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Dubultsvētki Ainažos

16. augustā Ainažos svinēja dubultsvētkus - Ainažu
Jūrskolas 150. un Ziemeļlivonijas festivāla 10. gadadienu.
Lai gan sinoptiķi un smagie padebeši solīja lietu,
Ainažos tas nespēja nobiedēt nevienu. Jau desmitos no
rīta startam pulcējās Ainažu stipro skrējiena dalībnieki,
šoreiz kopskaitā 40. Biedrības Sprints A vadītāja Gunta Bērziņa, stāstot par trasi un uzveicamajiem 15 šķēršļiem, aicināja skrējiena dalībniekus būt draudzīgiem,
izpalīdzīgiem un koleģiāliem, jo galvenais ir gūt pozitīvas emocijas un mundrumu atlikušajai dienai. No malas vērojot, visgrūtākais, šķiet, bija skrējiens pa jūru un
uzkāpšana 5 m augstajā siena zārdā. Neticami ātri trasi
veica uzvarētājs puišu sacensībā Mareks Migliņš, starp
meitenēm pirmā bija Laine Bogomazova, sievietēm - Ingrīda Pallo, savukārt vīru konkurencē ātrākais izrādījās
Helmuts Griķis. Pēc šīm sacīkstēm turpat pludmalē notika sacensības pludmales volejbolā, bet pie skolas risinājās strītbola turnīrs.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs stāsta par novadā
svarīgāko:
l šobrīd divās vietās novadā - Salacgrīvā
un Tūjā - norit ūdenssaimniecības projekti. Ņemot vērā to, ka pēc rakšanas asfalta
segumu atjauno tajās vietās, kur veikti
darbi. Piešķirot papildu finansējumu, nolemts uzlabot ceļa segumu divās ielās - tā
ir Rīgas iela no upes puses līdz Jūras ielai.
Šajā ielā plānojam likt bruģi, ir izprojektēts ielas labiekārtojums ar soliņiem, vietu
ziediem. Vēlamies šo ielu padarīt intere-

... uguns skulptūru un kopīgi dziedāto Pie dzintara jūras

Par pašvaldībā svarīgāko
santāku, saglabājot vecpilsētas iespaidu.
Otrs lielākais ieguvums būs Baznīcas ielas asfaltēšana līdz Brenguļmeža ielai un
gājēju ietves izveide no Viļņu līdz Tīruma
ielai baznīcas pusē. Nākotnē plānojam gājēju ietvi veidot līdz Brenguļmeža ielai.
l Šobrīd atcelti izsoles rezultāti un plānotie darbi koku izciršanā ceļu joslas attīrīšanai jūrmalā, Lāņu pusē. Doma bija
vislabākā - attīrot ceļa joslu no aizauguma, to paplašināt, lai ziemā varētu izgreiderēt. Plānotos ieņēmumus vēlējāmies investēt šī ceļa infrastruktūras uzlabošanai.
Šobrīd šis process ir apturēts. Runāsim ar
cilvēkiem, meklēsim kompromisu, svarīgākais ir saprast, ka mēs darām kopīgu
lietu iedzīvotāju labā.
l Iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši cik
sliktā stāvoklī ir iebraucamais ceļš pie
degvielas uzpildes stacijas Statoil Salacgrīvā. Iebrauktuvi stipri sabojājušas smagās
automašīnas, kuras brauc Statoil un iegādājas vinjetes - maksā autoceļu lietošanas
nodevu. Kopā ar Statoil vadību runāsim ar
Satiksmes ministriju par finansējuma piešķiršanu šīs iebrauktuves sakārtošanai. Ir

izveidojusies absurda situācija - valsts saņem līdzekļus (nodevu veidā), lai uzturētu
valsts ceļus, bojājot pašvaldības ceļu.
l Esam sākuši veco pamatu likvidēšanu
Tirgus ielā aiz veikala Maxima. Plānojam,
apberot ar zemi, pamatus nolīdzināt. Centīsimies to izdarīt ātri, izmantojot ūdenssaimniecības projektā pāri paliekošo
grunti.
l Laba ziņa ainažniekiem. Neviena pilsēta nevar dzīvot, ja tajā nav trīs pamatlietas:
mācītājs, skolotājs un ārsts. Šobrīd būsim
sakārtojuši prakses vietu ģimenes ārstam
Ainažos. Pašvaldība finansiāli atbalstījuši šīs prakses izveidi un sakātošanu, vēl
jāsaliek un jāuzstāda pacēlājs cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Vairāk nekā 5000
eiro esam piešķīruši aprīkojuma iegādei
ģimenes prakses atvēršanai. Esam darījuši
visu, lai Ainaži nepaliktu bez sava ģimenes ārsta. Prakse atradīsies Ainažu pārvaldes ēkas 2. stāvā, un septembrī darbu sāks
ģimenes ārste Ainažos.
l Aicinu visus piedalīties jūras sakopšanas talkā 23. augustā. Pašvaldība to
atbalsta finansiāli un informatīvi. Jūras

piekraste ir mūsu, centīsimies to uzturēt
kārtībā! Šīs talkas iniciatori ir Latvijas
sabiedrībā pazīstami cilvēki. Kopīgi darot darbu, mēs varam atbalstīt Baltijas
ceļu, un tas varbūt mūs mudinās domāt uz
priekšu, ne tikai gremdēties atmiņās.
l Tuvojas Saeimas vēlēšanas, un pie
mums brauks daudz dažādu viesu, cits
vairāk, cits mazāk pazīstams, lai aicinātu 4. oktobrī nobalsot par vienu vai otru
vēlēšanu sarakstu. Ar lielu prieku un gandarījumu varu teikt, ka divi mūsu novada
cilvēki - AS Brīvais vilnis izpilddirektors
Māris Trankalis un bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainaži vadītāja Ilona Balode - kandidēs šī gada Saeimas vēlēšanās.
l Turpinās sarunas par Via Baltica rekonstrukciju posmā Svētciems - Igaunijas
robeža. Tuvākajā laikā būs pārrunas ar
Latvijas Valsts ceļu un Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par veloceliņu izbūvi.
Viņi to neatbalsta, bet mēs to vēlamies.
Nāksies sēdēt pie viena galda un šos jautājumus pārrunāt. Ceļa rekonstrukcija varētu sākties rudenī.
Ilga Tiesnese
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Runā ar
salacgrīviešiem
par
autostāvlaukumu
Krasta ielā
Aptuveni 30 salacgrīviešu, kuri dzīvo
Salacas kreisajā krastā, 5. augustā tikās
ar Salacgrīvas pašvaldības un biedrības
Sports Salacgrīvas novadam pārstāvjiem,
lai runātu par iecerēto projektu Krasta
ielā 40a. Biedrība ar Leader finansiālu
atbalstu privātmāju rajonā izveidojusi
sporta laukumu. Sākumā tā izveidē bija
iesaistījušies arī tuvīno māju iedzīvotāji. Salacas krastā ir arī peldētava. Tāpat
šo upes krastu iemīļojuši makšķernieki.
Šīs sportiskās nodarbes šobrīd nolemts
attīstīt, uzbūvējot vēl tenisa kortu. Tam
gūts t.s. zivju līdera finansējums, bet
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde, akceptējot šo ieceri,
paģērējusi, ka jāizbūvē arī autostāvlaukums, lai automašīnas upes krastā netiktu novietotas, kur pagadās. Biedrības
pārstāvji lūdza pašvaldību līdzfinansēt
stāvlaukuma izbūvi. Salacgrīvas novada domes sēdes lēmumprojektābija
paredzēts, ka pašvaldība tam piešķir
10% no projekta kopējām izmaksām,
t.i., 1200 eiro, bet deputāti tomēr nolēma
atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs pastāstīja, ka deputāti principā
nav pret stāvvietas izveidi, bet, viņaprāt,
iecere nav izskaidrota iedzīvotājiem, kuri
dzīvo tuvumā.
- Tā ir jutīga teritorija, jo atrodas starp
privātmājām. Pašvaldība, arī deputāti ir
saņēmuši iedzīvotāju pretenzijas. Cilvēki
jāiepazīstina ar projektu, jāuzklausa viņu
priekšlikumi un iebildes, jāmeklē kompromiss, - uzskata priekšsēdētājs.
Novada domes izpilddirektors Kaspars
Ķemers pastāstīja, ka lielākā daļa iedzīvotāju, kuri piedalījās sarunā par iecerēto
projektu, pret tenisa laukuma izveidi neiebilda. Ar tā būvi varētu sākt šī projekta
īstenošanu. Sarunas par stāvlaukumu vēl
turpināsies, īpaši pret to gan iebilda tuvākās mājas iedzīvotāji. Iespējams, varētu
nedaudz pamainīt tāatrašanās vietu. Bet
bija iedzīvotāji, kuri ieteica to būvēt vēl
lielāku nekā plānots (ir padomā nobruģēt
laukumu 10 mašīnu novietošanai). Izskanēja ierosinājumi uz Smiltenes un Meža
ielas uzstādīt ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes.
Regīna Tamane
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Salacgrīvas būvvalde strādās
arī Alojas novadā

Salacgrīvas būvvalde tagad sniegs savus pakalpojumus arī Alojas novada ļaudīm. To ar
saviem parakstiem apliecina Dagnis Straubergs (no labās) un Valdis Bārda

4. augustā Salacgrīvas novada domē
Alojas un Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāji Valdis Bārda un Dagnis
Straubergs parakstīja līgumu par būvnie-

cības tiesiskuma funkcijas deleģēšanu. Tas
nozīmē, ka savus pakalpojumus Alojas
novada teritorijā tagad sniegs Salacgrīvas
būvvalde.

Salacas tīrīšana

26. jūlijā makšķernieku kluba Salackrasti vīri organizēja
Salacas upes tīrīšanu. Cīņa ar zālēm upē notika, izmantojot
novada domes nopirkto mehānisko pļāvēju. Tas iegādāts par

D. Straubergs uzskata: - Šī līguma parakstīšana saistīta ar Salacas ielejas pašvaldību sadarbības līgumu, ko noslēdzām
šī gada sākumā, un ir nākamais solis sadarbībai. Savukārt V. Bārda sacīja: - Skatīsimies, kā tās lietas attīstās. Varbūt nākotnē būs viena - Salacgrīvas un Alojas
būvvalde, tā varētu sekmēt un veicināt abu
teritoriju kopīgu attīstību, mudināt uz lietām paskatīties plašākos mērogos.
Lai darbi Alojas novadā veiktos, Salacgrīvas būvvaldes vadītāju Inetu Cīruli
V. Bārda sveica. Sakot: - Mēs, priekšsēdētāji, parakstījām līgumu, bet lielākais
darbs ir būvvaldē strādājošajiem. Vēlu,
lai jums pie mums labi klājas, lai esat atvērti sadarbībai ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldību.
Sadarbības līguma parakstīšanas reizē
skanēja pateicības vārdi līdzšinējam Alojas būvvaldes vadītājam Valdim Andersonam. I. Cīrule ir pārliecināta, ka sadarbība
ar V. Andersonu turpināsies: - Mēs ar Valdi esam sadarbojušies kā ar zinošu būvuzraugu, ceram, ka tā būs arī turpmāk!
Ilga Tiesnese

makšķerēšanas licenču naudu. Pļaušanas darbos bija iesaistīti
20 makšķernieki, un pēc kārtīgas pastrādāšanas kluba biedrs
Aivars Mucenieks atzina: - Darbu paveicām lielu, pļāvējs
labs, tikai laivas motors par švaku šādai kārtīgai strādāšanai.

Jaunieši attīra Vitrupi

Kad jūnija sākumā Dabas aizsardzības
pārvalde saņēma Latvijas zaļā novada Salacgrīvas pašvaldības - priekšlikumu
parādīt starptautiskās angļu valodas
un zaļā dzīvesveida jauniešu vasaras
nometnes GO GLOBAL - GO GREEN
dalībniekiem kādu Dabas aizsardzības pārvaldes aktivitāti, kas saistās ar
ūdeņiem, bija skaidrs, ka jārīko upju
tīrīšanas talka.

Par darba norises teorētisko pusi - upju
tīrīšanas vajadzību, metodēm un darba paņēmieniem - uzņēmās pastāstīt upju tīrīšanas speciālists Andris Urtāns. Par darba
praktisko pusi bija šaubas - ko gan bērni var
izdarīt... Taču labāk reizi mēģināt, nekā turpināt šaubīties.
Un tā agrā 29. jūlija rītā 31 nometnes
dalībnieks, kas pārstāvēja Latviju, Vāciju,

Igauniju, Azerbaidžānu un Skotiju, ieradās dabas liegumā Vitrupes ieleja. Vitrupe
ir viena no Latvijas skaistākajām un bioloģiski bagātākajām upēm, kā arī ir viena
no lašupēm. Klimatisko un cilvēku saimniekošanas paņēmienu izmaiņu dēļ pēdējos gados tā arvien vairāk aizdambējas ar
kritušajiem krasta kokiem. Darba sākumā
pusastoņos no rīta, kamēr vēl nemoka karstums un dunduri, īstajā vietā bija Andra īsa
apmācība par pamošanās īpatnībām, procesiem upē un tās ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēkiem. Tad, ievērojot drošības noteikumus, darbs upē pie 4 aizsprostu izjaukšanas
un koku izcelšanas virs palu līmeņa. Daudziem jauniešiem šis darbs izvērtās par īstām ugunskristībām rakstura norūdīšanā, jo
tikai retais sākotnēji bija sapratis, ka tiešām
pašiem būs jāiet ūdenī un savām rokām visi
koki jāizceļ. Tādēļ jo lielāks prieks bija par

labi padarīto darbu un no malas redzamajām izmaiņām upes straumes kustībā - tā
pēc koku izņemšanas bija tapusi straujāka.
Šogad Salacgrīvas novadā, pateicoties
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālam atbalstam, notiek vēl viena upju aktivitāte - no koku sagāzumiem tiek attīrīta
Svētupe 20 km garumā. Līdzīga aktivitāte
notiek arī Salacā Mazsalacas novada teritorijā. Par notiekošo priecīgi ir arī upju krastos esošo zemju īpašnieki, jo upju krastu un
straujteču sakopšanas un uzturēšanas darbi
tiem būtu jāveic pašiem. Lepni var būt tie,
kuri šo darbu veic regulāri, atdodot skaistumu savam īpašumam un vairojot labāku
veselību upei un līdz ar to arī tīrākai Baltijas jūrai.
Gintārs Rubenis,
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais
valsts vides inspektors

ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS - KAS JUMS JĀZINA

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) aizsardzības
un uzraudzības teritorija - Valkas pilsēta,
Valkas novada Ērģemes, Kārķu, Valkas
pagasts, Strenču novada Jērcēnu pagasts,
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts,
Burtnieku novada Ēveles pagasts.

