodarbība notika pie viesu nama 
Kraukļi īpašnieka Edmunda Birkenberga, 
kad strādājām praktiski - Rutas Birken-
bergas mācīti, tīrījām zivis, vārījām zupu, 
kurinājām ceplīti un kūpinājām zivis. Pēc 
kārtīgas pastrādāšanas baudījām sava 
darba augļus un tā kārtīgi pieēdāmies! 
Teorētiskajā seminārā AS Brīvais vilnis 
izpilddirektors Māris Trankalis skaid-
roja mārketinga pamatus, uzņēmuma 
vadību un riskus uzņēmējdarbībā. Savu-
kārt biedrības Jūrkante vadītāja Dzintra 
Eizenberga iepazīstināja ar Eiropas Ziv-
saimniecības fonda darbību. Piektās no-
darbības laikā Salacgrīvas kultūras namā 
iepazināmies ar kreditēšanas iespējām 
uzņēmējdarbībā un biznesa plāna sagata-
vošanas metodiku, kā arī apmeklējām AS 
Brīvais vilnis. Paldies VAS Hipotēku un 
zemes banka Valmieras fi liāles projektu 
vadītājam Jurim Ceicam, Salacgrīvas no-
vada domes ekonomistei Inārai Lazdiņai 
un Brīvā viļņa kvalitātes kontrolierim 
Henrijam Babrim!
 Jauniešu apmācība piekrastes zvejnie-
cības tradīciju saglabāšanā un zivsaimnie-
cības nozares uzņēmējdarbības veicināša-
nā Salacgrīvā noslēdzās 18. maijā novada 

Salacgrīvas jaunieši apgūst zvejniecības 
tradīcijas un biznesa pamatus

domes ēkā ar mācību laikā sagatavoto biz-
nesa plānu prezentācijām un diskusijām. 
Pēc tam jaunieši iepazinās ar plosta p ludi-
nāšanu Salacā, ar to saistītajām tradīcijām 
un tūrismu zvejniecības jomā.
 Paldies visiem, kas palīdzēja mums 

iepazīt zvejnieku un zivju apstrādātāju 
darbu, apgūt senos amatus un uzzināt par 
uzņēmējdarbības veidošanu. Apmācība 
bija interesanta, noderīga un izglītojoša.

Kārlis Miksons

Zvejnieks Andris Skuja māca jauniešiem špleisēt
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Plāksnīti pie Biedrību laivas stiprina Tēvzemes Daugavas vanagu biedrība

 Ierasts, ka Vasarsvētkos Salacgrīvas no-
vadā svin Biedrību dienu - jaunās biedrības 
pie īpašās laivas piestiprina plāksnītes, lai 
pēc tam kopā ar pārējām piedalītos sporta 
spēlēs Krasta ielas sporta laukumā. - Vasar-
svētkus esam iezaļojuši, ieplostojuši tiešām 
varenus, siltus un skaistus. Mums izveido-
jusies jauka tradīcija Vasarsvētkos sumināt 
biedrības, iepazīties citam citu un kopīgi 
pasportot, - atklājot svētkus, sacīja kul-
tūras nama vadītāja Pārsla Dzērve. Savu-
kārt novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs uzsvēra, cik svarīga ir biedrību 
darbība novadā: - Jūs brīvprātīgi īstenojat 
savas idejas un vēlmes, padarot mūsu dzī-
vi skaistāku, un dodat labumu sabiedrībai 
kopumā. Prieks par to, ka visas biedrības 
aktīvi darbojas. 
 Šogad savas plāksnītes pie Biedrību 
laivas piestiprināja 5 jaunas nevalstiskās 
organizācijas. Pirmā šo svarīgo un godpil-
no uzdevumu veica Sarkanā Krusta Salac-
grīvas nodaļa. - Sarkanais Krusts ir viena 
no biedrībām, kas pie mums darbojas ļoti 
ilgu laiku. Palīdzība, ko viņi sniedz, pa-
tiesi ir vajadzīga, - uzsvēra D. Straubergs. 
Biedrības pārstāve Ilga Līdaka apliecināja, 
ka viņa pārstāv visvecāko biedrību: - Sar-
kanais Krusts pasaulē dibināts pirms 150 
gadiem. Latvijas Sarkanajam Krustam, tā-
pat kā valstij, šogad apritēs 95 gadi. Esam 
brīvprātīga organizācija, kas nodarbojas 
ar labdarību, palīdzam maznodrošināta-
jiem, veicam drēbju apmaiņu, izdalām pār-
tikas pakas un organizējam donoru dienas.
 Tēvzemes Daugavas vanagu biedrības 
Salacgrīvas nodaļa daudz darījusi pilsētas 
un novada labā. Svētdien tās vadītāja Anna 

Kalniņa ar saviem biedriem arī piestiprinā-
ja plāksnīti pie Biedrību laivas. - Šī biedrī-
ba ieguldījusi lielu pūles jaunās paaudzes 
patriotisma audzināšanā, strādājusi vides 
sakārtošanā, daudz darba veltot Ferzena 
kapeņu sakopšanai. Šogad Salacgrīvā fes-
tivāla «Positivus» laikā notiks desmitais 
«Tēvzemes Daugavas vanagu» salidojums, 
- teica D. Straubergs. Savukārt pati A. Kal-
niņa par savu organizāciju sacīja, ka tā di-
bināta 1945. gadā, bet Salacgrīvas nodaļa 
- 1992. gadā. - Mēs ražīgi strādājam, ener-
ģijas mums vēl pietiek, mūsu biedru vidū 
ir trīs leģionāri - kungi cienījamā vecumā. 
Sadarbībā ar labdariem Amerikā, Anglijā 
un Kanādā mēs rūpējamies par daudzbēr-
nu ģimenēm. Gaidām jaunus biedrus un 
esam gatavi strādāt. Mūsu devīze ir „Dau-
gavas vanagi, sasauksimies, lai mēs kādā 
malā un cik mēs vēl dzīvi esam palikuši”, - 
vēstīja Annas kundze.
 Biedrība Zviedru ceļš dibināta pirms 
2 gadiem, tās plāksnīti piestiprināja Gatis 
Vēbers un Pēteris Priekulis. - Par «Zviedru 
ceļu» dēvējamies tāpēc, ka tieši tā saukta-
jos zviedru laikos mūspusē notika strauja 
attīstība - būvēja ceļus, ritēja tirdzniecība. 
Sadarbojamies ar Salacgrīvas muzeju un 
arī turpināsim to darīt. Tagad Rīgas ielā 
esam atvēruši savu mantu kambari, kurā ik-
viens interesents var aplūkot padomju laiku 
visdažādāko tehniku - fotoaparātus, televi-
zorus, radio aparātus un fi lmēšanas kame-
ras, - par sevi stāstīja vīri.
 Nākamā savu plāksnīti pie laivas pie-
stiprināja Ģimeņu biedrība. Tās vadītāja 
Ilze Rubene teica, ka organizācija pastāv 
tikai 7 mēnešus: - Šobrīd organizējam no-

 Vasarsvētki - 
Biedrību diena

darbības māmiņām ar maziem bērniņiem. 
Mēs zinām - bērnos ir mūsu novada nā-
kotne. Savu darbību attīstām pamazām, 
ar laiku piedāvāsim aktivitātes dažāda ve-
cuma bērniem un viņu vecākiem, lai inte-
resantāku padarītu gan savu, gan mazuļu 
dzīvi. Īpašu pārsteigumu Ģimeņu biedrība 
sagādāja Zviedru ceļa vīriem - viņi izvilka 
laimīgo lozi un dāvanā saņēma 2013. gada 
āra pasākumu organizēšanas komplektu.
 Biedrība Marmots ir piektais novada 
biedrību jaunums. Plāksnīti pie laivas pie-
skrūvēja tās vadītājs Sandis Birkenbergs. 
Viņš pastāstīja, ka angļu valodā marmot ir 
murkšķis. - Šis dzīvnieks ļoti aktīvi darbo-
jas vasarā, bet ziemā 3 mēnešus guļ. Mēs 
iepazīstināsim interesentus ar apkārtējo 
dabu, mācīsim prasmes un iemaņas izdzī-
vot dabā. Jaunās tehnoloģijas šobrīd ir ļoti 
attīstījušās, ikviens māk spēlēt jaunākās 

datorspēles, bet reālajā dzīvē ne visi prot 
iekurināt ugunskuru vai sasiet kurpju šņo-
res, - sacīja Sandis.
 Kad plāksnītes bija piestiprinātas, va-
rēja doties uz sporta spēlēm. Jāteic gan, 
ka šogad tajās piedalījās ne visu biedrī-
bu pārstāvji. Bet izturīgākie, atraktīvākie 
un spēcīgākie pulcējās Krasta ielas sporta 
laukumā, lai cīnītos par sportiskākās bied-
rības nosaukumu. Komandas un individu-
ālie dalībnieki sacentās badmintonā, spēlē 
Pentaque, ūdens nešanā ar cauru glāzi, vin-
grināja kāju pirkstiņus, pārnesot lietas no 
vienas bļodas uz otru, un izspēlēja fl orbola 
kombināciju ar soda sitienu. Sacensībās uz-
varēja biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei, 
aiz sevis atstājot Tingeltangelu un biedrību 
Sports Salacgrīvas novadam.
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 12. maijā kopā ar novada domes 
priekšsēdētāju Dagni Straubergu pieda-
lījos Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes studentes Jekaterinas Stubailovas 
diplomdarba aizstāvēšanā. Savā darbā 
Arhitektūras un būvniecības katedras 
studente, topošā ainavu arhitekte izstrā-
dājusi Salacgrīvas Zvejnieku parka nā-
kotnes redzējumu. Ir paredzēta Zvejnieku 

parka attīstība, ievērojot dabas ilgtspē-
jības principu. Jekaterina ir izvēlējusies 
šo skaisto un interesanto vietu saistīt ar 
Positivus festivālu un pilsētas izaugsmi. 
Parkā iecerēts uzbūvēt skatu torni, izvei-
dot gājēju taku un zvejnieku ciematu, kā 
arī izveidot zaļo bibliotēku un amfi teāt-
ri. - Aizbraucu, apskatījos, un Salacgrīva 
man iepatikās. Viss ļoti labi saskanēja – 

pilsēta, zvejnieku ciemats, zaļais novads, 
saules kolektori, jūras siltums, - stāsta 
Jekaterina.
 Diplomdarba recenzents arhitekts 
D. Straubergs studentes darbu novērtēja 
ar atzīmi 10 un sacīja: - Darbs ir izstrā-
dāts ļoti rūpīgi un atbilst prasībām, tas 
iezīmē galvenās Zvejnieku parka aprises, 
ievieš zināmu skaidrību. Iecerēto objek-

tu izveide padarīs parku pieejamāku un 
interesantāku tā apmeklētājiem. Prieks, 
ka projekta realizācijai nav vajadzīgi pa-
sakaini naudas līdzekļi un to var īstenot 
pakāpeniski. Ir lietas, ko varētu sākt jau 
šodien. Ar šo projektu noteikti iepazīsti-
nāsim jauno Zvejnieku parka pārvaldnie-
ku.
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Zvejnieku parka nākotnes vīzija

 Mākslas dienu mēnesī aprīlī pēc ilgiem 
laikiem mums Salacgrīvas muzejā ir īsta 
mākslinieku izstāde. Salacgrīvā un muze-
jā atkal ir salidojuši mūsu novadnieki Cī -
ruļi - savus darbus parādījuši astoņi četru 
paaudžu mākslinieki. Muzejā skatāms vec-
meistara Valda Kalnrozes darbs, aplūkoja-
mi Aldoņa Cīruļa un pārējās dzimtas māk-
slinieku - sievas Birutas, meitas Intas Cī-
rules-Kalnrozes, znota Valda Kalnrozes un 
jaunās paaudzes - mazbērnu Toma, Luīzes 
Zuzannas un Kristofera Valda darbi.
 Muzeja vadītāja Ieva Zilvere, atklājot 
izstādi, sacīja: - Domas par tik plašu izstā-
di radās pērnziem, kad atklājām Aldoņa 
Cīruļa izstādi. Visu gadu šo domu paturē-
jām prātā, un nu tā ir realizējusies. Pagāja 
ilgs laiks, kamēr iekārtojām izstādi, bet tas 
bija interesants un radošs darbs. Paldies 
Cīruļu dzimtai par ieguldīto darbu un sa-
lacgrīviešiem sagādāto prieku. Šī ir pava-
sarīgi silta un mīļa izstāde! 
 A. Cīrulis atzina, ka izstādi iekārtot bi-
jis grūts uzdevums. - Bet šodien mēs jūsu 
vērtējumam nododam to, ko esam sastrā-
dājuši pagājušās nedēļas laikā. Izstāde ir 
ļoti daudzveidīga - gleznas, lietišķā māks-
la, juvelierizstrādājumi, koka darinājumi. 
Šķiet, sanāca labāk, nekā domāts! Izstādes 
pamatā ir likta ģimene, sapratne un mīles-
tība, - viņš rezumēja.

