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Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
stāsta par aktualitātēm Salacgrīvas novadā
10. septembrī novadu apmeklēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Romāns Naudiņš. Viņa vizītes
mērķis bija iepazīties ar novadu, pārrunāt pašvaldībai svarīgos jautājumus un
risināmās problēmas, kas veicinātu, atbalstītu uzņēmējdarbību. Ministra kungs
apskatījis ostas teritoriju, slikto piebraucamo ceļu uzņēmumam Ardagh Metal
Packaging Latvia un ostu. Runājām par
Via Baltica un apvedceļu Salacgrīvai.
Viesojoties Kuivižu ostā, ministrs bija
pārsteigts un sajūsmināts par gandrīz tukšā vietā veiksmīgi realizētu projektu. Ministra vizīte noslēdzās ar Salacgrīvas vidusskolas un AS Brīvais vilnis apskati un
uzņēmuma produkcijas degustāciju. Ministrs ir starptautiskā veloceļa Euro Velo
13 atbalstītājs, viņaprāt, viens no EV 13
labi izveidotajiem sākumposmiem varētu
būt tieši mūsu novadā. Velobraucēji ir iecienījuši skaistās Vidzemes piekrastes ainavas ne tikai vasarā, bet jo īpaši rudenī.
Ne velti mūsu piekraste pērn oktobrī atzīta par vienu no skaistākajām vietām Baltijas valstīs. R. Naudiņš kā ministrs bieži
dodas reģionālās vizītes, pagaidām vēl
neesot bijis 10 Latvijas pašvaldībās. Tas
ir slavējami, ka ministrs, kurš atbild par
reģionālo attīstību, apmeklē novadus. Izrādās, piemēram, Ciblas pašvaldībā kāds
no valdības un Saeimas viesojies pirms
desmit gadiem, bet Alsungā neviens no
ministriem nav bijis kopš brīvvalsts laikiem. Racionālais jeb pēctecība šīm vizītēm ir tāda, ka šobrīd ministrijā tiek gatavota karte, kurā tiks atzīmēti visā Latvijā
sāpīgākie un problemātiskie jautājumi un
vietas. Karte tiks atstāta mantojumā nākamajam ministram, lai, jau stājoties darbā,
viņš zinātu, kas jādara vispirms.  
Nobeigumam tuvojas darbi Salacgrīvā, Rīgas ielā. Tā nobruģēta, jo pēc
ūdenssaimniecības projekta ielas segums
bija jāatjauno. Lai to izdarītu visā ielā,
dome piešķīra papildu finansējumu. Tā
kā bruģēšanas izcenojumi daudz neatšķī-

dei, esam aicinājuši kopā dažādu interešu
grupu pārstāvjus, lai uzklausītu viņu viedokļus, idejas, ieteikumus. Tos gaidām arī
no mājaslapas apmeklētājiem un novada
avīzes lasītājiem. Kad metu konkurss būs
noslēdzies un uzvarētājs noskaidrots, soli
pa solim sāksim to īstenot.
Varam teikt, ka ūdenssaimniecības
projekts Salacgrīvā ir noslēdzies. Pati
infrastruktūra ir pabeigta, vēl notiek ceļu
un teritorijas sakārtošana. Līdz 1. oktobrim plānots novērst konstatētos defektus.
Turpinās Baznīcas ielas trotuāra izbūve.
Arī Tūjā darbi praktiski ir pabeigti, tie
turpinās Ainažos un Vecsalacā. Nākamais
mūsu nodoms attiecībā uz Salacgrīvu ir
sakārtot ūdenssaimniecību Meldru ielas
kvartālā. Vēl nav pieslēgta visa pilsēta pie
centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas, un upes labais krasts ir prioritāte, jo
šie dzīvojamie kvartāli ir tieši upes krastā.
Tuvojas velēšanas. Šobrīd pie vēlētājiem dodas daudzi deputātu kandidāti un
sola neiespējamas lietas. Arī man gadījies
piedalīties priekšvēlēšanu pasākumos.
Varu pateikt godīgi - cilvēki tiek muļķoti.
Man ir sajūta, ka deputātu kandidāti brauc
šurp ar augstprātīgu attieksmi - mēs, lūk,
esam atbraukuši no Saeimas - un stāsta
un sola mūsu cilvēkiem dažādas brīnumu
lietas. Patiesību nesaka neviens. Rodas
rās no asfaltēšanas darbu izmaksām, no- promenādi. Tā nav tikai vieta kur pastai- iespaids, ka nevajag strādāt, tikai gaidīt
lēmām Rīgas ielu bruģēt. Centāmies rast gāties, tas ir krasta stiprinājums. Šis pro- un cerēt, bet mēs zinām un saprotam, ka
pilsētai humānākus elementus, lai pada- jekts tika pārveidots trīs reizes, jo katru bez darba nekas nebūs. Mēs visi kopā norītu vidi patīkamāku. Rīgas ielā uzstādīti gadu upe noskaloja krastu. To nostiprinot,   vadā esam izdarījuši lielus, reālus darbus
braukšanas ātrumu ierobežojoši dekora- izveidojām cilvēkiem pieejamu atpūtas un un priecājamies par to, kas mums ir. Ceru,
tīvi elementi ar stādījumiem, soliņiem un pastaigu vietu. Nākamais solis būs Jahtu ka mēs neesam tik stulbi un negaidām brīvietu, kur varēs padzerties, ūdens krānu. laukuma sakārtošana. Domē izveidota numus no malas. Varbūt ir pienācis laiks
Lai arī satiksme tur saglabāsies, iela kļūs darba grupa, kas izteiks savas idejas un Saeimā ievēlēt cilvēkus, kuri nebrauc pie
gājējiem patīkamāka. Nākotnes jautājums sagatavos materiālus Jahtu laukuma metu mums reizi četros gados, bet kuri ir briduir - kā no smagā transporta atvieglot Rīgas projekta konkursa izstrādei. Tas, ka lau- ši dubļus un zina, kā cilvēki dzīvo. Mans
ielu pie veikala Acteks un pasta. Ir iespē- kumu nobruģēsim, nedos šim laukumam aicinājums - balsot par savējiem, par cilja novirzīt šo transportu pa Jūras ielu, tad   nekādu pievilcību, būs tikai labāks ceļa vēkiem, kuri zina, kā mēs dzīvojam, kā
vecpilsētas centriņu cilvēkiem mēs darītu segums. Ir jārada interesanta, svētkos un mums iet un kas mums vajadzīgs. Salac
vēl patīkamāku.
ikdienā pieejama vieta ar skaistu skatu uz grīva ir pelnījusi savu pārstāvi Saeimā!
Šobrīd, pateicoties novada ļaudīm, kuri jūru un ostu. Dome piešķīrusi finansējumu
Pierakstīja
ir ziedojuši akmeņus, esam izbūvējuši metu konkursa balvu fondam un izstrāIlga Tiesnese

Ir uzstādīts jauns
Zvejnieku parka
pievilkšanās rekords!
14. septembrī norisinājās trešā Latvijas
Spēka diena, kas šoreiz pulcēja 6027 dalībniekus. Šajā dienā ikviens tika aicināts
izmēģināt savus spēkus, pievelkoties pie
stieņa. Viņi kopumā pievilkās 67 594 reizes, un tas ir par 11 935 vairāk nekā pērn.
Rekordliels šogad bija arī Spēka punktu
skaits - visā Latvijā tādi bija 95.
Jauns rekords tika uzstādīts arī Salacgrīvas spēka punktā Zvejnieku parkā, kur
Agnija Bērziņa pievilkās 17 reižu un līdz
ar to uzlaboja Spēka punkta iepriekšējā
gada labāko rezultātu sieviešu konkurencē
par 9 reizēm. Vīriešu konkurencē labākie
bija Einārs Daugulis un Kristaps Muste,

katrs pievilkās 21 reizi. Kopvērtējumā
Salacgrīva ierindojās 10. vietā pēc vidējā pievilkšanās reižu skaita - 12,5 reizes.
Bija manāms rezultātu kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Dalībnieki, kuri
piedalījās jau pērn, bija labi pastrādājuši,
kļuvuši spēcīgāki un spēja pievilkties vairāk. Arī vidējais pievilkšanās reižu skaits
bija ievērojami palielinājies.
Paldies visiem dalībniekiem un atbal
stītājiem!
Kaspars Miksons un Kristaps Muste,
Salacgrīvas spēka punkta tiesneši
Kārļa Miksona foto

Arī sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks pārvaldnieka Artūra Aļebastrova
pievilkšanās reizes tiek pieskaitītas Salacgrīvas pilsētas un visas Latvijas rezultātam

2

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

l

Gaidām jūsu
ieteikumus!
Lai sakārtotu Jahtu un Bocmaņa laukumus, Salacgrīvā novada dome nolēmusi rīkot metu
konkursu Jahtu ostas un Bocmaņa laukuma labiekārtošana
un apstiprinājusi žūriju, kurā
ietilpst novada domes darbinieki, Ostas pārvaldes, jauniešu un
uzņēmēju padomes, novada pensionāru biedrības pārstāvji.
16. septembrī žūrija darba
grupas sēdē izstrādāja metu konkursa nolikumu un apsprieda,
kādām aktivitātēm jābūt Jahtu
ostas laukumā, cik plaša teri-
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Salacgrīvas ostā
VUGD mācības

torija jāiekļauj metu konkursa
priekšlikumos. Nākamajā domes
sēdē 15. oktobrī tiks apstiprināts
metu konkursa nolikums.
Aicinām Salacgrīvas novada
iedzīvotājus, draugus, viesus un
atbalstītājus izteikt savu viedokli, kādam vajadzētu izskatīties
un kam būtu jābūt Jahtu un Bocmaņa laukuma kvartālā! Gaidām
idejas un ieteikumus līdz 3. oktobrim - ilga.tiesnese@salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

Pēc mācībām vīri apmierināti - viss izdevās!

9. septembrī Salacgrīvas
ostā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Vidzemes reģiona
brigādes ugunsdzēsēju taktiskās un praktiskās mācības
Ugunsgrēks uz kuģa un naftas
produktu noplūde no kuģa. Tās
organizēja VUGD Vidzemes
reģiona brigāde sadarbībā ar
Salacgrīvas ostas pārvaldi,
Valsts vides dienesta Valmieras
reģionālo vides pārvaldi un
SIA Salacas Termināls.
Mācību galvenais uzdevums
noskaidrot, cik gatavi strādāt
kopā ekstremālās situācijās ir
dažādi dienesti. VUGD Vidzemes reģiona brigādes Limbažu nodaļas Salacgrīvas posteņa
komandieris Zigmārs Dancis
bija šo mācību koordinators.
- Šodien izspēlējām situāciju, ka
ostas teritorijā uz kuģa izcēlies
ugunsgrēks, kura rezultātā notiek
sprādziens un upē noplūst naftas
produkti. Mums ir izstrādātas
procedūras, un teorētiski mēs zinām, kas un kā jādara, bet šoreiz
pārbaudījām, kā notiek praktiskā
darbība, - viņš stāsta.
Gadījumos,
kad
izcēlies
ugunsgrēks uz kuģa un ugunsdzēsēji ierodas notikuma vietā,
vispirms jāsazinās ar kuģa kapteini un jānoskaidro, vai palīdzī-

Tā šobrīd
izskatās
šīs
teritorijas

Metu
konkursa
teritorijas
robežas

ba ir nepieciešama. Palīgā doties
var tikai pēc atļaujas saņemšanas. Šajā gadījumā ugunsgrēku
bija novērsusi pati kuģa apkalpe
un ugunsdzēsēju palīdzība nebija nepieciešama, bet ugunsgrēka
rezultātā notika naftas produktu
noplūde, un glābšanas dienestam,
sadarbojoties ar citām institūcijām, bija jāveic to savākšana.
Veicot šos darbus, bija redzama dienestu sadarbība. Ostā
vienlaikus strādāja ostas pārvaldes velkonis Brutus, kas pāri upei
izvilka naftas produktus norobežojošās bonas, glābšanas dienesta vīri ūdenī izvietoja absorbējošās bonas. SIA Salacas Termināls
piederošajā piestātnē nr. 4 salac
grīviešiem cits pēc cita pievienojās VUGD auto no Limbažiem,
Alojas un Saulkrastiem, bet ceļā
no Rīgas bija speciālais transports naftas produktu savākšanai.
Operatīvajā štābā visas glābšanas
darbos iesaistītās puses apsprieda
un organizēja veicamos darbus.
Salacgrīvas glābēji bija iesaistīti
darbos ostā, tālab posteņa darbu
uz mācību laiku pārņēma kolēģi
no Saulkrastu iecirkņa.
Pēc avārijas seku likvidēšanas
pie operatīvā štāba sanāca mācībās iesaistītie dienesti, lai pārrunātu sadarbību. Glābšanas darbus ostā vadīja gan salacgrīvietis
Z. Dancis, gan Alojas posteņa

priekšnieks un Limbažu daļas
komandiera pienākumu izpildītājs Ingars Dalka, gan Vidzemes
reģiona operatīvais dežurants
Alberts Pundurs. Viņš bija apmierināts ar tās dienas mācībām:
- Šodien viss notika raiti un ātri.
Grūti gan spriest, kā veiktos darbi lietainā un vējainā dienā.
Pārrunājot mācību norisi, piestātnes saimnieks Tomass Lemberts un VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes darbinieki
Aigars Pūsilds un Jānis Brants
uzsvēra, ka, ņemot vērā laikap
stākļus, naftas produktu noplūdes
gadījumā tā pēc iespējas ātrāk
jālokalizē. Šajās mācībās tas arī
izdevās.
- Vienmēr jau var vēlēties labāk, bet uzskatu, ka ar tiem spēkiem un līdzekļiem, kas ir mūsu
rīcībā, uzdevumu izpildījām. Šīs
dienas mācību uzdevums bija
saprast un koordinēt dienestu
kopīgu darbību ugunsgrēka gadījumā. Sadarbība ar mācībās
iesaistītajām institūcijām izveidojās veiksmīga. Konstatējām
arī trūkumus un nepilnības, pie
tā vēl jāpiestrādā. Šīs mūsu kopīgās mācības sākām plānot jau
pērn, līdz šim strādājām atsevišķi un nezinājām citu dienestu rīcības plānus, - rezumēja
Z. Dancis.
Ilga Tiesnese