Mājas cūku turētājiem

Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.
Cūku saslimšanas gadījumā tas atvieglos
slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu. PVD inspektori pārbaužu laikā
jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas
cūku veselību un ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.
Par kompensācijām zaudējumu gadījumā sazinieties ar Lauku atbalsta dienestu
(LAD). Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:
l cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam,
informējot par to veterinārārstu. Iegūto
gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības;
l turiet cūkas iekštelpās, nepieļaujiet to
kontaktu ar mežacūkām! Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pārvietošanu;
l neizmantojiet medību drēbes, apavus

un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas;
l regulāri mazgājiet rokas;
l neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku
kaušanas blakusproduktus un virtuves
atkritumus! Lai nepakļautu riskam cūku
novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas;
l nepieļaujiet mīļdzīvnieku - suņu, ka
ķu - iekļūšanu kūtī! Pie ieejas novietnē
izvietojiet dezinfekcijas paklājus, regulāri
veiciet deratizāciju;
l neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus;
l pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar
nonākt vai nav bijis saskarē ar mežacūkām;
l sekojiet cūku veselības stāvoklim un
nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja
cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Iedzīvotājiem

Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām! Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus:

gaļu un gaļas produktus, pienu un piena
produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti
iznīcināšanai!
Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas! Neievediet
tajā nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav
iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt
oriģinālajā iepakojumā ar pievienotu pirkuma čeku)!
Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas
mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī! Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus lauksaimniecības dzīvniekus!
Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā
arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet
sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā! Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus! Ja
uz un no meža esat devies ar velosipēdu
vai auto, atgriežoties mājās, ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus.
Iegādājieties gaļu un gaļas produktus
legālās tirdzniecības vietās!

Medniekiem

Par nomedīto meža cūku informējiet
PVD un Valsts meža dienestu.

Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu mežacūku pārvietošanos!
Par atrastu nobeigušos mežacūku nekavējoties sazinieties ar PVD, lai paņemtu
paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!
Neveiciet medījumu pirmapstrādi un
uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku
novietnē!
Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus - dzīvnieku iekšējos orgānus un
ādas!
Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!
Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un autotransportu!
Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu mežacūkas gaļu!
Neizvediet no karantīnas teritorijas nomedīto mežacūku gaļu un gaļas produktus!
Slimība nav bīstama cilvēkiem un citu
sugu dzīvniekiem. Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un
ciemiņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs
to ievērosim!
www.pvd.gov.lv
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Dubultsvētki Ainažos

Divpadsmitos dienā laukumā pie Veides pils pulcējās ainažnieki, svētku viesi
un dalībnieki, lai svinīgi atklātu svētkus,
klausītos un skatītos koncertu. Svētkus
atklāt Ainažu kultūras nama vadītāja Solveiga Muciņa un kultūras darba organizators Zintis Sārs aicināja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu. Uzrunājot svētku dalībniekus, viņš
sacīja: - Šodien Ainažiem un Latvijai ir
divkārši svētki, jo ne tikai Ziemeļlivonijas festivāls svin 10 gadu jubileju, bet arī
Ainažu jūrskola savu 150. dzimšanas dienu. Mēs varam būt lepni ar to, ka Latvijas jūrniecības tradīcijas aizsākušās tieši
Ainažos. Ceram, ka ikviena ainažnieka,
ikviena latvieša sirdī ir vēlme saglabāt šis
vērtības un soli pa solim nest tās pasaulē!
Apsveikuma vārdus sacīja arī Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone:
- Esmu kopā ar Ziemeļlivonijas festivālu
visus šos 10 gadus. Šis festivāls mums, ainažniekiem ir atnesis daudz skaistu brīžu.
Domāju, ka varam šo festivālu turpināt,
jo esam pierādījuši, ka to spējam. Paldies
visiem sponsoriem, labvēļiem un atbalstītājiem. Lai jauki svētki!
Ziemeļlivonijas festivāls ir starptautisks un allaž svinēts kopā ar kaimiņrepublikas Igaunijas draugiem. Gluži tāpat
kā jūrskolas solā reiz blakus sēdēja latvju
bāleliņi un igauņi, tāpat visu 10 gadu garumā draudzība bijusi ļoti cieša, un arī
todien draugi no Igaunijas bija Ainažos.
Hēdemēstes pašvaldības pārstāvis Tomass
Abels savā apsveikumā uzsvēra: - Visus
šos 10 gadus esam kopā ar jums! Šodien
sveicam jūs gan Ziemeļlivonijas festivāla
desmitgadē, gan Ainažu jūrskolas muzeja
150. dzimšanas dienā. Esmu pārliecināts,
ka šim festivālam būs ilgs mūžs un mūsu
sadarbība turpināsies!
Šajā īpašajā svētku reizē laukumam,
kurā visus 10 gadus noticis festivāls,
tika piešķirts vārds. Par godu Ainažu jūrskolas muzeja 150. jubilejai un tam, ka
1902. gadā šajā laukumā atradās par Ainažu kuģinieku saziedoto naudu uzceltais
staltais divstāvu skolas nams, to nosauca
par Jūrskolas laukumu. - Ir liels gods nosaukt šo laukumu šajā vārdā. Tā būs vēsturiskās atmiņas saglabāšana nākamajām
paaudzēm, mēs zināsim un atcerēsimies,
kas šeit ir bijis, - sacīja muzeja vadītāja
Iveta Erdmane.
Pirms iedegt tradicionālo svētku lāpu,
apsveikuma vārdus Jūrskolas muzejam
jubilejā teica Kultūras ministrijas Muzeju
pārvaldes nodaļas vadītājs Jānis Garjānis. Viņš sveica jūrskolu 150. un muzeju
45 gadu jubilejā un muzeja vadītājai pasniedza ministrijas atzinības rakstu.
Šogad svētku lāpu aizdedza Latvijas
Kuģniecības kapteinis Gints Tiščenko.
Viņš sacīja: - Esot vietā, kur aizsākušās
jūrniecības tradīcijas un pirms 150 gadiem likti pamati Latvijas profesionāla-

Sveiciens no kaimiņiem - Hēdemēstes dejotājiem

Skrējiens pa jūru nogurdināja ne vienu vien

jai jūrniecībai, ir ļoti svarīgi atcerēties
šīs idejas izlolotājus un realizētājus. Kā
Latvijas Kuģniecības pārstāvis saku, ka
tā vienmēr ir rūpējusies un arī turpmāk
rūpēsies par Latvijas jūrniecības vēsturi
un dos to tālāk paaudžu paaudzēs.
Pēc lāpas iedegšanas īsti vietā bija Antas Eņģeles un Marko Ojalas izpildītās
jūras dziesmas, draugu no Hēdemēstes
priekšnesumi, folkloras kopas Cielava un
Cielavas spēlmaņu jūrai veltītais uzvedums.
Svinot Jūrskolas lielo jubileju, muzejā
atklāja izstādi Par jūrniecību un zvejniecību, uzstājās folkloras kopa Vilki un va-

Stipro skrējienā pagaidām vēl sausi dodas 39 dalībnieki

rēja degustēt zivis.
Četros pēcpusdienā Ainažu vecajos
jūrnieku kapos ļaudis pulcējās svētbrīdim,
bet atpūtas vietā pie skulptūras Baltā saule apbalvoja sporta sacensību uzvarētājus
un cienājās ar karsti kūpinātām zivīm.
Septiņos vakarā Jūrskolas laukumā pulcējās mūzikas cienītāji, lai kopā ar maestro Raimondu Paulu, solistiem Normundu
Rutuli, Juri Jopi un Madaru Botmani un
koriem, deju kolektīviem un pūtēju orķestri Enkurs ļautos mūzikas burvībai. Sen
Ainažos nebija bijusi tāda sadziedāšanās!
Tūlīt pēc koncerta lāpu gājienam uz
jūrmalu stājās lieli un mazi. Kā ugunīga

čūska ļaužu straume no Ainažu centra vijās uz jūrmalu pie Baltās saules, lai skatītu Latvijas Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas absolventu priekšnesumu, vērotu Kārļa Īles ugunsšovu un noraudzītos
svētku uguņošanā. Vareni! Bet ar to svētki
vēl nebeidzās. Rīta gaismu Jūrskolas laukumā varēja sagaidīt kopā ar ansambli
Galaktika un Raimondu Macatu un viņa
grupu.
Paldies ainažniekiem par jaukajiem
svētkiem un liels paldies visiem atbalstītājiem un labvēļiem!
Ilga Tiesnese

Rītapusē pie viesnīcas Helmi ainažniekus priecēja Cielavas spēlmaņi
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Konkurss par novada sakoptāko
īpašumu noslēdzies
24. jūlijā konkursam Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums
2014 pieteiktās vietas apskatīt devās visnotaļ nopietna vērtēšanas komisija - tās priekšsēdētājs Jānis Cīrulis, Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos,
komisijas sekretāre Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja un vērtēšanas komisijas locekļi - novada
domes Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese, novada
būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Ineta Cīrule, novada
domes deputāte Lija Jokste, novada domes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Bergs, novada domes
kārtībniece Gunita Bisniece, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja
Ilona Jēkabsone un Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs Aivars
Ilgavīzis. Šogad konkursam bija pieteiktas 7 lauku sētas, 4 sav
rupmājas un 2 daudzdzīvokļu mājas.
Visupirms komisija viesojās
Ainažos, Valdemāra ielā 23 pie
Raitas un Tadeuša Tračumiem.
Sakopts dārzs, pārdomāts plānojums, ziedoši augi un saimnieku
smags darbs, kura rezultātā tapis
pārsteidzoši krāšņs dārzs. Saimnieki Raita un Tadeušs laipni
izrādīja dārzu un stāstīja par tā
tapšanu. Dārza veidošanu sākusi
saimnieces mamma, viņas piemiņai visa saime to paplašina, kopj
un uztur.
Padzērušies sarūpēto auksto
ledus tēju, dodamies tālāk - uz
Ainažu pagasta Mežgaļiem. Glīti
nopļauts mauriņš, izravēts dārzs
un patiesa lauku gaisotne mūs
apņem, iebraucot šajā lauku sētā.
Mūs sagaida Alda Kalniņa, kas
nedaudz samulsusi un sakautrējusies teic: - Mums jau nekā īpaša
nav, dzīvojam taču laukos.
Kas gan būtu domājis, ka Salacgrīvā, Jūras ielā 7 aiz tehnikas
pilna pagalma slēpjas gaumīgi un
praktiski iekārtots dārzs! Saimniece Inese Volksone, rādot dārzu,
uzsver, ka tas veidots pašu vajadzībām un ērtībai. - Gribas kādreiz apsēsties un, baseina ūdens
čalās klausoties, atslēgties no
steigas, - teic Inese
Daudzdzīvokļu mājas Pērnavas ielā apsaimniekotāji ir čakli
projektu rakstītāji un savas apkārtnes posēji. Pagājušajā gadā,
pateicoties projekta Sabiedrība
ar dvēseli finansiālajam atbalstam, labiekārtota mājas apkārtne,
uzlabots stāvlaukums un ierīkotas
puķu domes. Ideju Laumai Zirdziņai netrūkst, būtu tik tās naudas
vairāk…
Apskatījuši pilsētā pieteiktos
īpašumus, dodamies Lauvu virzienā. Mūsu apskates objekts šogad ir Kuiķules magazīna. Šo īpašumu noteikti ievērojuši daudzi,
kas dodas uz vai no Lauvām. Kārtīga akmens māja, glīti nopļauts

mauriņš. Saimniece Indra Sargune laipni izrāda apkārtni, stāstot,
cik daudz te padarīts un cik daudz
vēl jāpaveic. Vēlot saimniekiem
veiksmi darbos, dodamies tālāk
- uz Salacgrīvas pagasta Legzdiņiem. Asti luncinot, mūs sagaida
suņu puika, kas pirmais steidz
izrādīt sētas jaukākās vietas. Pašu
saimnieku gan nesastopam, bet
Juzefas kundze mums izrāda visu
plašo saimniecību - gan puķu,
gan sakņu dārzu. Daudz nekautrēdamies, nogaršojam upenes un
iemēģinām turpat nolikto zirga iejūgam domāto siena grābekli. Papriecājušies par lauku labumiem,
mērojam ceļu uz Lāņu pusi, lai
apskatītu Valda Lapiņa Mazbrīvniekus. Šajā sētā īpaši padomāts
par atpūtu. Vieta pasēdēšanai iekārtota pavēnī, apkārtne sakārtota un sakopta. Reibinošā flokšu
smarža man atgādināja ciemošanos pie vecmāmiņas, jauki!
Tālāk ceļš ved uz Liepupes
pusi, konkrētāk - Tūju. Lai arī
pagājušajā gadā skatījām Viedas
Šellijas dārzu Kāpu ielā, šogad
bijām pārsteigti - notikušas pārmaiņas. Izrādot dārzu, saimniece
sacīja: - Savā dārzā esmu centusies apvienot latviešu kārtību ar
angļu plānoto nekārtību un skandināvu absolūto nekārtību. Viedas
kundzei tas ir izdevies - dārzs pārsteidz, izbrīna un priecē.
Ciemošanās pie Ojāra un Zigrīdas Kiršteiniem vienmēr ir iespaidiem bagāta. Viņu dārzā atpūšas
miesa, gars un prāts… Kopā ar
saimniekiem izstaigājām dārzu,
priecājāmies par jauko skatu uz
jūru, ziedošajām hortenzijām un
mielojamies ar gardo plātsmaizi.
Apmeklējot Liepupes pagasta
Gāršniekus, pārsteidz plašums,
nopļautais zāliens un uz dīķa saliņas dzīvojošā trušu saime. Saimnieks Guntis Priede aicināja mūs
atgriezties vakarā, lai aplūkotu