 Pirms aplūkot izstādi, Aldoņa meita 
I. Cīrule-Kalnroze nedaudz pastāstīja par 
tās tapšanu un māksliniekiem. - Galvenais 
jau ir tētis, kuram pagājušajā gadā muzejā 
bija personālizstāde. Viņš mūs iedrošināja 
un pamudināja, jo Dievs mums ir devis 
talantu, vien jāstrādā. Liela māksliniece 
ir meita Luīze, kura zīmē jau no trīs gadu 
vecuma. Mājās ir sakrājusies paprāva vi-
ņas dabiņu kaudzīte, te izlikām labākos. 
Izstādē redzams arī pāris mazā mākslinie-
ka Kristofera zīmējumu, apskatāmi dēla 
Toma koka dizaina darbi, pašas veidotās 
piespraudes, vīra Valda mazie metālmāk-
slas jeb juvelieru izstrādājumi, jo lielos 
darbus šeit nav iespējams ievietot. Tāpat 
izlikām mammas ādas izstrādājumus un 
dabas materiālu veidotās bildes un, pro-
tams, tēta pavasarīgi priecīgās gleznas. 
Vecmeistara Valda Kalnrozes darbs ko-
mentārus, protams, neprasa.
 Visi izstādes dalībnieki savulaik mācī-
jušies Rīgas Dizaina mākslas vidusskolā 
un tagad labprāt liek lietā savas zināšanas 
un pieredzi. 
 Izstādes dalībniekus sveica tuvāki un 
tālāki viesi. Birutas kursa un Aldoņa studi-
ju biedrene Zinta Mennika sacīja: - Esmu 
ļoti priecīga, ka mēs, rīdzinieki, satieka-
mies Salacgrīvā. Paldies, ka ienesat tādu 
skaistumu mazpilsētā! Salacgrīva man ir 

Aldoņa Cīruļa un viņa ģimenes izstāde 
Salacgrīvas muzejā

Biruta, Inta un Aldonis Cīruļi izstādes atklāšanas brīdī

ļoti mīļa, te dzīvoju kopš 2006. gada un 
jūtos šejienei piederīga, kā ģimenē. Te cil-
vēks nekad nav viens, te ir ļoti laba aura. 
Savukārt Aldoņa tikpat kā krustdēls Mā-
ris Cīrulis atklāja, ka šī ir otrā izstāde, uz 
kuras atklāšanu atbraukusi viņa ģimene: 
- Mums ir liels prieks būt šeit un redzēt, 

kas jauns notiek Cīruļu famīlijā. Mēs esam 
tehnokrātiski cilvēki, lai gan dvēselē visi 
kādreiz esam zīmējuši. Ir liels prieks, ka 
kopā esat izveidojuši tik lielisku izstādi.
 Aicinu ikvienu apmeklēt šo interesanto 
un tik dažādo izstādi Salacgrīvas muzejā!

Ilga Tiesnese
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stādīja pūpolus, vēroja gulbjus, dziedāja 
un meditēja, piekopjot īpašo rituālu, ko 
pats dzejnieks nosaucis Dziedam Lielo 
Fa. Ligita stāstīja arī par citām talku rei-
zēm. Grāmatā 1985. gada martā Ziedonis 
raksta: - Parkus restaurē tāpat kā gleznas. 
Mums ir iepaticies Lāņu parks. Tas ir ma-
ziņš, darbietilpīgs un skaists. Tieši pēc 
viņa ierosinājuma notika parka sakopšana. 

Talkās piedalījies arī bijušais Lāņu skolas 
audzēknis tēlnieks Vilnis Titāns (1944 - 
2006), kurš 15 gadu kopā ar I. Ziedoņa 
dižkoku atbrīvotāju grupu katru sestdienu 
un svētdienu gājis kopt Latvijas ainavu, 
bet pie dižkokiem un citās kultūrvēsturis-
kajās vietās nolicis akmeņus ar iekaltām 
zīmēm un uzrakstiem. Tāds brūni pelēks 
laukakmens ir arī pie Lāņu parka. Tolaik 

Svētciema bibliotēkā godina dzejnieku Imantu Ziedoni
parkā balzama baltegles bija sasējušās 
biezoknī, jaunie stādi aizceļoja uz Dunti, 
Lēd urgas parku, Jelgavkrastiem. Tagad 
palikušas vien vecās egles. Jauno vairs 
nav…
 Tovakar skatījāmies video no izrādes 
Ziedonis un Visums, klausījāmies ierakstus 
no šogad izdotā mūzikas diska Ziedonis. 
Lācis. Sievietes. Dzejnieks sievieti dzejā 
gaidījis veselu mūžību, sarunājies ar viņu 
caur puķēm, savukārt komponists Kārlis 
Lācis tai piešķīris trauslas un kaislīgas 
mūzikas vaibstus.
 Pasākuma izskaņā ar muzikālu svei-
cienu priecēja Salacgrīvas mūzikas skolas 
klavierklases audzēknis Reinis Maurītis, 
spēlējot gan draiskās, gan mazliet smel-
dzīgās Ziedoņa dzejas melodijas. Aizdo-
mājāmies atkal par vārdiem - tutepatās, 
mēstepatās... Nāca prātā lielā doma par 
epifānijas rindām - katram citāda: - Nē, 
pilsone, šī vieta nav tukša. Te sēž mans 
gars, un viņam ir tiesības tur sēdēt. Jā, 
viņam ir mēteļa apveids, bet viņš ir mans 
gars.
 Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un 
publicista I. Ziedoņa piemiņu, 2013. gada 
maijs ir pasludināts par dzejnieka mēnesi, 
tā atzīmējot viņa 80. dzimšanas dienu. 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Ligita Jirgensone (vidū) stāsta par savu tikšanos ar dzejnieku

 22. aprīlis pasaulē tiek atzī-
mēts kā Pasaules ūdens diena. 
Pēc ANO iniciatīvas pirmā šāda 
diena notika 1993. gadā. Katrs 
gads tiek veltīts kādam noteiktam 
ar saldūdens resursiem saistītam 
tematam. 2013. gads turklāt ir 
pasludināts par Starptautisko 
ūdens sadarbības gadu.
 Atzīmējot šo dienu, Salac-
grīvas vidusskolā notika dažādas 
aktivitātes. 5. - 8. klašu skolēni 
pēc veselību veicinošas darba 
grupas iniciatīvas veidoja plakā-
tus, saistītus ar ūdens tematiku par 
dažādām tēmām: ūdens resursi 
pasaulē, ūdens mājsaimniecībā, 
rūpniecībā un siltumapgādē, dze-

ramā ūdens problēmas pasaulē, 
ledāju problēmas pasaulē, ūdens 
izmantošana dziedniecībā, izklai-
dei un atpūtai, ūdens kā transport-
līdzeklis, dabas katastrofas, kas 
saistītas ar ūdeni, Latvijas ūdens 
resursi. Plakātus veidoja arī dažas 
sākumskolas klases.
 Nedēļā pirms Ūdens dienas 
skolotāji savās stundās runāja par 
ūdeni kā svarīgu resursu atbilsto-
ši savam mācāmajam priekšme-
tam - gan meklēja tautasdzies-
mas, gramatikas uzdevumos 
izmantoja tekstus par ūdeņiem 
pavasarī, analizēja valodas stilus, 
rakstīja diktātus par ūdens tēmu, 
atkārtoja vārdiņus par ūdeni 

svešvalodās, runāja par dažādām 
dabas parādībām, ūdeni pārtikas 
produktos un mājsaimniecībā, 
ūdens nozīmi uzturā, risināja tek-
sta un radošus uzdevumus mate-
mātikā, ģeogrāfi jā par piekrasti 
un ūdens resursiem stundas vadī-
ja Ziemeļvidzemes biosfēras re-
zervāta darbinieki, kuri pievērsa 
skolēnu uzmanību ūdens resursu 
nozīmīgumam.
 Šādas kopīgas tematiskas stun-
das deva iespēju pārrunāt svarīgu 
tēmu uzreiz visos mācību priekš-
metos, liekot skolēniem aizdomā-
ties par ūdens nozīmīgumu.

Inta Cirša

Pasaules ūdens diena 
Salacgrīvas vidusskolā

 Aprīlis bijis īpaši radošs mē-
nesis Salacgrīvas vidusskolā. 
Radošo literāro darbnīcu dalīb-
nieki dažādās vecuma grupās ti-
kās ar Latvijā plaši pazīstamiem 
literātiem – Aivaru Eipuru, Māri 
Runguli un Valentīnu Lukaše-
viču. Šī iespēja tika nodrošināta 
Salacgrīvas vidusskolas projektā 
Radošo literāro darbnīcu orga-
nizēšana Salacgrīvas novadā, 
ko fi nansiāli atbalsta Valsts kul-
tūrkapitāla fonds un Salacgrīvas 
novada dome. Aprīlī turpinājās 
praktiskais darbs literatūras no-
zarē. Rakstnieki iepazīstināja 
auditoriju ar dažādu žanru darbu 
izstrādes pamatprincipiem, teo-
rētiskās zināšanas uzreiz varēja 
pārbaudīt praksē, veicot literārus 
uzdevumus.
 A. Eipurs īpašu atzinību iz-
teica 7.a klases skolniecei Zanei 
Holmai par dzejoli Lietus un 9.b 
klases skolniekam Deinam Kuz-
minam par dzejoli Mans laiks. 
Paldies par aktīvo dalību tika 
9.a klases skolniecei Robertai 
Spuriņai. Visi 22. aprīļa literārās 
darbnīcas dalībnieki, kuri tikās ar 

A. Eipuru, laipni aicināti iesniegt 
savus radītos darbus Sanitai 
Šlekonei Salacgrīvas vidussko-
lā. Autori, kuri iegūs A. Eipura 
atzinību, saņems īpašu balvu – 
dzejnieka šogad izdoto grāmatu 
Zemestrīce zābakā.
 Liels prieks par 5. un 6. kla-
šu skolēnu aktīvo iesaistīšanos 
projektā, veicot rakstnieka Māra 
Runguļa uzdevumu - izveidot 
darbu par tēmu Mans piedzīvo-
jums dabā. Tiekoties ar rakst-
nieku, ikviens dalībnieks lasīja 
savu sacerējumu, pilnveidojot 
arī uzstāšanās un darbu prezen-
tēšanas iemaņas. Pēc uzstāšanās 
tika saņemti praktiski ieteikumi 
konkrēto darbu papildināšanai. 
M. Rungulis interesantāko sace-
rējumu autoriem bija sagatavojis 
pārsteiguma balviņas. Žurnāla 
Zīlīte jaunākos numurus ar rakst-
nieka autogrāfu saņēma Salacgrī-
vas vidusskolas 5. un 6. klašu au-
dzēkņi Marta Antonova, Jolanta 
Cigan ska, Nauris Tomsons, Lize-
te Alma Balode, Ance Vanaga, 
Ilze Pogule, Jānis Krūmiņš, Alita 
Numure un Raivo Ramba.

 Vidusskolas grupā noritēja 
tikšanās ar literatūrzinātnieku un 
literatūras nozares profesionāli 
Valentīnu Lukaševiču, kurš uz-
deva gana sarežģītus uzdevumus. 
Par ko sarunājas velosipēdi, kad 
to saimnieki nav tuvumā? Kā zi-
nāt, vai taisnība, pēc kuras tu dzī-
vo, ir pareiza? Par ko sapņo jūra? 
Vislielāko atzinību guva asociā-
ciju tests, iepazīstot psiholoģi-
jas noslēpumus, ko var izmantot 
daiļdarbu veidošanā. Katrā ziņā 
pasākumu dalībnieki atzina, ka 
šīs radošās literārās darbnīcas 
motivē bērnus un jauniešus ne 
tikai tuvāk iepazīt latviešu litera-
tūru, bet arī pašiem uzdrīkstēties 
radīt oriģināldarbus. Paldies vi-
siem aktīvajiem literāro darbnīcu 
dalībniekiem, latviešu valodas 
skolotājiem, Kārlim Miksonam 
par pasākumu iemūžināšanu fo-
togrāfi jās un Ingūnai Ādmīdiņai 
par palīdzību darbnīcu organizē-
šanā.

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas 

direktora vietniece 
izglītības jomā

Par ko sapņo jūra un citi 
piedzīvojumi – turpinās literārās 

darbnīcas

 Dzejnieka Imanta Ziedoņa jubilejas 
priekšvakarā Svētciema bibliotēkā notika 
viņa piemiņai veltīts pasākums Iestaigā-
sim domās tavās. Tā mierīgi, nesteidzoties 
no sanākušajiem izskanēja pa mazai do-
mai, pa atmiņai, pa dzejas rindai… Tāda 
dīvaina sajūta apņem, skatoties video ar 
dzejnieka klātesību. Liekas jau, ka Ziedo-
nis ir te-tepatās – nekad nezūdošs kā Mē-
ness, kā Saule, kā zvaigznes... 
 Renārs Kaupers intervijā LTV Panorā-
mai teica: - Ziedonis rakstīja par visiem 
saprotamām un tuvām lietām, bet tajā 
pašā brīdī, ja man pajautātu, par ko viņš 
rakstīja, es nevarētu pateikt! Un tā laikam 
ir. Katram mums I. Ziedonis nozīmē kaut 
ko atšķirīgu. Arī tikšanās ar viņu katram 
bijusi citādāka. Skolu jauniešiem - litera-
tūras stundās, citam - epifānijas lasot vai 
dziesmas ar dzejnieka vārdiem dziedot. 
 Pasākumā klausījāmies Indras Mednes 
un Aelitas Nagles epifāniju lasījumus. Sa-
vukārt Dainai Ukasei un Ligitai Jirgenso-
nei bija stāsts par tikšanos ar dzejnieku. 
Ligita aicināja ielūkoties 1992. gada iz-
devumā Tutepatās. Grāmatā atrodamas I. 
Ziedoņa piezīmes par Lāņu parka sakop-
šanas talkām, dižkokiem un pūpolvītolu 
stādīšanu. Ligitas stāstījums uzbūra 1982. 
gada aprīļa rītu, kad I. Ziedonis kopā ar 
26 dabas draugiem un Lāņu skolas peda-
gogiem cīruļputenī kāpās pie Lāņu skolas 

 7. maijā savu 15. dzimšanas 
dienu svinēja SIA Albert Tho-
mann uzņēmums Liepupē, kas 
nodarbojas ar kūdras izstrādi, 
pārstrādi, ražošanu un pārdošanu. 
Firmas izpilddirektore Ludmila 
Šica kopā ar darbiniekiem svēt-
ku reizē īpašniekam Albertam 
Tomanam bija sagatavojuši īpašu 
pārsteigumu. Jau pirms pl. 8 no 
rīta pie izrotātajiem uzņēmuma 
vārtiem pulcējās darbinieki, kora 
Pernigele dziedātāji un nova-
da domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs. 
 Gaidot Tomana kungu, koris 
iemēģināja savas balsis un visi ar 
nepacietību vēroja ceļu, no kuras 
puses tuvosies gaviļnieks. Pie-
braucot  Tomana kungs rādījās 
samulsis un pārsteigts un izteica 
Ludmilai aizrādījumu: - Varējāt 
taču mazliet sagatavot, neesmu 
saposies un sarūpējis cienastu... 
Izpilddirektore uz to atbildēja: 
- Noslēpumu mēs glabājām līdz 
pēdējam, arī darbiniekiem pa-

teicām tikai iepriekšējā vakarā. 
Mēs negribējām iepriekš neko 
sacīt, jo zinām - jums vienmēr 
galvenais ir darbs. Uzvalkā jūs 
neesam redzējuši, un par cienas-
tu jau ir padomāts.
 L. Šica, sveicot SIA īpašnieku, 
sacīja: - Pirms 15 gadiem šeit, 
mūsu dzimtenē, kas tagad kļu-
vusi par tavām otrajām mājām, 
tu nodibināji savu fi rmu. Par vi-
siem esi rūpējies, palīdzējis un 
atbalstījis, tāpēc vēlamies šodien 
tev pateikt paldies! Viss, kas aiz 
vārtiem, ir tevis radīts, tie ir tava 
darba augļi! 
 Pasniedzot pateicību fi rmas 
īpašniekam, domes priekšsēdē-
tājs sacīja paldies par radītajām 
darbavietām, sakārtotu vidi, at-
balstu kolektīviem un ieguldīju-
mu novada attīstībā. Savu labvēli 
ar skanīgām dziesmām vācu un 
latviešu valodā sveica koris Per-
nigele. 

