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Salacgrīvas novada

izdevums

Novēlam baltas domas, 
baltu mīlestību, baltu sākumu, 
kuru atkal būs iespēja 
katram izkrāsot pašam!

Pa to sudraba taku,
Pa kuru atnāca Ziemassvētku prieks,
Pa tām pēdām,
Pa kurām vecais gads nu projām aiziet,
Atstaro Jaungada laime
Kā balts, zvaigznēs mirdzošs sniegs.
Atver dvēseli savu!
Tici!
Un paej pretī mazliet…

(L. Sāgameža-Nāgele)

Lauvu tautas nams
Saviesīgā biedrība «Svētupes Lauva»

	 No	sirds	pateicamies	par	sadarbību,	sapratni	un	ticību	visa	
gada	garumā.	LIELU PALDIES SAKĀM SAVIEM 
DRAUGIEM: Salacgrīvas	novada	domei,	jauniešu	organi-
zācijai	TELLUS,	Lienes konditorejai,	SIA	CUT	un	Raimon-
dam	Kreitusam,	Aigaram	Kalniņam	no	būvfirmas	Kubs,	
Renkuļragam,	Karlei,	Kapteiņu ostai,	IK	Skaistumkopšanas 
kabinets,	Radīts Salacgrīvas novadā,	Ārim	Ladusānam,	
Salacgrīvas	un	Liepupes	vidusskolai,	Krišjāņa	Valdemāra	
Ainažu	pamatskolai,	Salacgrīvas	kultūras	namam,	veikaliem	
LĪVIMA,	Elektrons,	top!	un	Acteks.	Tāpat	pateicība	mūsu	kai-
miņiem	Salacgrīvas	muzejam,	Sarkanajam	Krustam,	Tūrisma	
informācijas	centram,	novada	bibliotēkai,	Salacgrīvas	novada	
ģimeņu	biedrībai.	Visiem,	kuri	par	Salacgrīvas	novada	jau-
niešiem	tur	īkšķus,	lai	viss	izdotos,	-	Martai	Dancei,	Lienei	
Eglītei,	Lindai	Īstenai,	Maigai	Liepiņai,	Kristīnei	Brentei,	
Gunai	Grotei-Majorei,	Ilgai	Tiesnesei,	Ramonai	Kočānei,	
Kristapam	Somam-Tiesnesim,	Andrim	Skujam.	Katrā	reizē,	
kad	tiekamies	kādā	pasākumā,	vēlamies	jūs	iepriecināt	un	dā-
vāt	vienu	laimes	mirkli	vairāk!	Tikai	mēs	paši	varam	izrotāt	
savu	ikdienu	un	svētkus!

 Lai Ziemassvētku miers 
ir kā atelpa pirms tālāka 

ceļa. Lai 2017. gads nes 
neizsīkstošu iedvesmu, 

spožas idejas un 
gandarījumu 
par paveikto!

Salacgrīvas novada jauniešu vārdā -
Evija Keisele,

jaunatnes iniciatīvu centra «Bāka» vadītāja 

Cerībām - zaļās egles sīkstumu, darbiem - dvēseles mūžību, 
domām - Ziemassvētku sniega baltumu! 
Baltu sniegu un baltas dienas, pārliecību tam, ko dari,
ticību tam, ko vari!

Lai mums visiem ģimeniski un 
priecīgi Ziemassvētki, kā arī ar radošām idejām 
un labiem darbiem pilns nākamais gads! 
Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto 
un atrast meklēto!

Korģeniešus un visus novada iedzīvotājus Ziemassvētkos 
un jaunajā gadā sveic 

Dace Cīrule,
Korģenes ciema vecākā

Lūk - eglē sveču liesmas gail,
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo - lai nav bail 
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu,
Lai Ziemassvētkos apjaušat, ka
Brīnumus ikkatrs pats sev nesam
No savas sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam…
  Zvani un sveces šo pasauli sargā,
  Modinot dziesmas, kas dvēselē skan,
  Sasildot sirsniņas ziemelī bargā,
  Palīdzot brīnumu ieraudzīt man!

Gaišus, svētītus Ziemassvētkus un 
veselību jaunajā gadā vēl 

Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļas valde

Lai	nepietrūkst	sirds	siltuma	un	mīļuma	šajā	
steigas	pilnajā	laikā	atcerēties	savus	tuvos	un	mīļos.	
Piezvanīsim,	aizbrauksim	ciemos,	kaut	mirkli	būsim	kopā.	
Lai	katra	dvēselītē	ir	Ziemassvētku	baltums,	
gaišums	un	mīļums!	

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu, 
veiksmīgām pārmaiņām bagātu 2017. gadu!

Salacgrīvas novada domes deputāti

Ziemsvētku brīnumam ticēt gribam,
Baltajam sapnim, kas dzīvē reiz bij.
Brīnums šķiet netverams, gaistošs kā dūmi,
Svētku eglītes liesmiņās vij.
	 Ainažu	bibliotēkas	vārdā	saku	sirsnīgu	paldies	saviem	bib-
liotēkas	lasītājiem	un	atbalstītājiem.	Katrs	no	jums	ir	būtisks,	
katrs	 savā	 veidā	 un	 vietā,	 tāpēc	 paldies	 Salacgrīvas	 novada	
domei,	 bibliotēkas	 draugam	 Ivaram	 Braunam	 un	 ikvienam	
grāmatu	dāvinātājam,	kuri	savā	dāsnumā	dalās	ar	citiem.

Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, 
ko visvairāk vēlaties, bet jaunajā gadā lai ir spēks 
un drosme šo vēlmi piepildīt!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Tūkstošiem pelēku mirkļu
Trauc visapkārt, bet tu apzeltī 
to vienu - un ap to sākas
īpašo notikumu virpulis.
Galvenais - gribēt un ieraudzīt. 
Krāsaino un neparasto.
Krītošās zvaigznes un
Mīlestību acīs.
	 Ir	pienākuši	gada	gaišākie	svētki,	kuros	veltām	laiku	savai	
ģimenei	un	draugiem.	Laiks,	kad	gaidām	Ziemassvētku	brīnu-
mu…
	 Šie	svētki	ir	īstais	laiks,	lai	pārdomātu	paveikto	un	sacītu	
paldies	ikvienam	līdzcilvēkam,	kas	mūs	atbalstījis,	dodot	ticī-
bu	un	spēku	labiem	darbiem!
	 Novēlu,	 lai	 ikviens	no	mums	ir	spējīgs	sagādāt	prieka	un	
laimes	mirkli	otram.	Atcerēsimies	par	to	pēc	iespējas	biežāk,	
jo,	darot	priecīgākus	citus,	arī	mēs	paši	kļūstam	priecīgāki!

Lai mums visiem ģimeniski un priecīgi 
Ziemassvētki, kā arī radošām idejām un labiem 
darbiem pilns jaunais gads!

Ilona Jēkabsone,
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja

Šajā baltajā klusumā - brīdi stāt, 
Pavērties zvaigznēs un padomāt. 
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...

Gaišu, siltuma un mīlestības pilnu
Ziemassvētku noskaņu un 
labiem nodomiem bagātu jauno gadu!

Aivars Ilgavīzis,
Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs

Salacgrīvas novada bibliotēku kolektīvs 
saviem lasītājiem novēl 
gaišus un priecīgus svētkus!

Ziemassvētku laiks…
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, 
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd
Ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko…
Tas ir Ziemassvētku laiks.

Salacgrīva			Ainaži			Korģene	
Tūja			Liepupe			Svētciems

Gaišus Ziemassvētkus un mums visiem kopā 
izturību, veselību jaunajā gadā! Lai izdodas!
	 Ziemassvētki	ir	laiks,	kad	sadzirdēt	nesaklausāmo,	saredzēt	nemanāmo,	sajust	neapjau-
šamo.	Lai	mums	dzirdīgas	ausis,	redzīgas	acis	un	jūtīga	sirds!
	 Tuvojas	svētvakars,	kad	ikvienā	mājā	tiks	rotātas	eglītes	un	iedegtas	svecītes.	Pie	balti	
klāta	svētku	galda	būsim	ar	savām	ģimenēm.	Dažs	ar	saviem	mīļajiem	kopā	būs	domās,	bet	
tomēr	-	kopā.
	 Paies	Ziemassvētki,	atnāks	 jauns	gads	ar	 jaunām	rūpēm	un	darbiem.	Bet	mīlestība	un	
labestība,	ko	sniegsim	un	saņemsim	šai	svētku	laikā,	paliks	ilgā	atmiņā.	
	 Vēlu	visiem	novada	iedzīvotājiem	rast	tik	daudz	mīlestības	un	laipnības,	lai	pietiktu	kat-
rai	nākamā	gada	dieniņai.	Lai	katrs	veidotu	savu	Ziemassvētku	stāstu,	ko	mums	un	mūsu	
mīļajiem	atcerēties	visa	gada	un	daudzu	gadu	garumā.	Būsim	stipri	un	laimīgi!
	 Jaunajā	 gadā	 vēlu	 visiem	 veiksmi,	 panākumus,	 laimi	 un	 daudz	mīlestības.	Nākamajā	
gadā	realizēt	iecerētos	plānus,	sapņus	un	idejas!	Strādāsim,	jo	mūsu	vietā	neviens	cits	neko	
nedarīs!	Katrs	gads	ir	labāks	par	iepriekšējo	kaut	vai	tāpēc	vien,	ka	tas	būs	citādāks.
	 Atskatoties	uz	šajā	gadā	paveikto,	varam	būt	gandarīti,	 jo	padarīts	 ir	daudz	un	 ieceru	
nākotnei	arī	netrūkst.	Tikai	vienu	varu	pateikt	-	nākamgad	mums	būs	ļoti	daudz	darba,	jo	būs	
iespējas	daudz	ko	izdarīt.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Gribas, lai baltā pasaulē 
balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un lai baltos cilvēkos  
baltas domas dzimst. 
Un lai baltās darbdienās 
balti svētki ir. 
     (I. Ziedonis)
	 Ziemassvētki	 ir	 gada	 gaišākie	 svētki,	 kad	 atskatāmies	 uz	
paveikto	un	pasakām	paldies	visiem	tiem,	kuri	bijuši	blakus	
gan	 grūtos,	 gan	 prieka	 brīžos,	 kas	 atbalstījuši,	 iedvesmojuši	
celties	un	nepakrist.	Šie	gada	baltākie	svētki	ir	laiks,	ko	veltīt	
ģimenei	un	saviem	tuvajiem,	laiks,	kurā	paveikt	kaut	ko	labu.	
Noticēsim	brīnumam	-	katrs	no	mums	spēj	pasauli	padarīt	kaut	
mazliet	labāku.	

Lai gaišām domām piepildīts Ziemassvētku laiks!
Sanita Šlekone,

Salacgrīvas vidusskolas direktore

Ziemassvētki. Baltas pārslas krīt,
Pāri nogurušai zemei kaisās.
Katram šonakt kāda zvaigzne spīd,
Un ik sirds tās gaismai vaļā raisās.
Veras lēnprātībai, mieram, cerībai,
Atveras kaut kam tik mūžīgam,
Ko pat vārdos nevar izsacīt.
Ziemassvētki. Baltas pārslas krīt,
Kaut arvien šo gaišo mieru justu
Arī tad, kad ikdienu kā krustu
Atkal tālāk vajadzēs nest rīt.
Ziemassvētki. Debess gaisma plūst,
Viņas staros tumsai jāizkūst.

Salacgrīvas Novada Ziņu lasītājiem vēlu sirdsmieru, 
gaišas domas, labu veselību un mīļus cilvēkus 
līdzās! Ticēsim brīnumiem, un tie būs!

