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Salacgrīvas novada
izdevums

Jūras svētki 2019 

Salacgrīvas novada dome

Bocmaņa laukumā 
14.00 «AG XTREME moto šovs» ar moto triāla un enduro motocikliem.

Zvejnieku parkā
10.00 Basketbols (5:5).
11.00 Volejbols 4:4 – hokeja laukumā.
13.00–15.30 Sviedlīnes mešana.
13.00–15.30 Zvejnieku zābaka mešana (vīriešiem un sievietēm).

Zvejnieku parka estrādē 
20.00 Koncertā «SVĒTKI JŪRAI» muzicēs 
Andris Ērglis, Normunds Rutulis 
un draugi
22.00 Ballē grupas – APVEDCEĻŠ, 
GALAKTIKA  un  DJ KODI HARPER
24.00 Svētku uguņošana

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst 18.00: EUR 6,00
Pensionāriem (uzrādot apliecību) un bērniem līdz skolas vecumam – EUR 4,00 
bērniem, jaunākiem par 3 gadiem – bez maksas.
Pasākumā neielaidīs ar dzērieniem stikla tarā.

Ostmalā 
9.30 Sacensības smaiļošanā.
11.00–12.00 Glābšanas riņķa mešana ūdenī uz precizitāti (vīriešiem un sievietēm).

10.00–15.00  SIA BAŅĶIS vizinās 
ar zvejas kuģiem jūrā bez maksas! 
Laukumā pie kultūras centra
No 9.00 Zivju, mājražojumu un amatniecības preču tirdziņš.
12.00–16.00 
• Smaiļošanas sacensību uzvarētāju sveikšana.
• Tautas mākslas kolektīvu dižošanās svētku koncertā 
        «JŪRAS SPĒKU SMEĻOS» 
              Piedalās deju kolektīvi «Tingeltangels», «Randa», 
             «Saiva», «Ulubele»,  pūtēju orķestris «Enkurs».
• 12.30–14.30 Sacensības svara stieņa celšanā «Latvijas spēcīgākā 
         pilsēta 2019», lai noskaidrotu uzvarētāju, skaitot visu rezultātu 
         kopsummu kilogramos, kas pacelta konkrētajā pilsētā. 
         (Rīko Latvijas Pauerliftinga federācija)
• 13.30–14.00 Vokālā ansambļa «Dziedātprieks» koncerts.
• 14.40–15.40  Postfolka grupas  «Imanta Dimanta un draugi» 
         koncerts «IZAUGA MĀTEI BRĪNUMA MEITA».
• 15.15 Mašīnas vilkšanas sacensības – gan puišiem, gan meitām.
• Radošās darbnīcas: rotu darināšana, JIC BĀKA meistarstiķi, 
         māla veidošana.
• Atpūtas zona lielajiem un smilšu kaste mazajiem.
• Piepūšamās atrakcijas bērniem.
• Laša zupas baudīšana.

Salacgrīva, 13. jūlijs

Informējam: Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde (fotografēšana un filmēšana), ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā. 
Pārzinis: Salacgrīvas kultūras nams. Datu aizsardzības speciālists: datu.specialists@salacgriva.lv Datu apstrādes mērķis: Informācijas atklātības nodrošināšanai. Iegūtie materiāli var tikt publicēti 
pašvaldības informatīvajā izdevumā Salacgrīvas novada ziņas un interneta portālā www.salacgriva.lv, kā arī sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Salacgrīvas novada kultūras centra kontā. 

Salacgrīvas senākie svētki ar tradicionālām norisēm ierastās vietās

	 12.	 jūnijā	ekspluatācijā	pieņē-
ma	atjaunoto	Sēņu	ielu.	Svinīgajā	
brīdī	 klāt	 bija	 Salacgrīvas	 nova-
da	 domes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	
Straubergs,	 būvniecības	 projektu	
vadītājs	 Jānis	 Blūmiņš,	 būvin-
spektors	Artis	 Ukass,	 SIA	Nobe 
pārstāvis	Jānis	Bergs	un	SIA	Lim-
bažu ceļi	pārstāvis	Edgars	Eglītis.
	 Sēņu	ielas	Svētciemā	pārbūves	
darbi	notika,	īstenojot	Eiropas	Re-
ģionālās	attīstības	fonda	(ERAF)	
projektu	 Uzņēmējdarbībai nozī-
mīgas infrastruktūras attīstība 
Salacgrīvas novada Salacgrīvas 
pagasta Svētciemā (Sēņu iela, 
Svētciems),	 Nr.	 3.3.1.0/17/I/013.	
Darbi	 sākās	 2018.	 gada	 rudens	
pusē,	 no	 6.	 novembra	 līdz	 šī	
gada	 20.	 maijam	 projektā	 bija	
tehnoloģiskais	 pārtraukums,	 bet	
nu	darbi	 ir	pabeigti	un	Sēņu	iela	
ieguvusi	jaunu	segumu	un	sakār-
totu	 apkārtni.	 Projekta	 kopējie	
izdevumi	–	221	718	eiro,	ERAF	
finansējums	161	577	EUR,	Valsts	
budžeta	 dotācija	 pašvaldībām	
7128	 EUR,	 pašvaldības	 finansē-
jums	 53	 012	 EUR.	 Būvniecības	
līgums	 noslēgts	 ar	 SIA	Limbažu 
ceļi,	 kā	 apakšuzņēmēja	 šajā	 ob-
jektā	strādāja	SIA	Nobe. 
	 Atbildīgais	 būvdarbu	 vadī-
tājs	 no	 SIA	 Limbažu ceļi	 puses	 
E.	Eglītis	sacīja:	– Man patīk re-
dzēt un salīdzināt, kā bija un kā 
ir tagad. Tad ir tūlītējs prieks pa-
šam būvētājam un skaidrs, ka arī 
ceļa lietotājam ir cita braukša-
na. Šajā objektā notika normāls 
darbs, uzņēmēji bija pretimnā-
koši un saprotoši, lai arī būvnie-
cības darbi viņu darbu nedaudz 
ierobežoja. Visas vajadzības un 
prasības, ko lūdzām un izvirzī-

jām, viņi izpildīja, saprotot, ka 
tas ir pašiem vajadzīgs ceļš. 
	 Savukārt	 Salacgrīvas	 nova-
da	 domes	 priekšsēdētājs	 pauda	
pārliecību,	 ka	 sakārtotais	 ceļš	
uzlabos	uzņēmējdarbības	vidi	un	
radīs	lielāku	potenciālo	investoru	
interesi	par	 šo	 teritoriju:	– Esam 
veiksmīgi piesaistījuši Eiropas 
Savienības finansējumu un SAM 
programmas aktivitātē 3.3.1. īs-
tenojuši Sēņu ielas sakārtošanas 
projektu. Pašlaik notiek darbi 
Transporta ielā Salacgrīvā. Te, 
Svētciemā, Sēņu ielā, veidojas 
industriālais parks jeb uzņēmēj-
darbības puduris. Ir daudz ra-
cionālāk veidot vienu elektrības, 
ūdens un kanalizācijas pieslē-
gumu vairākiem uzņēmumiem. 
Šobrīd saskaņojam industriālā 
parka informatīvo zīmi, kurā tiks 
piedāvātas brīvās zemes citiem 
investoriem. Ceļš ir sakārtots, 
kas esošajiem un perspektīvajiem 
uzņēmējiem noteikti  ir vides uz-
labojums. Nākamais uzdevums ir 
šo teritoriju attīstīt, jo šādi indus-
triālie uzņēmējdarbības puduri 
tiek veidoti arī Rietumos. Pirmais 
solis ir pabeigts, nākamais ir šai 
teritorijai piesaistīt uzņēmējus, 
investorus. Tas būs viens no nu-
pat darbā pieņemtā uzņēmējdar-
bības atbalsta centra speciālista 
galvenajiem uzdevumiem. Šī ir 
pašvaldības zeme, kas novada te-
ritorijas plānojumā paredzēta in-
dustriālā parka izveidei. Teritori-
ja izskatās daudz sakārtotāka, arī 
esošie uzņēmēji ir parūpējušies 
par vides sakopšanu. Nākama-
jiem investoriem tas vieš daudz 
lielāku uzticību.

Ilga Tiesnese

Darbus Sēņu ielā pieņem Salacgrīvas novada pašvaldības būvniecības 
projektu vadītājs Jānis Blūmiņš (no kreisās), domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, būvinspektors Artis Ukass, SIA Limbažu ceļi 
pārstāvis Edgars Eglītis un Nobe pārstāvis Jānis Bergs

Pabeigti darbi 
Sēņu ielā 

Svētciemā

Paldies!
	 25.	maijā	aizvadījām	jau	ceturto	Reņģ	ēdāju	festi-
vālu	ar	visām	tam	piederīgajām	lietām	un	vietām	–	
reņģu	smelšanu,	uz	bodi	skriešanu,	virves	vilkšanu	
un	svara	bumbu	celšanu,	dienas	koncertiem,	bērnu	
svētkiem	un	pirmo	zaļumballi	vakarā.
	 Nekas	jau	nenotiek	tāpat	vien.	Lai	viss	izdotos,	
kā	nākas,	savu	enerģiju	un	laiku	pasākumos	iegul-
dījuši	gan	pieaugušie	un	bērni,	gan	kolektīvi	un	to	
vadītāji.	Paldies,	ka	novada	bērnu	svētkos	kopā	sa-
nāca	lieli	un	mazi	no	Ainažiem	–	Krišjāņa	Valdemā-
ra	pamatskolas	1.–4.	klašu	koris	un	5.–9.	klašu	an-
samblis,	kurus	vada	skolotāja	Tatjana	Lazdiņa,	tāpat	
bērnu	deju	kolektīvs	Jūrmalnieks	ar	vadītāju	Kristu	
Muciņu.	Paldies	Liepupes	pamatskolas	deju	kolek-
tīvam	Liepupīte	un	bērnudārza	audzēkņiem	par	dā-
vāto	prieku	un	dejām	Jāņa	Trezuna	vadībā,	kā	 arī	
skolas	kora	dziedātājiem	un	viņu	enerģiskajai	sko-
lotājai	Solveigai	Bokai.	Tāpat	liels	paldies	Salacgrī-
vas	bērnu	kolektīviem	un	to	vadītājiem:	Salacgrīvas	
novada	 kultūras	 centra	 bērnu	 popgrupai	Adatiņas 
un	 vadītājai	Agitai	 Zvejniecei,	 pirmsskolas	 vecu-
ma	 bērnu	 deju	 kolektīva	 dalībniekiem	 un	 Salac
grīvas	vidusskolas	deju	kolektīva	Vēverīši	1.–2.	un	 
4.–5.	klašu	grupām	un	vadītājai	Anitai	Gīzei,	Salac-
grīvas	 vidusskolas	 pūtēju	 orķestrim	Reids	 un	 kul-

tūras	centra	pūtēju	orķestrim	Enkurs,	 to	vadītājam	
Vitālijam	Bogdanovičam.	
	 Visas	 dienas	 garumā	 uz	 skatuves	 varēja	 redzēt	
Salacgrīvas	 novada	 kolektīvus.	 Liepupes	 jauktais	
koris	Pernigele	ar	vadītāju	Artu	Zundi	svētkus	atklā-
ja	rīta	pusē,	savukārt	Salacgrīvas	Salaca	ar	vadītāju	
Jāni	Lucānu	tos	pēcpusdienā	noslēdza.	Deju	kolek-
tīvs	Saiva	festivālam	tapināja	pavisam	jaunu,	vadī-
tājas	Valentīnas	Kalniņas,	deju,	Tingeltangels	Jāņa	
Ērgļa	 vadībā	 nodejoja	 Salacgrīvā	 un	 pēcpusdienā	
devās	 koncertēt	 Iecavā,	 Randa	 ar	 vadītāju	 Anitu	
Gīzi	pēc	festivāla	vadītāja	Laura	Dzelzīša	ieteikuma	
ierādīja	deju	soļus	vakara	ballītei.	Klausoties	Agitas	
Zvejnieces	vadītā	sieviešu	ansambļa	Dziedātprieks 
priekšnesumu,	tā	vien	gribējās	dungot	līdzi.	Ciela-
va	 un	Cielavas spēlmaņi	Zentas	Mennikas	vadībā	
skandēja	 dziesmas	 jūrai	 un	 festivāla	 vaininiecei	 –	
reņģei.
	 Šogad	svētkos	viesojās	arī	vīru	ansamblis	Dziļ
ezers	no	Limbažu	pagasta	ar	vadītāju	Daci	Robuli.	
Paldies	radošo	darbnīcu	vadītājām	Lienei	Eglītei	un	
Martai	 Dancei	 un	 viņu	 brīvprātīgajiem	 palīgiem!	
Paldies	 sporta	 sacensību	 tiesnešiem	 un	 viņu	 palī-
giem.	Paldies	visiem	par	kopābūšanu!

Salacgrīvas novada kultūras centrs
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Savienības	līdzfinansētās	Gori	pilsētas	de-
mokrātijas	skolas	studentiem	nolasīja	lek-
ciju,	 prezentējot	 Salacgrīvu,	 Salacgrīvas	
novadu,	 Latviju	 un	 sadarbību	 ar	 Eiropas	

Savienību.	
	 Gori	pašvaldības	vadītājs	K.	Tavzaraš-
vili	atzinīgi	izteicās	par	Salacgrīvas	nova-
da	un	abu	pašvaldību	iespējamo	sadarbību	

jauniešu,	sporta,	kultūras,	tūrisma,	izglītī-
bas	un	uzņēmējdarbības	jomā.

Kaspars Neimanis

Tikšanās ar Gori pašvaldības vadītāju Konstantinu Tavzarašvili un pašvaldības vadību

Ciemos pie draugiem Gori
	 Pēc	Gori	pašvaldības	uzaicinājuma	Sa-
lacgrīvas	 novada	 pašvaldības	 delegācija	
no	25.	līdz	29.	maijam	viesojās	Gori	paš-
valdībā	Gruzijā.	 Delegācijas	 sastāvā	 bija	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	 Straubergs,	 viņa	 vietniece	 izglītī-
bas,	kultūras,	sporta	un	jaunatnes	jautāju-
mos	Evija	Keisele	un	informācijas	aprites	
speciālists	Kaspars	Neimanis.
	 Trīs	dienu	vizīte	bija	iespaidiem	un	pa-
sākumiem	 bagāta,	 tās	 laikā	 bija	 oficiālā	
tikšanās	ar	jauno	Gori	pašvaldības	vadītā-
ju	Konstantinu	Tavzarašvili,	kurš	izklāstī-
ja,	kā	mainījusies	pilsēta	un	tās	apkārtējās	
teritorijas.	 Tikšanās	 laikā	 tika	 parakstīta	
granta	projekta	konkursa	pieteikuma	vēs-
tule	Ārlietu	ministrijas	 izsludinātajā	kon-
kursā	Atbalsts attīstības sadarbības pro-
jektiem Latvijas Republikas noteiktajās 
saņēmējvalstīs,	kas	var	dot	jaunas	iespējas	
turpmākai	sadarbībai	un	pieredzes	apmai-
ņai	pašvaldību	pārvaldes	jomā.	
	 Gruzijas	neatkarības	dienas	101.	gada-
dienā	26.	maijā	piedalījāmies	svētku	pasā-
kumos	un	tikāmies	ar	Gori	draugu	pilsētas	
Utenas	 (Lietuva),	 Vasiļkivas	 (Ukrainas)	
pārstāvjiem	 un	Gori	 pilsētas	 kultūras	 jo-
mas	sadarbības	locekļiem	no	Izraēlas.
	 Tika	apmeklēta	Gori	mākslas	skola,	pil-
sētas	pamatskola,	Upliscihes	kalnu	alu	pil-
sēta	un	Gori	cietoksnis,	etnogrāfiskais	mu-
zejs,	uzņēmums	KULA,	kas	nodarbojas	ar	
sulu,	ievārījumu	un	citu	pārtikas	produktu	
ražošanu	un	eksportu,	zivju	pārstrādes	uz-
ņēmums	Umali.
	 D.	 Straubergs	Nīderlandes	 un	 Eiropas	

Salacgrīvas novada desmitgade – 
attīstība un augšupeja

 – Valda uzskats, ka viens no teritori-
jas veiksmīgas attīstības dzinējspēkiem 
ir uzņēmējdarbība. Ko varat teikt par 
Salacgrīvas novadu?
	 –	Nevaru	 sūroties	ne	par	 aktivitāti,	 ne	
attīstību.	Taču	 sākumā	gribu	dalīties	 pie-
redzē	par	uzņēmējdarbības	veidu,	kam	 ir	
it	kā	negatīva	nokrāsa,	bet	vienlaikus	nav	
noliedzams	 arī	 pozitīvais	 aspekts	 –	 alko-
holisko	 dzērienu	 tirdzniecība	 pierobežā.	
Jā,	arī	pie	mums	ir	atvērti	šie	milzīgie	vei-
kali,	 uz	 kuriem	plūst	 Somijas	 un	 Igauni-
jas	 pircēji,	 bet	 viņu	 galamērķis	 nav	 tikai	
alkohola	iegāde.	Kopš	uzsākta	tā	tirdznie-
cība,	mūsu	novadā	attīstījies	gan	tūrisms,	
jo	viesi	vēlas	kaut	ko	apskatīt,	piedalīties,	
gan	arī	tā	saucamais	pakalpojumu	tūrisms.	
Somijā,	piemēram,	ir	ļoti	dārgi	friziera	un	
kosmetologa	 pakalpojumi.	Tos	 šobrīd	 iz-
manto	pie	mums,	un	var	teikt,	ka	radusies	
tāda	savdabīga	eksportprece.	Vēl	grādīgo	
dzērienu	 veikali	 ir	 devuši	 stimulu	 mūsu	

uzņēmējiem	 to	 tuvumā	 aktīvāk	 veidot	
dažādu	citu	produktu	piedāvājumu	–	būv-
materiālu,	pārtikas,	sadzīves	 tehnikas,	arī	
ēdināšanas	 iestādes,	 un	 par	 pirkumiem	
atstātās	 naudas	 samērā	 prāva	 daļa	 paliek	
pašvaldībā	un	Latvijā.	Pozitīvais	ir	arī	tas,	
ka	igauņi,	vairāk	iepazīstot	mūspusi,	izvē-
las	šeit	investēt.	Esam	viņiem	jau	pārdevu-
ši	vairākus	objektus,	kur	attīstīt	ražošanu.
	 Vēl	 novadā	 veiksmīgi	 darbojas	 kok-
apstrādes	 uzņēmumi,	 saliekamo	 māju	
būvniecība,	 intensīvi	 tiek	 izmantoti	 ostas	
pakalpojumi,	un	liels	prieks,	ka	joprojām	
strādā	Brīvais vilnis.	Arī	 ēdināšanas,	 res-
torānu,	atpūtas,	tūrisma,	izklaides,	dažādu	
pasākumu	bizness	ir	ļoti	attīstīts,	jo	esam	
taču	jūras	novads.
	 Joprojām	 ar	 grantu	 konkursu	 atbal-
stu	 biznesā	 tiek	 iesaistīti	 jaunieši.	 Kopš	
2011.	 gada,	 kad	 sākām	 jauniešu	 biznesa	
plānu	konkursu	komercdarbības	uzsākša-
nai,	atbalstīts	vairāk	nekā	20	projektu	ide-
ju.	