Tikšanās ar festivāla Positivus
organizētājiem
Septembra sākumā Salacgrīvas novada domē notika
novada domes priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga tikšanās ar
festivāla Positivus organizētājiem. - Šādas tikšanās ir katru
gadu pēc festivāla. To laikā
pārrunājam, kā noritējis festivāls, konstatējam problēmas un
pārrunājam turpmāko sadarbību, - teica novada domes
priekšsēdētājs.
Festivāla organizētāji ir ļoti
apmierināti ar festivāla norises
vietu un gaitu šogad. Arī nākamgad festivāls ilgs 3 dienas.
D. Straubergs uzsvēra, ka noteikti jārisina problēma ar šosejas

atbrīvošanu no ceļmalās atstātajām mašīnām, jo tas traucē satiksmi. Uzliktie sodi un izrakstītās
soda kvītis problēmu nerisina.
Tiks domāts par aizliegtās vietās
novietoto auto aiztransportēšanu
ar evakuatoru. Mūsu kārtībnieki
strādāja labi, bet cilvēku un autotransporta masas ir ļoti lielas, un
festivāla laikā runa nav par sodiem, bet par satiksmes plūsmas
sakārtošanu.
Ģirts Majors atbalstīja pašvaldības priekšlikumu par iespēju nākamajā gadā uz vienas
no festivāla skatuvēm uzstāties
Liepupes akustiskās mūzikas
festivāla Sudraba kaija galvenās
balvas ieguvējiem. Novada do-

mes priekšsēdētājs pārliecināts,
ka šāda iespēja akustiskās mūzikas festivāla dalībniekiem būtu
papildu stimuls un radīs lielāku
interesi par šo festivālu. - «Positivus» festivālam akustiskā mūzika ir saistoša un pieņemama.
Abi varētu būt saistīti - ja līdz
šim «Sudraba kaijas» uzvarētāji
saņēma nelielas naudas balviņas, tad uzstāšanās «Positivus»
viņiem būtu daudz lielāks stimuls
sniegt labu priekšnesumu, - viņš
uzsvēra.
Vēl tika runāts, kā labāk nodrošināt kārtību un teritorijas sakārtošanu pēc festivāla.
Ilga Tiesnese

Positivus rīkotājs Ģirts Majors (no kreisās) piemiņai no šīgada festivāla
novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam dāvināja grupas
Kraftwerk fotogrāfiju ar mūziķu autogrāfiem
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Labdarības fonda organizētā
nometne Vējavās
No 18. līdz 28. augustam Salacgrīvas novada viesu mājā
Vējavas notika pirmā labdarības fonda Ticība, cerība,
mīlestība organizētā nometne
bērniem, kuri atpaliek savā
attīstībā. Tās laikā bērniem
ar īpašām vajadzībām no
12 ģimenēm palīdzēja ārsti
no Sanktpēterburgas Agrīnās
iejaukšanās institūta. Kopā
ar viņiem strādāja vietējie
ārsti, fizioterapeiti, psihologi un brīvprātīgie. Katram
mazulim invalīdam brīžam
bija pat 3 palīgi - vecāks,
brīvprātīgais, kurš aizvietoja
māmiņu vai tēti, kad viņiem
bija nodarbības vai jāpalīdz
virtuvē, un ārsts - speciālists.
Fonda direktore Ļubova Kolina pastāstīja, ka bērni kopā
ar vienu no vecākiem nometnē
dzīvoja 10 dienas. - Kopā mācījāmies, tikāmies ar ārstiem,
un lielie nometnes dalībnieki ļoti priecājās par sarūpētajiem priekšnesumiem, jo īpaši četrkājaigatavojām ēst un atpūtāmies. Mazie
nā drauga uzstāšanos
Sanktpēterburgas ārstu un speciālistu galvenais uzdevums bija palīdzēt
No Salacgrīvas novada nometnē pie- četras reizes dienā gatavojam ēst, gādāvecākiem, kuri psiholoģiski un emocionāli dalījās divas ģimenes - Marija Grigorjeva jam produktus, nesam dārzeņus no sava
nav gatavi tam, ka ģimenē ienāk mazulis ar mazo Līgu un Kristīne Graumane un dārza, ļoti palīdz manas kaimiņienes, kuar īpašām vajadzībām. Kā ar to sadzīvot? viņas meitiņa Annija. Kristīne rādījās ap- ras jau no agra rīta nes tomātus, gurķus,
Speciālisti mācīja vecākiem saprast bēr- mierināta: - Bija vērts braukt, tikāmies ar kāpostus, - viņa pieminēja. Par svarīgāko
nus, adaptēt viņus sabiedrībā, nenoslēg- speciālistiem, saņēmām konsultācijas, kas gūto atziņu Marija uzskata mācīšanos uzties mājās, bet runāt par savām problē- palīdzēja gan man, gan meitai, saņēmām ticēties. - Mums, vecākiem, ļoti grūti atstāt
mām un tikties. Dzīvojot šeit, to ļoti labi uzdevumus turpmākajam darbam mā- savu bērnu kādam citam. Mums jāmācās
redzējām. Kad viņi pirmajā dienā ieradās, jās. Annija varēja kontaktēties ar citiem nebaidīties, neuztraukties, uzticot savu
visi bija noslēgti, sevī ierāvušies, ļoti no- bērniem, kas viņai ļoti patika. Atmosfēra bērnu kaut uz neilgu laiku citam. Kopā
pietni. Pagāja vien pāris dienu, un gan ve- laba, bijām kopā ar citiem vecākiem un ar speciālistiem mācījāmies, ko darīt ar
cāki, gan bērni kļuva atvērtāki, pozitīvāki bērniem, dalījāmies pieredzē, guvu jau- saviem bērniem, kā ar viņiem komunicēt,
un priecīgāki. Vieglāk ir ārstēt bērnus un nas atziņas un padomus. Liels paldies par kā uzvesties sabiedrībā, ko drīkstam un
strādāt ar vecākiem, kad viņi ir pozitīvi iespēju piedalīties šajā nometnē! Svētcie- ko nedrīkstam teikt. Katra ģimene saņēma
noskaņoti. Viss jau sākas ar mums - vecā- miete M. Grigorjeva uzsvēra, ka klusumā padomus - mājasdarbiņus, ko vajadzēkiem, kā uzvedīsimies mēs, tā mūsu bērni. un mierā pie jūras visi dzīvo draudzīgi, tu apgūt līdz nometnei nākamajā gadā.
Mēs esam viņu spogulis, - viņa uzsvēra.
cits citu pazīst, palīdz un atbalsta. - Paši Mums ļoti paveicās, jo nometnes laikā bija

iespēja tikties ar ārstiem un speciālistiem,
saņemt konsultācijas un vienkārši parunāties. Pašiem aizbraukt uz Sanktpēterburgu
būtu grūti un dārgi, - sacīja Marija.
Desmit dienas Vējavās paskrēja ļoti
ātri, un pēdējā nometnes dienā pirms došanās mājās, kamēr viesu nama terases virtuvītē rosījās brīvprātīgie, gatavojot svētku
mielastu, terasē pulcējās bērni, viņu vecāki un brīvprātīgie, lai skatītos un piedalītos
muzikālajā cirka izrādē.
Fonda Ticība, cerība, mīlestība dibinātāji Ļubova un Aleksejs Kolini ir pārliecināti, ka pēc gada atkal būs nometne
bērniem ar īpašām vajadzībām. - Institūta
speciālistiem šeit ļoti patika, viņi ir ieinteresēti, lai Latvijas bērnu veselības stāvoklis uzlabotos. Un arī mums labāk - speci
ālists atbrauc,tas mums ir finansiāli izdevīgāk un ātrāk, - rezumēja Ļ. Kolina. Viņa
ir ļoti pateicīga Salacgrīvas novada ļaudīm
par atsaucību, iejūtību, atbalstu un sirds
siltumu. - Negaidīju, ka vietējo atsaucība
būs tik liela un laba. Liels un sirsnīgs paldies, jo īpaši Marijai Grigorjevai un viesu
mājas «Vējavas» saimniekiem Evijai un
Jānim Klēviņiem!
Savukārt M. Grigorjeva paldies saka
lielākajiem palīgiem - zemnieku saimniecībai Robežnieki, Sanitai Īvānei, Mārītei
Liepiņai-Bērziņai, Jevgenijai Kotenko,
Tomasam Lenbertam, Inesei Ķikutei, Vijai
Ozolai, Initai Čeparei, Danutei Timofejevai, Vijai Maurītei, Sarmītei Persidskai,
Inai Šmitei, Evelīnai Maurītei un Liānai
Smalkai.
Fonds Ticība, Cerība, Mīlestība nodibināts, lai palīdzētu bērniem ar muskuļu un
skeleta sistēmas traucējumiem ārstēties ārzemēs. Fonds organizē fizisko un juridisko
personu ziedojumu vākšanu šo bērnu ār
stēšanas apmaksai. Arī mēs varam viņiem
palīdzēt!
Ilga Tiesnese

Tūrisma un sporta diena Krimalniekos
5. septembra rīts ausa saulains un silts,
un skolas autobuss visus Liepupes vidusskolas skolēnus un skolotājus veda
nevis uz skolu, kā ierasts, bet aizvizināja uz kempingu Krimalnieki Tūjā, kur
notika tradicionālā Tūrisma un sporta
diena. Šī tradīcija Liepupes vidusskolā
iedibināta pirms 8 gadiem, un kopš
tā laika nekādas dabas kaprīzes - ne
lietus, ne vējš - Liepupes skolas saimi
nespēj no tā atturēt.
Liels paldies Krimalnieku saimniekam
Ingum Konstantam, kurš vienmēr laipni atvēl sava īpašuma teritoriju skolēnu sportiskajām aktivitātēm! Un vislielākais paldies
sporta skolotājai Mārītei Sakārnei, kura ar
savu aizrautību un perfekto sacensību organizēšanu ir paraugs visiem. Tieši tāpēc
visiem kopā izdodas. Lieli palīgi skolotājai
Mārītei šogad bija skolas domnieki.
Vispirms skolēni kopā ar savām audzinātājām un vecākiem veidoja smilšu
skulptūras - šogad par tēmu Mana vasara,
jo tāda ir arī Duntes tautas nama izsludinātā radošo darbu konkursa tēma. 1. klases mazie ķipari priecājās par savu krāšņo
saulespuķi, 2. klases bērni smaidīja kopā
ar smaidīgo saulīti, 3. klase lepojās ar
savu smilšu velosipēdu, 4. klases skolēni
bija izveidojuši draisku delfīnu. 5. klases
smilšu kompozīcijā lepni sēdēja Gudrības
pūce. 6. klases skolēni bija centušies atveidot dažādus vasarā veiktos darbus, 7. klase
savu veidojumu bija veltījusi jūrai, 8. klases fantāziju ainā pār visiem savus starus
lēja saule, nu gluži kā aizgājušajā vasarā.
9. klases skolēnu veidotajā smilšu kompozīcijā cilvēciņi bija sadevušies rokās, kā

atceroties Baltijas ceļu pirms 25 gadiem,
10. klases smilšu gleznā varēja sazīmēt
Tūjas molu, 11. klase bija izveidojusi gigantisku traktoru,
Kad visi pie saviem smilšu veidojumiem bija nofotografējušies, sporta skolotāja M. Sakārne aicināja stāties atklāšanas
parādē. Klātesošie tika iepazīstināti ar dienas aktivitātēm un tiesnešiem (gan skolotājiem, gan skolēniem), no kuriem daudzi
savu disciplīnu vērtē jau gadu gadiem.
Skolotāja Baiba Mantiņa vadīja atraktīvu
un jautru iesildīšanos, un tad visi devās pie
saraksta, lai redzētu, kādā secībā attiecīgajā disciplīnā jāstartē.
Lūk, kādas bija sacensības un to stingrie tiesneši:
l futbols - Harijs Ozols,
l dvieļbols - Liāna Āboltiņa,
l tautas bumba - Edgars Vlasenko,
l Mednieks un pīles - skolotāja Iveta
Špūle,
l šautriņu mešana mērķī - skolas medmāsa Ingūna Cepurniece,
l apavu mešana mērķī - skolotāja Inese
Broka,
l smilšu maisiņu mešana mērķī - skolotāja Anda Zirne,
l florbola sitieni pa bumbu - Mārcis Janvars,
l apļa mešana uz kārts - skolotāja
B. Mantiņa,
l palēcieni ar lecamauklu - skolotāja Baiba Dobele,
l malkas kraušana - Amanda Krūmiņa un
skolotāja M. Sakārne,
l zābaka mešana tālumā - skolotāja Rita
Gulbe,
l golfs - Rihards Keišs.

Pēc kārtīgas sportošanas īpaši garšīgas ir pusdienas turpat svaigā gaisā

Kad pienāca pusdienlaiks, skolas direktore Arta Rubeze un viņas vietniece Ira
Janiša atveda skolas saimnieču sarūpēto
gardo zupu, kas pēc sportošanas garšoja
īpaši labi.
Pēc pusdienām lielie puiši kūra ugunskuru (malku pa pagalītei bija sanesuši paši
skolēni), tomēr laiks bija tik silts un jauks,
ka pie tā sildīties nevienam negribējās.
Turpinājās sacensības, un diena noslēdzās
ar jautro stafeti, kurā dalībniekiem aizsēja
acis, viņiem bija jānes baļķis, līkumojot
starp konusiem, bet viens no klases, malā
stāvot, deva norādījumus, uz kuru pusi pārējiem jāgriežas.

Šāda diena ir lieliska iespēja mācību
gada sākumā būt kopā un saliedē kolektīvu. Starplaikos starp sacensībām gan bērni, gan skolotāji un vecāki varēja pārrunāt
vasarā piedzīvoto un dalīties nākotnes
iecerēs, noķert vēl kādu saules stariņu un
vienkārši justies labi, ka ir šāda iespēja būt
pie jūras. Liepupieši prot to novērtēt!
Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja un
9. klases audzinātāja
P.S. Sākumskolas grupā 1. vietu dalīja
3. un 4. klase, pamatskolā 1. vieta 8. klasei,
bet 9. klase uzvarēja 10. klases komandu.