Ilga Tiesnese
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	 Saskaņojot	 ar	 uzņēmējiem,	 izstrādāts	
jauns	 uzņēmēju	 konsultatīvās	 padomes	
nolikums.	
	 Neliels	ieskats	nolikumā	-	Salacgrīvas	
novada	pašvaldības	uzņēmēju	konsultatī-
vā	padome	 ir	Salacgrīvas	 novada	domes	
izveidota	 institūcija	 ar	 padomdevēja	 tie-
sībām	 uzņēmējdarbības	 attīstības	 sek-
mēšanas	 jautājumu	 risināšanā.	 To	 veido	
uzņēmēju	 nozaru	 deleģētie	 pārstāvji	 no	
uzņēmumiem,	kas	reģistrēti	un	veic	saim-
niecisko	 darbību	Salacgrīvas	 novada	 ad-
ministratīvajā	 teritorijā.	 Padomes,	 kura	
darbojas	 uz	 brīvprātības	 principiem,	 lē-
mumiem	ir	konsultatīvs	raksturs.	Tās	dar-
bības	mērķis	 ir	 sekmēt	 uzņēmējdarbības	
attīstību	 Salacgrīvas	 novadā	 un	 uzturēt	
efektīvu	dialogu	starp	novada	pašvaldību	
un	 vietējiem	 uzņēmējiem,	 veicinot	 vie-
dokļu	apmaiņu	un	tādu	lēmumu	pieņem-
šanu,	kas	ir	saskaņā	ar	normatīvajiem	ak-
tiem	un	pozitīvi	ietekmē	uzņēmējdarbības	
vidi	un	uzņēmējdarbības	attīstību	novadā.
	 Uzņēmēju	 konsultatīvo	 padomi	 veido	
līdz	 15	 locekļiem,	 kuri	 pārstāv	Salacgrī-
vas	 novada	uzņēmumus.	Prioritāri	 pado-
mes	sastāvā	 tiek	 ievēlēti	pārstāvji	no	šā-
dām	nozarēm:	ražošana	(lauksaimniecība,	
mežsaimniecība,	 kokapstrāde,	 metālap-
strāde	 zivsaimniecība)	 -	 līdz	 4	 pārstāvji;	
būvniecība	-	līdz	2	pārstāvji;	tirdzniecība	
un	cita	veida	pakalpojumi	-	līdz	2	pārstāv-
ji;	restorāni	un	ēdināšana	-	līdz	2	pārstāv-
ji;	 tūrisma	 nozare	 -	 1	 pārstāvis;	 finanšu	
institūcijas	 -	1	pārstāvis;	citas	neminētās	
nozares	-	līdz	3	pārstāvji.	Padomes	locek-
ļus,	kuri	pārstāv	attiecīgās	nozares	intere-
ses	kopumā,	izvirza	katras	nozares	darba	
grupās	(izvirzīšana	var	notikt,	konsultējo-
ties	ar	visiem	nozares	pārstāvjiem	elektro-
niski).	Padomes	sastāvu	apstiprina	dome.	
	 Runājot	par	jauno	uzņēmēju	konsulta-
tīvo	padomi,	novada	domes	priekšsēdētājs	
Dagnis	Straubergs	uzsver:	 - Aicinām uz-
ņēmējus līdz 16. janvārim izvirzīt kandi-
datūras jaunajai konsultatīvajai padomei, 
kurā jābūt pārstāvētām visām nozarēm. 
Iesniegumus varat sūtīt uz manu e-pastu -  
dagnis.straubergs@salacgriva.lv. Plāno-
jam, ka domes sēdē janvārī mēs varētu 
apstiprināt jauno padomi. Darbu ir atliku 
likām, daudz ir jautājumu, kurus risinot, 
vēlamies zināt katras nozares uzņēmēju 
viedokli. Aicinu uzņēmējus būt aktīviem 
un līdzdarboties novada attīstībā, jo, tikai 
kopīgi strādājot, mēs varam sasniegt la-
bāku rezultātu. Runājot un konsultējoties 
mums jāatrod visefektīvākais veids, kā 
sasniegt labāku rezultātu.
	 Domājot	 par	 uzņēmējdarbības	 attīstī-
bu,	 pašvaldība	 izveidojusi	 tirdzniecības-
izstāžu	 zāli	 Radīts Salacgrīvas novadā,	
kurā	iespējams	iegādāties	pie	mums	tapu-
šās	preces	un	lietas,	uzzināt	par	pakalpo-
jumiem	un	atpūtas	iespējām,	ir	atbalstījusi	
jaunos	uzņēmējus,	izveidojot	jauno	bizne-
sa	projektu	konkursu,	ir	startējusi	Eiropas	
Savienības	 projektu	 aktivitātē	 3.3.1,	 ir	
centusies	uzlabot	 infrastruktūru,	 sakārto-
jot	 ceļus	 un	 ūdens	 un	 kanalizāciju	 sistē-
mas.	
	 Bet	 mums	 ir	 svarīgi	 zināt	 uzņēmēju	
viedokli,	ko	un	kā	darīt,	lai	rezultāti	būtu	
labāki.	Tāpēc	vajadzīgas	sarunas,	konsul-
tācijas	ar	savas	jomas	pārzinātājiem	-	uz-
ņēmējiem.	Dome	var	 strādāt	nesaistīti	ar	
uzņēmējiem,	bet	tad	rezultāta	nebūs	nekā-
da.	Kopā	jāizdomā,	kā	efektīvāk	sasniegt	
labāku	rezultātu.	
	 Līdz	16.	 janvārim	aicinām	uzņēmējus	
izvirzīt	 kandidatūras	 jaunajai	 konsul-
tatīvajai	 padomei,	 kurā	 jābūt	 pārstāvē- 
tām	visām	nozarēm.	Iesniegumus	sūtīt	uz	 
e-pastu	dagnis.straubergs@salacgriva.lv.

Ilga Tiesnese

Būs jauna 
uzņēmēju 

konsultatīvā 
padome

	 Ir	sācies	gada	tumšākais	laiks,	bet	vien-
laikus	tas	ir	pats	gaišākais,	kad	debesu	vārti	
lēnām	 veras	 vaļā…	Tas	 ir	 laiks,	 kad	Zie-
massvētki	vairs	nav	aiz	kalniem,	bet	sniega	
kupenas	 pagaidām	nav	 savēlušās	 aiz	 loga	
rūts.	Tāpēc	radīsim	šo	trūkstošo	baltumu	un	
gaišumu	mūsu	sirdīs	ar	mīlestību	un	labiem	
darbiem!
	 Šogad	 labo	 darbu	 pieskārienu	 sajuta	
Ainažu	Sv.	Arsēnija	baznīca,	kuras	būvnie-
cība	 sākās	1894.	gadā	un	1885.	gadā	 tika	
pabeigta.	Ainažu	 baznīca	 bija	 palikusi	 kā	
pēdējā	 neizgaismotā	 Salacgrīvas	 novadā,	
tādēļ	Salacgrīvas	novada	dome	un	deputāti	
atbalstīja	daudzu	iedzīvotāju	priekšlikumu	
arī	to	izgaismot.	Paldies	novada	domei	un	
deputātiem	par	6930,34	eiro	finansiālo	at-
balstu,	 lai	 Ainažu	 baznīca	 taptu	 gaišāka!	
Gada	garumā	ar	līdzcilvēku	palīdzību	tika	

saziedoti	 1016,04	 eiro.	 Paldies	 arī	 ener-
ģētiķim	 Jānim	Auziņam,	 kurš	 plānoja	 un	
aprēķināja	labāko	risinājumu	dievnama	iz-
gaismošanai,	un	SIA	EIPLS	par	idejas	rea-
lizēšanu.	
	 Trešās	 adventes	 vakarā	 pirms	 baznīcas	
izgaismošanas	 sirdis	 sasildīja	 Lielsalacas	
evaņģēliski	luteriskās	baznīcas	kora	Dvēse-
les dziesma	koncerts.	Pasākumu	ar	dvēse-
lisku	vijoles	spēli	papildināja	Mare	Malvī-
ne	Īstenā,	radot	Ziemassvētku	noskaņu.	
	 Ainažu	vienīgā	baznīca	ir	unikāla	ar	to,	
ka	 to	 apmeklē	 gan	 pareizticīgo,	 gan	 lute-
rāņu	 draudze.	 Tas	 pierāda,	 ka	 Dievs	 stāv	
pāri	 laikam,	 telpai,	 mūžam.	 Dievs	 mums	
visiem	 ir	 viens…	 Un	 tagad	 mūsu	 svēt- 
nams	-	Ainažu	baznīca	-	ar	līdzcilvēku	at-
balstu	kļuvusi	vēl	svētāka	un	cēlāka!

Ainažu pilsētas pārvalde

Ainažu baznīcas izgaismošana

	 Latvijas	valsts	svētku	laikā	
Salacgrīvas	 novadu	 apmek-
lēja	viesi	no	draugu	pašvaldī-
bas	Handevitas	 (Vācija).	Šajā	
svētku	 reizē	 Salacgrīvas	 no-
vadā	viesojās	Handevitas	paš-
valdības	 delegācija	 -	 Tomass	
Rasmusens,	Bruno	Lorencens,	
Marks	 Plagemans,	 Bernds	
Remke	un	Gerds	Geperts.	Sa-
vas	īsās	vizītes	laikā	viņi	tikās	
ar	novada	domes	priekšsēdētā-
ju	 Dagni	 Straubergu,	 apmek-
lēja	 Salacgrīvas	 vidusskolu	
un	 apskatīja	 lielākos	 novadā	
realizētos	projektus,	kā	arī	pie-
dalījās	 valsts	 svētku	 svinībās	
Salacgrīvā	un	Liepupē.	Vienu	
dienu	viesi	pavadīja	Rīgā.	
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	ir	gandarīts	par	
tikšanos	 ar	 viesiem	 no	 Han-
devitas:	 - Ņemot vērā mūsu 
sadarbību jau no 1991. gada, priecājos, ka 
tā turpinās. Ļoti svarīgi būtu šīs attiecības 
saglabāt. Redzam, ka jau notikusi paaudžu 
maiņa, bet mūsu draudzība un sadarbība 
turpinās. Mēs pateicamies par to, kā pirms 
diviem gadiem mūs uzņēma Handevitā. 
Šobrīd apliecinām, ka, atsaucoties Han-
devitas pašvaldības vadības rosinājumam, 
esam gatavi sadarboties. Ir patīkami, ka 
Handevitas - Salacgrīvas sadraudzības 
biedrība ieguvusi jaunu elpu.
	 Handevitas	 pašvaldību	 apmeklējuši	
mūsu	 uzņēmēji,	 ar	 koncertiem	uzstājušies	

Par Handevitas pašvaldības 
delegācijas vizīti Salacgrīvā

deju	kolektīvi	 un	kori,	 ļoti	 laba	 sadarbība	
ir	bijusi	starp	draudzēm.	Šobrīd	visaktīvāk	
kontaktē	Handevitas	 un	Salacgrīvas	 skolu	
jaunieši	un	pedagogi,	šis	skolēnu	kopīgais	
projekts	nevienu	neatstāj	vienaldzīgu.	
	 Runājot	par	nākotnes	plāniem,	D.	Strau-
bergs	 uzsvēra:	 - Draudzību un sadarbību 
necenšamies mākslīgi veidot vai uzturēt, 
viss notiek dabiski. Mūsu turpmākie plāni 
varētu būt pieredzes apmaiņa. Mēs esam 
ieinteresēti apmeklēt Handevitas pašvaldī-
bā esošos industriālos parkus, lai redzētu, 
kā tiek attīstīta infrastruktūra uzņēmēj-

darbības attīstībai. Esam gatavi sadarbo-
ties arī kultūras un sporta jomā.	Viņš	 arī	
apliecināja,	 ka	Handevita	 ir	 tā	 sadarbības	
pašvaldība,	no	kuras	salacgrīvieši	visvairāk	
mācījušies	un	ar	ko	ir	visstabilākās,	nopiet-
nākās	 un	 pragmatiskākās	 attiecības.	 - Ir 
lietas, ko Handevitas pašvaldība ir mācī-
jusies no mums, savukārt mums noderējuši 
vācu ieteikumi, humānā palīdzība, pieredze 
un atbalsts. Ļoti ceru, ka mūsu draudzība 
un sadarbība turpināsies, -	teica	D.	Strau-
bergs.