 – Vai kāda īsteno-
jusies arī projektā 
Radīts Salacgrīvas no-
vadā?
	 –	 Iespējams,	 taču	 šā	
projekta	 mērķis	 ir	 po-
pularizēt	 mūsu	 novadā	
ražoto,	 arī	 tūrisma,	 at-
pūtas,	ekskursiju	iespē-
jas	 –	 principā	 visu,	 ko	
vien	 mēs	 šeit	 protam,	
varam	un	darām.	Radīts 
Salacgrīvas novadā 
realitātē	 ir	 veikalsiz-
stāžu	 telpa	 tranzītceļa	
Via Baltica	 malā.	 Tā	
ērti	 apmeklējama	 un,	
kas	 zina,	 varbūt	 caur-
braucēji	 ārzemnieki	 arī	
šeit	 piestāj,	 ieinteresē-
jas	un	var	veidoties	 iz-
devīga	 sadarbība	mūsu	
uzņēmējiem	un	komer-
santiem.	
 – Novadam ir trīs 

robežas: iekšzemes, Igaunijas un jūras. 
Kā apsaimniekojat savdabīgāko – jū-
ras? 
	 				–	Kopš	2013.	gada	mums	pieder	divi	
kilometri	 jūras	 teritorijas	 un	 piekrastes.	
Tādēļ	ir	pilotprojekts	par	jūras	un	piekras-
tes	apsaimniekošanu.	Šajā	pavasarī	īsteno-
jās	sen	 lolots	sapnis	–	 tika	 ielikts	pamat
akmens	 jahtotāju	 un	 ūdenssporta	 servisa	
centram.	Pilsētai	un	noteikti	visiem	ūdens-
sporta	 cienītājiem	 tā	 būs	 ļoti	 īpaša	 vieta,	
jo	 līdz	 ar	 to	 sākas	 visa	 krasta	 atraktīvās,	
publisko	aktivitāšu	teritorijas	attīstība.	Vēl	
ir	 ideja	 par	 dūņu	 atbilstošu	 pielietošanu,	
ko	piekrastē	droši	vien	pēc	kāda	laika	īs-
tenosim.	Protams,	vārds	osta	vienlaikus	ir	
sinonīms	 vārdam	 uzņēmējdarbība,	 jo	 tur	
notiek	viss,	kam	vien	izmantojams	ūdens
ceļš.
 – Vai projektu realizēšanai izmanto-
jat Eiropas Savienības struktūrfondu 
atbalstu?
	 –	 Daudzu	 projektu	 īstenošanai	 esam	

izmantojuši	 Eiropas	 Savienības	 dažā-
du	 programmu	 finansējumu,	 tāpat	 valsts	
un	 pašvaldības	 līdzekļus	 un	 turpinām	 to	
darīt.	 Patlaban	vienīgi	 ir	 lielas	 bažas,	 ka	
ieceres	 var	 nobremzēties,	 jo	 valsts	 pār-
traukusi	 kreditēšanu.	Var	 gadīties,	 ka	 ne	
tikai	mēs,	bet	daudzas	pašvaldības	zaudēs	
pat	projektos	jau	ieguldītos	līdzekļus.	Šī	ir	
nelabvēlīga	situācija	arī	uzņēmējiem,	kuri	
tagad	nezina	–	 startēt	vai	nestartēt	mūsu	
izsludinātajos	 iepirkumos.	 Es	 uzskatu,	
ka	valdības	jaunie	noteikumi	attiecībā	uz	
kreditēšanas	 aizliegumu	 pašvaldībām	 ir	
ļoti	nedraudzīgi.	Daudzi	projekti	 iekavē-
jās	jau	tādēļ,	ka	tik	ilgi	tika	veidota	jaunā	
valdība.	Tagad	līdzekļu	piešķiršana	vispār	
pārtraukta.	 Salacgrīvā	 tādēļ	 jau	 kavējas	
Salacas	 labā	 krasta	 centra	 sakārtošana,	
Zvejnieku	 parka	 rekonstrukcija,	 vairā-
ki	 citi	 projekti	 būs	 jāiesaldē.	Pie	dažiem	
esam	vairākus	gadus	strādājuši,	lai	iegūtu	
Eiropas	 finansējumu,	 tādēļ	 ļoti	 vēlētos,	
lai	valdība	tomēr	jautājumu	par	līdzfinan-
sējumu	atrisina.	Citādi	šķiet,	ka	plānotās	
administratīvi	 teritoriālās	 reformas	 ie-
dvesmoti,	 politiķi	 izlēmuši	 pašvaldībām	
naudu	 nedot.	 Poētiski	 izsakoties,	 lopiņu	
pirms	kaušanas	ar	reņģēm	nebaro,	lai	ga-
ļai	nav	zivju	piegaršas...
 – Bet projektu īstenošanā jau ir arī 
veiksmes stāsti.
	 –	Nenoliedzami.	Šis	pats	jahtotāju	ser-
visa	centrs,	ūdenssaimniecības	sakārtoša-
na,	būs	Via Baltica	posma	rekonstrukcija	
un	 kapitāla	 pārbūve	 pilsētas	 teritorijā.	
Kā	zināms,	 tas	 ir	 tranzīta	ceļš,	un	jāuzla-
bo	apstākļi,	 lai	pēc	iespējas	mazāk	ciestu	
cilvēki	–	jāizveido	droša	vide	gājējiem	un	
velosipēdistiem.
 – Kāpēc esat optimizējuši būvniecī-
bas projektus?
	 –	Jau	pieminētās	valsts	kreditēšanas	po-
litikas	dēļ	mums	vajadzēja	pārskatīt	un	iz-
lemt,	kurus	būvniecības	projektus	iesniegt	
pirmos,	 kurus	 piebremzēt	 vai	 pat	 atlikt.	
Mēs,	 protams,	 gribējām	 un	 būtu	 realizē-
juši	visus,	ja	būtu	saglabājusies	līdzšinējā	
sistēma.

	 Salacgrīvas	novadu	un	pilsētu	rakstu-
ro	daudz	un	skaisti	epiteti:	zaļais	novads,	
neatklātā	Latvijas	pērle,	mazā	kūrortpil-
sēta	Latvijas	 ziemeļos,	 kur	Salaca	–	 arī	
viena	 no	 Eiropas	 nozīmes	 lašupēm,	 sa-
sniedz	Baltijas	jūru,	Ainaži	–	jūrniecības	
šūpulis	 un	 vieta,	 kur	 sākas	 Latvija	 un,	
protams,	jūra,	ar	ko	saistīts	gandrīz	viss,	
kas	notiek	Salacgrīvā,	Liepupē	un	Aina-
žos.	
	 Salacgrīva	tuvu	un	tālu	zināma	ar	mil-
zīgu	popularitāti	 ieguvušo	 festivālu	Po-
sitivus,	 ar	 Zvejnieku	 parkā	 jūlija	 otrajā	
sestdienā	organizētajiem	Jūras	svētkiem	
utt.	Kaut	gan	vasarā	notiek	katra	gaumei	
atbilstoši	pasākumi,	noteikti	jāpiemin	vēl	
viens,	ar	ko	slavena	ir	Salacgrīva	–	Nēģu	
diena	12.	oktobrī.
	 Lai	 visu	 to	 nodrošinātu,	 lai	 patīkami	
un	 ērti	 būtu	 gan	 viesiem,	 gan	 pašiem	
novada	 iedzīvotājiem,	 lai	 notiktu	mērķ
tiecīga	 attīstība,	 daudz	 jāplāno,	 jāstrādā	
un	jāīsteno	iecerētais.	Kā	tas	izdodas,	sa-
runā	 atklāj	Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
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Satiksimies pie Baltās saules Ainažos
	 Ko	 jūs	 zināt	 par	 vides	 objektu	Baltā 
saule Ainažu	 jūrmalā?	Krāšņo	 piemiņas	
akmeni	veidojis	tēlnieks	Vilnis	Titāns	kā	
veltījumu	Krišjānim	Valdemāram	–	Aina-
žu	jūrskolas	dibinātājam.	Piemiņas	vieta	
atklāta	1998.	gadā.	Tēlnieks	savā	projek-
tā	 Saules tilts	 uzstādījis	 vides	 objektus	
Zilā saule	Kolkā	un	Zaļā saule	Strazdē,	
jo	 sākotnēji	 vēlējies	 iezīmēt	 Talsu	 rajo-
na	 galējos	 punktus.	Vēlāk,	 uzzinājis,	 ka	
savulaik	K.	Valdemārs,	veicot	rasējumus	
kartē,	 Kolku	 atzinis	 par	 Eiropas	 centru,	
mākslinieks,	 velkot	 taisnu	 līniju	 uz	 kar-
tes	Kolka–Roņu	sala–Ainaži,	nolēma	šos	
trīs	punktus	iezīmēt	ar	saules	zīmēm.	Tā	
1997.	gadā	Roņu	salā	tapa	tēlnieka	vides	
skulptūra	Ugunsbura	 –	 veltījums	 jūras-
braucējiem.	 Un	 1998.	 gadā	 ainažnieki	
tika	pie	savas	Baltās saules.
	 Par	 savu	 izvēlēto	 objekta	 nosaukumu	
tēlnieks	 ir	 teicis:	– Baltā saule tādēļ, ka 
balts akmens un balta ideja. Valdemārs 
gribēja, lai latvieši brauc plašā pasaulē 
ar saviem būvētajiem buriniekiem. Šai 
viņa gaišajai domai lai te paliek šī zīme. 
Uz	noapaļotā	akmens	virsmas	ir	daļa	pa-
saules	 kartes,	 ko	 šķērso	 bronzas	 līnija.	
Akmeni	kā	saules	stari	ieskauj	pamatīgi,	
ar	latviešu	spēka	zīmēm	rotāti	baļķi.	Arī	
pati	 vieta,	 kur	 piemiņas	 zīmi	 novietot,	
piemeklēta	 ar	 lielu	 rūpību.	 Sākumā	 bi-
jusi	doma,	ka	tā	atradīsies	tuvāk	pilsētas	
centram,	 tomēr	 tā	 nav	 iederējusies	 tik	
civilizētā	vidē.	Pēc	 ilgiem	meklējumiem	
atrasta	 brīnišķīga	 vieta	 kāpās,	 kur	 ir	 ti-
kai	pļava,	smiltis,	priedes	un	jūra.	Saules	
zīme	te	guļ	kā	dabas	klēpī.	Pieminekļa	at-
klāšanas	dienā	tik	aizkustinoši	bija	Aina-
žu	 domes	 pārstāves	Aijas	 Šmites	 teiktie	
vārdi:	– Te var noturēt vēstures stundas 
par mūsu jūrasbraucējiem, te var nākt 
jaunlaulātie, te mēs vedīsim savus viesus, 
lai arī viņi pasildītos pie šī akmens. 
	 Vai	atcerieties	2005.	gada	spēcīgo	vēt-
ru,	kas	nolauza	simtiem	priežu	kā	mazus	
sērkociņus	un	Salacgrīvā	un	Ainažos	jūru	

burtiski	ienesa	pilsētā?	Šajā	gadā	cieta	arī	
Ainažu	Baltā saule.	Lielie	baļķi	kā	mazas	
koka	skaidiņas	tika	svaidīti,	malti	un	aiz-
nesti	tuvējo	māju	pagalmos.	Daba	un	jūra	
parādīja,	 kurš	 ir	 saimnieks	 un	valdnieks	
uz	zemes.	Pēc	vētras	vietējie	 iedzīvotāji	
kā	mazas	 skudriņas	 atkal	 visu	 atjaunoja	
un	salika	savās	vietās,	tomēr	pieminekļa	
baļķi	bija	tik	stipri	cietuši,	ka	nācās	veikt	
to	atjaunošanu.
	 Vai	 šogad	 jau	 esat	 bijuši	Ainažu	 jūr-
malā	 pie	 Baltās saules?	 Krāšņais	 vides	
objekts	 pēc	 Ainažu	 pilsētas	 pārvaldes	
iniciatīvas	 un	 piesaistot	 Salacgrīvas	 no-
vada	domes	finanšu	 līdzekļus,	 ir	atguvis	
savu	sākotnējo	skaistumu.	Pamatīgie,	at-

klātā	 lietū,	 vējā	 un	 saulē	 stāvējušie	 baļ-
ķi	 bija	 savu	 laiku	 nokalpojuši,	 tagad	 to	
vietā	 uzstādīti	 jauni,	 izturīgi	 ar	 latviešu	
spēka	zīmēm	rotāti	baļķi.	Koksne	rūpīgi	
noslīpēta,	 zem	 spiediena	 apstrādāta	 ar	
antiseptiķi	 un	 nobeicēti	 skaistā	 medus	
tonī.	 Ar	 kvalitatīvo	 un	 laikus	 paveikto	
darbu	 ir	 apmierināta	 arī	Ainažu	 pilsētas	
pārvaldes	 vadītāja	 Ilona	 Jēkabsone.	 Pa-
matīgie	 baļķi	 iegādāti	 no	mežsaimniecī-
bas	 pakalpojumu	 kooperatīvās	 biedrības	
MPKS Mežsaimnieks,	 kas	 nodrošināja	
arī	to	piegādi.	Atjaunošanu	ar	lielu	rūpī-
bu	un	atbildību	veicis	vietējais	uzņēmējs	
Raivo	Bezbailis.	Raivo	ir	kuivižnieks,	tā-
pēc	zina,	cik	nozīmīga	ainažniekiem	ir	šī	

vieta.	 Gluži	 kā	Laimas	 pulkstenis	 Rīgā,	
laukums	 Pie bocmaņa	 Salacgrīvā	 vai	
kuivižnieku	lepnums	un	pašapziņas	cēlē-
ja	–	G.	Burvja	veidotā	vietas	 identitātes	
zīme	Kuiviži!	Tieši	 tā	ainažnieki	 lepojas	
ar	 savu	 piemiņas	 zīmi	 jūrmalā	 un	Aina-
žos	bieži	tiek	sarunātas	tikšanās	pie	Bal-
tās saules.	Aicinām	būt	 saudzīgiem	pret	
šo	pieminekli,	lai	ne	mēs,	ne	laikapstākļi	
nevarētu	 kaitēt	 šai	 skaistajai	 piemiņas	
vietai	 vairākus	 gadu	 desmitus.	Aicinām	
visus	–	nāciet,	aplūkojiet,	fotografējieties	
un	sviniet	dzīvi	pie	mūsu	kopīgās	Baltās  
saules!

Ainažu pilsētas pārvalde

Baltā saule Ainažos nu atjaunota!

 – Jūs sadarbībā ar Latvijas Uni-
versitātes zinātniekiem esat īstenojuši 
eksperimentālos projektus par attīrī-
šanas ietaisēm Ainažos un Svētciemā. 
Kāpēc?
	 –	Salacgrīvas	novada	pašvaldība	vien-
mēr	ir	atvērta	jaunām	idejām	un,	zinot,	ka	
daudzviet,	 kur	 ar	 laiku	 būs	 centralizētā	
ūdensapgāde,	vajadzēs	risināt	arī	kanali-
zācijas	un	notekūdeņu	novadīšanas	jautā-
jumus,	izlēmām	piedalīties	pilotprojektā.	
Sadarbībā	 ar	 zinātniekiem	 ir	 atrasts	 no-
tekūdeņu	 apsaimniekošanas	 risinājums,	
kas	 paredzēts	 nelielām	kopienām	un	 in-
dividuālajām	 mājām.	 Universitātes	 spe-
ciālisti	 šīs	 attīrīšanas	 sistēmas	 apsekos,	
testēs	un	 izvērtēs,	 vai	 šāds	 risinājums	 ir	
efektīvs,	 kā	 arī	 izstrādās	 ieteikumus	 par	
visatbilstošākajām	videi	draudzīgākajām	
tehnoloģijām	un	izmaksām	katra	vajadzī-
bām.	
 – Savulaik Salacgrīva bija pirmā 
valstī, kur centralizētajā siltumapgā-
des sistēmā sāka izmantot jūras siltu-
mu, ielu apgaismojumā saules un vēja 
enerģiju, bet izglītības iestādēs saules 
kolektorus. Kādi ieguvumi?
	 –	No	saules	paneļiem	ir	ieguvumi.	Īpa-
ši	vasaras	periodā,	kad	izglītības	iestādes,	
Zvejnieku	 parks	 uzņem	 bērnu	 nometņu	
dalībniekus	 un	 ir	 nepieciešams	 karstais	
ūdens.	 Arī	 ielu	 apgaismojuma	 projekts	
attaisnojies.	 Diemžēl	 jūras	 siltumsūkņi	
ir	 izslēgti.	Iemesls	 tikai	viens	–	kopš	ie-
viesta	 OIK,	 jūras	 siltuma	 izmantošanas	
sistēma	mums	nav	ekonomiski	izdevīga.	
Lūdzām	 Ekonomikas	 ministrijai	 atļauju	
OIK	nepiemērot.	Atteica.	Gaidīsim	labā-
kus	laikus,	kad	OIK	lietā	valstī	kaut	kas	
mainīsies,	 taču	 pagaidām	mums	 lētāk	 ir	
apkurei	izmantot	dīzeļdegvielu.
 – Vai Salacgrīvas novads gaida Rail 
Baltica?
	 –	Protams,	ka	gaida,	 un	 tā	bija	viltus	
ziņa,	 ka	 Salacgrīva	 esot	 pret	 dzelzceļu.	

Mēs	 nekad	 neesam	 bijuši	 pret,	 vienīgi	
aicinājām	 jautājumu	 risināt	 maksimā-
li	 efektīvāk,	 lai	 nākotnē	 radītu	 mazāk	
problēmu	 novada	 attīstībai.	 Sarunas,	 ko	
uztvēra	 kā	 mūsu	 iebildumus,	 bijušas	 ti-
kai	par	 to,	 lai	 sliežu	ceļu	pavirzītu	kādu	
gabalu	tālāk	–	nostāk	no	apdzīvotām	vie-
tām.	Taču,	kur	 lieli	vīri	novilkuši	svītru,	
tur	maziem	vairs	neļauj	jaukties.	Par	Rail 
Baltica	 labā	ziņa	 ir	 tā,	ka	šobrīd	 jau	ap-
stiprināts	 –	 novadā	 būs	 divas	 pieturas.	
Iespējams,	 Saeima,	Valsts	 prezidents	 un	
Ministru	 prezidents	 atzina	 par	 pamatotu	
pašvaldību	vadītāju	parakstītu	vēstuli,	lai	
tajās	 teritorijās,	 kur	 būvēs	 trasi,	 nodro-
šina	 arī	 reģionālos	 pārvadājumus.	Ar	 šo	
pieturu	 izbūvi	 palielināsies	 mobilitāte,	
cilvēku	 plūsma,	 jo	 būs	 izdevīgi	 nokļūt	
Rīgā,	lidostā,	darbā.	Iespējams,	kādā	tālā	
nākotnē	 varētu	 notikt	 arī	 preču	 vagonu	
uzpildīšana.
 – Ja runājam par jūras piekrastes 
apsaimniekošanu, tad novada terito-
rijā ir tāds savdabīgs dabas liegums – 
randu pļavas. 
	 –	 Esam	 piekrituši	 kopā	 ar	 Dabas	 aiz-
sardzības	pārvaldi	startēt	pilotprojektā	par	
pļavu	turpmāko	uzturēšanu	un	uzkopšanu.	
Meklēsim	iespējas	šajā	Natura 2000	 teri-
torijā	 attīstīt	 arī	 uzņēmējdarbību.	 Mums	
jau	vēl	ir	arī	Ziemeļvidzemes	Biosfēras	re-
zervāta	teritorija,	Salacas	ieleja	ar	lašupēm	
un	daudz	citu	aizsargājamu	dabas	objektu.	
Ne	 velti	 esam	 apstiprinājuši	 deklarāciju	
par	zaļo	novadu.	
 – Skaidrs, ka novads attīstās, nosta-
bilizējas, realizē ieceres iedzīvotāju 
labklājības nodrošināšanai. Vai šo rit-
mu neizjauks plānotā administratīvi 
teritoriālā reforma, šī mākslīgā robežu 
sazīmēšana un faktiski pavēle turpināt 
tautai dzīvot nevis tā, kā tauta vēlas, bet 
kā vēlas viens ministrs – Juris Pūce?
	 –	Ir	ārkārtīgi	absurdi	no	Vides	aizsar-
dzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijas	

vadības	 puses	 deklarēt,	 ka	 pašvaldību	
vadītāji	 vēloties	 saglabāt	 savus	 krēslus,	
tādēļ	ir	pret	reformu.	Nē,	pašvaldība	nav	
pret	 reformu.	 Pašvaldība	 ir	 pret	 brāķa	
vērtu	 iegribu.	Tāpat	 ir	absurdi,	ka	 iedzī-
votājiem	neļauj	piedalīties	reformas	pro-
cesā	un	izteikties,	kā	viņi	vēlas	 turpmāk	
dzīvot.	Ja	ministrija	grib	kaut	ko	mainīt,	
vispirms	jāpamato,	kāpēc,	kāda	un	kur	ir	
problēma	esošajam	dalījumam.	Šobrīd	ir	
tikai	skaļi	saukļi,	un	pat	zinātnieki	patei-
kuši,	ka	reformai	nesaskata	pamatojumu.	
Tikai	 tad,	 ja	problēma	identificēta,	mek-
lējam	risinājumus:	vai	grozām	teritorijas	
robežas,	 vai	 mainām	 funkcijas,	 kā	 vei-
dojam	politisko	pārstāvniecību.	Patlaban	
vien	ar	dažiem	izņēmumiem	padomju	lai-
ka	Latvijas	 kartē	 ar	 treknu	 zīmuli	 savil
ktas	bijušo	rajonu	līnijas.	Es	gribu	teikt,	
ka	mēs	viļamies	tajā,	ko	vēlamies	redzēt	
nākotnē	 un	 kā	 to	 būvējam.	Kas	 tad	 bija	
rajona	 struktūra?	 Pirmkārt,	 centralizēta	
plānošana	ar	pārvaldību	rajona	centrā	un	
saimnieciskajiem	 visu	 institūciju	 pakal-
pojumiem	noteiktā	attālumā.	Tagad	ir	tir-
gus	ekonomika,	citi	apstākļi,	 tādēļ	rodas	
jautājums,	vai	kādam	radusies	vēlēšanās	
atgriezties	 vecajā	 struktūrā.	Vēl	 absurdi	
man	šķiet,	bet	šoreiz	runāšu	konkrēti	par	
Salacgrīvas	novadu,	ka	ministrijā	neviens	
nav	 izanalizējis,	 kāda	 tad	 ir	 pašreizējā	
attīstības	 infrastruktūra.	 Mēs	 veidojam	
maršrutu	 Eiro Velo 13 – dzelzs priekš-
kars,	kas	iet	gar	jūras	krastu,	bet	kopumā	
aptvers	20	valstis,	mums	būs	Rail Balti-
ca	 ar	 divām	 pieturām,	 jau	 šobrīd	 ir	Via 
Baltica,	ir	piekraste,	ostas	un	pievedceļi.	
Pārzīmējot	karti,	nav	ņemts	vērā,	kur	tad	
nākotnē	vēl	pastiprināti	veidosies	šādi	at-
tīstības	mezgli.	
	 Ministrijā	 uzsver,	 ka	 pašvaldības	 ne-
sniedz	 pakalpojumus.	 Bet,	 kurā	 tos	 ne-
sniedz?	Konkrētību,	nevis	abstraktus	vis-
pārinājumus,	 lūdzu!	Salacgrīvas	novads,	
piemēram,	 sniedz	 pilnīgi	 visus	 pakalpo-

