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Salacgrīvas novada
izdevums

 Aprīļa otrajā nedēļā pavisam īsā - trīs 
dienu - vizītē sadarbības pašvaldībā Ga-
balā Azerbaidžānā viesojās Salacgrīvas 
novada domes delegācija. Abu pašvaldību 
vadītāji sadarbības līgumu noslēdza pērn 
augustā Salacgrīvā. 
 6. aprīļa pēcpusdienā uz Azerbaidžānu 
devās 9 cilvēku delegācija: novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Finan-
šu nodaļas vadītāja Inga Veide, projektu 
vadītāja Sarma Kacara, Salacgrīvas kul-
tūras nama direktore Pārsla Dzērve, juris-
konsulte Dita Lejniece, es – Informācijas 
nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese un 3 uzņē-
mēji – Māris Trankalis, Aigars Kalniņš un 
Viktors Damme.
 Baku ielidojām ļoti agri, pulksten pie-
cos. Nedaudz samiegojušos mūs sagaidīja 
Azerbaidžānas Pašvaldību nacionālās aso-
ciācijas atbildīgais sekretārs Tofi ks Hasa-
novs. Rīta krēslā apskatījām krāšņi izgais-
moto Baku un sajutāmies kā citā pasau -
lē – plašas, gaišas un laba seguma ielas, 
nesen būvētas augstceltnes, jūra un tam 
visam pāri augstu (160 m) mastā plīvojošs 
(350 kg smags) Azerbaidžānas karogs. 
 Pēc īsā brauciena galvaspilsētā, kura 
laikā mums pievienojās Latvijas vēstnieks 
Azerbaidžānā Hardijs Baumanis, devā-
mies uz 220 km attālo Gabalu. Lai cik no-
guruši bijām, miegs nenāca – kalnu ceļš, 
jaunbūves, ciemi, ganībās esošās govis un 
aitas un pavasarīgi sazaļojusī daba mudi-
nāja skatīties un sarunāties. 
 Nelielas brokastis Širvanšaha restorānā, 
un turpinājām ceļu tālāk kalnos. Līkumo-
tie ceļi, ātrā, bet salīdzinoši drošā braukša-
na un ziedošā daba ik pa brīdim izraisīja 
sajūsmas izsaucienus. Vēl pārsteigtāki 
bijām, piebraucot pie elegantās viesnīcas, 
kurā uzturējāmies visas 3 vizītes dienas. 
Pie viesnīcas Kavkazskij Riversaid sirsnīgi 
sagaidīja Gabalas pašvaldības vadītājs Da-
mirs Baghirovs. Pārējais jau bija viesnīcas 
personāla ziņā – mums atlika vien viņiem 
sekot. 
 Iekārtoties viesnīcā un atgūties no li-
dojuma un brauciena nebija daudz laika, 

jo jau pēc stundas sākās mūsu iepazīšanās 
ar Gabalas pašvaldību. Pēc pusdienām 
apmeklējām topošo slēpošanas trasi ar pa-
cēlājiem, iepazināmies ar tāspuses vēsturi 
pilsētas etnogrāfi skajā muzejā, apskatījām 
atpūtas kompleksu un SPA centru. Vēlā 
vakarā saguruši, bet pilni emociju atgrie-
zāmies viesnīcā, lai nākamajā dienā turpi-
nātu iepazīšanos ar draugu pašvaldību.
 Pirmdienas rīta pusē kopā ar vēstnieku 
H. Baumani, Pašvaldību nacionālās aso-
ciācijas atbildīgo sekretāru Tofi ku Hasa-
novu, Gabalas rajona administrācijas va-
dītāju Sabuhi Abdulajevu, viņa vietnieku 
Arivu Allahverdijevu un Gabalas pilsētas 
mēru D. Baghirovu apmeklējām pilsētas 
sulu konservu rūpnīcu, augļu glabātuvi, 
pirms 4 gadiem atvērto klavieru fabriku, 
kurā strādā klavierbūves meistara Balt-
mana mazmazdēls. Topošajā šautuvē, 
kurā 2014. un 2015. gadā notiks Eiropas 
un pasaules meistarsacīkstes šaušanā, va-
rējām iemēģināt roku. Apskatījām pirms 
10 mēnešiem būvēt sākto, bet tagad jau 
pilnībā aprīkoto fermu, kurā mitinās 1200 
liellopu, ir mēslu krātuves - lagūnas, savi 
augļu dārzi un lauksaimnieciski apstrādā-
jamās platības. Bijām pārsteigti par darbu 
tempu. 
 Pēcpusdienā iepazināmies ar Gabalas 
iespaidīgo kultūras centru, tikāmies ar tā 
pārvaldnieci un pilsētas kultūras un tūris-
ma nodaļas vadītāju Nargilu Gafarovu. 
Ļoti interesants bija vienas no vecākajām 
Kaukāza Albānijas baznīcām apmek-
lējums. No tās kopienas locekļa, udinu 
tautas pārstāvja Sergeja Antonova stāstī-
tā daudz uzzinājām par tāspuses vēsturi. 
Īsā ekskursijā apskatījām Gabalas - senās 
Kaukāza Albānijas galvaspilsētas un nozī-
mīga Azerbaidžānas un Austrumu ekono-
miskā un kultūras centra - atrašanās vietu 
un vērojām, kā notiek arheoloģiskie izra-
kumi. 
 Mūsu redzētās vietas – Baku un Gaba -
la – ir pilsētas, kurās nepārtraukti rit būv-
niecībā, gada vai pusotra laikā top vare-
nas ēkas, plašas ielas, parki, strūklakas un 

promenādes. Vietējie teic – viss tapis dažu 
pēdējo gadu laikā un līdz 2020. gadam 
būvniecība Baku tiks pabeigta. 
 Vakarā restorānā Kavkazskij Resort 
notika svinīgas vakariņas, kurās mēs Ga-
balas mēram D. Baghirovam uzdāvinājām 
Salacgrīvas novada karogu un uzaicinā-
jām azerbaidžāņu draugus apmeklēt mūsu 
novadu novembrī, kad Salacgrīva svinēs 
savu 85. jubileju.
 Otrdienas rītā mums bija jāatvadās no 
sirsnīgās, jaukās un siltās Gabalas paš-
valdības un jādodas uz Baku, lai kopā ar 
T. Hasanovu kaut mazliet iepazītu arī gal-
vaspilsētu.
 Pārbraukušiem mājās Salacgrīvā, mums 
katram ir savas izjūtas un emocijas par 
piedzīvoto un redzēto. Šis brauciens bija 
saspringts, interesants un emociju pārba-
gāts. 
 Novada domes priekšsēdētājs D. Strau-
bergs stāsta: - Tikām uzņemti bezgala 
laipni, jutāmies gaidīti. Bija ļoti daudz 
apskatāmā, jo pēdējos gados valstī notiek 
ļoti strauja attīstība. Tās ir pilnīgi citas 
naudas, citi resursi. Latvijā katru investī-
ciju nopietni izsveram, izvērtējam un rē-
ķinām, Azerbaidžānā ir tā - mums ir nau-
da - darām. Lai Dievs dod, ka visu, ko viņi 
sabūvē, pēc tam arī izmantotu! Otra lieta, 
ko gribas pieminēt, - tur ir kārtība, katrs 
zina savu darbu, savu vietu. Arī attīstī-
bas plānos, ja politiķi pieņēmuši lēmumu 
kaut ko attīstīt un darīt, tas tiek darīts. Pie 
mums sākas ārkārtīgi smags birokrātisks 
process un neviens īsti nevar zināt, vai 
pieņemtais lēmums tiks īstenots. Mums 
vajadzētu meklēt vidusceļu starp ārkārtēji 

smagnējo sašķaidītās atbildības birokrā-
tisko procesu un viņu galējību „būs un 
viss”. Gabalas pašvaldības viens no attīs-
tības virzieniem ir tūrisms, viņi ļoti gaida 
viesus un tuvākajā laikā plāno atvērt tiešo 
avioreisu Rīga – Gabala. Azerbaidžāņi no 
mums gaida zināšanas un pieredzi, kā vei-
dot biznesu, kā to vadīt un organizēt. Viņi 
nenāks pie mums un neinvestēs līdzekļus 
biznesā, ja neredzēs augstu garantijas pa-
kāpi šos līdzekļus atgūt. Ar uzņēmējiem 
esam pārrunājuši, kādus pakalpojumus 
viņiem varētu piedāvāt pieredzes sfērā. 
Mūsu pašvaldībām sadarbība varētu būt 
kultūras un tūrisma jomā. Miljonus mēs 
no turienes neatvedām, arī naftu ne, bet 
sapratni, kas notiek šajā valstī, un jaunas 
idejas sev guvām.
 Par sevi droši varu teikt – sajutos kā 
princese, vienmēr uzmanības centrā, aprū-
pēta un pieskatīta. Zinu, ka līdzīgi jutās arī 
manas kolēģes. Paldies par to mūsu drau-
giem no Azerbaidžānas! 
 Pateicamies Latvijas vēstniekam Azer-
baidžānā H. Baumanim, kurš, par spīti 
savai aizņemtībai, 2 dienas bija kopā ar 
mums, paldies Pašvaldību asociācijas at-
bildīgajam sekretāram T. Hasanovam par 
ļoti organizēto vizīti, paldies Gabalas ra-
jona administrācijas vadītājam S. Abdu-
lajevam un viņa vietniekam A. Allahver-
dijevam un Gabalas pilsētas mēram 
D. Baghirovam par sirsnību, uzmanību 
un atvērtību. Rudens pusē gaidīsim azer-
baidžāņu draugus ciemos Salacgrīvas no-
vadā!

Ilga Tiesnese

Azerbaidžāna 
pārsteidz 

salacgrīviešus

Nelielā ekskursijā Baku mūs pavadīja Tofi ks Hasanovs (vidū)

Ar konservu rūpnīcu maketā iepazīstina Gabalas administrācijas vadītājs Sabuki 
Abdulajevs (trešais no labās)

Ar klavieru tapšanas procesu Baltman fabrikā iepazīstina Gabalas pilsētas mērs Damirs 
Baghirovs (no labās) un pilsētas administrācijas vadītājs Sabuhi Abdulajevs (otrais no 
labās)
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 Pavasara brīvdienās 26. martā Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskolā viesojās 
46 skolotāju delegācija no Krievijas pil-
sētām - Maskavas, Sanktpēterburgas u.c. 
Viņi Latvijā uzturējās 3 dienas. Pirmajās 
viņi apmainījās pieredzē un guva iespai-
dus par Latvijas izglītības sistēmu Rīgas 
22. vidusskolā, kā arī bērnudārzā galvas-
pilsētā. Trešajā dienā ceļā uz Igauniju viņi 
vēlējās apskatīt kādu no mazajām Latvijas 

skolām. Pie mums viņi noklausījās pre-
zentāciju par skolas dzīvi, Salacgrīvas no-
vadu. Viesiem bija liela interese par sko-
lotāju kadriem un atalgojumu, kā arī Lat-
vijas izglītības sistēmu kopumā un mūsu 
skolas speciālās izglītības programmu, ko 
apgūst bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas 
pacienti. Viesi bija patīkami pārsteigti par 
mājīgajām telpām, mājturības kabinetu 
aprīkojumu, daudzveidīgo interešu izglī-

tības pulciņu izvēli, par bagātīgo skolas 
tehnisko bāzi. 
 Lielā pateicībā un gandarījumā par re-
dzēto skolā viesi aicināja arī mūs doties 
pieredzes apmaiņā uz Krievijas skolām. 
Viņi atvadījās, lai atgrieztos Ainažos vasa-
rā un izbaudītu mūsu dabas krāšņumu. 

Lauma Primakina,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja 

Ainažu skolā viesi no Krievijas

 18. aprīlī Salacgrīvas novada dome pa-
rakstīja līgumu ar SIA Perfekt Būve par 
Ainažu kultūras nama kamīnzāles un ska-
tuves palīgtelpu rekonstrukciju. Kopējās 
darbu izmaksas - 14 257 lati, no kuriem 
90% ir Eiropas Savienības Zivsaimniecī-
bas fonda līdzekļi. 
 Rekonstrukcijas darbus kultūras namā 
veiks fi rma SIA Perfekt Būve no Lielvār-
des. Tās vadītājs Viktors Konstantinovs, 
iepazinies ar darbalauku, sacīja: - Kopš 
70. gadiem šajā zālē nekas nav remontēts. 
Tagad izbūvēsim kamīnu, nomainīsim dur-
vis, veiksim telpu remontu. Prieks, ka mūsu 
fi rmas darbības lauks paplašinās, - esam 
strādājuši Lubānā, Jēkabpilī, tagad strā-
dāsim piejūrā. Projektu vadītāju Denisu 
Konstantinovu gan nedaudz uztrauc ka-
mīnzāles jaunā lustra: - Sarežģītākais visā 
būvniecības procesā ir dizaineres izdomā-
tā lustra zāles centrā. Tā būs jāveido pēc 
individuāla pasūtījuma.
 Novada domes priekšsēdētājs Dagnis 

Parakstīts līgums par remontdarbiem
Ainažu kultūras namā

Līgumu par 
rekonstrukcijas 
darbiem Ainažu 

kultūras namā 
paraksta SIA Per-
fekt Būve valdes 

priekšsēdētājs 
Viktors Konstanti-
novs (no kreisās)

un Salacgrīvas 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Dagnis Strau-

bergs

Straubergs pastāstīja, ka Ainažu kultūras 
nams savulaik būvēts par tautas saziedo-
tajiem līdzekļiem. - Tagad mēs to būsim 
sakārtojuši visu, telpu remontu veicot soli 

pa solim. Būvnieki sola, ka līdz 1. jūlijam 
darbi būs pabeigti, - vēstīja priekšsēdētājs.

Ilga Tiesnese

 Talkā aicināti piedalīties visi Salacgrī-
vas novada ļaudis. 27. martā novada domē 
notika Lielās talkas apspriede, kurā pie-
dalījās pārvalžu vadītāji un ciemu vecā-
kie. Novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs aicināja šajā dienā kopā pastrā-
dāt, radot sev apkārt tīru un sakoptu vidi. 
Sanāksmes laikā katrs ciema vecākais 
stāstīja par talkā veicamajiem darbiem.
 Talkas koordinatori:

 Salacgrīvas novada galvenais talkas 
 koordinators – Jānis Cīrulis - 26303266

 Ainažos – Ilona Jēkabsone, Ainažu 
 pārvaldes vadītāja – 29136539

 Liepupē – Aivars Ilgavīzis, Liepupes 
 pārvaldes vadītājs – 29453653

 Kuivižos – Koidula Meerente, Kuivižu 
 ciema vecākā – 28718248

 Vecsalacā – Inga Kalniņa, Vecsalacas 
 ciema vecākā – 29267391

 Lauvās – Māris Melnalksnis, Lauvu 
 ciema vecākais – 29344710

 Korģenē – Aivis Ķirsis, Korģenes 
 ciema vecākais – 26357086

 Svētciemā – Uldis Apsītis, Svētciema 
 ciema vecākais – 29239800

 Lāņos – Laura Tomsone, Lāņu ciema 
 vecākā – 22029250

 Tūjā – Rūta Kalniņa, Tūjas ciema 
 vecākā – 29216852.
Talkas laiks 10.00 – 13.00 
 Svinīgā Lielās talkas atklāšana pie Pār-
cēlāja skulptūras pl. 10.00. Tur varēs sa-
ņemt arī maisus. Talciniekiem jāpadomā 
par citiem nepieciešamajiem darbarīkiem, 
cimdiem un aukliņām maisu aizsiešanai. 
 Lielās talkas mērķis - līdz 2018. ga-
dam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, pa-
darīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko 
vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai at-
veseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī 
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot 
un rūpēties par vidi sev apkārt. 
 Lielajā talkā mīļi aicinām piedalīties 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgt-
spējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot 
nepiesārņotā, skaistā vidē. 
 Tiksimies 27. aprīlī, līdzi ņemot labu 
garastāvokli un strādātgribu!

Pavisam drīz - 
27. aprīlī - 

notiks jau sestā 
Lielā Latvijas 
sakopšanas 

talka

 Kā ierasts, arī šī gada martā tikties ar 
novada iedzīvotājiem Ainažos, Kuivižos, 
Lauvās, Korģenē, Salacgrīvā, Svētciemā, 
Liepupē un Tūjā devās Salacgrīvas nova-
da domes priekšsēdētājs un speciālisti.
 Par novadā un katrā konkrētajā vietā 
notiekošo stāstīja domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, uz iedzīvotāju jautāju-
miem atbildēja izpilddirektors Jānis Cīru-
lis, pārvalžu vadītāji Ilona Jēkabsone un 
Aivars Ilgavīzis, SIA Salacgrīvas ūdens 
valdes loceklis Kaspars Krūmiņš, Sociālā 
dienesta vadītāja Anita Holma un speci-
ālistes Inga Līce un Līvija Bērziņa, ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jā-
nis Bergs, kārtībnieki Gunita Bisniece un 
Didzis Žibals, teritorijas plānotāja Vineta 
Krūze un Informācijas nodaļas darbinieki 
Ilga Tiesnese un Kaspars Neimanis.

 Apkopojot iedzīvotāju jautājumus, nā-
kas secināt, ka lielākā sāpe novada ļaudīm 
ir sliktais ceļu stāvoklis. Gunta Bērziņa 
Ainažos sacīja: - Neesam pieraduši tā 
dzīvot – kļūst arvien sliktāk! Ielas un ceļi 
ir drausmīgi. Domes speciālisti atzīst, ka 
ceļu uzturēšana ziemā nav izdevusies kā 
nākas. Šobrīd šīs jomas darbi ir sakārtoti 
tā, ka katras pārvaldes vadītājs ir atbildīgs 
par pašvaldības ceļu uzturēšanu savā te-
ritorijā, savukārt Salacgrīvā un novadā 
kopumā šos darbus koordinē ēku un ap-
saimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis 
Bergs. Novada mājaslapā sadaļā Ceļu uz-
turēšana novadā ikviens interesents var 
apskatīt novada ceļu karti, saprast, kuri 
ir valsts, pašvaldības un privātie ceļi, un 
iepazīties ar veiktajiem ceļu uzturēšanas 
darbiem. 