Ilga Tiesnese

Viesi no Handevitas pašvaldības Salacgrīvas novada domē

	 Ainažu	 bibliotēkā	 pie	 lasītāju	 klubiņa	
Vārds dalībniekiem	 viesojās	 Salacgrīvas	
novada	 Uzņēmējdarbības	 atbalsta	 centra	
vadītāja	 un	 biedrības	 Jūrkante	 projektu	
vadītāja	 Dzintra	 Eizenberga.	 Dzintrai	 arī	
Ainažu	 puse	 nav	 sveša,	 jo	 vecvecāki	 nā-
kuši	no	Mērnieku	Vārpām, tāpēc	viņa at-
zīst,	 ka	 savējā	 vien	 ir.	 Dzintra	 pasākuma	
gaitā	 iepazīstināja	 klausītājas	 ar	 sevi	 un	
sniedza	 ieskatu	 par	 uzņēmējdarbības	 no-
risēm	 Salacgrīvas	 no	vadā.	 Kā	 Uzņēmēj-
darbības	 atbalsta	 centra	 vadītāja	 Dzintra	
sniedz	 bezmaksas	 konsultācijas	 dažādos	
uzņēmējdarbības	 jautājumos,	 piemēram,	
jauna	uzņēmuma	dibināšanā,	biznesa	plā-
na	sagatavošanā	un	finanšu	piesaistes	jau-
tājumos,	 mājražotāju	 atbalsta	 jautājumos	
utt.	 Savukārt	 biedrība	 Jūrkante	 līdztekus	
citām	aktivitātēm	savu	darbību	vērsusi	uz	
zivsaimniecības	nozari	un	zivsaimniecības	
teritoriju	 attīstību,	 īstenojot	 Eiropas	 Ziv-
saimniecības	 fonda	pasākumus.	Biedrības	
teritorijas	 attīstības	 stratēģijas	 mērķis	 ir	
veicināt	lauku	teritorijas	attīstību,	piesais-
tot	Lauku	attīstības	programmas	un	Eiro-

Tikšanās 
Ainažu bibliotēkā

Dzintra 
Eizenberga 

klubiņa Vārds 
dalībniekiem 

tikšanās reizē 
atzīst, ka ir 

savējā - viņas 
vecvecāki 
nākuši no 
Mērnieku 

Vārpām

pas	zivsaimniecības	fonda	finansējumu.
	 Dzintra	 pastāstīja,	 ka	 jaunajiem	 uzņē-
mējiem	tiek	rīkoti	projektu	konkursi,	pro-
jektus	izvērtē	un	paši	veiksmīgākie	saņem	
pašvaldības	 atbalstu.	Vai	 veiksies,	 tas	 at-
karīgs	no	katra	projekta	īstenotāja,	no	viņa	
zināšanām,	prakses	un	pieredzes.	Dzintra	
uzsver,	 ka	 jebkurā	 nozarē	 pamatprasības	
ir	 iegūt	 zināšanas	 par	 pilnu	 uzņēmējdar-
bības	apjomu.	Cilvēkiem	vispirms	jāzina,	
kur	 produkciju	 realizēs,	 tikai	 tad	 ir	 vērts	
ieguldīt	darbu	un	ražot.	Vairāk	ir	teorētiķu,	

mazāk	-	praktiķu.	Varbūt	tas	arī	izskaidro	
apkopotos	datus,	kas	apliecina,	ka	Salac-
grīvas	 novadā	 pēdējos	 gados	 sarūk	 jaun-
reģistrēto	un	pieaug	 likvidēto	uzņēmumu	
skaits.	Tomēr	mūsu	novadā	varam	pama-
toti	 lepoties	 ar	 uzņēmējiem,	 kuri	 savas	
idejas	 ir	 realizējuši	 veiksmīgā	 uzņēmēj-
darbībā.
	 Paldies	 Dzintrai	 par	 sarunu	 un	 vēlam	
veiksmi	turpmāko	ideju	īstenošanā!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

mailto:dagnis.straubergs@salacgriva.lv
mailto:dagnis.straubergs@salacgriva.lv
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2016. gads Salacgrīvas novadā fotoattēlos - 
tā mēs dzīvojam un strādajam

 Rit 2016. gada pēdējās dienas un iznāk pēdējās šī 
gada Salacgrīvas Novada Ziņas. Šajā izdevumā vēla-
mies pastāstīt par gada lielākajiem darbiem.

Atklāta izstāžu-tirdzniecības zāle 
Radīts Salacgrīvas novadā

Notika novada uzņēmēju 
konference

Labiekārtots Jahtu laukums

Salacgrīvas pilskalnā atjaunota 
skatuve un šūpoles

Nodibināta tūrisma konsultatīvā 
padome

Sakārtota Tirgus iela aiz veikala 
Maxima

Salacgrīvas novadā viesojas 
Uzbekistānas vēstnieks

Turpinās ūdenssaimniecības 
projekti Liepupē un Salacgrīvā

Salacā ielaisti divi miljoni nēģu 
kāpuru

Salacgrīvas vidusskolā atjaunota 
mācību virtuve

Atjaunotas laipas Zvejnieku parkā

Atjaunota laipa Ainažos 
pie Baltās saules

Iegādāts pārvietojamais laukuma 
segums

Atjaunota tiesnešu māja un 
dušas telpas atpūtas un sporta 

kompleksā Zvejnieku parks
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Atklāj rekonstruēto 
Valmieras ielu

Labiekārtots stāvlaukums un 
ierīkots apgaismojums 

Korģenē, Zītaru ielā

Salacgrīvas novadu apmeklē 
ASV vēstniece

Labiekārtota puķu dobe pie 
Tūrisma informācijas centra

Sakārtots ceļš Lielurgas - Oltūži

Kuiķules kapličai uzlikts 
jauns jumts

Noasfaltēta Ķēniņu iela Vecsalacā

Ierīkots apgaismojums 
Brīvības ielā

Ierīkots apgaismojums 
Salacas ielā

Izstrādāts Rīgas ielas plānojums 
pie TIC

Atjaunota nojume Korģenē - 
PII Vilnītis filiālē

Rit jaunās ostas ēkas būvniecības 
projekta izstrāde

Atjaunots gājēju celiņš 
Pērnavas ielā

Labiekārtoti volejbola laukumi 
Liepupē

Sakārtotas noejas Tūjā
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Atjaunoti gājēju celiņi Pērnavas 
ielā 29 un pie mūzikas skolas

Pilnveidots Asara dārzs Ainažos

Pirolīzes rūpnīcas apmeklējums 
Nīderlandē

Atklāta Slavas aleja promenādē

Realizēts projekts Iedzīvotāji 
veido savu vidi

Atjaunots ielas segums Tūjā, 
Liedaga ielā

Veikts Zvejnieku parka estrādes 
kosmētiskais remonts

Salacgrīvas vidusskolā 44. Absolventu mačs basketbolā

VII Starptautiskais masku tradīciju 
festivāls

PII Randa Ainažos svin 20 gadu 
jubileju

Pakaļdzīšanās Lieldienām

Lielā Latvijas sakopšanas talka

Jaunais Alko veikals Ainažos

Top veloceliņš Kuivižos
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Sacensības spiningošanā un 
mušiņmakšķerēšanā Laša kauss

4. maija skrējiens, kurā piedalās 
visa novada skrējēji

Pirmais Reņģēdāju festivāls

Plostnieku svētki Salacgrīvā

Laivošanas sezonas atklāšana - 
Aidā Salacā

Turpinās Salacgrīvas - Handevitas 
skolēnu apmaiņas programma

Otrais Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles 

audzēkņu konkurss

Mazuļu svētki Salacgrīvā un Ainažos

Akustiskās mūzikas festivāls 
Sudraba kaija Novada bērnu svētki

Teatralizētais uzvedums 
Salacgrīvas pilskalnā

Tradicionālie Jūras svētki 
Salacgrīvā

Festivāls Positivus

Novada senioru svētki
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Salacgrīvas Starptautiskais 
klasiskās mūzikas festivāls

Sacensības jāšanas sportā 
Salacgrīvas kauss

Salacgrīvas pilsētas svētki - 
pirmais Krasta mačs basketbolā

Pirmās Swim&run sacensības

Tradicionālais Ziemeļlivonijas 
festivāls Ainažos

Skrējiens Trīs tilti

Nēģu diena Salacgrīvas novadā

VII Vidzemes Patriotiskās dzejas 
festivāls

Sumināti 2016. gada salacgrīvieši

Novada uzņēmēju pirmā 
godināšana

Gori pašvaldības (Gruzija) vizīte 
Salacgrīvas novadā

Novada jauniešu konference

Ainažu pilsētai 90!

Konkurss Novada sakoptākā sēta

Fonds 1836 uzstāda Latvijas 
simtgadei veltīto ceļa stabu

Kas tad vēl?
l Realizējas novada domes pieņemtais 
 lēmums par 50% nekustamā īpašuma 
 nodokļa atlaidi bioloģiskajiem 
 lauksaimniekiem
l Visa gada garumā turpinās darbs un 
 sarunas par dzelzceļa Rail Baltica trases 
 novietojumu un investoru piesaiste 
 novadam - Pyrol Baltic, tirdzniecības 
 centrs pie Ainažiem, senioru nams Ainažos
l Jauniešu biznesa projektu konkursa 
 12. un 13. kārta
l Nodibināta novada sporta konsultatīvā 
 padome
l Sociālajā dienestā darbu sāk sociālais 
 rehabilitētājs - ģimenes asistents
l Veikta Transporta un Sēņu ielas tehniskā 
 projekta izstrāde
l Ierīkots apgaismojums Tūjā
l Novadā uzstādīti jauni tūrisma 
 informācijas stendi
l Veikts katlumājas remonts Korģenē
l Realizēts projekts par Ainažu baznīcas 
 apgaismojumu
l Labo darbu balvas pasniegšana Liepupē
l Labo gariņu sumināšana Lauvās
l Novada skolu - Krišjāņa Valdemāra 
 Ainažu pamatskolas 160, Salacgrīvas 
 vidusskolas 95 un Liepupes vidusskolas 
 35 gadu - jubilejas
l Pagasta svētki Liepupē
l Realizēts projekts vides pieejamības 
 nodrošināšanai Salacgrīvas pilsētā
l Veikta virsmas apstrāde Jūrmalas ielā, 
 Salacgrīvā
l Apstrādāta Salacas tilta virsma
l Izpļauta Salaca
l Iegādāts aprīkojums zivju resursu 
 sargāšanai
l Veikta aptauja par Tūjas steķa nākotni
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	 Kamēr	 tiek	 spriests,	 kā	 attīstīt	 skolē-
nu	kompetences	mācību	procesā,	 skolēnu	
kompetenču	attīstīšana	Krišjāņa	Valdemā-
ra	 Ainažu	 pamatskolā	 notiek	 eTwinning 
projektos.	 Šoruden	 pamatskolas	 9.	 klases	
skolēni	kopā	ar	Preiļu	1.	pamatskolas	de-
vītklasniekiem	savas	mācīšanās	kompeten-
ces	attīstīja	projektā	Maģiskais 7.	Projekts	
veido	 starppriekšmetu	 saikni	 ķīmijā,	 fizi-
kā,	mūzikā,	literatūrā	un	vizuālajā	mākslā.	
Ja	 līdz	 šim	kādam	 likās	nesaprotami,	 kas	
saista	ķīmiju	ar	mūziku,	tad,	projektam	tu-
vojoties	noslēgumam,	skolēni	jau	dungoja	
pašsacerētās	 dziesmiņas	 par	 ķīmiskajiem	
elementiem.	
	 Skolēni,	 kuri	 iesaistās	 eTwinning pro-
jektos,	 jau	 šobrīd	 attīsta	 dažādas	 pamata	
un	 caurviju	 kompetences.	 Projektos	 neiz-
tikt	 bez	 iniciatīvas,	 kritiskas	 domāšanas,	
plānošanas,	jaunrades,	pašizziņas,	prasmes	
uzstāties	un	sadarbības.	Tāpat	ļoti	svarīga	
ir	valodu	kompetence,	kā	arī	vispārējās	zi-
nāšanas	 konkrētā	 mācību	 priekšmetā.	 Tā	
kā	projekti	norit	tiešsaistē,	paralēli	tiek	at-
tīstītas	arī	jēgpilnas	tehnoloģiju	lietošanas	
prasmes.	
	 Projektā	 skolēni	 guva	 iespēju	 paši	 sa-
viem	spēkiem	īstenot	mērķi	-	muzikāli	zi-