jumus.	 Var	 jau	 uzzīmēt	 jaunas	 robežas,	
bet	 ne	 jau	 par	 teritorijas	 izmēru	 jābūt	
stāstam.	 Galvenais	 –	 kas	 šajā	 teritorijā	
atrodas,	 kāds	 ir	 tās	 saturs.	 Tādēļ	 mans	
piedāvājums	–	 ja	veicam	reformu,	 tā	 jā-
izstrādā	 kvalitatīvi,	 atbildot	 uz	 visiem	
jautājumiem.
 – Sanāk pretruna – Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrija 
aizliedz iedzīvotājiem brīvprātīgi iz-
teikties, bet tajā pašā laikā paziņo, ka 
ministrija organizēs aptaujas. Jūs zi-
nāt, par ko tās būs?
	 –	Nezinu.	Saprotu	vien	to,	ja	aptaujas	
organizēs	par	 pārzīmēto	karti,	 tad	 refor-
mas	tēma	nav	apspriešanas	vērta.	Kā	jau	
teicu,	 ar	 zīmuli	 novilktajās	 strīpās	 nav	
informācijas	ne	par	funkcijām,	ne	pārval-
dību,	vispār	ne	par	ko.	Ja	vienkāršoti	salī-
dzinām,	tad	taču	pat	veikalā	gribam	zināt,	
kas	 atrodas	 iepakojumā.	 Tādēļ	 ministra	
Jura	 Pūces	 plānoto	 plašo	 apspriešanu	
var	nosaukt	par	tīri	manipulatīvu	–	sak’,	
parunājiet,	 parunājiet,	 notiks	 pēc	manas	
vēlmes.	 Faktiski	 tādējādi	 tiek	 ignorēta	
pat	Eiropas	Savienības	vietējo	pašvaldību	
harta,	kurā	ierakstīts,	ka	šādos	gadījumos	
jārīko	referendums,	lai	sabiedrība	ar	savu	
balsojumu	 saka	galavārdu.	Man,	vērojot	
patlaban	notiekošo,	negribas	ticēt,	ka	mēs	
patiešām	tik	haotiski	un	vienkārši	veido-
jam	Latvijas	valsti,	ka	ministrs	tomēr	ie-
klausīsies	 sabiedrības	 viedoklī,	 savukārt	
Saeima	 nebūs	 tik	 akla,	 ka	 aizies	 viena	
ministra	pavadā.
	 Dažviet	izskan,	ka	sabiedrība	esot	de-
leģējusi	jaunajai	Saeimai	veidot	adminis-
tratīvi	 teritoriālo	 reformu.	 Tā	 ir	 pilnīgi	
melīga	 informācija,	 jo	 nevienā	 brīdī	 ne-
viens	 deputāta	 kandidāts	 par	 to	 nerunā-
ja.	Par	 reģionālo	 reformu	gan,	 taču	 tā	 ir	
pilnīgi	 atšķirīga	 lieta.	 Tā	 ir	 reforma,	 ko	
vēlas	arī	pašvaldības.

Ilze Galkina,
«Latvijas Avīze»
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Reņģēdāju festivāls Salacgrīvā
	 25.	 maijā	 Salacgrīvā	 notika	 ceturtais	
Reņģēdāju	 festivāls.	 Tā	 šīgada	 tēma	 jeb	
vadmotīvs	 bija	 Reņģēdāji – prātvēderi. 
Festivāla	idejas	autors	un	īstenotājs	Dzin-
tris	Kolāts	 teica:	– Dažādi laiki ir gājuši 
pāri mūsu krasta reņģēdājiem. Sveši ļaudis 
nāca ar spēku, ar savu kārtību un gribēša-
nu. Vajadzēja prasmes izdzīvot, aizsargāt 
savu māju, savu turpināšanos… Nepietika 
zināt tikai tīklus mest, laivu būvēt, zivis kū-
pināt. Gudrojot, kā izkļūt sveikā, reņģēdāji 
pamazām kļuva par prātvēderiem…
	 Lai	arī	tirgošanās	gāja	uz	urrā	un	svaigo	
reņģu	gribētāji	bija	sastājušies	garumgarā	
rindā	jau	agrā	rītā,	festivāla	atklāšana	no-
tika	 pāris	 minūšu	 pirms	 pulksten	 desmi-
tiem,	 kad,	 skanot	 pūtēju	 orķestra	Enkurs 
mūzikai,	 svinīgā	 uznācienā	 savu	 dalību	
festivāla	pasākumos	pieteica	lieli	un	mazi	
novada	dejotāji	un	dziedātāji,	pavārmaču	
dalībnieki	un	viesi.	
	 Festivāla	 atklāšanas	 vārdus	 sacīja	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	
Dagnis	Straubergs:	– Sveicu visus ceturta-
jā Reņģēdāju festivālā! Esmu pārliecināts, 
šis nav lietus, tās ir reņģu saceltās šļaka-
tas un vairāk to nebūs, jo nu jau reņģes 
ir zvejnieku laivās. Īsti reņģēdāji, neska-
toties uz reņģu astu saceltajām šļakatām, 
šodien sanākuši uz svētkiem, kas ir jauki 
ar to, ka te var teikt, ko domā, un iesmiet, 
par ko domā. Šodien esam tādi, kādi  
esam – patiesi un īsti reņģēdāji. Lai izde-
vusies diena un jauki svētki!
	 Un	tad	festivālu	atklāja	pūtēju	orķestris	
Enkurs	un	Liepupes	 tautas	nama	 jauktais	
koris	Pernigele. 
	 Kamēr	 uz	 skatuves	 priekšnesumi	 se-
koja	 cits	 citam,	 Jahtu	 piestātnē	 piestāja	
piekrastes	zvejnieka	Jāņa	Krūmiņa	zvejas	
laiva	 ar	 reņģēm,	 un	 katrs	 rindā	 stāvošais	
saņēma	 svaigu	 reņģu	 spainīti	 par	 brīvu.	
Pirms	pavāru	maču	sākuma	pārtikas	dak-
teris	Andis	Brēmanis	runāja	par	reņģēm	kā	
tādām	un	zivīm	vispār	–	vai	var	dzīvot	no	
mīlestības	un	zivīm	vien…
	 Jau	 vienpadsmitos	 skrējienā uz bodi 
līdz	Kuivižiem	 un	 atpakaļ	 devās	 sportis-
kākie	festivāla	dalībnieki,	bet	ne	tik	spor-
tiskie	garšoja	un	testēja	aldara	Kalvja	Kal-
niņa	 jaunradīto	 Reņģēdāju	 alu,	 izgaršoja	
Lienes	Kalniņas	 jaunradīto	maizes	 šķirni	
un	 provēja	 gulbenieša	Viļa	 Kļaviņa	 brū-
vēto	dziru.	Kopā	ar	Valdi	Ozoliņu	ikviens	
varēja	 izprast	 mezglu	 siešanas	 noslēpu-
mus,	 bet	 bērni	 izpaudās	Rakaru	murdiņa	
radošajās	darbnīcās.	
	 Pusdienlaikā	 lielo	 skatuvi	 piepildīja	
bērnu	dziesmas	un	dejas,	jo	šajā	dienā	sa-

vus	svētkus	svinēja	arī	Salacgrīvas	novada	
jaunā	paaudze.	Koncertā	piedalījās	Aina-
žu,	Liepupes	un	Salacgrīvas	bērnu	un	jau-
niešu	pašdarbības	kolektīvi.	
	 Dienas	vidū	svētku	laukumā	zirgu	pajū-
gā	iebrauca	reņģu	vezums,	un	tie,	kuri	ne-
vēlējās	stāvēt	garajā	rindā,	par	simbolisku	
samaksu	varēja	nopirkt	svaigu	reņģi	tāpat	
kā	pirms	100	gadiem.
	 Svētkus	 kuplināja	Valentīnas	Kalniņas	
vadītā	 senioru	 kopa	 Saiva,	 Salacgrīvas	
vidējās	 paaudzes	 deju	 kolektīvs	 Tingel-
tangels,	 dāmu	 vokālais	 ansamblis	 Dzie-
dātprieks,	folkloras	muzikantu	kopas	Cie-
lava	un	Cielavas spēlmaņi,	 jauniešu	deju	
kolektīvs	Randa,	senioru	koris	Salaca	un	
vīru	ansamblis	Dziļezers no	Limbažu	pa-
gasta.
	 Lai	 arī	 plostu	 šogad	 Salacgrīvā	 nesa-
gaidījām,	plosta	vīri	bija	klāt,	un	galvenais	
korņiks	Juris	Smalkais	pastāstīja,	kā	šogad	
veicās	plosta	siešana	un	plostošana	Salacā.	
Izrādās,	upē	ūdens	līmenis	ir	tik	zems,	ka	
no	Staiceles	līdz	Salacgrīvai	ar	plostu	no-
kļūt	nevar.
	 Kad	kompetenta	žūrija	bija	nobaudījusi	

pavārmaču	dalībnieku	gatavotos	 ēdienus,	
notika	 uzvarētāju	 apbalvošana.	 Šogad	
pavārmačos	 piedalījās	 trīs	 komandas.	 
1.	vietu	izcīnīja	Mazzaru sparģeļi	–	Māra,	
Sandra,	 Jānis	 un	Simona	Kropi,	 kuri	 ga-
tavoja	 pildītās	 reņģes,	 receptē	 integrē-
jot	 savā	 saimniecībā	 audzētos	 sparģeļus.	 
2.	 vietā	 komanda	Vilnīši,	 kas	 saņēma	 arī	
skatītāju	simpātiju	balvu.	Komandas	kap-
teine	 Dace	 Gulbe	 īpaši	 uzsvēra	 –	 viņu	
ģimenē	 valda	 uzskats,	 ka	 vienkārši	 olā	
apcepta	fileja	ir	labākais	veids,	kā	pagata-
vot	reņģi.	Filejas	 tika	rūpīgi	kārtotas	virs	
kartupeļu	pankūkām	un	pārlietas	ar	viegli	
marinētu	 sīpolu	 un	 saldā	 krējuma	mērci.	
3.	vietā	ierindojās	komanda	Ekstrēmie pa-
vāri	–	Aldis	Gusarovs,	Līga	Treija	un	De-
metra	gatavoja	dārzeņu	zupu,	kurā	sēdinā-
ja	filētu	ceptu	reņģi,	tomātus,	mīksto	sieru	
un	redīsu	dīgstus.	Pie	zupas	tika	pasniegta	
pašu	raudzēta	uz	grila	cepta	maizīte.	
	 Visam	pa	vidu	–	tirgošanās	Reņģēdāju	
festivāla	 tirdziņā,	 tikko	 ceptu	 reņģu	bau-
dīšana,	Andra	Skujas	pēcpusdienas	zvejas	
laivas	ar	 svaigām	reņģēm	sagaidīšana	un	
sporta	 spēles.	Būt	klāt	 visos	 svētku	noti-

kumos	nebija	iespējams,	bet	uz	mirkli	pie-
stāju	svaru	bumbu	celšanas	sektorā.	Tur	ar	
apbrīnu	vēroju	Agnijas	Bērziņas	spēku	un	
izturību	–	viņa	12	kg	smagās	svaru	bum-
bas	pacēla	55	reizes!	Redz,	ko	var	pacelt,	
reņģes	ēdot!	Rāpšanās	umurkumurā	veicās	
ne	tik	labi,	jo	viena	balva	tajā	šūpojās	vēl	
ilgi,	 savukārt	 virves	 vilkšanas	 sacensībās	
azartiski	piedalījās	jauniešu	deju	kolektīvs	
Randa.	Šajās	sacensībās	uzvarēja	koman-
da	Viņas melo labāk,	aiz	sevis	atstājot	Kui-
vižniekus	un	komandu	Daļa Randas.
	 Reņģēdāju	festivāla	dienas	daļa	paskrē-
ja	vienā	elpas	vilcienā.	Nedaudz	atvelkot	
elpu,	svētki	turpinājās	ar	pirmo	zaļumballi	
Salacgrīvā,	 kurā	 spēlēja	 grupas	 Zeļļi	 un	
2PRO.
	 Šogad	 Reņģēdāju	 festivālu	 finansiāli	
atbalstīja	 Valsts	 zivju	 fonds,	 Salacgrīvas	
novada	dome,	Salacgrīvas	ostas	pārvalde,	
SIA	Baņķis,	AS	Brīvais vilnis,	SIA	Acteks,	
SuPer Alko Latvia,	SIA	Dabas maize,	Sa-
lacgrīvas nēģi,	Nomadu alus,	 SIA	Gran-
deg,	SIA	Kapteiņu osta,	SIA	Kuivižu en-
kurs,	Rīgas Apriņķa Avīze	un	Auseklis. 

Ilga Tiesnese

Šī gada Reņģēdāju festivālā svaigu reņģi un ne tikai varēja dabūt ikviens…

Salacgrīvas novada 
tautas mākslas kolektīvu 

sasniegumi skatēs
	 Kopš	marta	visi	Salacgrīvas	novada	kul-
tūras/tautas	nami	–	Salacgrīvas,	Liepupes,	
Ainažu,	Lauvu	–	apvienojušies	vienā	iestā-
dē	–	Salacgrīvas	novada	kultūras	centrā.
	 Tautas	 mākslas	 kolektīvu	 darbībā	 tas	
nav	radījis	pārmaiņas,	kolektīvi	radoši	un	
centīgi	 turpina	 darboties	 savās	 ierastajās	
telpās	un	apstākļos.	Kolektīvu	priekšgalā	
ir	 to	 ilggadējie	vadītāji,	kuri	 turpina	 sek-
mēt,	attīstīt	un	radoši	pilnveidot	mūsu	no-
vada	kolektīvu	mākslinieciskās	kvalitātes.	
Katram	 kolektīvam,	 sezonu	 uzsākot	 (tas	
parasti	ir	oktobrī),	ir	iezīmēti	plāni,	mērķi	
un	darbības	virzieni,	bet	pamatā	visam	–	
vēlme	 un	 patikšana	 dziedāt,	 dejot,	muzi-
cēt.	Un	pašvaldība	rod	un	dod	šo	iespēju	
cilvēkiem	sevi	 radoši	 realizēt,	nodrošinot	
vadītājus,	telpas,	transportu,	iespēju	robe-
žās	tērpus	un	aprīkojumu.	Šādā	sadarbībā	
top	 jaunas	 un	 skaistas	 koncertprogram-
mas,	pasākumi	un	izrādes.	
	 No	katra	kolektīva	dalībnieka	šī	darbo-
šanās	 prasa	 papildu	 enerģiju	 –	 vienu	 vai	

divas	 reizes	 nedēļā	 cītīgu	 darbu	mēģinā-
jumos,	 tik	dārgo	un	vienmēr	pietrūkstošo	
laiku	 veltīt	 koncertiem	 un	 pasākumiem.	
Atšķirībā	 no	 citiem	 brīvā	 laika	 pavadī-
šanas	 hobijiem	 dalība	 mākslinieciskos	
kolektīvos	 neatļauj	 iespēju	 izvēlēties	 –	
tikt	 vai	 netikt	 kādā	 koncertā	 piedalīties.	
Noteikti	 ir	 jābūt!	Par	 to	visiem	LIELUM	
LIELS	PALDIES!	
	 Katru	gadu	gandrīz	visi	kolektīvi	savu	
varēšanu	atrāda	Latvijas	Nacionālā	kultū-
ras	centra	žūrijai	–	savas	nozares	skatēs	un	
konkursos.	 Kolektīvu	 priekšnesumi	 ska-
tēs	 tiek	vērtēti	pēc	punktu	sistēmas,	kop-
summā	 iedalot	 pakāpes	 –	A (augstākā),  
1., 2. un 3. pakāpe.	Konkursos	iegūst	vie-
tas	–	1., 2. vai 3. 

 Paldies kolektīvu vadītājiem par at-
bildīgo un uz labiem rezultātiem virzīto 
darbu!
 Paldies kolektīvu dalībniekiem par 
ieguldījumu – laiku, pūlēm un atbildī -

bu – tautas mākslas attīstībā un Salac-
grīvas novada vārda spodrināšanā!
 Jūsu priekšnesumi vienmēr tiek ba-
gātīgi apveltīti ar skatītāju un klausītā-
ju aplausiem, simpātijām un līdzjuša-
nu!
 Paldies Salacgrīvas novada domei 

par atbalstu tautas mākslas darbības 
nodrošināšanā – par telpām, transportu 
un skaistajiem tērpiem! 