Raita Tračuma (no kreisās) laipni izrādīja vērtēšanas komisijai dārzu un cienāja ar garšīgu ledus tēju

Pie Ojāra un Zigrīdas Kiršteiniem Tūjā vienmēr ir ko redzēt, par to pārliecinājāmies arī šajā reizē

dārzu vēlreiz, bet izgaismotu.
Labu gabalu prom no ļaužu
acīm, meža ielokā, Līdumniekos
pie Zentas Balodes mūs sagaidīja
īsta lauku idille. Lielie koki sniedz
ēnu, šūpuļkrēsls tā vien vilina un
priecīgā suņu meitene aicina rotaļāties…
Puķuzirņu smaržas pavadīti,
dodamies uz Liepupes pagasta
Ilgām pie Sandras un Kārļa Ķeberiem. Kopts zāliens, kārtīgs
pagalms un kaziņa īpaši izbūvētā namiņā - tas palicis atmiņā no
viesošanās šajā sētā… Paldies
saimniekiem, kuri neslēpa savus

Liepupes vecā skola un tās sakoptā apkārtne patika visiem vērtēšanas komisijas locekļiem

nākotnes plānus! Ceram, ka viss
izdosies!
Liepupes vecā skola ir pēdējā
vērtēšanas komisijas apciemojamā vieta. Šī daudzdzīvokļu māja
vienmēr priecējusi ar sakoptu
vidi, strādīgiem un draudzīgiem
cilvēkiem. Nav nemaz tik viegli
domāt un darīt ko kopīgi. Bet Liepupes vecās skolas iedzīvotājiem
tas izdodas. Šoreiz Digna Čuikova un Ilona Trezūna mums parādīja no jauna iekārtoto atpūtas vietu
un pļaviņu, kur nākotnē varētu
izveidot pat brīvdabas estrādi.
Iespaidiem bagāta komisija

atgriezās mājās, apkopoja vērtējuma punktus un jau pavisam
drīz - Ražas ballē Liepupē 25. oktobrī - uzzināsim, kurš no īpašniekiem saņems speciālbalvu,
apbalvojumus, naudas balvas un
pie īpašuma piestiprināmās Goda
plāksnītes.
Paldies visiem, kuri nenobijās
un pieteicās vai pieteica savu vai
kaimiņu īpašumu šim konkursam!
Mēs lepojamies ar skaistām un
sakoptām sētām, ar strādīgiem un
čakliem ļaudīm!
Ilga Tiesnese

Legzdiņu īpašumā ne tikai priecājāmies par jauko lauku sētu, bet komisijas priekšsēdētājs
Jānis Cīrulis iemēģināja rokas pļaujamo mašīnu - izrādās, nav nemaz tik viegli!
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Salacgrīvā svin Jūras un Zvejnieku svētkus
Jau kopš 1939. gada Salacgrīvas pusē svin Zvejnieku svētkus.
Tagad to saucam par Jūras svētkiem un, laikiem mainoties,
daudz kas ir citādāk - vairs nav kuģu mastiem pilna Salacas
delta, izpaliek formās tērpto zvejnieku parāde, bet svētki ir, un
tajos mēs suminām jūru, zvejniekus un svinam svētkus.
Šogad par īpašiem svētkiem zvejniekiem bija parūpējušies krodziņa Minhauzens pie Bocmaņa saimnieki Elita un Agris
Treiji. Sadarbojoties ar bijušajiem zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis darbiniekiem un
mūspuses patriotu Dzintri Kolātu, viņi aicināja zvejas vīrus atcerēties vecos laikus
un svinēt Zvejnieku svētkus. Kā jau tiem
pieklājas, vīri 11. jūlijā vispirms pulcējās
gājienam. Tieši pulksten sešos vakarā, karogiem plīvojot, pūtēju orķestrim spēlējot,
svētku gājiens no Salacgrīvas kultūras
nama devās uz Bocmani. Ne vienam vien
(arī man) acīs saskrēja asaras, redzot lepni
soļojam formās tērptos vīrus. Viņu plecos
ne viens vien gadu desmits un jūras sāls
puds, bet acīs spīts un lepnums par savai
pusei un jūrai atdoto mūžu.
Kad vīri ieņēma goda vietas pie galdiem, vakara vadītājs Dz. Kolāts paziņoja,
ka ar šo brīdi sākas oficiālā zvejas veterānu godināšana - pasākums ar nosaukumu
Trīs čarkas starp reņģēm un taimiņiem.
- Zvejnieku svētki notiek laikā, kad pavasara reņģe ir beigusies, bet rudens zveja vēl
nav sākusies, zivju nav… Tas brīdis, kad
varam svinēt un ņemt tās simboliskās trīs
čarkas. Jūs esat tie, kuri izveidoja mūsu
novadu, kāds tas šobrīd ir, un par to mēs
jūs godinām, - uzsvēra Dz. Kolāts.
Apsveikuma vārdus zvejniekiem un
svētku viesiem sacīja Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniece Skaidrīte
Eglīte: - Jūra un zvejnieki viens bez otra
nevar pastāvēt. Šajos svētkos mēs godinām jūru un ar to saistītos cilvēkus. Mūsu
novads dzīvo un strādā īpašā vietā - jūras
krastā. Un jūra ir skaistākā un varenākā
dāvana tiem, kas te dzīvo. Jūra mīl gudros,
drosmīgos un stipros. Tieši tādi - īpaši - cilvēki ir šodien mūsu vidū!
Suminot vecos un ne tik vecos zvejniekus Dzintris, Elita un Agris pasniedza
vīriem piemiņas medaļas. Šoreiz tās saņēma Aleksandrs Jelovojs, Jānis Kalvišķis, Artūrs Zēģelis, Gunārs Nartišs, Uldis
Bērziņš, Zigurds Muižnieks, Igors Lubiņš,
Kārlis Gerķis, Paulis Kariņš, Jānis Plūme,
Andris Melderis, Visvaldis Šrenks, Gints
Vilims, Jānis Bērzs, Tālivaldis Simsons,
Valdis Taurītis, Juris Ābele, Jānis Tomsons,
Juris Šrenks, Bruno Šrenks, Raitis Balodis,
Juris Amatnieks, Ivars Jēkabsons, Edgars
Dambis, Jānis Kalniņš, Normunds Tiesnesis, Aigars Pūsilds, Gunārs Vīksna, Aleksandrs Percovs, Edgars Zabrovskis, Jānis
Putniņš, Harijs Megers, Jānis Zabrovskis,
Egīls Celmiņš, Aleksandrs Kovaļenko,
Andulis Smilga, Miervaldis Jankovičs, Ilgonis Gerķis, Andris Skuja, Kārlis Kleins,

Liels paldies SIA
Baņķis īpašniekam
Kārlim Kleinam un
Kuivižu zvejnieku
biedrībai, arī šogad viņi
jūrā braukt gribētājus
vizināja par brīvu

Uldis Ašmanis, Jānis Krūmiņš, Juris Krūmiņš, Arturs Kleins, Agris Lapiņš, Kārlis
Treijs. Kad zvejnieki bija sumināti, klāt
bija laiks pirmajai čarkai. To tukšoja pilnīgā klusumā un tā bija skumjākā - par tiem,
kas debesīs.
Ar aplausiem vakara dalībnieki sagaidīja ilggadējā kolhoza priekšsēdētāja Alfrēda
Šlisera audiosveicienu: - Kādreiz bija Zvejnieku, tagad Jūras svētki, jēga jau ir viena - tuvāk pie dabas, pie ūdeņiem, jo tie ir
nēsājuši un iznēsājuši zvejnieku laivas un
kuģus paaudžu paaudzēs. Vēlu, lai vienmēr
būtu ūdens zem ķīļa! Zvejniekiem, jūrniekiem ceļš vaļā, tikai vajag pašiem skatīties
uz priekšu. Viss atkarīgs no paša - kā ir
ieguvis izglītību, kā apguvis praksi, kā gādājis par pēctečiem! Muzikālu sveicienu
svētkos - latviešu jūrnieku dziesmas - bija
sagatavojuši vīru kopas Vilki puiši. Kad
noklausīts koncerts un padziedājuši paši,
laiks otrajai čarkai - par tiem, kas jūrā.
Pēc ilgiem laikiem Salacgrīvā krastā
izkāpušais jūras karalis Neptūns ar nārām
sveica svētkos un izvēlējās labākos bērnu
zīmējumus, kuros viņš attēlots.
Trešā čarka šajā svētku vakarā par
mums pašiem - par vīriem un sievām, kuri
pulcējušies Bocmaņa laukumā. Pēc kopīgas dziedāšanas - īstais laiks izkustināt
kājas dejā! Par to šajā vakarā rūpējās Vēja
runa - mūziķi no Cēsīm.
I. Lubiņš priecājās: - Paldies, ka mūs,
vecos zvejniekus, atcerējās. Es tā nopietni
ar jūru esmu saistīts no 1954. gada, kad
ar kokvilnas tīkliem Atlantijas okeānā zvejojām siļķes. Salacgrīvā «Brīvajā vilnī» un
Kuivižos «Enkurā» pagājis viss mans darba mūžs. Zvejniecības uzplaukums sākās
50. gados, kad zvejoja ar stāvvadiem, murdiem. Jāpateicas Alfrēdam Šliseram, kurš
uzcēla gan «Brīvo vilni», gan Salacgrīvu.
Visu savu dzīvi viņš tiem upurēja, cepuri
nost viņa priekšā! Šodien jūtos pacilāti, mums, večiem, pat asaras ir acīs, mēs
esam atzīti un mūs atceras. Kādreiz ostā
mums bija flotes mastu mežs, bet nu skumji
skatīties, ka osta ir tukša. Cik ilgi tas būs?
Kad atkal zvejniecība atmodīsies, to mēs
nevaram pateikt, bet atmodīsies noteikti!

Bocmaņa laukumā sagaidītāju netrūka. Daudziem vēl atmiņā tie - īstie - Zvejnieku svētki

Svētku
dalībniekus
apciemoja arī
jūras karalis
Neptūns,
viņš kopā
ar savām
nārām izvēlas
labākos
zīmējumus,
lai pēc tam
sveiktu to
autorus

Zvejniecība ir bijusi un būs! Mēs vairs
neesam jūrā gājēji, bet nāks jaunie, kas to
prot un var. Savukārt A. Zēģelis apliecināja
pateicību tiem, kas sarīkoja šo pasākumu:
- Atjaunot Zvejnieku svētkus būtu ļoti labi.
Zvejniecība šobrīd ir pašā zemākajā vietā,
mums jādomā par to, kad tā celsies... Bet
celsies noteikti! Jāpaļaujas uz savām rokām un savu galvu. Tad viss būs kārtībā.
Reti kad Arturs uzvelk mugurā 1970. gadā
šūto zvejnieku formu, bet, kad uzvelk, - tie
ir svētki!
Svētku organizētājs A. Treijs lēsa, ka
iecerētais izdevies: - Doma rīkot Zvejnieku svētkus radās pirms 2 gadiem. Tad domājām, kā pulcēt gados jaunākos zvejniekus un jūrniekus, bet grūti ir saorganizēt
un saplānot - vienmēr kāds ir jūrā. Bijām
priecīgi, ka, strādājot kopā komandā, mēs,
Dzintris Kolāts un Aija Kirhenšteine varējām sagādāt svētkus vecajiem zvejniekiem.
Bet sestdien Salacgrīvā turpinājās Jūras
un Zvejnieku svētki.
Sestdien, 12. jūlijā tirgošanās Jahtu,
Bocmaņa un Tirgus laukumos sākās jau no
agra rīta. Ap pusdesmitiem Salacā sākās
sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā, tām sekoja sacensības glābšanas riņķa
mešanā, bet jau 10 jūrā devās SIA Baņķis
zvejas kuģi ar pirmajiem pasažieriem. Arī