4

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 24. septembris

Dzejas dienas Ainažu bibliotēkā
11. septembrī Ainažu bibliotēkā notika dzejas dienu pasākums Bij svarīgs tas
pulkstenis manī, Tas pulkstens, pēc kā es
vados… Dzeja ir sena un nākamībā aizejoša vērtība. Bez tās grūti iedomājama
cilvēka gara un dvēseles dzīve, mūsu valoda, tautas identitāte un saikne ar pasauli. Tā ir tikpat dažāda, cik dažādi ir cilvēki un viņu likteņi.
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki izjuta dzejas dienu noskaņas, klausoties
Ainažu kultūras darba organizatora Zinta Sāra dzejoļu lasījumos un pārdomās.
Katram dalībniekam vajadzēja atbildēt
uz jautājumu, ar ko asociējas rudens un
kādas sajūtas tas raisa. Kopīgi radās atbilde, ka rudens ir kā sētnieks, kas ar savām vēju slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus, bet septembris ir mēnesis,
kad vasara atblāzmojas pēdējos saules
staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū.
Kāds rūgtums dvēselē iekrīt kā sārteni

rūgtie pīlādžu ķekari, bet lapu zeltītais
krāšņums atsauc atmiņā vasaru.
Ja cilvēks atstājis spilgtas un paliekošas atmiņas par sevi, par godīgi un labi
padarītu darbu, tad par viņu saka - cilvēks
bijis īstajā vietā un laikā. Tā var arī teikt
par bijušo Ainažu bibliotēkas vadītāju
Rūtu Lepiksoni, kurai šajā dienā lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki un biedrības
Dzintarlāse pārstāvji teica laba vēlējumus par nostrādātajiem darba gadiem.
Paldies Rūtai par to, ko viņa darījusi
mūsu bibliotēkas labā! Par optimismu,
neizsīkstošo enerģiju un atsaucību! Lai
veselība un daudz radošu, veiksmīgu un
idejām bagātu gadu!
Bezgala skaists un trauksmains arvien,
Ir tas patiesais cilvēka mūžs.
(O. Vācietis)
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Klubiņa Vārds dalībnieki saka lielu paldies Rūtai Lepiksonei

Senās uguns nakts
Salacgrīvā...

Izzinām
piekrasti

Lektore Inta Soma iepazīstina pedagogus ar piekrastē dzīvojošajiem
gliemežiem

Jau ceturto gadu Uguns nakti Salacgrīvā rīko folkloras kopa Cielava un tās vadītāja Zenta Mennika

30. augusta naktī Latvijas
jūras piekrastē dega ugunskuri - Senās uguns nakts pulcēja
visus, kuri ir gatavi rūpēties par
jūru, kas vieno cilvēkus, pilsētas
un valstis, par tās vides kvalitāti, par dabas resursu saglabāšanu
savai un nākamajām paaudzēm.
Arī Salacgrīvas novadā tika kurti Senās ugunskuru nakts sārti.
Viens no tiem Salacgrīvā pulcēja ļaudis Salacas kreisajā krastā
netālu no pludmales stāvlaukuma. Šo ugunskuru kūra folkloras
kopa Cielava. Tās vadītāja Zenta
Mennika pastāstīja, ka šī tradī-

cija aizsākta 2009. gadā kopā
ar kaimiņiem igauņiem. - Tad
gadu bija pārtraukums, bet kopš
2011. gada augusta pēdējā sestdienā dedzam ugunskuru jūras
krastā, lai būtu kopā, aizlūgtu
par mūsu jūru un dziedātu.
Uzrunātie visi kā viens uzsvēra, ka šādas kopānākšanas ir
svarīgas un jaukas. Ilona sacīja:
- Man ļoti patīk jūra un Salacgrīva. Šobrīd vairs īsti neesmu
salacgrīviete, bet vienmēr gribas
piedalīties šejienes pasākumos.
Šī ir viena brīnišķīga lieta, man
šķiet, ka te ir atnākuši paši labā-

kie cilvēki. Salacgrīvieši Kaspars
un Ginta arī izbrīvējuši vakaru,
lai kopā dotos pie jūras: - Izlasījām, ka jūrmalā kurs ugunskuru
un dziedās dziesmas. Atnācām.
Šī ir viena no retajām reizēm, kad
esam kopā. Kāpēc gan tik jauku
vakaru nepavadīt pie jūras?
Šajā vakarā ugunskuri gaiši
dega, sildīja un priecēja ļaudis
Ainažos, Kuivižos, Salacgrīvā,
Lauteros, Svētciemā, Lāņos,
Vitrupē, visā Salacgrīvas novada
piekrastē.
Ilga Tiesnese

... un Ainažos

Senās uguns nakts arī šogad tika atzīmēta Ainažos. Šis pasākums jau gadu no gada guvis atsaucību, augusta pēdējā sestdienā pulcinot vietējos ainažniekus uz ugunskuru nakti pie jūras. Kā jau ik
reizi, arī šogad pulcējamies visaugstākajā kāpā un
sakūrām skaistu ugunskuru. Tas tika izveidots jau
iepriekš, savācot no jūras izskalotos lielos kokus.
Šogad laiks bija ļoti silts, tāpēc ainažnieku pulciņš
arī bija paprāvs. Tika daudz runāts par šīs vasaras
pasākumiem, dziedāts un neizpalika arī aktīvā izkustēšanās, piedaloties biedrības Sprints A biedriem
un atbalstītājiem.
Aiz mola Igaunijas pusē ugunskuru virkne turpinājās. Mēs saskatījām vismaz 3 ugunskurus, un
sveicienam tika palaistas gaisā vairākas gaismas laternas. Tas ir patīkami, ka esam vienoti un protam
atrast laiku pulcēties kopējiem pasākumiem. Mēs
esam par mieru, saticību un tīru jūru.
Gunta Bērziņa

Ainažnieku iedegtais ugunskurs deva gaismu un
siltumu līdz pat agram nākamās dienas rītam

Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta atbalsta biedrība, īstenojot Latvijas Vides
aizsardzības fonda finansēto
projektu Sabiedrības izpratnes veicināšana par piekrastes
biotopiem, Salacgrīvā pie Vides
izglītības centra Rīgas ielā 10a
izveidojusi nodarbību vietu ar
atraktīviem elementiem. Tajā
arī bez nodarbību vadītāja
jebkurš interesents var izzināt
piekrastes augus, dzīvniekus
un putnus, kā arī prognozēt
gaidāmos laikapstākļus.
Jau augusta beigās aizsākās
Intas Somas vadītās nodarbības
par piekrastes tēmu. Nodarbības
ir viens no veidiem, kā skaidrot
vides aizsardzības jautājumus
un panākt sabiedrības augstāku

vides apziņas līmeni, jo cilvēki
iegūst zināšanas un izpratni par
piekrasti un tās aizsardzības jautājumiem, izkopj vides aizsardzībai nepieciešamās prasmes un
iemaņas, kā arī attīstīta atbildīgu
attieksmi un motivāciju aizsargāt
vidi. Nodarbībās vienlīdz svarīgs ir gan apgūstamais saturs
un informācija, gan pats izziņas
process - prasmju attīstība un attieksmes veidošana.
Nodarbībās
piedalījušies
Rencēnu, Salacgrīvas, Vidrižu,
Ainažu skolotāji, kuri šīs zināšanas varēs nodot tālāk skolēniem.
Septembrī notika vēl divas nodarbības - 8. septembrī jauniešiem un 9. septembrī tūrisma uzņēmējiem.
Solvita Kukanovska

Zīmējumu konkurss
Sapnis par mūziku
5. Starptautiskā Salacgrīvas
klasiskās mūzikas festivāla laikā
meistarklašu audzēkņi ne tikai
apguva instrumenta spēles iemaņas un prasmes, bet arī piedalījās dažādās radošajās darbnīcās.
Vienā no tām viņi zīmēja. Uzdevums bija izveidot festivāla galā
koncerta ieraksta diska vāciņu.
Konkursam Sapnis par mūziku iesniegti 27 audzēkņu zīmējumi. Ar mājaslapas www.salacgriva.lv starpniecību nododam jūsu
vērtējumam iesūtītos audzēkņu
zīmējumus.

Kurš no zīmējumiem rotās
5. Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla galā
koncerta diska vāciņu, noteiks
festivāla organizētāju darba
grupa: mākslinieciskais vadītājs
Aleksejs Lundins, koordinatore
Ilga Tiesnese, organizētāji Pār
sla Dzērve, Liene Eglīte, Katrīna
Borozdina un Roberts Ķūrēns.
Jūs ar savu balsojumu mājaslapā
līdz 10. oktobrim varat palīdzēt
noskaidrot skatītāju simpātiju.
Ilga Tiesnese
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Mammadaba vēstniecības
karoga pacelšana
Salacgrīvas vidusskolā

Mammadaba
vēstnieki
(no labās) Endija Eglīte,
Eduards
Ādmīdiņš,
Lolita
Valaņina un
LVM Rietum
vidzemes
mežniecības
mežsaimnie
cības
speciāliste
Anda
Slasporte

1. septembris šajā mācību gadā
Salacgrīvas vidusskolā sākās
mazliet citādāk. Bez visām
svētku uzrunām, pirmklasnieku jaukajiem dzejolīšiem,
12. klases skolēnu apsveikuma
vārdiem un dziesmas bija vēl
kāds ievērojams notikums.
Klātesot AS Latvijas Valsts
meži (LVM) Rietumvidzemes
mežniecības
mežsaimniecības
speciālistei Andai Slasportei un
Salacgrīvas meža iecirkņa vadītājam Vilim Pūtelim, pie skolas tika
pacelts Mammadaba vēstniecības

karogs. A. Slasporte, uzrunājot
skolēnus, vecākus un pārējos
klātesošos, atgādināja, ko skolēni un viņu pedagogi darījuši, lai
šo statusu skola iegūtu. Tika pieminētas visas 11 klases un viņu
skolotāji, kuri iepriekšējā mācību gada laikā čakli darbojušies.
A. Slasporte informēja, kādi būs
skolas pienākumi un ieguvumi
šajā mācību gadā. Gan skolas direktoram Eduardam Ādmīdiņam,
gan skolotājai Lolitai Valaņinai,
gan 9.a klases skolniecei Endijai
Eglītei tika apliktas Mammadaba vēstnieku lentes, bet no LVM

Salacgrīvas vidusskolas skolēni pie putnu barotavas, kas uzstādīta
skolas tuvumā

pārstāvja V. Pūteļa rokām skolas
direktors saņēma Mammadaba
vēstniecības karogu, kas vienu
gadu plīvos pie šīs skolas.
Skolotāja L. Valaņina pateicās
skolas pedagogiem, vecākiem,
skolēniem par ieguldīto darbu.
Īpašs paldies tika A. Slasportei un
V. Pūtelim par viņu atsaucību un
palīdzību, uzsākot darbību šajā
vides izglītības programmā pirms
7 gadiem. Pateicība pienācās arī
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistei Intai Somai, kura jau
vairākus gadus palīdz pedagogiem skolēnu iepazīstināšanā ar
norisēm dabā. Vēl pateicība izskanēja folkloras kopas Cielava
vadītājai Zentai Mennikai, jo ar
viņas palīdzību latviskās tradīcijas tika tuvāk iepazītas, dodoties
dabā, tā stiprinot skolēnos latvisko identitāti. Neklātienē paldies
arī Andai Sproģei par sadarbību.
Un tā gadu pie Salacgrīvas
vidusskolas plīvos Mammadaba
vēstniecības karogs, skolas ieeju
rotās Mammadaba simboli, skolas bibliotēkā skatāms stends ar
grāmatām par dabu, bet pie skolas
redzama LVM dāvana - milzīga
putnu barotava ar Mammadaba
logo.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja
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Mācību gadu
uzsākot
Klāt atkal jaunais mācību
gads, kad pirmsskolas izglītības
iestādē Vilnītis dzirdami bērnu
smiekli un manāms atkalredzēšanās prieks. Iestāde ir labi apmeklēta: kopējais izglītojamo
skaits šogad ir 211 bērnu, 11 no
viņiem Korģenes, 29 - Svētciema filiālē.
Šis gads Vilnītim ir īpaši svarīgs, jo tas ir jubilejas gads, kurā
svinēsim 30. dzimšanas dienu.
Jubilejas gadā paredzēti dažādi
pasākumi gan bērniem, gan darbiniekiem.
Lai pirmsskolas izglītības iestāde spētu nodrošināt veiksmīgu
un kvalitatīvu mācību procesu,
esam domājuši par piemērotu un
drošu vidi bērnu attīstībai. Augusta otrajā pusē visās Vilnīša
grupās sadarbībā ar Salacgrīvas
novada domes enerģētiķi Jāni
Auziņu tika demontētas gan morāli, gan tehnoloģiski novecojušās lampas, tās nomainītas ar

nedaudz jaunākām skolas lampām. Jāpiebilst, ka vasaras sākumā apgaismojuma uzlabošanai
rotaļu telpā uzstādītas jaunas
lampas, ko saņēmām kā dāvinājumu no Lotes tēta. Liels paldies
viņam!
Kā jau ierasts, jauno mācību
gadu sākam ar Atkalredzēšanās
svētkiem, kad bērni pulcējas
zālē, lai tiktos ar uzticamajiem
draugiem - ezi Kāpiņu (mūzikas
skolotāja Inga Goba) un zaķeni
Selgu (mūzikas skolotāja Agita
Krūmiņa). Katra grupiņa iepazīstināja pārējos ar sevi, rādīja,
ko prot šajā vecuma posmā un ar
ko lepojas. Pasākuma noslēgumā bērni un darbinieki saņēma
laba vēlējumus veiksmīgam jubilejas gadam. Lai visiem kopā
mums izdodas!
Valentīna Jēkabsone,
PII «Vilnītis» vadītājas
vietniece saimnieciskajā jomā

Mākslas skolas
pirmā mācību diena
Liepupē

Mākslas skolas audzēknes ar saviem pagājušajā mācību gadā
tapušajiem darbiņiem

Liepupes vidusskolā mācības
atsākušas novada mūzikas un
mākslas skolas. Īpaši jauka un
interesanta bija pirmā mācību
diena mākslas skolā 9. septembrī, kad direktors Imants Klīdzējs
un pedagoģe Arta Baltā pasnie-

dza skolēniem iepriekšējā gadā
pašu radītos un vasarā naborigama ceplī apdedzinātos darbiņus.
Neviltots prieks, pārsteigums un
gandarījums bija katram darba
autoram.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolas
skolotāji mācību gadu
sāk ar izglītošanos
2. septembra pēcpusdienā,
kad skolēni posās mājup no skolas, daļa skolotāju devās uz Vides
izglītības centru (VIC) Salacgrīvā pie speciālistes Intas Somas.
Mērķis - uzzināt, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un
panākt augstāku vides apziņas
līmeni skolēniem un praktiskās
nodarbībās izkoptu vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas,
ko ikdienā varētu izmantot darbā
ar skolēniem gan mācību, gan
klases stundās.
Skolotāji bija gandarīti par
iegūtajām jaunajām zināšanām.
Pedagogi apzinās, ka vienlīdz
svarīgs ir gan apgūstamais saturs

un informācija, gan pats izziņas
process - prasmju attīstība un attieksmes veidošana, tāpēc skolotāji arī šajā mācību gadā turpinās
sadarbību ar I. Somu. Jau pāris
gadu sadarbība izveidojusies gan
ar sākumskolas klasēm, gan arī
ar vecāko klašu skolēniem un pedagogiem. Inta labprāt vada āra
nodarbības gan skolas apkārtnē,
gan arī VIC, iepriekš ar skolotājiem saskaņojot tēmas. Tā kā Salacgrīvas vidusskola šajā mācību
gadā ir Mammadaba vēstniecība,
sadarbība ar šādiem speciālistiem
ir būtiska.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Vides izglītības centra speciāliste Inta Soma stāsta, kā skolēniem labāk skaidrot vides aizsardzības jautājumus
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Noskaidrots
Dambretisti
pirmais Salacgrīvas
pasaules
novada Kortu
čempionātā
valdnieks tenisā

Šī bija pirmā vasara, kad Salacgrīvas
novada tenisa entuziasti sacentās par
titulu Kortu valdnieks. Tenisa turnīrs
notika Salacgrīvas sporta un atpūtas
kompleksa Zvejnieku parks kortos
laikā no 2. jūnija līdz 11. septembrim.
Tenisa turnīrā pēc nolikuma tika ļauts
piedalīties 16 interesentiem. Izrādās, ka
Salacgrīvā ir pietiekami daudz tenisa
spēlētāju, kuri vēlējās piedalīties šajā
turnīrā, un 16 pieteikumi tika saņemti
ļoti ātri.