Ilga Tiesnese

Sveicam SIA
Albert Thomann 

jubilejā!

SIA īpašnieks Alberts Tomans un izpilddirektore Ludmila Šica pie dzim-
šanas dienas tortes
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 9. maijā Salacgrīvas Sarkanā Krusta (SK) nodaļā pul-
ciņš brīvprātīgo - kustīgā dzīvesveida atbalstītāju - no-
slēdza savu vingrošanas sezonu. Kopā esam apguvuši 
daudz jaunu vingrojumu, kas nepieciešami, lai uzturētu 
sevi mundru. Vasarā to visu darīsim individuāli. Todien 
runājām arī par pilsētā notiekošo un pierakstījām savus 
vērojumus un konstatētās nepilnības, spriedām, ko un kā 
vajadzētu uzlabot ikvienam no mums. SK nodaļas vadītāja 
Ilga Līdaka solīja šos jautājumus noskaidrot novada domē. 
 Saprotam, ka neviens nav pilnīgs un ne visus darbus 
var padarīt uzreiz, bet visi ceram uzlabot dzīvi garīgi, fi -
ziski, sociāli un emocionāli, cenšoties saprast sevi un otru 
cilvēku. Ideālu cilvēku nav, ciešanu netrūkst ikvienam, 
taču tukšas, grēcīgas dzīves jābaidās vairāk nekā to. Rūpē-
simies par sevi un līdzcilvēkiem! Izvēlēsimies vasarā sev 
tīkamas aktivitātes! Labāk, lai tās būtu ārā, jo tad ir iespēja 
apvienot veselībai nepieciešamo - saules gaismu, svaigu 
gaisu un kustības. 
 Pavasaris tuvojas noslēgumam, pie durvīm klauvē va-
sara. Vēlu visiem veiksmi, izturību, veselīgu dzīvesveidu. 
Darīsim labus darbus no sirds, domājot gaišas domas par 
prieku sev un citiem. Lai jauka vasariņa, puķes zied, putni 
dzied, darbi sokas, nogurumu nezin rokas!

Janīna Ramata

Par vasaru domājot...

 Liepupes bibliotēka iesaistījās konkursā Radošais pasā-
kums par drošību manā bibliotēkā 2013, kas risinājās visu 
februāri. Konkurss notika ar Latvijas bibliotekāru bied-
rības, KIS projekta Trešais tēva dēls, Microsoft Latvija, 
Telia Latvija un draugiem.lv atbalstu. Manas bibliotēkas 
organizētos pasākumus atbalstīja Liepupes vidusskolas 
bibliotekāre Sandra Zaķe un informātikas pulciņa skolo-
tāja Iveta Špūle. Skolas bibliotēkā 1. klases skolēni iepa-
zinās ar interaktīvo spēli Pele, drošība un internets. Infor-
mātikas pulciņa dalībnieki tika iepazīstināti ar mājaslapu 
www.drossinternets.lv, kur gan skolēni, gan viņu vecāki 
var iegūt informāciju par interneta drošu izmantošanu. 
Pēc tam ar skolēniem pārrunājām, kur var atrast mīklas, 
pasakas, prāta spēles un citas tēmas, ko izmantot mācību 
darbā. Konkursā piedalījās 75 bibliotēkas un noorganizēja 
258 dažādas aktivitātes. 
 30. aprīlī Rīgā notika šī konkursa noslēguma pasākums, 
kurā organizētāji pateicās bibliotekāriem par ieguldīto dar-
bu skolēnu izglītošanā interneta vidē un ļāva uzkrāt ener-
ģiju jauniem darbiem.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja 

Drošība internetā

 Jau otro gadu Salacgrīvas vidusskolas 
9. klašu skolēni (kopskaitā  15) un viņu 
audzinātājas no 10. līdz 16. aprīlim jauku 
nedēļu pavadīja Vācijā -  Handevitas paš-
valdības skolu centrā. Abu pašvaldību - 
Salacgrīvas un Handevitas - draudzība ilgst 
jau vairākus gadus, pērnruden 15 vācu 
skolēni ciemojās mūsu devītklasnieku ģi-
menēs, iepazīstot latvisko dzīvesveidu. Nu 
mēs devāmies atbildes vizītē. Skolēni drau-
dzīgus kontaktus uzturēja visa mācību gada 
garumā, tāpēc tikšanās bija īpaši sirsnīga. 
 Pēc lidojuma un 2 stundu brauciena au-
tobusā mūs pie Handevitas skolas sagaidīja 
ar ovācijām. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, 
tāpat kā Salacgrīvā, un katru rītu mums ne-
ierasti agri (stundas sākas 7.30) devās uz 
nodarbībām skolā. 
 11. aprīlī mūs sveikt ieradās Handevitas 
pašvaldības vadītājs Artūrs Kristiansens, 
kurš katram skolēnam pasniedza piemiņas 
veltes. Uzrunu teica arī skolas direktors 
Andreass Pavleks un projekta koordina-
tori - Tilo Jagovs un Daniela Šneidere. Kat-
ra diena bija rūpīgi saplānota - no rīta noti-
ka radošās darbnīcas, kurās kopā darbojās 
tikai projektā iesaistītie jaunieši. Viena gru-
pa mājturībā gatavoja gardu sīpolkūku un 
īpašu desertu, bet otra pa to laiku mācījās 
līnijdejas. Mākslas nodarbībās skolēni īpa-
šā tehnikā apgleznoja fotogrāfi jas slavenā 
mākslinieka Džeimsa Rici (James Rizzi) 
stilā. Tekstiliju nodarbībā gatavojām fi lca 
trauciņus, dabaszinātņu nodarbībās vei-
cām eksperimentus par spēku iedarbību uz 
priekšmetiem ūdenī. Darbmācībā katrs iz-
gatavoja spēli no koka detaļām, ko ar lielu 
interesi var spēlēt liels un mazs. Pēc nodar-
bībām skolēni atpūtās 20 minūšu starpbrī-
žos, kuru laikā nedaudz iepazinām skolu. 
Interesanti likās tas, ka garajā starpbrīdī 

visiem skolēniem obligāti jāuzturas ārā, 
skolas iekšpagalmā. Lielu interesi izraisīja 
divu suņu klātbūtne skolā. Gan starpbrīžos, 
gan stundu laikā suņi ar saviem pavado-
ņiem pastaigājās pa skolu. Izrādās, suņus 
izmanto kā terapijas līdzekli skolēniem ar 
uzmanības un mācību traucējumiem - suņi 
palīdz noņemt stresu, nomierina. 
 Pārsteidza skolas plašās telpas, īpaši jau-
nais korpuss ar milzīgajām kāpnēm hallē. 
Ne mazāk mūs izbrīnīja tas, ka visas telpas 
ir aizslēgtas un katram skolotājam rokās 
ir liela atslēgu bunte. Mācības notiek līdz 
pulksten 13, kad visi dodas uz Leiputriju - 
skolas ēdnīcu, kurā pārsteidza lielā salā-
tu izvēle un ēdienu kvalitāte. Jāatzīmē, ka 
pieredzi ēdināšanā skolā, kā arī pagarinātās 
grupas nodarbībām vācieši ir pārņēmuši no 
mūsu skolas. 
 Ja runājam par izglītošanu, tad ne meto-
dika, ne bērnu iesaistīšana darbā īpaši ne-
pārsteidza ne mūsu skolēnus, ne skolotājus. 
To nevarētu teikt par kabinetu aprīkojumu 
un mācību līdzekļiem. Skolēni ir pilnībā 
nodrošināti mācību procesam. 
 Pēc stundām projekta dalībniekiem bija 
īpašas nodarbības. Pirmajā dienā - sporta 
aktivitātes, otrajā veselības skrējiens, kas 
notika vienlaikus visā Vācijā. Arī mūsu 
skolēni piedalījās, stundu garo skrējienu 
veica Daniels Ostapko un Rihards Paeglis. 
Vēlāk pēc piknika devāmies pa vēsturisko 
tirdzniecības ceļu spēlēt golfu Hulerupā. 
Golfa spēle īpaši aizrāva zēnus. 
 13. aprīlī visi devāmies uz Flensburgu, 
lai ar kuģīti Vikings dotos uz Gliksburgas 
pili. Visiem patika gides stāstījums un pili 
apskatījām no moku kambariem līdz pat 
jumta stāvam. Latvijas TV skatītājiem šī 
pils saistās ar seriālu Firsts un meitene. Pils 
skaistums un baltais atspulgs ūdenī atstāja 

neizdzēšanu iespaidu. Pēc atgriešanās ap-
skatījām Flensburgu, kas ir sena dāņu pilsē-
ta. Tās vecpilsētas šaurās, bruģētās ieliņas, 
baznīcas un skaistā ostmala patika visiem. 
Vakarā posāmies uz tikšanos ar viesģime-
nēm skolas aulā, kur vecāki kopā ar bēr-
niem uzklāja bagātīgu bufetes galdu un 
mums bija iespēja noklausīties audzēkņu 
koncertu. Prieks bija arī par mūsu bērniem, 
kuri uzdrošinājās kāpt uz improvizētās ska-
tuves ar saviem priekšnesumiem. Paldies 
Robertai, Gunai un Arnim! Vislielākā atzi-
nība bija vācu bērnu vecāku paldies par šo 
kopprojektu, kā arī atsauksmes par bērnu 
pavadīto laiku Salacgrīvā. Savukārt sko-
lotājas Rutas Valenieces uzrunā izskanēja 
paldies Handevitas skolotājiem, viesģime-
nēm par ieguldīto darbu.
 Svētdienu katrs skolēns pavadīja savā 
viesģimenē un nākamajā dienā ar aizrautī-
bu dalījās iespaidos. 
 15. aprīlī pēc nodarbībām skolā devā-
mies uz Flensburgas alus darītavu, kam ir 
vairāk nekā 100 gadu vēsture. Ražošanas 
procesu redzējām no iesala pagatavošanas 
līdz pat gatavās produkcijas iesaiņošanai. 
Īpaši aizrautīgs bija degustācijas process, 
kura laikā varējām baudīt dažādus bezalko-
holiskos dzērienus un pie tiem paredzētās 
uzkodas. 
 Pavisam nemanot pienāca pēdējā pro-
jekta diena. Atvadas skolā bija ar asarām 
acīs gan skolēniem, gan vecākiem. Kopā 
pavadītais laiks mūs ļoti satuvināja. Visi 
ieguvām jaunu pieredzi, jaunus draugus, 
papildinājām savas svešvalodu prasmes 
(īpašs paldies skolotājai Valeniecei par lie-
liskajiem tulkojumiem, jo gidi lielākoties 
sniedza informāciju vācu valodā), iepazi-
nām vācu cilvēku dzīvesveidu un skolas 
darba vidi. Šīs nedēļas laikā tika arī pārru-

nātas turpmākās sadarbības iespējas, bija 
tikšanās ar cilvēkiem, kuri iesaistījās pro-
jekta pirmsākumos un bez kuru līdzdalības 
nebūtu ne paša projekta, ne fi nansiālā at-
balsta. Tāpēc liels paldies Bojam Pikelam, 
A. Kristiansenam, Brunhildei, Īrisai, Han-
devitas skolas direktoram, projekta vadītā-
jai, skolotājiem entuziastiem un, protams, 
skolēniem un viņu vecākiem! 
 Liela pateicība arī mūsu skolēniem, kuri 
godam pārstāvēja Salacgrīvas novadu! 
Viņu uzvedība un zināšanas patiesi priecē-
ja. Īpašs paldies mūsu pašvaldības vadītā-
jam Dagnim Straubergam un skolēnu ģi-
menēm, kas ieguldīja lielu darbu, lai bērni 
varētu iesaistīties projektā. Bet paši bērni 
saka: - Sveika, Handevita, līdz rudenim! 
Gaidīsim ciemos Salacgrīvas vidusskolā. 
Jau tagad domājam par to, kā interesantāk 
un saturīgāk pavadīt laiku kopā ar drau-
giem un turpināt labi iesākto darbu. 
 Salacgrīvas vidusskolas skolēni Emīls 
Eglītis, Daniels Ostapko, Kārlis Miezis, 
Mārcis Melnis, Deins Kuzmins, Andris 
Roz miaņecs, Arnis Leimanis, Rihards Pa-
eglis, Agnese Močāne, Guna Brenda Pogu-
le, Artūrs Minkevičs, Roberta Spuriņa, Sa-
manta Ganiņa, Annija Pabrika, Līva Kitija 
Bašēna un skolotājas Ruta Imanta Valenie-
ce un Ināra Biseniece ir sajūsmā par brau-
cienu pie draugiem. A. Rozmiaņecs stāstīja: 
- Bija daudzveidīga programma, radošās 
darbnīcas, varējām izvēlēties, ko darīt. Pa-
tika dzīvošana ģimenēs, brauciens bija ļoti 
pārdomāts un interesants, varējām iepazīt 
vācu kultūru un dzīvesveidu. Arī A. Lei-
manim brauciens paticis: - Skola bija mo-
dernāka, jaunāka un citādāka nekā mums. 
Skolā visi, arī skolotāji, noskaņoti pozitīvi. 
Brauciens foršs, visiem iesaku!