šogad SIA Baņķis un biedrība Kuivižu zvejnieku apvienība vizināja jūrā braukt gribētājus par brīvu.
Tieši pulksten 12 dienā Jūras svētku
dalībniekus uzrunāja Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētāja vietniece S. Eglīte: - Jūs esat izvēlējušies pareizāko vietu
pasaulē, kur svinēt Jūras svētkus. Mums
ir jūra, mums ir upe, jūrmala un pļavas,
pie mums ir īstā vieta, kur atpūsties ģimenēm ar bērniem. Izbaudiet jūras viļņus un
šļakatas, lai paliek jaukas atmiņas par šo
dienu! Klātesošos sveica partijas Latvijas
reģionu apvienība pārstāvis Māris Trankalis: - Zvejniecība vienmēr ir bijusi kultūras
un sadzīves daļa šeit, pie jūras dzīvojošajiem. Zvejnieku darbs vienmēr bijis smags
un grūts, bet, pateicoties tam, Salacgrīva
šodien izskatās tāda, kā tā ir. Baudiet visu,
kas patīk prātam un vēderam! Lai jums
priecīgi Jūras svētki!
Kā jau ierasts, tūlīt arī notika tradicionālo airēšanas sacensību uzvarētāju apbalvošana. Rezultātus paziņoja un uzvarētājus
apbalvoja treneris Uldis Močāns, domes
priekšsēdētāja vietniece S. Eglīte un AS
Brīvais vilnis izpilddirektors M. Trankalis.
Par koncertu bija parūpējušies pašdarbnieki - pūtēju orķestris Enkurs, dejotāji Tingeltangels, Saiva un Randa - un tautas
mūzikas ansamblis Cielavas spēlmaņi.
Gardēži varēja mieloties ar Mirdzas Sprices un viņas palīgu gatavoto zupu - tā šogad bija izdevusies īpaši garšīga, jo trīs lielie katli nepilnas stundas laikā - tukši gan!
Savukārt Bocmaņa laukumā valdīja īsti
sportiskas emocijas, jo aktīvākie piedalījās
roku cīņās, sievu un vīru nešanā un virves
vilkšanā.
Pamazām Jahtu un Bocmaņa laukumā
iestājās klusums, toties rosība sākās Zvejnieku parkā, kur vakarā uzstājās grupa
Pērkons un ballē spēlēja grupas Vēja muzikanti un Keksi, kā arī DJ Matthew Nagle.
Neilgi pirms salūta visas ieejas biļetes
piedalījās izlozē un laimīgie savā īpašumā
ieguva Jūras svētkiem sarūpētās balvas 2 ielūgumus uz festivālu Positivus, divriteni no SIA Baltic Forest un gumijas airu laivu no Latvijas reģionu apvienības. Šogad
visu laimīgo biļešu īpašnieki bija mūsējie:
Positivus biļeti ieguva bijušais kuivižnieks
Andis, velosipēdu laimēja salacgrīviete
Inga, bet laiva tika Maritai no Lāņiem.
Šī gada Jūras svētku vakara pasākumu
apmeklēja gandrīz 5000 skatītāju - tas ir
pēdējo 5 gadu vidējais rādītājs.
Ilga Tiesnese

6

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 22. augusts

5. Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivāls izskanējis
1. augustā Salacgrīvā ar divām svinīgām atklāšanām sākās 5. Starptautiskais
Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls. Tās pašas dienas rītā pie Salacgrīvas novada mūzikas skolas pulcējās meistarklašu pedagogi, koncertmeistari, nometnes
audzinātāji, brīvprātīgie un meistarklašu audzēkņi un viņu vecāki, lai atklātu
meistarklases. Klātesošos uzrunāja festivāla mākslinieciskais vadītājs un vijoles
pedagogs Aleksejs Lundins. Viņš izteica cerību, ka šīs 10 dienas būs mūzikas un
jaunu iespaidu pilnas un novēlēja visiem meistarklašu dalībniekiem izturību un
vēlmi strādāt.
Šogad pie 13 meistarklašu pedagogiem mūzikas gudrības apguva
108 audzēkņi no 7 valstīm. Tik liels pedagogu un audzēkņu skaits
festivāla meistarklasēs
ir pirmo reizi. Šogad
vijoles spēles gudrības
audzēkņiem mācīja izcilā vijolniece un vijoļspēles pedagoģe Isadora
Švarcberga-Romanova
no Šveices, Aleksejs
Lundins no Krievijas un
Uldis Sprūdžs no Latvijas, klavierspēles pedagogi jau vairākus gadus
ir Vsevolods Dvorkins
no Itālijas un Marianna Aivazova no Spānijas, flautas spēli mācīja Ilona Meija no
Latvijas, saksofonu - Kārlis Vanags no
Latvijas, čellu - Ivars Bezprozvanovs no
Latvijas un Vitauts Sandeckis no Lietuvas,
alta un vijoles spēli - Sergejs Savrovs no
Spānijas un Eriks Vembo Hu no Ķīnas,
akordeona spēli - Ņikita Vlasovs no Krievijas. Šogad pirmo reizi bija meistarklases
ērģeļu spēlē, tās vadīja izcilā latviešu ērģelniece Larisa Bulava.
Audzēkņi, kuru skaitā ir 18 ārzemnieku, dzīvoja Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības
iestādē Vilnītis, mielojās vidusskolas ēdnīcā, bet mācījās novada mūzikas skolā, vidusskolā, kultūras namā un mākslas skolā.
No stundām un mēģinājumiem brīvajā laikā jaunieši darbojās radošajās nometnēs,
atpūtās pie jūras un apmeklēja festivāla
koncertus.
Otra festivāla atklāšana notika vakarā
Salacgrīvas kultūras namā ar brīnišķīgā
Wiener kammersymphonie kvinteta no
Austrijas un solistu Emanuela Baldini un
A. Lundina koncertu.
Piektajā - jubilejas - gadā koncertu bija
īpaši daudz, 10 dienu laikā varēja apmeklēt 16 koncertu. Tajos uzstājās Aleksandrs
Akimovs un Jūlija Brusencova, latviešu
pianiste Arta Arnicāne un vācu čellists
Florians Rons, viens no labākajiem pasaules pianistiem Kristiana Zahariass un
vijolnieks A. Lundins. Klausītājiem bija

Festivāla laikā Salacgrīvā viesojās vijoļu
nama Skroll pārstāvji Georgijs Levinovs
un Vasilijs Vjatkins, kuri palīdzēja
festivāla meistarklašu audzēkņiem
sakārtot vijoles un dāvināja novada
mūzikas skolai jaunu vijoli

Meistarklašu audzēkņi bija
sagatavojuši īpašu dāvanu festivāla
mākslinieciskajam vadītājam
Aleksejam Lundinam

iespēja apmeklēt meistarklašu pedagogu koncertus Ainažos, Liepupe un Salacgrīvā, klausīties Sinfonietta Rīga pūtēju kvintetu, Maskavas konservatorijas trio, lielisko
dāņu bajānistu Bjarki Mogensenu.
Svētdiena, 10. augusts, bija festivāla pēdējā diena, kad pēc meistarklašu audzēkņu koncerta vakarā
Kuivižu Jahtu ostā notika festivāla noslēguma galā koncerts, kurā
uzstājās A. Lundins, Vladimirs
Lundins, Marija Lundina, Anna
Aglatova, Katja Skanavi, I. Meija, I. Bezprozvanovs, K. Vanags,
Tatjana Fedosejeva, V. Sandeckis
un mūziķi no kamerorķestra Sinfonietta Rīga. Ar ovācijām koncerta
dalībnieki sumināja mūziķus, un
svētku salūts pielika skaistu un
krāšņu punktu šīs vasaras klasiskās mūzikas svētkiem Salacgrīvā.
Jau pirmdien, 11. augustā, festi- Meistarklašu audzēkņu koncerta noslēgumā izskanēja īpaši šim festivālam tapusi dziesma
vāla organizatori - Salacgrīvas noSausais atlikums no 3 stundu sarunas ir tiks piektdienās, sestdienās un svētdienās.
vada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, festivāla mākslinieciskais vadītājs uzrakstāms pāris teikumos - arī nākama- Audzēkņu skaits meistarklasēs, līdzīgi kā
A. Lundins, Jaunatnes iniciatīvu centra un jā gadā notiks Starptautiskais Salacgrī- šogad, plānots ap 100. Zinot, cik šogad
festivāla nometnes vadītāja Liene Eglīte, vas klasiskās mūzikas festivāls, nedaudz audzēkņu pieteicās, skaidrs ir viens - būs
Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla mainīsies tikai tā norises laiki. 2015. gadā konkurss.
Ar Astora Pjacollas skaņdarbu Četri
Dzērve, novada mūzikas skolas direktore tas notiks no 24. jūlija līdz 2. augustam.
Katrīna Borozdina un festivāla koordina- Meistarklases būs vijoles, klavieru, čella, gadalaiki izskanēja šī gada festivāls, lai
tore Ilga Tiesnese - tikās domē, lai pārru- flautas, saksofona, akordeona, alta un vēl pavērtu durvis sestajam Starptautiskajam
nātu festivāla norisi un lemtu par nākotnes kāda pūšaminstrumenta spēlē. Koncertu Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam.
Ilga Tiesnese
nākamajā festivālā būs mazāk - tie noplāniem.

Galā koncerts Kuivižu jahtostā pulcēja skatītājus un klausītājus no daudzām Latvijas vietām un Eiropas valstīm

Ar salūtu izskanējis 5. Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls!
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Pilsētas
svētki vieno
upes abus
krastus
Salacgrīva šogad atzīmēja savus vienpadsmitos
Pilsētas svētkus. Tie sākās ar kinovakaru piektdien
traktierī Zvejnieku sēta, lai turpinātos nākamajā dienā. Lai gan sestdienas rīts bija lietains, rosība pilsētā
bija jūtama jau no paša rīta. Agrā tirgus nemiers
pamazām pārņēma pilsētu, un īpašu to padarīja
zibakcija Mobilais modinātājs, kad pilsētu modināt
devās automašīnas piekabē sēdošie pūtēji. Pēc šādas
modināšanas nevarēja palikt mājās, jo ikvienu svētku dalībnieku gaidīja pasākumi abos upes krastos.

Pludmalē Salacgrīvas pilsētas svētkos
basketbola klubs Kopturis-A sadarbībā
ar Salacgrīvas kultūras namu, Salacgrīvas novada domi, būvfirmu Kopturis-A,
DžindžerWave un Ghetto Games Limbaži
alianse organizēja netradicionālu strītbolu turnīru. Trīs strītbola grozi bija novietoti ūdenī, tādēļ iespēju palikt sausam,
spēlējot strītbolu, praktiski nebija. Šajās
tik interesantajās un slapjajās sacensībās piedalījās 6 komandas, no kurām
viena bija meiteņu komanda. Pasākumu
nedaudz pabojāja lietus, bet spēlētāji un
skatītāji bija sajūsmā par netradicionālo
strītbolu pludmalē. Savukārt Vecsalacā notika Salacgrīvas kausa izcīņa zirgu
sacensībās, ko organizēja jātnieku klubs
Fēnikss. Dalībnieku daudz, sacensības
interesantas, bet notikumu pilsētā tik
daudz…
Veloorientēšanās sacensībās no TIC
devās sportiskākie salacgrīvieši, savukārt citi bibliotēkā tikās ar visiem tik
iemīļoto Zentiņu (Regīnu Devīti) no seriāla UgunsGrēks. Laukumā pie pilsētas
ģerboņa radošajās darbnīcās aicināja iesaistīties jaunie vides pētnieki un ZAAO
pārstāvji. Ģimeņu sporta spēles, radošās
darbnīcas un klasiskās mūzikas koncerti,
fotobiedrības Salacgrīva un mākslinieku aktivitātes promenādē un biedrības
Sports Salacgrīvas novadam ūdens atrakcijas, suņu izstāde, ko organizēja novada
dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu
ķepas, biedrības Marmots organizētās izturības un prāta spēles, kā arī biedrības
Mežābele aktivitātes… Laika pietrūkst,
lai visur paspētu!
Rosība pilsētā nedaudz pierima, kad
svētku gājienam pie bibliotēkas pulcējās gandrīz vai visa pilsēta. Tieši sešos
lielā šoseja tika slēgta, un, pilsētas karogam plīvojot, svētku gājiens vienoja
abus upes krastus, lai apstātos Bocmaņa

Svētku gājiena priekšgalā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Kaspars Ķemers
un domes darbinieki, pilsētas karogu nes novada kārtībnieks Didzis Žibals

Pilsētas svētku gājiens nav iedomājams
bez pūtēju orķestra Enkurs

laukumā. Apsveikuma vārdus novada un
pilsētas ļaudīm un viesiem sacīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, uzvarētāju goda rakstus
saņēma sacensību uzvarētāji, bet pateicības - svētkos iesaistītās biedrības.
Kad bija pateikti labi vārdi, laiks koncertam Bohēma. Nakts. Dzejnieki, svētku
ballei kopā ar grupu Tutti Frutti un Miku
Dukuru un uguns šovam.
Paldies visiem un ikvienam, kas piedalījās svētku rīkošanā. Kopā mēs varam
sarīkot svētkus sev un viesiem!
Ilga Tiesnese

Ar lielu aizrautību ģimeņu sacensībās
piedalījās Heidija ar savu māmiņu
Jolantu, viņām palīdzēja tante Anita

Suņu parādē šo sacensību uzvarētājs zelta retrīvers Forboss ar savu
saimnieci Kristiānu Bisnieci

Īpašo Salacgrīvas strītbolu nevar nospēlēt sausā
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Ne katru dienu ir iespēja dziedāt
kopā ar Busuli un Kauperu

Intervija ar
festivāla
Positivus viesi
Gaju Gārveju
Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju
veidot Salacgrīvas viesu slavas aleju,
mēs, Salacgrīvas novada domes pārstāvji - Ēriks Straubers, Edgars Kuks
un es, Kaspars Neimanis, devāmies
pie festivāla Positivus lielākajām
zvaigznēm, lai lūgtu viņus atstāt
ģipsī savu roku nospiedumus. Tos
plānojam izvietot Salacas labā krasta
promenādē topošajā Slavas alejā.
Lūdzām māksliniekus ne tikai atstāt
rokas nospiedumu, bet aicinājām pastāstīt par savām izjūtām, viesojoties
šajā festivālā.