Liepupietis Klāvs Norenbergs - pasaules
jaunatnes čempionāta vicečempions

Bulgārijas pilsētā Kranevo no 26. augusta līdz 5. septembrim norisinājās pasaules jaunatnes čempionāts 64 lauciņu
dambretē. Tajā startēja 240 dalībnieku
no 15 valstīm. Latvijas izlasē bija arī divi
Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņi - Paula Gūtmane un
Klāvs Norenbergs.
Vispirms notika sacensības dambretes ātrspēlē (apdomas laiks katram dalībniekam uz visu partiju 3 minūtes).
Paula izcīnīja 10., bet Klāvs - 3. vietu.
Pamatsacensībās dalībniekiem ik dienu pie dambretes galdiņa bija jāpavada
8 - 10 stundas. Tajās apdomas laiks katram dalībniekam uz visu partiju bija
1 stunda. Ar lielo slodzi mūsējie teicami
tika galā - Paula izcīnīja 11., bet Klāvs
2. vietu, kļūstot par pasaules vicečempionu. Šis izcilais panākums būs labs stimuls mūsu pārējiem dambretistiem vēl
cītīgāk trenēties. Klāvs pierādīja, ka ar
darbu var panākt daudz. Viņš visu vasaru
trenējās 6 dienas nedēļā, katru dienu treniņos aizvadot vairākas stundu. Kopumā
Klāvs atrisināja vairāk par 2000 dambretes uzdevumiem, kā arī piedalījās 9 sacensībās. Vēl nebijis Liepupes vidusskolas dambretistu panākums! Apsveicam
skolēnus un viņu treneri Kārli Ozolu!
Ilga Tiesnese

Izloze spēlētājus sadalīja divās apakšgrupās. Pirmajā bija Kaspars Krūmiņš,
Ojārs Jūliks, Ivo Īstenais, Jānis Brunzets,
Kaspars Neimanis, Jānis Bergs, Guntars
Zariņš un Artis Bergs. Savukārt otrajā
startēja Kārlis Šrenks, Mareks Rakuzovs,
Juris Jankovskis, Mārtiņš Skreitulis, Juris
Burdikovs, Edgars Ramba, Gints Ronis un
Oļegs Linko. Apakšgrupu dalībnieki izspēlēja turnīru, tiekoties katrs ar katru.
Turnīra 2. kārtu turpināja abu apakšgrupu dalībnieki, kuri bija ierindojušies
1. - 4. vietā. Pārējiem 8 dalībniekiem turnīrs bija beidzies. No pirmās apakšgrupas,
ieņemot attiecīgi 1. - 4. vietu, turnīru turpināja K. Krūmiņš, K. Neimanis, G. Zariņš un J. Brunzets. No otrās apakšgrupas
cīņu turpināja E. Ramba, O. Linko, M. Rakuzovs un G. Ronis. Šajā kārtā tika izspēlēts krusts, kur apakšgrupu uzvarētāji tikās
ar 4. vietas ieguvēju no otras apakšgrupas

Šī gada
uzvarētāji no kreisās
Oļegs Linko,
Mareks
Rakuzovs,
Kortu
valdnieks
Kaspars
Krūmiņš
un Edgars
Ramba

un attiecīgi 2. vietas ieguvējs ar 3. vietas
ieguvēju. Pāru uzvarētāji iekļuva pusfinālā. Tajā tikās K. Krūmiņš un O. Linko, un ar rezultātu 6:4 un 6:1 pārāks bija
K. Krūmiņš. Otrajā pārī cīnījās E. Ramba
un M. Rakuzovs. Ar rezultātu 6:2 un 6:2
uzvaru izcīnīja M. Rakuzovs.
Fināla spēles bija aizraujošas. Jau agrā
pēcpusdienā spēli par 3. vietu sāka O. Linko un E. Ramba. Finālā spēlētājiem bija
jāsacenšas līdz divu setu uzvarai. Pirmo
setu ar 6:4 paņēma Edgars, un otrajā setā
spēlētājiem nācās cīnīties, pat izspēlējot
taibreiku. Rezultātā ar 7:6 arī otro setu
un visu spēli ar 2:0 uzvarēja Edgars Ramba. Pēc tam kortā devās K. Krūmiņš un
M. Rakuzovs, kuri uzsāka cīņu par pirmo
Salacgrīvas novada tenisa čempionāta titulu Kortu valdnieks. Šī spēle bija vēl sīvāka
un aizraujošāka - lai noskaidrotu uzvarē-

tāju, bija nepieciešami 3 seti. Pirmo ar 7:6
uzvarēja M. Rakuzovs, taču K. Krūmiņš
nebija gatavs padoties, jo visa turnīra laikā Kaspars nebija zaudējis nevienu spēli.
Otro setu ar 6:4 uzvarēja K. Krūmiņš, un
skatītāji ar lielu interesi gaidīja trešo. Arī
tajā spēlētāji cīnījās līdzīgi, izliekot pēdējos spēkus. Šis sets veiksmīgāks izrādījās
K. Krūmiņam, seta rezultāts 7:5.
Pirmais tenisa godalgotais četrinieks ir
šāds: 1. vieta un tituls Kortu valdnieks K. Krūmiņam, 2. vietā M. Rakuzovs,
3. - E. Ramba un ceturtais šajā turnīrā palika O. Linko.
Īpašs paldies turnīra atbalstītājam Ernestam Kupčam un Baltic Forest par brīnišķīgajām balvām, kā arī Salacgrīvas novada domei par atbalstu turnīra rīkošanā.
Mārīte Salmane,
sporta metodiķe

Salacgrīvas kauss airēšanā

Černomore
2014 Bulgārijā

Pateicoties vecāku un sponsoru atbalstam, Limbažu un Salacgrīvas sporta
skolas volejbolistes jau ceturto reizi ar
autobusu mēroja garo, bet interesanto
ceļu uz Bulgārijas pilsētu Primorsko, kur
katru gadu risinās starptautisks volejbola
turnīrs. Saule un jūra priecēja meitenes
pirms un pēc spēlēm - gaisa temperatūra
bija aptuveni 35oC, ūdens - 28oC.
Vecākajā grupā (1996. - 1997.g.dz.)
piedalījās 5 komandas (Polija, Maskava,
Latvija un 2 komandas no Slovākijas).
Cīņas bija spraigas, saistošas, skatāmas.
Vecākajā grupā startēja Liepupes vidusskolas audzēkne Liāna Āboltiņa un bijusī audzēkne Ivita Šakele. Neizsakāms
prieks par izcīnīto zelta medaļu šajā grupā! Mēs radījām sacensību tiesnešiem un
rīkotājiem vislabāko iespaidu par Latviju
un mazo sporta skolu, jo labākās uzbrucējas titulu un Mis Turnīrs arī ieguva
mūsu sporta skolas audzēknes Anna Diāna Jansone un Alise Švarca.
Paldies par atbalstu skolai, Salacgrī
vas novada domei, SIA Lauga un visiem,
kuri turēja īkšķus un juta līdzi!
Trenere
Mārīte Sakārne

Salacgrīvas kausa pretendenti pirms starta

13. septembrī Salacas upē Salacgrīvā
kā ik gadu notika sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā Salacgrīvas
kauss. Tajās piedalījās Limbažu un
Salacgrīvas sporta skolas jaunie airē
tāji. Daudzi dalībnieki bija vecumā no
8 līdz 12 gadiem.
- Šī viņiem ir laba iespēja parādīt un
pārbaudīt sevi, - uzsvēra treneris Uldis
Močāns. Sacensībās piedalījās arī gados vecāki airētāji. Treneris smejot teica:
- Vecākajā grupā sacentās bijušie labie
airētāji, kas tagad nedaudz apslinkuši, Dāvis Melnalksnis, Daniels Ostapko un
Elvijs Veide. Šajās sacensībās nestartēja
daudzu maču uzvarētājs Kaspars Tīklenieks, kurš pēc nelielas atpūtas atsācis
trenēties. Jāļauj arī citiem uzvarēt!
Kausa izcīņā piedalījās gandrīz 60 Lim
bažu un Salacgrīvas sporta skolas audzēkņu, tostarp aptuveni 20 salacgrīviešu. Da-

lībnieki dažādās vecuma grupās sacentās
par uzvarētāja godu klasiskajās 200 un
500 m distancēs. Salacā gan 500 m distance bija ar pagriezienu, jo tik garu trasi
iekārtot nav iespējams. - Distancē laižam
pa vienam, skatāmies, kā viņi tiek galā ar
trasi, laivu un sevi. Visgrūtāk jau ir tikt
galā tieši pašam ar sevi, - piebilda treneris
Kaspars Močāns.
Abi treneri ir pārliecināti, ka sacensības
Salacā ir vajadzīgas, jo tās ir atšķirīgas.
Turklāt Uldim labāk patīk rīkot sacensības
mājās, jo tad nekur nav jābrauc, savukārt
Kaspars gan labāk dodas uz mačiem citur,
viņam labāk patīk būt ciemiņam.
Salacā sezonas laikā notiek trīs sacensības: pirmās ir Salacgrīvas sprints nedēļu
pirms Limbažos notiekošajām Sudraba
airu sacensībām, tad Jūras svētku laikā Supersprints un rudenī - Salacgrīvas
kauss.
Sveicam salacgrīviešus, kuri šajās sa-

censībās ieguva Salacgrīvas kausu! Jaunākajā grupā (2003./2005. g.dz.) 2. vieta
Mārtiņam Jirgensonam. 2002. g.dz. grupā
Markusam Irmejam 1. vieta, Ralfam Kariņam 2. vieta; 2001.g. dz. grupā 1. vietā
Nauris Tomsons; 1999. g.dz. konkurencē
2. vieta Tomasam Kovaļenko, 3. vieta
Oskaram Imakam. Meiteņu sacensībās
vecuma grupā 1998./1999. g.dz. 1. vie
ta Anetei Neretniecei, 2. - Līgai Kariņai, 3. - Sandijai Megi. Veterānu klasē
D. Melnalksnis - pirmais, D. Ostapko otrais, E. Veide - trešais. Kanoe airēšanā
1999./2000. g.dz. Kristiāns Kacars ierindojās 3., Edvards Zaķis - 4. vietā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma
grupā saņēma Salacgrīvas kausu. Jaunākie
nu var nedaudz atpūsties, bet vecākie dalībnieki gatavojas sezonas noslēgumam 8 un 16 km maratonam Jelgavā. Veiksmi!
Ilga Tiesnese
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Izzinošais velobrauciens Ar motokrosu
pretī rudenim
Ainažu kauss

2014 sezona
noslēgusies

Jā, pagājusi tiešām progno
zētā karstā vasara un līdz
ar to - motokrosa sezona
Ainažos un novadā. Ainažu
mototrasē Cepļi sacensības
notika jau 15. gadu, tās droši
var dēvēt par tradicionālām
visas Latvijas motosporta
dzīvē.

6.b klases skolēniem mērķis ir skaidrs - Kraukļi!

12. septembra pēcpusdiena
Salacgrīvas vidusskolas
6.b klasei sākās ar izzinošu
velobraucienu.
Pirms došanās ceļā skolēni
tika sadalīti 3 komandās. Mērķis
bija nonākt Salacgrīvas novada
atpūtas vietas Kraukļi Murkšķu
trasē - meža atrakcijās, lai dotos
pastaigās pa trošu šķēršļiem, pārbaudītu savu veiklību un spēku.
Devāmies caur skaistu priežu
mežu, vērojot dabas parādības,
rudens meža veltes... Lai ceļš
būtu interesantāks, ik pa brīdim
bija jāapstājas pie norādēm, kuras agrā rīta stundā, kad skolēni
vēl sēdēja skolas solā, bija sarūpējis rūķītis.
Pavisam bija jāveic 6 uzdevumi, visi par dabas tēmu
dažādos mācību priekšmetos.
1. uzdevums bija mūzikā - katrai
komandai vajadzēja nosaukt un
nodziedāt dziesmu par kokiem
vai mežu, putniem vai ūdeņiem.
Skolēni ātri vien varēja nosaukt
dziesmu un to kopīgi nodziedāt.
2. uzdevums bija saistīts ar literatūru - katrai komandai va-

jadzēja salikt tautasdziesmu par
kokiem. Arī ar šo pārbaudījumu
visi tika veiksmīgi galā. Nākamajā posmā skolēnus sagaidīja
matemātikas uzdevums, un te nu
vajadzēja labu acumēru un precizitāti, mērot koka apkārtmēru ar
10 un 15 centimetru garām lentītēm. Komandas sacentās ne tikai
par precīzāk aprēķināto priedes
apkārtmēru, bet arī veiklībā. Tā
komanda, kura uzdevumu veica
visātrāk un precīzāk, devās uz
nākamo pieturas punktu, kur varēja sacensties mīklu minēšanā,
atjautībā (katrs atminējums bija
saistīts ar meža parādībām). Bet
ar to viss nebeidzās, priekšā vēl
bija divi pārbaudījumi. Dabaszinībās vajadzēja atcerēties 5. klasē mācīto, atcerēties, kas ir hipotēze, novērojums, eksperiments
utt. Te nu katrai komandai bija
kāda kļūdiņa. Laikam jau pēc
vasaras piemirsies! Noslēguma
uzdevums bija sociālajās zinībās. Nu skolēni varēja izpausties, jo vajadzēja uzrakstīt videi
draudzīgas cilvēku darbības
piemērus. Izrādījās, ka tas nemaz nebija grūti, jo 6.b klase jau

iepriekšējā mācību gadā aktīvi
iesaistījās projektā Mammadaba
un ir dabas draugi.
Kad savus prātus bijām labi
nodarbinājuši un uzmanīgi vērojuši apkārtni, varējām pārbaudīt
savas fiziskās spējas meža atrakcijās. Laiks sporta stundai! Un
visbeidzot - kopīga atpūta pie dabas, spēlējot bumbu, šūpojoties,
pētot dīķī vēžus, baudot maltīti
un patīkamas sarunas. Kad saulīte devās uz rieta pusi, pozitīvām
emocijām bagāti, priecīgi un laimīgi devāmies mājup.
Tas, ka šāds velobrauciens
bijis vērtīgs, interesants un izzinošs, patīkamas atmiņas sološs,
skolēni apliecināja, rakstot savas
atsauksmes. Piemēram, Beāte
raksta: - Es ieteiktu vairāk tādu
braucienu, kuros varam labāk
iepazīt dabu. Bet Linda un Krista
iesaka šādā braucienā piedalīties
arī citiem: - Var izbaudīt skaistus
dabas skatus, jauki pavadīt laiku kopā ar klasesbiedriem, būt
draudzīgiem ne tikai pašiem, bet
arī pret dabu.
Ingūna Ādmīdiņa,
6.b klases audzinātāja

Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas treneri
jaunajā mācību gadā
vēl izturību un sportiskus sasniegumus!