 Novada cilvēkus uztrauc arī ūdens 
sliktā kvalitāte. SIA Salacgrīvas ūdens 
valdes loceklis K. Krūmiņš pastāstīja, ka 
šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā iesniegti 8 projekti 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
sakārtošanai Salacgrīvas novadā. Salac-
grīvas projektam fi nansējums paredzēts 
no Kohēzijas fonda līdzekļiem, savukārt 
Ainažiem, Vecsalacai, Liepupei, Svēt-
ciemam, Korģenei, Tūjai un Jelgavkras-
tiem - no ERAF. 
 Uz jautājumiem par klaiņojošajiem 
suņiem, nesakārtotajiem īpašumiem un 
atkritumu apsaimniekošanu atbildes snie-
dza novada kārtībnieki G. Bisniece un 
D. Žibals. Lai arī darbu viņi sāka tikai 
pagājušā gada augusta beigās, padarīts ir 
daudz. Tuvākajā laikā sāksies suņu reģis-

trācija, kas šajā jomā ieviesīs skaidrību un 
kārtību. Jautājumam par īpašumu appļau-
šanu un sakārtošanu īpaša uzmanība tiks 
pievērsta pavasarī. Kārtībnieki aicināja 
iedzīvotājus zvanīt un informēt par nekār-
tībām novadā. 
 Šajā rakstā minēju svarīgākos, visiem 
novada ļaudīm sasāpējušos jautājumus, 
bet par katrā vietā svarīgāko var uzzināt 
novada mājaslapā. 
 Apkopojot sauso statistiku, varu teikt – 
sarunās piedalījās 160 novada iedzīvo-
tāju. Viskuplāk bija apmeklēta tikšanās 
Liep upē – 44 iedzīvotāji. Paldies par pie-
dalīšanos, jautājumiem un kritiku! Centī-
simies sasāpējušos jautājumus risināt pēc 
iespējas ātrāk.

Ilga Tiesnese

Tikšanās ar iedzīvotājiem Salacgrīvas novadā

Skolotāji no Krievijas pēc kopīgās fotografēšanās solīja Ainažos vēl atgriezties
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 Pavasara brīvlaikā, kad lielākā daļa 
skolēnu atpūšas, uzkrāj spēkus pēdējam 
darba cēlienam, skolotāji aktīvi piedalās 
dažādos semināros, konferencēs, kursos, 
apgūst jaunas zināšanas, pieredzi. Arī 
mēs, Salacgrīvas novada latviešu valo-
das un literatūras skolotājas, 26. martā 
devāmies pēc jaunas pieredzes, idejām 
uz Bauskas Valsts ģimnāziju. Tur notika 
Bauskas un Rundāles novada latviešu va-
lodas un literatūras skolotāju metodiskā 
konference Mācību procesa pilnveidoša-
na, ievērojot skolēnu dažādās mācīšanās 
vajadzības un mācīšanās stilus. Jau ie-
priekš saņēmām metodiskās apvienības 
(MA) vadītājas Vija Cerusas uzaicināju-
mu un sapratām, ka jābrauc, jo ieintriģēja 
konferences piedāvātā darba kārtība.
 Ļoti mīļi tikām uzņemtas Lieldienu 
gaidās rotātajā Bauskas Valsts ģimnāzijā 
un pēc rīta kafi jas MA vadītāja V. Ceru-
sa uzrunāja kolēģus ar savas novadnieces 
Aigas Ludvigas dzejas rindām:
Ieskriet kā cīrulim debesīs
Un pieskarties Visuma telpai,
Sajust, kā zeme un debesis
Ieelpo ziedoni vienā elpā!
 Tās veiksmīgi sasaucās ar to, ko mēs 
baudījām, guvām konferencē (es pat to 
gribētu saukt daudz vienkāršākā vārdā - 
brīnišķīga tikšanās).
 Vairākas Bauskas novada kolēģes mūs 
iepazīstināja ar pašu sagatavotajiem elek-
troniskajiem pieredzes materiāliem par 
mācību procesa pilnveidošanu, piemē-
ram, Vecvārdi - viedi vārdi, Domrakstu 
mācība, Dzejoļu inscenēšana u.c.
 Pēc tam sākās darbs Ideju inkubatorā 
jeb grupās. V. Cerusa dalījās savā lielajā 
pieredzē, kā ieinteresēt skolēnus, kuriem 

trūkst mācīšanās motivācijas. Skolotāja ir 
ļoti radoša un prot katrai mācību stundai 
atrast kaut ko motivējošu. Arī skolotājas 
izdomātie interesantie metaforiskie nosau-
kumi, piemēram, Ideju inkubators (grupu 
darbs) vai Dzejas dobe (stūrītis klasē, kur 
ir dzejas grāmatas un ikviens skolēns ne-
formālā gaisotnē lasa dzeju), var radoši 
motivēt skolēnus darbam. Kolēģe aicināja 
ikvienu domāt pozitīvi un atcerēties, ka 
skolotājam jāpatur prātā, - viss, ko viņš 
dara klasē, ietekmē skolēnu turpmāko mā-
cību motivāciju. Savukārt Bauskas pilsētas 
pamatskolas skolotāja Ieva Mašale kopā 
ar savu domubiedru grupu runāja par tēmu 
Skolēnu pašvērtējums un pašnovērtējums 
kā palīgs skolēniem iepazīt savu mācīša-
nās stilu. Skolotāja I. Mašale dalījās ne 
tikai savā pieredzē, bet arī ar izdales ma-
teriāliem. 3. darba grupa, ko vadīja Codes 
pamatskolas pedagoģe Mairita Ostrovska, 
dalījās pieredzē ar saviem veiksmes stās-
tiem, kā nodrošināt skolēnu zināšanu un 
prasmju izaugsmes dinamiku.
 Pārtraukumā pie kafi jas tases joprojām 
raisījās radošas sarunas. Salacgrīvas vi-
dusskolas skolotāju Sanitu Šlekoni kon-
ference patīkami pārsteidza ar pievērša-
nos praktiskajam ikdienas darbam skolā, 
piedāvājot atraktīvus un mūsdienīgus 
risinājumus mācību procesa uzlabošanai. 
- Jau tagad gaidu iespēju izmēģināt jau-
nās metodes praksē. Brīžos, kad šķiet, ka 
skolotājs izsmēlis visu savu radošumu, ir 
ļoti vērtīgi dalīties pieredzē ar kolēģiem, 
gūstot jaunas idejas un iedvesmu jauniem 
sasniegumiem, - par gūtajiem iespaidiem 
teica S. Šlekone.
 Pēc kafi jas pauzes saldais ēdiens bija 
fascinējoša tikšanās un saruna ar piere-

dzējušu psiholoģi, grāmatas Ceļš pie sevis 
autori Kristīni Maku, kura lasa lekcijas, 
vada neskaitāmas attīstības, atbalsta un 
apmācības grupas un pamatā savā darbā 
izmanto attīstošo dialogu. Tā divarpus 
stundas paskrēja nemanot, jo mēs izbau-
dījām mirkli būt ŠEIT UN TAGAD, kad 
katrs sajūtam ES ESMU, es jūtu, es iz-
baudu, es priecājos, es skumstu. Sākumā 
Kristīne mums katrai uzdeva jautājumu, 
ko mēs no viņas vēlamies sagaidīt. Jau-
tājumi bija dažnedažādi – kā iegūt prieku 
un kā to saskatīt savā dzīvē, kas man dod 
spēku, enerģiju, kā pārvarēt grūtības, vai 
dusmoties ir labi, kā dzīvot, sev nenodarot 
pāri. Un mēs pašas meklējām un radām 
atbildes, lai tuvinātos sev, savai dziļākajai 
būtībai, īstenākajām vēlmēm un sirdij, tā 
iepazīstot sevi no jauna. 
 Kolēģe Modra Putna no Krišjāņa Val-
demāra Ainažu pamatskolas ļoti atzinīgi 
novērtēja konferencē gūto: - Man patika 
viss - zemgaliešu darba spars, samērīgs 
lirikas savijums ar lietišķu konkrētību, uz-
ņēmība, ticība sev, pamatīgums un pārlie-
cība par darāmo. Tas sapurina, aizrauj un 
dod spēku nākamajam darba cēlienam. 
Nebija nevienas zemē nomestas minūtes. 
Savukārt Salacgrīvas vidusskolas kolē-
ģe Ilona Antonova ieguvusi stiprinājumu 
sev, vēlmi atkal iet un darīt. 
 Esam ļoti gandarītas un pateicīgas 
Bauskas ģimnāzijas skolotājai V. Cerusai 
par uzaicinājumu un brīnišķīgo uzņemša-
nu, radot mums pat iespēju paskatīties no 
augšas uz Bausku un tās apkārtni no aug-
stākā skatupunkta - ģimnāzijas pavisam 
nesen atjaunotā skatu torņa.
 Lai diena būtu pilnībā piepildīta un 
Zemgale labāk iepazīta, atpakaļceļā de-

vāmies uz dzejnieka, rakstnieka un tulko-
tāja E. Virzas dzimtajām mājām Billītēm, 
kur tapuši daudzi jo daudzi viņa dzejoļi, 
sarakstīta poēma Straumēni. Tagad Bil-
lītēs iekārtots muzejs, kur sagaidīja E. 
Virzas un E. Stērstes mazmazmeita Di-
āna Jance un šīs mājas uzticamais sargs 
Rets Batlers, kas mūs sākumā uzņēma ar 
skaļām rejām, bet, iepazinis tuvāk, kļuva 
pavisam draudzīgs tāpat kā visa plašā un 
skaistā Billīšu apkārtne. Diāna pastāstīja 
par saviem vecvecākiem, dalījās atmiņās, 
un nākotnes iecerēs. Liepupes vidussko-
las skolotāja Jautrīte Liepiņa, staigājot 
pa dzejnieka dzīves takām, sajutusi pat 
paša dzejnieka klātbūtni un spēku. Un kā 
nu ne! Pie mājas trejžuburu kastaņkoks, 
kāds redzams tikai Billītēs, mājas priekšā 
jasmīnu krūms, par ko dzejnieks rakstījis 
savā dzejolī Baigā vasara, dārzā E. Virzas 
vecātēva stādītā ābele un vēl daudz tā lai-
ka liecību.
 - Zemgales elpa debesīs, kūstošā snie-
ga plašumos, „ievelkošajā” «Billīšu» pa-
galma mālā... Nu ir tur kaut kas no lepnu-
ma, no pašcieņas, no aizlaikiem, kas su-
ģestē un pielīp. Šīs enerģijas un pieredzes 
apmaiņas rezultātā darba ražīgums tikai 
augs, tā ka ieguvēji būs arī mūsu skolē ni, - 
savos iespaidos dalījās kolēģe Modra.
 Par šī brīnišķīga jau rudenī kopīgi ie-
cerētā pasākuma īstenošanos lielu paldies 
Salacgrīvas novada latviešu valodas un 
literatūras skolotājas saka Salacgrīvas no-
vada izglītības speciālistei Antrai Paeglei 
un novada izglītības iestāžu direktoru pa-
domei.

Ingūna Ādmīdiņa,
Salacgrīvas novada latviešu valodas un 

literatūras MA vadītāja

Smelties pieredzi Ideju inkubatorā

 Līdz ar pavasara tuvošanos, kad mostas 
daba, arī cilvēki sāk domāt par sava ķer-
meņa uzmundrināšanu pēc garajiem zie-
mas mēnešiem. Lai atjaunotu savus spē-
kus, Svētciema bibliotēkas telpās februārī 
viesojās homeopāte-konsultante, nutricio-
loģe Irēna Kaļva. Runājām par organisma 
šūnu atjaunošanos un attīrīšanu, par to, kā 
normalizēt asinsspiedienu, cukura un ho-
lesterīna līmeni, lai mēs justos labi. 
 Tas ir tikai viens etaps labai veselībai. 
Lai pēc ziemas kļūtu vingrākas, martā pie 
mums ciemojās fi zioterapeite Līva Ties-
nese. Viņa mums sniedza nelielu ieskatu 
savā profesijā. Pastāstīja par daudziem 

būtisko problēmu – muguras sāpēm, kādi 
ir to rašanās iemesli un ko var darīt lietas 
labā. Tika demonstrēti vingrojumi, lai ie-
darbinātu savus snaudošos muskulīšus, 
uzzinājām, kā atvieglot muguras sāpes un 
kā sievietēm pareizi celt smagumus. Līva 
mums mīļi atgādināja, ka  dažkārt tomēr 
pie smagumu celšanas jāpieaicina palīgā 
vīrietis. Cerībā, ka ar Līvu tiksimies vēl ci-
tās nodarbībās, kupls skaits Svētciema sie-
viešu teica paldies jaukajai un atraktīvajai 
lektorei par jauniegūtajām zināšanām. 

Sandija Kauliņa,
Svētciema bibliotēkas bibliotekāre

Svētciema bibliotēkā 
sarunas  par labas veselības 

veicināšanu

 Korģenes bibliotēkā katru mēnesi no-
tiek dažāda veida pasākumi: gan fi ziskas, 
gan prāta asināšanas, tāpat praktiskas akti-
vitātes.
  Domājot par savu veselību, korģenie-
tes vingro fi zioterapeites Līvas Tiesneses 
vadībā, kaut tas nav nemaz tik vienkār-
ši. Lai atklātu vēl kādu knifi ņu tamborē-
jumos, bibliotēkā bija uzaicināta Aelita 
Nagle. Viņa pamācīja un ieteica, kā tam-
borēt cepurītes bērniem un pieaugušajiem, 
kur smelties idejas darbiem, tāpat ierādīja 
kaut ko jaunu - interesantu puķu tambo-
rēšanu -, kā arī atgādināja aizmirstu veco. 
Paldies par idejām! Mazajiem bērniem 
notika pasākums Uguns senāk un tagad, 
kurā pārrunājām, ko katrs zina par uguni, 
kas labs un slikts var gadīties saistībā ar to. 
Lasīju A. Ozolas-Jaunarājas, J. Mackovas 
un S. Šteineres-Jēgens izveidoto Uguns 
grāmatu. Ieklausoties un ieskatoties bērni 
varēja izsekot, kā uguns iegūta un kāpēc 
muša ar zirnekli ir pastāvīgā ienaidā. Lie-
kas, viņiem patika, jo visi bija aktīvi, iztei-
ca savu viedokli.

 Kā jau katra mēneša pēdējā piektdienā, 
arī 22. martā notika krustvārdu mīklu mi-
nēšana, kurā šoreiz satikās Korģenes un 
Svētciema asie prāti. Pasākums bija inte-
resants, galvenais tajā nebija izcīnīt labākā 
titulu, bet gan interesanti pavadīt laiku, 
minot dažāda veida mīklas un pildot atjau-
tības uzdevumus. Spicie prāti no Korģenes 
bija Dzintra Anita Rihaļska un no Svēt-
ciema - Baiba Vīksna. Paldies Svētciema 
bibliotēkas vadītājai Līgai Borozdinai par 
svētciemiešu atgādāšanu uz Korģeni, kā 
arī idejām turpmākajai sadarbībai! Paldies 
visām krustvārdu mīklu minētājām un pa-
sākuma dalībniecēm!
 Lai interesanti sagaidītu Lieldienas, 
27. martā bibliotēkā notika radošā darbnī-
ca, kur Sanitas Cukmaces vadībā no siena 
tika izveidoti dažādi dekori Lieldienām. 
Paldies Gundai par sagādāto sienu! Pal-
dies Sanitai par idejām un darboties gribu! 
Uz sadarbību!

Ilze Baumane,
Korģenes bibliotēkas vadītāja

Jaunumi Korģenes 
bibliotēkā

 Salacgrīvas bibliotēkā tikāmies ar 
Dailes teātra aktrisi Akvelīnu Līvmani. 
Cilvēka ceļš pa dzīvi - tā pati aktrise no-
sauca mūsu tikšanos. Gribu ticēt, ka viņas 
vārds Latvijā ir pazīstams. Tomēr ne visi 
zina, ka viņa mācījusies arī astroloģiju. 
Uzzinājām, ka jau 7 gadus A. Līvmane 
izdod savu kalendāru ar padomiem. Zi-
ņas kalendārā nav viņas izdomājumi, tās 
nāk no vecām gudrībām. Viešņa sacīja: 
- Astroloģija vajadzīga, lai katrs saprastu, 
kas ar mums notiek. Ir svarīgi, kad esam 
dzimuši. Tomēr katrs pats varam veidot 
savu dzīves gājumu. Ko domāsim un gri-
bēsim, tas piepildīsies. Vēl viņa aicināja 
uzmanīgi izvērtēt, ko domājam un runā-
jam. - Vai domājam pozitīvi un gribam dzī-
vot pilnvērtīgi? Katrs pats spējam ietek-
mēt savas domas. Nedomāsim sliktu par 
citiem cilvēkiem. Piedosim, kam jāpiedod, 
un būsim atalgoti ar sirdsmieru. Piedodot 
visiem, mēs darīsim labu sev, - uzsvēra 
astroloģe. Tāpat viņa atgādināja to, cik 
svarīga ir veselīga pārtika. Viešņa pati lie-

to gārsu un sažāvē to ziemai, tad pievieno 
ēdienam un izmanto arī tējā. Bieži vien 
ikdienā palīdz arī krāsu terapija. Akvelīna 
iepazīstināja mūs ar savu smaržu pasauli 
eļļās. Ikkatrs varējām izsmaržot ģerāniju, 
greipfrūtu, tējaskoku u.c. Savdabīgi bija 
pasmaržot naudu. Akvelīna ikvienam no 
mums, vēlot veiksmi, naudas maciņos ie-
pilināja naudas eļļiņu.
 A. Līvmanes personība, sirsnība, šarms 
darīja savu. Pēc trim bibliotēkā kopā pava-
dītajām stundām jutāmies viedākas un ga-
rīgi bagātākas. Turpmāk mēģināsim citādi 
paskatīties uz savu ikdienu, tās gaitām un 
padomāsim, kā tās ietekmēt! Protams, ru-
nājām arī par teātri. Dailes teātrī būs jāno-
skatās jaunā izrāde Oņegins, kurā aktrise 
piedalās.
 Nākamā tikšanās Salacgrīvas bibliotē-
kā ar aktieri, dziedātāju Jāni Paukštello.