Ināra Biseniece

Atkalredzēšanās prieks Handevitā

vākie un jaunākie draugu kolektīvi, 
notika 11. maijā Salacgrīvas kultūras 
namā. Saivas jampadracī uzstājās 
10 kolektīvu: Balvu Luste, Mado-
nas Atvasara, Rīgas Baltābele, Cēsu 
Dzirnas, Saulkrastu Saulgrieži, Lim-
bažu Sagša, Straupes Munsturis, Si-
guldas Sidrabdancis un Ogres Ogrē-
nietis. Koncerta pirmajā daļā kolektī-
vi dejoja savas iecienītākās dejas, bet 
otrajā - 5 deju kopas izrādīja savā ko-
lektīvā šajā sezonā veidotās jaunra-
des dejas. Saiva ar V. Kalniņas nesen 
izveidoto Danci ar mainīšanos dalīja 
1. vietu ar Atvasaras Saimes danci. 
Ikgadējais Saivas jampadracis arī 
šogad deva daudz pozitīvu emociju 
gan skatītājiem, gan pašiem dejotā-
jiem. Kopā ar Cielavas spēlmaņiem 
tika iemēģināta Zviedrijas festivālam 
veidotā programma.
 Mēs jaunāki nekļūstam, taču jau-
nību sirdī saglabājam, pateicoties 

savai vēlmei būt allaž kustībā savu 
domubiedru pulkā. Aicinām mums 
pievienoties oktobrī, kad sāksim jau-
no darba sezonu. Taču jau 15. jūnijā 
tiksimies 3. Salacgrīvas senioru svēt-
kos, Jāņu dienas ielīgošanā, Pilsētas 
svētkos.
 Saivas kolektīvs izsaka lielu pa-
teicību Salacgrīvas novada domei, 
kultūras nama darbiniekiem, AS Brī-
vais vilnis, AS Impress Metal Packa-
ging LTD, kā arī īpašu paldies Kār-
lim Kleinam par sapratni un atbalstu, 
ko saņēmām, gatavojoties šā gada 
atbildīgajiem pasākumiem.
 Lai Dievs dod mums visiem spē-
ku, veselību un lielu emocionālu 
baudījumu, izdejojot latvju deju 
rakstus lielajos Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā!

Valda Logina,
senioru deju kolektīva «Saiva»

ilggadējā dalībniece

Vēl mēs varam priecāties un dejot,
Saulei pretī mūžu ejot!
 Deju kopas Saiva 51. dar-
ba sezona aizvadītajā rudenī 
sākās un turpinājās ar lieliem 
un nopietniem uzdevumiem. 
Ikviena pašdarbības kolektī-
va lielākais darbības mērķis 
šajā sezonā ir piedalīties XV 
Deju svētkos Rīgā. Lai iegūtu 
uz to tiesības, tiek ieguldītas 
neskaitāmas pacietīga darba 
stundas, gatavojoties repub-
likas mēroga skatēm. Martā 
notikušajā deju kolektīvu 
skatē senioru deju kolektīvs 
Saiva ieguva augstākajai pa-
kāpei atbilstošu vērtējumu, 
ierindojoties Latvijas labāko 
senioru deju kolektīvu pir-
majā desmitniekā. Tātad jū-
lija pirmajā nedēļā Daugavas 
stadionā starp 15 000 visu 
paaudžu dejotājiem būsim arī 
mēs. Atsevišķā senioru koru 
un deju kolektīvu koncertā Ķīpsalas 
hallē Saiva būs to 24 kolektīvu skai-
tā, kas izdejos Valentīnas Kalniņas 
Saivas kadriļu un Ojāra Graša deju 
Pagriezies, saulīte.
 Taču pirms šiem svētkiem jūnija 
pirmajā nedēļā Saiva kopā ar Ciela-
vas spēlmaņiem dosies uz Zviedriju, 
kur piedalīsies vietējās deju asoci-
ācijas organizētajā vasaras deju fes-
tivālā Ševdes (Skövde) pilsētā. Tur 
salacgrīvieši izdejos 2 programmas, 
festivāla dalībnieki varēs mācīties arī 
latviešu etnogrāfi skās dejas. Rudenī 
tika iestudētas un Zviedrijā izdejotas 
arī festivāla organizētāja un mūsu 
draugu kolektīva vadītāja Kari Ketu-
nena iemācītās somu dejas.
 Savas pastāvēšanas gados iegūts 
liels draugu pulks. Tiekam bieži ai-
cināti ciemos uz jubilejām un drau-
dzības koncertiem. Pēdējais lielākais 
pasākums, kurā piedalījās mūsu tu-

Saiva savā Jampadracī
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 Viena no mūsu galvenajām prioritātēm 
ir caurskatāms un tālredzīgs darbs Salac-
grīvas novadā un tās domē. Tas nozīmē, ka 
lēmumi tiek pieņemti atklāti un atbilstoši 
iedzīvotāju interesēm.
 Mūsu otrā prioritāte ir nodrošināt de-
centralizāciju visā novadā, kā arī veicināt 
vienlīdzību starp visiem novada pagas-
tiem. 
 Trešā prioritāte – paaugstināt Salacgrī-
vas novada iedzīvotāju labklājības līmeni.
 Pārvalde: 

 nodrošināt labu servisu pilsētas domē 
un pagasta pārvaldēs;

 veicināt atklātumu un caurskatāmību 
lēmumu pieņemšanas procesā;

 ievērot vienlīdzīguma principu starp vi-
siem novada pagastiem;

 projektus izstrādāt un realizēt ciešā sa-
darbībā ar sabiedriskajām organizācijām, 
biedrībām un interešu grupām;

 veicināt konkursu godīgu norisi pašval-
dības pasūtījumiem un brīvajām vakan-
cēm.
 Cilvēku labklājība, demogrāfi ja un 
sociālais atbalsts:

 izvērtēt komunālo pakalpojumu snie-
dzēju tarifu likmju atbilstību sniegtajam 
pakalpojumam;

 nodrošināt sabiedrisko kārtību un izvei-
dot drošības dienestus lielākajās pagasta 
pārvaldēs;

 fi nansiāli atbalstīt ģimenes ar bērniem;
 nodrošināt brīvpusdienas ģimenēm ar 

trim un vairāk bērniem;
 atbalstīt doktorātus, lai iedzīvotāji sa-

ņemtu kvalitatīvu un mūsdienīgu veselī-
bas aprūpi;

 efektīvi izmantot projektu par algota-
jiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;

 veicināt profesionālu sociālā darba at-
tīstību.
 Uzņēmējdarbība:

 kvalitatīva uzņēmējdarbības vides ra-
dīšana, lai piesaistītu jauniešus ar inovatī-
vām idejām;

 informēt jauniešu par biznesa inkubato-
ru un tā sniegtajām iespējām;

 nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 
jaunajiem uzņēmējiem darba vietu veido-
šanai;

 projektu atbalstīšana gan biedrībām, 
gan uzņēmējiem;

 atbalstīt uzņēmumus, kas attīsta tūris-
ma nozari Salacgrīvas novadā;

 popularizēt un veicināt informētību par 
Salacgrīvas novada tūrisma objektiem;

 atbalstīt novada uzņēmējus un ražotā-
jus.
 Izglītība, kultūra un sports:

 skolu vīziju un mērķu uzstādīšana;
 uzlabot novada izglītības iestāžu kvali-

tāti – nodrošināt esošo vidusskolu sagla-
bāšanu;

Nr
Vārds, 

uzvārds 
(18)

Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves 
vieta Tautība

1 Dagnis 
Straubergs

1969 Salacgrīvas 
novada dome

priekšsēdētājs augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

2 Ilona Balode 1965 VSIA Bērnu 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca Ainaži

valdes locekle augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

3 Lija Jokste 1961 z.s. Vīganti īpašniece vidējā Salacgrīvas 
novads

latviete

4 Ivo Īstenais 1972 Salacgrīvas ostas 
pārvalde

pārvaldnieks augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

5 Skaidrīte 
Eglīte

1955 Individuālais 
uzņēmums 
Limbažu rajona 
ģimenes ārstes 
S.Eglītes doktorāts

direktore augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

6 Sanita 
Šlekone

1984 Salacgrīvas 
vidusskola

direktora 
vietniece 
izglītības jomā

augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

7 Inga 
Čekaļina

1974 Veikals Loreta vadītāja augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

8 Jānis Cīrulis 1954 Salacgrīvas 
novada dome

izpilddirektors augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

9 Māris 
Trankalis

1959 AS Brīvais vilnis izpilddirektors augstākā Jūrmala latvietis

10 Dace 
Martinsone

1953 Salacgrīvas 
novada dome 

priekšsēdētāja 
vietniece

augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

11 Gints Šmits 1985 Latvijas organiskās 
sintēzes institūts

asistents augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

12 Aleksandrs 
Rozenšteins

1968 Salacgrīvas 
novada zvejnieku 
saimniecība Kurķis

īpašnieks vidējā Salacgrīvas 
novads

latvietis

13 Andris 
Zunde

1960 Salacgrīvas 
novada dome

Liepupes 
tautas nama 
vadītājs

augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

14 Kaspars 
Ķemers

1985 SIA Ķemers 
Business And Law 
Company 

valdes 
priekšsēdētājs

augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

15 Aija 
Kirhenšteine

1944 pensionāre  augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

16 Eduards 
Ādmīdiņš

1962 Salacgrīvas 
vidusskola

direktors augstākā Salacgrīvas 
novads

latvietis

17 Edmunds 
Birkenbergs

1949 z.s. Kraukļi īpašnieks vidējā Salacgrīvas 
novads

latvietis

18 Normunds 
Tiesnesis

1962 Salacgrīvas ostas 
pārvalde

kuģa Brutus 
kapteinis

vidējā Salacgrīvas 
novads

latvietis

Salacgrīvas novads – 
centrs ar savu pārvaldes 

un ekonomisko 
patstāvību

 Ainaži, Mērnieki, Kuiviži, Vecsalaca, 
Korģene, Lauvas, Svētciems, Lāņi, Salac-
grīva, Tūja, Liepupe, Dunte ir mūsu no-
vads - šeit dzīvo mūsu ģimenes, te ir mūsu 
mājas un darbs.
 Attīstīsim Salacgrīvas novadu kā spēcī-
gu Ziemeļvidzemes fi nanšu, rūpniecības, 
tirdzniecības, izglītības, kultūras un tūrisma 
centru. 
 Nodrošināsim lauku, pilsētas un jūras 
saimniecības līdzvērtīgu un ilgtspējīgu at-
tīstību.
 Mēs, Salacgrīvas novada patrioti, aici-
nām visus labas gribas cilvēkus vienoties 
kopējai attīstības politikai novadā, kas to 
veidotu par skaistu, ekonomiski stabilu un 
drošu novadu, kurā aug ļaužu labklājība un 
vienotība. 
 Dzīvosim, strādāsim un plānosim nova-
da dzīvi, ņemot vērā trīs pamatprincipus – 
godīgumu, atklātību, profesionalitāti.
 Mēs iestājamies par patieso vērtību no-
stiprināšanu ģimenēs, īpaši atbalstot daudz-
bērnu un jaunās ģimenes. 
 Gādāsim, lai bērniem, kuriem nepie-
ciešama ārpusģimenes aprūpe, mājas būtu 
mūsu novadā. Atbalstīsim labdarības ak-
cijas, jo tās veicina sociālo līdzcietību un 
atbildību.
 Esam par vienotu novada izglītības sis-
tēmu, esošo skolu un bērnudārzu saglabā-
šanu un uzturēšanu.
 Iestājamies par mūzikas un mākslas sko-
lu infrastruktūras uzlabošanu Ainažos un 
Liepupē.
 Iestājamies par Limbažu un Salacgrīvas 
novada sporta skolas infrastruktūras uzla-
bošanu novadā. 
 Atgriezīsimies pie krīzes skartā sporta 
kompleksa būvniecības modelēšanas, kā 
arī labiekārtosim stadionus un sporta zāles 
novadā.
 Atbalstīsim pedagogu tālākizglītību, 
jauniešu un pedagogu dalību starptautiska-
jos projektos, arod-/profesionālās izglītības 
iegūšanu novadā.
 Veicināsim vietu skaita palielināšanu 
veco ļaužu pansionātā, radot iespējas ve-
cumdienas pavadīt dzimtajā pusē.