Kompetenču pieeja eTwinning projektā Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu un Preiļu 1. pamatskolā

nātnisku	izrādi	Maģiskais 7.	Tās	atklāšanas	
svētki	notika	6.	decembrī,	kad	Ainažos	vie-
sojās	 sadarbības	 partneri	 no	Preiļu	 1.	 pa-
matskolas.	Turienes	skolotājas	Ieva	Babre	
un	Laila	Vibornā	bija	sagatavojušas	dāva-
nu	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatsko-
las	skolotājām	Tatjanai	Lazdiņai	un	Inetai	
Lielkalnei	-	glīti	ierāmētus	eTwinning ser-

tifikātus.	Skolēni	ātri	atrada	kopīgu	valodu	
ar	vienaudžiem.	Tā	izvērtās	par	draudzības	
pēcpusdienu,	kas	noslēdzās	ar	kopīgu	ek-
skursiju	uz	jūrmalu	un	ideju	par	jaunu	pro-
jektu	un	ainažnieku	ciemošanos	Preiļos.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja

Krišjāņa Valdemāra Ainažu un Preiļu 1. pamatskolas skolēni kopīgā pēcpusdienā

Preiļu 
skolotājas 
Ieva Babre 

un Laila 
Vibornā bija 
sagatavoju-
šas dāvanu 

Ainažu 
skolotājām 

Tatjanai 
Lazdiņai 
un Inetai 

Lielkalnei -  
glīti 

ierāmētus 
eTwinning 

sertifikātus

Salacgrīvas vidusskola rotājas

Klasēs rotājumus gatavoja skolēni, skolotājas un vecāki Skolas mācību virtuvē rosījās lieli un mazi, jo saldās piparkūkas gaidīja skolas rotātāji

	 1.	 decembra	 pēcpusdienā	 Salacgrīvas	
vidusskolā	 notika	 tradicionālais	 skolas	
rotāšanas	 pasākums.	 Vidusskolai	 svētku	
rotu,	 noskaņu	 un	 piparkūku	 smaržu	 pa-
līdzēja	 rast	 skolēni	 kopā	 ar	 vecākiem.	Šī	
gada	 rotājumu	 tēma	 bija	 īpaša	 -	 1.	 stāvā	
pingvīni,	 2.	 -	 sniegavīri,	 sniegpārsliņas,	
Grinčs	ar	saviem	pārsteigumiem,	brieži	un	
kamanas,	3.	-	mākoņi	un	zvaigznes.	
	 Vidusskolas	 direktore	 Sanita	 Šlekone	
pastāstīja,	 ka	 šogad	 skolas	 Ziemassvētku	
rotājumu	 tēmu	 izvēlējusies	 skolēnu	 mi-
nistrija:	5.	-	8.	klašu	skolēni	un	skolotāja	
Indara	Ceika	un	9.	-	12.	klašu	skolēni	kopā	

ar	skolotāju	Sabīni	Zīli.	
	 Īpaša	 rosība	 valdīja	 skolas	 mācību	
virtuvē.	 Tur	 gaisā	 virmoja	 tikko	 ceptu	
piparkūku	 smarža.	 Putēja	 milti,	 skanēja	
bērnu	 un	 pieaugušo	 čalas,	 rullējās	 pipar-
kūku	 mīkla	 un	 ar	 formiņām	 izspiestās	
piparkūkas	 kārtojās	 uz	 pannām.	 Cepēju	
bija	 daudz,	 un	 pirkstiņi	 čakli	 strādāja,	 jo	
vajadzēja	 paspēt	 izveidot	 piparkūkas,	 ar	
kurām	pacienāt	skolas	rotātājus.	- Pēc kār-
tīga darba visiem taču pienākas kāds salds 
našķis! Mēs gribam šo pasākumu rotāt ar 
savu īpašu dāvanu - siltām piparkūkām un 
pie reizes iesildāmies lielajiem darbiem 

Ziemassvētkos,	 -	 teica	 skolas	 padomes	
vecāku	 pārstāve	 Ārija	 Mikša.	 Šoreiz	 pi-
parkūku	cepēju	vidū	nebija	novada	domes	
deputātu,	bet	skolotājas	Līgas	Siliņas	va-
dībā	čakli	strādāja	skolas	padomes	vecāku	
pārstāvji	Aiga	Zvejniece,	Pēteris	Priekulis,	
Sarma	Kacara	un	Ā.	Mikša	un	skolēni.
	 Ja	skolas	mācību	virtuvē	galvenie	darba	
rīki	ir	mīklas	rullis	un	piparkūku	formiņas,	
tad	klasēs	svarīgākie	instrumenti	ir	šķēres,	
papīrs,	līmlente	un	līmes	pistole.	Mammas	
un	tēti	grieza,	bērni	locīja	un	līmēja,	radot	
īpašo	Ziemassvētku	noskaņu.	
	 Skolotāja	Iveta	Kupča	pastāstīja,	ka	pa-

šos	pirmsākumos	bijusi	doma	skolu	rotāt	
ar	pieaugušo	ceptām	piparkūkām,	lai	sko-
lēniem,	otrā	rītā	atnākušiem	uz	skolu,	būtu	
liels	pārsteigums.	- Bet laiki ir mainījušies, 
un bērni grib līdzdarboties, tāpēc tagad 
skolu rotājam un piparkūkas cepam visi 
kopā, -	viņa	nopriecājās.
	 Klasēs	satiktās	mammas	atzinās,	ka	tā	-	 
ar	 šķērēm	 -	 strādāt	 iznākot	 tikai	 vienreiz	
gadā,	kad	atnāk	bērnam	līdzi	 rotāt	skolu.	
Viņas	bija	vienisprātis: - Sajūtas ir jaukas. 
Skolas rotāšana ir ļoti labs pasākums, visi 
kopā parunājamies un darbojamies! 

Ilga Tiesnese

	 3.	 decembrī	 pēc	mūsu	 draudzības	 kora	
vadītāja	 Uģa	 Matveja	 uzaicinājuma	 koris	
Krasts	devās	koncerttūrē	uz	 Īslīci.	Ainažu	
kultūras	 nama	 vadītāja	 Solveiga	 Muciņa	
šoreiz	brauca	līdzi	kā	galvenā	kora	fane	un	
atbalstītāja.	Ceļš	bija	diezgan	tāls	un	snie-
gains,	jo	Īslīce	atrodas	vēl	labu	gabaliņu	aiz	
Bauskas.	 Īslīces	 kora	 vadītājs	U.	Matvejs	
un	viņa	sieviņa	diriģente	Linda	mūs	sirsnī-
gi	sagaidīja.	Tā	kā	bijām	mērojuši	vistālāko	
ceļu,	mums	tika	tas	prieks	uzstāties	pašiem	
pirmajiem.	 Izpildījām	 dažas	 dziesmas	 no	
Gruzijas	 repertuāra	 un	 arī	 divas	 pavisam	
jaunas	 dziesmas	 no	 2018.	 gada	 Dziesmu	
svētku	repertuāra:	Uz krustcelēm mazs bēr-
niņš	un	Dziedot dzimu, dziedot augu.	Kora	
vadītāja	Agra	 Jankovska	mums	piespēlēja	
pavadījumu	uz	klavierēm.	U.	Matvejs	ne-
atteica	 padziedāt	 basa	 balsi	mūsu	 korī,	 jo	
šoreiz	 mums	 līdzi	 nebija	 mūsu	 vadošais	
bass	Valdis	Renemanis.	Mūsu	universālais	
mūziķis	Vitālijs	Bogdanovičs	gan	dziedāja	
solo,	 gan	 diriģēja,	 gan	 spēlēja	 trombonu,	
tāpat	dziedāja	kā	korists.
	 Pēc	 mums	 uzstājās	 vēl	 trīs	 kori	 -	 Īslī-
ces Četri vēji,	 Iecavas	 koris	 un	Kamarde 
no	 Gailīšiem.	 Šoreiz	 bija	 veiksmīgi	 izvē-
lēts	repertuārs,	jo	katrs	koris	dziedāja	citas	
dziesmas,	līdz	ar	to	klausītājiem	bija	intere-
santāk.	Pēdējā	-	Karoga dziesmā -	no	jaunā	
repertuāra	vienojās	visi	četri	kori.	Dziesmu	
starplaikos	 apmeklētājus	 priecēja	 Īslīces	
vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs.	Koncerts	
bija	patiešām	izdevies,	un	skatītāji	to	aplie-
cināja	ar	skaļiem	aplausiem.	
	 Pēc	koncerta,	protams,	bija	ballīte	visiem	
koncerta	 dalībniekiem	 un	 faniem.	 Koris	
Krasts,	kā	jau	tas	mums	pieņemts,	gatavoja	
tradicionālo	kora	rasolu,	kas	vienmēr	sanāk	
ļoti	gards,	jo	katra	dalībniece	pievieno	savu	
īpašo	 sastāvdaļu.	 Jāteic,	 ka	mājās	 gatavo-
tais	rasols	nekad	nesanāk	tik	garšīgs!	Mūsu	
kora	meitenes	bija	parūpējušās	arī	par	gar-
diem	pīrādziņiem	un	plātsmaizēm.	Sekoja	
straujas	dejas	un	jautrība	populāru	dziesmu	
pavadījumā.	Izdziedājāmies,	izballējāmies,	
izdejojāmies	un	mājās	atgriezāmies	ap	tri-
jiem	no	rīta.	Paldies	mūsu	draugiem	Īslīcē	
par	 jauko	 vakaru	 un	 koncertu!	 Gaidīsim	
ciemos	mūsu	draugu	korus	28.	janvārī	Ai-
nažos!