Māra Apine,
Salacgrīvas bibliotēkas abonementa 

vadītāja

Salacgrīvas bibliotēkā 
viesojās Akvelīna Līvmane

Korģenietes kopā ar pašu veidotajiem Lieldienu salmu dekoriem
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 Aprīlī Latvijā ik gadu 
notiek  tradicionālās pava-
sara Putnu dienas. Laikā, 
kad no ziemošanas  atgrie-
žas gājputni, putnu draugi 
visā Latvijā aicināti ornito-
logu pavadībā doties dabā 
un vērot putnus, izgatavot 
tiem būrīšus. Putnu dienu 
tradīcijas aizsācējs ir putnu 
pētnieks Kārlis Grigulis. 
Vieni no senākajiem Put-
nu dienu rīkotājiem - kopš 
pagājušā gadsimta 50. ga-
diem – ir Rīgas Zooloģis-
kais dārzs.
 Lai gan Latvijā vēl ne-
sen valdīja sniegotā ziema, 
pavasaris tomēr lēnām un 
neatlaidīgi ir atnācis. Pēc 
Lieldienu puteņiem tā vien 
ausis tver gaisā skanošās 
zīlīšu un strazdu dzies-
mas. Zvirbuļi ne pa jokam 
jau plūcas par katru ligzdu. Drīz vērīgā-
kam putnu vērotājam būs iespējams vērot 
dzērvju graciozās riesta dejas. Stārķi cēli 
staigā pa applūdušajām pļavām cerībā at-
rast kaut ko ēdamu. Arī cilvēki kļūst rosī-
gāki, jo vēlas palīdzēt putniem atrast pie-
mērotākās mājvietas.
 Salacgrīvas vidusskolā jau vairākus 
gadus vērojama skolēnu rosība, gatavojot 
putnu būrīšus. Tie top kopā ar vecākiem, 
kāds lielāks meistars to pagatavo pats. 
Katru gadu skolēni dodas izlikt šos put-
niem tik nepieciešamos mājokļus skolas 
apkārtnē, jo koku tur netrūkst, bet skanī-
gās putnu balsis liecina, ka iedzīvotāju ša-
jos mājokļos arī netrūks.
 16. aprīļa rīts bija saulains, putnu dzies-
mu pieskandināts, un skolēni jau no paša 
rīta pulcējās pie skolas, rokās turot dažāda 

Putnu dienas Salacgrīvas vidusskolā

veida putnu būrus. Sākumskolēnus  uzru-
nāja Rīgas Zooloģiskā dārza speciālists 
Māris Lielkalns. Viņš pastāstīja daudz in-
teresanta gan par putnu būru gatavošanas 
noteikumiem, par to kopšanu, izvietošanu, 
gan pašu putnu rīcību, apsaimniekojot sa-
vus mājokļus. Pēc tam būrīši tika izlikti 
gan skolas tuvumā, gan pirmsskolas iz-
glītības iestādes Vilnītis teritorijā. Mazie 
bērni bija pielipuši pie logiem un uzmanī-
gi vēroja notiekošo viņu rotaļu laukumos.
Tagad viņi varēs pētīt, kā tad pavasaros 
notiek mājvietu iekarošana, kādi putni 
uzturas viņu teritorijā, biežāk varēs klausī-
ties skanīgajās putnu dziesmās. Būrīši tika 
piestiprināti arī stadiona un parka teritori-
jā. 
 Paldies visiem 1. - 4. klašu skolēniem 
un viņu vecākiem par atsaucību putnu 

būrīšu gatavošanā! Paldies 7.a klases zē-
niem, kuri šo pienākumu veic jau vairākus 
gadus! Atsaucīgs šajā pasākumā bija un 
savu padomu mums neliedza mājturības 
un tehnoloģiju skolotājs Guntars Ūdris. 
Bet būrīši paši kokā nenokļūst, tāpēc talkā 
tika aicināti 11. klases puiši Ričards Jerāns, 
Toms Bērziņš, Vladislavs Oželeda, Emīls 
Ziemelis, kuri gan nesa līdzi garās trepes, 
gan kāpa kokos, piestiprinot smagos būrus. 
Bet vislielākā pateicība Mārim Liepkal-
nam, kurš nekad nav atteicis savu padomu 
un līdzdalību šādos pasākumos mūsu sko-
lā. Laiks paskrēja nemanot. Bijām mazliet 
nosaluši, jo vējš centās pārbaudīt mūsu iz-
turību, bet visu sirsniņās bija gandarījums 
par kārtējo labi paveikto darbu. 

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Rīgas Zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns rāda un stāsta, kādi, kā un kur izliekami putnu būri

 Tieši pirms 8. marta Ainažu kultūras 
namā notika ļoti interesants saiets. Nevie-
nam nav noslēpums, ka veikalu plaukti ir 
pārpildīti ar produktiem, kas pārsvarā sa-
stāv no tā saucamajām e-vielām, bet tās uz 
mūsu dzīves kvalitāti neatstāj to labāko ie-
tekmi. Tādēļ patiess prieks par pašmāju uz-
ņēmējiem, kuri meklē alternatīvas un vēlas 
piedāvāt ekoloģisku un uzturvērtībām ba-
gātu produktu. Mūspusē tāds ir uzņēmējs 
Enno Tomsons. Ainažu kultūras namam ar 
šo uzņēmēju interesanta sadarbība aizsā-
kās jau Adventes laika pasākumos. Bet nu 
viņš mūspuses ļaudīm piedāvāja vērot, kā 
no augstvērtīga ekoloģiska piena pusotras 
stundas laikā tiek pagatavots siers. Jāteic, 
ka par saimniecības bioloģiskās produk-
cijas statusu nevienam šaubas neradās, jo 
tika demonstrētas fi lmas par to, ko piedāvā 
viņa saimniecība un kā tur saimnieko ik-
dienā. Pagaidām gan vēl visa saimnieko-
šana notiek Igaunijā, bet E. Tomsons vē-
las šādu virzienu attīstīt arī Ainažos. Visi 
priekšnoteikumi tam ir un jau veiktas ie-
strādes. Varam tikai vēlēt viņam veiksmi 
attīstīties arī mūsmājās. 
 Un tad jau divu elegantu un iznesīgu 
igauņu saimnieču vadībā tapa siers, kura 
izgatavošanā tiek ievērotas tehnoloģijas, 
ko E. Tomsons apguvis pieredzes apmai-
ņas braucienā Šveicē. Degustācija, pro-
tams, viesiem gāja pie sirds. Tika nogaršo-
ta arī cita veida produkcija, ko gatavo un 
piedāvā uzņēmējs. Daiļamata meistares – 
mājražotājas no Tāli – piedāvāja iegādāties 
rotas un suvenīrus, kā arī demonstrēja savu 
prasmi pinumu gatavošanā.
 Šķīrāmies ar ciešu apņemšanos turpināt 
šo sadarbību arī Ziemeļlivonijas festivālā, 
kad uzņēmējs solīja izvērst savu piedāvā-
jumu vēl lielākā apjomā, uzrunājot festivā-
la viesus un dalībniekus.

Zintis Sārs,
Ainažu kultūras darbinieks 

Ainažnieki 
mācās domāt 

zaļi

 No 18. līdz 24. martam Latvijā no-
ritēja E-prasmju nedēļa, kuras mērķis 
bija ieinteresēt sabiedrību par e-prasmju 
apgūšanu un pielietošanu, informēt par 
e-pakalpojumiem un citām iespējām, 
kas p ieejamas e-vidē. Svētciema biblio-
tēkā šajā nedēļā tika organizētas praktis-
kās nodarbības informācijas meklēšanā 
e-vidē ikvienam interesentam. Te gan 
jāteic, ka lauku cilvēki bieži vien vēl ne-
uzticas internetam, tāpēc cenšamies pār-
liecināt savus apmeklētājus un izskaidrot 
e-vides priekšrocības, piedāvājot iespējas 
visdažādākās informācijas meklēšanā, 
laikrakstu lasīšanā, rēķinu apmaksāšanā, 
ziņu lasīšanu internetā, e-pastu izmanto-
šanā saziņai ar tuviniekiem utt. Sevišķi 
vecākiem cilvēkiem ļoti svarīgi nejusties 
vientuļiem un iet līdzi laikam. Mēs prie-
cājamies par katru apmeklētāju, kurš jau 
apguvis pirmās iemaņas datora lietošanā 

un vēlas savas prasmes pilnveidot.
 Skolēniem tika piedāvāta apmācība par 
iespējām lasīt grāmatas e-vidē un atrast 
dažādus interneta resursus par literatūru. 
Vismazākajiem bērniem Rīta stunda Zīmē-
sim pavasari datorā izvērtās par īpašu pie-
dzīvojumu. Tā kā tuvojās Lieldienas, ma-
zie Snīpju grupas bērni, nākot uz biblio-
tēku, līdzi bija paņēmuši pašu zīmētās un 
košām krāsām izkrāsotās olas. Bibliotēkā 
bērni mācījās zīmēt ar datoru program-
mā Molberts. Taču, pirms sākt darbu ar 
to, vispirms vajadzēja apgūt citas zināša -
nas - kas tas ir dators, kā ar to saprasties 
(kādi noteikumi jāievēro), kas ir pele u.c. 
Vienā reizē to visu nemaz nevar apgūt, 
taču līdz saulītes zīmēšanai tikām! Vēl 
paspējām paspēlēt krāsu un burtiņspēles, 
kas prasīja lielu roku veiklību, grozot da-
torpeli. 
 Pirms Lieldienām jau par tradīciju kļu-

vusi rokdarbnieču ziemas darinājumu pa-
vasara izstāde Par prieku sev un tev. Pirms 
izstādes atklāšanas bibliotēkas lasītājiem 
bija iespēja klausīties dueta Sandra kon-
certu. Jaukā gaidāmo svētku gaisotnē raisī-
jās dziesmas un sarunas. Vēlāk, kopīgi ap-
skatot izstādi, uzzinājām, ka mūsu viešņa, 
braucot uz koncertiem, pa ceļam aizrautīgi 
adot. Uzadīti džemperi, daudzas šalles, ce-
pures un cimdi. Rokdarbnieces dalījās pie-
redzē un izteica sajūsmu par padarīto. Vē-
lāk pie tējas tika pārrunātas idejas par ko-
pīgu apmācību, izcīnītas pirmās olu cīņas 
un pateikts paldies par iedvesmojošiem un 
krāsainiem darbiem čaklajām rokdarbnie-
cēm - izstādes dalībniecēm Aelitai Naglei, 
Mārītei Papinokai, Benitai Savčukai, Ma-
rijai Grigorjevai, Dzidrai Porietei, Dzintrai 
Eizenbergai un Skaidrītei Bergšteinei.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja 

Svētciema bibliotēkā apgūst e-prasmes un 
Lieldienas sagaida ar dziesmām un izstādi

 Biedrības Svētupes Lauva darbībā gada 
pirmie mēneši pagājuši pavisam nemanot. 
Ko labu esam redzējuši, dzirdējuši un pa-
darījuši?
 Februārī apmeklējām Nacionālā teātra 
izrādi Trīs vīri kūrortā. Mājupceļā sprie-
dām, ka izrādes izvēle bijusi pareiza - dzī-
ve tāpat bagāta ar dažādām negācijām un 
problēmām, te vismaz uz pāris stundām va-
rēja aizmirst to visu un pasmaidīt par labu 
humoru laba aktieru ansambļa izpildījumā.
 Martā pulcējāmies pārskata sapulcē. At-
skatījāmies uz pagājušo gadu, tajā paveikto 
un to, kas gribēts, bet dažādu iemeslu dēļ 
nav sanācis. Secinājām, ka šī gada priori-
tāte ir līdz septembrim sagatavot izstādi 
par bijušajiem un esošajiem Lauvu puses 
muzikantiem (lūgums visiem, kuru rīcī-
bā ir kādi materiāli, fotogrāfi jas u.c. lietas 
par šo tēmu, sazināties ar Māru Lejnieci 
26518683 vai Indru Kauliņu 28716419). 
Iepazināmies arī ar pārējiem plānotajiem 
pasākumiem gan biedrībā, gan Lauvu tau-
tas namā, kā arī izteicām savas idejas un 
vēlmes turpmākajai darbībai.
 Pēc sapulces visiem interesentiem bija 
iespēja tikties ar dabas pētnieku, TV raidī-
jumu veidotāju, vienkārši interesantu per-
sonību - Māri Olti. Par ko risinājās saruna, 
atstāstīt nevarēšu, jo tika pieminēta gan po-
litika, gan daba visā tās daudzveidībā, tāpat 
mūsu dzīvesveids, ceļojumi un fi lmēšana. 
Bija jautājumi un atbildes turpat 3 stundu 
garumā. Prieks, ka šoreiz labas atsauksmes 
par pasākumu bija dzirdamas gan no jaunā-
kās, gan vidējās un vecākās paaudzes ap-
meklētājiem.

Indra Kauliņa, 
Lauvu tautas nama vadītāja

Lauviešu 
pavasara 
aktivitātes

 11. aprīlī Rīgas 13. vidusskolā norisinā-
jās Latvijas - Šveices sadarbības program-
mas individuālā projekta Atbalsts uguns-
drošības pasākumiem pašvaldību vispā-
rējās izglītības iestādēs rīkotā konkursa 
Uguns pavēlnieks Rīgas reģiona fi nāls. 
Tajā ar Salacgrīvas vidusskolu spēkiem 
mērojās vēl 4 Latvijas izglītības iestādes: 
Alojas Ausekļa un Salaspils 1. vidussko-
la, kā arī Pūres un Inčukalna pamatskola. 
Kopā konkursā piedalījās 186 komandas 
no visiem Latvijas reģioniem. Šajā cīņā ar 
4 punktu pārsvaru (42 p.) uzvaras laurus 
un soli tuvāk galvenajai balvai - braucie-
nam uz Šveici - izcīnīja Salacgrīvas vi-
dusskolas 8.a klases komanda Liesmiņas - 
Kristīne Ozola (komandas kapteine), Lote 
Veckalne, Elvita Līcīte, Ojārs Rozenbergs, 
Laura Pogule un Daniels Pīle.
 Ideja par piedalīšanos konkursā pieder 
L. Veckalnei, kura sociālajā portālā www.

draugiem.lv pamanīja šī konkursa reklā-
mu un, apspriedusies ar klasi, izlēma pie-
dalīties.
 Liesmiņas uz Rīgu devās ar mājās saga-
tavotu priekšnesumu, kas arī bija pirmais 
uzdevums. Priekšnesumā tika parādīts, kā 
senie alu cilvēki iegūst uguni un iemācās 
to savaldīt. Otrajā uzdevumā uz mājas 
shēmas bija jāizvieto dūmu detektori tiem 
paredzētās vietās. Pēc tam sekoja tests, 
kas sastāvēja no jautājumiem par civilo 
aizsardzību, kā arī drošību pie ūdeņiem un 
to, kas jāzina, rīkojoties ar uguni. Cetur-
tajā uzdevumā komandas vēroja video un 
tajā bija jāpasaka 5 lietas, ko personas dara 
nepareizi, - piemēram, dodas peldēt nepa-
zīstamās vietās. Pēdējais uzdevums bija 
stafete. Komandām pēc iespējas ātrāk un 
precīzāk bija jāsacenšas, uzvelkot uguns-
dzēsēju tērpu, izritinot un satinot ūdens 
šļūtenes, jānomaina dūmu detektora bate-

rijas (lai tas nopīkstētu), kā arī jāaktivizē 
ugunsdzēšamais aparāts.
 Komandas kapteine K. Ozola atzina: 
- Nervus kutinošākais brīdis bija tad, kad 
gaidījām rezultātus, jo vadītāji vilcinājās 
pateikt, kura komanda ir uzvarējusi. Pirms 
paziņot uzvarētāju, viņi sacīja, ka 1. un 
2. vietas ieguvēju pilsētas nosaukums sā-
kas ar Sala... Bet, kad pateica, ka uzva-
rējusi Salacgrīva, nevis Salaspils, mūsu 
prieks bija milzīgs.
 Pēc pasākuma ofi ciālās daļas komandas 
devās uz Ugunsdzēsības muzeju un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bi-
roju, kur varēja iepazīties ar to, kā strādā 
glābēji un dispečeri.
 Vēlēsim komandai veiksmi Uguns pa-
vēlnieka fi nālā 16. maijā.

Kārlis Miksons,
Salacgrīvas vidusskolas skolēnu padomes 

priekšsēdētājs

Salacgrīvieši dodas uz Uguns pavēlnieka fi nālu
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Koncerts Pretī pavasarim

Savu raito deju soli rāda 5. - 6. klašu dejotāji

 Ar šādu nosaukumu 12. aprīļa pēcpusdienā 
Salacgrīvas kultūras namā notika Salacgrīvas 
vidusskolas interešu izglītības pulciņu atskai-
tes koncerts. Tā vadītāja Inta Cirša visupirms 
skatītājiem uzdeva mīklu no grāmatas par Pe-
piju Garzeķi – kas ir tas, kas iet un iet un ne-
kad neaiziet līdz durvīm. Atbildi uzreiz zināja 
tikai daži, savukārt uz jautājumu, kas ir tas, 
kas šogad nāk un nevar atnākt, atbilde skanēja 
ātri un skaļi – tas ir pavasaris. - Varbūt mēs 
iedziedāsim, iedejosim, iespēlēsim, ieskandē-
sim, ievirpuļosim un ievingrosim ar šo koncer-
tu pavasari un tas atnāks! - Inta izteica cerību. 
Koncertu kopā ar viņu vadīja Monvīds Rozen-
bergs, kurš to atklāja ar jautru un pavasarīgu 
dzejoli. 
 Pirmā uzstājās Elizabete Bērziņa ar Rai-
monda Paula dziesmu Vai tas var būt?. Pēc 
tam uz skatuves kāpa Romina Alise Grīnval-
de un duets Elizabete Bērziņa un Dinija Klēt-
niece, kurām dziedātprasmi māca Arta Zunde. 
Dejotprasmi rādīja Anitas Gīzes skolotie mazie 
1. - 2. klases dejotāji, pēc viņiem raitu deju soli 
demonstrēja 3. - 4. klašu deju kolektīvs. Sā-
kumskolas koris, ko vada A. Zunde, šajā kon-
certā daudzo skolēnu slimības dēļ bija pavisam 

mazs, bet viņu izpildītās dziesmas - skaļas un 
skanīgas. 5. - 6. un 7. - 9. klašu deju kolektīvi 
dejošanas mākā neatpalika no mazajiem - va-
dītāja A. Gīze var būt lepna, jo deju soļi iemā-
cīti un apgūti labi. Kopā ar savu vadītāju Zentu 
Menniku uzstājās folkloras kopa Zēģelīte, ai-
cinot pievienoties jautrajā dancī Cūka driķos. 
Trīs Renāra Kaupera dziesmas no cikla Reizrē-
ķins dziedāja Ingas Strantes vadītais vokālais 
ansamblis. Šī bija pirmā uzstāšanās 11. klases 
puišu ansamblim, kuri, A. Zundes skoloti, ap-
guvuši karavīru dziesmas. Puiši ugunskristības 
izturēja godam un izpelnījās skatītāju ovācijas. 
Diemžēl koncertā neredzējām vecāko klašu 
dejotājus, jo daļa no viņiem koncerta laikā bija 
pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā. Šī gada 
Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pul-
ciņu atskaites koncerta izskaņā vēl pūtēju or-
ķestra Reids priekšnesumi.
 Tiekamies 25. maijā Ainažos novada bērnu 
svētkos! Liels paldies kolektīvu vadītājiem 
Arnim Šmitiņam, Artai Zundei, Solveigai 
Bokai, Ingai Strantei, Anitai Gīzei, Lolitai Ja-
kabsonei, Zentai Mennikai un, protams, skaņu 
vīram Jānim Balodim. 