Pārsla Dzērve,
Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktore

 2019. gada skates un konkursi atkārtoti pierādīja, ka Salacgrīvas novadā darbojas 
mākslinieciski augsti novērtēti kolektīvi, kas ieguvuši šādus rezultātus:
l Liepupes jauktais koris Pernigele, diriģente Arta Zunde, kormeistares Katrīna 
Borozdina un Katrīna Paula Felsberga – A pakāpe – visaugstāk novērtētais 
Limbažu koru apriņķī;
l Salacgrīvas senioru sieviešu koris Salaca, diriģents Jānis Lucāns – 1. pakāpe;
l Ainažu jauktais koris Krasts, diriģente Agra Jankovska – 1. pakāpe.

l Salacgrīvas vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels,  
vadītājs Jānis Ērglis – A pakāpe – visaugstāk novērtētais D grupas deju 
kolektīvs Limbažu deju apriņķī;
l Salacgrīvas senioru deju kolektīvs Saiva, vadītāja Valentīna Kalniņa, 
koncertmeistare Ligita Dambe – 1. pakāpe;
l Ainažu kultūras nama senioru deju kopa Raduraksti, vadītāja Anita Gīze, 
koncertmeistare Lolita Jakabsone – 2. pakāpe;
l Salacgrīvas jauniešu deju kolektīvs Randa, vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare 
Lolita Jakabsone – 1. pakāpe;
l Liepupes vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele, vadītājs Jānis Trezuns, 
koncertmeistare Sandra Budeviča – 1. pakāpe;
l Ainažu vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš, vadītāja Anita Gīze, 
koncertmeistare Lolita Jakabsone – 1. pakāpe;
l Liepupes jauniešu deju kolektīvs Liepupīte, vadītājs Jānis Trezuns, koncertmeistare 
Sandra Budeviča – 2. pakāpe.
l Salacgrīvas kultūras nama pūtēju orķestris Enkurs, vadītājs Vitālijs Bogdanovičs un 
diriģents Klāvs Borozdins, pūtēju orķestru konkursā Siguldā – 3. grupā 2. vieta.
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	 Maijs	katram	atnes	pozitīvas	emocijas,	
jo	beidzot	taču	atnācis	pavasaris!	Senioru	
deju	kopas	Saiva	 dejotāji	 ir	 gandarīti,	 ka	
11.	maijā	gan	tālus,	gan	tuvus	ceļus	mēroja	
draugi	no	Dzērbenes,	Cēsīm,	Rīgas,	Āda-
žiem,	 Saulkrastiem,	Ainažiem	 un	 igauņu	
draugi	–	dejotāji	no	Tori	pilsētas.	Todien	
Saivas jampadracis	 aicināja	 uz	 ikgadējo	
draudzīgo	 sadancošanu.	 Skatītājiem	 tika	
piedāvātas	 katra	 kolektīva	 iemīļotākās	
dejas.	 Dzērbenes	 Juverim	 (vad.	 U.	 Blīg-
zna)	 patiešām	 padevās	 Visu dienu jumi 
dzinu	un	Daugaviņa lielījās,	Cēsu	Dzirnas 
(vad.	Sandra	Bartniece)	izdejoja	Sazīdāja 
gaiļa pieši,	 Rīgas	 Baltābele	 (vad.	 Liene	

Gailāne)	 kā	 vienmēr	 piedāvāja	 skatītā-
jiem	 jaunas,	 vēl	 neredzētas	 dejas.	Ādažu	
Dēka	 (vad.	L.	Gailāne),	nosvinējusi	 savu	
piecu	gadu	jubileju,	varēja	 lepoties	ar	 ie-
dejoto	 Klabdanci	 un	 Pagriezies, saulīte. 
Saulkrastu	 Saulgrieži	 (vad.	 J.	 Krūmi-
ņa)	 atveda	Pūra danci.	 Īpaši	 gaidīti	 bija	
mūsu	kaimiņi	 –	Ainažu	Raduraksti	 (vad.	
A.	Gīze),	kas	 strādājuši	 tikai	vienu	sezo-
nu,	 bet	 jau	 pratuši	 apgūt	 skates	 dejas	 un	
tās	 droši	 izdejot.	 Draugi	 no	 Tori	 (vad.	 
M.	 Pārnoja)	 šogad	 gatavojas	 Igaunijas	
Deju	svētkiem.	Mums	tika	dota	iespēja	re-
dzēt	trīs	no	svētku	koncerta	dejām.	Kolek-
tīvs	ir	kļuvis	jaunāks,	dejas	ašākas…	

	 Kā	 vienmēr,	 neizpalika	 arī	 jaunrades	
deju	 izrādīšana.	 Gan	 skatītāji,	 gan	 paši	
dalībnieki	 bija	 jo	 īpaši	 gatavojušies.	 Žū-
rija	 teica	atzinīgus	vārdus	par	visām	pie-
cām	jaunradēm.	Liels	pārsteigums	bija,	ka	
mājnieku	Nāburgu dancis	 šoreiz	 ir	 uzru-
nājis	 un	 tika	 novērtēts!	 Dejotājiem	 īpaši	
palīdzēja	arī	tas,	ka	koncerta	laikā	Latvijas	
hokejisti	 Pasaules	 čempionātā	 uzvarēja	
savu	pirmo	spēli!
	 Pavasaris	pašdarbniekiem	parasti	ir	pa-
darītā	vērtēšanas	laiks.	Arī	Saiva,	atskato-
ties	 uz	 aizvadīto	 darba	 sezonu,	 var	 teikt,	
ka	sezona	bijusi	spraiga	–	koncertceļojumi	
uz	 Rīgu,	 Siguldu,	 Saldu,	 Ādažiem,	 Tori,	

godam	nosvinēta	un	izdejota	dzimtās	pil-
sētas	jubileja,	Reņģēdāju	svētki…	Vēl	jau	
priekšā	Jāņi	un	Jūras	svētki.	Gandarījums	
par	padarīto	vieno!	
	 Lai	 svētki	būtu	 īpaši,	kā	vienmēr,	cie-
miņi	 tika	 sagaidīti	 ar	 kūpinātām	 reņģēm.	
Liels	paldies	par	kolektīva	atbalstu	Kārlim	
Kleinam,	Lienei	Kalniņai	 (Lienes	 kondi-
toreja)	un	Kalvim	Kalniņam.
 Saivas	dalībnieki	pateicas	visiem	un	ir	
gandarīti,	 jo	ballēšanās	kopā	ar	draugiem	
bija	īpaši	jauka!

Valentīna Kalniņa,
senioru deju kopas «Saiva» vadītāja

Tradicionālā kopbilde pēc jaukā, sirsnīgā un izjustā koncerta

Saivas jampadracis 2019

Salacgrīvas novada bibliotēkā 
viesojās Jana Egle 

	 Šajā	pavasarī	Salacgrīvas	novada	biblio-
tēkā,	pateicoties	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	
(VKKF)	atbalstam	un	biedrības	Bibliokuģis 
Krišjānis Valdemārs	komandai,	bija	iespēja	
satikt	brīnišķīgas	rakstnieces	–	stāstnieces.	
Projektu	cikla	Stāsts rada stāstītāju	galve-
nās	varones	prot	stāstu	ieraudzīt	un	izstās-
tīt	to!	Agrā	pavasarī	pirmā	tikšanās	bija	ar	
rakstnieci	 Lauru	Vinogradovu.	Otrajā	 tik-
šanās	reizē	bija	iespēja	satikt	prozaiķi	Ingu	
Žoludi.	 Trešā	 tikšanās	 bija	 ar	 rakstnieci	
Daci	Vīganti.	Bet	ciklu	noslēdza	rakstnie-
ce,	dzejniece	un	dziesminiece	Jana	Egle.	
	 Lasot	Janas	uzrakstīto,	sajūta	 ir	 tāda,	 it	
kā	ar	smilšpapīru	kāds	būtu	pārbraucis	pa	
ādu.	 Viņas	 rakstītais	 vienaldzīgu	 noteikti	
neatstāj	 nevienu.	 Jana	 pati	 atzīst:	 – Grā-
matās ir tas smagnējais prieks jūtams, 
bet gaišais un tīrais tiek rasts dziedāšanā. 
Viņa	 ilgu	 laiku	 esot	 audzējusi	 spārnus	 li-
dojumam,	bet	nu	ir	gandarīta,	ka	lidojums		 
joprojām	notiek.
	 Janas	pirmā	stāstu	grāmata	Gaismā	 sa-
ņēmusi	Latvijas	Literatūras	gada	balvu	ka-
tegorijā	Labākais prozas darbs	2017.	gadā.	
Pati	autore	teic,	ka	uzslavas	un	lieliskās	re-
cenzijas	nākušas	negaidīti.	Tikpat	negaidīti	
bijuši	tīri	personīgi	uzbrukumi.	Taču	no	tā,	
ko	 piedzīvojam,	mēs	 tikai	 iegūstam.	 Šajā	
laikā	 autore	 vēl	 vairāk	 iepazinusi	 cilvēka	
dabu,	un	ar	prieku	atzīst,	ka	 tas	noder	vi-
ņas	stāstiem.	Stāstā	tiek	ieausts	jebkas,	kas	
ar	rakstnieku	notiek.	Autorei	ir	svarīgi,	lai,	
stāstot	šos	stāstus,	nemelotu	pati	sev.
	 Otrā	 grāmata	 ar	 nosaukumu	Svešie jeb 
miļeņkij ti moi	ir	rakstnieces	iztēles	auglis,	
kas	tapis	populārās	krievu	dziesmas	ietek-
mē.
	 Šobrīd	 tiek	 rakstīta	 trešā	 grāmata,	 kas	
būs	 tikai	 par	 sievietēm	dažādos	 vecumos,	
atšķirīgos	 ģimenes	 stāvokļos,	 ar	 individu-
ālām	 iekšējām	 problēmām.	 Arī	 šī	 nebūs	
viegla	grāmata.
	 Uz	jautājumu,	kā	viņai	pietrūkst	latviešu	
literatūrā,	autore	atbild:	– Man nepietrūkst 

nekā. Patiesībā pietrūkst tikai laika, lai visu 
izlasītu. Grāmatas,	ko	viņa	iesaka	izlasīt,	ir	
Narinē	Abgarjanas	No debesīm nokrita trīs 
āboli,	Ingas	Ābeles	Klūgu mūks	un	Otomā-
ra	Kalpiņa	Sāļumā.
	 Uz	muzikālas	nots,	visi	kopā	nodziedot	
dziesmu	Miļeņkij ti moi, vozjmi meņa s so-
boi...,	noslēdzām	projekta	Stāsts rada stās-
tītāju	pirmo	daļu.
	 Ir	zināms,	ka	rudenī	tam	sekos	turpinā-
jums,	 jo	VKKF	 ir	 devis	 atbalstu	 projekta	
turpinājumam.	 Tajā	 iecerēts	 atklāt	 Ievas	
Melgalves,	Ingas	Gailes,	Osvalda	Zebra	un	
Gunas	 Rozes	 literāro	 pasauli,	 rakstnieku	
uzskatus,	rakstīšanas	principus,	ieklausīties	
viņu	 rakstītajos	 tekstos	 un	 apzināties,	 kā	
dzīvē	novērotais	pārtop	stāstā.	
	 Laipni	aicinām	jūs	uz	pasākumiem	Sa-
lacgrīvas	novada	bibliotēkās!

Diāna Reide,
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītājas 

vietniece

Rakstniece, dzejniece un dziesminiece Jana 
Egle Salacgrīvas bibliotēkā

	 Ir	 noslēdzies	 nemateriālā	 kultūras	
mantojuma	 apgūšanas	 un	 pārmantoša-
nas	 programmas	Pulkā eimu, pulkā teku 
2018./2019.	mācību	 gads, kura	mērķis	 ir	
vietējo	 dziedāšanas,	 stāstīšanas,	 muzicē-
šanas	un	dejošanas	 tradīciju	apgūšana	un	
pārmantošana	saskaņā	ar	gada	tēmu	Rotā 
bite, rotā saule.
	 18.	un	19.	maijā	Iecavā	notika	35.	Lat-
vijas	 bērnu	 un	 jauniešu	 folkloras	 svētki.	
No	 visiem	 Latvijas	 novadiem	 uz	 tiem	
sabrauca	 1500	 dalībnieku,	 tai	 skaitā	 arī	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 folkloras	 kopa	
Zēģelīte,	 lai	 ar	 dziesmām,	 muzicēšanu,	

dancošanu	svinētu	Pulkā eimu, pulkā teku 
dzimšanas	 dienu.	 18.	 maijā	 visas	 dienas	
garumā	 Iecavā	 notika	 dažādi	 koncerti.	
Mēs	piedalījāmies	brīvajā	mikrofonā,	lau-
reātu	koncertā,	danču	vakarā	un	19.	mai 
jā	–	noslēguma	koncertā.	Svētki	visiem	ļoti	
patika,	jo	atrasties	kopā	ar	tādiem	pašiem	
jauniešiem,	 muzicējot,	 dancojot,	 dziedot	
vienu	dziesmu,	mēs	sapratām,	kāds	spēks	
ir	mūsos	un	cik	labi	jūtamies	kopā.
	 Paldies	 vecākiem	 par	 sapratni,	 skolas	
direktorei	par	atbalstu,	lai	mēs	varētu	pie-
dalīties	un	būt	kopā	svētkos!

Zenta Mennika

Salacgrīvas vidusskolas folkloras kopa Zēģelīte Iecavā

Pulkā eimu,
pulkā teku
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 16.	maijā	uz	Rīgu	devās	Iekš-
lietu	 ministrijas	 konkursa	 Esi 
drošs – neesi pārdrošs	finālisti	–	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 8.b	 kla-
ses	 komanda	 Bēči.	 Sīvā	 konku-
rencē	tika	pildīti	dažādi	teorētiski	
un	 praktiski	 uzdevumi	 drošības	
jomā,	 vērtējot	 zināšanas	 satik-
smes	 noteikumos,	 neatliekamās	
medicīniskās	 palīdzības	 snieg-

šanā,	 drošības	 jautājumos	 par	
dzelzceļa	 kustību,	 gāzes	 izman-
tošanu	un	rīcību	ārkārtas	situ	āci
jās.	 Liels	 pārbaudījums	 bija	 arī	
ideju	projekta	prezentācija	 lielas	
auditorijas	 priekšā,	 taču	Bēči	 ar	
šo	 uzdevumu	 tika	 galā	 lieliski.	
Paldies	jauniešiem	un	viņu	vecā-
kiem	par	atsaucību!

Sanita Šlekone

Iekšlietu 
ministrijas 
konkursa Esi 
drošs – neesi 
pārdrošs 
finālisti – 
Salacgrīvas 
vidusskolas 
8.b klases 
komanda 
Bēči

Salacgrīvas vidusskolas 
8.b klases komanda 

konkursa Esi drošs – 
neesi pārdrošs finālā

Salacgrīvas vidusskolas 
audzēkņu godalgotie darbi 

konkursā Mana zeme 
skaistā

	 17.	 maijā	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	svētku	pasākumā	Mēs le-
pojamies 2019	tika	teikts	paldies	
nodibinājuma	 Zinātnes un ino-
vāciju parks	 īstenotajā	 projektā	
Latvijas skolu jaunatnes foto-
konkurss «Mana zeme skaistā» 
godalgoto	 darbu	 autoriem.	 Pro-
jekta	būtiskākā	aktivitāte	ir	foto-
konkurss,	kura	gaitā	skolēni	tika	
aicināti	 uzņemt	 Latviju	 rakstu-
rojošas	 fotogrāfijas,	 izmantojot	
mobilos	telefonus	un	fotoaparā-
tus,	 tā	 stiprinot	 sevī	 piederības	
sajūtu	 un	 mīlestību	 pret	 savu	

zemi,	īstenojot	mūsdienu	tehnis-
kām	 iespējām	 atbilstošas	 rado-
šās	aktivitātes.	Laureātu	vidū	 ir	
Salacgrīvas	vidusskolas	skolēnu	
darbi.	
	 Apsveicam	Nelliju	 Zvejnieci	
ar	 iegūto	1.	 vietu,	Sintiju	Grīn-
valdi	ar	2.	vietu	un	Dāvi	Birzgali	
ar	iegūto	3.	vietu.	Jauniešu	darbi	
izvietoti	Salacgrīvas	vidusskolā,	
priecējot	 ikvienu	 apmeklētāju.	
Dalāmies	priekā	par	 radošajiem	
jauniešiem!

Sanita Šlekone

Zobenbrāļu	 ordenis	 laikā	 no	 
1204.	 līdz	 1209.	 gadam	 uzcēla	
Siguldas	pili.	Sākotnēji	tā	bija	kā	
cietoksnis	 ar	 kapelu.	 Vēlāk	 pils	
pārbūvēta	par	konventa	tipa	ēku.	
Pilij	bija	plaša	ārējā	priekšpils	un	
pie	tās	izveidojās	rosīga	tirgotāju	
un	amatnieku	apmetne.
	 Pils	 karos	 tika	 bojāta	 un	 ar	
laiku	zaudēja	savu	militāro	nozī-
mi.	Turklāt	18.	gadsimta	sākumā	
Ziemeļu	kara	laikā	pili	nopostīja	
un	 vairs	 neatjaunoja.	 Pilsdrupu	
varenie	 laukakmens	 mūri	 glabā	

daudz	 vēsturisku	 notikumu	 un	
stāstu.	Aizraujoši	ir	iztēloties,	kā	
Livonijas	ordeņa	bruņinieki	kād-
reiz	 te	 spodrinājuši	 savas	 cīņas	
prasmes.
	 Siguldas	 pils	 teritorija	 ir	 pie-
mērota	vieta,	lai	vērtos	uz	skais-
tajām	 Gaujas	 senlejas	 ainavām.	
Ieraudzījām	 Turaidu,	 Krimuldu	
un	 neaizsniedzamas	 koku	 galot-
nes.	Cik	skaista	ir	Latvija!

Laila Rozenberga,
Salacgrīvas vidusskolas  

1.a klases audzinātāja

Salacgrīvas vidusskolas 1.a un 1.b klase Siguldā, iepazīstot tās kultūrvēsturiskos objektus un Latvijas vēsturi 
programmā Latvijas skolas soma

Pirmo klašu skolēni – programmā 
Latvijas skolas soma

	 Noķērām,	noķērām	saulīti!	Tā	
bija	 kopā	 ar	mums	 visu	mācību	
vizītes	dienu!	Tikko	saulīte	 spo-
žāka,	zālīte	zaļāka,	debesis	šķiet	
zilākas,	 taureņi	 un	putni	 lidinās,	
ļaujoties	vieglam	vējiņam,	puķes	
zied	 visās	 varavīksnes	 krāsās,	 –	 
ir	 skaidrs,	 ka	 tuvojas	 vasara!	
Vēl	 jāizmanto	 iespēja	 būt	 kopā.	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 1.a	 un	 
1.b	 klase	 viesojās	 Siguldā,	 ie-
pazīstot	 tās	 kultūrvēsturiskos	
objektus	un	Latvijas	vēsturi	pro
grammā	Latvijas skolas soma.
	 Pilis	 katram	 saistās	 ar	 ko	 
citu	–	vienam	ar	ainu	no	pasaku	
filmām,	otram	ar	kaut	ko	greznu	
un	aristokrātisku	no	pagātnes	vai	
vēstures	 grāmatām.	 – Skolotāj, 
bet kur tad tas karalis?...	 Gau-
jas	 kreiso	 krastu	 kontrolējošais	

Salacgrīvas vidusskolas 
8.a klase darbojas  

Finanšu laboratorijā
	 Ir	svarīgi	zināt,	kā	nauda	rodas	
un	kā	to	gudri	izmantot.	Šīs	zinā-
šanas	 ļauj	 saprast,	 ka	 nauda	pati	
par	 sevi	 nekad	 nav	 mērķis,	 bet	
tikai	 līdzeklis,	 kas	 ir	 labs	 palīgs	
mērķu	sasniegšanai.	Ja	ar	to	rīko-
jas	atbildīgi!
	 20.	 maijā	 Salacgrīvas	 vidus-
skolas	 8.a	 klases	 skolēniem	 bija	
iespēja	 izkāpt	 ārpus	 skolas	 sola.	
Apmeklējot	 Swedbank	 Finan-
šu	 laboratoriju, viņi	 	 varēja	 pie-
dalīties	 European Money Quiz 
viktorīnā,	 kur	 iegūtās	 teorētiskās	
zināšanas	finanšu	jomā	iespējams	
savienot	ar	prasmēm	tās	pielietot	
reālajā	dzīvē.
	 Viktorīnas	 pamatā	 ir	 spēle	 ar	
izlaušanās	 istabas	 (escape room)	
elementiem,	 kuras	 laikā	 skolēni	
tiek	 aicināti	 doties	 finanšu	misi-
jā.	 Lai	 atklātu	 kodu,	 kas	 atslēdz	

seifu,	 jauniešiem	 jāatbild	 uz	 da-
žādiem	 jautājumiem	 par	 finanšu	
pratību,	 tostarp	budžeta	plānoša-
nu,	 atbildīgu	 aizņemšanos,	 per-
sonības	 attīstību,	 drošību	 evidē	
un	 21.	 gadsimta	 prasmēm.	 Sa-
vukārt	 jauniegūtās	 zināšanas	 un	
prasmes,	 kas	 ļaus	 savas	 finanses	
plānot	 pārdomāti	 un	 droši,	 būs	
efektīvi	pielietojamas	gan	uzreiz,	
piemēram,	 rīkojoties	 ar	 kabatas	
naudu,	 gan	 nākotnē,	 iespējams,	
pat	uzsākot	savu	uzņēmējdarbību.
	 Turklāt,	 tā	 kā	 uzdevumi	 pil-
dāmi	 komandās,	 Finanšu	 labo-
ratorijas	 apmeklējums	 attīsta	 arī	
skolēnu	 prasmes	 sadarboties	 un	
strādāt	 komandā	 kopīga	 mērķa	
sasniegšanai.

Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas 
sociālo zinību skolotāja

	 Atzīmējot	 9.	 maijā	 Eiropas	
dienu,	 1.–4.	 klasēm	 tika	 izsludi-
nāts	 konkurss	Eiropas darbnīca. 
Konkursa	uzdevumi	mudina	sko-
lēnus	 būt	 zinošiem	 un	 aktīviem,	
kā	 arī	 pilnveido	 izpratni	 par	 ik-

viena	 iedzīvotāja	 lomu	 Latvijas,	
Eiropas	un	pasaules	 līdzveidoša-
nā.
	 Skolēni	 saņēma	 interesantus	
uzdevumus,	kuros,	piemēram,	nā-
cās	izveidot	skaidrojošo	vārdnīcu	

Eiropas diena Salacgrīvas 
sākumskolēniem

tādiem	vārdiem	kā	zināšanas,	at-
balsts,	 prasmes,	 idejas,	 sadarbī-
ba,	bija	 jāaizpilda	dažādas	darba	
lapas,	jāpapildina	teikumi	par	Ei-
ropas	Savienību.	Piedaloties	šajā	
konkursā,	 skolēni	 apguva	 jaunas	
zināšanas,	guva	pārliecību,	ka	pat	
mazākais	darbs	ir	svarīgs.
	 Salacgrīvas	 vidusskolas	 sā-
kumskolēni	 katrā	 klasē	 kaut	 ne-
daudz,	 bet	 iesaistījās	 šajā	 aktivi-
tātē.	Taču	3.b	klases	skolēni	kopā	
ar	 mani,	 klases	 audzinātāju,	 arī	
nosūtīja	 izveidoto	 skaidrojošo	
vārdnīcu,	 lai	 piedalītos	konkursā	
par	galveno	balvu	–	saldumu	gro-
zu.	Darbs	nesa	labus	rezultātus,	jo	
3.b	klases	skolēni	saņēma	galve-
no	balvu	–	saldumu	grozu	50	eiro	
vērtībā!