Kora «Krasts» vārdā - Inta Briģe

Koris Krasts 
Īslīcē
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	 Pavisam	tuvu	Ziemassvētku	laiks.	Bēr-
ni	 mācās	 dzejolīšus,	 gatavo	 rotājumus	
eglītei,	zīmē	apsveikumus,	bet	mēs,	pieau-
gušie,	 domājam,	 kā	 šo	 svētku	 gaidīšanas	
laiku	padarīt	vēl	īpašāku.	Tāpēc	ar	prieku	
saņēmām	 ziņu,	 ka	 Svētciema	 bibliotē-
kā	ciemosies	bērnu	grāmatu	autore	Evija	

Gulbe	un	māksliniece	Linda	Lošina.	Pirms	
šīs	 tikšanās	 Snīpju	 grupas	 bērni	 kopā	 ar	
savām	skolotājām	Indru	un	Mārīti	vēlreiz	
pārlasīja	jaukās	grāmatiņas	par	nebēdnīga-
jiem	žurku	puikām	Koko	un	Riko.	 Ja	nu	
rakstniece	pajautās,	vai	esam	pazīstami	ar	
viņas	grāmatām?	Bet	rakstniece	Evija	ne-

jautāja.	Viņa	vienkārši	kopā	ar	savu	drau-
dzeni	Lindu	pie	mums	ieradās,	sirsnīgi	sa-
sveicinājās,	 darīja	dažādas	blēņas,	 jokoja	
un	visu	laiku	smaidīja.	Protams,	pastāstīja	
arī,	kā	tapušas	grāmatiņas	par	Grauzēju	ie-
las	 nebēdņiem	Riko	 un	Koko,	 un	 nemaz	
neslēpa,	 kā	 Lindai	 ar	 zīmēšanu	 sanācis.	
Liela	jautrība	sākās,	vērojot	eksperimentu.	
Ir	daudz	un	dažādi	veidi,	kā	pārdurt	balo-
nu.	 Bet	 ciemiņiem	 bija	 savs	 paņēmiens.	
Neatklāšu!	Prasiet	bērniem!	Viņi	jums	pa-
rādīs!
	 Visa	 pēcpusdiena	 jau	 nepagāja	 tikai	
blēņojoties.	 Abas	 Koko un Riko	 autores	
bērniem	 priekšā	 lasīja	 vienu	 no	 jauna-
jiem	 žurku	 puiku	 piedzīvojumiem	 -	 kā	
Sniegavīra	 vietā	 viņi	 savēluši	 Ābolvīru.	
Padomājām,	ka	varbūt	vērts	 to	 izdarīt,	 jo	
Sniega	 māte	 tik	 drīz	 vēl	 lielu	 sniedziņu	
nesola.	Bet	košus	un	krāsainus	Ābolvīrus	
bērni	varēja	sakrāsot	 jau	 tagad!	Tie,	kam	
labāk	 patīk	 spēles,	 varēja	 izspēlēt	 tieši	
Koko	un	Riko	 spēles	 no	 grāmatiņām,	 kā	
arī	iejusties	nebēdņu	lomās,	darot	visu	ot-
rādi	 pelēnu	 garā.	 Ik	 pa	 brīdim	 spēlētājus	
pārtrauca	citu	bērnu	priecīgie	saucieni	par	
saliktajām	puzlēm	ar	Lindas	zīmējumiem.	
Bet	pavisam	nopietni	bērni	kopā	ar	ciemi-
ņiem	veidoja	plakātiņu	ar	mazām	vēlmju	
vēstulītēm	Ziemassvētku	vecītim.	Mīļi	un	
skaisti	mums	kopā	sanāca.
	 Atvadoties	 Evijai	 un	 Lindai	 teicām	
sirsnīgu	 paldies	 un	 vēlējām	 radošu	 izdo-
šanos.	 Viņas	 mūsu	 bērniem	 dāvināja	 pa	
mirdzošai	sniegpārsliņai.	

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Mazajiem svētciemiešiem jauka 
tikšanās ar bērnu grāmatu autorēm

Bērnu grāmatu Koko un Riko autore Evija Gulbe un māksliniece Linda Lošina kopā ar 
mazajiem svētciemiešiem

	 Novembrī,	 Ziemeļvalstu	 bibliotēku	
nedēļā,	Ainažu	bibliotēkā	notika	lasījumi	
Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	
5.,	6.	un	7.	klases	skolēniem.	Bibliotēkā	
tika	 iedegtas	 sveces	un	kopā	ar	 skolotā-
ju	Modru	Putnu	skolēni	klausījās	biblio-
tekāres	 priekšālasījumos.	 Tika	 izvēlēta	
norvēģu	 autora	 Ingvara	 Ambjērnsena	
grāmata	Samsons un Roberto,	kā	arī	dāņu	
autora	Denisa	Jirgensena	grāmata	Mīles-
tība no pirmās žagas.	
	 Ziemeļvalstu	bibliotēku	nedēļa	ir	pro-
jekts,	 ko	Ziemeļvalstīs	 administrē	Bied-
rības	 Norden	 asociācija	 (Foreningen 
Norden Forbund),	bet	Latvijā	 -	Ziemeļu	
Ministru	 padomes	 birojs	 sadarbībā	 ar	
Latvijas	 Nacionālās	 bibliotēkas	 Bērnu	
Literatūras	 centru	 un	 biedrību	 Norden 
Latvijā.	 Ziemeļvalstīs	 projekts	 norisinā-
jās	 jau	 20.,	 Latvijā	 -	 19.	 reizi.	 Nedēļas	
galvenais	uzdevums	ir	Ziemeļvalstu	lite-
ratūras	un	kultūras	iepazīšana.	
	 Pasākumu	 gaitā	 skolēniem	 vajadzēja	
nosaukt	 valstis,	 kas	 veido	 Ziemeļvalstu	
reģionu,	 kā	 arī	 atbildēt	 uz	 jautājumiem	
par	izlasīto	tekstu,	nopelnot	saldas	balvi-
ņas.	Iepazīstoties	ar	Ziemeļvalstu	autoru	
grāmatām,	 skolēni	 izrādīja	 interesi	 šos	
darbus	izlasīt.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Ziemeļvalstu 
bibliotēku 

nedēļa Ainažu 
bibliotēkā

	 Šogad	sniega	mātes	balto	pārslu	maisi	
atraisījās	neparasti	agri	-	jau	novembra	sā-
kumā,	 pārsteidzot	 dažu	 vēlo	 rudens	 rožu	
ziedu	un	vēl	kokos	esošo	lapu	zeltu	ar	pū-
kaino	mirdzumu,	reizē	arī	atverot	cilvēku	
sirdis	labajam,	ko	citkārt	piedzīvojam	vien	
steigas	 pilnajā	 un	 trauksmainajā	Ziemas-
svētku	gaidīšanas	laikā.	
	 Nav	 laika…	 To	 tik	 vien	 dzirdam.	 To	
saku	es,	 to	 saka	mani	 līdzcilvēki,	kolēģi,	
ģimenes	locekļi,	draugi.	Nekad	mums	nav	
laika.	 Šis	 mistiskais	 vārdu	 savirknējums	
nav laika	mūs	 nomoka	 un	 pārlieku	 bieži	
izskan	 ikdienas	 sarunās,	 īpaši	 spēkā	 pie-
ņemoties	gada	beigās,	kad	mums	maldīgi	
šķiet,	ka	gan	jau	vēl	paspēsim	realizēt	ie-
cerēto:	pabeigsim	remontu	bērnistabā,	pie	
mājas	 sagrābsim	 pērnās	 lapas,	 uzadīsim	
bērniem	 siltas	 zeķes	 un	 cimdus,	 piezva-
nīsim	 bijušajiem	 skolasbiedriem	 dzimta-
jā	 pilsētā	 un	 pavaicāsim,	 kā	 klājas	 -	 sen	
neesam	 tikušies,	 jo	 uz	 skolas	 salidojumu	
neiznāca	aizbraukt,	vajadzētu	pasveicināt	
vecvecākus,	 nez	 vai	 visi	mīļie	 vēl	 sveiki	
un	veseli,	 šogad	nu	gan	obligāti	aiziesim	
uz	pilsētas	eglītes	iedegšanu	kopā	ar	bēr-
niem,	 aiziesim	uz	Adventa	 koncertu	 kul-
tūras	namā	un	baznīcā,	apciemosim	radus	
Latgalē	 un	 dzimtas	 kapos	 uzdegsim	 pie-
miņas	svecīti,	uz	balkona	ierīkosim	putnu	
barotavu	un	aizvedīsim	pērno	ābolu	grozu	
meža	zvēriņiem,	un	tā	vēl,	un	vēl…	Tā	pie-
nāk	Ziemassvētki,	kad	drudžaini	steidzam	
gādāt	svētku	dāvanas,	bet	nekur	neko	ne-
varam	 dabūt,	 jo	 patiesībā	 jau	 nemaz	 īsti	
nezinām,	ko	meklējam,	kas	ir	tā	dāvana,	ar	
ko	varētu	iepriecināt	savus	mīļos.	Svētku	
vakarā	steigā	cepam	pīrādziņus	un	pipar-
kūkas,	uz	galda	klājam	baltu	galdautu,	kur	
saimei	pulcēties	pie	aromātiskas	zāļu	tējas	
tases,	gaidām	ciemiņus,	bet	reizēm	gadās,	
ka	tik	ļoti	gaidītie	mīļie	cilvēki	nemaz	ne-
atbrauc,	jo	izrādās,	ka…	nav	laika.	
	 Tā	 atnāk	 atkal	 jauns	 gads,	 līdz	 kādā	
brīdī	 saprotam	 -	 lai	 kā	 arī	 censtos,	 allaž	
paliek	kaut	kas	neizdarīts	un	nepiepildīts.	
Mīļajiem	 krātie	 labie	 vārdi	 paliek	 nepa-
teikti	mūsu	domās	un	sapņos.	Labie	darbi	
paliek	 atkal	 kā	 cerība	 un	 apņemšanās	 uz	

nākamo	gadu,	bet,	 ak	vai,	 izrādās,	ka	arī	
nākamgad	laika	nav.	Tā	paiet	mūsu	dzīve	
pa	 pusvārdam,	 pa	 pusdarbam,	 pa	 pusso-
lim,	pa	pusei,	steigā.	
	 Šogad,	 šķiet,	 viss	 noticis	 kaut	 kā	 ci-
tādāk.	 Pati	 daba	 šogad	 cilvēkiem	 devusi	
laiku	mierīgi	un	bez	steigas	izbaudīt	klu-
so	baltumu,	ļaujot	domām	aizklīst	tālu.	Pa	
gadu	 sakrājies	 tik	 daudz	 labo,	 bet	 nepa-
teikto	vārdu!	Vai	 tieši	 tie	 labie	vārdi,	ku-
rus	steigā	nepasakām,	bet	krājam	sirdīs	un	
gaišajās	atmiņās	par	kopā	piedzīvotajiem	
brīžiem,	 nav	 tā	 dāvana,	 ko	 tik	 izmisīgi	
meklējam	 starp	 spožo	 nieciņu	 piekrauta-
jiem	veikalu	plauktiem	un	nevaram	atrast?
	 Jūs,	 pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
(PII)	Vilnītis	 vecāki,	 esat	 pelnījuši	 daudz	
labu	vārdu,	kas	pa	gadu	sakrājušies	un	līdz	
šim	 palikuši	 nepateikti.	 Paldies	 jums	 par	
uzticību	 un	mīlestību!	Mīlestība	 ir	 doša-
na	un,	 ja	gribam	dot	kaut	ko	bērniem,	 ja	
gribam,	 lai	 mīlestība	 plūstu	 starp	 jums,	
vecāki,	 un	 jūsu	 bērniem	 gan	 mājās,	 gan	
bērnudārzā,	 jādod	 laiks	 un	 uzmanība	 un	
jāsadarbojas.	Lielākā	daļa	no	jums	tik	lie-
liski	prot	to	darīt!	Mēs	pamazām	esam	ie-
mācījušies	saprast,	ka	PII	ne	tikai	skolotāji	
var	veicināt	bērnu	attīstību,	bet	arī	vecāki	
ar	savu	iesaistīšanos	ienes	jaunas	vēsmas	
bērnu	ikdienā.	
	 Mēs	lepojamies	un	sakām	lielu	paldies	
Svētciema	 filiāles	 vecākiem,	 īpaši	 Mārī-
tei	Liepiņai-Bērziņai	un	Sintijai	Leitānei,	
kurām	allaž	pieticis	laika	saviem	bērniem,	
kuras	visa	gada	garumā	bijušas	sociāli	ak-
tīvas,	pulcējušas	ap	sevi	pārējos	vecākus,	
apspriedušas	 aktuālus	 jautājumus	 un	 ar	
priekšlikumiem	vērsušās	gan	pie	 iestādes	
vadības,	 gan	 pašvaldībā.	 Svētciema	 fili-
āles	bērnu	vecāki	 realizējuši	neskaitāmas	
aizraujošas	idejas	savu	bērnu	ikdienas	ba-
gātināšanai.	Paldies	par	materiālu	atbalstu	
ikdienas	rotaļnodarbību	organizēšanā,	par	
vecāku	personīgo	ieguldījumu	telpu	deko-
rēšanā!	Paldies	par	pārdomātā	un	vecākus	
vienojošā	pasākuma	-	Tēvu	dienas	-	orga-
nizēšanu	 un	 ieguldījumu	 bērnu	 laukuma	
labiekārtošanā!	 Paldies	 par	 aktīvo	 dalību	
projektos,	 kur	 par	 uzvaru	 bateriju	 vākša-