Ilga Tiesnese

 Marta trešajā sestdienā Salacgrīvas 
kultūras namā notika jau 14. jauno ta-
lantu konkurss. Šogad tajā piedalījās 
26 novada mākslinieki. Dalībnieku 
jaunākajā grupā – vecumā no 3 līdz 7 
gadiem izpildītāju bija visvairāk – 16. 
Pirmā uzstājās septiņgadīgā Marta Ko-
ciņa, kura dziedāja Raimonda Paula 
Putniņš uz zara. Droši un pārliecinoši 
savus priekšnesumus izpildīja Lauma 
Močāne, Emīlija Goba, Madara Metu-
se, Sanda Mūrmane, Digna Gruzdiņa, 
Linda Popova, māsas Elīza un Paula 
Eglītes, trio Karlīna Ķūrena, Pēteris 
Ķūrens un Sofi ja Gromova, arī Grēta 
Salmane, Tīna Adela Zeņina, Amanda 
Lurdesa Eltamma, Areta Krūmiņa, Lo-
reta Čekaļina un pašas jaunākās kon-
kursa dalībnieces Karlīna Zeņina un 
Estere Līdaka. 
 Vidējā vecuma grupā savu dziedā-
šanas un muzicēšanas prasmi rādīja 
Endija Ramona Roska, Evelīna Skuja, 
Justīne Līna Jamonte, Alīna Balode, 
Līva Saulīte, Saule Ķūrena un trio 
Līga Kariņa, Krista Muciņa un Liene 
Muciņa.
 Jauniešu grupā šogad izpildītāju 
maz: Reinis Maurītis, māsas Rita un 
Amanda Krūmiņas un Arnis Leimanis. 
 Kā jau īstā konkursā pieklājas, 
priekšnesumus vērtēja žūrija – Tatjana 
Lazdiņa, Māris Balcers un Lolita Ja-
kabsone, kuri pēc pēdējā priekšnesu-
ma devās vienoties, kurš tad būs labā-
kais katrā vecuma grupā. Savs darbiņš 
bija arī skatītājiem – ar konfektēm no-
balsot par savu simpātiju. 
 Jaunākajā vecuma grupā 3. vieta 
trīsgadniecei Esterei Līdakai no Aina-
žiem par dziesmiņu Uzzīmēšu, otrās 
bija divas - sešgadīgā Grēta Salmane 
un Tīna Adela Zeņina, bet 1. - dzī-
vespriecīgā Emīlija Goba ar dziesmu 
Mazā mārīte. Vecuma grupā no 8 līdz 
13 gadiem 3. vieta Saulei Ķūrenai un 
dziesmiņai Degunlāča vienreizviens, 
2. - Alīnai Balodei par dziesmu Gri-
bu kā bērns vēl just, bet 1. vietā trio 

Jaunie talanti dzied 
Salacgrīvā

Līga Kariņa, Krista Muciņa un viņas 
mazā māsa Liene par Vakardziesmu. 
Vecākajā grupā 2. vietā māsas Rita un 
Amanda Krūmiņas no Liepupes, 1. - 
Arnis Leimanis par Mixteip jeb ierak-
stu miksēšanas demonstrējumu.
 Galveno balvu saņēma Reinis 
Maurītis, kurš šogad izpildīja dziesmu 
Ceļš, kuru iet, bet skatītāju simpātijas 
balvu un visvairāk konfekšu saņēma 
Grēta Salmane.
 Konkursa dalībniekiem balvas sa-
gādājis Salacgrīvas kultūras nams, 
galveno balvu dāvināja veikals Līvi-
ma, savukārt skatītāju balvu sarūpēja 
akciju sabiedrība Brīvais vilnis. 
 Paldies jaunajiem māksliniekiem, 
viņu vecākiem un, protams, peda-
gogiem – Baibai Kotānei, Katrīnai 
Borozdinai, Agrai Jankovskai, Andai 
Ristamecei, Zentai Mennikai, Agitai 
Zvejniecei, izpalīdzīgajam Reinim 
Maurītim, skaņas un gaismas pavēl-
niekiem Popiņam – Jānim Balodim un 
Robertam Ķūrenam.

Ilga Tiesnese

Dziesmiņu Mazā mārīte dzied jaunākās 
vecuma grupas uzvarētāja Emīlija Goba

mā, Elzas Jirgensones dziedāju-
mā, Ivitas Goldbergas-Miljones 
atraktīvajā priekšnesumā, Reiņa 
Maurīša vokālā, Sabīnes Balodes 
dziedājumā, trio Kristas Muciņas, 
Lienes Muciņas un Līgas Ka-
riņas sniegumā, Vijas Maurītes 
priekšnesumā un Ingas Albergas 
ekstravagantajā un šarmantajā iz-
pildījumā. Pēc katra priekšnesu-
ma žūrija izteica komentārus un 
parādīja savu vērtējumu 10 ballu 
sistēmā. Pēc pēdējā konkursanta 
uzstāšanās un kopīgi nodziedātās 
dziesmas Tikai tā! žūrija devās 
apspriesties, savukārt skatītāji un 
atbalstītāji klausījās sieviešu an-

sambļa Dziedātprieks sniegumā 
un cienājās kafejnīcā. 
 Rezultāti ilgi nebija jāgaida. 
Jaunākajā grupā uzvarētāju godā 
tika celts trio Līga, Krista un Lie-
ne par izpildīto Vakardziesmu, 
vecākajā grupā no 9 dalībniekiem 
par labāko žūrija bez lielas strīdē-
šanās un garām diskusijām atzina 
Sabīni Balodi. Komisijas priekš-
sēdētājs D. Straubergs pateicās 
visiem konkursa dalībniekiem 
par uzdrīkstēšanos un drosmi. 
- Viena lieta ir sēdēt zālē, skatī-
ties un izteikt savu vērtējumu, pa-
visam kas cits - kāpt uz skatuves 
un dziedāt. Tas nebūt nav viegli, - 

viņš uzsvēra. Balvas savām sim-
pātijām bija sagādājuši arī Ainažu 
uzņēmēji - Ainažu aptieka svei-
ca Ingu Albergu, veikals Loreta 
Andu Balodi, biedrība Vecāki - 
Ainažu jaunatnei - Sabīni Balodi, 
Salacgrīvas novada dome - Kitiju 
Šohirevu, Ainažu kultūras nams - 
Ivitu Goldbergu-Miljoni. 
 S. Balode nebija gaidījusi, ka 
uzvarēs. - Man likās - bija labāki 
priekšnesumi. Konkursā «Dzies-
ma manai paaudzei» Ainažos pie-
dalos jau piekto gadu, uzvarējusi 
esmu 2 reizes. Man ļoti patīk dzie-
dāt un šodien esmu ļoti priecīga, 
- viņa teica. 

 Savukārt I. Goldberga-Miljo-
ne šajā konkursā piedalījās pirmo 
reizi: - Izpildīju dziesmu, kas vai-
rāk atbilda manai enerģijai, nevis 
vokālajām iespējām. Nākamgad 
dziedāšu kaut ko dvēseliskāku! 
Man patīk dziedāt un iepriecināt 
cilvēkus, tāpēc arī šajā konkursā 
piedalos.
 Bet ar apsveikumiem, laba vē-
lējumiem un konkursa uzvarētā-
jas S. Balodes priekšnesumu vēl 
nekas nebeidzās. Vakars turpinā-
jās un ballē spēlēja ritma grupa 
Pirmā sniegpulkstenīte.

Ilga Tiesnese

Ainažos Dziesma manai paaudzei

Koncerta izskaņā konkursa dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā

 Ikgadējais konkurss Dzies-
ma manai paaudzei Ainažos 
23. martā pulcēja drosmīgākos, 
atraktīvākos un interesantākos 
Salacgrīvas novada dziedātājus 
un pilnu zāli klausītāju, līdzjutēju 
un atbalstītāju. Pēc pavisam īsas 
iepazīstināšanas ar pavadošo gru-
pu Pirmā sniegpulkstenīte, kurā 
spēlē Gints Kopštāls, Einārs Kal-
niņš, Vilnis Stepanovs un Aivis 
Irmejs, konkursa vadītājs Zintis 
Sārs aicināja Katrīnu, Justīni un 
Dāvi Borozdinus, Vitāliju Bog-
danoviču un Didzi Žibalu atklāt 
koncertu. 
 Kad bija uzmundrināti kon-
kursanti un skatītāji, savas vietas 
ieņēmusi žūrija - novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs, Nacionālā teātra aktrise 
Sanita Pušpure, mūzikas skolas 
direktore Katrīna Borozdina un 
Justīne un Dāvis Borozdini -, 
konkurss varēja sākties.
 Pirmais klausītājus iepriecinā-
ja ilggadējs dalībnieks Mārtiņš 
Maksimovs, kurš palicis uzticīgs 
šlāgermūzikai un šoreiz izpildīja 
grupas Galaktika dziesmu Mans 
dzimtais novads. Kitija Šohireva 
ceļu uz Ainažiem bija mērojusi 
no kaimiņzemes Igaunijas, viņa 
dziedāja dziesmu Kodu (Mājas), 
savā dzimtajā - igauņu valodā. 
Prieks bija klausīties Andas Ba-
lodes un Elzas Jirgensones duetā, 
Katrīnas Kariņas izpildītajā dzies-

Šī gada uzvarētāja Sabīne Balode 
ir patīkami pārsteigta: - Neticēju, 
bet izdevās uzvarēt!
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 Mazie un jau lielākie lauvie-
ši kopā ar saviem vecākiem un 
vecvecākiem pulcējās Lieldienu 
gaidīšanas lustēs. Lai gan taciņa 
līdz šūpolēm bija sniega pilna, 
visi devāmies izšūpoties. Vis-
pirms šūpoļu prieks tika mazā-
kajiem, bet tad kopīgi izšūpojās 
katra ģimenīte. Kad visi bijām 
nodrošinājušies pret odu košanu 
vasarā, devāmies ripināties – vis-
pirms roku iemēģinājām pagalmā 
ar bērza ripām, bet pēc tam ripi-
nājām olas. Līnas Erlendas omīte 
bija atnesusi strausa olu, ko izci-
lājām, izsvērām, līdz atzinām par 
labu esam šai Lieldienu nodarbei 
un katrs pamēģinājām, kā tā ripo. 
Lieldienu zaķis savukārt bija pa-
centies paslēpt gardās šokolādes 
olas. Prieks par atradumu tika ik-
vienam. Vēl viņš radošām nodar-
bēm bija atnesis putuplasta olas. 
Tās mazie ar mammu palīdzību 
pārvērta dzeltenos cāļos.
 Pie tējas tases sēžot, uzzinā-
jām, kādas Lieldienu tradīcijas 
ir citās valstīs. Piemēram, Čehijā 

Sniegoto Lieldienu gaidīšanas 
svētki Lauvās

- Lieldienas ir notikums, kas jā-
svin visiem kopā. Esam izšūpoju-
šies, sasituši podus, lielajā katlā 
atraduši savas oliņas un tagad 
tīsim tās vaļā un sakārtosim pašu 

taisītajos trauciņos, lai mājās va-
rētu dāvināt vecākiem. Bērniem 
patīk! Liels paldies, ka mums 
ir tādi skolotāji, tāda folkloras 
kopa «Cielava», kas palīdz mums 

saglabāt bērnos latviskās tradīci-
jas! Prieks skatīties, ka viņi ņem 
to pretī, izdzīvo un izbauda!

Ilga Tiesnese

Pilskalnā iešūpo Lielo dienu

un Slovākijā notiek laistīšanās ar 
ūdeni un ir tradicionāls Lieldienu 
pēriens, bet Somijā un Zviedrijā 
mazus bērnus pārģērbj par ra-
ganām, kas dodas no mājas uz 
māju, iemainot pūpolu zarus pret 
saldumiem. Iepazināmies arī ar 
zīlēšanu pēc tā, kā ieplīst Lieldie-
nu olas čaumala (gribi tici, gri-

bi – ne). Turmpākai jautrībai se-
koja dažādas atrakcijas. 
 Pēc omulīgi pavadītas pēcpus-
dienas devāmies mājup, lai jau 
nākamajā dienā pašas Lieldienas 
svinētu katrs savā ģimenes lokā.

Indra Kauliņa,
Lauvu tauta nama vadītāja

 1. aprīlis Svētciemā sākās ar 
lielisku Lieldienu noskaņojumu. 
Pie jaunizveidotās strūklakas sa-
pulcējās gan lieli, gan mazi svēt-
ciemieši, ar savu klātbūtni ieprie-
cināja bērni ar saviem vecākiem 
no tuvākajām pilsētām, lai visi 
kopā nosvinētu šos svētkus, ko rī-
koja Svētciema attīstības biedrība.  
 Ar skaistām dziesmām tos ie-
skandināja folkloras grupa Cie-
lava no Salacgrīvas, pēc tam tās 
dalībnieces veda bērnus lustīgās 
rotaļās. Gan bērni, gan pieaugušie 
varēja piedalīties olu ripināšanas 
un podu sišanas sacensībās, kas 
arī ir Lieldienu tradīcijas. Ma-
zākie bērni tikmēr devās meklēt 
Lieldienu olas, ko bija paslēpis 

Lieldienu 
sarīkojums 
Svētciemā

 Pavasara saulgrieži ir spēcīgu 
enerģiju laiks, kad varam sek-
mīgi manifestēt savus nodomus. 
Senatnē šī gada cikla punktu 
izmantoja rituāliem jaunā radī-
šanai. Latviešu tautas tradīcijās 
Lielā diena pēc senču kalendā-
ra iezīmē pavasara punktu, kad 
diena kļūst liela - tātad garāka 
par nakti. Saulei lecot un rietot, 
tās ēna iet pa vienu līniju rietu-
mu – austrumu virzienā. Šo līni-
ju sauc par Saules taku. Lielajā 
dienā veicamas daudzas rituālas 
darbības, lai nākamais periods 
būtu saskaņā ar dabas ritiem. 
Tautas tradīcijās šo notikumu 
var svinēt 3 dienas. Pacēlusies 
kādu asi virs horizonta, saule 
3 reizes šūpojoties uz vienu un 
3 reizes uz otru pusi. Ticējums 
vēs ta - lai to redzētu, agri jā-
ceļas, jāuzkāpj kalnā vai kokā. 
Kas to redzēs, tas visu gadu būs 
bagāts. Kurš gan nevēlas, lai ar 
viņu un viņam tuviem cilvēkiem 
viss būtu vislabākajā kārtībā? 
 Ir 21. marta rīts, pulkstenis 
rāda 6. Salacgrīvas pilsēta lēnām 
mostas. Aukstums joprojām ne-
atkāpjas un kniebj vaigos tiem, 
kuri piecēlušies agrāk un devu-
šies uz pilskalnu, lai sagaidītu 
saules lēktu un smeltos tās snieg-

to enerģiju. Skanīgāku šo rituālu 
padarīja folkloras kopas Cielava 
sievu skanīgās balsis, kas spēj 
pamodināt ikvienu. Tika iekurts 
ugunskurs. Katrs no klātesoša-
jiem, domājot labas domas par 
sev tuviem, mīļiem cilvēkiem, 
arī par sevi, bija paņēmis līdzi 
kaut ko ziedošanai - gan maizī-
ti, gan savu iepriekšējās vasaras 
Jāņu vainadziņu, gan ziedus, gan 
Ziemassvētkos darināto puzuru.  
Ikviens ieklausījās rituāla dzies-
mu spēcīgajos vārdos. Skaists 
bija mirklis, kad saule sāka savu 
ceļu, parādot savu krāšņumu un 
spēku. To nevar aprakstīt, tas jā-
izbauda katram pašam. Pēc tam 
visi cienājās ar dzērvenēm, Cie-
lavas vadītāja Zenta Mennika 
visus iepēra ar pūpoliem, daži 
devās rīta saules staros šūpoties 
lielajās pilskalna šūpolēs. Diena 
tika sākta ar ļoti lielu enerģi-
jas devu. Tās vajadzētu pietikt 
visam gadam. Noteikti tā būs 
visiem tiem, kuri šajā rītā siltu 
gultu mainīja pret spirgtu pa-
vasara gaisu, uzlecošās saules 
stariem un pozitīvi noskaņotu 
cilvēku pulciņu.

Lolita Valaņina, 
Salacgrīvas vidusskolas 

skolotāja

Lec, saulīte, rītā agri...

  Pilskalnā, saulītei lecot, pa-
vasara pirmo dienu ieskandināja 
folkloras kopa Cielava. Kopā ar 
to spēku un enerģiju smēlās čak-
lākie salacgrīvieši, kuri, nebai-
doties no sala, sagaidīja saulītes 
lēktu un piedalījās saulgriežu ri-
tuālos. Vēlāk, tā ap pusdienlaiku, 
pilskalnā pulcējās Salacgrīvas vi-
dusskolas 1. - 4. klašu skolēni, lai 
kopā ar skolotājām un Cielavas 
un Zēģelītes dalībniecēm iešūpo-
tu Lielo dienu, krāsotu olas, ietu 
rotaļās un dauzītu podus. Kad 
olas bija sakārtojušās lielajā katlā 
krāsoties, bērni kopā ar Cielavas 
vadītāju Zentu Menniku un sko-
lotājām izrotāja šūpoles. Tajās 
pirmās izšūpoja skolotājas, lai 
nākamajā gadā būtu spēks, ener-
ģija un darbotiesprieks. Kamēr 
vieni šūpojās, citi aizsietām acīm 
centās sadauzīt pērnā gadā ieplai-
sājušos podus, krūzītes un vāzes, 
gāja rotaļās un ar nepacietību 
gaidīja krāsotās olas. 
 Z. Mennika apliecināja, ka 
Salacgrīvā Lielā diena pirmo rei-
zi tiek svinēta tajā laikā, kad tā 
jāsvin – 21. martā. - Te nu mēs 
esam sanākuši - krāsojam olas, 
sitam podus, šūpojamies izpuš-
ķotās un iesvētītās šūpolēs, ejam 

rotaļās un ar nepacietību gaidām 
krāsotās olas. Saulīte staigā pa 
zemes virsu! Tas nekas, ka sals 
nedaudz kož degunā, mēs visi 
esam priecīgi. Šis kalns ir ar īpa-
šu spēku, atrasties šeit vien jau ir 
bauda. Bērniem ļoti svarīga ir sa-
skarsme ar dabu, vajag to sajust, 
izbaudīt un censties saprast, - 
stāstīja folkloriste. 
 Skolotājai Ivetai Kupčai ļoti 
patika šī diena: - To sāku svinēt 
jau pulksten 6 no rīta. Redzē-
jām, kā saulīte lec starp kokiem, 
smēlāmies spēkus un enerģiju. 
Šis gads ir īpašs, jo sākumskolā 
būsim svinējuši visus gadskārtu 
svētkus. Mājās parasti nesākam 
tos ar tautasdziesmām, tagad 
redzam un sajūtam, kā to darī-
juši mūsu senči pirms daudziem 
gadiem. Tā ir mūsu pagātne, kas 
jātur cieņā un godā. Savukārt 
skolotāja Viktorija Brīnuma tei-
cās zinām, ka šos svētkus bērni 
ļoti gaidījuši un tiem gatavoju-
šies: - Viņi gudroja, kā krāsos 
olas, kādās rotaļās ies, pina pī-
nītes šūpolēm un mācījās Liel-
dienu dziesmas. Mēs visu gadu 
izdzīvojam kopā ar folkloras 
kopu, tas ir brīnišķīgi. Skolotāja 
Vineta Dance bija pārliecināta: 

Lielās dienas šūpolēs vispirms šūpojās Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas skolotājas Iveta Kupča, 
Viktorija Brīnuma, Lolita Valaņina un Baiba Runce 

Ar pankūkām svētku svinētājus cienāja Svētciema attīstības biedrības 
un z.s. Robežnieki pārstāvji

Lieldienu zaķis.
 Notika arī pankūku cepšana, 
ar tām varēja cienāties ikviens. 
Lai mazliet sasildītos, varēja pa-
dzerties karstu tēju. Nelabvēlīgie 
laikapstākļi neatturēja no kārtīgas 
izšūpošanās, kopīgas olu krāsoša-

nas, rotaļām un jaukas kopābūša-
nas.
 Paldies Svētciema attīstības 
biedrībai par jauki organizētajiem 
svētkiem un garšīgajām pankū-
kām!