 Pilnveidosim alternatīvo aprūpi, izvei-
dosim dienas centru cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.
 Nodrošināsim sadarbību ar neatliekamās 
palīdzības dienestu.
 Veicināsim visu paaudžu iedzīvotājiem 
veselīga dzīvesveida iespējas novadā, vei-
dojot daudzveidīgu, plašu kultūras un spor-
ta vidi.
 Iestāsimies par novada kultūras tradīciju 
saglabāšanu un attīstību, turpināsim iesāk-
tos starptautiskos festivālus, atbalstīsim ra-
došas iniciatīvas.
 Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, īpa-
ši tautas mākslu.
 Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu darbo-
ties biedrībās, tās atbalstot fi nansiāli.
 Saglabāsim un modernizēsim novada 
bibliotēkas, laukos bibliotēku pakalpoju-
mus sniegs bibliobuss.
 Sadarbosimies ar visām kristīgajām 
konfesijām.
 Novads ir mūsu kopējās mājas, kuru vei-
do katras atsevišķas ģimenes mājokļi.
 Iestājamies par īpašiem atbalsta pasā-
kumiem krīzes situācijās, izvērtējot katru 
atsevišķu gadījumu un situāciju.
 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 
attīstīsim kārtības nodaļu ar pārstāvniecību 
visā novada teritorijā.
 Turpināsim attīstīt novada infrastruktū-
ru – kvalitatīvu ielu un ceļu remontu, ap-
gaismošanu, rotaļu laukumu un veloceliņu 
izveidi.
 Nodrošināsim kvalitatīvus ūdenssaim-
niecības pakalpojumus.
 Piesaistot ES fondu līdzekļus, nodroši-
nāsim daudzdzīvokļu māju energoefektivi-
tātes paaugstināšanu.
 Pabeigsim uzstādīt norādes uz lauku 
viensētām.
 Attīstīsim esošās ostas, atbalstīsim zvej-
niecību un tūrismu no Duntes līdz Aina-
žiem. 
 Piesaistot valsts, starptautisko institūciju 
un privātos līdzekļus, atjaunosim vēsturis-
kās piestātnes, sekmēsim jahtu piestātņu 
izveidi, jaunu tūrisma maršrutu izstrādi.
 Nodrošināsim zvejniecības kā tradici-
onālas un kultūrvēsturiskas nodarbes sagla-
bāšanu.
 Saglabāsim līdzvērtīgus noteikumus uz-
ņēmējdarbībai Salacgrīvas ostā. 
 Labiekārtosim jahtu ostas laukumu Sa-
lacgrīvā.

Politiskās partijas Reģionu alianse 
pr iekšvēlēšanu programma

 Turpināsim sadarbību ar draudzības pil-
sētām Hēdemēsti, Miežišķiem, Nīčēpingu, 
Handevitu, Elburgu un Gabalu.
 Balstoties uz savu pieredzi un zināša-
nām, strādāsim starptautiskā, valsts fi nan-
sējuma, privāto investīciju un uzņēmēju 
piesaistei novadam, lai, izmantojot ģeogrā-
fi sko stāvokli, mūsu iedzīvotāju zināšanas 
un darba pieredzi, nodrošinātu ar darbu ģi-
menes un radītu jaunas darba vietas.
 Izstrādāsim novada attīstības program-
mu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
 Iesaistīsimies jaunu uzņēmumu veidoša-

nās procesā, piesaistot ES fondu līdzekļus, 
izveidojot biznesa inkubatoru un fi nansiāli 
atbalstot novada jauniešu biznesa projek-
tus, stimulēsim bērnu un jauniešu iesaistī-
šanu darbā vasarā.
 Iedibināsim uzņēmēju dienas skolās.
 Lai izprastu novada iedzīvotāju vaja-
dzības un rīkotos viņu interesēs, esam at-
vērti sarunām un sadarbībai. Mūsu ļaudīm 
piemīt īpašs spēks, izturība un gudrība, lai 
veidotu novadu par estētiski pievilcīgu, 
ekonomiski stabilu vietu, kur ikviens iedzī-
votājs justos droši par sevi, savu ģimeni.

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
priekšvēlēšanu programma

Nr Vārds, 
uzvārds (5) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta Tautība

1 Austris 
Lakmanis

1991 Apsaimniekošanas 
biedrība Liepupes 
virsotnes 

valdes 
loceklis

vidējā Salacgrīvas 
novads

latvietis

2 Anda 
Alsberga

1964 Saulkrastu novada 
Zvejniekciema 
vidusskola

ekonomikas 
skolotāja

augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

3 Baiba 
Dobele

1975 Liepupes 
vidusskola,
Salacgrīvas 
mākslas skola

skolotāja augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

4 Sanita 
Taube

1970 Orifl ame Latvija klientu 
konsultante-
menedžere

augstākā Salacgrīvas 
novads

latviete

5 Māris 
Alsbergs

1963 Individuālais 
komersants Torro

grāmatvedis vidējā Salacgrīvas 
novads

latvietis

 papildināt izglītības satura programmas 
ar profesionālajām programmām;

 celt izglītības iestāžu kvalitāti, lai veici-
nātu skolēnu piesaistīšanu;

 bibliotēkas nozares sakārtošana;
 interešu izglītības fi nansēšana;
 atbalstīt pensionāru apvienības idejas 

un aktivitātes;
 veicināt interesi par sportu jauniešu 

vidū;
 sporta laukumu uzlabošana pagasta 

pārvaldēs;
 atbalstīt sporta biedrības un organizāci-

jas.
 Vide un infrastruktūra:

 iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvok-
ļu mājās;

 ceļa zīmju sakārtošana, īpaši pievēršot 
uzmanību izglītības iestādēm;

 kopt un labiekārtot novada zaļās zonas, 
parkus un laukumus;

 nodrošināt savlaicīgu atkritumu izveša-
nu sabiedriskās vietās;

 sakārtot zivju resursu izmantošanu vi-
sos pagastos;

 atbalstīt dzīvojamo māju renovāciju un 
siltināšanu;

 konstruktīvi risināt neapsaimniekoto 
īpašumu sakārtošanu.

 Mēs vēlamies piedalīties novada dzīves 
uzlabošanā, vadoties pēc principa:
Cienīsim sevi, cienīsim citus un būsim at-
bildīgi par to, kā rīkojamies. (Dalailama)
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 Salacgrīvas novadā viesojās Latvijas - 
Šveices sadarbības programmas individu-
ālā projekta Atbalsts ugunsdrošības pasā-
kumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs dalībnieki - ciemiņi no Šveices. 
Viņi apmeklēja Ainažu Ugunsdzēsības 
muzeju, tikās ar brīvprātīgajiem ugunsdzē-
sējiem un iepazinās ar depo darbu. Ainažu 
BUB vadītājs Gints Kopštāls stāstīja par 
biedrības ikdienu, izrādīja depo, aprīkoju-
mu un autoparku. Savukārt muzeja vadītāja 
Anastasija Celma iepazīstināja ar muzeja 
atjaunoto ekspozīciju. 
 Salacgrīvā Šveices viesi apskatīja topošo 
Jaunatnes iniciatīvu centru un no jaunatnes 
lietu speciālistes Martas Dances uzzināja tā 
plānotās aktivitātes. Viesiem ļoti patika gai-
šās, krāsainās telpas un interesantais Martas 
stāstījums. Prevencijas nodaļas direktors 
Marks Olivers Burdē uzsvēra: - Mani pār-
steidz tas, ka jauniešu centra darbu un dzīvi 
organizēs paši jaunieši. Šveicē viņi nebūtu 
tik aktīvi un šādā veidā darboties nevēlētos.
 Lai iepazītos ar pašvaldības inovatīva-
jiem projektiem, Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un 
enerģētiķis Jānis Auziņš izrādīja ciemiņiem 
projektu par jūras siltuma izmantošanu. 

- Mūs šis projekts ļoti ieinteresēja, kaut vai 
tāpēc, ka pie mums nav jūras. Ir ļoti simpā-
tiski redzēt, ka cilvēki ir gatavi riskēt un vē-
las kaut ko ieguldīt, pat saprotot, ka rezul-
tātu uzreiz nesaņems. Šis ir projekts, kurā 
nekas uzreiz neatmaksājas, piedevām tam 
ir augsta riska pakāpe. Uzteicamākais - 
tas izmanto dabas resursus un nepiesārņo 
vidi, - atzina Šveices Vo (Vaud) kantona 
ugunsdrošības un dabas katastrofu preven-
cijas iestādes (ECA) ģenerālsekretārs Vin-
sents Horts. 
 - Šodien mums ir izbraukuma diena. Bi-
jām Valmierā, tagad Salacgrīvas novadā, 
parādījām Latvijas dabu un jūru, iepazīs-
tinājām ar pašvaldību darbu, - uzskaitīja 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pār-
stāve Velga Šķiņķe.
 Rezumējot redzēto, M. O. Burdē seci-
nāja: - Visas vizītes dienas Latvijā bija ār-
kārtīgi interesantas. Vēlējāmies salīdzināt 
Latvijas un Šveices situāciju. Ja Latvijā visi 
ugunsdzēsības un glābšanas darbi balstās 
uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta komandām un brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrības palīdz, tad Šveicē šādus 
lielākos darbus dara brīvprātīgo vienības. 
Es saprotu, ka ekonomiskā situācija ir sa-

Salacgrīvas novadā šveicieši jūt vēlmi darboties

Ar tulces Ineses Pētersones (no labās) palīdzību Ainažu BUB vadītājs Gints Kopštāls vie-
sus no Šveices iepazīstina ar depo darbu

režģīta visur, bet Salacgrīvas novadā jū-
tama attīstības dinamika un cilvēku vēlme 
darboties. Lai izdodas!
 Atvadoties Šveices viesi izteica vēlmi 

sadarboties ar Ainažu BUB un sarūpēt ne-
daudz lietotu tehniku un ekipējumu. 

Ilga Tiesnese

 Spraigā cīņā noskaidroti Valsts reģi-
onālās attīstības aģentūras sadarbībā ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestu (VUGD) rīkotā konkursa Uguns pa-
vēlnieks uzvarētāji. Pie galvenās balvas - 
ceļojuma visai komandai uz Šveici un 
Uguns pavēlnieka titula - tikusi Salacgrī-
vas vidusskolas komanda Liesmiņas.
 Konkursam pieteicās 186 komandas no 
visas Latvijas. No tām katrā reģionā atla-
sīja 5 labākās. Savukārt reģionālajos pus-
fi nālos tika noskaidroti pieci fi nālisti:

 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda 
Džumandži;

 Salacgrīvas vidusskolas komanda Lies-
miņas;

 Jeru pamatskolas komanda Ugunsbom-
ba;

 Bārtas pamatskolas komanda Mazie 
milži;

 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda 
Ugunīgie sērkociņi.
 Pārbīdot komandas fi gūriņas pa milzu 

spēles laukumu, jaunieši krāja punktus, 
atbildot uz jautājumiem par ugunsdrošību, 
civilo aizsardzību, evakuācijas un perso-
nīgo drošību. Sniegtās atbildes vērtēja 
kompetenta un profesionāla VUGD žūrija 
ekspertu sastāvā, kuri atzina: - Jautājumi 
nebija viegli, bet jaunieši bija lieliski sa-
gatavojušies un demonstrēja labas zinā-
šanas. Īpaši lielas ovācijas atbalstītāju un 
komandu dalībnieku vidū radīja iespēja 
atbildēt uz tumši zilā spēles lauciņa jautā-
jumiem, kas sniedza iespēju iegūt dubultu 
punktu skaitu, taču vienlaikus prasīja arī 
erudīciju, loģisko un analītisko domāšanu, 
novērtējot dažādas ikdienišķas situācijas 
un demonstrējot pareizu rīcību ugunsgrē-
ka gadījumā. Par uzvarētāju varēja kļūt 
komanda, kas pirmā ieguva 100 punktu.
 Īpaši spraiga spēle kļuva brīdī, kad Jē-
kabpils Valsts ģimnāzijas un Salacgrīvas 
vidusskolas komanda izvirzījās līderos, 
pārsniedzot 80 punktu robežu. Veiksme 
šoreiz bija salacgrīviešu pusē. Tikai ar 

Par Uguns pavēlniekiem kļūst 
Salacgrīvas Liesmiņas

dažu punktu pārsvaru viņi izcīnīja uzvaru 
un augustā dosies braucienā uz Šveici.
 Konkurss tiek organizēts Latvijas - 
Šveices sadarbības programmas indivi-
duālā projektā Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglī-
tības iestādēs, kas paredz ugunsdrošības 
sistēmu ierīkošanu 118 vispārējās izglītī-

bas iestādēs visā Latvijā, kurās bērni uztu-
ras visu diennakti un kur līdz šim vēl nav 
veikti ugunsdrošības sistēmas uzlabojumi.

Laura Stūrīte,
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

Sadarbības un informācijas departamenta 
projektu vadītāja

 Jau astoto reizi Salacgrīvā notika dzies-
mu konkurss Paņem draugu, dziedāt nāc!. 
Šogad konkursantu nebija īpaši daudz - 
deviņi, bet viņu izvēlētās dziesmas visda-
žādākās.
 Konkursa vadītāji Egita Jerāne un Ralfs 
Tazāns skatītājus vispirms iepazīstināja ar 
žūriju: Māri Balcaru - mūziķi, bundzinie-
ku un vienkārši pozitīvu cilvēku, Pārslu 
Dzērvi - Salacgrīvas kultūras nama direk-
tori, kura zina, kā jāizskatās un jāuzvedas 
māksliniekam uz skatuves, un Baibu Ko-
tāni - muzikālo pedagoģi, vienmēr atsau-
cīgu un smaidīgu cilvēku. Tad cits pēc cita 
uz skatuves kāpa konkursantu pavadošā 
grupa Laba daudz nevajag: mūziķi Didzis 
Žibals, Dāvis Borozdins, Vitālijs Bogda-
novičs, Katrīna Borozdina, Klāvs Borozd-
ins un Emīls Eglītis.
 Kā ierasts, pirmais uzstājās visu kon-
kursu dalībnieks Mārtiņš Maksimovs, lai 
kopā ar grupu izpildītu grupas Galaktika 
dziesmu Mans novads. Arī Vija Maurīte 
piedalījusies visos iepriekšējos konkur-
sos. Šoreiz viņa dziedāja dziesmu Kak-
tuss. Žūrija par Vijas priekšnesumu sacīja: 
- Dziesma ir pieklusināta un minorīga, bet 
tu to izpildīji dzīvespriecīgi. Par dziesmu 
Varbūt rīt, ko izpildīja Sarma Kacara, Ilga, 
Līva un Liene Tiesneses, žūrija teica: - 
Viens kārtīgs «Dāmu pops»! Mums atausa 
atmiņā tas laiks, kad matu sakārtojums 

Paņem draugu, dziedāt nāc

bija lielāks par cilvēku. Esat piestrādāju-
šas pie tēla, vēl tikai kopā jāsajūtas, bet 
pirmajai reizei super. R. Tazāna dziedātā 
Pelnrušķīte neatstāja vienaldzīgu nevie-
nu, zālē skanēja aplausi un skaļas uzsla-
vas. Arī žūrija teica labus vārdus: - Tu esi 

īsts atradums - dziedi, dejo, labi jūties uz 
skatuves, tā tik turpini! Inese Jerāne kon-
kursam bija izvēlējusies īpašu dziesmu 
- Dzīvo tā no grupas Kombuļi repertuāra. 
- Dziesma pozitīva un arī tu tāda biji! Ļoti 
labs balss tembrs, - skanēja komentārs. 