nas	 konkursā	 iegūta	 ievērojama	 naudas	
balva,	kas	izlietota	mācību	ekskursijas	or-
ganizēšanai	un	jaunu	rotaļlietu	iegādei.	
	 Mēs	lepojamies	un	sakām	lielu	paldies	
Korģenes	 filiāles	 vecākiem,	 īpaši	 iestā-
des	 padomes	 pārstāvim	 Jānim	 Devītim,	
kurš	 ar	 savu	 pozitīvismu,	 darbotiesgribu	
un	 racionālu	 ikdienas	 problēmu	 risināju-
mu	meklēšanu	 un	 atrašanu	 devis	 būtisku	
ieguldījumu	iestādes	attīstībā!	Paldies	par	
ieguldījumu	 bērnu	 rotaļlaukuma	 sakār-
tošanā!	Paldies	par	vienkāršo	sirsnību	un	
atbalstu	kopējo	ideju	realizēšanā,	kas	dod	
pozitīvas	enerģijas	lādiņu	arī	pedagogiem	
grūtajā	bērnu	audzināšanas	un	izglītošanas	
darbā!
	 Lepojamies	ar	Salacgrīvas	bērnu	vecā-
ku	 ieguldījumu	kopīgās	sadarbības	veici-
nāšanā	un	ar	 iestādes	padomes	darbu,	ko	
jau	 trešo	gadu	ar	panākumiem	vada	Rai-
monds	Kreituss	-	mūsu	iestādes	lieliskais	
radošais	gars,	centrālais	 ideju	ģenerators,	
vienkārši	sociāli	aktīvs	cilvēks,	kurš	vien-
mēr	atrod	laiku	un	bez	klajas	publicitātes	
strādā	bērnu	labā.	Aizkustina	vienkāršība,	
sirsnība,	izpratne,	ar	kādu	Raimonds	caur	
ikdienišķām	telefonsarunām	un	e-pastiem	
informē	 administrāciju	 par	 to,	 kas	 sa-
traucis	 vecākus,	 par	 ikdienas	 problēmām	
grupās.	Bez	 liekas	ažiotāžas	noskaidrojot	
situāciju,	parasti	kopīgi	arī	rodam	risināju-
mus.	
	 Ar	 Raimonda	 atbalstu	 pavasara	 pusē	
aktu	 zālē	 projekta	 laikā	 bija	 uzziedējusi	
daudzkrāsaina,	no	bērnu	darbiem	veidota	
varavīksne.	 Ir	 tapušas	pateicības	ar	 iestā-
des	 emblēmu	 ģimenes	 dziedāšanas	 svēt-
ku	 dalībniekiem,	 gādāti	 materiāli	 telpu	
dekorēšanai.	Nopietnās	 iestādes	padomes	
sapulcēs	ir	spriests,	kā	uzlabot	mūsu	ģērb-
šanās	kultūru	svētkos,	kā	uzvesties	sarīko-
jumos,	kā	vecākiem	būt	par	labu	paraugu	
saviem	bērniem.	Ziemassvētku	laikā	logos	
dižojas	mīlīgi	sniega	rūķi,	bet	šogad	Rai-
monda	darbnīcā	bija	pulcējušies	180	mazi	
balti	 rūķīši	un	rūķu	meitenes,	 lai	kopā	ar	
viņu	dotos	uz	mūsu	iestādi	un	pusdienlai-
kos	 čakli	 strādātu,	 piepildot	 katram	 bēr-
nam	Ziemassvētku	brīnumzeķi	ar	vecāku	

sarūpētiem	 pārsteigumiem.	 Šie	 mazie	
čaklie	rūķīši	ļoti	ilgojās	nokļūt	mūsu	Zie-
massvētku	 pasākumos,	 tādēļ	 kādu	 dienu	
katrs	no	viņiem	devās	līdzi	pie	ģimenēm,	
lai	kopā	ar	bērniem	un	viņu	vecākiem	sa-
postos	svētkiem.	Paldies	par	bērnu	un	ve-
cāku	 izdomu!	 Pirms	 lielā	 uznāciena	 visi	
sapostie	 rūķi	 atkal	 atgriezušies	 iestādē,	
pulcējušies	vestibilā,	lai	dižotos	ar	saviem	
interesantajiem	tērpiem.	Kāds	rūķītis	zaļās	
brūkleņlapiņu	biksītēs,	baltā	tāšu	jaciņā	ar	
ķērpja	bārdiņu,	priežu	skuju	uzacīm,	kas-
taņa	 degunu	 un	 krāšņu	 čiekuru	 bumbuli	
pie	brūnganās	priežmizu	cepurītes	(Jušku	
ģimenes	darinājums)	aicina	visus	uz	jauko	
rūķu	 parādi	 priecāties	 par	 kopīgo	 veiku-
mu,	jo	šogad	iestādi	rotāsim	tieši	ar	šiem	
pašu	 bērnu	 veidotajiem	 darbiem.	 Paldies	
Jānim	Bezbailim	par	brašajiem	rūķiem	pie	
abām	ieejām	iestādē!
	 Nu	 jau	 tradicionāli	 kopīgi	 ar	 bērniem	
un	 vecākiem	 dosimies	 uz	 mežu	 meklēt	
Ziemassvētku	 eglīti,	 ko	 šogad	 sagādājis	
Sandis	Birkenbergs.	Pēc	iestādes	padomes	
ierosinājuma	 esam	 nolēmuši	 rotāt	 vienu	
lielo	 eglīti	 aktu	 zālē,	 grupās	 izmantojot	
mākslīgās	 eglītes,	 tā	 saudzējot	 mežu	 un	
mācot	bērniem	lieki	nepostīt	zaļo	rotu.
	 Paldies	 visiem	 vecākiem	 par	 aktīvu	
kopdarbību,	 veidojot	 dažādas	 tematiskās	
izstādes,	 ko	 iespējams	 aplūkot	 ikvienam	
iestādes	 apmeklētājam!	 Caur	 kopīgo	 sa-
darbību	gan	bērnu,	gan	jūsu	-	vecāku,	gan	
darbinieku	 sirdīs	 iemājo	 prieks	 par	 pa-
veikto.	
	 Un	kas	 tad	ir	prieks?	Prieks	 ir	 izstarot	
un	 izdalīt	 to,	 kas	mums	pieder,	 un	 zināt,	
ka	ir	kāds,	kas	to	saņem.	Un	tad	rodas	cil-
vēciskais	 gaišums,	 kas	 nav	 nekas	 cits	 kā	
visu	cilvēku	kopā	sanestais	mūsu	pašu	gai-
šums.	Mūs	vieno	kopīgs	mērķis	-	laimīgi	
bērni	 šodien	 un	 rīt.	 To	 varam	 sasniegt,	
tikai	 darbojoties	 komandā.	Vairosim	 gai-
šumu,	un	lai	allaž	pietiek	laika	mīlestībai	
bērniem!	 Priecīgus	 Ziemassvētkus	 visām	
ģimenēm!	

PII «Vilnītis» vārdā 
Ligita Dambe, 

vadītājas vietniece izglītības jomā

Vēstule PII Vilnītis bērnu vecākiem
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	 Novembra	krēslainā	pēcpusdienā	Liep-
upes	 bibliotēkā	 pulcējās	 visi	 interesenti,	
lai	dotos	neklātienes	ceļojumā	uz	saulai-
no	Madeiras	 salu.	 Tā	 ir	 Portugāles	 sala,	
kas	atrodas	netālu	no	Āfrikas	krastiem.	Ar	
interesantu	stāstījumu	un	ceļojuma	iespai-
du	fotogaleriju	pie	mums	viesojās	vietējā	
-	liepupiete	Indra.
	 Un	 tā	 -	dodamies	ceļā…	No	Rīgas	 li-
dojam	uz	Frankfurti,	tad	Lisabonu	un	pēc	
tam	 Madeiru.	 Ceļā	 pavadītas	 apmēram	 
12	stundas.	Laika	ziņā	ir	divu	stundu	star-
pība	 ar	 mūsu	 laika	 joslu.	 Smaragdzaļo	
salu	 sauc	 arī	 par	 mūžīgā	 pavasara	 salu.	
Atlantijas	okeānā	esošā	sala	ir	56	km	gara	
un	20	km	plata,	tā	apbur	ar	dabas	skaistu-
mu,	ziedošiem	augiem,	augļiem	un	 jūras	
veltēm.	Tur	ir	pārsteidzoši	maigs	klimats,	
vasaru	 un	 ūdens	 peldes	 var	 baudīt	 visu	
gadu.	 Diemžēl	 pludmales	 neklāj	 smiltis,	
bet	 gan	 akmens	 oļi.	 Salas	 galvaspilsēta	

ir	 Funšala,	 kur	 mājas	 ir	 baltas	 un	 jumti	
klāti	 ar	 sarkaniem	 dakstiņiem,	 laukumi	
ir	 bruģēti	 ar	 baltu	 un	 melnu	 flīžu	 zīmē-
jumiem.	 Pilsētas	 centrā	 atrodas	 Munici-
pālais	 laukums,	 ko	 ietver	 seni	 nami	 un	 
17.	 gs.	 būvēta	 baznīca.	 Netālu	 atrodas	
vecpilsētas	 tirgus.	 Tajā	 vispiesaistošākie	
ir	mazie,	saldie	vietējie	banāni,		rītausmā	
ķertās	zivis	un	ziedi,	kas	aug	visur,	-	stre-
līcijas	 un	 baltās	 kallas.	Dodoties	 izbrau-
kumos	 pa	 salu,	 jārēķinās	 ar	 stāviem	 un	
līkumotiem	 kalnu	 ceļiem.	 Īsta	 paradīze	
visiem	 puķu	 mīļotajiem	 ir	 botāniskais	
dārzs,	 kas	 atrodas	 4	 km	 virs	 Funšalas	
centra	 un	 kolekcijā	 ietver	 2000	 augu	 un	
puķu.	Visvairāk	priecē	orhidejas	un	 acā-
lijas	ar	savu	ziedu	krāšņumu,	kā	arī	zaļo	
palmu	 daudzveidība.	 Tūristiem	 izdevies	
arī	izbaudīt	okeāna	viļņus	negaisa	laikā	-	
no	viesnīcas	7.	stāva	loga	tie	izskatījušies	
baisāki	nekā	tieši	pludmalē.	