Koris Pernigele pie Arēnas Rīga

No 9. līdz 19. jūlijam Rīgā norisinājās
Pasaules 8. koru olimpiāde, kas jau ir
kļuvusi par lielāko olimpiādi vēsturē.
Šajās dienās Rīgā tikās vairāk nekā
27 000 dalībnieku no 5 kontinentiem,
kopā 460 koru no 73 pasaules valstīm.
Varam būt lepni, jo starp tiem bija arī
3 kori no Salacgrīvas novada - Ainažu
Krasts, Salacgrīvas Dvēseles dziesma
un Liepupes Pernigele.
Ar Salacgrīvas un Liepupes koriem tikos jau olimpiādes atklāšanas ceremonijā
arēnā Rīga, kur kori no Latvijas sniedza
emocionāli bagātu koncertu ārvalstu viesiem. Pirms koncerta abu koru diriģente
Arta Zunde minēja: - Piedalāmies pasākumā, kur vienkopus uzstāsies Latvijas labākie kori. Esam priecīgi par šādu iespēju, jo ne katru dienu sanāk uzstāties kopā
ar tādiem māksliniekiem kā Intaru Busuli
un Renāru Kauperu. Salacgrīvas novada
koristi priecājās, ka šāds pasākums norisinās Rīgā, jo, lai dotos uz kādu olimpiādi
ārpus Latvijas, nepieciešami lieli finansiāli izdevumi. To, ka pasākums bija ļoti
emocionāls, apstiprināja arī Artas vārdi
pēc koncerta: - Novēlu katram latvietim
dziedāt Latvijas valsts himnu kopā ar visu
kontinentu pārstāvjiem, jo šī sajūta ir ne-

aprakstāma. Manuprāt, tas aizkustināja
ikviena klausītāja un arī izpildītāja sirdi.
Salacgrīvas novada kori piedalījās divos pasākumos - atklāšanas koncertā un
Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā
Mežaparkā. Koncerta sākums neiztika arī
bez tradīcijas - spēcīga lietus, kura dēļ pat
applūda daļa no izveidotās skatuves, bet
kā katru reizi tas dziedātājiem un skatītājiem netraucēja. Ainažu kora Krasts diriģente Agra Jankovska sacīja: - Esam izmirkušas un salijušas, bet tik un tā sajūtas
ir ļoti pozitīvas un lietus mums netraucē.
Jautāju par dziesmām, jo tās atšķiras no
Dziesmu svētku repertuāra - skan dziesmas gan angļu, gan igauņu un lietuviešu
valodā. Agra saka: - Igauņu dziesmu «Mu
isamaa on minu arm» (Mana valsts ir
mana mīlestība) nebija grūti iemācīties,
jo, dzīvojot pierobežā, jau zinām un šodien to dziedam no galvas. Grūtāk iet ar
lietuviešu dziesmu «Kur giria žaliuoja»
(Kur zaļi meži aug).
Ļoti lieli palīgi Pasaules koru olimpiādes tapšanā un norisē bija arī brīvprātīgie,
arī šeit darbojās 2 meitenes no Salacgrīvas
novada - Marta Zunde un Alise Karpova.
Brīvprātīgo galvenie uzdevumi bija parūpēties par to, lai koris tiktu uz koncertiem,
konkursiem un atpakaļ uz viesnīcu.

Marta uz laiku bija kļuvusi par aizbildni korim no Ķīnas (Macao Kao Yip Middle School Choir) ar 43 dalībniekiem. Pati
Marta teica: - Tā tam laikam bija jānotiek,
jo nokavēju pieteikšanos, bet tad termiņš
tika pagarināts, jo pietrūka brīvprātīgo,
un man iedalīja šo kori. Kā lielāko ieguvumu Marta minēja to, ka ir iespēja uzlabot angļu valodas prasmes, kaut koris
labāk sazinās krieviski. Ja būtu izvēle,
Marta būtu izvēlējusies kori no Austrālijas, jo decembrī uz turieni dosies ar kori
Pernigele. Jāpiebilst, ka Marta ne tika aprūpēja šo lielo kori, bet arī paspēja dziedāt
atklāšanas koncertā.
Savukārt Alise bija uzņēmusies vēl
lielāku izaicinājumu - parūpēties par konkursu žūriju. Pati par savu izvēli sacīja:
- Tā ir iespēja satikt cilvēkus ar bagātīgu
dzīves pieredzi. Ir vērts viņos ieklausīties
un gūt zināšanas. Viņa projektā iesaistījās, lai gūtu pieredzi par šāda tipa pasākumiem, kā arī izbaudītu Rīgas muzikāli
olimpisko atmosfēru.
Pēc olimpiādes 1. kārtas Latvija bija līdere medaļu ziņā, izcīnot 33 dažāda kaluma godalgas, 2. vietā atstājot ASV ar 24,
bet 3. - Indonēziju ar 17 medaļām.

Lielbritānijas grupa ELBOW festivālā
Positivus piedalās pirmo reizi. Grupas
solists Gajs Gārvejs (Guy Garvey) atzina: - Festivāls ir lielisks, skaists, šeit
ir ļoti daudz jauku skatītāju ne tikai no
Latvijas, bet arī kaimiņvalstīm. Pats
festivāls ir ļoti labi organizēts. Neesmu
gan daudz dzirdējis citu grupu uzstāšanos, toties esmu izbaudījis šo laiku šeit.
Tuvākā vieta, kurā esam uzstājušies, ir
Skandināvijā, ja nemaldos, Zviedrija.
Laikapstākļi šeit ir fantastiski, izbaudām
katru sekundi! Uz jautājumu, vai vēlētos
atkal atgriezties festivālā, atbilde bija:
- Ar vislielāko prieku uzstātos šeit arī
nākamgad! Samežģītās potītes dēļ māk
sliniekam nav iznācis aiziet līdz jūrmalai
vai pastaigāt pa festivāla teritoriju, bet
viņš apņēmās šeit noteikti atgriezties, lai
to izdarītu. Latvijā un festivālā pavadītās
dienas bijušas ļoti mierīgas, satikti seni
draugi un iepazīti jauni cilvēki.
G. Gārveju ļoti interesēja, kā notiek
roku nospiedumu atstāšana, jo tādas pieredzes viņam vēl nav. Atstājot roku nospiedumu ģipsī, Gajs sacīja: - Sajūta nav
nemaz tik traka, pat patīkama, varētu to
darīt pat biežāk.
Kaspars Neimanis

Dāvinājums
Salacgrīvas
bibliotēkai

Kārlis Miksons

Svētki kopā ar UgunsGrēka Zentiņu
9. augustā arī Salacgrīvā tika svinēti kārtējie pilsētas svētki. Un kā jau
svētkos, ciemiņu netrūka. Salacgrīvas
bibliotēkā lasītājus un visus UgunsGrēka fanus sirsnīgi sagaidīja Zentiņa
jeb Valmieras teātra aktrise Regīna
Devīte.
Savu stāstījumu viņa sāka ar atvainošanos, ka blakus nestāv žurnāliste, grāmatas
No Zentas līdz Zentai autore Inga Jēruma,
kā bija iecerēts. Bet cerams, ka tas būs
citu reizi, kad rakstniecei to ļaus veselība.
Stāstījums aizsākās ar atmiņām par pirmo tikšanās reizi ar I. Jērumu, kura bija
nolēmusi uzrakstīt grāmatu gan par Zentu, gan Regīnu. Tā nu tapa No Zentas līdz
Zentai. Regīna klausītājiem atklāja noslēpumu - I. Jēruma ir arī tā pati dāmu detektīvromānu rakstniece Margarita Grietēna!
Jaunākā viņas iznākusī grāmata ir Kas otram bedri rok jeb Zilo kurpīšu noslēpums.
Kad jautājām, kā aktrise sadzīvo ar
publicitāti, viņa smaidot atbildēja: - Publicitāte nav manis pašas vēlēšanās, bet
drīzāk neprasme atteikt intervijas. Teātrī
man tā nebija. Tagad, pateicoties seriāliem Neprāta cena un īpaši UgunsGrēks,
tās reizēm šķiet par daudz. Bet savā ziņā

tas esot normāli, jo viņa kā aktrise dara
savu, bet žurnālisti - savu darbu.
Kā jau katram cilvēkam, arī Regīnai ir
savi vaļasprieki. Viņai ļoti patīk floristika,
ar ko sākusi nodarboties, lai pelnītu. Tad
arī radušās idejas kompozīcijām, ko izvietoja teātra kafejnīcā. Saņēmusi kritiku
par savu veidojumu no speciālista, Regīna
pieteicās kursos.
Dzīve nav aktrisi lutinājusi - 33 gadi teātrī nostrādāti par izrāžu vadītāju un viņa
vēl turpina darbu šajā amatā. Tas nozīmē,
kā I. Jēruma saka: - (..) dzīvē teātris atrodas pirmajā, otrajā un arī trešajā vietā.
Atliek tikai apbrīnot, kur viņā tik daudz
enerģijas, labestības un dzīvesprieka, ka
pietiek Zentiņai un Regīnai pašai!
Atvadoties no klausītājiem, aktrise
teica mīļu paldies visiem, kas atbalstīja
seriāla UgunsGrēks turpināšanu. Paldies
visiem tika arī par to, ka čakli skatījušies
Zentas brīvdienas, kas izpelnījās augstu
reitingu. Kā paldies no uzticīgajiem Zentiņas faniem R. Devītes klēpī sagūla ziedi
kopā ar visa laba vēlējumiem turpmākajā
darbā un dzīvē.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
Bērnu literatūras centra vadītāja

Aktrise Regīna Devīte ar salacgrīviešu seriāla UgunsGrēks cienītāju - dāvātajiem
ziediem

Salacgrīvas novada bibliotēka dāvinājumā no Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra
saņēmusi izdevumu Latvieši un Latvija
4 sējumos. Tas ir plašākais rakstu apkopojums par tēmu Latvija un latvieši, kāds
jebkad Latvijā izdots.
Pirmais sējums apkopo un analizē latviešu senču valodu, mitoloģiju, etnogrāfiju un folkloru. Otrajā sējumā Valstiskums
Latvijā un Latvijas valsts - iznīcinātā un
zaudētā uzmanība tiek vērsta uz Latvijas
valsts veidošanos, valsts pastāvēšanas
problēmām un sekām pēc divām okupācijām, ko pārcieta Latvija un latvieši.
Trešais sējums Atjaunotā Latvijas valsts
stāsta par atjaunoto Latvijas valsti un tās
pastāvēšanu neilgā laika posmā - nepilnā
gadsimta ceturksnī. Latvija kultūra, izglītība, zinātne ir krājuma ceturtais sējums,
kurā autori analizē latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesus, kā arī to mijiedarbību ar citu tautu kultūrām.
Hedviga Inese Podziņa
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Pašvaldība atbalsta Liedaga ielas
sakārtošanu Tūjā

Šobrīd notiek priekšdarbi (uzmērīšana, trases nospraušana), lai
sakārtotu Liedaga ielu Tūjā. Nupat ciematā pabeidza ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu,
izbūvējot Liedaga ielā maģistrāli.
Bet, kā zināms, projekta finansētāja - Kohēzijas fonda - noteikumos paredzēts, ka par piešķirtajiem līdzekļiem drīkst atjaunot
tikai uzrakto trases vietu. Tālab

Salacgrīvas novada pašvaldība
lēma par papildu līdzekļu - teju
50 000 eiro - piešķiršanu, lai varētu sakārtot Liedaga ielu visā platumā, kā arī izbūvēt gājēju ietvi.
Liepupes pagasta pārvaldnieks
Aivars Ilgavīzis pastāstīja, ka ir
veikts iepirkums un darbam izraudzīta SIA EnergoBaltika, ar ko
arī noslēgts līgums. Ielu sakārtos
un ietvi izbūvēs, var teikt, starp

Būs metu konkurss Salacgrīvas
jahtostas laukuma labiekārtošanai
Izveidots 3500 eiro liels balvu fonds metu konkursam, kurā
pašvaldība vēlas noskaidrot iespējamos Salacgrīvas jahtu ostas
laukuma labiekārtošanas variantus. - Jahtostas laukums pilsētai
ir svarīga un reizē sāpīga lieta.