Sagatavošanās darbos, kas
parasti aizņem mēnesi, pusotru,
protams, izlikām sevi. Varbūt tā
nebija smagu akmeņu pārkrāmēšanā vai kaut kādā radikālā
trases reljefa maiņā, taču, pateicoties Salacgrīvas novada domes atbalstam, šogad panācām,
ka trases segums nav bīstams
motosportisiem. Tika ievests un
izlīdzināts 80 kravu jūras smilšu, kas padarīja šo trasi braukšanai pievilcīgu gan Latvijas,
gan Igaunijas sportistiem. Starp
citu, pēdējā laikā tieši Igaunijas
vadošie jaunie motosportisti
ir novērtējusi Cepļu mototrasi kā derīgu saviem treniņiem.
Priecēja, ka motokrosa dienā
nāca klāt braucēji ar pateicības
vārdiem par labi sagatavoto
segumu. (Ainaži saņēma neoficiālu titulu - te esot Laumas 2.
Informācijai - Liepājas pievārtē
ir mūsu titulētākajam motokrosistam Laurim Freibergam piederoša mototrase Laumas, kas
arī ir klāta ar jūras smilti.) Protams, karstajā laikā nav viegli
pļaut zāli, līdzināt zemi, laistīt
segumu utt., tāpēc gribu pateikties Cilvēkiem ar lielo burtu, kuri neskaitīja stundas, kuri
varbūt atstāja ģimenes mājās un
nāca palīgā, lai šis pasākums
varētu notikt. LIELS PALDIES
brāļiem Jānim un Aivaram Ozoliņiem no Korģenes, Edgaram
un Haraldam Irbēniem (viņi
vienmēr ir balsti pasākumos),
Gatim Ābolam (neraugoties uz
darba grafiku, viņš vienmēr bija
strīpā), Jānim Eizenbergam ar
palīgiem par garās zāles pļaušanu daudzu hektāru platībā,
protams, arī Raitim Nikonovam, Arnim Ķellem, Ilgonim
Laiviņam, Normundam Zēģelim, Jānim Spricim, Kristapam
Birkam, kā arī visiem, kuri
pielika roku sacensību organizēšanā. Īpašs paldies Mārcim
Straumem no Staiceles, kā arī
Judītei un Sandijai Kauliņām,
kuras uzņēmās visa apkalpojošā personāla ēdināšanu. Un vēl
pateicība fotogrāfam, Staiceles
pārvaldes vadītājam Eināram
Bērziņam par iemūžinātiem
skatiem (starp citu, ja kādu interesē, ir 1250 bilžu no Ainažu
kausa - zvaniet).
Un tagad par sacensībām.
Protams, dalībnieku un skatītāju nelielais skaits radīja bažas
sacensību organizētājos, jo, kā
zināms, no braucēju dalības
maksām tiek segtas daļa organizatorisko izmaksu. Jā, protams,
iespējams, ka nospēlēja manis
neveiksmīgi izvēlētais sacensību datums (visā piekrastē Jūras

svētki, Bauskas kantrīfestivāls
un vēl neskaitāmi pasākumi).
Taču jāņem vērā, ka tas bija
vienīgais reālais datums, kad
nedublējās vēl citi motosporta
pasākumi un bija iespējams nodrošināt tiesnešu brigādes, komentēšanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes un
citus ar organizēšanu saistītus
pakalpojumus. Nu, kā mēdz
teikt - nekļūdās tikai tas, kurš
neko nedara!
Lai nu kā, sacensības norisinājās pozitīvā gaisotnē. Kvalifikācijā nepatīkami pārsteidza
strauji augošais putekļu mākonis, taču uz finālbraucienu sākumu ar tiem bijām tikuši galā.
Prāvajam Igaunijas sportistu
skaitam mūsējie lika pretī savu
azartu, un cīņa vairākās klasēs
izvērtās azartiska. Protams, lielākais prieks par tiem dažiem
pašmāju braucējiem, kuri šogad
rādīja tiešām uzteicamu braukšanas prasmi. Un, protams,
neiztrūka arī rezultāti: iesācēju klasē pārliecinoši triumfēja Dāvis Bergšteins (Nr. 131),
bet Reinis Staškuns (Nr. 110),
kurš šogad tikai aprod ar lielo motociklu, nodrošināja sev
6. vietu. Lielākās intrigas izspēlējās karaliskajās MX-1,
MX-2 un MX-junioru klasēs.
Šeit pelnītu uzvaru MX-2 klasē
nodrošināja Harijs Suharževskis (Nr. 151). Jāteic, ka lielu
daļu pjedestāla šogad aizņēma
tieši igauņu sportisti. Kā katru gadu, visu klašu trīs pirmo
vietu ieguvēji saņēma Ainažu
kausus un šampanieti, kā arī
piemiņas veltes, ko bija sagādājuši mūsu novada uzņēmēji sacensību oficiālie sponsori.
Pirmo reizi Ainažos lielo motociklu klases tika apbalvotas
arī ar naudas prēmijām, kas ir
liels motivējums dalībniekiem
ierasties uz sacensībām. Par to
vislielākais paldies SIA Baņķis
īpašniekam Kārlim Kleinam
par ziedotajiem 1000 eiro.
Tāpat liels paldies par atbalstu
Didzim Skudram, SIA Dandijs
un Bo, Mārim Mičulim, SIA
A un M Serviss, Andrim Lubiņam un Andrim Kociņam,
SIA Grandeg, un Hermanim
Juzefovičam, SIA Hercs. Šie ir
cilvēki, kuri gadu no gada nemainīgi atbalsta šo pasākumu,
un viņu devums tiešām ir ļoti
nozīmīgs. Lai viņu biznesam
vienmēr veselīga augsne un pozitīva bilance! Un visa pamatā,
protams, ir novada domes atbalsts - tas, kā vienmēr, atļāva
ar drošu sirdi pieteikt un organizēt šo pasākumu. Paldies deputātiem par sapratni!
Vēlu visiem, lai šīs sacensības nekad neizzustu no pasākumu kalendāra un lai ar katru
gadu tās ienestu arvien pozitīvākas emocijas! UZ TIKŠANOS NĀKAMGAD!
Motokrosa «Ainažu kauss»
organizatoru vārdā Gints Kopštāls
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Salacgrīvas senioru vasara aizvadīta
Mēs, Salacgrīvas novada pensionāri, esam diezgan
nemierīgi ļaudis, kuri visur grib būt un piedalīties.
Bet ne ja katram tas nemiers vajadzīgs. Daļa senioru
labi jūtas savā noslēgtajā pasaulē starp tuvajiem un
mīļajiem cilvēkiem. Viņi neapmeklē sapulces, nedodas
ekskursijās un nepiedalās talkās. Vēl ir seniori, kas to
visu būtu darījuši, bet... veselības problēmas vēlmēm
uzliek veto. Toties tie, kuri grib un var, pulcējas, dara
un priecājas, ka viņu plānus atbalsta pašvaldība un ka
pensionāru padomes galvgalī ir tādi enerģiski, gudri
un talantīgi vadītāji kā Aija Kirhenšteine Salacgrīvā,
Aija Šmite Ainažos un Mārīte Mežgaile Liepupes
pusē. Ja ir tāds galvgalis un arī pārējā pensionāru
padome neguļ uz ausīm, dzīve izvēršas tik interesanta,
ka vasara aiztrauc vēja spārniem.
Tāds šis laiks izvērtās Salacgrīvas novada senioriem. Jaukā 5. jūnija rītā devāmies uz Rīgu, lai iepazītos ar mūsu
Latvijas parlamenta mājvietu - Saeimas
namu - un pavērotu, kā no iekšpuses izskatās Latvijas Televīzijas iespaidīgā ēka.
Saeimas namu apmeklēt mūsu Pensionāru
padomes priekšsēdētāju A. Kirhenšteini
bija uzaicinājusi Saeimas Eiropas komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukašēvica. Prāvā pulkā devāmies uz Saeimas
namu, kur mūs laipni sagaidīja pati Z. Kalniņa-Lukašēvica un pārstāvis no Reformu
partijas, kurš mūs iepazīstināja ar visām
Saeimas ēkām un to, kas tajās notiek.
Galvenajam Saeimas namam Jēkaba
ielā 11 ir sena vēsture. Tas celts no 1863.
līdz 1867. gadam Vidzemes bruņniecības
vajadzībām pēc baltvācu arhitekta Augusta Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski
izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Frīdriha
Baumaņa projekta. Nokārtojuši formalitātes iekļūšanai namā, izstaigājām greznās
zāles. Sarkanajā zālē, kas ir viena no lielākajām šajā ēkā, uz sēdēm pulcējas Saeimas
Prezidijs, notiek diskusijas, starptautiskas
konferences un citi pasākumi. Ļoti iespaidīgs ir zālē novietotais Austras koka formā
darinātais lielais svečturis, uz kura redzami Latvijas 19 vēsturisko apriņķu ģerboņi.
Zaļajā zālē notiek Saeimas amatpersonu
oficiālās tikšanās, Viesu zālē Saeimas
amatpersonas pieņem ārvalstu delegācijas,
tur rīko pieņemšanas un preses konferences. Interesanti bija aplūkot Dāvanu zāli,
kur izvietotas ārvalstu delegāciju pasniegtās dāvanas, ko Saeimas deputāti saņem ārzemju vizītēs. 3. stāvā apskatāmas telpas,
kur pirmās brīvvalsts laikā atradās Satversmes sapulces prezidenta Jāņa Čakstes
dzīvoklis. Protams, nozīmīgākā telpa ir
sēžu zāle, kas savu tagadējo izskatu ieguvusi pēc pārbūves 1997. gadā. Arhitekts
Andris Veismanis savā darbā izmantoja
Eižena Laubes 1922. gada noformējuma
metus. Lielā sēžu zāle sadalīta divās daļās ir atsevišķs deputātu sektors un viesu sektors. Tajā uzturas Saeimas viesi, diplomāti,
žurnālisti un deputātu palīgi. Arī mēs tur
pavērojām kārtējās sēdes norisi. Ienācām
brīdī, kad otrajā lasījumā tika izskatīts likumprojekts Par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmes Preambulā.
Atstājot Saeimas namu, nofotografējāmies uz ieejas kāpnēm un devāmies uz
Latvijas Televīziju. Pazīstamais, daudzkārt medijos redzētais ēkas apveids, plašās telpas, studijas ar augsto griestu krēslā
manāmām prožektoru virtenēm un kamerām, kas gatavas darbam... Dažu iecienītu
raidījumu dekorācijas studijā liekas itin
niecīgas un neizteiksmīgas. Šeit veido raidījumus 100 g kultūras, Sastrēgumstunda,
Panorāma u.c. Neliela raidījuma galviņa,
neliels galds un daži krēsli, bet visu pārējo - attēla plašumu un dziļumu, gaismu
un krāsu rotaļas - panāk ar optisko ierīču
palīdzību. Apskatījām pirmās TV raidījumu uzņemšanas iekārtas - smagas un
grūti pārvietojamas, pirmos televizorus ar
niecīgiem ekrāniņiem. Lai attēlu padarītu
lielāku, tiem priekšpusē novietots stikla rezervuārs ar ūdeni vai liela lēca. Bija
daudz tādu televizoru, kādus atceramies
redzējuši savā jaunībā. Nu tie te glabājas
kā muzejiska vērtība par izbrīnu mūsu
mazbērniem, kuri jau pieraduši vērot plakanos lielformāta plazmas ekrānus.