	 Tā	 nemanot	 pagāja	 divas	 stundas,	 un	
mēs	 visi	 bijām	 gandarīti	 par	 neklātienes	
ceļojumu	un	baudītajām	skaistajām	dabas	
ainavām.	Neizpalika	arī	saldumu	degustā-
cija	 un	Madeiras	 salas	 nacionālā	 dzērie- 
na	-	pončas	(cukurniedru	rums	aguardente	
ar	medu,	citronu,	kam	pievieno	arī	apel-
sīnu	u.c.	sulas)	-		degustācija.	Noslēgumā	
Indra	 savas	 sajūtas	 izteica	dzejas	 rindās:	 
- Tā Madeira, tā sala jaukā, tā izvelk dvē-
selīti laukā… Te debesratos sapņi braukā 
un eņģeļvārdos kalnus sauc. Krīt viļņu 
cirtās saules stari, dus mākonīšos mežu 
gali, un ķirzakas skrien gaitā savā, te 
pludmale ir viņu varā. Te uzzied ziedi brī-
nišķīgi un dzīvo ļaudis atšķirīgi. Vai tas 
ir sapnis, īstenība? Bet mājās gaida mīļa 
saime, un tā ir lielākā man laime. 
	 Paldies	Indrai	par	jauko	pēcpusdienu!	

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Neklātienes ceļojums uz Madeiras salu

	 Latvijas	 Veselību	 veicinošajās	 skolās	
(VVS)	tiek	īstenoti	Slimību	profilakses	un	
kontroles	centra	finansētie	izglītojošie	pa-
sākumi	skolēnu	vecākiem	par	bērnu,	pus-
audžu	un	jauniešu	atkarību	jautājumiem.
 Vecākiem - lai būtu skaidrs	 -	 ar	 šādu	
nodarbību	29.	 novembra	vakarā	Krišjāņa	
Valdemāra	 Ainažu	 pamatskolā	 viesojās	
psiholoģe	Zinaida	Brauna.	Nodarbībā	ak-
cents	tika	likts	uz	to,	lai		vecāki	saprastu	un	
mācītos,	kā	runāt	ar	bērniem,	lai	pasargātu	

viņus	no	atkarības	izveidošanās	un	sekām.	
Vecāki	uzzināja,	kā	pazīt	vielu	 lietošanu,	
kādām	pusaudžu	uzvedības	 izmaiņām	jā-
pievērš	 uzmanība.	Galvenā	 sarunas	 tēma	
bija	 datoratkarība,	 par	 ko	 vecākiem	 būtu	
jāzina	jau	tad,	kad	bērnam	nopērk	planšet-
datoru	 vai	 skārienjutīgo	 telefonu.	Vecāki	
aizdomājās,	vai	pusaudzim	nav: 
l	 problēmas	saskarsmē;
l	 traucēta	robežu	izjūta;
l	 uzvedībā	pamanāmas	manipulācijas.

	 Diskusijā	tika	noskaidroti,	kādi	ir	ģime-
nes	uzdevumi,	 ja	pamana	pirmās	uzvedī-
bas	izmaiņas,	un	ko	darīt,	ja	ģimene	netiek	
galā.	
	 Nodarbība	bija	ļoti	noderīga	vecākiem,	
lai	izprastu	bērna	uzvedību	un	veltītu	vai-
rāk	laika	savam	bērnam.	

Ineta Lielkalne,
VVS koordinatore Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolā

Vecākiem - lai būtu skaidrs

	 26.	 novembrī	 Rīgā,	 kultūras	 centrā	
Imanta	 notika	 pirmā	 Barbershop music 
nakts,	ko	rīkoja	muzikālā	apvienība	Har-
monija Rīga.	Tas	bija	interaktīvs,	izklaidē-
jošs	 un	 reizē	 arī	 izglītojošs,	 harmoniskās	
a cappella barbershop	 dziedāšanas	 stilu	
popularizējošs	pasākums,	kurā	skatītājiem	
bija	iespēja	tikties	ne	vien	ar	vokālo	kvar-
tetu	Harmonija Rīgai,	bet	arī	ar	citām	mu-
zikālām	apvienībām	un	speciāli	šim	pasā-
kumam	izveidotiem	dziedātāju	kvartetiem	
no	Latvijas	pazīstamākajiem	koriem.	
	 Pasākumā	ar	īpaši	sagatavotu	program-
mu	 piedalījās	 arī	 Liepupes	 tautas	 nama	
muzikālā	 apvienība	 4 Sound	 Mārtiņa	
Roziņa	vadībā.	Kvartetu	uzstāšanās	mijās	
ar barbershop	 mūzikas	 klasikas	 pērlēm,	
atraktīvu	un	informatīvu	stāstījumu	par	šo	
muzicēšanas	stilu,	kā	arī	ar	vēsturisku	foto	
un	video	projekcijām.	Klausītāji	tika	aici-
nāti	 aktīvi	 līdzdarboties,	 bija	 iespēja	 uz-
zināt	 par	 barbershop	 muzicēšanas	 aizsā-
kumiem	Padomju	 Savienībā,	 Igaunijā	 un	
Latvijā,	tikties	ar	šī	mūzikas	stila	pionieri 
Laimi	Rācenāju.

Liepupes 
muzikālā 
apvienība  

4 Sound pirmajā 
Barbershop 
music naktī

 - Nav laiks. Ir tikai mirkļi - ellišķīgi 
sāpīgi un dievišķi skaisti, - šīs	 dzejnieka	
Imanta	Ziedoņa	rindas	trāpīgi	raksturo	jū-
tām	un	emocijām	bagāto	tikšanos,	kopīgi	
pavadītos	 mirkļus	 ar	 žurnālisti	 un	 rakst-
nieci,	 grāmatas	 101. kilometrs. Padomju 
kauna zona	autori	Gunu	Rozi	3.	decembra	
pēcpusdienā	 Salacgrīvas	 bibliotēkā.	 Pērn	
septembrī	 izdotā	grāmata	šobrīd	bibliotē-
kā	ir	ļoti	pieprasīta,	tā	ieņem	1.	vietu	lasī-
tāko	grāmatu	vidū,	un	tikšanos	ar	grāma-
tas	autori	bija	ierosinājuši	paši	lasītāji.
	 Rakstnieces	tikšanās	ar	Salacgrīvas	la-
sītāju	auditoriju	bija	īpaša,	pati	autore	mi-
nēja,	ka	tā	atšķīrusies	no	citām,	jo	klausītā-
ju	rindās	bija	cilvēki	-	grāmatas	prototipi,	
kuri	dalījās	savās	atmiņās.	Ērika	Kričeka,	
Ivars	Grūbe	un	viņa	māsa	Inta	romānā	ap-
rakstīto	Brīdagu	bija	redzējuši	pašu	acīm,	
piedzīvojuši	 pirmo	 baraku	 uzcelšanu	 un	
101.	 kilometrā	 nometinātos.	 Klausītāju	
rindās	galvenokārt	 bija	vecāka	gadagāju-
ma	ļaudis,	kuriem	joprojām	dzīvā	atmiņā	
laiki,	kas	skar	viņu	dzimtas	saknes.	
		 Rakstniece	G.	Roze	šai	 tikšanās	 reizei	
bija	gatavojusies	īpaši.	Viņa	bija	sarūpējusi	
fotogaleriju	-	liecības,	kas	palīdzēja	atmi-
ņā	uzburt	romāna	darbības	vietas,	vidi	un	
laikmetu,	 sazīmēt	 grāmatas	 tēlus.	 Katrai	
fotogrāfijai	bija	 savs	stāsts,	kas	uzrunājis	
rakstnieci,	tāpēc	viņa	ir	kājām	izstaigājusi	
savas	bērnības	takas	un	Brīdagas	apkārtni	
un	iemūžinājusi	ar	šodienas	skatījumu	gan	
romānā	 aprakstītās	 vietas,	 gan	 cilvēkus,	
un	to	visu	savijusi	sirsnīgā	stāstījumā.	Šo	
īpašo	 gaisotni	 paspilgtināja	 Salacgrīvas	
teātra	 studijas	 Visāda veida versijas da-
lībnieču	 Ingūnas	 un	 Gunas	 emocionālie	
romāna	 fragmentu	 no	 nodaļām	 Ceļš	 un	
Pamati	lasījumi.	Izrādās,	arī	pašai	autorei	
tās	ir	vienas	no	tuvākajām,	un	tas	vēlreiz	
ļāva	 izjust	 laikmeta	 klātesamību.	Un	nez	
vai	tā	ir	sakritība	vai	sagadīšanās	ar	auto-
res	 un	 fragmentu	 lasītāju	 vārdiem,	 jo	 to,	
kā	rakstniece	Guna	tikusi	pie	sava	vārda,	
viņa	romānā	apraksta	šādi:	- Ar to vārdu ir 
vesela anekdote! Nepiedzima šiem nekāds 
Leons, bet atkal meitiņš. Te jau visi smē-
jās, ka ieņemts no Hruščova, bet piedzimis 
Brežņevam, laikam tāpēc par Leonu gri-

bējuši saukt. Un, kad visi riņķī abus ner-
rojuši ar to Leonu Anatoļjeviču, Anniņš 
izgudrojis, ka dzemdēs meitu, - par spīti! 
Anniņam tak tāda daba: ja gribēs, mums 
te vulkāns arī uzvārīsies. Izdomāja tādu 
modīgu vārdu - Ingūna būšot. Ja bērns 
dzimis ziemā, tad vismaz vārdadiena lai 
vasarā. Bet uz ciempadomi pēc vecumzī-
mi gāja Toļa. Atnāk mājā, Anniņš skatās -  
rakstīts Guna. Četri burti, un ne par vie-
nu vairāk! Gandrīz vai raud, saka Toļam: 
esot taču sarunājuši, ka būs Ingūna. Bet 
šis cērt kulaku galdā un dod pretī: “Ne-
būs mums te mājā nekādi pingvīni!” Dulls 
var palikt ar tiem krieviem, ka šitik aplami 
dzird! Bet ir Guna, un cauri, un neviena 
svinamdiena tam meitiņam vasarā nebūs” 
(191.	lpp.).	Un	pats	interesantākais,	ka	vēl	
citas	sakritības	vai	likumsakarības	savijās	
ap	un	ar	šo	romānu.
		 Autore	 ar	 	 savu	 romānu	 atklājusi	 līdz	
šim	brīdim	Latvijā	maz	pētītu	tēmu	-	par	
tuvās	 trimdas	punktiem	padomju	Latvijā.	