Ilga Tiesnese

Lauvieši roku ievingrināja koka ripu ripināšanā
Saulīti gaidot, tika kurināts rituālu ugunskurs, kura oglītes pēc tam 
noder pret visām kaitēm
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 Jau ceturto gadu biedrība Sprints A Ai-
nažos organizēja autobraucienu Pretī pa-
vasarim. Uzrunājot brauciena dalībniekus, 
biedrības vadītāja Gunta Bērziņa aicināja: 
- Šodien būs nedaudz citādāks brauciens, 
dosimies uz tuvākajām ārzemēm - Igauni-
ju. Mēs esam pierobežas cilvēki un pietie-
kami labi orientējamies abās valstīs. At-
šķirībā no iepriekšējiem gadiem brauciena 
dalībnieki nesaņēma leģendas ar aprakstu, 
kur jābrauc, bet kartes, kurās bija atzīmē-
ti apskates punkti, un atsevišķas lapas ar 
objektu fotoattēliem, pie kuriem sacensību 
dalībniekiem bija jānofotografējas vai jā-
veic kāds uzdevums. Katra kartē atzīmētā 
vieta deva zināmu punktu skaitu koman-
das kopvērtējumā. Sacensību organizatori 
uzsvēra, ka galvenais ir pareizi saplānot 
maršrutu, nav obligāti jāizbrauc visi norā-
dītie punkti. 
 Apmēram 200 km garās distances veik-
šanai dalībniekiem tika dotas trīsarpus 
stundas. Ja fi nišā atgriežas ar nokavēša-
nos, komanda saņem soda punktus. Star-
tējot ar 5 minūšu intervālu, braucienā cita 
pēc citas devās 6 ekipāžas. 
 Pirmās trasē devās Okšķeres, viņām 
sekoja Loči no Ainažiem, tad Priežkrūmi-
ņi no Pāles, ceturtie startā bija komanda 
Punktiņi un Antons no Lāņiem, aiz viņiem - 

Brauciens 
pretī pavasarim 

Ainažos

Foršie iesācēji no Limbažiem un braucie-
nu noslēdza svētciemieši - komanda No 
Mēness.
 Punktiņi un Antons dalībnieki Katrīna 
Borozdina un Didzis Žibals rādījās ne-
daudz satraukti: - Sacensībās piedalāmies 
pirmo reizi, liekas, būs interesanti. Vēl 
tikai jāizrotā auto un tad kopā ar rotaļu 
šimpanzi, kas ērti iekārtojusies auto aiz-
mugurējā sēdeklī, varēsim doties ceļā. 
Dzintra Eizenberga, kura sacensībās pie-
dalās jau otro gadu, atzina: - Te jau trīs rei-
zes trakāk nekā dāmu rallijā martā... Ies 
grūti!
 Kad visi braucēji bija startējuši, brau-

ciena organizētāji vēlreiz izpētīja karti, 
apsprieda apskates objektus un noskaņojās 
vakara pasākumam, kad aizbraukušie tiks 
sagaidīti pie Ainažu kultūras nama. Savu 
vērtējumu gatavojās izteikt arī Ainažu ne-
atkarīgie auditori, viņu pārstāve Aija Šmi-
te sacīja: - Neatkarīgi no laikap stākļiem, 
politiskās situācijas un veselības stāvokļa 
mēs izvēlēsimies savu simpātiju. Vērtēsim 
atraktīvākos un interesantākos sacensību 
dalībniekus, vakara pasākumā viņiem pa-
sniegsim savu simpātiju balvu. 
 Šajā tik interesantajā un nebūt ne vieg-
lajā braucienā uzvarēja komanda Loči no 
Ainažiem, 2. vietā Foršie iesācēji no Lim-

bažiem, 3. - Priežkrūmiņi no Pāles. Neat-
karīgo auditoru vērtējumā par labāk nofor-
mēto komandu atzīta Punktiņi un Antons, 
2. vietā Okšķeres, bet 3. - No Mēness. 
Uzvarētāji saņēma sacensību organizētā-
ju - Salacgrīvas novada domes, biedrības 
Sprints A - un atbalstītāju - SIA Kapteiņu 
osta un Staiceles biedrības Pivälind - sa-
rūpētās balvas. Uzvarētājkomanda varēs 
doties ceļojumā ar prāmi!
 Sacensību dalībnieku vārdā - paldies 
organizētājiem un atbalstītājiem! Nāka-
mās sacensības jau pavisam drīz - pēc 
gada martā!

Ilga Tiesnese

Visi brauciena 
dalībnieki - 

nedaudz sagu-
ruši, bet laimīgi

vieta skaņas plūsmai, to nedrīkst 
vienkārši novietot uz galda. Labs 
risinājums ir balsta kājas, kas 
piestiprinātas pie rāmja, lai ne-
kas netraucē skaņai. Cītaras pa-
raugu, kurai deka ar skaņas cau-
rumiem iebūvēta apakšā, var re-
dzēt arī pie V. Andersona. To sa-
vulaik man nodeva limbažnieks 
Normunds Goba, kurš zināja 
stāstīt, ka tā gatavota Vilzēnos. 
Eksperti bija patiesi priecīgi re-
dzēt šādu eksemplāru, jo tas pēc 
uzbūves principa ir retums. 
 Interesants uzbūves un ska-
nējuma princips ir tā sauktajām 
pogu jeb manuāļcītarām. Stīgu 
hromatiskajā skaņojumā ar vienu 

pogu tiek noslāpētas attiecīgajam akordam 
nevajadzīgās stīgas - līdzīgi kā koklei, ļau-
jot izskanēt nepieciešamajam akordam. To 
priekšrocība ir kompaktums.
 Salacgrīvietes Veltas Skujas pogcītara, 
pēc ekspertu domām, saglabājusies tik labi, 

cik vien iespējams tik vecam instrumentam. 
Pēc neliela remonta un uzskaņošanas tā tiks 
nodota atpakaļ saimniecei un pēc šīs cītaras 
parauga izgatavos kopiju, ko nodos Salac-
grīvas novada muzicējošiem kolektīviem. 
Projekta laikā viens no labākajiem Salac-
grīvas novada kokamatniekiem G. Āboltiņš 
apņēmies restaurēt arī vienu 20. gs. sākuma 
akordcītaru no V. Andersona kolekcijas un 
papildus izgatavot arī šīs cītaras kopiju. Pa-
ralēli šajā amatnieku darbnīcā restaurāciju 
vēl gaida sena vijole un mandolīna.
 Projektā Senie amati mūsdienās dar-
bosies arī Arņa Preisa keramikas mūzikas 
instrumentu, Kārļa Lipora kokļu, Eduarda 
Klints dūdu un celma bungu, kā arī Andra 
Apīņa akustiskās lap steel (Havaju) ģitā-
ras amatnieku darbnīcas. Tās noslēgsies 
un rezultāti tiks prezentēti seminārā un 
akustiskās mūzikas festivālā Liepupē 14., 
15. un 16. jūnijā.

Andris Zunde, 
projekta «Senie amati mūsdienās»

vadītājs Salacgrīvas novadā

No kreisās: Gundars Āboltiņš, 
Ilmārs Pumpurs (priekšplānā), 
Valters Reiznieks un Valdis 
Andersons

Salacgrīvietes Veltas Skujas pogcītara

Vecā liepa no Zaķiem kalpos celma 
bungu izgatavošanā. To prasmīgi izzāģē 
līgatnietis, dūdu un celma bungu amat-
nieku darbnīcas vadītājs Eduars Klints

Projekts Senie amati mūsdienās
uzņem apgriezienus

 Interesants un noderīgs pasākums aprīļa 
sākumā notika Tūjā pie veco mūzikas ins-
trumentu kolekcionāra un spēlmaņa Valda 
Andersona. Uz tikšanos bez namatēva un 
Liepupes tautas nama vadītāja Andra Zun-
des bija ieradušies Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra tautas instrumentu ansambļu 
eksperts Ilmārs Pumpurs, instrumentu res-
taurators un izgatavotājs limbažnieks Val-
ters Reiznieks un Lauku atbalsta dienesta 
projekta Senie amati mūsdienās seno mū-
zikas instrumentu restaurācijas amatnieku 
darbnīcas vadītājs salacgrīvietis Gundars 
Āboltiņš. Tikšanās mērķis – dalīties pie-
redzē seno tautas mūzikas instrumentu 
restaurācijā un izgatavošanā. Jau tikšanās 
sākumā vienojāmies, ka nedrīkst turēt sve-
ci zem pūra, jāklāj vaļā viss, ko katrs savā 
jomā zina, jo tikai tā iespējams sasniegt 
labāko rezultātu un šīs prasmes nodot nā-
kamajām paaudzēm. 
 Pēc namatēva cītaru kolekcijas aplūko-
šanas saruna ievirzījās par materiālu izvē-
li. Vēlāk vienojāmies, ka tas instrumenta 
labskanībā vienmēr bijis noteicošais. Gal-
venais laba materiāla priekšnosacījums 
ir dabīgs kaltējums - jo ilgāks, jo labāks. 
Kādreiz var paveikties tādus atrast vecu 
māju bēniņos. Der arī vecas mēbeles, ja 
vien tās nav ķirmju saēstas. Neapšaubāmi 
labs būtu materiāls no vecām klavierēm. 
Stāvkaltušus kokus tomēr eksperti neiesa-
ka, jo tiem neesot gaiša aura. Protams, ne-
vajadzētu atteikties arī no pašu gatavotiem 
kokmateriāliem. Ja iespējams atbilstoši 
sazāģēt un novietot labi ventilējamā vietā, 
tad šie materiāli var būt labi izmantojami 
pēc 5 - 6 vai vairāk gadiem .
 Stīgas māk tīt limbažnieks Valters 
Reiznieks, gatavas tās var iegādāties arī 
internetā - no Vācijas darbnīcām. I. Pum-
purs zināja teikt vairākas adreses. Parasti 
šīs stīgas nemaksā dārgi, ja vien nav kāds 
speciāls pasūtījums noteiktā resnumā, vi-
jumā un garumā noteiktam instrumentam. 
Tad gan cena varot sasniegt līdz 20 eiro 
par vienu stīgu. 
 Daudz tika apspriesta veco cītaru uz-
būve. V. Andersona mājās tās savestas 
muzeja cienīgā skaitā. Parasti lielākā veco 

akordcītaru problēma ir virsējās dekas 
plaisājumi stīgu stiprinājuma vietās. Kā 
viens labs risinājums, pēc I. Pumpura do-
mām, ir cītaras augšu gatavot no saplākšna 
un skanošo deku iebūvēt apakšā. Tikai tad 
jāņem vērā, ka zem cītaras jāatstāj brīva 
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 Visinteresantākā ir Her-
maņa Eidemaņa pašrocīgi 
rakstītā vēstule mācītājam 
Mārtiņam Celmiņam 1934. 
gada 21. jūnijā. Ļoti skaistā 
un labi salasāmā rokrakstā H. 
Eidemanis apraksta Lielsala-
cas draudzes mācītāja vēlē-
šanas. M. Celmiņš ir pārcē-
lies uz Lubānas draudzi, bet 
draudzes padomes domas 
par jauno mācītāju dalās, un 
arī pēc divām kārtām nevar 
izšķirties – Putniņš vai Ozo-
liņš, balsis sadalās 10/10.
 „Vēlēšanu dienā pie baz-
nīcas un mācītājmuižā nori-
sinājās karstas pārrunas un 
strīdi abu kandidātu piekri-
tējos, pie kam bija dzirda-
mi asi izteicieni un naidīgi 
starpsaucieni. Tagad, kad 
vēlēšanu drudzis pārciests 
un kaislības aprimušas, 
dzird runājam, ka labi būtu, 
ja Virsvalde ieceltu draudzei 
kādu savu kandidātu... Ta-
gad, kad Jūs vairs pie mums 
neesat, draudze skaidri apzi-
nās, cik daudz tā zaudējusi 
ar Jūsu aiziešanu.”
 1934. gadā draudzē sāk 
kalpot mācītājs Vilhelms 
Migla.
 Vēstules beigās H. Eide-
manis dažos vārdos aprak-
sta savu veselības stāvokli: 
... slimā sirds reizēm strādā ļoti slikti un 
lēkmju brīžos sagādā daudz smagu cieša-
nu. 7. jūlijā došos uz Ķemeriem; varbūt 
tur izdosies mazliet uzlabot veselību.
 1935.g. 10. jūlijā H. Eidemanis mirst, 
un kā piemiņas vārdos rakstīja K. Grau-
diņš: - Visi nāca to pavadīt. Salacgrīvā 
pie visām mājām karogi bij pusmastā. Viss 
ceļš, vairāk kā 3 km, bij kaisīts ziediem. 
Viņu neveda ratos kā citus. Uz rokām viņu 
nesa visu ceļu. Te katrs varēja redzēt, cik 
ļoti vērtīgs cilvēks šķīries no šīs dzīves. 
Pavadītāju pulkus nemaz nevarēja pārre-

 Fotogrāfi ja tapusi 1930. gada 4. aprīlī 
Rīgā fotosalonā Foto KLIO. Te Hermanis 
Eidemanis redzams viņa iemīļotajā pozā - 
roka azotē. Otrā pusē H. Eidemaņa rok-
raksts, novēlējums Mīļai piemiņai un pa-
raksts. 
 Foto KLIO ir slavenā fotogrāfa Viļa Rī-
dzenieka (1864 - 1962) fotodarbnīca. Viņš 
atstājis aptuveni 12 000 unikālu fotoma-
teriālu, kas līdz šai dienai ir plašā apritē 
letonikā, periodikā, kinomākslā, televīzijā 
un internetā. Šie materiāli aptver visus ie-
vērojamākos notikumus un izcilākos cil-
vēkus Latvijā no 1915. līdz 1941. gadam.

 Brošūra Hermaņa Eidemaņa piemiņai 
izdota 5 gadu piemiņai kopš H. Eidemaņa 
aiziešanas mūžībā 1935.g. Materiālus sa-
kopojis mācītājs Vilhelms Migla, izdevis 
un iespiedis J. Paucīša apgāds Limbažos 
1940. gadā. Tajā sakopoti H. Eidemaņa 
kolēģu, skolēnu, līdzgaitnieku atmiņu 
stāsti, sabiedrības atzinība - apsveikumi 
25 gadu darba atceres svētkos, fotogrāfi -
jas par ģimeni un arī par izvadīšanu mū-
žībā. No apkopotajiem materiāliem varam 
daudz uzzināt par H. Eidemaņa dzīvi un 
darbību, viņa biogrāfi ju un arī atvadu vār-
dus, kas teikti, atvadoties no H. Eidemaņa.

Salacgrīvas muzeja dārgumi
 Salacgrīvas muzeja krājumā ir diezgan daudz materiālu par ievērojamo izglītības un 
sabiedrisko darbinieku salacgrīvieti Hermani Eidemani, kurš dzimis 1885.g. 28. febru-
ārī Ērģemes draudzes skolā. Tautā H. Eidemani sauca par Veco kungu un ne jau tādēļ, 
ka viņam bija daudz gadu, bet izrādot ārkārtīgi lielu cieņu un mīlestību. H. Eidemanis 
bija skolotājs, arī vidusskolas dibinātājs, pilsētas valdes loceklis, revīzijas komisijas 
priekšsēdētājs, Lielsalacas draudzes baznīcas priekšnieks, ērģelnieks, kora diriģents, 
dažādu biedrību aktīvs dalībnieks – Saviesīgās biedrības valdes loceklis, Krājaizdevu 
sabiedrības kasieris, darbojies ugunsdzēsēju organizācijā, Latvju nacionālās jaunatnes 
savienībā. Viņš bija aktīvs un neaizstājams 1920. - 30. gadu Salacgrīvas izglītības un 
sabiedriskajā dzīvē.

dzēt... Cilvēks var aiziet, var iznīkt, bet ne 
viņa darbi. Piemiņa paliek!
 Pētot viena cilvēka biogrāfi ju un aktīvo 
darbošanos mūsu pilsētā, atklājas daudz 
interesantu vēsturisku faktu, kas sniedz 
priekšstatu par dzīvi un notikumiem 
1920./30. gadu Salacgrīvā.
 Varbūt arī jūsu mājās ir kādas intere-
santas fotogrāfi jas vai lietas, kas varētu 
būt mūsu muzeja krājuma papildinājums? 
Gaidām muzejā!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja 