Vineta Dance,
Salacgrīvas vidusskolas sākum-

skolas metodiskās komisijas 
vadītāja

3.b klases skolēni saņēma galveno balvu – saldumu grozu 50 eiro vērtībā
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Projekti 
Krišjāņa 

Valdemāra 
Ainažu 

pamatskolā
North South, from the 
Baltic to the Atlantic

	 Projekta	mērķis	 ir	 skolēniem	 un	 sko-
lotājiem,	kas	dzīvo	Baltijas,	Ziemeļjūras	
un	Atlantijas	okeāna	tuvumā,	labāk	iepa-
zīt	 citam	 citu,	 paplašināt	 savu	 redzeslo-
ku	 un	 iepazīt	 dažādas	 kultūras.	 Projektu	
Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolā	
īstenoja	5.	klases	skolēni	dabaszinību	un	
informātikas	stundās,	tā	mācoties	dažādus	
IKT	 rīkus	 un	prezentējot	 ar	 to	 palīdzību	
Latviju.
	 Skolēni	gatavoja	darbus	gan	par	Latvi-
jas	gadalaikiem,	dabu	un	laikapstākļiem,	
gan	 Latvijas	 mūziķiem.	 Projekta	 laikā	
skolēni	 pilnveidoja	 sadarbības	 prasmes,	
jo	darbu	par	mūziķiem	visi	veidoja	vienā	
Google	kopdokumentā.	Ar	īpašu	aizrautī-
bu	viņi	 rakstīja	haikas	un	 ilustrēja	Fran-
cijas	skolēnu	haikas.	Paldies	Amīnai	par	
mūsu	haiku	pārtulkošanu	angliski!	Haikas	
kā	Francijas	un	Latvijas	skolēnu	sadarbī-
bas	 apliecinājums	 apskatāms	 egrāmatā	
http://online.fliphtml5.com/qebm/cfjz/. 
Paldies	par	darbošanos	un	jauku	vasaru!

eTwinning projekti 
2018./2019. mācību 

gadā 
	 Beidzoties	mācību	gadam,	apkopojām	
paveikto	 un	 arī	 iesaistīšanos	 projektos.	
Šinī	 mācību	 gadā	 Krišjāņa	 Valdemāra	
Ainažu	pamatskolas	5.–9.	klases	 skolēni	
iesaistījušies	20	eTwinning	projektos.
	 Svinīgajā	 mācību	 gada	 noslēgumā	
8.	 klases	 skolēni	 saņēma	 sertifikātus	 par	
aktīvu	un	aizrautīgu	darbošanos	naci	onā
lajā	 eTwinning projektā	 Rokasgrāmata 
skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par 
siltumu,	kas	tapa,	sadarbojoties	ar	Riebiņu	
vidusskolu.	 Tā	 kā	mācību	 gads	 daudzās	
Eiropas	skolās	noslēdzas	jūnijā,	projektu	
sertifikāti	 vēl	 jāgaida,	 bet	 aktīvākie	 sko-
lēni	 saņēma	pateicības	par	 aktīvu	dalību	
eTwinning	projektos.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja, eTwinning vēstniece 

Looking at My 
Country In the 

Scientific Window 
	 Šis	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamat-
skolā	2018./2019.	m.g.	bija	viens	no	ap-
jomīgākajiem	projektiem,	kurā	iesaistījās	
5.,	7.	un	8.	klases	skolēni.	Projekta	partne-
ri	bija	Itālijas,	Polijas,	Turcijas,	Rumāni-
jas,	Slovākijas,	Ukrainas,	Čehijas,	Horvā-
tijas,	Gruzijas,	Maķedonijas,	Lietuvas	un	
Azerbaidžānas	skolas.
	 Projekta	mērķis	bija	iepazīt	valsti	caur	
zinātnes	 prizmu:	 mācīties	 par	 zinātnie-
kiem	mūsu	valstī,	dzīvniekiem	un	augiem	
mūsu	valstī,	klimatu	un	ūdens	resursiem,	
kas	 saistīti	 ar	 mācību	 programmu.	 Pro-
jektā	 skolēni	 mācījās	 sadarboties	 arī	 ar	
citiem	TwinSpace	partneriem,	lai	attīstītu	
sadarbību,	valodu	lietošanu,	komunikāci-
jas	prasmes.	Projekta	rezultātā	tapa	egrā-
mata	 https://www.storyjumper.com/book/
index/62491195/5c1bdf9e63df5,	 radošā	
grāmata	 https://www.storyjumper.com/
book/index/63011945/Natureisemotion 
un	 blogs	 https://lookingatmycountry.we-
ebly.com/.
	 Paldies	 skolēniem	 par	 interesantajām	
idejām	un	darbiem!	

Ineta Lielkalne,
projekta koordinatore 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā 

Ciemos mācāmies
	 Kā	 gaidīti	 un	 mīļi	 ciemiņi	 jutāmies,	
7.	 maija	 pēcpusdienā	 ciemojoties	 Tūjas	
bibliotēkā.	 Labiekārtotās	 bibliotēkas	 tel-
pas,	 pārdomātais	 izkārtojums,	 vadītājas	
Zeltītes	Milleres	 sirsnīgā	 uzņemšana	 vi-
lināja	 te	 piesēst	 uz	 ilgāku	 laiku,	 tomēr	
gan	 bibliotekāre,	 gan	 bibliotēkas	 aktīvā	
apmeklētāja	 Inese	 Ziediņa	 bija	 padomā-
jušas	par	interesantu	programmu.	Skolēni	
vispirms	 noklausījās	 stāstījumu	 par	 bib-
liotēkas	 piedāvājumu	 un	 krājumu,	 iepa-
zina	izkārtojumu,	ilgāk	pakavējoties	tieši	
bērniem	 atvēlētajā	 telpā.	 Tad	 praktisks	 
darbs	–	mazas	piezīmju	grāmatiņas	veido-
šana,	 otrreiz	 izmantojot	 iepakojumudā-
vanu	maisiņus.	Atkal	sapulcējušies	omu-
līgajā	 pasākumu	 zālītē,	 kopīgi	 izlasījām	
jauku	 stāstu,	varējām	aplūkot	 izstādi	par	
novada	piekrastes	zvejas	vēsturi,	meklējot	
saistību	ar	savu	dzimtu	un	ģimeni,	un	pa-
našķoties.	Arī	 vasaras	 posmam	 bibliote-
kāre	piedāvāja	gan	interesantas	grāmatas,	
gan	angļu	valodas	nodarbības.
	 Šoreiz	 ekskursijā	 devāmies	 ar	 sabied-
risko	transportu,	tādējādi	varējām	arī	ma-
temātikas	un	satiksmes	noteikumu	zināša-
nas	praktiski	pielietot	reālā	situācijā.
	 Otrs	maršruts	 šajā	 dienā	mūs	 veda	 uz	
2019.	gada	ģeovietu	–	Vidzemes	jūrmalas	
stāvkrastu.	Kaut	gan	aplūkojām	visai	ne-
lielus	 smilšakmens	 atsegumus,	 salīdzinot	

ar	klintīm	pie	Ķurmraga	un	Ežurgām,	arī	
te	uzskatāmi	varējām	spriest	par	to,	kas	ir	
devons,	 morēna,	 kā	 veidojusies	 Latvijas	
daba	leduslaikmeta	ietekmē.	
	 Bagātīgi	 iespaidi,	 jaunas	 zināšanas,	
veselīga	pastaiga,	dzimtās	vietas	iepazīša 

na	–	šādi	dienas	guvumu	novērtējām	pār-
runā	pēc	pasākuma.

Sandra Zaķe,
3. klases audzinātāja, 

lasīšanas pulciņa vadītāja

Pirms došanās ārā – Tūjas bibliotēkas vadītājas Zeltītes Milleres stāstījums par bibliotēku

	 Labs	darbiņš,	kas	jau	padarīts!	Tā	varē-
ja	teikt	36	Salacgrīvas	vidusskolas	skolēni,	
kuri	par	visām	izlasītajām	un	novērtētajām	
Bērnu un jauniešu žūrijas 2018	grāmatām	
kā	balvu	saņēma	iespēju	doties	bezmaksas	
ekskursijā	uz	Rīgu	–	Latvijas	Universitā-
tes	Botānisko	dārzu.
	 Esam	 īpaši	 priecīgi	 par	 lasītāju	 kup-
lo	pulciņu	no	1.b	klases.	Tajā	bija	Kārlis	
Kalniņš,	Gustavs	Bergs,	Anna	Viļļa,	Ha-
rijs	Ende,	Mārtiņš	Keiselis,	Emīlija	Zvej-
niece,	Kristiāna	Reiziņa,	Hanna	Ēltamma	
un	Sandra	Popova	 (skolotāja	Evija	Kosī-
teViļķina).	 2.b	 klasi	 pārstāvēja	 Sendija	
Trauliņa,	 Madara	 Vasila,	 Aleksis	 Īvāns,	

Dāvids	 Liepiņš,	 Hugo	 Henrijs	 Močāns,	
Justīne	Ozoliņa,	 Linards	 Šterns	 (skolotā-
ja	Laura	 Ilvesa).	No	 4.c	 klases	 ekskursi-
jā	 devās	 Melisa	 Lūse,	 Elise	 Burdikova,	
Viktorija	 Zinčenko,	 Everita	 Daugule,	
Ilze	 Matilde	Andersone,	 Nikola	 Zice	 un	
Kristiāna	 Keiša	 (skolotāja	 Dace	 Kaša).	
3.a	 klasi	 šajā	 pasākumā	 pārstāvēja	 So-
fija	 Gromova,	 Pēteris	 Ķūrens	 un	 Artūrs	
Kauliņš	 (skolotāja	 Jolanta	 Jirgensone),	 
3.b	 klases	 čaklie	 lasītāji	 Madars	 Eizen-
bergs	 un	 Estere	 Romanovska	 (skolotāja	
Vineta	Dance).	4.a	klasē	 lielākais	 lasītājs	
ir	 Henrijs	 Ende	 (skolotāja	 Iveta	 Kupča).	
Ceram,	 ka	 rudenī	 lasītāju	 pulciņam	 pie-

vienosies	Esteres	un	Dagnijas	klasesbiedri	
no	5.b	klases,	Rūtas	un	Mikus	klasesbiedri	
no	7.a	klases,	kā	arī	Sintijas	(7.b),	Justīnes	
(8.b)	un	Aināra	 (9.b)	vienaudži.	 Jauniešu	
žūrijas	grāmatas	vidusskolas	klasēs	izlasī-
ja	Karīna	un	Adrija.	Visa	diena	ekskursijas	
dalībniekiem	bija	jaunu	atklājumu	pilna.
	 Jaunā	Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
jas 2019	grāmatu	kolekcija	jau	ir	zināma.	
Neaizmirsīsim	arī	vasarā	mūsu	labās	drau-
dzenes	–	grāmatas!
	 Lai	mums	visiem	jauka	vasara!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre

Čaklākie grāmatu lasītāji 
apmeklē Botānisko dārzu

Ekskursija Botāniskajā dārzā bija iespaidiem un interesantiem notikumiem bagāta

http://online.fliphtml5.com/qebm/cfjz/
https://www.storyjumper.com/book/index/62491195/5c1bdf9e63df5
https://www.storyjumper.com/book/index/62491195/5c1bdf9e63df5
https://www.storyjumper.com/book/index/63011945/Nature-is-emotion
https://www.storyjumper.com/book/index/63011945/Nature-is-emotion
https://lookingatmycountry.weebly.com/
https://lookingatmycountry.weebly.com/
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Baltijas valstu un Somijas 
eTwinning vēstnieku seminārs

	 No	 22.	 līdz	 24.	maijam	 Eiropas	
Savienības	 programmas	 izglītības,	
apmācības,	 jaunatnes	 un	 sporta	
jomā	 Erasmus+	 apakšprogrammas	
eTwinning	vēstnieki	 tikās	jau	cetur-
tajā	Baltijas	valstu	(Latvijas,	Igauni-
jas,	Lietuvas	un	Somijas)	eTwinning 
vēstnieku	 kontaktseminārā,	 kas	 šo-
gad	 notika	 Somijā	 Helsinkos.	 Lat-
viju	šajā	seminārā	pārstāvēja	deviņi	
eTwinning	 vēstnieki,	 arī	 es,	 Ineta	
Lielkalne.	
	 Kontaktsemināra	 dalībniekus	
sveica	un	uzrunāja	Somu	nacionālā	
atbalsta	dienesta	pārstāvji	Miko	Nu-
ponens	(Mikko	Nupponen),	Irje	Hi-
teniemi	(Yrjö	Hyötyniemi)	un	Rika	
Aminofa	(Riikka	Aminoff).	Somijas	
eTwinning	vēstniece	Tīna	Sarisalmi	
(Tiina	Sarisalmi)	rosināja	vēstniekus	
izvērtēt	 Baltijas	 vēstnieku	 sadarbī-
bu,	grupās	apspriežot	priekšlikumus	
tās	uzlabošanai.	Kā	viena	no	idejām	
bija	UNESCO	skolu	un	Baltijas	jū-
ras	projekta	(BSP)	skolu	sadarbība,	
izmantojot	 eTwinning	 projektus.	
Nākamā	 tēma	 bija	 demokrātiskā	
līdzdalība	 izglītībā	 un	 eTwinning 
projektos.	Vēstnieki	analizēja	demo-
krātiskas	pilsonības	kompetences.

	 Nākamajā	dienā	skolotāji	apguva	
jaunu	tiešsaistes	rīku	ThingLink,	kas	
skolotājiem	ļauj	radoši	veidot	vizu
ālos	materiālus	visos	mācību	priekš-
metos,	ievietojot	foto,	video,	audio,	
kartes,	testus,	viktorīnas.	Mācīšanās	
un	 spēja	 orientēties	 21.	 gadsimta	
prasmēs	 bija	 neparasta	 Nākotnes	
skolas	 (Tulevaisuuskoulu)	 direk-
tora	 Oto	 Tehkēpē	 (Otto	 Tähkäpää)	
nodarbība.	 Kādas	 metodes,	 rīki	 un	
prasmes	tad	būs	nepieciešami	nākot-
nes	skolai?
	 Pagājušā	 gada	 seminārā	 Viļņā	
vēstnieki	 izteica	 vēlēšanos	 iepazī-
ties	 ar	 Somijas	 izglītības	 sistēmu,	
mācību	darbu,	organizāciju	un	vidi,	
tāpēc	 šajā	 kontaktseminārā	 katrs	
Somijas	 eTwinning	 vēstnieks	 pre-
zentēja	 savu	 skolu,	 bet	 24.	 maijā	
viesojāmies	 Mankā	 (Mankkaan)	
skolā	Espo	(Espoo)	pilsētā.	Skolēnu	
gidu	pavadībā	apmeklējām	mūzikas,	
angļu	 valodas,	 matemātikas,	 ķīmi-
jas,	fizikas,	sociālo	zinību,	mākslas,	
mājturības,	ekonomikas	un	speciālās	
izglītības	 stundas,	 iepazīstot	 skolas	
vidi,	redzot	mācību	procesu,	runājo-
ties	ar	Somijas	skolotājiem	un	skolē-
niem.	 Somijas	 eTwinning	 vēstnieks	

Anti	 Pīroinens	 (Antti	 Piiroinen)	
klātesošos	 iepazīstināja	 ar	 Somijas	
izglītības	 sistēmu,	 dažādu	 mācību	
priekšmetu	skolotāju	darba	laiku	un	
pienākumiem.	 Piemēram,	 Somijā	 
7.	līdz	9.	klasē	atsevišķs	priekšmets	
ir	 veselības	 mācība,	 kas	 Latvijā	
pirms	kāda	laika	tika	integrēts	soci-
ālajās	 zinībās.	 Speciālajai	 izglītībai	
ir	 atsevišķi	 nodalīts	 skolas	 spārns,	
kurā	 pārējie	 skolas	 skolēni	 neiet.	
Šeit	ir	gan	individuālas	mācību	tel-
pas	bērniem	ar	autismu,	gan	kopīga	
mācību	 un	 atpūtas	 telpa.	 Mūzikas	
kabinetā	 ir	 dažādi	 mūzikas	 instru-
menti,	 dodot	 iespēju	 pilnveidoties	
katram	 skolēnam.	 Skolēni	 skolā	
staigā	 zeķītēs	 vai	 mīkstos	 auduma	
apavos.
	 Pieredzes	 apmaiņa	 bija	 vērtīga,	
guvām	daudz	materiālu	jaunām	ide-
jām,	 mācību	 programmas	 metožu	
uzlabošanai	 un	 eTwinning	 popula-
rizēšanai,	kā	arī	 apspriedām	 jaunas	
idejas	eTwinning	projektiem.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja, eTwinning 
vēstniece

Ineta Lielkalne eTwinning vēstnieku kontaktseminārā Somijā, 
Helsinkos

Salacgrīvas novada domes sēdes protokols Nr.6; 1.§
2019. gada 22. maijā
L Ē M U M S  Nr. 198

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu

	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldība	 ir	 sa-
ņēmusi	SIA	ZAAO	2019.	gada	25.	aprīļa	
vēstuli	Nr.	1.25/97	Par maksas par nešķi-
rotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
pārskatīšanu	 (turpmāk	 –	 Vēstule)	 un	 tai	
pievienoto	sadzīves	atkritumu	apsaimnie-
košanas	maksas	aprēķina	projektu,	kā	arī	
informāciju	par	atkritumu	apsaimniekoša-
nu	maksas	 apmēru	dažādās	Latvijas	 paš-
valdībās.
	 Vēstulē	norādīts,	ka	SIA	ZAAO	pēdē-
jo	gadu	laikā	veikusi	būtiskas	investīcijas	
atkritumu	dalītās	vākšanas	 infrastruktūrā,	
ievērojami	paplašinot	šī	pakalpojuma	pie-
ejamību	atkritumu	radītājiem,	un	plāno	šo	
darbības	 virzienu	 pilnveidot	 arī	 nākotnē,	
nodrošinot	atkritumu	dalītās	vākšanas	in-
frastruktūras	pieejamību	aizvien	tuvāk	at-
kritumu	radītāju	dzīvesvietai.	
	 2016.	 gada	 4.	 aprīlī	 starp	 Salacgrīvas	
novada	 pašvaldību	 un	 SIA	 ZAAO	 tika	
noslēgts	 līgums,	 kas	 paredz	 SIA	 ZAAO	
pienākumu	sniegt	atkritumu	apsaimnieko-
šanas	 (t.sk.	 sadzīves	 atkritumu	 savākšana	
(tostarp	 atkritumu	 vākšana,	 šķirošana	 un	
sajaukšana,	 lai	 tos	 pārvadātu),	 uzglabāša-
na,	pārkraušana	un	pārvadāšana)	pakalpo-
jumus	Salacgrīvas	novada	(turpmāk	–	Paš-
valdība)	 administratīvajā	 teritorijā	 (turp-
māk	–	Līgums).	
	 Līguma	4.2.	punkts	nosaka	gadījumus,	
kad	SIA	ZAAO	ir	tiesīga	vērsties	Pašval-
dībā	ar	ierosinājumu	pārskatīt	maksas	par	
sadzīves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	 ap-
mēru,	 konkrētajā	 gadījumā,	 pamatojoties	
uz	 turpmāk	 norādītajiem	 apsvērumiem,	
SIA	ZAAO	 ieskatā	 ir	 iestājušies	Līguma	
4.2.	 punktā	 norādītie	 priekšnoteikumi	
maksas	pārskatīšanai,	un	SIA	ZAAO	lūdz	
palielināt	 maksu	 par	 sadzīves	 atkritumu	
apsaimniekošanu,	 palielinot	 pakalpojuma	
maksas	 daļu	 par	 sadzīves	 atkritumu	 sa-
vākšanu,	pārvadāšanu,	pārkraušanu,	šķiro-
šanu	un	citām	normatīvajos	aktos	noteik-
tajām	darbībām,	ko	veic	pirms	atkritumu	
reģenerācijas	un	kas	samazina	apglabāja-