Konkurss-koncerts izskanējis, paldies dalībniekiem, mūziķiem, žūrijai un, protams, skatītājiem

Labvēlīgā tipa dziesmu Paraparita par 
savu šajā konkursā bija izraudzījies Nor-
munds Tiesnesis. Pieteikumā rakstījis, ka 
neko citu tik droši viņš ieklepot nevarētu. 
Žūrija par labu atzina gan izpildījumu, gan 
skatuves tēlu. - Labs ieklepojums, un or-
ķestris šajā priekšnesumā bija vienkārši 
dievīgs! - uzsvēra žūrijas pārstāvis Māris. 
Par Sabīnes Balodes labo dziedājumu šau-
bu nebija nevienam - viņas dziedātā Sway 
patika visiem. - Mēs lepojamies, ka tu 
mums esi, - izsakot žūrijas viedokli, uzsvē-
ra Pārsla. Dziesmu Deviņos no rīta dzie-
dāja Zane Eglīte, kura konkursā piedalījās 
trešo reizi. Žūrijas spriedums pavisam īss: 
- Patiess un ticams izpildījums, kas mums 
sniedza lielu emocionālu baudījumu. Pē-
dējās konkursa dalībnieces bija Dāmu 
apvienības solistes - Liene Maļceva, Vija 
Maurīte, Aiva Muciņa un Mairita Ozoliņa-
Mennika ar dziesmu Bēbīšu maršs. Vērtē-
jot šo uzstāšanos, žūrija bija vienisprātis: 
- Beidzot ir priekšnesums!
 Pēc nelielas apspriešanās žūrija paziņo-
ja savu lēmumu - īpašās konkursa balvas 
saņēma S. Balode un Z. Eglīte, 3. vieta 
V. Maurītei, 2. - N. Tiesnesim, bet 1. - 
R. Tazānam. Arī skatītāji Ralfam piešķīra 
savu simpātiju balvu. Sveicam uzvarētājus 
un tiekamies nākamajos Paņem draugu, 
dziedāt nāc svētkos! 

Ilga Tiesnese

Salacgrīvieši priecājas par uzvaru
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 30. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā 
notika teātra studijas Visa veida versijas 
iestudētās A. Bankas lugas Visi radi kopā 
pirmizrāde. Varētu domāt - kas tur īpašs! 
Bet šī pirmizrāde izvērtās par īstiem teātra 
svētkiem. Stāvlaukumā pie kultūras nama 
brīvu vietu nebija, rinda pēc biļetēm ga-
rumgarā un zāle pārpildīta - gluži kā izlai-
dumā...
 Lugā Visi radi kopā stāstīts par kādas 
Vidzemes mazpilsētas gada svarīgāko no-
tikumu - kapusvētkiem. Visi, kas vien var, 
cenšas uz tiem ierasties. Arī šoreiz savu-
laik bagātās un kuplās Kliedzēju dzimtas 
mājās pulcējas tuvāki un tālāki radi... Ska-
tītāji izrādi uzņēma ar sajūsmu un skaļiem 
aplausiem, smējās un izsaucās interesantā-
kajās vietās. 
 Režisore Inese Jerāne pēc izrādes tei-
ca, ka nav cerējuši uz tik daudzu un tādu 
aktīvu skatītāju atsaucību. - Esmu priecī-
ga un gandarīta, ka cilvēkiem vajadzīgs 
mūsu darbs. Par to liecināja skatītāju pil-
nā zāle. Acīmredzot mūsu vārds ir kā zīme 
- būs kas labs. Skatītāju bija tik daudz, 
jo spēlēja pašu cilvēki, nebūt ne profesi-

onāli aktieri, arī afi ša bija izdevusies. Bet 
atrast, ko spēlēt, ir grūts darbs, - atzīst 
Inese. Jau tagad viņa meklē materiālu nā-
kamā gada izrādei. - Ļoti svarīgi ir atrast 
lugu, kurā katrs aktieris varētu izspēlēties. 
Ir jārēķinās ar aktieriem, lai viss kolektīvs 
būtu kopā uz skatuves, - viņa uzsvēra. Par 
saviem aktieriem Inese saka tikai labus 
vārdus: - Šķiet, aktierspēle viņiem ir gē-
nos, ikviens ir radošs, atraktīvs, domājošs. 
Izrāžu laikā aizkulisēs visi pulsē kā viens 
organisms, izrāde paiet vienā elpas vil-
cienā. Viņi ir malači! Ko es viena varētu 
izdarīt?! Man svarīgi, lai būtu komandas 
darbs, lai katrs būtu iesaistīts. Kopīgi visu 
pārrunājam, gatavojam dekorācijas un 
meklējam tērpus. Skatoties izrādi, es nezi-
nu kā, bet viņi mani vienmēr pārsteidz.
 Izrādi apmeklēja gandrīz 450 cilvēku. 
Tātad skaidrs, ka teātra mākslu Salacgrīvā 
mīl un ciena. Režisore Inese sola - vasarā 
būs atkārtota izrāde, jo daudzi to vēl nav 
redzējuši, bet citi vēlas skatīties vēlreiz.
 Gaidīsim ar nepacietību studijas Visa 
veida versijas uzstāšanos!

Ilga Tiesnese

Skats no izrādes Visi radi kopā

Salacgrīvas teātra studijai - 
jauna izrāde

 Svētciema bibliotēkā jau izveidojusies 
tradīcija, ka Bibliotēku nedēļā tiek rīkota 
bibliotekārā stunda pirmsskolēniem. Mēs 
to saucam par Mazo ciemiņu dienu. Ša-
jās ciemošanās reizēs mazajiem tiek pla-
šāk izrādītas bibliotēkas telpas, grāmatu 
un žurnālu krājums, dažādās spēles un 
datori. Šogad ekskursija sākās, iepazīsto-
ties ar dažādām izstādēm. Vērīgākie ātri 
vien pamanīja jau lasītās grāmatas, tēta 
vai mammas šķirstītos žurnālus, kādu sev 
pazīstamu draugu fotogrāfi jās. Ar prieku 
vērojām, ka bērni bibliotēku jau paspēju-
ši labi iepazīt. Mazajiem patika vērot, kā 
notiek grāmatu elektroniskā izsniegšana 
un saņemšana. Bet, lai to visu saprastu, 
katrs varēja iejusties bibliotekāra vai ap-
meklētāja lomā. Jaunie bibliotekāri laipni 
apkalpoja savus apmeklētājus, veiksmīgi 
iemācījās atrast dīvaini svītroto uzlīmi , ko 
sauc par svītrkodu un drosmīgi klikšķināja 
skeneri, lai grāmatas varētu izsniegt. Tas 
bija jautri! Ne jau katru dienu bibliotēkā 
jāstāv tik garā rindā pie grāmatu izsnieg-
šanas!
 Pēc tam mazajiem ciemiņiem droši vien 
būtu paticis pasēdēt pie datorspēlītēm, bet 
šajā reizē kopā palūkojāmies, kāda iz-

skatās jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka - 
Gaismas pils. Mazajiem tika stāstīts par 
grāmatām, to uzbūvi, daudzveidību, par 
grāmatu saudzēšanu. Un kur tad interesan-
tākās jaunās grāmatas! Šoreiz lasījām krā-
saino angļu grāmatiņu Lielceļa laupītājs. 
Bērni juta līdzi tiem, kurus Žurkuvīrs ap-
laupīja, un minēja, kurš būs tas attapīgais, 
kas viņu pārmācīs. Lai labāk varētu iepazīt 
grāmatas ilustrācijas, pēc pasakas izlasīša-
nas katram bija jāsaliek attēls ar Žurkuvī-
ru. Kamēr bērni darbojās, bibliotēkā klusi 
bija ielavījies dīvainais Grāmatu laupītājs 
(tēlā iejutās Vija Maurīte). Tad nu sākās 
svešā viesa ķeršana un gūstīšana! Bērni 
laupītājam skaidroja bibliotēkas uzvedī-
bas noteikumus, mācīja, kā ar grāmatu ap-
ieties. Bet, lai varētu noticēt, ka viņš pildīs 
savu solījumu laboties un krietni strādās 
pats, nevis laupīs, Grāmatu laupītājam nā-
cās slaucīt grīdu tāpat kā Žurkuvīram izla-
sītajā pasakā. 
 Atvadoties mazie ciemiņi tika cienāti ar 
saldumiem, bet mums, bibliotekārēm, bija 
prieks vērot, ka bērni pie mums jūtas labi 
un viņiem šeit patīk. 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Mazie svētciemieši 
iepazīstas ar bibliotēku

Bibliotēku 
nedē-
ļā notiek 
bibliotekārā 
stunda 
pirmssko-
lēniem - 
Mazo ciemi-
ņu diena

 16. maijā Ainažu bibliotēkā uz tradici-
onālajām teātra dienām, kas notika jau 
trešo gadu, pulcējās bērnudārza Randa sa-
gatavošanas grupas audzēkņi ar audzinā-
tāju Gundegu Kānīti. Mazos skatītājus un 
bibliotekāres ar ludziņu Vislabākā dāvana 
iepriecināja Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolas dramatiskā kolektīva dalīb-
nieki skolotājas Laumas Primakinas vadī-
bā. Bērni ar lielu interesi noskatījās jauko 
izrādi, kas iestudēta par godu Mātes die-
nai. Kopīgi nonācām pie atziņas, ka katrai 
māmiņai vislabākā dāvana ir viņas bērni 
ar visiem tiem piemītošajiem darbiem un 
nedarbiem! 

 Pasākuma izskaņā bibliotekāre dāvinā-
ja skolotājai Laumai un viņas kolektīvam 
piezīmju papīru, lai būtu, kur pierakstīt 
jaunas un radošas idejas, bet bērnudār-
za bērniem - zīmēšanas papīru, lai mazie 
varētu attīstīt savus talantus. Audzinātāja 
Gundega teica jaukus vārdus par sadar-
bību ar bibliotēku, dāvinot pašdarinātu 
apsveikumu, bet bērnudārza audzēkne Lo-
reta norunāja Jāņa Spriča dzejolīti Lielajā 
Randu pļavā. Neizpalika arī bērnu lielā-
kais našķis – konfektes, par ko liels prieks 
bija visiem pasākuma dalībniekiem! 

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas bibliotekāre

Teātra dienas Ainažu bibliotēkā

 Mācību gads tuvojas nobeigumam, bet 
skolēni un viņu pedagogi cenšas paspēt pa-
veikt daudz labu darbu.
 14. maija saulainajā rītā sākumskolas 
skolēni un skolotāji devās stādīt mežu. AS 
Latvijas valsts meži (LVM) īstenotajā vides 
izglītības programmā Izzini mežu šajā mā-
cību gadā piedalījās visas Salacgrīvas vi-
dusskolas sākumskolas klases un 7.a klase 
ar saviem klašu audzinātājiem. Mammada-
ba meistarklase piedāvā 1. - 9. klašu sko-
lotājiem un skolēniem apgūt vides izglī-
tības programmu Izzini mežu caur atpūtu 
Mammadaba tūrisma objektos, pie sadarbī-
bas partneriem un LVM mežsaimniecībās. 
Lai saņemtu Meistarklases nosaukumu un 
diplomu, viens no veicamajiem darbiem ir 
meža stādīšana. Šogad šis pasākums vēlā 
pavasara dēļ tika atlikts. Bet to ļoti gaidīja 
tie skolēni, kuri nekad nebija darījuši šo in-
teresanto, bet atbildīgo darbu.
 Katru gadu liels palīgs, padomdevējs, 
šī procesa nodrošinātājs un organizētājs ir 
Rietumvidzemes mežsaimniecības Salac-

grīvas meža iecirkņa vadītājs Vilis Pūtelis 
ar saviem palīgiem. Vilis visus mazos talci-
niekus sagaidīja pie skolas. Jau trešo gadu 
devāmies mūsu novada dižozola virzienā. 
Tur jau bija strādnieki ar priežu dēstu kas-
tēm, stādāmajiem stobriem. Darbs ritēja 
raiti, skolēni strādāja ar lielu atbildību. 
Bērni sprieda, cik ilgs laiks nepieciešams, 
lai mūsu stādītie koki izaugtu. Dažiem li-
kās dīvaini, ka paši tad jau būs vecvecāki 
un varbūt vedīs rādīt saviem mazbērniem 
vietas, kur kādreiz stādījuši šos kokus. Tā 
pārrunājot dažādas gudras lietas, īsā laikā 
iestādījām vairāk nekā 1000 priedīšu. Sko-
lēni jutās gandarīti. Pēc labi padarīta darba 
sekoja jauka atpūta - pikniks pie dižozola. 
V. Pūtelis bija parūpējies, lai skolēniem iz-
nāktu kārtīgas pusdienas. Bija gan desiņas, 
gan maize, gan dažāda veida sulas, mine-
rālūdens, cepumi. Visi bija labi paēduši, 
izšūpojušies, izskraidījušies svaigā gaisā, 
kāds paspēja uzkāpt kokā. Nobeigumā Vilis 
pasniedza arī dāvaniņas. 
 Mums, skolotājām, ļoti svarīgi, lai sko-