 Pēdējā laikā sabiedrību ļoti satrauc lie-
lais no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju 
skaits. Valsts jaunākā laika vēsturē bijuši 
vairāki izbraukšanas viļņi, bet emigrācija 
notika arī agrāk. Pētot Austrālijas pirmska-
ra latviešu iebraucēju vēsturi, uzgāju ziņas 
par 3 agrīniem iebraucējiem no Salacgrī-
vas. Iespējams, tas varētu interesēt vienu 
otru šīs teritorijas iedzīvotāju.
 Austrālijas Nacionālā arhīva materi-
ālos atzīmēts, ka Čārlzs Rudolfs Dumps 
(Austrālijā Charles Rudolf Dumps) dzima 
Latvijā 18.12.1883 Saloz vai Salaz. Visti-
camāk, tā ir Salaca, t.i., Salacgrīva. Kāds 
viņam Latvijā bija vārds, nav zināms. Viņa 
mazdēls stāstīja, ka vecaistēvs mainīja savu 
vārdu (kā darīja daudzi tā laika veclatviešu 
iebraucēji), bet kāds bija oriģinālais vārds, 
viņš nemācēja pateikt. Dumps iebrauca 
Austrālijā 1909. gadā no Antverpenes, 
paslēpies kā bezbiļetnieks uz kuģa, un ap-
metās Rietumaustrālijas pavalstī. Pirmā 
pasaules kara laikā viņš iestājās Austrālijas 
armijā un dienēja Rietumu frontē Eiropā. 
Pēc kara Dumps atgriezās Austrālijā, kur 
agrāk bija salaulājies ar vietējo austrālieti. 
Strādājot laukos, viņš ieguva ievainojumu, 
no kā attīstījās gangrēna, tādēļ kāja bija jā-
amputē. Dumps tomēr nodzīvoja ilgu mūžu 
un mira Pertā 1967. gadā.  
 Hermanis Augusts Tomsons (Austrālijā 
Herman August Thomson) dzima Salacgrī-
vā 1876. g. 30. janvārī un mira Austrālijā 
1963. g. 2. oktobrī. Tēvs mira, kad viņš 
bija zīdainis. Māte Sofi ja drīz apprecējās 
ar kādu Krūmiņu, kuram jau bija 2 bērni. 
Tomsons uzauga savu vecvecāku mājās 
un tikai vēlāk apjēdza, ka Sofi ja bija viņa 
māte. Jūrniecības gaitas viņš uzsāka 1890. 
gadā, bet ziemas mēnešos gāja vietējā sko-

lā. 1892. gadā Tomsons atstāja savu dzim-
teni uz visiem laikiem, kaut, visticamāk, 
viņš tad nezināja, ka tas būs neatgriezenisks 
solis. Dažus gadus viņš strādāja uz kuģiem 
Eiropā un 1896. gadā nonāca britu Dien-
vidaustrālijas kolonijas (Austrālija kā valsts 
tad vēl nepastāvēja) ostas pilsētā Portogastā 
(Port Augusta), bet vēlāk pārcēlās uz ostas 
pilsētu Portpiriju (Port Pirie). Ar laiku viņš 
kļuva par kuģu vadītāju. Kaut vienu kuģi 
Tomsons nogremdēja, uzskrienot uz zem-
ūdens akmeņiem, viņš bija iecienīts savā 
darbā. 1897. vai 1898. gadā viņš salaulājās 
ar kādu vietējo sievieti, bet nākamajā dienā 
bija trieciens. Mācītājs, kurš viņus salaulā-
ja, izdarīja pašnāvību pakaroties.
 Tomsona pusbrālis Bernhards Alek-
sandrs Krūmiņš (Austrālijā Bernhard 
Alexander Krumin, dz. 22.12.1888), arī no 
Salacgrīvas, sekoja brāļa pēdām un nokāpa 
Austrālijas krastā 1912. gadā. Pirmā pasau-
les kara laikā viņš mēģināja iestāties Aus-
trālijas bruņotajos spēkos, bet veselības dēļ 
netika uzņemts. Veselība tomēr viņam bija 
pietiekami laba, lai varētu vairākus gadus 
strādāt ar Tomsonu uz Austrālijas krasta 
kuģiem. Cik zināms, Krūmiņš neapprecējās 
un mira Adelaidē (4.4.1965.). Krūmiņa un 
Tomsona dzimšanas atzīmētas tā laika Sa-
lacas luterāņu draudzes baznīcas grāmatā, 
kas glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
 Neliels skaits latviešu jūrnieku dzīvo-
ja Portpirijā, bet laika tecējumā vairums 
pārtautojās. Kāds pēckara latviešu bēgļu 
iebraucējs, kurš satika Tomsonu 50. gados, 
atzīmēja, ka gados vecais kungs latviski 
vairs prata tikai dažus vārdus. Par to nav jā-
brīnās, ņemot vērā, ka Tomsons atstāja Lat-
viju 16 gadu vecumā. Kaut latviešu valoda 
viņam bija krietni zudusi, atmiņas par dzīvi 

Salacgrīvā viņam vēl bija diezgan spilgtas. 
Lielākā to daļa, ko viņš savā memuārā (de-
ponēts Dienvidaustrālijas pavalsts bibliotē-
kā) rakstīja par bērnību un agro jaunību, at-
spoguļo tipisku tālaika lauku un mazpilsētu 
dzīvi Latvijā. Bet viena otra lieta ir specifi s-
kāka Salacgrīvai. Viens piemērs: - Sporto-
šana ziemā galvenokārt bija ledus slidoša-
na. Man jāatzīst, ka tas bija brīnišķīgs laika 
kavēklis, kas jutās, it kā lidotu. Daudz prie-
kus ieguvām, šļūcot ragaviņās lejā pa upes 
krastmalu, sasniedzot pietiekamu ātrumu, 
lai turpinātu slīdēt pa upi ceturtdaļu jūdzi 
vai vairāk. Vienīgā nelaime bija, ka pašam 
bija ragaviņas jāvelk atpakaļ augšā pa 

krastmalu. Šad tad balle vai svētku vakars 
notika uz ledus. Gludāka vieta tika izmek-
lēta un pārveidota avēnijās, stādot priedes 
caurumos ledū. Kokus izdekorēja ar papīru 
lukturiem un aizdedzinātām svecēm. Mājas 
tika uzceltas no ledus blokiem, kas radīja 
skaistu ainu. Dejošana uz slidām un daiļsli-
došanas demonstrācijas notika līdz krietni 
pēc pusnaktīm (tulkots no angļu valodas). 
Tā vietējie priecājās pirms vairāk nekā 
120 gadiem. Varbūt Salacgrīvā derētu at-
jaunot šo jauko tradīciju.

Aldis L. Putniņš
Adelaidē Austrālijā

Mūspuses pazudušie dēli

Bernhards Krūmiņš 1916.g.

Hermanis Tomsons apmēram 40 g. vecumā



SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS      92013. gada 23. aprīlis

 Ziemassvētkos vēl ti-
kai cerējām, ka brīnumi 
notiek, bet jau šodien 
mazā ainažniece Annija 
Ķelle var sēdēt jaunajā, 
sev speciāli aprīkotajā 
ratiņkrēslā. Tas noticis, 
pateicoties Salacgrī-
vas novada Jauniešu 
konsultatīvās padomes 
rīkotajai labdarības ak-
cijai Palīdzēsim!, kas 
norisinājās Ziemassvēt-
ku laikā. Tajā tika vākti 
līdzekļi meitenītei tik 
ļoti nepieciešamajam 
tehniskajam palīglī-
dzeklim. Un mums tas 
izdevās - labdarības 
akcijas laikā tika sa-
ziedoti 1267,93 lati, 
no kuriem ziedojumu 
kastītēs bija Ls 142,93. 
Par saziedoto naudu 
Annijai iegādāts bērnu 
ratiņkrēsls R82 Stingray 
ar papildaprīkojumu. 
Preces kopējā cena ir 
Ls 1798,12, trūkstošā 
summa (Ls 531) pie-
šķirta no Salacgrīvas un Handevitas (Vā-
cija) izveidotā Humanitārās palīdzības 
fonda līdzekļiem.
 Padomes jaunieši teic lielu paldies vi-
siem, kuri piedalījās labdarības akcijā, jo 
tikai kopīgiem spēkiem mums tas izdevās. 
Īpašs paldies Salacgrīvas novada domei 
un Sociālajam dienestam, Lienei Kalni-
ņai un viņas kolektīvam, biedrībai Vecā-
ki – Ainažu jaunatnei, SIA Ardagh Metal 
Packaging Latvia un SIA Ainažu aptieka, 
kā arī personīgi D. Straubergam, I. Īstena-
jam, V. Kausam, I. Bendrātei, G. Šmitam, 
S. Bērzai, D. Kārklei, L. Eglītei, A. Misā-
nam, E. Ādmīdiņam, A. Jirgensonam un 
A. Gromovai-Ķūrenai. Mēs varam lepo-
ties, ka mūsu novadā dzīvo labsirdīgi un 
izpalīdzīgi ļaudis!

Kopīgiem spēkiem 
paveicām brīnumu

 Arī Annijas māmiņa ir bezgala patei-
cīga: - Saku lielu, mīļu PALDIES visiem 
un ikvienam, kas organizēja, piedalījās, 
atvēra savas sirdis un palīdzēja saziedot 
līdzekļus manai meitai Annijai Ķellei tik 
ļoti nepieciešamajiem speciālajiem ra-
tiem.
 Gribētos cerēt, ka brīnumi notiek visu 
gadu, ne tikai Ziemassvētku laikā, tāpēc 
nebūsim vienaldzīgi un arī ikdienā ieprie-
cināsim tos, kam vajadzīga palīdzība. Ne 
vienmēr runa ir par materiālām lietām, arī 
smaids un mīļš vārds var iepriecināt ap-
kārtējos.

Salacgrīvas novada Jauniešu 
konsultatīvās padomes vārdā – 

Kristīne Rozmiaņeca

 Mēs esam minči - ainažnieki, visi des-
mit dzīvojam vienuviet. Esam nākuši no 
situētām ģimenēm, mīlēti, aprūpēti, bet 
tomēr... apnikuši. Esam nākuši no mājām, 
kurās saimniekiem bijām kā slogs. 
 Izmesti no automašīnām, izbērti no 
maisiem, atradām ceļu uz apdzīvoto vietu 
Ainaži. Sākumā bija grūti uzticēties cil-
vēkiem, bet mums tas izdevās. Jau 4 ga-
dus dzīvojam šeit, pie reizes kalpojot kā 
mednieki. Ar šo nodarbi mēs neizdzīvotu, 
ja apkārt nebūtu labo siržu cilvēku, kuri 

arvien padomā par mūsu vēderiem. Tās 
ir mūsu mīļās Līga G., Zane B., Iluta L., 
Dzintra T., Elza K., Inta J., Gundega K. 
un vēl daudz labu ļaužu. 
 Visu kaķīšu vārdā pateicos šiem jauka-
jiem cilvēkiem, kuri pārtiku neizmet, bet 
atnes mums. Ja arī tu vēlies palīdzēt sa-
gādāt mums pārtiku, krājkasīte mūsu va-
jadzībām atrodas Ainažos, veikalā Sāga. 
Varbūt nepaiesi garām?

Ar lielu paldies un cerību – 
runcis Džulians

Runča vēstule

 Paldies visiem, kuri šogad aktīvi ie-
saistījās Salacgrīvas vidusskolas rīkotajā 
projektā Radošo literāro darbnīcu organi-
zēšana Salacgrīvas novadā, ko fi nansiāli 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un 
Salacgrīvas novada dome! 26. aprīlī skolu 
apmeklēs  rakstnieks Māris Rungulis, kurš 
viesosies pie 5. - 6. klašu skolēniem, ap-
spriežot darbiņus par tēmu Mans piedzīvo-

jums dabā. Projekta pēdējā tikšanās notiks 
29. aprīlī, kad vidusskolas skolēnu grupu 
apmeklēs Daugavpils Universitātes profe-
sors un literatūrzinātnieks Valentīns Luka-
ševičs. Paldies visiem radošajiem projekta 
dalībniekiem un skolotājiem!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā

Salacgrīvas vidusskolā turpinās 
radošās literārās darbnīcas

 Vides inspektori sadarbībā ar Vidzemes 
Zvejnieku biedrības biedriem un policis-
tiem Vecsalacā aizturēja vīrieti, kurš ar 
spiningu neatļauti noķēris 9 lašus. Šobrīd 
spiningot atļauts, bet, protams, jābūt li-
cencei. Aizturētajam tādas nebija. Pie tam 
drīkst paturēt tikai 1 lasi vai taimiņu. Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pār-
valdes inspektors Jānis Brants pastāstīja, 
ka jau priekšpusdienā pie Rostiem manī-
tas divas spiningotāju grupas - vienā bija 
2, otrā - 3 vīri. Kontrolētāji pārbaudījuši 
mazāko grupiņu, kam licences bijušas, bet 
loms nav konstatēts. Toties otrai vīru gru-
pai veicies gluži labi. Tā pārvietojusies pa 
upi uz leju kilometrus 6 - 7, ik pa laikam 
izvelkot pa kādam lasim. J. Brants pastās-
tīja, ka pieķert spiningotājus ar nelikumīgu 
lomu ir visai sarežģīti, tomēr šoreiz sadar-
bībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Limbažu iecirkņa darbiniekiem 
tas izdevās. Policisti, braucot ar sirēnām un 
mirgojošām gaismām, viņu auto aizturējuši 
uz Annasmuižas tilta. Rezultātā konfi scēti 
pārkāpuma izdarīšanas rīki, arī laši, kas no-
doti Ainažu slimnīcā. Vienam no vīriešiem 
tapis administratīvā pārkāpuma protokols. 
Viņam draud sods no 20 līdz 500 latiem, 
plus par dabai nodarītiem kaitējumiem būs 
jāšķiras no iespaidīgas summiņas - pus-
tūkstoša latu par katru lasi. Iespējams, tiks 
lemts arī par krimināllietas ierosināšanu. 
Pārkāpējs, kurš izrādījies rīdzinieks, savu 
vainu atzinis, bet J. Brants spriež, ka tik 
viegli diezin vai šis gadījums beigsies. Tie-
sāšanās par līdzīgām lietām ilgst gadiem. 
 Inspektors atzīst, ka arī otra vīru grupiņa 
todien, visticamāk, neaizbrauca gluži bez 
loma. Krēsliņā kāds krastā dzīvojošais bija 
ievērojis džipu kalna galā, ar ko viņi aiz-
braukuši, tad pēc pusstundas atgriezušies 
un gluži kā suņi no sniega rakuši ārā savu 
lomu. - Tas ir zemiski līdz izsmieklam, - se-

Salacā pieķer bezkaunīgu 
spiningotāju

cināja J. Brants, piebilstot, ka šie spiningo-
tāji nav nekādi trūkumcietēji. Viņš spējot 
saprast kāri spiningot, bet šādu mantrausī-
bu, kad mājās tiek vestas šobrīd nebaudā-
mas zivis - ne. - Lielākais no konfi scētajiem 
lašiem bija 7 kg smags, iznārstojis, visu zie-
mu tikpat kā neēdis, noskrambājies, melns. 
Tas taču nav ēdams! Rudenī tā būtu apaļa, 
savus 12 kg smaga zivs, - sprieda sarun-
biedrs. 
 Arī pēc tam zivju resursu sargātāji kon-
trolēja spiningotājus. Atklāti salīdzinoši 
nenozīmīgi pārkāpumi. Cope neesot biju-
si nekāda labā. Ledus Salacā izčākstējis, 
ūdens kļuvis duļķains, tā līmenis cēlies. Tas 
ne lašiem, ne taimiņiem neesot pa prātam. 

Regīna Tamane
Mareka Runča foto

Vecsalacā pieķertajam spiningotājam šie 
nelikumīgi iegūtie 9 laši varētu izmaksāt 
aptuveni 5000 latu

 Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka 15. aprīlī sākās Platību maksājumu ie-
sniegumu 2013. gadā pieņemšana. Lauk-
saimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteik-
ties platībmaksājumu saņemšanai, jāreģis-
trējas par LAD klientiem. To var izdarīt tās 
LAD reģionālās lauksamniecības pārvaldes 
(RLP) Klientu apkalpošanas un administra-
tīvajā daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā 
apsaimniekojamā lauksamniecībā izmanto-
jamās zemes platība. RLP pieejamas iesnie-
gumu veidlapas un informatīvais materiāls 
platību maksājumu saņemšanai 2013. gadā. 
Savukārt lauku bloku kartes varēs saņemt 
tajā RLP, kurā 2012. gadā tika iesniegts pla-
tību maksājumu iesniegums.
 Aizpildīts iesniegums (t.sk. iesnieguma 
pielikumi, ja ir aktīvas vides un lauku ai-
navas uzlabošanas pasākumu saistības) un 
lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām 
platībām LAD jāiesniedz līdz 15. maijam. 
Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 10. jūni-
jam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta 
apjoma samazinājumu par katru nokavēto 
darbdienu pēc 15. maija.
 Ja lauksaimnieka izaudzētā kultūra tiek 
izmantota biodegvielas vai bioloģiskā šķid-

rā kurināmā izejvielu ražošanai, un klients 
vēlas saņemt apliecinājumu par izaudzētās 
kultūras atbilstību ilgtspējas kritērijiem 
(IK) 2013. gadā, tad IK iesniegums jāie-
sniedz līdz 15. maijam. Pie tam tas izda-
rāms elektroniski tikai pēc platībmaksāju-
ma iesnieguma iesniegšanas elektronisko 
pieteikšanās sistēmu (EPS).
 LAD aicina klientus izmantot EPS, ku-
ras priekšrocības, sagatavojot platību mak-
sājumu iesniegumu, ir iespēja taupīt laiku 
un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpil-
dīšanā. Sīkāka informācija par EPS un tās 
lietošanu, kā arī 2013. gada platībmaksāju-
mu atbalsta saņemšanas nosacījumi atroda-
mi LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā 
Tiešie maksājumi.
 Salacgrīvas novadā platībmaksājumu 
kartes varat pieteikt, saņemt un iesniegt 
Salacgrīvas novada domē – pirmdienās no 
8.00 līdz 18.00, Ainažu pilsētas pārvaldē 
ceturtdienā no 9.00 līdz 12.00, Liepupes 
pagasta pārvaldē piektdienās no 9.00 līdz 
12.00, pie uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītājas Dzintras Eizenbergas. Iepriekš lū-
dzam sazināties pa tālr. 64071985.

Dzintra Eizenberga

Lauku atbalsta dienests pieņem 
iesniegumus platībmaksājumiem 

2013. gadam

 Gatavojoties Starptautiskajai ģimenes 
dienai, sākusies pieteikšanās konkursam 
Gada lielģimene, kas norisinās jau cetur-
to gadu. Līdz 1. maijam var nominēt titula 
kandidātus, savukārt uzvarētājus paziņos 
11. maijā Lielo ģimeņu dienā Rīgas Zoo-
loģiskajā dārzā.
 Titulam Gada lielģimene var pieteikt 
ikvienu saliedētu, darbu mīlošu un aktī-
vu Latvijas ģimeni, kurā aug 3 un vairāk 
bērnu. Lai pieteiktu kandidātu, pieteikums 
jāiesniedz, izmantojot elektronisko pie-
teikuma formu www.bigbank.lv/lv/big-
bank/lielogimenudiena, vai tas jāsūta pa 
pastu uz adresi: Brīvības iela 151, Rīga, 
LV-1012 ar norādi BIGBANK Lielo ģime-
ņu diena 2013. Iesniegumā jānorāda in-
formācija par ģimenes locekļiem, vecāku 
darbavietām, kontaktinformācija, dzīves-

vietas adrese, kā arī ģimenes apraksts un 
argumentācija brīvā formā. Pieteikumā 
jānorāda iesniedzēja vārds un kontaktin-
formācija.
 Titula Gada lielģimene ieguvēju no-
teiks komisija, kurā darbosies Latvijas 
Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības 
valdes priekšsēdētājs Leonīds Mucenieks, 
Lielo ģimeņu dienas patronese Zane Vaļic-
ka-Pētersone, BIGBANK vadītājs Latvijā 
Pāvels Gilodo. Uzvarētājs saņems goda 
rakstu un naudas balvu no BIGBANK - 
Ls 500 (pēc nodokļu nomaksas).