Jātiek skaidrībā, ko tur īsti vēlamies redzēt, un tad to var soli pa
solim īstenot. Promenādi esam
izbūvējuši, Salacas krastu sakārtošana ir jāturpina, - uzskata Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Novadā uzlabos pieeju
internetam

Salacgrīvas novada dome nolēmusi iesniegt projekta pieteikumu
Eiropas reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējuma piesaistei,
lai uzlabotu interneta pakalpojumu pieejamību. No jauna paredzēts izveidot bezvadu interneta
pieejas zonu, kas nodrošinās šo
pakalpojumu pieejamību 24 stundas diennaktī Ainažu Tūrisma
informācijas centrā, Mērnieku
bibliotēkā, Salacgrīvas jahtu ostas laukumā pie bākas, arī Tūjas
bibliotēkā. Iegādājoties vienu datoru un daudzfunkcionālo iekārtu

Korģenes bibliotēkai, plānots izveidot publisku interneta pieejas
punktu ar pieeju datortehnikai,
kur būs iespēja arī digitalizēt un
izdrukāt krāsainus vai melnbaltus
dokumentus. Savukārt Salacgrīvas un arī Tūjas bibliotēkai domāts iegādāties pa 5 datoriem un
vēl daudzfunkcionālo iekārtu, lai
pilnveidotu tur sniegtos interneta
pakalpojumus. Kopējās projekta
izmaksas tiek lēstas 22 577 eiro
apmērā, t.sk. ERAF finansējums
19 190, atlikusī - pašvaldības daļa.
Regīna TAMANE

Mūsu jaunie airētāji pasaules čempionātā

No 17. līdz 20. jūlijam Ungārijas pilsētā Šegedā norisinājās
pasaules čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā junioriem un
U-23 grupai. Latvijas izlases sastāvā tajā startēja arī Limbažu
un Salacgrīvas novada sporta
skolas audzēkņi. Junioru konkurencē - limbažnieki Aldis Vilde,
Hedijs Vents Brunēvics un Dāvis
Ciršs (treneris Genādijs Zujevs),
bet U-23 grupā - salacgrīvie-

tis Kaspars Tīklenieks (treneris
Kaspars Močāns). Smaiļotājs
K. Tīklenieks divniekā ar Brocēnu sportistu Denisu Volkovu
200 m distancē iekļuva finālā un
izcīnīja 9. vietu. Savukārt smaiļotāji H. V. Brunēvics un D. Ciršs
divniekā ierindojās 12. vietā
200 m distancē. Smaiļotājs
A. Vilde startēja vieniniekā un
ieguva 15. vietu 1000 m distancē.
Laila Paegle

diviem veikaliem - Liedagu un
Vērdiņu. - Iela te nekad nav bijusi
pienācīgā platumā, un gājējiem,
īpaši vasarās, bijis grūti izlavierēt
starp mašīnām, - viņš secināja.
Paredzēts, ka iela būs 5 m platumā (plus ietve), tādēļ jānozāģē
arī kāds bērzs, papele un gandrīz
ceļā ieaugušais osis.
Regīna Tamane

Turpinās
sarunas par
Rail Baltica
Augusta sākumā Salacgrīvas
novada domi apmeklēja un ar
pašvaldības speciālistiem tikās
Satiksmes ministrijas un konsultāciju kompāniju pārstāvji, kuri
nodarbojas ar projekta Rail Baltica attīstību.
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
pastāstīja, ka šobrīd nav jautājumu - būt vai nebūt šim starptautiskajam dzelzceļa izbūves
projektam. Notiek izpēte, kur
novietot līniju, sekos ietekmes
uz vidi novērtēšana un būs arī sabiedriskā apspriešana.
- Skaidrs, ka ātrgaitas dzelzceļa līnija šķērsos Salacgrīvas novadu, jautājums tikai - cik daudz,
jo ir dažādi varianti. Joprojām
nav atmesta iespēja, ka tas varētu skart arī Limbažus, - zina teikt
Salacgrīvas pašvaldības vadītājs.
D. Straubergs uzteic projekta
īstenotājus par to, ka viņi sarunās
par iecerēto projektu iesaista pašvaldību. - Šī ātrgaitas dzelzceļa
līnija, pa ko vilciens pārvietosies
ar ātrumu 240 km/h, mūsu novadam neko nedos, drīzāk otrādi.
Pieturvietas mūsu teritorijā nebūs. Bet tā varētu būt kā mugurkauls, kur nākotnē attīstītos arī
reģionālie pārvadājumi. To tikšanās reizēs arvien uzsveram.
Projekta attīstītāji stāstīja par
iecerēm veidot dzīvnieku pārejas, pie ceļiem būs divlīmeņu
šķērsojumi, tiek solīts īpašumus
ar līniju šķelt iespējami mazāk.
Regīna Tamane

Liepupes pagasta sporta spēles

17. augustā ar sacensībām
dambretē tika atklātas Liepupes
pagasta sporta spēles, kas šogad
pulcēja rekordlielu dalībnieku
skaitu. Piedalījās arī viesi no
Svētciema, Salacgrīvas, Viļķenes,
Limbažiem, Skultes un pat Rīgas.
Sacensības notika 10 sporta veidos. Godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas, bet uzvarētāji arī
vērtīgas balvas.
Dambretē sacentās 38 dalībnieki. Vīriešu konkurencē 1. un
2. vietu dalīja Vladislavs Kobiņecs un Gatis Bertmanis. Starp
sievietēm pārāka bija Madara
Lindenberga. Jauniešiem (līdz
16 gadiem) labākie izrādījās Mārcis Magone un Jekaterina Krasovska. Zēnu un meiteņu (līdz
11 gadiem) vērtējumā uzvarēja
Klāvs un Elizabete Norenbergi. Volejbolā sievietēm cīkstējās
4 komandas. Uzvaras laurus plūca LE (Lana Ivulāne un Everita
Lakmane). Šogad liels komandu
skaits bija tieši pludmales volejbolā vīriešiem, kur godalgas
kāroja 15 komandu. Ļoti sīvā

cīņā labākā izrādījās komanda
3. augustiņš (Kristaps Korsaks
un Artūrs Āboltiņš), kuri sīvā trīs
setu cīņā, cīnoties punkts punktā,
uzvarēja Bračkas (Jānis un Elvijs
Padēli). Basketbolā (8 komandas)
savu pārākumu nodemonstrēja
komanda Renārs (Jēkabs Dukurs,
Reinis Rābants un Toms Rozītis).
Futbolā (7 komandas) visus savus
pretiniekus pārliecinoši pieveica
komanda Cerība (Arnis Ungurs,
Alvis Bite, Edijs Čunkurs, Austris Lakmanis, Ronalds Zakreševskis, Raimonds Andžāns, Augusts
Vizulis, Mārcis Janvārs, Artūrs
Āboltiņš un Dainis Andrejevs).
Basketbola soda metienos (91 dalībnieks) uzvarēja Vladislavs Kobiņecs un Aiga Lūse. Šautriņu
mešanā (78 dalībnieki) uzvaras
lauri vienai ģimenei - Diānai un
Jānim Pullēm. Florbola sitienus
(54 dalībnieki) visprecīzāk izpildīja Ainārs Keišs un Endija Pavlovska. Zābaku mešanā (62 dalībnieki) savu pārākumu apliecināja
Gatis Mauliņš un Ilze Kobiņeca.
Futbola sitienos (65 dalībnieki)

uzvarēja tēvs un meita - Oļegs un
Beāte Kobiņeci.
Sacensību galvenais tiesnesis
Kārlis Ozols pateicas visiem palīgiem - tiesnešiem. Katram sporta
veidam bija savs tiesnesis - Kārlis Treijs, Agris Dubuls, Edgars
Āboltiņš, Kristaps Korsaks un
Zane Kola. Nevar aizmirst arī par
bērnu aktivitātēm, tās organizēja
Anda Alsberga un Ivita Šakele.
Par sportisku veselību rūpējas
mediķe Gundega Āboltiņa. Pasākumu muzikāli ietērpa Dāvis
Zunde.
No agra rīta līdz pašam sacensību noslēgumam ar savējiem
kopā bija pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, kurš ne tikai
apbalvoja sacensību laureātus,
bet arī pats aktīvi sportoja. Arī ne
bez panākumiem, nopelnot bronzas medaļu basketbola soda metienos.
Paldies visiem dalībniekiem
un uz tikšanos nākamgad!
Dāvis Zunde un
sacensību galvenais tiesnesis
Kārlis Ozols
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Ainažos būs estrāde
Iepirkumā estrādes celtniecībai Ainažos izraudzīta būvfirma
Kopturis-A. No 3 piedāvājumiem
viņu bija lētākais - nedaudz pāri
78 000 eiro (bez PVN). Ainažu
pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone pastāstīja, ka estrādi (skatuvi
ar paaugstinājumu un jumtiņu,
deju platformu, soliem, apgaismojumu, bruģi) būvēs Jāņa
Asara dārzā. Tā vēlējušies paši
ainažnieki un kādreizējā Ainažu
galvas Asara meita Ilga Sūna.
- Būs pilsētā vairāk teātra izrāžu, notiks zaļumballes, - spriež

I. Jēkabsone. Darbs jāpaveic
2,5 mēnešos.
Projektu finansē t.s. Zivju līderis, pašvaldība šī projekta realizēšanai papildus piešķīrusi vairāk nekā 16 000 eiro, jo projekts
bija dārgāks, nekā sākumā tika
plānots. Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver:
- Estrāde Ainažos ir sen lolots
sapnis, jau kopš 2009. gada iedzīvotāji par to ir runājuši, tagad
esam nonākuši līdz būvniecībai.
Ilga Tiesnese

Izlaidums projektā
Pieslēdzies, Latvija!

Salacgrīvas pilsētas svētkos Salacgrīvas bibliotēkā notika
izlaidums 24 uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri iesaistījās Lattelecom
projektā Pieslēdzies, Latvija!.
Senioru mācīšanos atbalsta Latvijas Pašvaldību savienība, Labklājības ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Informācijas
un komunikācijas asociācija un Nodarbinātības valsts aģentūra.
Apmeklējot nodarbības, bija iespēja apgūt datoru lietošanu, internetu trīs līmeņa apmācībā atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieredzei
un prasmēm. Pirmais līmenis tiem, kas ar datoru saskaras pirmo reizi, savukārt trešajā līmenī bija iekļauta padziļināta apmācība. Trešā
līmeņa mācību programma ir licencēta, lai apmācāmie saņemtu sertifikātu, ko iespējams uzrādīt turpmākajās darba gaitās.
Sertifikātus no savas skolotājas Gunas Meieres rokām saņēma Salacgrīvas novada iedzīvotāji Žanis Mežols, Sandra Jirgensone, Maija
Treimane, Inita Veckalne, Gita Leimane, Sandra Livdāne, Jautrīte
Gruzdiņa, Pāvels Kozlovskis, Harijs Zēģelis, Jānis Erdmanis, Vladislavs Arbidāns, Zenta Arbidāne, Pēteris Zuševics, Raisa Āboltiņa,
Vallija Vizuma, Lidija Prūgere, Dace Vanka, Mārīte Zēģele, Iluta
Neretniece, Valentīna Misāne, Antra Bērziņa, Jeļena Koževņikova,
Pēteris Daugins, Pāvils Stonkus.
Nākamās apmācības grupas tiek šobrīd komplektētas.
Interesentus lūdzam pieteikties Salacgrīvas bibliotēkā, Sila ielā 2
vai pa tālruni 64071989. Mācības plānots sākt septembrī vai oktobrī.

Noslēdzies fotokonkurss
Puķes un ziedi
Noslēdzies gadskārtējais Liepupes pagasta tautas nama un Liep
upes ev. lut. draudzes rīkotais fotokonkurss. Šā gada tēma - Puķes
un ziedi. Pavisam konkursam 12 autoru iesniedza 112 darbu. Kā
katru gadu, arī šoreiz tos vērtēja profesionāļi Latvijas Fotogrāfijas
muzejā. 1. prēmija Sintijai Papiņai no Salacgrīvas novada par rudzupuķēm, 2. - Mārai Birzgailei no krodziņa Meke saimniekiem,
3. - Baibai Dālbergai no Liepupes baznīcas draudzes. Zīmīgi, ka
šogad visas trīs laureātes prēmētas pirmo reizi.
Šobrīd izstādē Liepupes baznīcā apskatāms vairāk nekā 30 fotogrāfiju - 3 no katra autora. Laika gaitā tās nomainīs citas konkursam
iesniegtās fotogrāfijas un izstāde būs apskatāma arī Liepupes pagasta tautas namā, krodziņā Meke un novada izglītības iestādēs.
Nākamā gada fotokonkursa tēma - Skaņa.
Andris Zunde

Paldies!

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
Mēs pārāk maz un reti sakām paldies, jo īpaši saviem kolēģiem.
Šajā reizē Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla
mākslinieciskā vadītāja Alekseja Lundina un manā, festivāla koordinatores, vārdā sakām lielu paldies festivāla organizēšanā un norisē
iesaistītajiem cilvēkiem: Salacgrīvas kultūras nama vadītājai Pārslai
Dzērvei, novada mūzikas skolas direktorei Katrīnai Borozdinai, Jaunatnes iniciatīvu centra un meistarklašu nometnes vadītajai Lienei
Eglītei, uzņēmējam Robertam Ķūrēnam, nometnes audzinātājiem
Gunai Grotei-Majorei, Martai Dancei, Diānai Zabrovskai, Vinetai
Dancei, Ralfam Tazānam, Laurai Tiesnesei, Diānai Aldersonei un
Ingai Zeilei.
Šoreiz pirmo gadu festivāla meistarklašu pedagogiem bija brīvprātīgie, kas palīdzēja saplānot stundu grafiku, rūpēties, lai audzēkņi
laikus ierastos uz stundām un pedagogs varētu strādāt. Paldies par
apzinīgu darbu Intai Ciršai, Olgai Graudiņai, Agnesei Močānei, Lienei Tiesnesei, Valērijai un Serafimai Grigorjevām, Līvai Melnalk
snei, Santai Čiževskai, Sanitai Reiziņai, Emīlam Eglītim, Liliānai
Vijupei un koncertmeistarēm Lolitai Jakabsonei, Ingai Gobai, Tatjanai Lazdiņai, Laumai Prūsei un Venetai Miķelsonei.
Ilga Tiesnese
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Ceļojumā iepazīstam
Vidzemes augstieni

Marians Pahars 11. jūlijā
viesojās Salacgrīvā

Atpūtas un sporta kompleksa Zvejnieku parks pārvaldnieks Artūrs
Aļebastrovs (no labās) kopā ar Latvijas nacionālās futbola izlases
galveno treneri Marianu Paharu Salacgrīvā

Ar interesi klausījāmies privātmuzeja Viesakas saimnieces Guntas Cunskas stāstījumā