mo	atkritumu	apjomu,	uzglabāšanu,	dalī-
tās	atkritumu	savākšanas,	pārkraušanas	un	
šķirošanas	 infrastruktūras	objektu	uzturē-
šanu.	
	 Vēstulē	norādīts,	ka	maksas	par	sadzī-
ves	atkritumu	apsaimniekošanu	palielinā-
šana	 turpmāk	 ļaus	 nodrošināt	 saprātīgu	
balansu	 starp	 pakalpojuma	 kvalitāti	 Zie-
meļvidzemes	atkritumu	apsaimniekošanas	
reģionā	 kopumā	 un	 maksas	 apmēru	 par	
šāda	 rakstura	 pakalpojumu.	 Laikā,	 kopš	
iepriekš	 tika	 noteikta	 atkritumu	 apsaim-
niekošanas	maksu	veidojošā	komponente,	
proti,	 2017.	 gada	 28.	 decembrī,	 ir	 būtis-
ki	 pieaugušas	 ar	 pakalpojumu	 sniegša-
nu	 saistītās	 izmaksas,	 piemēram,	 vidējās	
darba	algas	pieaugums,	degvielas	 izmak-
sas	 pieaugums	 par	 18%,	 autotransporta	
servisa	 pakalpojumu	 izmaksu	 pieaugums	
par	8%	un	citas	 ar	pakalpojuma	 sniegša-
nu	 saistītās	 izmaksas.	 SIA	 ZAAO	 ieska-
tā	 tieši	 tāpēc	 ir	 pamatota	 nepieciešamība	
palielināt	 pakalpojuma	 maksas	 daļu	 par	
sadzīves	atkritumu	savākšanu,	pārvadāša-
nu,	pārkraušanu,	 šķirošanu	un	citām	nor-
matīvajos	aktos	noteiktajām	darbībām,	ko	
veic	pirms	atkritumu	reģenerācijas	un	kas	
samazina	apglabājamo	atkritumu	apjomu,	
uzglabāšanu,	 dalītās	 atkritumu	 savākša-
nas,	 pārkraušanas	 un	 šķirošanas	 infra-
struktūras	objektu	uzturēšanu.
	 Maksas	 palielināšanas	 nepieciešamība	
arīdzan	cieši	saistīta	ar	SIA	ZAAO	finan-
šu	 rādītāju	 saglabāšanu	 tādā	 līmenī,	 lai	
arī	 turpmāk	nodrošinātu	SIA	ZAAO	kre-
dītspēju	ar	mērķi	laikus	atjaunot	pamatlī-
dzekļus	 un	 nodrošināt	 uzņēmuma	 attīstī-
bas	perspektīvas.	
	 Ievērojot	minēto,	SIA	ZAAO	iesniegu-
si	maksas	 par	 nešķiroto	 sadzīves	 atkritu-
mu	 apsaimniekošanu	 aprēķina	 projektu,	
palielinot	 pakalpojuma	 maksas	 daļu	 par	
sadzīves	 atkritumu	 savākšanu,	 pārvadā-
šanu,	 pārkraušanu,	 šķirošanu	 un	 citām	
normatīvajos	aktos	noteiktajām	darbībām,	
ko	 veic	 pirms	 atkritumu	 reģenerācijas	

un	 kas	 samazina	 apglabājamo	 atkritumu	
apjomu,	 uzglabāšanu,	 dalītās	 atkritumu	
savākšanas,	 pārkraušanas	 un	 šķirošanas	
infrastruktūras	 objektu	 uzturēšanu,	 ievē-
rojot	 šīs	 izmaksu	 komponentes	 īpatsvaru	
līdzšinējā	maksas	apmērā.	
	 Līdz	ar	to	maksa	par	sadzīves	atkritumu	
apsaimniekošanu	turpmāk,	ievērojot	norā-
dīto,	būtu	17,65	EUR	par	1	m³,	ko	veidos:
	 1)	maksa	par	sadzīves	atkritumu	savāk-
šanu,	 pārvadāšanu,	 pārkraušanu,	 šķiroša-
nu	un	citām	normatīvajos	aktos	noteikta-
jām	darbībām,	ko	veic	pirms	atkritumu	re-
ģenerācijas	un	kas	samazina	apglabājamo	
atkritumu	apjomu,	par	uzglabāšanu,	dalī-
tās	atkritumu	savākšanas,	pārkraušanas	un	
šķirošanas	 infrastruktūras	objektu	uzturē-
šanu	atbilstoši	līgumam,	ko	noslēgusi	paš-
valdība	un	atkritumu	apsaimniekotājs,	kā	
arī	izmaksas	to	sabiedrības	izglītības	pasā-
kumu	finansēšanai,	kas	vērsti	uz	atkritumu	
radītāju	 izglītošanu	 atkritumu	 apsaimnie-
košanas	 jomā	 –	 10,82	 EUR	 apmērā	 par	 
1	m³,	ko	apstiprina	Pašvaldība;
	 2)	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulēša-
nas	komisijas	 apstiprinātais	 tarifs	 par	 sa-
dzīves	 atkritumu	 apglabāšanu	 atkritumu	
poligonā	Daibe –	 6,83	 EUR	 apmērā	 par	 
1	m³,	kas	aprēķināts,	 tarifa	apmēru	attie-
cinot	 uz	 vienu	 kubikmetru,	 piemērojot	
	koeficientu	0,13.
	 Pamatojoties	 uz	 likuma	 Par pašval-
dībām	 21.	 pantu,	 Atkritumu	 apsaimnie-
košanas	 likuma	 39.	 pantu,	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 2011.	 gada	 28.	 decembra	
saistošajiem	noteikumiem	Nr.	16	Atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumi Salac-
grīvas novadā,	 SIA	 ZAAO	 2019.	 gada	
25.	aprīlī	vēstulē	Nr.	1.25/97	norādītajiem	
ap	stākļiem	un	maksas	par	nešķirotu	sadzī-
ves	atkritumu	apsaimniekošanas	aprēķinu,	
saskaņā	ar	2019.	gada	15.	maija	Attīstības	
un	Finanšu	komitejas	atzinumiem,	Salac
grīvas	novada	dome	NOLEMJ:
	 1.	Apstiprināt	SIA	ZAAO	iesniegto	ne-
šķirotu	 sadzīves	 atkritumu	 apsaimnieko-

šanas	maksas	aprēķinu,	nosakot,	ka	maksa	
par	sadzīves	atkritumu	savākšanu,	pārva-
dāšanu,	 pārkraušanu,	 šķirošanu	 un	 citām	
normatīvajos	aktos	noteiktajām	darbībām,	
ko	veic	pirms	atkritumu	reģenerācijas	un	
kas	 samazina	 apglabājamo	 atkritumu	 ap-
jomu,	 par	 uzglabāšanu,	 dalītās	 atkritumu	
savākšanas,	 pārkraušanas	 un	 šķirošanas	
infrastruktūras	 objektu	 uzturēšanu,	 ir	
10,82	EUR	par	1	m³.
	 2.	Konstatēt,	ka	pēc	lēmuma	1.	punkta	
spēkā	 stāšanās	 kopējā	 maksa	 par	 sadzī-
ves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	 Salac
grīvas	novada	administratīvajā	teritorijā	ir	 
17,65	EUR	par	1	m³	atkritumu	(bez	PVN),	
ko	veido:
	 1)	 Pašvaldības	 apstiprinātā	 maksa	 par	
sadzīves	atkritumu	savākšanu,	pārvadāša-
nu,	pārkraušanu,	 šķirošanu	un	citām	nor-
matīvajos	aktos	noteiktajām	darbībām,	ko	
veic	pirms	atkritumu	reģenerācijas	un	kas	
samazina	apglabājamo	atkritumu	apjomu,	
par	uzglabāšanu,	dalītās	atkritumu	savāk-
šanas,	 pārkraušanas	 un	 šķirošanas	 infra-
struktūras	 objektu	 uzturēšanu	 atbilstoši	
līgumam,	kuru	noslēgusi	pašvaldība	un	at-
kritumu	apsaimniekotājs,	kā	arī	 izmaksas	
to	 sabiedrības	 izglītības	 pasākumu	finan-
sēšanai,	 kas	 vērsti	 uz	 atkritumu	 radītāju	
izglītošanu	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
jomā	–	10,82	EUR	apmērā	par	1	m³;
	 2)	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulēša-
nas	komisijas	 apstiprinātais	 tarifs	 par	 sa-
dzīves	 atkritumu	 apglabāšanu	 atkritumu	
poligonā	Daibe–	6,83	EUR	par	1	m³.
	 3.	Atzīt	par	 spēku	zaudējušu	Salacgrī-
vas	novada	domes	2017.	gada	28.	decem-
bra	(protokols	Nr.	16;	4.§)	lēmumu	Nr.	405	
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu.
	 4.	 Lēmums	 stājas	 spēkā	 2019.	 gada	 
1.	augustā.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs
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100 lauciņu dambretē veiksmīga 
valsts sacensību sezona 

	 Noslēgusies	 šī	mācību	gada	valsts	 sa-
censību	 sezona	 100	 lauciņu	 dambretē	
jaunatnei.	 Īsumā	 par	mūsu	 sporta	 skolas	
dambretistu	sasniegumiem.
	 Liepupes	 pamatskolā	 notika	 Latvijas	
72.	 skolēnu	 sporta	 spēles	 100	 lauciņu	
dambretē.	Uz	sacensībām	ieradās	286	jau-
nie	dambretisti	no	visas	valsts.	Tās	notika	
pēc	Šveices	 sistēmas	10	kārtās.	Pavisam	
tika	izspēlēts	1430	partiju.	Sacensības	no-
risinājās	 četrās	 vecuma	grupās.	Tika	 no-
skaidroti	čempioni	gan	individuālajā,	gan	
komandu	vērtējumā.	
	 Veiksmīgs	starts	padevās	mūsu	sporta	
skolas	 dambretistiem.	 Par	 sporta	 spēļu	
čempioniem	 savās	 vecuma	 grupās	 kļu-
va	 Diāna	 Malofeja,	 Klāvs	 Norenbergs,	
Kristers	 Lapiņš	 un	 Elizabete	 Norenber-
ga.	Magdalēna	 Nereda	 ieguva	 vicečem-
piones	 titulu.	 Pie	 bronzas	medaļām	 tika	
Sintija	 Malofeja,	 Rodrigo	 Jugans,	 Ma-
reks	Andreisons	un	Aija	Gūtmane.	Tuvu	
godalgotajām	 vietām	 (pirmajā	 sešniekā)	
ierindojās	 Madara	 Ceijere,	 Adrians	 Po-
denskis,	Mārtiņš	Vērdiņš,	Artūrs	Nipers,	
Miks	Magone,	Taīda	Kalniņa,	Jānis	Krū-

miņš,	Evita	Lindenberga	un	Mārcis	Ma-
gone.	
	 Komandu	sacensībās	vēl	 labāki	 rezul-
tāti.	 Uzvarējām	 trijās	 vecākajās	 grupās.	
U13	vecuma	grupā	kauss	un	zelta	meda-
ļas	 komandai,	 kurā	 cīnījās	 Sintija	Malo-
feja,	Taīda	Kalniņa,	Klāvs	Norenbergs	un	
Adrians	 Podenskis.	 Mūsu	 U16	 vecuma	
grupas	 komandā	 spēlēja	 Elizabete	 No-
renberga,	Evita	Lindenberga,	Kristers	La-
piņš	un	Rodrigo	Jugans.	Junioru	jeb	U19	
vecuma	 grupā	 mūsu	 komandas	 sastāvs:	 
A.	Gūtmane,	M.	Nereda,	M.	Andreisons	
un	Mārcis	Magone.	U10	komandai,	kurā	
spēlēja	D.	Malofeja,	M.	Ceijere,	Armands	
Isajevs	un	Artūrs	Zaļmežs,	–	5.	vieta.
	 Latvijas	 jaunatnes	 čempionāta	 fināls	
100	 lauciņu	 dambretē	 notika	 Rīgā,	 tas	
pulcēja	 Latvijas	 labākos	 dambretistus	
U10,	U13,	U16	un	U19	vecuma	grupā	
meitenēm	un	zēniem.	
	 Sacensības	nedēļas	garumā	norisinājās	
pēc	 Starptautiskās	 dambretes	 federācijas	
noteikumiem.	 Klasiskajā	 dambretē	 pēc	
riņķa	 sistēmas	 ar	 apdomas	 laiku	 katram	
1	 stunda	 un	 20	 minūtes	 uz	 visu	 partiju.	

Par	katru	izdarīto	gājienu	katrs	dalībnieks	
vēl	papildus	saņēma	1	minūti.	Līdz	ar	to	
vienas	kārtas	garums	bija	aptuveni	piecas	
stundas,	 cītīgākie	 spēlētāji	 pie	 galdiņa	
pavadīja	 pat	 10	 stundu.	 Ātrā	 dambrete	
(15	min	+	5	 sek.)	 un	dambretes	 ātrspēle	 
(5	min	+	3	sek.)	notika	deviņās	kārtās	pēc	
Šveices	sistēmas.
	 Sacensībās	 piedalījās	 arī	 mūsu	 sporta	
skolas	 dambretisti,	 kuri	 šīs	 tiesības	 bija	
izcīnījuši	 pusfinālos.	 Visveiksmīgākais	
starts	 padevās	 K.	 Norenbergam.	 Viņam	
valsts	čempiona	tituls	un	vēl	divas	sudra-
ba	medaļas.	K.	Lapiņam		pa	vienai	zelta,	
sudraba	un	bronzas	medaļai.	D.	Malofe-
jai	 valsts	 čempiones	 tituls	 klasikā.	 Trīs	
sudraba	medaļas	 izcīnīja	M.	Nereda,	 bet	
E.	 Norenbergai	 viena	 sudraba	 un	 viena	
bronzas	medaļa.	Pa	bronzas	medaļai	tika	
S.	Malofejai,	M.	Andreisonam	un	A.	Gūt-
manei.	Visi	minētie	mūsu	sportisti	kļuva	
par	 valsts	 izlases	 dalībniekiem.	 Novēlē-
sim	viņiem	veiksmīgus	startus	Eiropas	un	
pasaules	 jaunatnes	 čempionātos	 vasaras	
nogalē!

Kārlis Ozols

 28.	 maijā	 ar	 finālsacensībām	
Zemgales	 Olimpiskajā	 centrā	
Jelgavā	noslēdzās	Latvijas	Olim-
piskās	 komitejas	 rīkotā	 projekta	
Sporto visa klase	 piektā	 sezo-
na.	Visa	 šī	mācību	gada	garumā	 
330	 klašu	 (no	 2.	 līdz	 6.kl.)	 no	
visas	 Latvijas	 sportoja	 piecas	
reizes	 nedēļā,	 un	 todien	 piecas	
labākās	četrās	vecuma	grupās	no	
katra	reģiona	tikās	projekta	fināl-
sacensībās.	Arī	mēs,	Salacgrīvas	
vidusskolas	4.a	 klase,	 esam	 šajā	
labāko	piecniekā.
	 Lai	 noskaidrotu	 klases,	 kas	
finālsacensībās	 pārstāvēs	 savas	
izglītības	iestādes,	projekta	gaitā	
dalībniekiem	 reģionā	 bija	 jāpār-
var	divas	atlases	kārtas.	Pirmajā	
mēs	sacentāmies	stafetēs,	veicām	
labo	darbu	ar	moto	Visi kopā mēs 
to varam,	 kā	 arī	 tika	 vērtētas	
mūsu	sekmes.	Pirmās	kārtas	gru-
pu	uzvarētājiem	bija	jācīnās	otra-
jā	kārtā,	kurā	sacentāmies	tautas	
bumbā	 un	 pildījām	 vispārējās	
fiziskās	 sagatavotības	 testus.	
Savukārt	 finālsacensībās	 mums	
bija	 jāpierāda	 sevi	 gan	 vairākās	
stafešu	sacensībās	un	citās	spor-
tiskās	 aktivitātēs,	 gan	 zināšanu	
konkursā	par	Olimpisko	kustību.	

Brīvajā	brīdī	iepazināmies	ar	po-
licijas	 ekipējumu,	 inventāru	 un	
autotransportu,	 likām	puzles,	 tu-
rējām	 rokās	 ieročus,	 iesēdāmies	
policijas	mašīnā.
	 Mūsu	 klases	 starti	 bija	 da-
žādi	 –	 te	 ceturtā	 vieta,	 te	 pirmā	
vai	piektā,	te	atkal	pirmā.	Tādēļ,	
dodoties	 uz	 apbalvošanu,	 bijām	
par	 sevi	 diezgan	 nepārliecināti.	
Klausoties,	 kā	 veicies	 pārējiem,	
pārdomājām	 kļūdas,	 sapratām,	
kas	 jāuzlabo.	 Pārsteigums	 un	
prieka	asaras	bija	neviltotas,	kad	
izdzirdējām,	 ka	 ceturto	 klašu	
grupā	esam	iekļuvuši	2.	vietā.
	 Programmas	 mērķis	 ir	 mērķ-
tiecīgi	 uzlabot	 visu	 klases	 sko-
lēnu	 fizisko	 sagatavotību,	 stāju,	
dodot	 motivāciju	 nodarboties	
ar	 sportu,	 kā	 arī	 vērtēt	 skolēnu	
sekmes	mācībās.	4.a	klases	 sko-
lēni	 šajā	 projektā	 piedalās	 otro	
gadu,	un	ir	redzami	uzlabojusies	
skolēnu	 fiziskā	 sagatavotība	 un	
veselība.	Azarts	uzvirmo	no	jau-
na,	esam	gatavi	jaunajai	sezonai.	
Paldies	 mūsu	 sporta	 skolotājai	
Sandrai	Bērziņai!
 Programmu organizē LOK 
sadarbībā ar «Olimpisko Solida-
ritāti», pašvaldībām un Latvijas 

Salacgrīvas vidusskolas 4.a projektā Sporto visa klase

Projekta Sporto visa klase 5. sezonas noslēgums

Futbola federāciju, to atbalsta 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
LOK ģenerālsponsors «Latvijas 
Mobilais Telefons», sporta pre-

ču veikals tīkls SIA «Sportland», 
holdinga kompānija «LNK 
Group» un SIA «E. Gulbja Labo-
ratorija».

	 Paldies	pilsētas,	skolas	vadībai	
un	skolēnu	vecākiem	par	atbalstu!

Iveta Kupča, 
4.a klases audzinātāja

LJBL 
Baltais 

kauss U-10 
vecuma 
grupā

	 Puiši	malači,	cīnījās	visu	sezonu.	Mai-
ja	nogalē	LJBL	Baltais kauss	U10	spēļu	
4.	 (fināla)	 posma	 pirmajā	 dienā	 uzva-
rēta	 komanda	 Basketbola klase	 (54:33)	
un	 Krāslava	 (67:28).	 Sāpīgs	 zaudējums	
pret	 Jugla N	 (37:83).	 Rezultātā	 26.	mai-
jā	 cīnījāmies	 par	 9.–16.	 vietu,	 bet	 labāk	
veicās	 pretinieku	 komandām	 –	 Mārupes 
SC	 (52:61)	un	Tukums1	 (42:60).	Kopvēr-
tējumā	dalītā	15.	vieta	no	53	komandām.	
Komandā	spēlēja	Edgars	Salmanis,	Krists	
Ādamsons,	Rafaels	Zviedris,	Kristers	 Ja-
kabsons,	Timo	Ēltamms,	Artūrs	Grāvītis,	
Pēteris	Ķūrēns,	Markuss	Kalniņš,	Olivers	
Bobrovs	 un	Gustavs	 Žibals.	 Paldies	 pui-
šiem	 par	 cīņassparu	 visas	 sezonas	 garu-
mā,	cītīgu	treniņu	darbu	un,	protams,	ve-
cākiem!	 Paldies	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	
novada	sporta	skolai!	