lēni neizaugtu tikai par patērētājiem, bet ie-
mācītos darīt dažādus darbus, domāt, atbil-
dēt par savu rīcību, izprastu, ka ļoti svarīga 
ir apkārtējā vide, kurā viņi dzīvo. Svarīgi, 
lai skolēni izprastu, ka šīs vides veidotāji 
un saglabātāji ir arī viņi paši. To visu nevar 
apgūt tikai dabaszinību un sociālo zinību 
stundās. Tāpēc lieli palīgi pedagogiem ir 
visas programmas, projekti, kas palīdz šo 
uzdevumu īstenošanā. 
 Mēs ļoti lepojamies, ka skolotāja Indāra 
Ceika ar savu 2.a klasi 21. maijā devās uz 
Mammadaba Meža olimpiādes pusfi nālu. 
Salacgrīvas vidusskolas 7 klases ieguvušas 
Mammadaba Meistarklases meistaru dip-
lomu, bet 2 - zeļļu diplomu. Mammadaba 
meistaru diplomu ieguvēji nopelnījuši arī 
nozīmītes, Zaļas atzinības balvas un dāva-
nu kartes no LVM stādu iegādei uzņēmu-
ma kokaudzētavās. Mammadaba zeļļi arī 
saņems diplomus, tāpat zaļas veicināšanas 
balvas no LVM. 
 Divu klašu - 6.b un 7.a - skolēni ar au-
dzinātājām Līgu Tauriņu un Lolitu Valaņi-

nu piedalījās vēl vienā zaļā projektā Bērzs 
un tā kaimiņi, ko organizēja AS Latvijas 
Finieris. Kopš 2001. gada šis uzņēmums 
skolēniem rīko konkursus, kuru mērķis ir 
rosināt interesi par meža nozari un veicināt 
izpratni par meža nozīmi viktorīnu, izzi-
nošu un izklaidējošu darbību veidā. Mūsu 
audzēkņi un skolotāji tajā iesaistās pirmo 
gadu. Skolēni veica pētījumus, rakstīja pro-
tokolus, zīmēja apkārtnes plānu, uzņēma 
video, fotografēja. 6.b un 7.a klases koman-
da iekļuva fi nālā kopā ar vēl 12 skolām no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Fināls būs 
Abragciemā 8. un 9. jūlijā. 
 Un vēl viens zaļš pasākums sākumsko-
lēniem notiks projektu nedēļas laikā. Tas 
būs noslēguma sarīkojums kopā ar Da-
bas aizsardzības pārvaldes speciālisti Intu 
Somu, kura kopā ar saviem palīgiem visu 
šo mācību gadu palīdzēja skolēniem izprast 
norises dabā, jo mēs taču dzīvojam zaļā no-
vadā, tālab arī mūsu domāšanai jābūt zaļai.

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Zaļā novadā zaļi domājoši skolēni un skolotāji
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 4. maijā Hēdemēstē Igaunijā notika 
sporta halles 10 gadu pastāvēšanas jubi-
lejas turnīrs basketbolā. Uz to tika uzaici-
nātas 3 komandas: mājnieki, Hēdemēstes 
basketbolisti, Sārdes komanda un mūsu 
basketbolisti - BK Salacgrīva. 
 Pēc svinīgās atklāšanas pirmajā spēlē 
tikās Salacgrīvas un Hēdemēstes koman-
da. Pirmā ceturtdaļa aizritēja punkts pun-
ktā. Pēc divām ceturtdaļām mēs bijām va-
dībā ar 1 punktu - 43:42. Pēc atpūtas mū-
sējie saņēmās un, pateicoties Kristapa un 
Kaspara trīnīšiem, pārņēma spēles pave-
dienu savās rokās un uzvarēja ar 104:78. 
Kristaps Kalniņš guva 22 p., Edgars Šil-
bergs - 18, Kaspars Rubenis - 14. Otrā spē-
lē BK Salacgrīva tikās ar Sārdes basket-
bolistiem. Sākums bija diezgan saspringts, 
bet palēnām izpaudās mūsu spēlētāju pā-
rākums. Pēc 1. puslaika bijām vadībā ar + 
11. Sevi 2. puslaikā labi parādīja E. Šil-
bergs un K. Kalniņš ar saviem trīnīšiem. 
Visa komanda cīnījās labi, beigās - pārlie-

cinoša uzvara ar 98:67. Visvairāk punktu 
guva Kristaps - 29, Edgaram - 21, Mārcim 
Kalniņam - 13. Tā jubilejas turnīrs beidzās 
ar mūsu uzvaru. Par MVP tika atzīts Kris-
taps. 
 Svinīgā noslēgumā pasniedzām dāva-
nu Hēdemēstes sporta halles pārzinim un 
arī katram spēlētājam piemiņas dāvanu no 
mūsu novada. Pēc tam visi šo jubilejas tur-
nīru noslēdza vietējā kafejnīcā, kur draugi 
bija uzklājuši galdu par godu mūsu valsts 
svētkiem. Paldies viņiem! 
 Mūsu komandā spēlēja K. Kalniņš, 
E. Šilbergs, Kaspars Rubenis, Edgars Bru-
mermanis, Mikus Freimanis, Egons Vilde, 
Edmunds Vīksna, Mārcis Kalniņš, Elvijs 
Veide, treneris Jevgeņijs Mihailovskis, 
menedžeris - Inārs Veide. Paldies spēlē-
tājiem par labām spēlēm! Liels paldies 
Aldim Kalniņam par transporta pakalpo-
jumiem. Uz tikšanos nākamajos turnīros!

Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» menedžeris 

BK Salacgrīva
uzvar

Hēdemēstē

 BK Salacgrīva sieviešu komanda  starp 
Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola lī-
gas sabraukumiem paguva arī piedalīties 
20. - 21. aprīlī Alojā notiekošajā basketbo-
la turnīrā Pavasara kauss.
 Tā kā turnīrā sacentās vien 3 sieviešu 
komandas, ar katru pretinieku bija jāiz-
spēlē 2 spēles (spēles laiks 2x12 min.), lai 
c īņu par uzvaru padarītu ilgāku un intere-
santāku. Pirmajā dienā BK Salacgrīva ar 
rezultātu 55:8 sagrāva smiltenietes, taču 
otrā spēle tik viegli vairs nevedās. Salac-
grīvas meitenes jau sākumā atļāva Alojas 
dāmām gūt vairāk nekā 10 punktu pār-
svaru. Lai gan līdz puslaika beigām piejū-
rietes bija atguvušas zaudētos punktus un 
rezultāts bija neizšķirts, tas viņas neglāba 
no zaudējuma, jo spēles beigu rezultāts ar 
7 punktu pārsvaru vēstīja par labu mājnie-
cēm.  

 Otrā diena iesākās visai līdzīgi. Pirmā 
spēle noslēdzas ar rezultātu 56:10 - BK 
Salacgrīva uzvarēja Smilteni, nedodot tai 
nekādu cerību atspēlēties. Bet, lai tiktu pie 
zelta medaļām, spēlē ar Aloju salacgrīvie-
tēm bija nepieciešams 8 punktu pārsvars.  
Jau sākumā mūsu dāmas mērķtiecīgi so-
ļoja vai drīzāk skrēja pretim uzvarai - pre-
cīzi metieni, lieliska aizsardzība. Un ne ti-
kai +8, bet jau +20 punktu! Spēle beidzās 
ar rezultātu 56:36, protams, par labu BK 
Salacgrīva. Zelts tika vests uz Salacgrīvu, 
sudrabs palika Alojā, bet bronza - Smilte-
nei.
 Salacgrīvas komandā spēlēja Zane Ber-
daškeviča, Īrisa Mudrija, Kristīne Roz-
miaņeca, Sandra Bērziņa, Ilze Jēkabsone, 
Laine Karlsone. Veiksmi un panākumus 
dāmām arī turpmāk! 

Laine Karlsone

BK Salacgrīva
dāmām – zelts!

Basketbola turnīrā Pavasara kauss salacgrīvietēm zelts

Pa trauslu pavedienu. Koncerta noslē-
gumā  katrai ģimenei tika dāvāts ne tikai 
pavasarīgi košs ziedus pušķis un saldumi, 
bet arī pateicības raksts par piedalīšanos 

mūzikas skolas pirmajā ģimeņu koncertā.  
 Paldies visām ģimenēm par jaukajiem 
un sirsnīgajiem priekšnesumiem! Paldies 
pedagogiem un darbiniekiem par atbalstu 

koncerta sagatavošanā! Tiksimies nā-
kamgad otrajā ģimeņu koncertā.

Katrīna Borozdina,
Salacgrīvas mūzikas skolas direktore

Salacgrīvas mūzikas skolas pirmā ģimeņu koncerta dalībnieki

Salacgrīvas mūzikas skola atzīmē 
Ģimeņu dienu

 Starptautiskajā Ģimeņu dienā 15. mai-
jā Salacgrīvas vidusskolas zālē notika 
līdz šim nebijis pasākums -  Salacgrīvas 
mūzikas skolas Ģimeņu koncerts. Tajā 
piedalījās 9 ģimenes, kas gan dziedāja, 
gan muzicēja. Ristamecu ģimene - mam-
ma Anda (klavieres), tētis Ivars (ģitāra) 
un meita Ieva (melodika) - atskaņoja 2 
latviešu tautasdziesmas, bet Gobu ģime-
nes meitenes - mamma Inga un meita 
Emīlija - dziedāja dziesmiņu Sarkanās 
kurpes. Vilemsonu ģimene - mamma 
Dace ar dēlu Tomasu - spēlēja klavieru 
duetu Kalnu karaļa alā no E. Grīga svī-
tas Pērs Gints, Zvejnieku ģimene atska-
ņoja skaņdarbu Gulbju upe, bet Spuriņu 
saimes priekšnesumā varējām dzirdēt ne 
tikai klavieres, ko spēlēja Paula, bet arī 
trijstūri un svilpaunieku meitas Rober-
tas un mammas Viktorijas izpildījumā. 
Rubeņu ģimeni šoreiz pārstāvēja tētis 
Gintārs (blokfl auta) un dēls Kārlis (kla-
vieres) - viņi atskaņoja Cauri mākoņiem, 
savukārt Maurīšu ģimene - Reinis kopā 
ar mammu Viju - dziedāja Reiņa sacerētu 
dziesmu. Pēc tam visus priecēja Muciņu 
ģimenes bērni ar dziesmu Ja tu priecīgs 
esi, kuras laikā skatītājiem bija gan jāsit 
plaukstas, gan jāpalecas un jāpietupjas, 
tāpat vienkārši jābūt priecīgiem. Mums 
visiem kopā tas brīnišķīgi izdevās. Ģime-
ņu dienas koncertu noslēdza liepupiešu 
Zundu ģimene - mamma Arta (vijole), 
tētis Andris (ģitāra), meitas Marta (kla-
vieres) un Līga (perkusijas) - ar dziesmu 

Hēdemēstes kausa ieguvēji - BK Salacgrīva komanda
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 Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2011. 
gada 16. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 3 Par sociālās palīdzības pabalstiem 
šādus grozījumus:
 1. Izteikt 8. punkta 8.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„8.5. viens automobilis”.
 2. Papildināt 8. punktu ar 8.9. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„8.9. Nekustamais īpašums vai tā daļa, 

kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo 
iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai 
īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzē-
jam vai kādam no iesniedzēja ģimenes 
locekļiem un kurā dzīvo ģimenes locekļu 
pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder 
cits nekustamais īpašums”.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāma informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunkts 
noteicis, ka par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms pašval-
dības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpa-
šums. Sagatavotais projekts nosaka papildu nekustamo īpašumu, kas 
netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus 
un materiālo stāvokli.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi paredz, ka, izvērtējot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgai vai maznodrošinātai personai papildus MK no-
teikumos noteiktajam, par īpašumu Salacgrīvas novadā netiks uz-
skatīts nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu dekla-
rējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai 
tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, 
kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepie-
der cits nekustamais īpašums.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievie-
tots www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti Salacgrīvas no-
vada Sociālo un veselības jautājumu komitejā un Finanšu komitejā.

PIELIKUMS 
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013. lēmumam Nr. 106 

(protokols Nr. 4; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 6 Grozījumi

Saistošajos noteikumos Nr. 3 «Par sociālās 
palīdzības pabalstiem» paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
 Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2011. gada 16. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 

Par sociālās palīdzības pabalstiem
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 

20. marta sēdes lēmumu Nr. 106 (protokols Nr. 4; 2.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un

ceturto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunktu

 Aprīļa Salacgrīvas Novada Ziņās tekstā par māju numurzīmēm ieviesusies kļūda - 
pareizi jābūt: Māju numura zīmes var pasūtīt SIA Salacgrīvas ūdens birojā Rīgas 
ielā 2, Salacgrīvā, telefons - 64071575, katru darbdienu no 8 līdz 13 un no 14 līdz 17. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 Salacgrīvas novada pašvaldība un 
Liepupes pagasta tautas nams 14. un 15. 
jūnijā organizē otro akustiskās mūzikas 
festivālu Sudraba kaija - akustiskās mu-
zicēšanas tradīciju saglabāšana cauri lai-
kiem.
 Festivāla mērķis - apzināt un popula-
rizēt mūsdienās muzicējošās akustiskās 
vokāli instrumentālās grupas, veicināt šā 
muzicēšanas stila tālāku attīstību, rosināt 
sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalī-
bu akustiskās muzicēšanas popularizēšanā.
 Festivāla konkursā aicināti piedalīties 
dažādu žanru - džeza, džezroka, folka, 

folkroka, blūza, blūzroka, roka, poproka, 
popa, kantri, šlāgera, etno, tautas mūzikas 
un citu žanru vokāli instrumentālās grupas, 
kuru sastāvā ir ne mazāk kā 3 dalībnieki 
un priekšnesumā tiek izmantoti akustiskie 
mūzikas instrumenti.
 Festivālu atbalsta: Salacgrīvas novada 
dome, Lauku atbalsta dienests, Biedrība 
Jūrkante, Grandeg granulu apkures katli, 
Thomafl or kūdras substrāts, Geka apbalvo-
jumi, Kūkdaru un Tūjas beķerejas kliņģeri 
un kūkas
 Festivāla nolikums un programma - mā-
jaslapā www.salacgriva.lv.