Salacgrivas
novada
pensionāri pie
Saeimas ēkas

Izceļojam visus stāvus - redaktoru telpas, aktieru ģērbtuves, dublāžas studiju,
kur aktieri ierunā latviešu valodā ārzemju filmu tekstus, sporta raidījumu studiju,
kur diktoriem bieži jātiek galā ar datiem,
kas ienākuši pēdējā brīdī pirms tiešraides.
Tam vajadzīga ideāla atmiņa un spējas improvizēt.
Visu cieņu televīzijas ļaudīm, kuri izveidojuši īstu muzeju! Mūsu gide Dagnija
gan to pieticīgi dēvē par piemiņas telpām.
Iepazīstoties ar visu, kas te redzams, rodas plašs priekšstats par LTV darbību no
pašiem pirmsākumiem. No attēliem pretī
raugās mūsu paaudzes cienītie un mīlētie
TV diktori Laimdota Rone, Valdis Čukurs,
Gerda Riekstiņa-Sinkēviča un citi. Turpat
saglabātas tik pazīstamās lellītes no TV
uzvedumiem - Gustiņš, trollīšu ģimene,
Annele, Tontons un Jurītis no raidījuma
bērniem Kling, klang, esam klāt, arī skapis no tā paša raidījuma. To atverot, pretī
raugās lielais, lempīgais leļļu puika Otto.
Vesela attēlu galerija atgādina kādreizējos
izcilos TV iestudējumus ar Viju Artmani,
Eduardu Pāvulu, Kārli Sebri un daudzām
citām mūsu spožajām skatuves zvaigznēm. Jaunākie materiāli, kas jau kļuvuši par vēsturi, atsauc atmiņā TV seriālu
Likteņa līdumnieki. Virkne krāsainu attēlu stāsta par šīs tautā iemīļotās garfilmas
tapšanas gaitu. 56 sērijas, kurās darbojās
189 aktieri un statisti! Acis grūti atraut no
bagātā faktu materiāla, taču gides laipnā
balss aicināja atgriezties 1. stāvā, kur varējām paēst pusdienas darbinieku ēdnīcā.
* * *
Pēc šīs ekskursijas A. Kirhenšteinei
un viņas komandai atkal rūpju pilnas galvas - jāgatavojas pensionāru svētkiem
29. jūnijā Salacgrīvas Zvejnieku parka
estrādē. Izdarīts viss - sarunāti autobusi,
lai uz svētkiem varētu ierasties seniori no
visa novada, gādāts par priekšnesumiem
un deju mūziku, par krietnu zupas katlu
un maizītēm katram kolektīvam, ir izplānotas atrakcijas un sporta spēles, kas vēlāk
notiek itin azartiski par spīti apnicīgajam
lietum. Visi jūtas labi zem estrādes plašā
jumta - gan draudzīgi kopā sasēduši klausītāji, gan koncerta sniedzēji - jautrie Zeļļi.
* * *
29. - 30. jūlijā Salacgrīvas seniori devās apceļot Igauniju. Maršrutu rūpīgi izplānoja A. Kirhenšteine un tūrisma firmas
Impro gide Antra Ābele - mūsu cilvēks no
Salacgrīvas. Visi ceļa izdevumi bija jāsa
plāno tā, lai seniori no savām trūcīgajām
pensijām varētu atlicināt naudiņu šādam
braucienam. Tas arī izdevās, un rezultātā
pavadījām kaimiņzemē 2 fantastiskas dienas.

Karstās jūlija saules pavadīti, devāmies
uz Igaunijas ziemeļiem. Neaizbraucot līdz
Tallinai, nogriezāmies uz Keilas ūdenskritumu - otro lielāko Igaunijā. Vareno
dolomīta plākšņu lauzuma vietā Keilas
upe šņākdama un putodama metas lejā no
6 m augstuma, lai trauktos uz jūru. Augšējā dolomīta plāksne ūdens straumes iedarbībā pamazām dilst, un kritums lēnām
atkāpjas. Vēlāk Keilas ūdens gāzmas varējām salīdzināt ar 8 m augsto, krietni varenāko Jagalas ūdenskritumu. Kaut arī sausā
vasara krietni samazinājusi līmeni upēs,
abi kritumi ir pietiekami iespaidīgi.
Kad sasniedzām Tallinas vecpilsētu,
saule paslēpās zilpelēku mākoņu gūzmā.
Paguvām uzkāpt vecpilsētas augstākajā
vietā, tad nogranda pērkons un nolija veldzējošs lietus.
Tiem, kas pāris gadu desmitu nebija apmeklējuši Tallinas vecpilsētu, tā sagādāja
patīkamu pārsteigumu. Šķita, ka tur valda
nebeidzama svētku noskaņa. Līko ieliņu
garumā, cik tālu vien acis rādīja, greznojās košas ziedu kompozīcijas un dažādiem
dekoratīviem elementiem norobežotas
āra kafejnīcas, skanēja mūzika, visur acis
žilbināja krāsaini rokdarbu un suvenīru
veikaliņi. Visam pāri - vēsturisko celtņu
smagnējo mūru senatnes elpa.
Pēc vecpilsētas apskates devāmies uz
majestātisko Kadriorgas pili un parku.
Tā nostūrī zem veciem, ēnainiem kokiem
pavisam pieticīgs izskatījās cara Pētera I
namiņš. Kad bijām apskatījuši lielo Dziesmusvētku estrādi un bojāgājušā mācību
burinieka Rusalka apkalpei veltīto pieminekli, braucām tālāk - papriecāties par
Igaunijas Niagāru - lielo Jagalas ūdenskritumu. Vakarā nokļuvām Nelijervē - izcili
skaistā vietā pie diviem ezeriem, kur atrodas plašs atpūtas komplekss, tā centrā - rūpīgi atjaunota pirmā Igaunijas prezidenta
Konstantīna Petsa bijusī vasaras rezidence.
Otrā dienā mūs gaidīja Lahemā nacionālais parks, kur apbrīnojām milzu akmeni, apskatījām Palmses muižu, Kesmu
- Kapteiņu ciemu, ko cēluši bagāti kapteiņi, kuri nodarbojās ar sāls un spirta kontrabandu. Pusdienojām senlaicīgajā Vitna
krogā, un tad sākās ceļš uz māju pusi.
Pēdējās dienas apskates nagla bija
14. gadsimtā dibinātā Rakveres pilsēta,
šoreiz galvenokārt viens objekts - mūru
ieskautā viduslaiku pils, kas paceļas stāva
un augsta pakalna virsotnē. Atkal jāpārvar
kāpņu kāpnes, taču kāpiens ir tā vērts. Netālu no pils kalna ziemeļrietumu stūrī milzīga skulptūra - 7 t smags bronzas taurs
vareniem ragiem. Pie pils vārtiem mūs
saņēma īsts viduslaiku mūks garā, raupjā

ģērbā, kas apjozts ar auklu. Viņa vadībā
iepazinām viduslaiku cietokšņa ikdienas
dzīvi. Redzējām karavīrus pulcējamies
un soļojam, dziesmai skanot, karogu un
smagus šķēpus nesot. Tad viņi izšāva no
īsta senlaicīga lielgabala. Pāri stikla grīdai
iegājām alķīmiķa istabā, drebinājāmies
kambarī ar inkvizīcijas moku rīkiem un
uzdrošinājāmies ieiet arī nāves istabā, kur
tumsā spokojās kāds bijušais pilskungs,
nejaukam troksnim skanot, celdamies augšā no zārka un zibinādams sarkanas acis.
Vasarā pilī strādā vietējie jaunieši, tēlodami viduslaiku karavīrus un pils ļaudis.
Tādā svelmē staigāt senlaicīgā karavīra
apģērbā ar dzelzs ķiveri galvā un smagu
šķēpu rokā nav nekāda izprieca. Varbūt
par to viņiem labi samaksā?
Ceļojuma nobeigumā jutāmies nedaudz
noguruši, taču noskaņojums visiem bija
labs. Radās doma, ka nākamajā vasarā
varētu apciemot mūsu dienvidu kaimiņus
Lietuvā.
* * *
22. - 23. augustā senioru koris Salaca
piedalījās lielajos senioru dziesmu svētkos, kas šogad izskanēja Madonā. Diriģente Arta Zunde un A. Kirhenšteine šo
braucienu izplānoja tā, lai seniori pirms
uzstāšanās varētu iepazīties ar Cēsu pili,
jauno Cēsu koncertzāli un paviesoties rokdarbnieces Vandas Podiņas darinājumu izstādē-darbnīcā. Pēc nakšņošanas Barkavā,
moži un atpūtušies, mūsu koristi pavadīja
skaistu dziesmotu dienu Madonā.
* * *
25. augustā 18 Salacgrīvas pensionāru,
spītējot apnicīgajam lietum, čakli talkoja
jūrmalā, sakopjot piekrasti no Zvejnieku
parka līdz ostai.
* * *
27. augusta rītā devāmies ekskursijā uz
Kolkas ragu. Lielajā autobusā brīvu vietu
nebija. Pa ceļam iegriezušies vecajā Kubeles skolā, kurā 19. gs. 40. gados mācījās
mūsu Dainu tēvs Krišjānis Barons, uzkāpuši Slīteres bākā, lai tālumā pāri mežu
masīviem ieraudzītu jūru, devāmies uz
Kolkas ragu. No turienes pavērās neaizmirstams skats uz dižjūras un Rīgas līča
ūdens masu milžu cīņām. Atceļš veda caur
jūrmalciemiem, kur varēja iegādāties un
nogaršot kurzemnieku žāvētās butes.
Vasara pagājusi. Klāt rudens ar jauniem
plāniem un izaicinājumiem. Ir jārosās, nav
laika skumt un īgņoties par negācijām. Jādarbojas un jādomā labas domas, tad nobīsies un pieklusīs nejaukās vecuma kaites.
Mēģināsim sagaidīt katru jaunu dienu kā
likteņa dāvanu un dzīvosim to ar prieku!
Anita Emse
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Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu
publiskai apspriešanai
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 16.07.2014. lēmumu Nr. 13-12-48 un
16.07.2014. vēstuli Nr. 13-15.1-128, ierosinātājs - SIA GREENWOOL, reģ. Nr. 40103771826, adrese Pasta iela 4 - 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis 25153008, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri Atkritumu pārstrādes un būvmateriālu konteineru tipa ražotnei Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov, LV-4033, zemes gabala kadastra numurs 66150080014.
Projektētājs: SIA GREENWOOL, adrese: Pasta iela 4 - 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164,
reģ. Nr. 40103771826, kontakttālrunis 25153008.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta - Salacgrīvas novada domes sēžu
zāle Salacgrīvā, 9. oktobris, plkst. 17, informatīvie materiāli būs apskatāmi līdz 24. oktobrim Salacgrīvas būvvaldē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033, kā arī Salacgrīvas domes
mājaslapā: www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/buvnieciba/publiskas_apspriesanas
Atsauksmju iesniegšanas termiņš Salacgrīvas novada būvvaldē - 24. oktobris.
Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par Salacgrīvas domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, - 64071996.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Burinieki jūras krastā
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,

kadastra Nr. 66600070042, kas sastāv no zemes gabala 0,0782 ha platībā un
palīgēkas 245 m2 platībā.
Izsoles sākumcena - 50 000 eiro.
Izsoles solis - 5000 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 6. novembra plkst. 17. Izsole notiks 7. novembrī plkst. 11 Liepupes
pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalības pretendentam līdz 6. novembra plkst. 17 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB bankā, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa 20 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986 vai Liepupes pagasta pārvaldē - tālr. 64020142, 64020118.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Meķi Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 66600100070, kas sastāv no zemes gabala 2,65 ha platībā un
nedzīvojamām ēkām - bibliotēkas, šķūņa un klēts.
Izsoles sākumcena - 5700 eiro.
Izsoles solis -100 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 10. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 11.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Melbārži Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 66600020075, kas sastāv no zemes gabala 0,2635 ha platībā un
dzīvojamās mājas 157,8 m2 platībā.
Izsoles sākumcena - 5600 eiro.
Izsoles solis - 100 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 28. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 11 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Ābeļziedi Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 66600040063, kas sastāv no zemes gabala 1,84 ha platībā un
Tūjas tautas nama ar kadastra apz. 66600040063001,
pagraba un šķūņa ar kadastra apz. 66600040063002, kūts pamatiem
ar kadastra apz. 66600040063004 un šķūņa ar kadastra apz. 66600040060063008
Izsoles objekts ir apgrūtināts ar diviem dzīvojamo telpu īres līgumiem
(88,20 un 63,00 m2 platībā), īres līgumi noslēgti uz nenoteiktu laiku.
Izsoles sākumcena - 8400 eiro.
Izsoles solis - 200 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 28. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 10.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa - 20 eiro (tai skaitā PVN 21%) un
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64020118) un reģistrēties
izsolei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli
saimniecībās Ainažu un Salacgrīvas pagastā
Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Kvartāla
Nr.

Nogabala Nr.

Kadastra apz.

Nogabala
Pārdo
nosacītā cena
šanas
izsolei €
platība m²

1.

Ķīļmeži, Ainažu pagasts

1

2

66250010040

118,05

2940

2.

Ķīļmeži, Ainažu pagasts

1

1

66250010040

8,42

154

3.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

2; 6; 8

66250010059

67,75

1165

4.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

7; 9; 12

66250010059

10,19

135

5.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

13; 15; 16; 18; 66250010059
19; 20; 21; 22

246,46

3950

6.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

25; 26

66250010059

25,78

400

7.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

2

66720030045

56,28

270

8.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

10

66720030045

15,66

120

9.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

8; 12

66720030045

52,74

550

10.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

18

66720030045

73,29

750

11.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

1

66720030045

526,35

4900

12.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

9

66720030045

328,44

9000

13.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

9; 14; 15

66720030045

312,81

6410

14.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

17

66720030045

375,88

10 900

15.

Spurdzes, Salacgrīvas pagasts

1

1; 3; 4; 5; 8

66720090216

588,37

12 140

Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 10. novembra plkst. 17, tā notiks 11. novembrī plkst. 15
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa par katru cirsmu, uz kuru tie piesakās, - 20 eiro (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izvēlētās cirsmas
nosacītās cenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, tālr. 64071986.
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Konkurss Dabai labu darīt!
skolēniem un pirmsskolēniem

SIA ZAAO sadarbībā ar Latvijas Zaļo
punktu aicina ZAAO darbības reģiona
skolas un pirmsskolas izglītības iestādes
iesaistīties otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu nodošanas konkursā Dabai
labu darīt!.