Andrejs Žmiļevskis, 
BIGBANK Latvijas fi liāle 

Leonīds Mucenieks,
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību 

apvienība

Sākusies pieteikšanās 
konkursam Gada lielģimene

Annija un viņas vecāki saka lielu paldies par dāsno ziedojumu – 
īpašo bērnu ratiņkrēslu
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 30. martā autoklubs Salaca organizēja 
tradicionālās jau 11. braukšanas sacensī-
bas uz Salacas ledus. Tajās 32 autoentu-
ziasti no Liepājas, Staiceles, Rozēniem, 
Ainažiem, Svētciema un Salacgrīvas par 
uzvarētāja godu sacentās 5 klasēs – Sporta 
klasē, 4 WD – 4x4 ratu piedziņas, apvie-
notajā FWD un RWD (priekš- un aizmu-
gures piedziņas), junioru un dāmu klasē.  
 Sporta klasē labākais bija Rinalds 
Apiņš (2.41.13), otrais Verners Apiņš (abi 
no Staiceles). Ātrākais apvienotajā FWD 
un RWD klasē - Dāvis Endziņš (3.13.39), 
2. - Olafs Pēcis un 3. - Agris Kalviņš. 
4 WD klasē uzvarēja Valters Volksons 
(3.12.86), aiz sevis atstājot Jāni Eizen-
bergu un Jāni Baumani. Junioru klasē uz-
varēja Niks Broms, 2. vietā visjaunākais 
sacensību dalībnieks, divpadsmitgadīgais 
Artūrs Nikonovs, 3. - Valdis Klāvs. Dāmu 
konkurencē ātrākā izrādījās Aleta Pēce 
(3.21.13), 2. - Santa Jefremova, 3. -  Signi-
ja Valaine Kāposta. 
 Pasākuma organizators, autokluba pre-
zidents Modris Volksons ir pārliecināts, 
ka sacensības izdevās. - Braucēji bija, 

skatītāji arī, kas vien vēlējās, varēja izmē-
ģināt braukšanu pa ledu, nebaidoties no 
slīdēšanas. Šādas sacensības ir noderīgas 
visiem, gan ielas braucējiem, gan mums – 
autobraucējiem. Ne velti Salacas ledu 
izmēģināja Liepājas autorallija dalīb-
nieks Uldis Lepiksons ar savu sporta auto 
«Ford Puma». Sacensībās diemžēl viņš 
nebrauca, jo neilgi pirms starta nojuka 
auto ātrumkārba, - pavēstīja M. Volksons.
 Kaut U. Lepiksons sacensībās nepie-
dalījās, ledus braukšanu viņš izmēģināja 
tā kārtīgi un rādījās apmierināts: - Šī man 
bija laba iespēja pārbaudīt sevi un auto 
ledus trasē, Liepājas pusē mums šādas ie-
spējas nav!
 Pasākuma organizatori teic lielu paldies 
atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei, 
Kārlim Kleinam un čaklajiem palīgiem – 
Edgaram Kleinam, Raimondam Jerānam, 
Valteram Volksonam, Kristīnei Saulītei un 
Modrim Volksonam. Savukārt es saku lie-
lumlielo paldies bijušajam ainažniekam, 
tagad liepājniekam Uldim par izvizināša-
nu ar sporta auto!

Ilga Tiesnese

Ledus aplis Salaca 2013

Noslēgusies projektu iesniegšana 
biedrības Jūrkante izsludinātajā 

konkursā 
pasākumam Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā.
 1. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodro-
šinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, rīcībā Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem pieejamais fi nansējums Ls 21 687,02, 
iesniegti 12 projekti par kopējo summu Ls 115 391. 
 Lai parādītu, kas un kādus projektus iesniedzis, esam uzrakstījuši projektu iesniedzējus un 
viņu iesniegto projektu nosaukumus, neminot projektu īstenošanai nepieciešamo naudas summu.

 Dace Kārkliņa - Veseli mati – tas ir iespējams
 Zemnieku saimniecība Smēdes - Mācīsimies un atpūtīsimies kopā
 SIA Divi krasti - Dzīvosim sakoptā vidē
 Biedrība Silva Fortis - Mežs vietējiem
 Biedrība Limbažu rajona mednieku kolektīvs «Ainaži» - Pļāvējs laukos
 Limbažu novada pašvaldība - Pāles sporta halles inventāra papildināšana
 Biedrība Lizetes - veselības uzlabošanas studijas izveide Salacgrīvas novada iedzīvotājiem 
 SIA EIPLS - mobila autodiagnostikas aprīkojuma iegāde
 Biedrība Sports Salacgrīvas novadam - skrejceliņa iegāde
 Biedrība Spīles - Laba dzīves kvalitāte
 Biedrība ATTĪSTĪBA PLUS - Svinību galdu klāšanas serviss Viļķenē
 Sandis Birkenbergs - Dārza rūķis.

 Rīcībā Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem iedzīvotājiem dzīves kvali-
tātes uzlabošanai un veicināšanai pieejamais fi nansējums Ls 43 257,82, iesniegti 28 projekti 
par kopējo summu Ls 245 954.

 Biedrība Tūjaskrasts - Vairāk saules mazās sirdīs
 Biedrība Sporta klubs «Veixmes» - fl orbola attīstība Salacgrīvas novadā
 Biedrība Zirgu sporta klubs «Kroņi» - zirgu sporta inventāra un zirgu pārvadājamās 

 piekabes iegāde
 Fotobiedrība Salacgrīva - Ieslēdz gaismu
 Biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei - Dejotprieks
 Biedrība Svētupes krasts - distanču slēpošanas un riteņbraukšanas inventāra iegāde
 Biedrība Jātnieku sporta klubs «Liepupes zirgi» - jātnieku sporta inventāra un šķēršļu 

 komplekta iegāde 
 Biedrība Radošā apvienība «Vāgūzis» - Savij smalku jūras tīklu
 Izglītības, kultūras un sporta biedrība Liepupe - kokapstrādes darbarīku iegāde
 Mēs sabiedrībai - distanču slēpošanas inventāra iegāde
 Biedrība Tingeltangels - Pievienojies dejā
 Nodibinājums Aktīvās atpūtas cents Salacgrīva - Saulainā Salacgrīva
 Biedrība Ūdens taka - inventāra iegāde kanoe laivošanas nodrošināšanai Salacā un Svētupē
 Kultūras biedrība Viļķene - Novada tautastērps – viens no novada identitātes simboliem
 Limbažu novada pašvaldība - Viļķenes stadiona tribīņu-estrādes būvniecība
 Biedrība Optimistu klubs - slēpošanas inventāra iegāde brīvā laika attīstībai un pavadīšanai 

 Viļķenes pagastā
 Limbažu novada pašvaldība - Skultes kultūras integrācijas centra infrastruktūras 

 uzlabošana un modernizēšana
 Biedrība Zviedru ceļš - Iepazīsim Salacgrīvas novadu
 Nodibinājums Limbažu fonds - tūrisma velomaršrutu infrastruktūras attīstība Pāles un 

 Viļķenes pagastā ar pieslēgumu izveidi velomaršrutam Vidzemes piekrastē.
 Limbažu novada pašvaldība - Pāles kultūras nama inventāra papildināšana
 Biedrība Sieviešu klubs «Pērļupe» - krastmalas labiekārtošana 
 Biedrība Futbola klubs Kuivižu Spartaks - inventārs Salacgrīvas futbola attīstībai
 Salacgrīvas novada dome - Sports katrai dienai
 Biedrība ATTĪSTĪBA PLUS - Bērnu un jauniešu sapnis Viļķenē
 Salacgrīvas novada dome - Kultūrvēsturisko objektu apskates nodrošināšana Salacgrīvā
 Salacgrīvas novada dome - Vingrosim pie jūras
 Biedrība Marmots - senioru tikšanās skvēra izveide
 Salacgrīvas novada dome - Kultūras iestādes - konkurētspējīgi brīvā laika pavadīšanas 

 centri.

 Rīcībā Vietējo kopienu un saietu centra attīstība, kur pieejamais fi nansējums Ls 46 596,39, 
iesniegti 13 projekti par kopējo summu Ls 144 575.

 Biedrība Dvēseles dziesma - baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija Lielsalacas 
 evaņģēliski luteriskajā baznīcā

 Biedrība Zirgu sporta klubs «Kroņi» - zirgu aploka izveide un šķēršļu komplekta iegāde
 Svētciema attīstības biedrība - saieta telpu izveidošana Svētciemā
 Biedrība Ainaži - biedrību saieta centra izveide Ainažos
 Biedrība Radošā apvienība «Vāgūzis» - Duntē vāgūzī taisa teātri
 Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība - daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta centra 

 izveide Salacgrīvā
 Limbažu novada pašvaldība - Svarīgi ir tas, ko mēs redzam un dzirdam
 Limbažu novada pašvaldība - Skultes kultūras integrācijas centra palīgtelpu labiekārtošana
 Kultūras un izglītības biedrība Vīzija - Radošam darbam 
 Biedrība Lietussargs - saieta centra izveide Ārciemā
 Salacgrīvas novada dome - Mūzikas un latviskuma pieejamība Salacgrīvas bibliotēkā
 Biedrība Rustets - Biedrības «Rustets» darbības pilnveidošana
 Biedrība Mežābele - Nāc un radi.

 Biedrības Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga ir apmierināta: - Aktivitāte ļoti 
liela, šajā reizē iesniegti 53 projekti. Patīkami, ka sarosījušās biedrības, kas līdz šim 
projektus nebija rakstījušas. Man patika projekti, kuros parādās inovatīvas idejas, kas 
būtu aktuālas iedzīvotājiem, diemžēl es neesmu vērtēšanas komisijā. Skatot projek-
tus, radās iespaids, ka ir iesniedzēji, kuri vien nedaudz pārveido iepriekš iesniegtus 
neatbalstītus projektus, ar domu „Varbūt izdosies...”. Projektu vērtētājiem vajadzētu 
atcerēties galveno mērķi – aktivizēt iedzīvotājus, redzēt viņu idejas un piešķirt naudu 
to projektu realizācijai, kas paredzēti plašam iedzīvotāju lokam, sakārtojot sfēras, kas 
vēl nav sakārtotas. Vērtēšanas komisija pirmajā sēdē vienojās, ka iesniegtie projekti 
jāsagrupē pēc to nozīmīguma. Izvērtēšana nebūs viegla, jo katrs komisijas loceklis 
grib uzsvērt, ka no viņa puses nākušais projekts ir svarīgākais. Galvenais vērtētāju 
uzdevums - izprast biedrību, pašvaldību un organizāciju iesniegto inovatīvo un intere-
santo projektu nozīmību un vajadzību attiecīgajā teritorijā.
 Biedrības Jūrkante vērtēšanas komisija projektus izvērtēs līdz 25. aprīlim, pēc tam 
tie mēros ceļu uz Ziemeļvidzemes Lauku atbalsta biedrību. Galīgais lēmums par at-
balstītajiem projektiem un piešķirtajām fi nansēm gaidāms jūlijā. 

Ilga Tiesnese

Aicinājums pieteikties starptautiskajai angļu valodas 
un zaļā dzīvesveida jauniešu vasaras nometnei

GO GLOBAL – GO GREEN, 2013
Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem aicināti pieteikties 
ceturtajai starptautiskajai jauniešu vasaras nometnei Go Global – Go Green.

 Kad? 19. - 25. augusts
 Kur? Viesu nams Vecmuiža, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, p.n. Tūja
 Kas? Nometnes dalībnieki būs 16 Salacgrīvas novada skolēni, 9 skolēni no Sa-
lacgrīvas draudzības pilsētām Vācijā, Zviedrijā un Igaunijā + 5 ārvalstu brīvprātīgie, 
3 pieaugušie
 NOMETNE NOTIKS ANGĻU VALODĀ!
 Kā kļūt par nometnes dalībnieku?
 Lai pieteiktos nometnei, aizpildi Salacgrīvas novada mājaslapā pievienoto an-
ketu!
 Anketas lūdzam nosūtīt elektroniski līdz 10. maijam uz e-pasta adresi ilga.tiesne-
se@salacgriva.lv. Pieteikumā, lūdzu, norādiet kontaktadresi un telefona numuru.
 Dalība nometnē būs bez maksas. Starptautisko jauniešu vasaras nometni fi -
nansē Salacgrīvas novada uzņēmēji. 
 Nedēļas laikā no 19. līdz 25. augustam nometnes dalībniekiem būs iespēja uzla-
bot angļu valodas prasmes, iepazīt citu valstu kultūru, apmeklēt Salacgrīvas novada 
uzņēmumus, organizēt labdarības pēcpusdienu Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā, 
iepazīt Salacgrīvas novadu, doties pārgājienā, piedalīties sporta pēcpusdienā, kā arī 
iesaistīties negaidītos pārsteigumos un piedzīvojumos. 
 Sīkākai informācijai –64071987, 26545574 - Ilga Tiesnese, 
 vai raksti laura.tiesnese@hotmail.com
    ilga.tiesnese@salacgriva.lv
    liene.eglite@salacgriva.lv
 Informācija pieejama arī http://goglobalgogreen.wordpress.com/

TIEKAMIES VASARĀ!

 Olimpiskā centra Limbaži čempionātā 
šajā gadā 1. līgā piedalījās 5 komandas. Vi-
sas bija nokomplektētas ar ļoti spēcīgiem 
spēlētājiem. Regulārais čempionāts izvērtās 
ārkārtīgi interesants. Komandas izspēlēja 
2 spēles katra ar katru. Cīņa bija sīva, ie-
kļūt pusfi nālā varēja jebkura no koman-
dām. Pēc 2 apļiem 2 komandām bija vie-
nāds punktu skaits. BK Salacgrīva izcīnīja 
1. vietu, pateicoties labākai iemesto un 
zaudēto punktu attiecībai. 2. vietu ieņēma 
Mārtiņbode, 3. - Niknie eži. 
 Pusfi nālā BK Salacgrīva tikās ar Lim-
bažu ceļiem un abas spēles uzvarēja ar +14 
punktiem. Otrajā pusfi nālā tikās Mārtiņ-
bode un Niknie eži. Abas spēles uzvarēja 
Mārtiņbode. Un tā otro gadu pēc kārtas par 
1. vietu cīnījās BK Salacgrīva un Mārtiņ-
bode. Pirmajā spēlē Lēdurgā pārliecinoši 
uzvarēja BK Salacgrīva ar rezultātu 99:70. 
Rezultatīvākie bija Kristaps Kalniņš (36 
punkti), Edgars Šilbergs (14), Kārlis Vale-
nieks (21).
 Otrā spēle tika gaidīta ar lielu intrigu. 
Arī tajā uzvarēja BK Salacgrīva ar 95:82. 

Rezultatīvākie spēlētāji uzvarētājiem bija 
K. Kalniņš ar 27 punktiem, E. Šilbergs 
(23), Eduards Vīksna (12). K. Kalniņš kļu-
va par OC Limbaži čempionāta vērtīgāko 
spēlētāju. Tā kā Salacgrīvas komanda - 
K. Kalniņš, E. Šilbergs, Mārtiņš Šilbergs, 
K. Valenieks, Egons Vilde, E. Vīksna, Mār-
cis Kalniņš, Edgars Brumermanis, Kaspars 
Rubenis, Elvijs Veide, Sandis Amoliņš, Jā-
nis Bergs - izcīnīja kausu trešo gadu pēc 
kārtas, tas paliek mūsu īpašumā. Paldies 
OC Limbaži direktorei Baibai Martinso-
nei par skaisto kausu un medaļām, un arī 
par labo čempionāta organizēšanu! Paldies 
Salacgrīvas spēlētājiem un trenerim Jevge-
nijam Mihailovskim, tāpat mūsu tiesnesim 
Mārim Zariņam, tiesnešu galdiņam Mārī-
tei, Kristīnei, Lindai, Oskaram, Sandrai, 
Mārim. Paldies mūsu atbalstītājiem - Sa-
lacgrīvas novada domei un Dagnim Strau-
bergam. Pateicamies arī mūsu ļoti labajiem 
skatītājiem! Un paldies Aldim Kalniņam 
par transporta pakalpojumiem.

Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» valdes priekšsēdētājs

BK Salacgrīva -
OC Limbaži 1. līgas
čempioni basketbolā!
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 1. Šie saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes 
nomas maksu par Pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu 
(turpmāk – zemesgabals) Salacgrīvas no-
vada teritorijā.
 2. Neapbūvētu Pašvaldības zemesga-
balu bez apbūves tiesībām, kas tiek izno-
māti ar mērķi sakņu dārzi, nomas maksu 
nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāku kā 5 (pieci) 
lati gadā. 
 3. Neapbūvētu Pašvaldības zemesgaba-
lu bez apbūves tiesībām, kas tiek iznomā-
ti ar mērķi lauksaimniecība, nomas mak-
su nosaka 2% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāku kā 10 (desmit) 
latu gadā. 
 4. Neapbūvētu Pašvaldības zemesga-
balu bez apbūves tiesībām, kas tiek izno-
māti ar mērķi komercdarbības objektu 
ekspluatācijas nodrošināšanai, mazum-

tirdzniecības ēku uzturēšanai (kioski, 
tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas), 
nomas maksu nosaka 10% no zemesgaba-
la kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
50 (piecdesmit) latu gadā.
 5. Neapbūvētu Pašvaldības zemesgaba-
lu, kas tiek iznomāti ar mērķi ar apbūves 
tiesībām, nomas maksu nosaka 2% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāku kā Ls 50 (piecdesmit) latu gadā. 
 6. Pārējos gadījumos nomas maksu 
nosaka 1,5 % no zemesgabala kadastrā-
lās vērtības, bet ne mazāku kā 10 (desmit) 
latu gadā.
 7. Atzīt par spēku zaudējušiem Sa-
lacgrīvas novada domes 2011. gada 16. 
februāra saistošos noteikumus Nr. 2 Par 
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas nova-
dā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pamato-
jums

1.1. Lai noteiktu vienlīdzīgas tiesības visām mērķgrupām, kas vē-
las nomāt pašvaldības zemesgabalus, un noteiktu vienotu zemes 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novada pašval-
dībai piederošiem un piekrītošiem zemesgabaliem, saskaņā ar LR 
MK 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu, kurā noteikts, ka 
pašvaldība ir tiesīga noteikt zemes nomas maksu, izdodot saisto-
šos noteikumus.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

2.1. Noteikumi izdoti saskaņā ar LR likuma Par pašvaldībām 
43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un Ministru ka-
bineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu, lai noteiktu zemes 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību iznomātajiem pašvaldības 
zemes gabaliem, sadalot tos pa lietošanas mērķiem (mazdārziņu 
teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, zeme, kas izno-
māta ar apbūves tiesībām, zemes zem īslaicīgās lietošanas bū-
vēm, kā arī pārējos gadījumos).