Liepupē konkurss Gadalaiki
 Liepupes pagasta tautas nams sadarbī-
bā ar Liepupes ev. lut. baznīcas draudzi 
organizē foto un video konkursu Gadalai-
ki. Tā mērķis ir uzzināt skaisto un īpatnējo 
individuālo redzējumu, kas asociējas ar 
vārdu gadalaiki un ir attēlots fotogrāfi jā 
vai īsmetrāžas videofi lmā.
 Konkurss ir atklāts, tajā aicināti pieda-
līties Salacgrīvas novada un apkārtnes ie-
dzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kuri 
iesnieguši paša uzņemtu fotogrāfi ju vai/un 

videofi lmu par konkursa tēmu.
 Fotogrāfi ja - brīvs domas lidojums, at-
tēlots krāsainā vai melnbaltā fotogrāfi jā. 
Attēla izmērs - A4, skaits - neierobežots.
 Video - brīva domas lidojuma uzņemts 
digitālais video. Sižeta garuma ierobežo-
jums - 5 (piecas) minūtes.
 Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
mājaslapā www.salacgriva.lv.

Ilga Tiesnese

Akustiskās mūzikas festivāls 
Sudraba kaija Kaimiņu konfl ikti par trokšņošanu, da-

žādiem pārmetumiem – 2;
 Kuivižos noklīdis suns, atrasts suņa 

saimnieks un suns nogādāts mājās īpaš-
niekam;

 apsekotas mājas, kur bez uzraudzības 
atstātas kazas, veiktas pārrunas ar kazu 
ganāmpulka īpašniekiem;

 novērsta nelikumīga pieslēgšanās pie 
pašvaldības elektrības (laternas);

 novērsts vandalisms Ainažu bērnu lau-
kumā pie autoostas, veiktas pārrunas ar 
jauniešiem;

 izteikti brīdinājumi Salacgrīvā par suņa 
atrašanos sabiedriskā vietā, veiktas pārru-
nas ar suņu īpašniekiem – 4;

 apsekošana Salacgrīvas novadā par 
ZAAO atkritumiem, nosūtītas 2 brīdināju-
ma vēstules; 

 2 apsekošanas kopā ar sociālajiem dar-
biniekiem;

 6 aizrādījumi par atvērtu alkohola pu-

deli un tās satura lietošanu sabiedriskā vie-
tā Salac grīvā, Ainažos, Svētciemā;

 par atvērtu alkohola pudeli un tās satura 
lietošanu Salacgrīvas bērnu laukumā aiz-
rādīts 5 pilsoņiem - viņi tika izraidīti no 
laukuma, 2 nogādāti mājās; 

 2 izsaukumi, kas saistīti ar objekta ap-
skates nepieciešamību;

 1 dzīvnieks nogādāts uz savām mājām 
ar mūsu auto;

 atrasti saimnieki 2 pamestiem, klejojo-
šiem suņiem; 

 no iedzīvotājiem saņemti 3 iesniegu-
mi; 

 atbildēts uz 2 iesniegumiem;
 ielu tirdzniecības aizrādījumi par tirgo-

šanos neatļautā vietā – 2;
 notiek suņu reģistrācija;
 bija tikšanās ar Kārtības policijas 

priekšnieku Ivo Viļķinu.
Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki 

Kārtības nodaļas atskaite par aprīli

 Piedāvājam pagalmu
 labiekārtošanas un 
 uzturēšanas pakalpojumus.

 Zāles nopļaušana neatkarīgi
 no tās garuma un pla  bas.

 Krūmu un grāvju izzāģēšana.
 Jauna pagalma izveide

 pēc būvdarbiem
 vai reljefa uzlabošanai. 

Tālr. 26569628.
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Bibliotēkās

Liepupē
14.IV  2. Akustiskās mūzikas festivāls Sudraba kaija
  (skat. informāciju 11. lpp.)
15. - 16.VI LAD fi nansētā projekta Senie amati mūsdienās noslēgums
  seminārs Senie amati mūsdienās - viesu namā Vecmuiža 
15.VI 14.00 akustiskās mūzikas koncerts Liepupes pilskalnā 
 23.00 Grandeg akustiskais nakts koncerts Liepupes pilskalnā 
21. - 22.VI Vasaras saulgrieži Zeltiņos
 18.00 Iepazīšanās un atkalredzēšanās laiks 
 19.00 Siera siešana, galda klāšana un vēl daži neatliekamie darbiņi
 20.30 Uguns rituāls 
 21.00 Mielasts un atspirdzinājumi
 22.00 (22.22)  Saules pavadīšana
 22.30 Dziesmas, rotaļas un danči
 23.00 Pūdeles aizdedzināšana
 23.30 Mielasts, atspirdzinājumi, dziesmas un danči
 24.00 Uguns plosta laišana ezerā
 1.30 Atspirdzinājumi, mielasts, danči, dziesmas un citas aktivitātes
 4.29 Saules sagaidīšana
29.VI 20.00 2. Pēterdienas danču svētki Liepupes pilskalnā
  Kad aizgāja Jāņu diena, 
  Tad apklusa lakstīgala; 
  Tad dziedāja Pēter’ bērni, 
  Ogu laiku gaidīdami. 
  Dziesmu un Deju svētku norūdīšanās koncerts un balle. 
  Piedalās Liepupes pagasta tautas nama deju kolektīvi Liepupīte, 
  Ulubele un draugu kolektīvi no tuvuma un tālienes. 
  Koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Trezuns.
   Pēc koncerta zaļumballe ar tautas mūziku līdz plkst. 3. Muzicēs 
   Cielavas spēlmaņi (Salacgrīva) un kapela Lieli putni (Lēdurga).
   Uz ugunskura cepts cūķis un miestiņš. Pietiks visiem!
  Uz koncertu un zaļumballi ieeja Ls 1,50. 
  Dziesmu un deju svētku dalībniekiem ieeja brīva 

Salacgrīvas kultūras namā
1.VI 19.00 pūtēju ansambļa All Remember koncerts Pieskāriens dvēselei. 
  Koncerta viesi – tubu kvartets Maģiskais četrinieks (Jānis Retenais, 
  Jānis Pusplatais, Uģis Strauja un Raivis Magurs), koris Pernigele, 
  Sabīne Adele Balode un deju kolektīvs Ulubele. Ieeja Ls 1
4.VI 19.00 teātra studijas Visa veida versijas izrāde - A. Banka Visi radi kopā. 
  (Kādā Vidzemes mazpilsētā pienācis gada svarīgākais notikums – 
  kapusvētki. Visi, kas vien var, cenšas ierasties uz šo svarīgo 
  pasākumu. Tā arī šoreiz savulaik bagātās un kuplās Kliedzēju 
  dzimtas mājās pulcējas tuvāki un tālāki radi...) Ieeja Ls 1
15.VI  Zvejnieku parka estrādē Salacgrīvas novada senioru svētki:
   sportiskās aktivitātes biedrības Sprints A vadībā;
   cienāšanās ar zivju zupu;
   tautas mākslas kolektīvu koncerts;
   balle 
22.VI 19.00 Jāņu ielīgošana pilskalnā. Teatralizēts koncertuzvedums 
  Skroderdienas Silmačos. Lomās: Māris Trankalis, Ilze Ķemere, 
  Jānis Lipsbergs, Kaspars Ķemers, Diāna Aldersone, 
  Kaspars Neimanis, Evita Liepiņa, Inguna Strautiņa, Atis Jirgensons, 
  Imants Klīdzējs, Ligita Dambe, Anita Dzirnupe, Ilga Tiesnese. 
  Režisore - Inese Jerāne. Piedalās: deju kolektīvi Randa, 
  Tingeltangels un Saiva un koris Salaca. Ieeja brīva

21.00 Jāņu ielīgošanas balle. Spēlē grupa Dubultprieks. Ieeja brīva
30.VI pusdienas laikā, kad saule zenītā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
  un XV Deju svētku atklāšanai veltīta Salacgrīvas Dziesmu svētku 
  karoga pacelšana - pie domes

Jūnijā Ojāra Kiršteina fotoizstāde Zaķupītes ceļš uz jūru Tūjas 
bibliotēka10. - 30.VI Kausu un kausiņu izstāde jeb Mans mazais biķerīt’s

Maijā Varžu izstāde (vardes spilvenos, svecēs utt.) Korģenes 
bibliotēka24.V 18.00 Salātu pēcpusdiena

31.V 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
1.- 21.VI Tematiskā izstāde Dabas pētniekam Guntim Eniņam - 80
5.VI 14.00 Radošā pēcpusdiena bērniem Pērļosim
14.VI 17.00 Radošā pēcpusdiena No jāņuzālēm līdz...
21.VI 17.00 Radošā pēcpusdiena Gatavosim sieru!
Jūnijā Izstādes

 Ražīgākajam latviešu detektīvžanra rakstniekam Jānim 
Ivaram Stradiņam - 70

 Dzīvības dzirksts. Vācu rakstniekam Ēriham Marijam 
Remarkam - 115

 Nāc, Jānīti, ja nākdams, Gaida visa vasariņa! 24. jū-
nijs - Jāņu diena

 Bērni - mūsu nākotne! 1. jūnijs - Starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena

Ainažu 
bibliotēka

8.VI 15.00 Tikšanās ar jauno dzejnieci Ievu Saliņu Salacgrīvas
bibliotēka Jūnijā Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām 

Jūnijā Izstāde Mazs ziediņš zem saules 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

Salacgrīvas 
b-kas bērnu
lit. centrs

17.VI Izstāde Kas Jānīti daudzināja...
Jūnijā Tematiskā izstāde Posieties, līgotāji, sagaidīt Jāņa dienu! Svētciema  

bibliotēkāJūnijā Bērnu grāmatu izstāde Lasīsim vasarā

Salacgrīvas novada 
bāriņtiesas 
pieņemšana 

ATVAĻINĀJUMU LAIKĀ
(1. jūnijs - 30. septembris 

(ieskaitot))
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9 (domes ēkā)
pirmdienās 800 - 1300 1400 - 1800

otrdienās 800 - 900

Ainažos, Parka ielā 16 (pārvaldes ēkā)
ceturtdienās 900 – 1200

Liepupes pagastā,
Mežgravās (pārvaldes ēkā)
pirmdienās 800 – 1300 1400 – 1800 
(izņemot 3. un 10. jūniju un
visas septembra pirmdienas)
trešdienās 830 - 1300 

Uzmanību!
! Ikkatrs Salacgrīvas novadā deklarējies 
iedzīvotājs, kuram nepieciešams veikt bā-
riņtiesu (notariālos) apliecinājumus, tiks 
pieņemts jebkurā iepriekš norādītajā vietā 
un laikā!
! Tā kā bāriņtiesa prioritāri nodrošina 
bērnu intereses, iespējams, ka pieņem-
šanas laikā bāriņtiesas darbiniekam jā-
pārstāv bāriņtiesa tiesu sēdēs, tāpēc vē-
lams iepriekš piezvanīt pa tālruņiem: 
64071990, 64023933 vai 25436459.

Ar cieņu -
Maruta Pirro,

bāriņtiesas priekšsēdētāja 

11. jūnijā pulksten 15
Salacgrīvas bibliotēkā

Swedbank e-prasmju skolā
varēs apgūt internetbankas,
bankomātu, telefonbankas

un karšu lietošanu.
Pieteikšanās pa tālr. 64071989

DONORU DIENA
6. jūnijā no pl. 10 līdz 13

Salacgrīvas kultūras namā.

Pārdod 
 Plastmasas mucas 200 l - 10 Ls/gab. 
 Plastmasas konteinerus

 ar metāla rāmi 1 t (1000 l) – 30 Ls/gab.
 Metāla mucas

 ar vāku un žņaugu 200 l – 4 Ls/gab.
 Bebru, jenotu slazdus – 13 Ls/gab.
 Caunu un sesku slazdus – 10 Ls/gab.

Iespējama piegāde.
Zvanīt Aldim (+371) 29227761

Swedbank klientu informācijas 
centros mainīti darba laiki
 No 6. maija Swedbank klientu informācijas 
centrā Ainažos un Salacgrīvā mainīti darba 
laiki. Turpmāk Swedbank darbinieks jūs gaidīs:

 Ainažos, veikalā Vesko Valdemāra ielā 36 
 katra mēneša otrajā un pēdējā otrdienā 
 no plkst. 11.00 līdz 12.00;

 Salacgrīvas bibliotēkā Sila ielā 2 
 katra mēneša otrajā un pēdējā otrdienā 
 no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Swedbank klientu informācijas 
centros jums ir iespēja:

 atvērt kontu Swedbank;
 pasūtīt un saņemt maksājumu kartes;
 pieteikt un izmantot Swedbank 

 internetbanku;
 pieteikt automātisko rēķinu apmaksu;
 saņemt konsultācijas par savu naudas lietu 

 pārvaldīšanu;
 pieteikties fi nanšu pakalpojumiem 

 (dzīvības apdrošināšana, patēriņa kredīts, 
 hipotekārais kredīts, līzings un citi).

Uz tikšanos!
Jūsu Swedbank