Konkurss tiek rīkots jau četrpadsmito
gadu, šogad iegūstot jaunu skanējumu tā
nosaukumā. Konkursa rīkotāji vēlas, lai
bērni aizdomātos, ka viss liekais nav jāizmet, vairākas lietas iespējams nodot otrreizējai pārstrādei jaunu lietu radīšanai, tā
saudzējot dabas resursus.
Gadu no gada konkursam ir liela atsaucība. Iepriekšējā mācību gadā tika
savāktas 284 t makulatūras, kas pasargāja no nociršanas 3692 kokus, un 194 m3
PET pudeļu, kas ļauj neiegūt 5000 l naftas
produktu.
Informācija par konkursu pieejama mājaslapas www.zaao.lv sadaļā Sabiedrības
izglītošana/ projekti. Piedaloties konkursā,
ikviena skola un pirmsskolas izglītības ies-

tāde varēs tikt pie vērtīgām balvām - par
katru savākto tonnu papīra vai katriem
10 m3 PET pudeļu tiks piešķirta dāvanu
karte 7 eiro vērtībā, ko varēs izmantot kancelejas preču iegādei. Papildus tam katras
skolas un pirmsskolas izglītības iestādes
aktīvākais individuālais konkursa dalībnieks saņems pārsteiguma balvu un viena
visaktīvākā skola un pirmsskolas izglītības
iestāde - lielo pārsteiguma balvu.
ZAAO ir pašvaldību dibināts uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus un aktīvi darbojas sabiedrības vides izglītošanas
jomā, lai veicinātu apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu. Latvijas Zaļais punkts ražotāju atbildības organizācija Latvijā,
kas nākamgad svinēs 15 gadu. Latvijas Zaļais punkts rūpējas par izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmu izveidi visā Latvijas teritorijā.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2013. gada 20. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada
17. septembra sēdes lēmumu Nr. 324 (protokols Nr. 9; 5.§)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 22. punktu

Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada
20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
1. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Publiskās apspriešanas procedūru
rīko, ja pilsētas un ciema teritorijā ārpus
meža Salacgrīvas novadā koku izciršana
paredzēta:
10.1. publiski pieejamos objektos (parkos un skvēros);
10.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:
alejā (ritmiski (secīgi) rindā stādīti koki
ceļa, ielas vai takas abās pusēs), arī tad, ja
tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā.”
2. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

“12. Institūcija nodrošina informācijas
par publisko apspriešanu izvietošanu novada domes mājaslapā www.salacgriva.lv
un vietējā laikrakstā.”
3. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Personai jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), zaudējumu atlīdzības
aprēķinā pašvaldības koeficients ir:
l ja koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, tās vērtība tiks samazināta -1;
l ja koks būtiski ainavu neietekmē -0,5”.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 17.09.2014. lēmumam Nr. 324
(protokols Nr. 9; 5.§)
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 7
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
4. Informācija par administratīvajām procedūrām
5. Informācija par konsultācijām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi papildināti ar normu, kas papildina gadījumu
skaitu, kad jārīko publiskās apspriešanas procedūra pilsētas un
ciema teritorijā ārpus meža (sabiedriski nozīmīgos gadījumos alejā), lai plašāk informētu sabiedrību un iesaistītu to lēmumu
pieņemšanā ainaviski nozīmīgās vietās.
No saistošajiem noteikumiem ir izslēgta zaudējumu atlīdzības par
dabas daudzveidības samazinājumu aprēķina formula saistībā ar
koku ciršanu ārpus meža aprēķinu un kārtību.
Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu būtiski neietekmē.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Salacgrīvas novada pašvaldība.
-

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Trofiska vēnu čūla ārstēšanas un
profilakses iespējas

2014. gada 24. septembris

Fotobiedrība rīko konkursu
Domājot par Salacgrīvas novada 2015. gada
kalendāru, fotobiedrība Salacgrīva izsludina fotokonkursu Plašās, saulainās Salacgrīvas novada
ainavas.
Attēlam jābūt uzņemtam Salacgrīvas novadā.
Fotogrāfijai jāataino gaisma, saule un plašs dabas
skats (ainava). Piemēram, plaša pļava vai lauks,
plaša jūra vai pilsēta. Pēc sajūtām jābūt plašumam, gaismai, gaisīgumam, vieglumam.
Konkursā var piedalīties ikviens. Viena autors

var iesniegt 4 horizontālas bildes, sūtot tās uz
e-pastu salacgrivasfoto@gmail.com līdz 8. oktobra vakaram.
Bildes vērtēs neatkarīga žūrija, tajā nebūs ne
Salacgrīvas fotobiedrības biedru, ne novada iedzīvotāju.
No iesūtītajām bildēm veidosim izstādi. Labāko darbu autori tiks īpaši sumināti. Gaidām jūsu
fotogrāfijas!

Aicinām iesaistīties teritorijas
plānošanā!
Hroniska vēnu mazspēja mūsdienās kļūst par arvien biežāk
sastopamu patoloģiju. No vienas
puses tas skaidrojams ar vairāk
pieaugošo iedzīvotāju mazkustīgumu (ilgstoši sēdošs vai stāvošs
darbs), lieko svaru, kā arī ar iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanos, no otras - ar labākām,
precīzākām diagnostikas un terapijas iespējām. Trofiska vēnu
čūla ir hroniskas vēnu mazspējas
smagākā klīniskā stadija. Trofisku vēnu čūlu galvenais izcelsmes
faktors ir ilgstoša venozā spiediena paaugstināšanās, kas veidojas
sakarā ar neārstētu maģistrālo
zemādas vēnu mazspēju, kā arī
posttrombatisko sindromu (trombi uzsūcas, bet vēnu vārstules noārdās).
Rietumeiropas attīstītajās valstīs sadzijušas un vaļējas trofiskas čūlas (smagākajās stadijās)
sastopamas līdz pat 2% no populācijas. Ikdienā klīniskajā praksē
redzot ārkārtīgi daudzos pirmreizējos neārstētos pacientus,
kuri cieš no šīs slimības smagākās formas, jādomā, ka trofiskās
čūlas Latvijā ir daudz biežāk
sastopamas nekā kaimiņvalstīs.
Šai tendencei ir vairāki negatīvi
aspekti - tā rada pacientam ievērojamu dzīves kvalitātes pazemināšanos, sociālas problēmas, cieš
līdzcilvēki, čūlu pacienti no sabiedrības izvairās paši vai tiek izstumti, cilvēki bieži zaudē darbu,
bet lielos ārstēšanās izdevumus
nereti viņiem jāsedz pašiem.
Trofisko čūlu sekmīgas terapijas pamatā ir precīza un pareiza
diagnostika, izmantojot modernās medicīnas iespējas, un adekvāta, uz pierādījumiem balstīta
un pamatota terapija. Pareizas
diagnozes uzstādīšanai kā svarīgākā un informatīvākā metode
jāmin ultrasonogrāfijas diagnostika, kas ļauj ātri un precīzi noteikt izmaiņas kāju asinsvados izvērtēt arteriālo asinsapgādi, vizualizēt dziļo vēnu trombozes vai
posttrombotiskas izmaiņas un to
lokalizāciju, novērtēt asins plūsmu virspusējās un dziļajās stum-

bra vēnās.  Šī metode uzskatāma
par zelta standartu diagnozes noteikšanā. Tās veikšanu vajadzētu
uzticēt flebologiem, kuriem ir ne
tikai iemaņas diagnostikā, bet arī
pieredze iegūto datu interpretācijā un tālākās terapijas plāna sastādīšanā.
Ārstēšanas mērķis ir uzlabot
pacienta dzīves kvalitāti. Tās pamatā ir kompresijas terapija, kam
ir neaizstājama loma trofiskās
vēnu čūlas sadzīšanā. Ar kompresijas terapijas palīdzību tiek
likvidēts paaugstinātais spiediens
vēnās, samazināta vai likvidēta
tūska, sanēta lokālā infekcija, tā
samazinot pacienta subjektīvās
sūdzības un ierobežojot hroniskas vēnu mazspējas progresēšanu. Biežāk izmatotais terapijas
pasākumu komplekss sastāv no
kompresijas, lokālās, fizio- un
fizikālās, tāpat sistēmiskas medikamentozas terapijas, ķirurģiskas
ārstēšanas un putu skleroterapijas. Pēc čūlas sadzīšanas pacientiem jāturpina kompresijas terapija.
Ja trofiskā vēnu čūla, pielietojot adekvātu terapiju, neizrāda
dzīšanas pazīmes 3 mēnešu laikā
vai nesadzīst 12 mēnešu laikā,
tā uzskatāma par terapijas rezistentu čūlu (tāda, kas nepadodas
ārstēšanai). To ārstēšanā vislabākā terapijas metode ir shave
operācija. Šī ārstēšanas metode
ir ļoti efektīva un droša. Ķirurģiskā ceļā trofiskās čūlas gultne
tiek attīrīta jeb noskūta ar speciāla instrumenta palīdzību līdz
labi caurasiņotiem audiem. Tad
tīrā brūces gultne tiek pārklāta ar
paša pacienta ādas transplantātu.
Mūsu (ārstu-flebologu) uzdevums ir maksimāli samazināt
hroniskas venozas mazspējas
smagākās pakāpes - trofiskas
vēnu čūlas izplatību, kas panākams ar precīzu diagnostiku,
efektīgas terapijas nodrošināšanu
un paša pacienta līdzdalību.
Gaidīsim jūs uz izbraukuma
konsultācijām Salacgrīvā!
Ar cieņu Dr. Sandra Prāve

Dr. N. Oščenkovas ārsta praksē
Salacgrīvā, Vidzemes ielā 4

VĒNU DIENA

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 tā izstrādei.
Aicinām ikvienu interesentu aktīvi piedalīties
teritorijas plānojuma izstrādē! Aicinām nekustamo
īpašumu īpašniekus izvērtēt sava nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākā
nākotnē notiks apbūve, apmežošana vai citas aktivi-

tātes, kas varētu mainīt funkcionālo zonējumu.
Ja vēlaties mainīt nekustamā īpašuma funkcionālo zonējumu, lūdzam iesniegt savus priekšlikumus
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
adresi, faktisko adresi (rakstot iesniegumu, aicinām
izmantot veidlapas paraugu).
Vineta Krūze,
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja

SALACGRĪVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

______________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums

_______________________________________________________
tālruņa nr. un/vai e-pasts

_______________________________________________________
adrese korespondencei

IESNIEGUMS PAR FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA MAIŅU TERITORIJAS
PLĀNOJUMA IZSTRĀDES IETVAROS
Nekustamā īpašuma adrese (nosaukums)
________________________________________________________________________________
Kadastra numurs/apzīmējums
kopējā platība:
Īpašnieks (-i)1

___________________________________________________________

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese/ juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese,
kontaktpersonas vārds uzvārds

Funkcionālā zonējuma izmaiņas (tikai saskaņā ar pievienotiem funkcionālā zonējumu veidiem, visam nekustamajam
īpašumam vai daļai):

Citi priekšlikumi

Funkcionālā zonējuma veidi2:

1. savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
2. mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM);
3. daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD);
4. jauktas centra apbūves teritorija (JC);
5. publiskās apbūves teritorija (P);
6. rūpniecības apbūves teritorija (R);
7. transporta infrastruktūras teritorija (TR);
8. tehniskās apbūves teritorija (TA);
9. dabas un apstādījumu teritorija (DA);
10. mežu teritorija (M);
11. lauksaimniecības teritorija (L);
12. ūdeņu teritorija (Ū).

Klāt pievienojamie dokumenti:
1) Īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas (Zemesgrāmatas apliecība);
2) Pilnvarotām personām paraksta tiesību apliecinošie dokumenti vai to kopijas;
3) Nekustamā īpašuma robežplāna kopija (ja maināms zonējums daļai īpašuma, to attēlot grafiski);
4) Komercreģistra vai uzņēmuma reģistra izdota aktuāla izziņa par parakstīt tiesīgo personu.
Datums, vieta ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ierosinātāja paraksts un atšifrējums vai e-paraksts

trešdien, 24. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 19.00.
Pieņems «Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas»

FLEBOLOĢE Dr. SANDRA PRĀVE,

veicot pacientiem kāju vēnu sonogrāfisku izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.
Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju pa tālruni

67315316, 67610217, 67374747

fiziskām personām iesniegumu raksta katrs īpašnieks vai pievieno pilnvaru, ja raksta viens no īpašniekiem, juridiskām
personām iesniegumu raksta katrs īpašnieks vai pievieno pilnvaru, ja raksta viens no īpašniekiem
2
saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”
1

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 24. septembris

Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības Mūsu
ķepas vadītāja Ligita Šteina teic
lielu paldies visiem dzīvnieku
saimniekiem un viņu mīluļiem,
kuri piedalījās Salacgrīvas pilsētas svētku suņu izstādē un parādē.
- Biedrības aktīvisti un atbalstītāji šobrīd veido Latvijā
pirmo dzīvnieku pastaigu parku,
notiek suņu apmācība. Jau trešo
gadu - šovasar katru otrdienu pie instruktores Ilzes Zvaigznes
mācās vairāk nekā 10 suņi un
viņu saimnieki. Kamēr vien ļaus
laikapstākļi, mācības turpināsies. Instruktore Ilze labprāt
brauc pie mums, rāda, stāsta,

Paldies!

konsultē. Ja ir jautājumi, droši
varat zvanīt Ilzei - 29125599, stāsta Ligita.
Jau trešo gadu Mūsu ķepu
biedri ar saviem mīluļiem piedalījās Salacgrīvas pilsētas
svētkos un rādīja, ko iemācījušies. Ligita uzskata, ka tas ir
ļoti interesanti, vajadzīgi un
vērtīgi, viņai prieks par atsaucīgiem cilvēkiem, kuri nāca un
piedalījās. Dzīvnieku parādi vadīja Jānis Pavlovskis - Latvijas
Kinoloģiskās apvienības prezidents. Ligita pateicas visiem
šīgada pilsētas svētku dzīvnieku parādes 11 dalībniekiem, no
kuriem vecākajam bija 9 gadi,
jaunākajam nepilns gadiņš, to-

starp arī mazajam trusītim. Jau
tagad Ligita plāno, ko darīt nākamajos pilsētas svētkos. Viņa
iesaka dzīvnieku saimniekiem
laikus padomāt, kā padarīt parādi krāšņāku, interesantāku un
atraktīvāku. Vislielākais paldies
lielākajiem atbalstītājiem un
palīgiem Uldim Apsītim, Līgai
Miezei, Pārslai Amoliņai, Ilzei
Paurai, brīvprātīgajai Veltai
Tropai, kura voljeros vai pie sevis mājās pieskata noklīdušos,
pamestos un pazudušos suņus.
Ligita teic paldies arī Salacgrīvas novada domei, kultūras namam un vetaptiekai par sarūpētajām dāvanām.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas tirgus nomas un apsaimniekošanas,
gadatirgu organizēšanas, Jūras svētku un
Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecības
organizēšanas tiesību konkurss
Salacgrīvas novada dome organizē Salacgrīvas
tirgus nomas un apsaimniekošanas, gadatirgu organizēšanas, Jūras svētku un Salacgrīvas pilsētas svētku tirdzniecības organizēšanas tiesību konkursu.
Nomas objekts - Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā,
Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Krusta
ielā 3, tirgus paviljona, tirgus nojumes, tirgus laukuma nožogojuma, kā arī tirgū esošās kustamās
mantas, zemes gabalu daļas Bocmaņa laukums, Viļņu iela 4, Ostas iela 4. Nosacītā nomas maksa mēnesī: Salacgrīvas tirgus kompleksa nomas maksa
384,54 EUR  mēnesī (tā veidojas no zemes gabala
Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas maksas 11,84 EUR  
mēnesī, nekustamās mantas un kustamās mantas
nomas maksas 372,70 EUR mēnesī); zemes gabalu

daļas Bocmaņa laukums nomas maksa 1,36 EUR
mēnesī (jeb 0,04 EUR par vienu kalendāro dienu),
Viļņu iela 4 nomas maksa 8,48 EUR mēnesī (jeb
0,28 EUR par vienu kalendāro dienu), Ostas ielas
4 nomas maksa 11,46 EUR mēnesī (jeb 0,38 EUR
par vienu kalendāro dienu), kas maksājama par dienām, kurās tiek organizēta tirdzniecība zemesgabalos. Nomas termiņš - 3 (trīs) gadi.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2014. gada 26. septembra plkst. 16 Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
tālr. 64071982. Pretendentu iesniegto pieteikumu
atvēršana notiks 29. septembrī plkst. 10 Salacgrīvas
novada domes telpās.
Sīkāka informācija www.salacgriva.lv.

