
salacgrīvā varat nokļūt izmantojot savu personīgo transportlīdzekli 
vai izmantojot starppilsētu autobusu. 
Salacgrīva no Rīgas atrodas 103 km attālumā, no Limbažiem 50 km, no Valmieras 95 km attālumā. 
Apmeklējiet punktus, kas apzīmē� ar foto ikonu un piedalie�es konkursā! Uzņemiet fotogrāfijas atbilstoši uzdevumam, kas 
apraks�ts zemāk un kura cipars atbilst ciparam pie foto ikonas kartē. Uzņemtās fotogrāfijas kopā ar kontak�nformāciju 
sū�et uz e-pastu bildes@juraszeme.lv.
Ievietojot kādu no fotogrāfijām arī savos sociālajos �klos kopā ar iedvesmojošu, piejūras apceļošanu veicinošu ierakstu un 
izmantojot mirkļbirku #JuraVisuGadu, Jūs piedalīsie�es papildus konkursā ar lieliskām balvām! 

Mēs priecāsimies, ja ciemošanās pie mums 
Jums izvērtīsies par veselas dienas 
piedzivojumu nevis ātru ieskriešanu 
apraudzīt! Tāpēc esam sagatavojuši Jums 
ieteikumus un idejas jaukājai pavasara 
piejūras kuģošanai!

1. Burkšķošs vēders nav ciemošanās biedrs, tāpēc 
sagatavojiet un ņemiet līdzi našķus un dzērienus, 
lai piejūrā papiknikotu. Veinkāršs ēdiens garšo 
100x labāk svaigā gaisā pēc kār�gas pastaigas!   
2. Silta tēja termosā būs lielisks papildinājums 
vējainās piekrastes apskatei.  
3. Nav sliktu laikapstākļu; ir �kai laikapstākļiem 
nepiemērots apģērbs. Izpē�et laika prognozi 
unģērbie�es tai atbilstoši. 
4. Pievērsiet uzmanību apavu izvēlei: piejūras 
apceļošanās laikā kāju komfortam ir liela nozīme. 
Lai ir ēr�, lai netraucē piejūra ssmil�s, ceļu grants 
un viļņu šļakatu veidotās peļķes. 
5. Neaizmirs�et paņemt līdzi epidemioloģiskajiem 
noteikumiem atbilstošus aksesuārus: maskas un 
dezinfekcijas līdzekļus. 
6. Lai piedalītos digitālajā spēlē Ac�onbound, 
iesakām nodoršinā�es ar ārējām baterijām, jo Jūsu 
telefons var izlādē�es ātrāk nekā jūs domājat. 
7. Iesakām pirms braukšanas iz�rīt sava telefona 
vai foto kameras atmiņas kartes, jo pie mums ir ko 
redzēt un ko iemūžināt foto mirkļos.  
8. Kad jūs pēdējo reizi minējāt krustvārdu mīklas? 
Lai īsinātu ceļu pie mums, iesakām atcerē�es šo 
kādreiz �k populāro nodarbi un sarūpēt kādu 
mīklu burtnīcu. 
9. Labam braucienam – vajag labu mūziku! 
Padomājiet par to!
10. Lūdzam visus atkritumus, kas rodas 
ciemošanās laikā, izmest �em paredzētajās vietās! 
11. Salacgrīvas novads gaida ciemos ne �kai 
divkājainos, bet arī Jūsu četrkājainos draugus