Sandra Bērziņa

Līdz 28. jūnijam var pieteikties pieaugušo izglītības projektā
	 27.	maijā	tika	atklāta	ceturtā	pieteikša-
nās	kārta	Eiropas	Sociālā	fonda	atbalstītajā	
pieaugušo	izglītības	projektā	Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences piln-
veide,	ko	 īsteno	Valsts	 izglītības	attīstības	
aģentūra.	 Pieteikšanās	 mācībām	 notiek	
līdz	28.	jūnijam,	un	pirmoreiz	to	var	izdarīt	
tiešsaistē	www.macibaspieaugusajiem.lv.
	 Šogad	 programmu	 skaits,	 salīdzinot	
ar	2018.	gadu,	pieaudzis	 teju	divkārt,	un	
strādājošajiem	vecumā	no	25	gadiem	ir	ie-
spēja	 izvēlēties	no	gandrīz	800	izglītības	
programmām.	
	 Pilnveidojušas	 piedāvājumu	 arī	 iz-
glītības	 iestādes,	 kas	 darbojas	 Limbažu	
novadā.	 Diemžēl	 no	 Rīgas	 Valsts	 tehni-
kuma	 Limbažu	 struktūrvienības	 iesnieg-
tajām	 programmām	 apstiprināta	 ir	 tikai	 
80	stundu	neformālās	izglītības	pro	gram
ma	 Apmācība darbam ar motorzāģi un 
krūmgriezi.	 Tajā	 galvenās	 tēmas	 ir	Mež-

izstrādes darba tehnoloģija, Koksnes 
mācība, Instrumenti un iekārtas, Darba 
aizsardzība. Minimālais	 skaits	 grupā	 –	 
10	cilvēku.	
	 Nav	 apstiprinātas	 arī	 visas	 mācību	
centra Buts	 pieteiktās	 programmas.	 Pie-
mēram,	bija	paredzēts	ne	tikai	Limbažos,	
bet	 arī	 Viļķenē	 mācīt	 šūšanas	 prasmes	 
80	 stundu	 programmā.	 Diemžēl	 tā	 nav	
apstiprināta.	Patlaban	gan	Buts meklē	 ie-
spējas	piedāvāt	limbažniekiem	480	stundu	
šuvēju	programmu.	Toties	Baumaņu	Kārļa	
Viļķenes	 pamatskolā	 būs	 60	 (bez	 priekš-
zināšanām)	 un	 40	 (ar	 priekšzināšanām)	
stundu	 programma	Datu analīze un pār-
skatu sagatavošana ar MS Excel,	 kā	 arī	 
16	 stundu	 programma	Apmācība darbam 
ar motorzāģi un krūmgriezi	un	24	stundu	
pro	gramma	 Auto un elektrokrāvēja ope-
rators.	Tagad	ir	svarīgi,	lai	interesenti	pie-
teiktos	laikus	–	tad	pirmo	reizi	varētu	no-

komplektēt	kādu	mācību	grupu	arī	Viļķenē.
	 Limbažos	 Buts	 īstenos	 20	 stundu	
programmu	Ēkas siltummezgls (ISM) un 
siltumapgādes sistēmas apkope un regu-
lēšana (apkures iekārtas),	 kā	 arī	Google 
AdWords kampaņu organizēšana,	 Datu 
analīze un pārskatu sagatavošana ar  
MS Excel	 (ar	 un	 bez	 priekšzināšanām),	
Auto un elektrokrāvēja operators	u.c.	
	 Vietnē	 www.macibaspieaugusajiem.lv  
var	iepazīties	arī	ar	citu	izglītības	iestāžu	
mācību	piedāvājumu	Rīgā,	Cēsīs,	Valmie-
rā	un	citviet.
	 Ja	nepieciešamās	prasmes	jau	ir	iegūtas	
darba	vidē	vai	citur,	projekta	laikā	var	iz-
vēlēties	ārpus	formālās	izglītības	sistēmas	
apgūtās	 profesionālās	 kompetences	 atzī-
šanu,	 nokārtojot	 eksāmenu.	 Informācija	
par	 šo	 pakalpojumu	 ir	 pieejama	 Izglītī-
bas	 kvalitātes	 valsts	 dienesta	mājaslapas	
www.ikvd.gov.lv sadaļā	 Ārpus formālā 

izglītība – Profesionālās kompetences no-
vērtēšana. 
	 Atgādinu,	 ka	 projektā	 iedzīvotājiem	
jānodrošina	 10%	 līdzmaksājums,	 ko	 var	
apmaksāt	 arī	 darba	 devējs.	 Maznodroši-
nātajiem	 un	 trūcīgajiem	 mācības	 ir	 bez	
maksas.	Viņiem	pieejams	 arī	 atbalsts	 re-
ģionālajai	 mobilitātei	 –	 tā	 ir	 transporta	
izmaksu	 kompensācija,	 ja	 šādi	 izdevumi	
radušies	mācību	laikā.	Savukārt	strādājo-
šie	ar	invaliditāti	var	pretendēt	uz	asisten-
ta	vai	surdotulka	izmaksu	kompensāciju.
	 Tā	 kā	 pastāv	 risks,	 ka	 nenokomplek-
tējas	grupas,	var	pieteikties	vairākās	pro
grammās	dažādās	izglītības	iestādēs.
	 Ja	 nepieciešama	 konsultācija,	 lūgums	
zvanīt	 (tālr.	 29181788)	 vai	 rakstīt	 vaira.
abele@limbazi.lv.

Vaira Ābele,
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo 

izglītības koordinatore

http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.macibaspieaugusajiem.lv
http://www.ikvd.gov.lv
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Amber Race sacensības Salacgrīvā
	 Piejūras	 kūrortpilsētā	 Salacgrīvā	
26.	maijā	 notika	Salacgrīvas	 ūdenssporta	
atpūtas	biedrības	organizētās	Amber Race 
Swim Run	 sacensības.	Šogad	 tām	pievie-
nojās	arī	taku	skriešana.
 Amber Race	 sacensības,	 kurās	 šo-
gad	 startēja	Polijas,	Lietuvas	 un	Latvijas	
sportisti,	bija	sadalītas	divās	disciplīnās	–	 
Swim Run	 (sporta	 klase,	 tautas	 klase	 un	
supersprints	ar	peldēšanu	(sporta	klase	30,	
tautas	klase	19	un	superspints	13	km))	un	
Trail Run, kurā dalībnieki	varēja	izvēlēties	
kādu	no	piecām	distancēm	(800	m,	3	km	
distances	 bērniem	 un	 jauniešiem,	 kā	 arī	 
9	km,	18	km,	29	km	distances	sportistiem	
un	 dabas	mīļotājiem).	Arī	 nūjotāji	 varēja	
piedalīties	9	km	un	18	km	garās	distancēs.
	 Pirmie	startam	Salacgrīvas	ostā	pulcē-
jās	sporta	klases	dalībnieki.	Ar	ostas	loča	
kuģi	Brutus	viņus	 ieveda	 jūrā	un	pēc	 sa-
censību	 organizatora	 Kristapa	 Močāna	
starta	četras	komandas	devās	jūras	jūdzes	
(1,9	km)	garā	peldējumā	uz	krastu.	Diem-
žēl	viena	komanda,	netiekot	galā	ar	liela-
jiem	viļņiem	un	auksto	ūdeni,	izstājās,	bet	
trīs	 turpināja	 ceļu.	 Pēc	 30	 km	 taku	 skrē-
jiena	 un	 peldējuma	 pirmie	 finišēja	 brāļi	
Aleksandrs	 un	 Valentīns	 Ščedrovi,	 kuri	
trasē	pavadīja	nepilnas	četras	stundas.	Jā-
piemin,	ka	viņi	ir	iepriekšējo	gadu	uzvarē-
tāji	tautas	klasē.	Otrajā	vietā	brāļu	Artūra	
un	Aināra	Rukkalnu	komanda,	trešie	–	Al-
vis	Krilovskis	un	Jānis	Miezeris.
	 Pulksten	deviņos	Kuivižu	atpūtas	kom-
pleksā	startēja	nūjotāji,	kuriem	bija	jāveic	
18	km	(šajā	distancē	devās	viena	dalībnie-
ce	–	Anete	Auziņa),	 un	bērni	 devās	 savā	
800	m	skrējienam.	
	 Visvairāk	 dalībnieku	 uz	 starta	 stājās	
pulksten	 desmitos,	 kad,	 atskanot	 starta	

šāvienam,	 ceļā	 devās	 Swim Run	 tautas	
klases	 skrējēju	 14	 komandas	 (28	 dalīb-
nieki).	 Pēc	 skrējiena	 no	 Kapteiņu	 ostas	
viesnīcas	līdz	Jahtu	ostas	piestātnei	dalīb-
nieki	 metās	 ūdenī,	 lai	 veiktu	 peldējumu	
līdz	jūrai	un	tad	dotos	skrējienā.	No	tautas	
klases	 skrējiena	 19	 km	 trīs	 bija	 jānopeld	
un	 16	 jānoskrien.	 Drīz	 pēc	 tam	 startēja	 
29	 un	 18	 km	 taku	 skrējēji,	 3	 km	 jaunie-
šu	 taku	 skrējēji,	 Swim Run	 supersprinta	
dalībnieki,	 kuriem	 bija	 jānopeld	 1,1	 km	
un	 jānoskrien	11,9	km,	kā	 arī	 9	km	 taku	
skrējēji.	
	 Šogad	 Swim Run	 tautas	 klasē	 startēja	
viena	 sieviešu,	 divas	 jauktās	 un	 11	 vīru	
komandas.	 Vīru	 komandu	 vidū	 ātrākie	
bija	 Zigmārs	 Bībers	 un	 Āris	 Kundziņš,	
kuri	trasi	veica	divarpus	stundās,	otrie	bija	
brāļi	Dāvids	un	Konrāds	Plutecki	no	Po-
lijas,	 trešie	–	Andrejs	Kovaļovs	un	Ēriks	
Cērpe.	 Sieviešu	 komanda	 šogad	 bija	 no	
Polijas	–	Viktorija	Adaževska	un	Elžbeta	
Fidjuka,	 viņu	 laiks	 trīs	 stundas	 un	 septi-
ņas	minūtes.	Jauktās	komandas	–	Kaspara	
Kiesnera	 un	Margaritas	 Peteļinas	 –	 laiks	
bija	 2:51,	 otrie	 palika	Mārtiņš	Malzubris	
un	Luize	Raga.
 Swim Run	 13	 km	 sprinta	 distancē	 de-
vās	deviņas	dāmas	un	12	kungu.	Dāmām	
1.	 vietu	 izcīnīja	 Evija	 Vate,	 2.	 bija	 Ieva	
Užāne,	 bet	 3.	 –	 Agnija	 Bērziņa.	 Starp	
kungiem	ātrākais	bija	Antons	Medvedevs,	 
2.	–	 Imants	Kaldre	un	3.	–	Rihards	Ben-
drāts.
 Trail Run	29	km	distanci	visātrāk	veica	
Jānis	 Kūms,	 aiz	 sevis	 atstājot	 Jāni	 Kuk-
ku	 un	Andri	Bāliņu.	 18	 km	 taku	 skrējie-
nā	sieviešu	vidū	ātrākā	bija	Ilona	Balode,	 
otrā	–	Līga	Kaspare,	starp	vīriem	ātrākais	
Juris	Medvids,	otrais	Oskars	Grāvītis,	tre-

šais	–	Saulis	Skabeiķis.	9	km	distancē	de-
vās	13	skrējēju	–	sešas	sievietes	un	septiņi	
vīrieši.	 Starp	 sievietēm	 ātrākā	 bija	 Elīna	
Gertnere,	 otrā	 Laura	 Ende	 un	 trešā	 Ieva	
Spruženiece.	Vīriešiem	ātrākais	bija	Māris	
Sumčenko,	aiz	sevis	atstājot	Induli	Ķerus	
un	 Māri	 Endi.	 3	 km	 skrējienā	 devās	 šo	
sacensību	 jaunākie	 dalībnieki.	 Meitenēm	
ātrākā	bija	Helēna	Reinfelde,	2.	vietā	 ie-
rindojās	Marta	Mātere.	Pirmais	no	zēniem	
bija	Renārs	Vēveris,	otrais	Edgars	Bitma-
nis	un	trešais	–	Henrijs	Hugo	Močāns.	
	 Dalībniekus	 pēc	 sacensībām	 gaidīja	
siltas	 pusdienas,	 bērni	 visas	 dienas	 garu-
mā	 varēja	 darboties	 radošajās	 darbnīcās,	

bet	 pašiem	mazākajiem	bija	 rotaļas	 kopā	
ar	jaukām	auklītēm.	Amber Race	sacensī-
bu	noslēgumā	Latvijas	pludmales	glābēju	
meiteņu	komanda,	kas	2018.	gadā	Eiropas	
čempionātā	Nīderlandē	izcīnīja	2.	vietu	un	
Pasaules	čempionātā	Francijā	3.	vietu	dis-
ciplīnā	Team Rescue,	kanālā	pie	Kapteiņu 
ostas	 jahtkluba	 izpildīja	 paraugdemons-
trējumus	glābšanas	sportā	uz	ūdens.	
	 Pēc	 sacensībām,	 to	 organizators	 Kris-
taps	Močāns	apliecināja: – Pasākums bija 
izdevies, šobrīd esam apzinājuši visus plu-
sus un mīnusus. Tuvākajā laikā pārrunā-
sim, ko un kā darīt nākamajā gadā.

Ilga Tiesnese

Amber Race sacensību organizators Kristaps Močāns tūlīt dos startu sporta klases 
dalībniekiem

 VĪRIEŠU KOMANDA.	 Šajā	 sezonā	
vīriešu	 komanda	 startēja	 Entuziastu	 vo-
lejbola	 3.	 līgā.	 Salīdzinot	 ar	 iepriekšējo	
sezonu,	 esam	 spēruši	 soli	 uz	 priekšu	 un	
spēlējām	 vienu	 līgu	 augstāk.	 Tas	 solīja	
stiprākus	pretiniekus	visas	sezonas	garu-
mā.	Pirmā	sezonas	puse	 radīja	bažas	par	
komandu,	 jo	 pēc	 pirmā	 apļa	 bijām	 tikai	
7.	vietā	un	bijām	ārpus	izslēgšanas	spēļu	
zonas.	 Otrajā	 aplī	 komanda	 saņēmās	 un	
sezonu	noslēdza	5.	vietā.	Pirmajā	izslēg-
šanas	 kārtā	 pretiniekos	 Gaujas	 Regates	
komanda,	kas	mūsu	komandai	 ir	 salīdzi-
noši	 ērta	pretiniece.	Diemžēl	pirmajā	 iz-
slēgšanas	 kārtā	 mūsu	 komanda	 saskārās	
ar	 vairākiem	 nepatīkamiem	 pārsteigu-

miem,	tādēļ	spēlējām	nepilnā	sastāvā.	Li-
kumsakarīgs	zaudējums.	Bet	liels	paldies	
puišiem	 par	 parādīto	 spēli!	 Neskatoties	
uz	visiem	šķēršļiem,	gandrīz	vai	 izdevās	
iekļūt	pusfinālā.	Par	 sezonas	 labāko	spē-
lētāju	 atzīts	Armands	 Bisenieks,	 bet	 par	
progresējošāko	spēlētāju	–	Rimants	Lūsis.	
Komandu	šajā	sezonā	veidoja	Aldis	Riek-
stiņš,	Deniss	Kuzmenko,	Aldis	Papīnoks,	
Steinārs	Brūveris,	R.	Lūsis,	A.	Bisenieks,	
Dainārs	Konrāds,	Mārcis	Majors,	Sandris	
Grakovičs,	 Jānis	 Koluškins,	Andis	 Bog-
dānovs,	Gints	Bahmanis.
 SIEVIEŠU KOMANDA.	 Sieviešu	
komanda	 šajā	 sezonā	 startēja	 divās	 lī 
gās	–	Entuziastu	volejbola	3.	 līgā	un	Sy-

Volejbola kluba Ziemeļu krasts – Salacgrīva – sieviešu un vīriešu komanda

Zāles volejbola sezona noslēgusies

notTip	 Tautas	 volejbola	 līgā.	 Entuzias-
tu	 volejbola	 līgā	 komanda	 izskatījās	 ļoti	
pārliecinoša	–	visas	sezonas	garumā	pie-
dzīvots	 tikai	viens	zaudējums.	Par	 laimi,	
tas	nebija	finālā,	bet	gan	regulārajā	sezo-
nā.	 Finālā	 bija	 jāspēlē	 pret	 Labā	 krasta	
komandu,	 ko	 uzvarējām	 ļoti	 pārliecino-
ši.	 Šāds	 rezultāts	 liecina	 par	 komandas	
	progresu	spēles	ziņā.	SynotTip	Tautas	vo-
lejbola	 līgā	 sezona	 neizvērtās	 tik	 viegla,	
vajadzēja	 vairāk	 iespringt,	 jo	 konkuren-
ce	 bija	 sīvāka.	 Regulāro	 sezonu	 izdevās	
noslēgt	otrajā	vietā.	Meitenes	izslēgšanas	
spēlēs	 ieslēdza	 lielākus	 apgriezienus	 un	
līdz	finālam	aizkļuva	diezgan	pārliecino-
ši,	četrās	spēlēs	zaudējot	tikai	vienu	setu.	
Finālā	 bija	 jāspēlē	 pret	 Victoria/Hunt.lv 
un	 ļoti	 spraigā	 piecu	 setu	 spēlē	 piedzī-
vots	zaudējums	ar	2:3.	Lai	arī	zaudējums	
ir	 rūgts,	meitenēm	 ir	 iemesls	 lepoties	 ar	
sevi.	Komanda	divos	pastāvēšanas	gados	

ir	 kāpusi	 uz	 goda	 pjedestāla	 veselas	 trīs	
reizes	–	pirmajā	sezonā	izcīnītas	bronzas	
medaļas,	 šajā	 sezonā	 sudrabs	 un	 zelts.	
Komandas	spēle	kļūst	saturīgāka	ar	katru	
spēli.	Par	sezonas	progresējošāko	spēlētā-
ju	 atzīta	 Sintija	 Trankale,	 par	 komandas	
labāko	 spēlētāju	 –	 Elīna	 Breidaga.	 Ko-
mandu	 šajā	 sezonā	 veidoja	 E.	 Breidaga,	
S.	 Trankale,	Vera	Terenteva,	 Ilva	 Janīte,	
Jūlija	Titova,	Zane	Berdaškeviča,	Endija	
Eglīte,	 Kate	 Majore,	 Karlīna	 Karlsone,	
Gita	Priede.
	 Sezona	 komandām	 izvērtusies	 ļoti	
interesanta	 un	 veiksmīga.	 Liels	 paldies	
Salacgrīvas	 novada	 domei	 par	 ticību	 un	
atbalstu	komandai,	kas	novada	vārdu	nes	
godam.	 Paldies	 Salacgrīvas	 vidusskolai	
un	Liepupes	pamatskolai	par	 iespēju	tre-
nēties	sporta	zālēs.	Tiekamies	smiltīs!	

Aldis Riekstiņš

	 1.	jūnijā	viesu	mājā	Vējavas	norisinājās	VK	Ziemeļu krasts – Salacgrīva	noslēguma	
pasākums	zāles	 sezonai	un	 reizē	atklāšanas	pasākums	pludmales	volejbola	 sezonai.	
Liels	paldies	saimniekiem	Jānim	un	Evijai	Klēviņiem	par	silto	uzņemšanu!	Piedāvā-
jam	mazu	atskatu,	kā	tad	šogad	gājis	zāles	volejbola	sezonā.
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Zviedru pasta ceļa jaunatklāšana
	 Vairāk	 nekā	 divdesmit	 gadu	
interesējos	 par	 Vidzemes	 pie-
krastes	 kultūrvēsturi,	 it	 īpaši	 –	
par	 senāko	 jūrmalas	 ceļu,	 kas	
uzskatāms	 par	 Vidzemes	 pie-
krasti	 vienojošo	 elementu.	 Tas	
gāja	gar	pašu	krastu	un	savienoja	
Rīgu	ar	Pērnavu	un	Tallinu.	Gad-
simtu	gaitā	 tam	izveidojušās	 trīs	
paralēlas	 trases	 –	 senākais	 kras-
ta,	 pasta	 ceļš	 no	 17.	 gadsimta	
un	 19.	 gadsimta	 lielceļš.	 Maija	
pirmajā	 pusē	 vairākos	 pārgājie-
nos	 vēlreiz	 iepazinu	Salacgrīvas	
novada	 piekrasti	 no	 Ķurmraga	
līdz	pat	Igaunijas	Treimaņiem	un	
Kabli	 ciemam.	 Izdevās	 noskaid-
rot	 17.–18.	 gadsimta	 Pērnavas 
pasta ceļa	(arī	t.s.	zviedru) trases	
situāciju	 apvidū.	 Senais	 krasta	
ceļš	 posmā	 no	Vitrupes	 līdz	Ai-
nažiem	 maršruta	 lielākajā	 daļā	
viegli	 saskatāms,	 mežainajā	 ap-
vidū	tas	labi	saglabājies.	Pašlaik	
veidojas	ceļu	vēstures	interesentu	
kopa,	 kas	 gatava	 uzsākt	 tā	mar
šruta	 un	 pieguļošās	 piekrastes	
novadpētniecisku	izpēti.
	 Jūrmalas	 ceļu	 piemin	 In-
driķa hronika	 jau	 1211.	 gadā,	
bet	 1218.	 gadā	 uzrādīts	 posms	
tieši	 starp	 Salacu	 un	 Pērnavu.	
1259.	 gadā	 priesteris	 Heinrihs	
(mūsu	Indriķis)	sniedz	liecību	par	
Sontakelas	 (Svētciems?)	 drau-
dzes	 lībiešu	 robežu	 ar	 igauņiem	
un	piemin	nēģu	taci	Salacā.	Viņš	
agrāk	kādu	laiku	bijis	lībiešu	mā-
cītājs,	un	senākās	baznīcas	vieta	
jāmeklē	tieši	krasta	ceļa	tuvumā,	
Svētupes	vai	Salacas	lejtecē.
	 Zviedru	 valdība	 1643.	 gadā	
atklāja	 pasta	 satiksmi	 maršrutā	
Rīga–Tallina,	pamatā	 izmantojot	
līdzšinējā	 krasta	 ceļa	 trasi.	 Par	
17.	 gadsimta	 pasta	 ceļa	maršru-
tu	nav	nekādu	noslēpumu,	jo	tas	
vairākkārt	 kartēts	 un	 aprakstīts.	
1695.	 gadā	 pasta	 ceļš	 attēlots	
t.s.	Ulriha ceļu atlantā,	īsi	pirms	 
tam	 –	 arī	 zviedru	muižu	 kartēs.	
Plašāk	 pieejama	 ir	 L.	A.	 Melli-
na	 Livonijas atlanta (publicēts	
1798.	gadā)	Rīgas,	Valmieras	un	
Pērnavas	karšu	 lapas,	kurās	 liel-
ceļš	iezīmēts	jau	kopskatā.
	 17.	gadsimta	piekrastes	muižu	
un	 ceļu	 kartes	 glabājas	 Latvijas	
Valsts	 vēstures	 arhīvā	 (LVVA;	
Rīgā,	Slokas	 ielā	19)	un	 ir	brīvi	
pieejamas	 jebkuram	 interesen-
tam.	Ir	arī	reālas	cerības,	ka	pēc	
materiāla	skenēšanas	tās	pavisam	
drīz	 būs	 pieejamas	 arī	 internetā.	
Ja	nu	 tas	nepiepildās,	 tad	adrese	