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

4.1. Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību 
pašvaldības teritorijā. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fi ziskas un juridiskas per-
sonas, kuras vēlas nomāt pašvaldības zemes gabalus. Līdz ar to 
tiks radītas vienlīdzīgas tiesības visām mērķgrupām visā novada 
teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Informāciju par pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem 
iznomājamiem zemesgabaliem var iegūt Salacgrīvas novada do-
mes mājaslapā www.salacgriva.lv. Saskaņā ar MK noteikumu 
Nr. 735 punktu Nr. 6 personas iesniedz iesniegumu Salacgrīvas 
novada domē vai Ainažu un Liepupes pārvaldē, kurā norāda – 
fi ziskas personas – vārdu uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas 
adresi, nomājamā zemesgabala adresi, kadastra apz., platību un 
zemes nomas laikā plānoto darbību, juridiskas personas – jur. 
personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, no-
mājamā zemesgabala adresi, kadastra apz., platību, zemes no-
mas laikā plānoto darbību, izziņu no UR par personām, kas ir 
tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma 
raksts ievietots www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti 
Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē.

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.
lēmumam Nr. 105 (protokols Nr. 4; 1.§ )

Saistošo noteikumu Nr. 5 Par neapbūvētu zemes 
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Salacgrīvas novadā paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par neapbūvētu zemes gabalu 
nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. marta sēdes lēmumu Nr. 105

(protokols Nr. 4; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un 

Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu 18. punktu

 Kad atnāk pavasaris un nokūst sniegs, 
daudzviet paveras rudenī nenopļautās zā-
les atliekas, kas liek aktivizēties kūlas 
dedzinātājiem. Pērnās zāles dedzināšana 
nodara būtisku kaitējumu visai dzīvajai 
radībai. Sadegot pērnajai zālei, bojā iet 
kukaiņi, citi bezmugurkaulnieki, arī putni. 
Ikgadējā statistika liecina, ka vislielākais 
reģistrēto kūlas ugunsgrēku skaits ir tieši 
brīvdienās, tādēļ VUGD aicina tās izman-
tot, lai atpūstos kopā ar ģimenēm, sakoptu 
savas saimniecības un priecātos par pava-
sari, nevis postītu dabu. Objekta teritorija 
sistemātiski jāattīra no ugunsnedrošiem 
atkritumiem, bet 10 m rādiusā ap ēkām te-
ritorija jāattīra no sausās zāles un nenovāk-
to kultūraugu atliekām. Zemes īpašniekam 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objektu 
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 
 Salacgrīvas novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašu-
ma teritoriju un tiem piegulošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uz-
turēšanu Salacgrīvas novadā II. sadaļas 
Īpašumu un īpašumam pieguļošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un 
kopšana 4.3. punktā teikts: 

 Namīpašumu, zemesgabalu un citu 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītā-
jiem savos īpašumos jānodrošina:
 4.3. - zāles nopļaušana vai citu agro-
tehnisko pasākumu veikšana, lai nepie-
ļautu kūlas veidošanos skvēros, laukumos, 
zaļajās zonās, īpašumos, tajā skaitā īpa-
šumos, ko izmanto lauksaimniecībai vai 
citiem nolūkiem.
 Savukārt Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 
51. pantā par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļau-
šanu, lai novērstu kūlas veidošanos, ir pa-
redzēta administratīvā atbildība. Atbilstoši 
LAPK 210. pantam administratīvās lietas 
par LAPK 51. panta pārkāpumiem ir tie-
sīgas izskatīt pašvaldību administratīvās 
komisijas.
 Par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai no-
vērstu kūlas veidošanos, fi ziskajām perso-
nām uzliek naudas sodu no 100 līdz 500 
latiem, bet juridiskajām - no 500 līdz 2000 
latiem.
 Lūdzam sakopt jūsu īpašumus laikus un 
bez sarkanā gaiļa palīdzības!

Sabiedriskās kārtības 
nodaļā

 Veiktas pārbaudes par gājēju ietvju at-
tīrīšanu no sniega un ledus pēc Salacgrī-
vas novada domes 2010. gada 21. aprīļa 
saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju, 
īpašuma teritoriju un tiem piegulošo pub-
liskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un 
uzturēšanu Salacgrīvas novadā. Izteikti 
4 mutiski aizrādījumi, kā arī izsūtītas brī-
dinājuma vēstules; 

 atrisināti 2 kaimiņu konfl ikti par trok-
šņošanu, dažādiem pārmetumiem;

 Liepupē kopā ar būvvaldi veikta apse-
košana par nelikumīgu rakšanu;

 novērsta nelikumīga pieslēgšanās pie 
pašvaldības elektrības staba (laternas);

 iedzīvotājas sūdzība par nesaskaņām ar 
savu dēlu, vīru – 5;

 izteikts brīdinājums par suņa nepieska-
tīšanu (suns nokodis kaimiņu gaili);

 atrodot saimniekus, mājās nogādāti 
2 noklīduši suņi;

 Salacgrīvā, Jūras ielā par suņa atra-
šanos sabiedriskā vietā bez uzpurņa un 
saites un uzbrukumu riteņbraucējiem tā 
saimniekam izteikts brīdinājums;

 kaimiņu nesaskaņas par netīrītiem, ap-
ledojošiem jumtiem;

 iedzīvotāja sūdzība - blakus dzīvoklī 
uzturoties nedeklarējušies iemītnieki;

 ar Sociālā dienesta darbiniekiem ap-
sekota ģimene, kuras mājas pagalmā ir 
4 pieauguši, nepieskatīti un neēduši suņi. 
Vienam no tiem atrasti jauni saimnieki;

 Salacgrīvā kaimiņu sūdzība par saim-
nieku nepieskatītu daudzdzīvokļu mājas 
dzīvoklī ieslēgtu kaķi;

 4 apsekošanas kopā ar Sociālā dienesta 
darbiniekiem;

 par atrašanos sabiedriskā vietā ar at-
vērtu alkohola pudeli aizrādīts 2 reizes 

Salacgrīvā un 4 reizes Ainažos (gan Igau-
nijas pilsoņiem, gan ainažniekiem); 

 suņu klejošana Salacgrīvā, Svētciemā, 
veiktas 5 pārrunas ar suņu saimniekiem;

 sniegtas atbildes uz 2 iedzīvotāju ie-
sniegumiem;

 Salacgrīvas vidusskolā noķerti 4 mazie 
pīpmaņi, veiktas pārrunas, viņi uzrakstī-
juši paskaidrojumus;

 Salacgrīvas autoostā veiktas 2 pārrunas 
ar nepilngadīgajiem pīpmaņiem;

 no Salacgrīvas autoostas tualetes iz-
vilkts un iztriekts piedzēries pilsonis, 
2 pudelesbrāļi izdzīti no autoostas telpām 
par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā;

 pēc iedzīvotāju sūdzībām veiktas pār-
runas ar saimniekiem par suņu nebaroša-
nu un to klaiņošanu ārpus savas teritori-
jas;

 novērsta elektrības zādzība no pašval-
dības elektrības staba;

 Salacgrīvas tilta galā konstatēta elek-
trības skapja uzlaušana, problēma novēr-
sta;

 izteikts brīdinājums par tirgošanos ne-
atļautā vietā;

 tikšanās ar iedzīvotājiem Ainažos, Sa-
lacgrīvā, Kuivižos, Korģenē, Svētciemā, 
Liepupē, Tūjā, Lauvās;

 ikmēneša tikšanās ar Kārtības policijas 
priekšnieku Ivo Viļķinu;

 Ēnu dienā kopā ar divām ēnām no 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 
apsekojām Korģenes, Salacgrīvas terito-
riju, risinājām problēmas par suņiem, ap-
sekojām mājsaimniecības, pievēršot uz-
manību māju numurzīmēm un atkritumu 
konteineriem (līgumi ar ZAAO).

Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

Pavasaris - kūlas laiks

 Aicinām fi ziskās un juridiskās perso-
nas, kuru īpašumi atrodas Salacgrīvas 
pašvaldības teritorijā, iegādāties un uzstā-
dīt pie īpašuma vai pārvaldībā esošajām 
ēkām noteiktas formas numura zīmes. 
Ar Salacgrīvas novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašu-
ma teritoriju un tiem piegulošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uz-
turēšanu Salacgrīvas novadā pilnu tekstu 
(īpašu uzmanību pievērst sadaļai III. Ēku 
numurzīmju izvietošanas kārtība) varat 

iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv 
vai Salacgrīvas novada domē.
 Numuru zīmes var pasūtīt SIA Sa-
lacgrīvas ūdens birojā Rīgas ielā 2, tel. 
64017575, katru darbadienu no 8 līdz 13 
un no 14 līdz 17 vai pēc izvēles uzņēmu-
mos, kas sniedz šāda veida pakalpoju-
mus.
 Atgādinām, ka šo noteikumu neievē-
rošanā vainīgās personas sauks pie admi-
nistratīvās atbildības. Notiks kontrole.

Par māju numuru zīmēm

Februārī un martā paveiktais
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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.

Maijs bibliotēkās

Ainažu kultūras namā
5.V 12.00 jaundzimušo ainažnieku svinīga uzņemšana novadnieku saimē
11.V 18.00 Ainažu amatierteātra izrāde Stārķa matemātika, ieeja Ls 1
12.V 13.00 Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu koncerts, veltīts Mātes dienai
14.V 16.00 liliputu cirks no Ukrainas, ieeja Ls 2

25. V  visas dienas garumā Salacgrīvas novada bērnu svētki VASARĒNI 
   (piedalās novada bērnu pašdarbības kolektīvi)*
  12.00 Jūrskolas muzeja dārzā mazo dziesminieku – vasarēnu - koncerts
  13.30 - 15.30 atrakcijas un visdažādākās izdarības mazajiem vasarēniem 
   pilsētas laukumā
   16.00  svētku gājiens no Ainažu pamatskolas līdz atpūtas vietai Baltā saule
  17.00 drastisko vasarēnu deju koncerts pie Baltās saules
  pēc koncerta vasarēnu disenīte Sveika, vasariņa!

* Lietus gadījumā pasākums notiks Ainažu kultūras namā

Liepupē
28.IV 13.00 Duntes Mežgravās Teātra kafejnīca - Salacgrīvas novada 
   amatierteātru skate
    Liepupes pagasta tautas nama amatierteātris - Baiba Jukņēviča 
    Ak, šī jaukā lauku dzīve! Režisore Inese Broka
    Salacgrīvas kultūras nama teātra studija Visa veida versijas - 
    Aivars Banka Visi radi kopā. Režisore Inese Jerāne
   Galdiņi mūsu, groziņi jūsu! Ieeja Ls 1, skolēniem 0,50

18.V  Ģimeņu diena pie Liepupes vidusskolas
  10.00 - 15.00 piepūšamās atrakcijas
  11.00 izjādes ar zirgiem. Liepupes sporta zirgu audzētava Ķēniņkalni
  11.00 skolas vestibilā bērnu zīmējumu un plakātu izstādes Gadalaiki Liepupē 
   atklāšana. Konkursa kuratore Baiba Dobele
  12.00 skolas aktu zālē jaundzimušo liepupiešu uzņemšana novadnieku saimē. 
   Muzicē Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu ģimenes. 
   Koncerta kuratore Katrīna Borozdina
  13.00 pie skolas Liepājas ceļojošais leļļu teātris Maska ar vienīgo Eiropā un 
   pasaulē pārvietojamo leļļu teātra skatuvi Pasaku lāde. 
   Izrāde Kliņķīša piedzīvojums jeb kā rūķis draugus atrada. 
   Režisore Agita Lieldiža-Trupa. Rotaļas ar pasaku tēliem

Salacgrīvas kultūras namā
27.IV 18.00 koncerts – konkurss Paņem draugu – dziedāt nāc! Ieeja Ls 1
30.IV 19.00 teātra studijas Visa veida versijas pirmizrāde. 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 kādreiz bagātās un kuplās Kliedzēju dzimtas mājās
   pulcējas tuvāki un tālāki radi...) Ieeja Ls 1
5.V 14.00 jauno salacgrīviešu uzņemšana pilsētnieku saimē
8.V 15.00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem Supervaronis Augustiņš. Ieeja Ls 2
11.V 17.00 Latvijas senioru deju kolektīvu sadancis Saivas jampadracis. 
   Koncerta I daļā – dejas no kolektīvu zelta fondiem, II daļā jaunrades 
   deju konkurss. Piedalās Dzirnas no Cēsīm, Saulgrieži no Saulkrastiem, 
   Baltābele no Rīgas, Ogrēnietis no Ogres un Salacgrīvas Saiva. 
   Ieeja brīva
14.V 18.30 Liliputu cirks. Ieeja Ls 2

16. - 18.V  SALACAS PLOSTNIEKU SVĒTKI
16.V 18.00 svētku atklāšana Steliņos
    plostnieku karoga pacelšana
    Nemet dusmu krunku veciem zēniem. Piegalda dziesmas dzied un 
    spēlē visu dziesmu autors Niks Matvejevs, dziesmu starpās visu 
    dziesmu tekstu autors Guntis Pilsums ar pateicieniem, aforismiem, 
    īsismiem un citiem smieklīgumiem
18.V 12.00 plosta palaišana Salacā no Steliņiem
   ap 14 plosta sagaidīšana pie jahtu ostas
    plostnieku sumināšana
    teātra studija Visa veida versijas un draugi ar joku programmu 
    Tā tas bijis, tā tas ies, kas ir jauns, tas mīlēsies  

18.V 19.00 - 1.00 Muzeju nakts Par zaļu pat vēl zaļāks
  19.00 - 19.30 izstādes Zaļās enerģijas atvēršana
  19.30 - 22.30 Zaļie darbi un nedarbi
    Spēles prātam un rumpim
    Zaļie vēderprieki
    Tējas galds
    Zaļumballe un bufete
  22.30 - 1.00 muzeja apskate

19.V 12.00 Vasarsvētki – Biedrību diena
    Biedrību plāksnīšu piestiprināšana pie Biedrību laivas
    Novada biedrību 2. sporta spēles Krasta ielas sporta laukumā
31.V 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

3.V 18.00 Radošā pēcpusdiena Kukaiņi Korģenes 
bibliotēka6. - 31.V Varžu izstāde (vardes - spilvenos, svecēs utt.)

6. - 17.V Tematiskā izstāde 
Tu tiec mīlēta, tu mums esi visa pasaule

17.V 18.00 Diskusija Kā labāk iekopt dārziņu
24.V 18.00 Salātu pēcpusdiena
31.V 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Maija sākums Lietuviešu žurnālista un fotogrāfa Vlada Ščavinska 

fotoizstāde Pārsteidzošā jūra jeb Tūjas vizītkarte 
Tūjas 
bibliotēka

Maijs Imanta Ziedoņa daiļrade jeb Imantam Ziedonim - 80
11.V 12.00 Radošā darbnīca bērniem Es savai māmiņai...

Literāro darbu izstādes, veltītas jubilejām: Liepupes 
bibliotēka1. - 10.V Imantam Ziedonim - 80

10. - 20.V Maijai Laukmanei - 60
20. - 31.V Ērikam Hānbergam - 80
2.V Tematiskā pēcpusdiena, veltīta dzejnieka 

I. Ziedoņa jubilejai Iestaigāsim domās tavās
Svētciema 
bibliotēkā

10.V Konkurss skolēniem Tepat - Eiropā
15.V Ģimenes dienas pasākums pirmsskolas bērniem 

ar vecākiem Draiskā pēcpusdiena kopā ar Pepiju 
17.V Pēcpusdienas tikšanās ar Korģenes bibliotēkas lasītā-

jiem Zini, mini un atmini 
Maijā Literatūras izstāde 

Iepazīsti Eiropas arhitektūras brīnumus
Maijā Izstāde Tā šeit viss notiek - 

bibliotēkas notikumi fotogrāfi jās
11.V 15.00 Tikšanās ar aktieri Jāni Paukštello Salacgrīvas 

bibliotēkaMaijs Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
2.V Izstāde Cik krāsainas var būt pasakas? - 

Imantam Ziedonim - 80
Salacgrīvas 
bibliotēka,
bērnu LC8. V ... un lai mūsu soļi kā māmiņas sirdspuksti skan! - 

izstāde Mātes dienai
8.V Izstāde Par draisko vēju un āboliem, kuri bolās - 

rakstniecei un dzejniecei Maijai Laukmanei - 60 

Lielsalacas ev. lut. baznīcā
12. maijā  pl. 10 Mātes dienas dievkalpojums. Dzied Dvēseles dziesma
19. maijā  pl. 10 Vasarsvētku dievkalpojums. Dzied Dvēseles dziesma
11. maijā  pl. 16 Koncerts IN PARADISUM
      Solisti: Ingus Pētersons – tenors, Endija Rezgale – soprāns
      Ērģelniece - Larisa Bulava
      Programmā: J.S. Bahs, Š. Guno, G. Forē, K. Sensanss, S. Franks, 
      R. Ortolani, N. Rota, L. Ritmane, A. Kalējs, B. Skulte, J. Kalniņš u.c.
      Ieeja par ziedojumiem.
      Ziedojumus izlietos baznīcas mazo ērģeļu restaurācijai

Tirgi Salacgrīvā 2013. gadā
27. aprīlī - Aprīļa tirgus
11. maijā - Mātes dienas tirgus
25. maijā - Maija tirgus
8. jūnijā - Jūnija tirgus
22. jūnijā - Līgo svētku tirgus
13. jūlijā - Jūras svētku tirgus
27. jūlijā - Jūlija tirgus
17. augustā - Augusta tirgus
31. augustā - Pirmsskolas tirgus
15. septembrī - Septembra tirgus
29. septembrī - Miķeļdienas tirgus
12. oktobrī - Nēģu svētku tirgus
26. oktobrī - Ražas svētku tirgus
9. novembrī - Mārtiņdienas tirgus
26. novembrī - Novembra tirgus
7. decembrī - Decembra tirgus
21. decembrī - Ziemassvētku tirgus
29. decembrī - Decembra tirgus

Tirgus pārvaldnieks Gints Ostapko,
tālr. 26198437

Tirgi Ainažos 2013. gadā 
18. maijā - Pavasara tirgus
24. augustā - Pirmsskolas tirgus
19. oktobrī - Rudens ražas tirgus
14. decembrī - Ziemassvētku tirgus

Ainažu pārvaldniece Ilona Jēkabsone, 
tālr. 29136539

Pārdod
 plastmasas mucas 200 l - 10 Ls/gab. 
 plastmasas konteineru 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

Salacgrīvas novada dome
pērk 2 istabu dzīvokli 

ar malkas apkuri 
Svētciemā un Salacgrīvā.

Izskatīsim visus piedāvājumus. 

Piedāvāt Nekustamo īpašumu nodaļā,
tālr. 64071986

 Atvainojos Ainažu pirmsskolas izglī-
tības iestādes Randa skolotājai Ligitai 
Lapsiņai par marta Salacgrīvas Novada 
Ziņās radušos kļūdu. 

Ilga Tiesnese