Jūlijs lauviešiem sākās ar
izzinošu ekskursiju Iepazīsim
Vidzemes augstieni. Garajā un
nogurdinošajā ceļā devāmies
agri no rīta.
Moži un ar enerģiju apmeklējām R. Blaumaņa dzimtās mājas - Brakus, kurā mūs sagaidīja muzeja vadītāja Zinta. Mums
bija jāpiedalās pat Velniņu iestudējumā! Tālāk ceļš veda uz Jumurdu. Vispirms devāmies mazā
un atmiņā paliekošā pastaigā pa
Jumurdas muižas apkārtni. Pēc
tam apciemojām putnu dārzu
un privātmuzeju Viesakas, kur
ar neierobežotu entuziasmu un
mīlestību pret savu darbu mūs
sagaidīja mājas saimniece Gunta
Cunska. Ja vēlaties apskatīt putnu dārzu, dzirdēt neaizmirstamus
mednieku stāstus un redzēt me-

dījumu un dabas eksponātus, tad
Viesakas ir īstā vieta, kur doties.
Vestienā pie Kāla ezera ir mājvieta Ozoliņu ģimenes lolojumam - saimniecībai Jāņkalni, kur
nodarbojas ar augļkoku, ogulāju
un to stādu audzēšanu un iegūtās
produkcijas pārstrādi. Viss iesācies ar vecā saimnieka iestādīto
rabarberu hektāru, bet nu te audzē gan krūmmellenes, gan smiltsērkšķus, gan bumbieres, gan…
Visu jau neuzskaitīsi! Saimniekošanu pārņēmuši saimnieka
bērni, par Eiropas naudu uzcelts
pārstrādes cehs ar saldētavām un
žāvētavu un ir daudz interesantu
ideju, kā padarīt saimniecību interesantāku tūristiem. Protams,
neiztikām bez produkcijas degustācijas un iegādes.
Vēl apciemojām Danutu Kiopu vides izglītības centrā Pa-

kalnieši. Laba skoliņa, iesākot
apkārtnes izzināšanu mazajiem,
un iespēja atcerēties aizmirsto
pieaugušajiem. Patika iespēja
atraktīvi līdzdarboties visā notiekošajā un varbūt pat nošpikojām
kādu ideju pasākumu veidošanā.
Protams, kas gan būtu ekspedīcija uz Vidzemes augstieni,
ja netiktu izmantota iespēja uzkāpt Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā, no kura paveras
brīnišķīga un mierpilna ainava!
Izbaudījuši vienreizējo skatu un
apziņu, ka esam bijuši augstākajā
Latvijas punktā, devāmies mājup.
Paldies par finansiālo atbalstu
Salacgrīvas novada domei, bet
par vizināšanu - SIA Jaunarkādijas šoferītim Jānim.
Linda Kauliņa

Latvijas nacionālās futbola
izlases galvenais treneris Marians Pahars 11. jūlijā apmeklēja Latvijas Zēnu futbola
festivāla (LZFF) C grupas
noslēdzošās sacensību dienas
spēles Salacgrīvā, kas bija pēdējās šovasar. Tāpat viņš piedalījās festivāla apbalvošanas
ceremonijā, lai dotu jaunajiem
futbolistiem padomus turpmākajā karjerā, sniegtu autogrāfus un oficiāli noslēgtu 9 dienu
futbola svētkus.
Pieci futbola klubi U-9, U-10,
U-11 un U-12 vecuma grupās no visas Latvijas no 9. līdz
11. jūlijam sacentās par ceļazīmi
uz LZFF B grupu nākamajā gadā.
Festivāla laikā tradicionāli notika
arī futbola turnīrs starp vecākiem
un treneriem, kā arī dažādi konkursi dalībniekiem ar balvām
no Piebalgas kvasa. Uzvarētāju
komandas treneri balvā saņēma
kruīza braucienu uz Stokholmu
no Tallink.
LZFF ir viens no lielākajiem jauniešu futbola turnīriem

Latvijā, kas katru gadu pulcē
gandrīz 900 jauno futbolistu un
70 treneru no visas Latvijas futbola klubiem, kas sadalīti trijās
grupās.
Festivāla spēles šogad risinājās uz trijiem laukumiem vienlaikus, kas šogad tika nosaukti par
godu Latvijas nacionālās futbola izlases galvenajam trenerim
M. Paharam un viņa priekštečiem Aleksandram Starkovam un
Jurijam Andrejevam.
Uz deviņām dienām Zvejnieku
parks pārvērtās par īstu Brazīliju - neviltotas emocijas, cīņas
spars un skaļie futbola atbalstītāju saucieni pārņēma katru
sporta un atpūtas kompleksa stūrīti. Tas viss, pateicoties spēlētāju talantam, treneru neatlaidībai,
organizētāju pūlēm un Latvijas
valstsvienības galvenā trenera
M. Pahara klātbūtnei. Bija patiess prieks tikties ar šo futbola
leģendu.
Arturs Aļebastrovs,
atpūtas un sporta kompleksa
«Zvejnieku parks» pārvaldnieks
Sigitas Sičas foto

Vidzemes bibliotekāri tiekas tradicionālajā
vasaras saietā - konferencē

Jūlija otrā nedēļa Vidzemes bibliotekāriem bija svētki, jo, kā jau katru gadu,
šajā laikā (jau 17. gadu!) norisinājās ikgadējā Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) Vidzemes nodaļas (VN) konference. Šī gada tēma Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas
attīstībā - neizmantotās iespējas. Divas
skaistas dienas gandrīz visu Vidzemes
novadu bibliotekāri tikās jaukajā un ļoti
sakoptajā Smiltenes novada Grundzāles
pagasta atpūtas un sporta kompleksā
Trīssaliņas. Arī mūsu novada bibliotekāres no Ainažiem, Salacgrīvas, Tūjas
un Svētciema piedalījās šajā saietā, lai
pilnveidotu savas profesionālās prasmes
un dalītos domās ar kolēģiem par savu
ikdienas darbu.

Konferences atklāšanā bibliotekārus
uzrunāja LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja Gunta Romanovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta
Dubrovska, Smiltenes novada bibliotēkas
direktore Zaiga Krūmiņa, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza un Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Kukainis.
Pirmās dienas turpinājumā ar interesi
sekojām līdzi divu vizuālās mākslas pasniedzēju, mākslinieču, vairāku grāmatu
autoru Lailas Meluškānes un Valdas Ošiņas lekcijai Prātīgas un neprātīgas idejas

pasākumu organizēšanā. Daloties savā pieredzē, lektores piedāvāja jaunas idejas pasākumu organizēšanā, izstāžu veidošanā un
noformēšanā, izmantojot dažādus materiālus. Vakara pusē Prozas un mūzikas stundā
priecēja jaunais rakstnieks Gundars Ignats,
lasot fragmentu no sava pirmā romāna Pārbaudes laiks. Ar muzikāliem komentāriem
literāro pasākumu papildināja dziesminieks
Mikus Frišfelds.
Šajā dienā notika arī jauna LBB VN
priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas. Savu
amatu un pieredzi jaunajai vadītājai Elīnai
Riemerei nodeva Gunta Romanovska, kas
šajā amatā aizrautīgi darbojās visus LBB
Vidzemes nodaļas 17 pastāvēšanas gadus.
Otrās dienas rīta pusē klausījāmies Valkas novadpētniecības muzeja speciālistes
Ligitas Drubiņas stāstījumu par Jāni Cimzi
un viņa darbību laikmeta kontekstā. Savukārt dzejnieka Pētera Brūvera meita, literāte un tulkotāja Zane Brūvere-Kvēpa ļāva
ielūkoties sava tēva dzejnieka un atdzejotāja P. Brūvera literārajā veikumā. Par jaunāko latviešu literatūrā un grāmatām, kurām
jābūt katras bibliotēkas plauktos, vēstīja
Liega Piešiņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja.
Īpašs viesis konferencē bija LNB direktors Andris Vilks. Viņš un LNB pārstāve
Signe Valtiņa pastāstīja par pasākumiem ,
kas jau notikuši un vēl šogad paredzēti, kā
arī par pakalpojumiem, ko varēs saņemt

jaunajā LNB ēkā.
Noslēgumā LBB Vidzemes nodaļas
priekšsēdētāja G. Romanovska pateicās visiem par līdzdalību. Konferences simbols ceļojošā vārna nākamgad ceļos uz Cēsīm.
Konference ietvēra arī ekskursijas un
pieredzes apmaiņu - apmeklējām Smiltenes
novada muzeju Mēru muižā un iepazināmies ar Smiltenes novada bibliotēkas Bēr-

nu apkalpošanas nodaļu. Abās dienās mūs
vienoja satikšanās prieks, vēlme uzzināt
ko jaunu, pozitīvisms un smaids, kas dod
iedvesmu un enerģiju jaunās sezonas darbam bibliotēkās. Vārdi māca, piemēri - aizrauj! - šis spārnotais latīņu teiciens ne velti
bija izvēlēts par šīs vasaras saieta devīzi.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 22. augusts

Sakopsim savu
jūrmalu!

23. augustā, turpinot Baltijas ceļa tradīcijas, Salacgrīvas novada ļaudis rīkos
jūras krasta sakopšanas talku visas
savas piekrastes garumā - no Igaunijas
robežas līidz Duntei. Viens no talkas
organizatoriem, Dzintris Kolāts:
- Mūsu novads var lepoties ar otru garāko piekrastes joslu Latvijā. Tomēr gribētos
būt uzmanīgam ar frāzi var lepoties. Dzīvē
dažreiz iznāk, ka to nemaz tik ļoti nevar.
Jūra izmet malā visādas drazas. Katru dienu. Savu daļu atstāj cilvēki. Arī katru dienu. No formālā skatpunkta situāciju sarežģī
vēl tas, ka juridiski piekrastes josla atrodas
valsts, nevis pašvaldības jurisdikcijā.
Tā nu, vasaras sezonai beidzoties, dažviet paveras gana nepievilcīga aina - plastmasas un stikla pudeles, iesaiņojumi, pa
apavam vai apģērba gabalam un sazin vēl
kādi atradumi. Mazliet labāka situācija ap
oficiālajām peldvietām. Citur savāc kāds
entuziasts. Taču tas nemaina kopainu.
Var teikt - valstij tas piekrīt, lai valsts arī
gādā. Vai arī - kādēļ man kaut kas jāvāc,
ja es neko neesmu atstājis. Maza pareizības kripata ir katrā apgalvojumā, tikai tādi
scenāriji neko nemaina. Kādam ir jāsāk.
Un tas kāds esam mēs - novada krasta ļaudis. Kurš gan cits? Organizējot darbus, noskaidrojām, ka ir vietas, kur krasts regulāri
tiek sakopts jau tagad. Sirsnīgs paldies par
to! Protams, cilvēkiem tādā gadījumā nekur
formāli nav jādodas, ja nu vienīgi nopeldēties un papriecāties par tīro pludmali. Bet ir
arī vietas, kur stāvoklis smags, piemēram,
jūras krastam tuvajos auto stāvlaukumos.
Tādēļ radās ideja visas Salacgrīvas novada piekrastes garumā - no Igaunijas robežas līdz Duntei - sarīkot krasta sakopšanas talku. Tika ierosināts to darīt augusta
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priekšpēdējā sestdienā, kas šogad iekrīt 23.
augustā, kas, kā zināms ir arī Baltijas ceļa
atceres diena. Arī piekraste ir tāds simbolisks Baltijas ceļš. Šodien un šeit.
Vienkāršais scenārijs ir šāds. Piekrasti sadalām noteiktos nogriežņos. Katrā no
tiem atbildību uzņemas iniciatīvas grupa,
kas organizē ļaudis. Pašvaldība apņemas
sagādāt maisus. Atkritumu apsaimniekotājs ZAAO solījis satalkoto aizvest. Talkas
sākums 11.00. Puiši un meitenes nostaigā
savu gabalu, savāc drazas maisos un novieto iezīmētās vietās. Noslēgumā - neliels
cienasts un, kā piekrastē mēdz teikt, - lielīšanās. Un, protams, gandarījums.
Prieks, ka ideja guva lielu atsaucību, piekrišanu un papildu priekšlikumus. Palīgos
pieteikušies arī sabiedrībā labi zināmi cilvēki - hokeja lielmeistars Arturs Irbe, Latvijas Radio vadītājs Jānis Siksnis, ekspremjers Indulis Emsis, advokāts Olavs Cers un
daudzi citi. Novadu talkas dienā plānojis
apmeklēt (jādomā, arī patalkot) vides un
reģionālās attīstības ministrs Romans Naudiņš. Atsaucīgi bija piekrastes kempingi,
viesnīcas, atpūtas vietas - Kapteiņu osta,
Krimalnieki, Klintis, Muižuļi, Minhauzena
muzejs, Korķi un citi.
Kas tālāk? - padarīt jūras krasta talku
par Latvijas, Baltijas, Eiropas, Zemeslodes
un galaktikas projektu (joks)… Galvenais
- parādīt, ka mēs paši varam gan vienoties,
gan izdarīt, un mēģināt šo iesakņot kā novada tradīciju. Sadodamies rokās kā pirms
25 gadiem! Izdarām!
Ļaudis, kuri vēlētos palīdzēt, aicināti sazināties ar attiecīgo ciemu vecākajiem, novada izpilddirektoru vai talkas organizatoru
Dzintri Kolātu, telefons 29287746, e-pasts
dzintris.kolats@gmail.com.