LVVA Rīgas–Pērnavas	lielceļam	
ir	šāda	–	7404.	fonds,	1.	apraksts	
un	2196.	 lieta.	Karte	ataino	ceļa	
maršrutu	 no	 Iļķenes	 pārceltu-
ves	 pāri	Gaujai	Ādažos	 (kur	 tas	
atdalās	 no	 Valmieras–Tērbatas	
lielceļa)	 līdz	 Igaunijas	 robežai.	
Sakarā	 ar	 smilšainās	 jūrmalas	
eroziju	 17.	 gadsimta	 otrajā	 pusē	
ceļš	 pārbīdījās	 dziļāk	 iekšzemē,	
mūsdienu	 Tallinas	 šosejas	 pos-
ma	Skulte–Vitrupe	tiešā	tuvumā.	
Uz	 Salacgrīvas	 novadu	 attie-
cīgais	 posms	 no	 jūras	 attālinās	
pie	Skultes	baznīcas,	 iet	 tieši	uz	
ziemeļiem	 caur	 Duntes	 muižu,	
Liep	upes	 baznīcu	 (pirmā	 pas-
ta	 stacija),	 Oltūžiem,	 Ķirbižiem	
(otrā	 pasta	 stacija).	Tad	no	Svē-
tupes	līdz	Salacai	tas	gāja	pa	Jau-
nupes	 kanāla	 kreiso	 krastu	 (uz-
bērumu?).	Atlikušais	 posms	 līdz	
Igaunijai	 –	 pa	mūsdienu	 šosejas	
trasi,	kurai	labajā	pusē	saglabāju-
šies	trīs	garāki	pasta	ceļa	posmi.	
Nākamās	 pasta	 stacijas	 bija	 Sa-
lacgrīvā	 un	Treimaņos,	 tūliņ	 aiz	
mūsdienu	valstu	robežas.
	 Kopš	 1800.	 gadā	 visa	 pasta	
satiksme	tika	pārcelta	uz	Rīgas–
Valmieras–Pērnavas	 lielceļu,	ap-
ejot	smilšaino	piekrasti.	Par	pasta	
ceļu	ir	pieejami	pētījumi	vēstures	
literatūrā	 latviešu	 un	 igauņu	 va-
lodā,	 esošie	 arhīva	materiāli	 ap-
rakstīti	Pārslas	Pētersones	publi-
kācijās.
	 Ceļa	maršruts	un	kvalitāte	pre-
cīzi	atspoguļoti	kartēs	un	ceļu	at-
lantos	laika	posmā	no	1681.	līdz	
1800.	 gadam.	Uzskatīja,	 ka	Tal-
linas	19./20.	gadsimta	lielceļš	un	
šoseja	 pasta	 ceļu	 ir	 pilnībā	 pār-
klājusi,	 tāpēc	 aktuāli	 bija	 veikt	
ceļa	 pašreizējā	 stāvokļa	 apseko-
šanu	 dabā.	 Senākā	 ceļa	 maršru-
tu	 starp	Ainažiem	un	Salacgrīvu	
pārklāj	vismaz	trīs	aktīvā	tūrisma	
starptautiski	 atzīti	 kājnieku	 un	
velotūristu	maršruti.	Bet	neviens	
no	tūrisma	projektiem	to	nav	ie-
kļāvis	savās	prioritātēs,	tas	netiek	
pat	pieminēts	kā	vēsturisks	fakts.	
Apsekošanas	 rezultātā	 atklājās,	
ka	vecais	pasta	ceļš	lielākajā	daļā	
trases	 ir	 saglabājies,	 jaunās	 šo-
sejas	neskarts	un	 iet	 tai	paralēli,	
blakus	 pa	 mežu.	 Vietām	 to	 iz-
manto	 kā	meža	 ceļu,	 vietām	 tas	
pakļauts	pārbūvei	un	meža	izstrā-
dei.	Kuivižos	atklāts	~300	m	garš	
posms,	kur	to	jau	pārklājis	meža	
apaugums,	 mazāki	 posmi	 uzieti	
arī	Ainažos.	Līdz	ar	to	mūsu	rīcī-
bā	ir	ļoti	rets	vēstures	pieminek-

lis,	 ko	 lieliski	 iespējams	 izman-
tot	 tūrisma	apritē.	Tāpēc	pašreiz	
aktuāli	 būtu	 to	 uzmērīt	 un	 ņemt	
valsts	 aizsardzībā	 kā	 vēstures	
pieminekli,	sastādīt	un	izplatīt	in-
formatīvus	materiālus.
	 Patiess	pārsteigums	bija	jāpie-
dzīvo	Igaunijas	pusē,	kaut	gan šī	
senā	 ceļa	 popularitāte	 Igaunijā	
jau	iepriekš	bija	labi	zināms	fakts.	
Par	 to	 varam	 pārliecināties	 arī	
Pērnavas	 mājaslapā,	 kur	 mazliet	
dīvainā	latviešu	valodā	aprakstīti	
tā	jaukumi	(rannatee.ee/lv).	Citē-
šu:	 –	 Piekrastes ceļa romantikā 
slēpjas laiskas pastaigas vientu-
ļās paradīzes pludmalēs, ceļojumi 
pa idilliskiem zvejnieku ciemiem 
un lauku mājām, piedzīvojumi 
noslēpumainās un senās vietās, 
saulaini izbraukumi pa apburošu 
piekrasti un brīži, kuros izbaudīt 
visskaistākos saulrietus. Sava 
burvība ir pārgājieniem purvā, 
kurā nav cilvēku, putnu dziesmu 
bagātajās randu pļavās, veselī-
gajos kāpu priežu mežos. Spilgts	
piemērs,	kā	nepasakot	neko	kon-
krētu,	 radīt	 neatkārtojamības	 sa-
jūtu	 par	 pavisam	 ikdienišķu	 lie 
tu	–	lielceļu	gar	jūras	malu.	
	 Lai	 gan	 Igaunijas	 pusē	 nav	
saglabājušies	 atsevišķi	 neskarti	
ceļa	 posmi,	 tas	 ir	 visiem	 pazīs-
tams,	 jo	 iekļauts	 tūrisma	 ob-
jektu	 sarakstā	 kā	 Vecais Rīgas 
lielceļš,	 par	 ko	 mazs	 rakstiņš	
igauniski	atrodams	arī	Vikipēdijā	 
(sk.	Riia Maantee).	Īpaši	pazīsta-
mu	tūrisma	objektu	uz	tā	nav,	ti-
kai	lauku	baznīciņas,	privāts	mu-
zejs	u.tml.),	bez	tam	visā	garumā	
svaigi	noasfaltēts	70.	gadu	šoseja	
apjomā.	 Tieši	 70.	 gados	 dziļāk	
iekšzemē	 ierīkota	 jaunā	Tallinas	
šoseja,	kam	jāpateicas	Maskavas	
1980.	gada	olimpiādei.	
	 Un	 tā	 mūsu	 pieredze	 uz	 šī	
igauņu	 lielceļa	 krasi	 kontrastēja	
ar	Latvijas	puses	mieru	–	par	 tū-
risma	 sezonas	 sākumu	nekas	 ne-
liecināja.	Nebija	kardinālas	atšķi-
rības	 ainavā	 un	 vides	 sakoptībā,	
un	 tieši	 cilvēku	 aktivitāte	 radīja	
mūsos	 izbrīnu.	 Bija	 apmākusies	
darbdiena,	 piektdiena,	 3.	 maijs,	
no	jūras	pūta	stindzinošs	vējš,	no	
gaisa	pārmaiņus	nāca	lietus	un	pat	
sasalis	sniegs.	Bet	visa	lielceļa	ga-
rumā	bija	sastopami	riteņbraucēji	
–	gan	individuālisti,	gan	grupās	pa	
divdesmit,	 kuru	 maršruts	 noslē-
dzās	Ainažu	centrā.	Tāpat	patiesu	
cieņu	un	apbrīnu	izraisa	Igaunijas	
Valsts	 mežu	 Kabli	 Dabas	 centra	

izglītojošās	 darbības	 apjoms	 un	
kvalitāte.	 Mūsu	 acu	 priekšā	 no-
risinājās	 nodarbības	 ar	 skolēnu	
grupām,	 ekskursijas	 dabas	 takā	
jūrmalā.	Var	 jau	 būt,	 ka	 robežas	
igauņu	pusē	ļoti	aukstā	agra	pava-
sara	dienā	ne	vienmēr	var	sastapt	
simtiem	tūristu	un	skolēnu,	bet	di-
agnoze	 ir	 skaidra	–	mums	vēl	 ir,	
kur	 tiekties	 un	 daudz	 ko	 paveikt	
lietas	 labā.	 Un,	 proti,	 lai	 senākā	
Rīga–Pērnava	 pasta	 ceļa	 posms	
Latvijas	pusē	tāpat	kļūtu	par	lab-
iekārtotu	 un	 izreklamētu	 tūrisma	
objektu,	 vietu	 interesantiem	 pār-
gājieniem	un	drošiem	velotūristu	
pārbraucieniem.
	 11.	 maijā	 kopā	 ar	 ģeologiem	
gājām	 izzinošā	 pārgājienā	 pa	
Vidzemes	 akmeņaino	 jūrmalu,	
iepazīstot	 devona	 smilšakmens	
klinšu	 atsegumus,	 meklējot	 
360	 miljonu	 gadus	 vecas	 fosili-
jas.	 Tajā	 piedalījās	 vairāk	 nekā	
120	 cilvēku,	 un	 interese	 bija	
neviltota	 –	 kā	 nekā	 Vidzemes	
jūrmalas	 stāvkrasti	 ir	 Latvijas 
Gada ģeovieta 2019.	 Paralēli	

pārgājienam	 un	 ģeoloģijas	 zinī-
bām	vācām	piekrastes	vietvārdus	
un	 jūrvietas	 (upīšu	nosaukumus,	
sēkļus,	 ravas,	 zvejvietas,	 akme-
ņus	 u.c.).	 Piefiksējām	 tādus	 ob-
jektus	kā	Ķurmrava,	Kamba,	Trīs 
brāļi,	 Paegļu rags,	 Kontraban-
distu līcis,	Olmis (rava), Lielais 
ragelis	 u.c.,	 atzīmējām	 tos	kartē	
un	 gatavojam	 aprakstus	 interne-
tā	 (www.historia.lv/vietas).	 Līdz	
ar	 vecāko	vietējo	 iedzīvotāju	un	
zvejnieku	 paaudzi	 daudzi	 senie	
nosaukumi	 un	 ar	 zveju	 saistītās	
vietas	var	pazust	no	aprites,	tāpēc	
ir	pēdējais	laiks	tās	apzināt	un	ap-
rakstīt,	atzīmēt	kartē.	
	 Vidzemes	piekrastē	pagaidām	
nav	izdevies	konstatēt	citus	senā	
ceļa	 apzinātājus	 kā	 vienīgi	 Sa-
lacgrīvas	 biedrību	 Zviedru ceļš,	
kuras	piemērs	tad	arī	mūs	iedves-
moja	uz	ceļa	atklāšanas	aktivitā-
tēm.	Paldies	viņiem	par	to!

Gints Skutāns, 
29196952, skutans@inbox.lv, 

Vidzemes tūrisma gids un 
novadpētnieks

Vēsturiskā mūsu puses ceļu karte

	 Arī	 šogad	 Salacgrīvas	 nova-
da	dome	organizēja	nēģu	kāpuru	
ielaišanu	Salacas	upē	posmos	no	
Staiceles	līdz	Mērniekiem	un	no	
Mazsalacas	līdz	Iģei,	kur	nav	at-
rodama	 tik	 liela	dabiskā	ceļā	 iz-
šķīlušos	mazuļu	koncentrācija.
	 Nēģu	 kāpurus	 piegādāja	 zi-
nātniskā	 institūta	 BIOR	 zivju	
audzētava	Kārļi,	 kā	 arī	 veica	 to	
izlaišanu	 upē	 augšpus	 Staicelei,	
savukārt	 lejpus	 Staicelei	 kāpuru	
izlaišanu	nodrošināja	Salacgrīvas	
novada	domes	darbinieki.
	 Nēģu	 kāpuru	 izaudzēšanai	 fi-
nansējums	 iegūts,	 startējot	 Ziv-
ju	 fonda	 izsludinātajā	 projektu	
konkursā.	 Kopējās	 projekta	 iz-
maksas	 –	 3630	 EUR,	 no	 tiem	 
3160	 EUR	 –	 Zivju	 fonda	 finan-
sējums.	
	 Pēc	 četriem	gadiem	nēģu	 kā-
puri	 būs	 izauguši	 par	 kārtīgiem	

	 Maija	 beigās	 un	 jūnija	 sāku-
mā	 Salacgrīvas	 novada	 dome	
divreiz	 papildināja	 Salacas	 tai-
miņu	 krājumus	 ar	 vairāk	 nekā	 
5000	 tai	miņu	 mazuļiem	 (smol-
tiem).	 Mazos	 taimiņus	 uz	 Sala-
cu	atveda	no	zinātniskā	 institūta	
BIOR	zivju	audzētavas	Kārļi,	kur	
tie	kopš	2017.	gada	nogales	auga	
no	ikriem,	kas	iegūti	no	šeit,	Sa-
lacā,	saķertajiem	taimiņiem.	Upē	
tos	ielaida	aptuveni	20	g	smagus	
un	13	cm	garus.	
	 Pēc	 speciālistu	 ieteikumiem	
mazuļus	 ielaida	 upē	 maksimā-
li	 tuvu	 ietekai	 jūrā,	 lai,	 mazliet	
attapušies	 no	 ceļojuma,	 taimiņi	
pēc	 iespējas	 ātrāk	 nokļūtu	 jūrā,	
kur	 tiem	 labi	 jāēd	 un	 jāaug	 un	
pēc	 gadiem	 jāatgriežas	 dzimtajā	
upē.	Izlaišanas	procesā	zivju	au-
dzētavas	 speciālistiem	 palīdzēja	 
IK	J.A.N.K.I. īpašnieks	Nikolajs	

Koluškins,	 kurš	 pēc	 domes	 pa-
sūtījuma	 veica	 vaislas	 taimiņu	
zveju.
	 Taimiņu	iegādei	saņemts	Ziv-
ju	 fonda	 10	 000,00	 EUR	 finan-

Salacgrīvas novada dome turpina 
taimiņu atražošanu Salacas upē

Turpinās nēģu 
pavairošana Salacā

nēģiem	 un	 dosies	 jūrā	 baroties,	
lai	vēl	pēc	pāris	gadiem	atgriez-
tos	upē	uz	nārstu,	kad	tos	arī	zve-
jo.	

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes 

projektu koordinatore

sējums	 un	 Salac	grīvas	 novada	
domes	2500,00	EUR	līdzfinansē-
jums.	

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

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 4000 eks.

Jubilāriem

Salacgrīvas  
kultūras centrā 
3. VII  pl. 19.00 
	 Vija	Vētra	aicina	uz	
	 iedvesmojošu	tikšanos,	kuras	
	 laikā	viņa	dalīsies	stāstos	par	
	 savu	dzīves	gaitu,	emigrāciju,	
	 ilgā	mūža	noslēpumiem	un,	
	 protams,	deju.	Tiks	demonstrēta	
	 režisores	Ināras	Kolmanes	
	 dokumentālā	filma	Vijaya. 
	 Ieeja	–	bez	maksas

Gadi	griezes	dzirklēm
Mūžu	pa	gabalam	griež.
Bērnība,	jaunība,	briedums...
Ko	sirdī	paturēt,
Ko	projām	sviest?
Ar	pelēko	ikdienu	saaudzis
Viss	dzīves	gājums	–
Melns	darbs,	balta	maize...
Tomēr	gribas	vairāk!
Augstāk	un	tālāk	par	ikdienu	–
Mazu	stariņu	laimes
Un	stariņu	mīlestības,
Lai	varu	laimīgs	būt,
Ejot,	skrejot
Un	kāpjot	šai	kalnā,
Ko	par	dzīvi	sauc.	

Saules siltumu, tuvāko mīļumu, prieku 
un izturību, vasaru svinot!

29. jūnijā 
plkst. 19.50 
Liepupes
pilskalnā

Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele
un draugi.

Pēc koncerta – lustīga Pēterdienas svinēšana

Pēterdienas
danču svētki.

Klubiņš Atbalss no Ainažiem
vārdadienā sveic

Viesturu Reiziņu, Jāni Šmitu
un Jāni Holmu.

	 Pāri	kalniem,	pāri	lejām, 
		 Triecas	doma,	kurā	teikts	– 

	 	 Tas,	kam	šodien	vārdadiena, 
	 	 Tiek	no	manis	mīļi	sveikts!

Sveicam Līgu vārdadienā! 
Jānis Holms, Oksana, Mārīte, Valdis, 

Viktors un Alla, klubiņš «Atbalss»

6. jūlijā plkst. 13.00 
Salacgrīvā, Sila ielas bērnu rotaļu laukumā,

notiks 

Salacgrīvas novada 
Jaunatnes diena

Šo pasākumu jau ceturto reizi rīko 
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka 

kopā ar novada jauniešiem.

Priecāsimies un svinēsim 
Jaunatnes dienu

kopā minifestivāla atmosfērā!

Papildu informācija – pievienotajās afišās, 
kā arī pie Bākas jaunatnes lietu speciālistes 
Marta Dances (marta.dance@salacgriva.lv).

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Nemēzijas Liepupes pagastā, 
Salacgrīvas novadā,
kadastra Nr. 6660 008 0092, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apz. 6660 008 0092 (0,5341 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 1200 eiro (viens tūkstotis 
divi simti eiro).
 Izsoles solis – 120 eiro (viens simts divdesmit euro).
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole no-
tiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salac-
grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro  
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē un Salac-
grīvas novada domē, tālr. 64020142, 64020118, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Lociņi Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā, 
kadastra Nr. 6660 009 0614, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6660 009 0602 (0,1161 ha platībā).

 Īpašuma nosacītā cena – 600 eiro (seši simti eiro).
 Izsoles solis – 60 eiro (sešdesmit eiro).
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole no-
tiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salac-
grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro  
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un 
reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē un Salac-
grīvas novada domē, tālr. 64020142, 64020118, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Tūjas skola Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes 
vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha pla-
tībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un 
dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 9200 eiro. 
 Izsoles solis – 920 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole no-
tiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salac-
grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro  
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāci-
ju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē,  
tālr. 64023931, 64020118, 64020142.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
īpašumu Ataudziņas Salacgrīvas pagastā, 
kadastra Nr. 6672 007 0542 kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277 kv.m platībā) 
un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

 Īpašuma nosacītā cena – 1900 eiro. 
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsolei jāpiesakās līdz 19. augusta plkst. 17, izsole no-
tiks 20. augustā plkst. 15 Smilšu ielā 9 (106. telpā), Salac-
grīvā.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada 
domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro  
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju 
un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu  
ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986, 64071982.

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām,
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

Lai gaiši
un lustīgi

Līgo svētki!

21. jūnijā no pulksten 20.00 Liepupes pilskalnā
kopā ar etnisko tradīciju kopu Skale

un jaukto kori Pernigele
svinēsim vasaras saulgriežus.

Līdzi ņemsim cienastu, lai varam sagaidīt saulīti.

mailto:marta.dance@salacgriva.lv