Pavasara kuģošana 
Salacgrīvas novadā

Foto/video uzdevums

Uzzini faktus par Salacgrīvu

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs Pār�kas veikals

Lieliska un sakārtota vieta 
piknika baudīšanai

Autostāvvieta. Šeit ēr� novietot auto 

Publiskas, bezmaksas labierīcības Iecienītas foto mirkļu vietas
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1. Pludmale
2. Laiva pie TIC
3. Sienas gleznojums
4. Tilta vidū esošais kuģa stūres rats
5. Slavas aleja
6. Salacgrīvas ostas bāka
7. Salacgrīvas mols
8. Milda
9. Šūpoles pie Salacgrīvas baznīcas
10. Nēģu tacis
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14. Paska�e�es augšup! Vai Salacgrīva nav skaista? 
Uzņemiet foto, kur esat redzami Jūs (vismaz viens cilvēks 
no komandas) un Salacgrīvas jumtu kores vai torņu 
smailes un debesis!
15. Uzņemiet fotogrāfiju pie šīs gleznas.
16. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā a�ēlota emocija “kopā, 
cieši – cieši”, un kurai varētu dot apakšvirsrakstu “mīļi un 
cieši kā nēģi mucā”.
17. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā “stūrējat Salacu!”
18. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā pilnīgi skaidri sajūtams 
piejūras spirdzinošais vējš. 
19. Katru gadu otrajā augusta sestdienā, Salacgrīvā 
no�ek basketbolu maču turnīrs, kurā piedalās 
Salacgrīvas novada iedzīvotāji. Turnīrā savā starpā 
sacenšas divas komandas – Kreisais krasts un Labais 
krasts. Katras spēles rezultāts �ek skai�ts kopsummā, 
pēc kura arī �ek noskaidrots, kurš krasts ir uzvarējis.
Uzvarētāju krasts savā īpašumā uz gadu iegūst akmens 
basketbola bumbu, kas �ek novietota Salacas krastmalā, 
netālu no �lta. Krastu maču akmens basketbola bumbu 
ir 60 cen�metru diametrā un sver gandrīz 400 
kilogramus.
20. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā ir cilvēks un tādā pozā, ka 
fotogrāfijai droši varētu likt apakšvirsrakstu “Cilvēks nav 
vientuļa bāka!”

21.  Salacgrīvas osta ir tālākā Latvijas ziemeļu osta. Tā jau 
1368.gadā vēstures avotos minēta kā Livonijas 
arhibīskapa osta. Jau sākot ar 19.gadsimta 2.pusi 
Salacgrīvas osta izveidojās par nozīmīgu lauksaimniecības 
ražojumu un kokmateriālu eksportostu Ziemeļvidzemē. 
Kā osta šo laiku klasiskajā izpratnē tā �kai izveidota vēlāk, 
kad �ka izbūvē� ziemeļu un dienvidu moli, kā arī 
piestātnes zvejas kuģu apkalpošanai.
22. Uzmanīgi – �k daudz skaista ir arī zem Jūsu kājām! 
Uzņemiet fotogrāfiju, kurā redzamas visas Jūsu komandas 
dalībnieku pēdas un kāds skaists dabas brīnums jums zem 
kājām. Vai tas būtu bruģis, vai kāds interesants akmens, 
vai zieds, vai kukainis – ļaujiet sev ieraudzīt! 
23. Par pilsētas senāko vietu uzskatāms pilskalns Salacas 
upes labajā krastā. Senatnē pilskalnu iekarojis lībiešu 
jūras laupītājs Trommels. Pēc tam viņš apprecējis virsaiša 
meitu. Vecie salacgrīvieši apgalvo, ka pilskalnā pie Salacas 
sākas 1,5km gara pazemes eja.
24. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā jūsu ķermeņa poza un 
sejas izteiksme nepārprotami vēsta “Nekur nav �k labi, kā 
piejūrā!” 
25. Uzņemiet fotogrāfiju, kurai varētu dot apakšvirsrakstu 
“Lokans kā nēģis!” 

1. Iefilmējiet video, kurā dziedat dziesmiņu “Jūra krāc un 
vēji pūš!”
2. Iefilmējiet video, kurā diriģējat jūru un viļņus. Cen�e�es 
trāpīt jūras ritmā!
3. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā vera�es uz jūras horizonta 
līniju un jūsu sejas izteiksme pauž “Rau, rau, kas tur, 
burinieks!?” 
4. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā ir priecīgi smejošs cilvēks un 
jūra! 
5. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā ir šļakatas un prieks! 
6. Uzņemiet foto, kurā ir cilvēks un vilnis! 
7. Ernests Hemingvejs ir teicis, ka “Cilvēks jūrā nekad nav 
viens”. Uzņemiet foto, kas mākslinieciski raksturotu šo 
teicienu!  
8. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā esat Jūs (vismaz viens 
pārstāvis no komandas), jūra, smil�s, iedvesma un kaija.   
9. Uzzīmējiet sevi jūras smil�s un nofotografējiet to!  
10. Uzņemiet fotogrāfiju, kurā kāds ir gaisā, bet kāds cieši 
turas pie zemes!
11. Uzņemiet fotogrāfiju, kas raksturo izteicienu “soli pa 
solim”.
12. Šeit atrodas Zvejas laiva, ko pilsētai 2006. g. novembrī 
dāvināja Visvaldis Šrenks.
13. Izveidot dzejolī� ar vismaz 4rindām, atskaņām un kurā 
ir obligā� iekļau� šādi 3 vārdi: jūra, Salacgrīva, brauc.

Kartes uzdevumi:
#BILDĒJIES ŠEIT
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