Atjaunosim Autoceļu fondu!

Jau pavasarī visi vadošie politiskie spēki tika aicināti parak
stīt vienošanos, kurā apņemas,

ka pēc 12. Saeimas vēlēšanām,
pieņemot 2015. gada valsts budžetu, tiks atjaunots Autoceļu
fonds vai Saeimas apstiprināta,
Finanšu ministrijai saistoša vidēja termiņa investīciju programma
ceļu uzturēšanai, grozot likuma
Par autoceļiem 12. panta ceturto
daļu un izslēdzot no tās vārdus ja
gadskārtējā valsts budžeta likumā nav noteikts citādi.
Vienošanos PAR fonda atjaunošanu parakstīja partija Latvijas
Attīstībai, Zaļo un Zemnieku savienība, sociāldemokrātiskā partija Saskaņa, Latvijas Reģionu
apvienība, kā arī partijas Vienoti
Latvijai, No sirds Latvijai un Vienotība. Fonda atjaunošanu neatbalsta Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Visu

Latvijai! - TB/LNNK.
16. septembrī viena mobilās
reklāmas piekabe ar plakātu ieradās Salacgrīvā, lai informētu
pilsētas iedzīvotājus par partiju
nostāju un palīdzētu izdarīt izvēli
vēlēšanās.
Vienošanās iniciatīvu sabiedriskās organizācijas izvirzīja, lai
novērstu ceļu lietotāju samaksāto
nodokļu necaurskatāmu izlietošanu ar autoceļiem nesaistītiem
mērķiem. Organizācijas arī sekos
līdzi, kā partiju apņemšanās tiek
īstenota pēc vēlēšanām.
Zigmārs Brunavs,
«Latvijas Ceļu būvētājs»
Tālr. 29404218,
e-pasts lcb@lcbb.lv;
www.lcbb.lv

Salacgrīvas novada dome
Zivju fonda finansētajā projektā
papildinājusi zivju resursu aizsardzībā iesaistīto inspektoru un
pilnvaroto personu aprīkojumu.
Tika iegādāta nakts redzamības
ierīce termovizors, kā arī 3 UHV
radiostacijas reidos iesaistīto
personu savstarpējai saziņai un
videoreģistrators, kas nodrošina
pusstundu ilgu ierakstu un palīdzēs strīdu situācijās.

Iegādāto aprīkojumu liks
lietā zivju resursu aizsardzības
reidos, kas tiek veikti, sadarbojoties pašvaldībai, valsts institūcijām, makšķernieku klubam Salackrasti un Vidzemes
zvejnieku biedrībai. Pastiprināti
reidi notiks lašu nārsta lieguma
laikā.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Jauns nolikums par
atbalstu nevalstiskajām
organizācijām
Salacgrīvas novada domes
septembra sēdē apstiprināja jaunu
nolikumu Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada dome atbalsta
nevalstiskās organizācijas. Šis
nolikums nosaka kārtību, kādā
biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas jeb nevalstis-

kās organizācijas iesniedz finanšu
pieprasījumus darbības atbalstam.
Finanšu pieprasījumus nākamam
budžeta gadam var iesniegt no
1. oktobra līdz 1. novembrim.
Ar nolikumu var iepazīties novada mājaslapas www.salacgriva.lv
galvenajā sadaļā.

Pateicība

Korģenes skolas 140 gadu jubilejas salidojuma organizatores
Gunita Bisniece un Ilze Baumane izsaka lielu pateicību labajiem
palīgiem, kuri ar darbu un materiāliem atbalstīja šo pasākumu.
Liels paldies Kapteiņu ostai un īpaši Arnim Viļļam par krēsliem,
Antrai Zvīnei par ziediem, skaisti noformējot estrādīti, Korģenes
brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem par meijām, Haraldam Braunam
par vizināšanu zirga pajūgā. Liels paldies par ieguldīto darbu Andai
Rozmisai, Romānam Rozmisam, Kristīnei Seinasei, Lailai Rozenbergai, Anetei Rozenbergai, Zanei Holmai, Baibai Holmai, Astrīdai
Putniņai, Dairai Cīrulei, Agnesei Talcei, Naurim Šternam, Matīsam
Bisniekam, Guntaram Ūdrim, Ivaram Bisniekam, Jānim Seinasam
un Uvim Ķirsim.

fotokonkursa
Puķes un ziedi
darbu izstāde.
Autori:
Ilona Veide, Māra Birzgaile,
Inese Sāre, Maiga Sāre,
Marina Sīle, Baiba Dālberga,
Guntars Vītols, Lāsma Bezdelīga,
Verners Kristiansens,
Sintija Papiņa, Andrejs Komarovs

30. septembrī 11.00
Liepupes vidusskolā
literāro un audio vizuālo
darbu jaunrades konkursa

Jauno sezonu sāk
Liepupes pagasta
tautas nama
pašdarbības
kolektīvi!

Aicināts ikviens atbilstoši interesēm!
l

l

l

Mana vasara
noslēguma
sarīkojums.

l

Viesosies aktrise Zane Jančevska
ar draugiem.
Ieeja brīva.
l

25. oktobrī 19.00
Liepupes pagasta tautas namā
Duntes Mežgravās

RAŽAS BALLE
Salacgrīvas novada konkursa
Sakoptākā sēta noslēgums.
Laureātu sumināšana.
Tradicionālais zaptu konkurss
un degustācija ar
Liepupes amatierteātra izdarībām
(piedalās visdažādāko veidu
ievārījumi, konservējumi, sulas,
vīni un citi brūvējumi).
Muzicēs Trešā brigāde
(Māris Balodis &Co).

Uz neilgu brīdi mobilās reklāmas piekabe piestāja Salacgrīvā, Jahtu ostas laukumā
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Zivju fonda līdzekļi
zivju resursu
aizsardzībai

Duntes Mežgravās

Lai aicinātu Latvijas iedzīvotājus atbalstīt Autoceļu fonda
atjaunošanu, kas garantētu
atbilstošu un prognozējamu
finansējumu autoceļu būvei
un remontiem, četras sabiedriskas organizācijas - biedrība
Latvijas Ceļu būvētājs, Latvijas
Pašvaldību savienība, Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Motoklubu
asociācija - 16. septembrī sāka
kampaņas noslēdzošo posmu,
kurā iepazīstinās iedzīvotājus
visā Latvijā ar to, kuras partijas ir PAR labiem ceļiem un
kuras - PRET.

l

Ieeja - 3 eiro.
Konkursu dalībniekiem ieeja brīva!
Vietas pie galdiņiem, lūdzu,
rezervēt pa tālruni 64023932 vai
tautas namā.

Deju kolektīvi Liepupīte un
Ulubele (mēģinājumi Tūjas
Ābeļziedos),
vadītājs Jānis Trezuns.
T. 26331596
Amatierteātris (mēģinājumi
skolā un Duntes Mežgravās),
režisore Inese Broka.
T. 29515219
Jauktais koris Pernigele
(mēģinājumi Duntes
Mežgravās),
diriģente Arta Zunde.
T. 26486974
Folkloras kopa Skale
(mēģinājumi Duntes
Mežgravās),
vadītāja Arta Zunde.
T. 26486974
Vīru ansamblis (mēģinājumi
Duntes Mežgravās),
vadītājs Andris Zunde.
T. 26526554

28. septembrī 14.00
Duntes Mežgravās

Liepupes senioru
gada balle
«Jau atkal rudens»
Koncertā muzicēs svētciemiešu
Borozdinu ģimene.
Danči un sadziedāšanās
kopā ar Valda Andersona kapelu.
Kādu tūri uzlaidīs arī Liepupes vīru
ansamblis un Māris Trankalis.
Vietas pie galdiņiem un transportu,
lūdzu, pieteikt tautas namā.
Tālrunis 64023932
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Sveiciens
jubilāriem

Ainažu kultūras namā

Ar 50 bučām
ZELTA KĀZĀS
sveicam
Irinu un Robertu
Plūmes!

Koku lapas viegli kā dzijas ārdās,
Rudens visas tās sniegos ieadīs.
Paliks siltums, kas bijis sirdī un vārdos,
Kamēr skumju rētas pēc vasaras dzīs.
Paliks ilgas, ko dzērves vij saucienā savā,
Kamēr vientuļas kļavas uguņu raksts
Neļauj rudenim nākt savas dvēseles pļavās,
Bet lai vienmēr tur neprāta dzirksteles sprakst!

Jānis, Ramona,
Astrīda, Viesturs,
Alla

Klāt rudens ar bagātu ražu, zeltītām lapām un smagiem
padebešiem. Ir laiks pārlūkot krājumus ziemai un
palūkoties pēc siltākām zeķēm, atcerēties mīļus un labus
radus, draugus un kaimiņus. Šis ir īstais laiks atcerēties,
piezvanīt, aiziet ciemos...
Sveicieni jubilāriem svētkos!
Spēku, veselību un izturību, rudeni un ziemu sagaidot!

Oktobris BIBLIOTĒKĀS
4.X 15.00

Klubiņā Noskaņa - Atcerēsimies
vasaru!
29.IX - 10.X Izstāžu cikls Latviešu gadskārtu
ieražas
Veļu laiks
28.X
Simjūda diena
6.X
Izstāde Smejies vesels! - Kristapa Auzenberga karikatūras un komiksi
9.X
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku
tikšanās ar izstādes Mani vaļasprieki
autori Ēriku Priekuli
Oktobrī
Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem Āboli
bolās
Izstādes
Maigas Sāres fotomirkļi … tā vienkārši notiek
Es nekad neeju atpakaļgaitā, bet
atgriežos gan, jo mīlestība ir noslēgts
aplis - rakstniecei Norai Ikstenai - 45
Mana sirds no zemes smeltā… - rakstniekam Fricim Rokpelnim - 105
Oktobrī
Izstāde Korģenes skolai - 140
1. - 10.X
Tematiskā izstāde T. Heijerdālam - 100
3.X 11.00
Pasākums bērniem Mans mājdzīvnieks
17.X 17.30 Tematiskā pēcpusdiena Pašu gatavots
22.X 16.30 Radošā nodarbība bērniem
Rudens lapu pušķi
27.X 16.30 Literārs pasākums skolēniem Spoki
nāk!
31.X 15.00 Krustvārdu mīklu pēcpusdiena
3.X
Rīta stunda bērniem
Sveicināti, mazie brāļi ķepainie, pekainie, astainie!
12.X
Bērnu un Jauniešu žūrijas 2014 Starta
diena
Oktobrī
Literatūras izstādes:
Tūrs Heijerdāls - noslēpumu atklājējs norvēģu etnogrāfam un ceļotājam
T. Heijerdālam - 100
Oskars Vailds - ar visnopietnāko seju
par visneticamākajām lietām - angļu
dramaturgam, rakstniekam un dzejniekam O. Vaildam - 160
Ar ķepu uz sirds!
Izstāde, veltīta Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai
1. - 4.X
Tāds darbs, tāds mūžs, arvienu
steidzīgs, Bezgala grūts un nepatei
cīgs, Bezgala liels un cildināms…
(L. Brīdaka) Skolotāju dienai veltīta dzejas izstāde
7. - 11.X
Dzīvnieki - mani draugi - izstāde,
veltīta Pasaules dzīvnieku aizsardzības
dienai
13. - 17.X
UNESCO nedēļa
Stāstu lasīšana bibliotēkā
28.X 14.00 Pasākums mājsaimniecēm Rudens
raža burciņā

2014. gada 24. septembris

Salacgrīvas
bibliotēkā
Salacgrīvas
b-kas
bērnu lit.
centrā

Svecīšu vakars
27. septembrī 14.00
Liepupes kapos

Lielsalacas
evaņģēliski luteriskās
draudzes svecīšu
vakari
27. septembrī
l 15.00 Kuiķules kapos
l 17.00 Salacgrīvas kapos
4. oktobrī 15.00 Brīdagas kapos
11. oktobrī 15.00 Ainažu kapos

Pareizticīgo draudzes
svecīšu vakari
4. oktobrī
l 12.00 Ainažu kapos
l 15.00 Stienūžu kapos
l 18.00 Salacgrīvas kapos

Oktobrī
4.X			
10.X 16.00
				
1.XI 18.00
				

Jēkaba Lībmaņa gleznu izstāde
Saeimas vēlēšanas
rudens ražas ballīte skolēniem (biedrība Vecāki
Ainažu jaunatnei sadarbībā ar kultūras namu)
muzikāla teātra izrāde Dzejniece. Mirdzas Ķempes
mīlestība. Lomās: Raimonda Vazdika, Ģirts Šolis un
Andris Bulis.
Režisors - Ģirts Šolis. Ieeja - 7 eiro

Savu darbu kultūras namā atsāk
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

1.X 13.30

skolas vecuma bērnu deju kolektīvs Jūrmalnieks
(skolas zālē)
		 16.00 pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs Zvirgzdiņi
2.X 16.00 bērnu amatierteātris
		 18.00 pieaugušo amatierteātris
7.X 19.00 jauktais koris Krasts
10.X 19.00 deju kolektīvs Randiņš.
Visos kolektīvos gaidām bijušos un, protams, jaunus dalībniekus!
18. oktobrī plkst. 16
Pāles kultūras namā

Anitas Emses
grāmatas Saknes
atvēršanas svētki un
2. Vidzemes lībiešu
pēcteču saiets.
Vakara noslēgumā dejas
ar grupu Bitīt’ matos.
Reģistrēšanās Pāles
novadpētniecības muzejā no 15.00.
Pieteikties līdz 10. oktobrim
pa telefonu 28724310.

Nēģu diena
Salacgrīvā
11. oktobrī
no pulksten 12.00
iespēja viesoties visos trīs
Salacas nēģu tačos
un apmeklēt nēģu taci
Svētupē.
Salacgrīvas muzejā 10.00 - 15.00
ekspozīcija par nēģu zveju Salacā
Zutiņš murdā un aktivitātes
ar puzlēm un konstruktoriem,
filma No eglēm līdz nēģiem

Ainažu
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkā

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.
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