Materiāla publiskošanas brīdī novada piekrastes talkošanu bijām sadalījuši šādi:
Igaunijas robeža - randu pļavu putnu tornis, Ainaži,
koordinatore - Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone
randu pļavu putnu tornis - Kuivižu osta, Dzintris Kolāts
Kuivižu osta - Zvejnieku parks - Kuivižu ciema vecākā Koidula Meerente,
Kapteiņu ostas pārvaldnieks Arnis Viļļa
Zvejnieku parks - Salacas ieteka jūrā - Salacgrīvas pensionāri, Aija Kirhenšteine
Salacas ieteka jūrā - Svētciema teritorijas robeža - Salacgrīvas dabas aizsardzības
pārvaldes (DAP) birojs - Inta Soma, dome, basketbola klubs un Gingerwave
Svētciems, ciema vecākais Uldis Apsītis
Lāņi, ciema vecākais Jānis Ozols
Lāņu ciema dienvidu robeža - Šķīsterciems, Anda Andrušaite & Co
(jauniešu nometne),
Šķīsterciems - Vitrupes ieteka jūrā, kempings Korķi, Vija Kozlovska
Vitrupe - Meleku līcis, kempings Muižuļi, Ineta Lapiņa
Meleku līcis - Veczemi, Indulis Emsis
Veczemi - Ligzdas, Arturs Irbe (iespējams, nav Latvijā, teritoriju noklās
kempings Klintis)
Ligzdas - Siliņi, kempings Klintis, Uldis Kukurs
Siliņi - Ķurmrags, Jānis Siksnis
Ķurmrags - Lejasvirlapi, Latvijas Valsts meži, Vilmārs Katkovskis
Lejasvirlapi - Krimalnieki - Tūja, atpūtas vieta Krimalnieki sadarbībā ar
Tūjas ļaudīm, Ingus Konstants
Tūja - Lembuži, Tūjas ciema vecākā Rūta Kalniņa
Lembuži - Duntes skola, Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis
Duntes skola - novada robeža, Minhauzena muzejs, brīvprātīgie dabas draugi
no Rīgas, Vilmārs Jukna.
Saraksts vēl var mainīties un tajā iespējamas sīkas neprecizitātes robežu noteikšanā.
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Piesaki savu ģimeni karnevāla
gājienam Gribu iet uz bibliotēku!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centrs aicina lasošas ģimenes
visā Latvijā piedalīties kopīgā projektā.
8. septembrī Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā paredzēts
2000 bērnu karnevāla gājiens no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz jauno Nacionālo bibliotēku. Tā būs iespēja piedalīties

šajā vienreizējā pasākumā Rīgā, demonstrējot savu izveidoto karnevāla tērpu Manas mīļākās grāmatas varonis.
Pieteikšanās internetā https://docs.
google.com/forms/d/1b7BD2NuyJH0w5
jmAObVM5DQQMxxouE3l6xhrROnyg
1g/viewform vai savā tuvākajā bibliotēkā.
Inese Hedviga Podziņa

Liepupes pagasta tautas nams
izsludina jaunrades konkursu
Mana vasara

Dalībnieki: konkursā aicināti piedalīties dalībnieki bez vecuma un dzīves
vietas ierobežojuma.
Konkursam var iesniegt oriģinālus
literārus un audiovizuālus darbus, kuri
atbilst konkursa devīzei.
Autors drīkst iesūtīt neierobežotu
konkursa darbu skaitu.
Konkursa dalībnieks apliecina, ka
iesniegtie darbi tiek nodoti konkursa
rīkotājam un neiebilst pret to pārpublicēšanu nekomerciālos nolūkos. Darbu
iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret

trešo personu pretenzijām, kas varētu
rasties saistībā ar iesniegto darbu publicēšanu.
Konkursa darbi iesniedzami elektroniskā veidā līdz 20. septembrim
andris.zunde@salacgriva.lv vai personīgi Liepupes pagasta tautas namā.
Galvenie vērtēšanas kritēriji: lakonisms, oriģinalitāte un asprātība
Konkursa noslēguma sarīkojums 30. septembrī Liepupes vidusskolā.
Sīkāka informācija pa tālruni
64023932 vai tautas namā.

Sākas laikraksta Diena un
telekompānijas TV3 rīkotais
projekts Latvijas lepnums 2014

Jau 11. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē projektu Latvijas
lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kas kādam
nesavtīgi palīdzējuši nelaimē, devuši
cerību, iedvesmojuši vai piepildījuši
klusu sapni. Līdz 15. oktobrim projekta
organizatori gaida pieteikumus Latvijas
lepnumam 2014.

Laikrakstā Diena akcijas laikā līdz gada
beigām tiks publicēti stāsti par Latvijas
lepnumam pieteiktajiem cilvēkiem. Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Latvijas
lepnums 2014 noslēgsies ar godināšanas
ceremoniju kanālā TV3, kurā simboliskā
Latvijas lepnuma balva - Zelta ābele - tiks
pasniegta desmit nominācijās.
Par Latvijas lepnuma balvas laureātiem
argumentētā diskusijā lemj Latvijas lepnuma žūrija.
MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzena: - Pateicoties projektam «Latvijas lepnums», mēs ik gadu pārliecināmies,
cik daudz Latvijā ir gaišu, krietnu un nesavtīgu cilvēku. Viņi dzīvo tepat mums līdzās un ik gadu iedvesmo ikvienu no mums
labiem darbiem. AS Diena valdes priekšsēdētājs Edgars Kots uzsver, ka Diena
vienmēr ar gandarījumu un lielu atbildības
sajūtu piedalās projekta rīkošanā, jo Latvijas lepnums ceļ gaismā to, kas mūsu dzīvēs ir patiesi vērtīgs. - «Latvijas lepnums»

jau iegājis otrajā gadu desmitā, un nu jau
droši var teikt, ka tas ir kļuvis par vērtīgu
tradīciju un katru gadu no jauna atgādina,
ka laba sirds, cilvēcīga rīcība un drosme ir
zelta vērtē.
Šogad projekts Latvijas lepnums notiek
ar VAS Latvijas dzelzceļš un Rīgas brīvostas pārvaldes gādību.
Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt, sūtot vēstules uz latvijaslepnums@
dienasmediji.lv vai pa pastu, adrese: Latvijas lepnums, Mūkusalas iela 15, Rīga,
LV-1004, kā arī aizpildot pieteikuma anketu portālos www.diena.lv, www.tv3.lv un
www.draugiem.lv/latvijaslepnums.
Ilze Cerbule,
«Dienas mediju» mārketinga un
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Atklāta piemiņas zīme liepupiešiem
Ar valsts karoga pacelšanu mastā un
svinīgu ceremoniju Liepupes pagasta
svētkos 26. jūlijā noslēdzies pirmais
posms piemiņas zīmes liepupiešiem
izveidei.
Projekts īstenots, pateicoties Nīderlandes organizācijas Koninklijke Nederlandsche heidemaatschappij un Salacgrīvas
novada projekta Sabiedrība ar dvēseli atbalstam. Pie Liepupes baznīcas uzstādīts
akmeņkaļa Rodžera Veides veidots laukakmens ar gravējumiem uz četrām šķautnēm:
l austrumi - 1941. - 1949. gadā represētajiem,

l rietumi - jūrasbraucējiem un kuģu būvniekiem,
l ziemeļi - visos karos bojā gājušiem,
l dienvidi - brīvības cīnītājiem.
Turpmāk šī piemiņas zīme kalpos kā
vieta, kur parādīt godu Liepupes vēsturei,
visiem patriotiem un labas gribas cilvēkiem. Par tādiem varam uzskatīt arī ļaudis, kuri devuši ieguldījumu šīs vietas izveidei. Iniciatīvas grupā darbojās un savu
artavu koncepcijas izstrādei deva Jānis
Atis Krūmiņš, māksliniece Digna Čuikova, atbalstu vietas izvēlē sniedza Liepupes
ev. lut. draudzes priekšnieks Juris Staģis,
nepieciešamos materiālus pamata būvei
nodrošināja Guntis Priede un SIA Acteks,

būvdarbu padomus neliedza un talkās
piedalījās Jānis Bertmanis, Nauris Kols.
Talkoja arī Alvis Graudiņš, Viktors Boks,
Arta Zunde un Kaspars Zvirbulis. Īpaši
lielu ieguldījumu devis iniciatīvas un darba grupas vadītājs Guntis Sakārnis, kurš
uzņēmās sagatavošanas darbu vadību un
izmantoja savu tehniku un materiālus.
Šī piemiņas vieta nebūtu iespējama bez
naudas ziedojumiem. Par to paldies Jurim
Staģim, Baibai un Dainim Manekiem,
Dagnim Straubergam, Kārlim Čečiņam,
Andrim Nātriņam, Guntim Ozolam, Jānim
Iesalniekam, Mārītei Mežgailei, Liesmai
Mortuzānei, Guntim Sakārnim, Vinetai Debus, Maijai Šveiderei, Ausmai Melnalks-

nei, kura ieskaitījusi ziedojumu vairāku liepupiešu vārdā. Kopā saziedots 834,50 eiro.
Tas bijis pietiekami, lai pabeigtu pirmo
kārtu, taču ar to darbs neapstājas. Plānots
iestādīt košumkrūmus, izgaismot piemiņas
vietu un baznīcu ar mūsdienām atbilstošu
ekonomisku apgaismojumu. Tādēļ nolemts, ka ziedojumu kampaņa turpinās. Salacgrīvas novada domes ziedojumu konts:
AS Citadele, kods PARXLV22, konts
LV32PARX0002241210025. Ziedojuma
mērķis - piemiņas zīme liepupiešiem.
Pateicībā par padarīto un cerībā, ka arī
turpmāk mums kopā izdosies sasniegt
iecerēto, iniciatīvas grupas vārdā Andris Zunde
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aicinām
bijušos skolas pedagogus,
darbiniekus un absolventus
uz skolas 140. jubilejai veltīto

salidojumu.

Pulcēšanās pie bijušās Korģenes skolas,
turpinājums- Korģenes centra estrādītē.

Līdzi ņemsim atmiņu stāstus, jauku noskaņojumu,
vēlmi satikt senus draugus, groziņu. Dalības maksa – 3 eiro.
Vairāk informācijas: e-pasts Ilze.Baumane@inbox.lv, tālr. 29275200 (Ilze),
tālr. 26133271 (Gunita),tālr. 26418904 (Kristīne).

30. augustā 21.00,

kad visā Baltijas piekrastē
tiek iedegti ugunskuri,
apliecinot mūsu vēlmi būt kopā
un aizsargāt mūsu jūru,
aicinām arī Tevi!
Salacgrīvā, Salacas kreisajā
krastā netālu no stāvlaukuma
jūrmalā notiks

Senā uguns nakts.
Dziedāsim, lasīsim dzeju,
iesim rotaļās, stāstīsim jocīgus
atgadījumus.
Aicināti visi, kam dārga mūsu jūra, lieli un mazi, jauni un veci.
Būsim kopā!

Pateicība

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus,
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos kuri nenobaidās.
(O. Skuja)
Izsaku pateicību Maigai Dzenei par saposto kapsētu uz kapusvētkiem Stienūžu kapos.
Anita Holma

3. septembrī no 11.00 līdz 12.00
Salacgrīvas bibliotēkā
grāmatu piegādātājs «Virja AK» piedāvā

par saprātīgām cenām iegādāties
dažādu izdevniecību grāmatas.

2014. gada 22. augusts

Mobilais
mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
18. septembrī ieradīsies pie Salacgrīvas
kultūras nama.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
l Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta
valsts skrīninga programmā, izmeklējums ir
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
l Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu
izmeklējums maksā 2,85 eiro.
l Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un
27866655 (lūgums sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru). Sīkāka informācija
www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv.
Jolanta Selezņeva,
SIA «Veselības centrs 4» Mobilo mamogrāfu
projekta pacientu koordinatore
Liepupē Duntes Mežgravās

Dignas Čuikovas gleznu
un Vernera Kristiansena
fotogrāfiju izstāde

«Caur puķēm».
Apskatāma darbdienās
no plkst. 8 līdz 17

Paziņojums

SIA Salacgrīvas ūdens paziņo, ka ar 1. augustu Valmieras un
Baznīcas ielu rajonos sākta klientu pieslēgšana jaunizbūvētajai kanalizācijas sistēmai. Ar iesniegumiem par tehnisko noteikumu saņemšanu pieslēguma izveidošanai (var aizpildīt uz vietas) lūdzam
vērsties SIA Salacgrīvas ūdens birojā Rīgas ielā 2 (2. stāvā) darbdienās no 8.00 līdz 17.00. Iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski
(veidlapa pieejama Salacgrīvas novada domes mājaslapā) un nosūtīt
to uz adresi salacgrīvas.udens@salacgrīva.lv.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA Salacgrīvas ūdens (reģ. Nr. 54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV4033, projektā Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076/099 izsludināja Iepirkuma procedūru
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, dziļurbuma izbūve Salacgrīvas novada
Ainažu pilsētā. Identifikācijas numurs: SŪ 2014/01 ERAF
Iepirkuma priekšmets - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība, dziļurbuma izbūve projektā Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada
Ainažu pilsētā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu
Ar iepirkuma komisijas 14. jūlija lēmumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējusies SIA Būvenergo A piedāvājumu,
kas ir ar zemāko cenu - 421 245,96 eiro bez PVN.
Sīkāka informācija:
SIA Salacgrīvas ūdens valdes loceklis Kaspars Krūmiņš
tālr. 64071575, 29916952; fakss - 64071574

Paziņojums par Salacgrīvas novada
teritorijas plānojuma
2016. - 2027. gadam izstrādes
uzsākšanu

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 30. jūlija lēmumu Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu (Salacgrīvas novada domes sēdes protokols Nr. 7; 24.§, lēmums Nr. 263) ir sākta Salacgrīvas
novada teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei.
Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde paredzēta līdz 2016. gadam.
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salacgrīvas novada domes
teritorijas plānotāja Vineta Krūze (tālr. 64071997, e-pasts vineta.kruze@salacgriva.lv).
Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2015. gada
27. februārim Salacgrīvas novada pašvaldībai Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas
novadā, LV-4033, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu,
adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko un faktisko
adresi.
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.