Uz	 jautājumu,	 kas	 rakstnieci	 pamudinā-
jis	tai	pievērsties,	viņa	atbildēja:	-	Lai aiz-
pildītu vēl vienu balto plankumu Latvijas 
vēstures lappusēs un arī personisku apsvē-
rumu dēļ.	Viņa	noskaidrojusi,	ka	arī	pašas	
vectēvs	bijis	 nomitināts	 šai	 tuvajā	 izsūtī-
jumā,	un	 rakstnieces	vecāki	 iepazinās	un	
dzīvoja	Brīdagā.
	 Romāna	stāstījums	 ir	 tik	klātesošs,	 tik	
bagāts	 likteņstāstiem,	 ka	 uzrunā	 ne	 tikai	
tos,	 kuri	 dzīvojuši	 Brīdagas	 ciemā	 un	 tā	
apkārtnē,	bet	katru	lasītāju	personīgi.	Jau	
ar	pirmajām	lappusēm	rakstniece	ir	spēju-
si	 ieinteresēt,	 apliecināja	 daudzi	 klāteso-
šie,	 izsakot	 atzinīgus	 vārdus	 par	 romāna	
kolorīto	vides	un	tēlu	raksturojumu,	tēlai-
no	valodu,	sulīgo	izteiksmi,	lietoto	lībiešu	
dialekta	Vidzemes	(pārsvarā	Limbažu)	iz-
loksni,	 radot	 lasītājā	vēsturiski	 sarežģītas	
tēmas	uztveres	vieglumu.	Par	katru	romā-
na	tēlu,	varoni	viņa	runā	ar	pietāti,	cieņu,	
nenosodot.	Pati	G.	Roze	apgalvo,	ka	viņai	
piemīt	empātija	pret	cilvēkiem.	Lasītājiem	

jūtama	 viņas	 godīgā	 attieksme	 ne	 tikai	
pret	varoņiem,	bet	arī	romānā	atainotajiem	
vēsturiskajiem	notikumiem.
	 Savos	 iespaidos	 par	 tikšanos	 ar	 autori	
un	grāmatu	101. kilometrs	dalījās	klausī-
tāja	Guna	Grote-Majore: - Man bija sveša 
šī vieta, cilvēki, laikmets, jo esmu dzimusi 
80. gados. Bet pēc grāmatas izlasīšanas 
un tikšanās ar autori viss kļuvis tik tuvs, 
svēts un glabājams. Tā ir daļa no Latvijas 
vēstures, ko nedrīkst aizmirst. Un tas ir tik 
brīnišķīgi, ka Gunai Rozei ir izdevies sa-
glabāt, restaurēt un parādīt arī mums šo 
svarīgo 101. kilometra faktu, aprakstītu 
aizraujošā romānā. Viņas pašas patiesais 
dzimtas stāsts valdzina un liek atcerēties 
un domāt arī par savām saknēm. Cieņu un 
apbrīnu izraisa lielais pētnieciskais darbs 
trīs gadu garumā, fotogrāfijas, sarunas ar 
vēstures lieciniekiem, dažādās situācijas, 
nejaušības un likumsakarības un brīnu-
mainā satikšanās ar savu māsīcu. Viņa 
pati teica, ka tas ir sirdsdarbs un laikam 
jau tāpēc tas aizskar un saviļņo arī dau-
dzas citas sirdis. Noteikti iesaku lasīt šo 
grāmatu arī jaunajai paaudzei.
	 Vēl	 autore	 pastāstīja	 arī	 par	 romāna	
ilgo	 tapšanas	 gaitu,	 materiālu	 vākšanu,	
tikšanos	ar	laikabiedriem	un	priecājās,	ka	
ir	 vēl	 paspējusi	 satikt	 tālaika	 lieciniekus.	
Klātesošie	varēja	iepazīties	ar	rakstnieces	
pierakstiem,	 piezīmju	 grāmatiņām,	 pašas	
izveidotu	neparasto	vārdu	vārdnīcu	un	uz-
zināja,	 ka	 šobrīd	 grāmata	 101. kilometrs 
tiek	tulkota	krievu	un	angļu	valodā.
	 Laiks	 paskrēja	 nemanot,	 jo	 tā	 nebija	
vienpersoniska	 uzstāšanās,	 bet	 sirdssiltas	
sarunas,	 kopīgas	 atmiņas	 par	 laikmetu,	
padomju	tradīcijām,	padomju	varu,	tās	se-
kām	cilvēku	dzīvē.	Klātesošos	autore	fas-
cinēja	gan	ar	savu	personību,	gan	aizrau-
tīgo	 stāstījumu.	 Un	 kopīgi	 divās	 stundās	
pārdzīvoti	skaisti,	kaut	arī	ellišķīgi	sāpīgi	
mirkļi.
	 Rakstniece	 pateicās	 Salacgrīvas	 bib-
liotēkai	 par	 jauko	 tikšanos	 ar	 lasītājiem:	
- Tāds siltums, tik patiesa mīlestība un ne 
grama liekulības - es vēl tagad esmu sasil-
dīta!

Ingūna Ādmīdiņa

Tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Gunu Rozi bija sirsnīga un emocionāla

Tikšanās ar grāmatas 101. kilometrs 
autori Gunu Rozi
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Jolanta Liepiņa Spānijā labo 
personisko rekordu maratonā

	 Garo	 distanču	 skrējēja	 Jolanta	 Liepiņa	
Valensijas	maratonā	ievērojami	pārspējusi	
savu	iepriekšējo	labāko	maratonu	rezultā-
tus	un	pietuvojusies	olimpisko	spēļu	kva-
lifikācijas	 normatīvam,	 liecina	 sacensību	
rīkotāju	 sniegtā	 informācija.	 J.	 Liepiņa	
42,195	km	distanci	20.	novembrī	noskrē-
ja	2	stundās,	46	minūtēs	un	8	sekundēs.	Šī	
gada	 Latvijas	 čempione	 pusmaratona	 un	
10	 kilometru	 skrējienā	 laboja	 savu	mara-
tona	personisko	 rekordu	par	 astoņām	mi-
nūtēm	un	tikai	par	minūti	atpaliek	no	līdz-
šinējā	olimpiskā	normatīva.
	 Trešajā	dienā	pēc	maratona	Jolanta	de-
vās	pirmajā	treniņā.	-	Pat pusstundu nepa-
skrēju, jo kājas vēl ļoti sāp,	-	stāsta	skrējē-
ja.	Skrējiens	bijis	fantastisks:	- Pirmo reizi 
jutu, ka skrienu un skrienu, un skrienu un 
varu skriet vēl un vēl.
	 Tartu	 dzīvojošās	 J.	 Liepiņas	 treneris	
Harijs	Lembergs	Rio	olimpiskajām	spēlēm	
sagatavoja	Igaunijas	trejmāsiņas	Luikas	un	
rekordistu	 Tidreku	 Nurmi.	 Pirms	 Valen-
sijas	 maratona	 treneris	 palīdzēja	 Latvijas	
skrējējai	 tikt	 elites	 koridorā	 un	 startēt	 no	
pirmās	 rindas.	 Pateicoties	 trenerim,	 bija	
iespēja	nolikt	savus	dzērienus	uz	galdiem	
dzirdināšanas	 punktos.	 Palīdzējusi	 arī	 ie-
rašanās	 Valensijā	 vairākas	 dienas	 pirms	
starta,	 tā	 radot	 iespēju	 apmeklēt	 tehnisko	
sapulci	un	saprast	sacensību	nianses. - Ab-
solūti lieliska organizācija, -	 Valensijas	
maratonu	 raksturo	 skrējēja.	 - Fantastiska 
atmosfēra un mazliet apdullinoši skaļa 
mūzika, tāds riktīgs skrējēju rokkoncerts.
	 Rezultāts	sacensību	protokolā	ir	aptuve-
ni	tāds,	kādu	ar	treneri	bija	cerēts	sa	sniegt.	
- Sacensību dienā laikapstākļi bija ideāli: 
+14 grādu siltums, varbūt varēju vēlēties 
mazāku vēju, bet to jutu vien taisnēs, ja uz 

brīdi nebija neviena, aiz kura paslēpties. 
Biju šim startam ļoti gatavojusies un pirms 
starta jutos tik mierīga kā vēl nekad. Viss 
ritēja pēc plāna, taču pieļāvu vienu kļūdi-
ņu, kas mazliet atmaksājās beigās,	-	skrē-
jienu	vērtē	Jolanta.
	 Skriešanas	 temps	 kritās	 vien	 pēdējos	
septiņos	kilometros,	taču	maratonistu siena 
nav	bijusi	jāpārvar.	Jolanta	uz	šādu	rezultā-
tu	bija	gatavojusies	arī	pavasara	Hanoveres	
maratonā	(2:54:14),	taču	noslēdzošajā	tre-
niņposmā	gūtā	 trauma	 lika	 sevi	manīt	 arī	
trasē.	Neskatoties	 uz	 to,	 ieguldītais	 darbs	
pie	jaunā	trenera	devis	rezultātus,	jo	aprīlī	
Vācijā	 iepriekšējais	 personiskais	 rekords	
tika	labots	par	deviņām	minūtēm	un	pirmo	
reizi	 izdevies	maratonu	noskriet	ātrāk	par	
trim	stundām.
	 J.	Liepiņa	 42,195	km	distancē	debitēja	
2014.	gada	septembrī	(3:08:42),	kad	kļuva	
par	 Latvijas	 čempioni	 šajā	 vieglatlētikas	
disciplīnā.	Sadarbību	ar	treneri	H.	Lember-
gu	skrējēja	sāka	2015.	gada	novembrī	pēc	
Tallinas	maratona	 (3:03:25)	un	gada	 laikā	
divreiz	laboja	personisko	rekordu	maratonā	
un	kļuva	par	divkārtēju	Latvijas	čempioni	
šosejas	skrējienos.	Teju	par	divām	minūtēm	
uzlabots	rezultāts	10	kilometros	(36:18),	kā	
arī	 zaudēti	 pieci	 kilogrami	 svara,	 piezīmē	
pati	 skrējēja.	Viņa	norāda,	ka	šosezon	ne-
paveicās	vienīgi	ar	pusmaratonu,	jo	Siguldā	
bija	gribēts	skriet	siltākā	laikā.	
 - Mans treneris ir profesionālis, to var 
just ik uz soļa, arī niansēs un attieksmē. 
Tajā pašā laikā viņš ir ļoti, ļoti pozitīvs, 
mūsdienīgs un atvērts. Ļoti priecājos, ka 
man ir iespēja trenēties pie viņa, - par sa-
darbību	ar	igauņu	lietpratēju	stāsta	skrējē-
ja,	par	kuru	šogad	maratonu	ātrāk	skrējušas	
tikai	četras	Latvijas	pārstāves.

	 Salacgrīvas	 novada	 vieglatlēte	 dzīvo	
Tartu	un	slavē	ideālos	apstākļus,	kādos	var	
trenēties	un	gatavoties	maratonam:	- Piecu 
minūšu attālumā no mājām atrodas halle 
ar 250 metru iesildīšanās apli, 200 metru 
celiņu un visu iespējamo sportistam nepie-
ciešamo. Veloceliņi pilsētā stiepjas uz vi-
sām debespusēm, stadions atrodas burtiski 
pagalmā - divas minūtes, un esmu tur.
	 Tiesa,	 gatavošanās	 posma	 noslēguma	
fāzē	 neiztikt	 bez	maratona	 specifiskajiem	
garajiem	treniņiem,	kuros	bija	jāskrien	pa	
traucējošo	sniegu,	kas	šogad	parādījās	jau	
novembra	 sākumā.	Tādējādi	 pēdējie	 ātrie	
un	arī	garie	treniņi	pagāja,	cīnoties	ar	slī-
dēšanu,	grimšanu	un	cenšanos	nesaaukstē-
ties.
 - Mazliet kustēties sāku tikai jūnijā. 
Skriet šādi gada beigās ir vēl lielāks gan-
darījums,	 -	Jolanta	atceras	arī	pēctraumas	
periodu	pavasarī,	kad	viss	aprīlis	un	maijs	
braukts	 tikai	 ar	 velosipēdu	 vai	 peldēts.  
- Tagad plānots atpūtas periods, jāizdara 
secinājumi par aizvadīto sezonu un jātur-
pina darbs treniņos. Āķis ir lūpā! Patiesī-
bā tas jau sen tur ir, bet tagad ieķēries vēl 
spēcīgāk.
	 Lielu	ieguldījumu	augstvērtīgā	rezultā-
ta	sasniegšanā	devusi	arī	sadarbība	ar	Jāni	
Leiti,	 kurš	 sastādīja	 maratonistes	 uztura	
programmu.	 J.	Liepiņa	novērtē	 arī	Salac-
grīvas	 novada	 domes	 un	 citu	 atbalstītāju	
palīdzību	visas	sezonas	garumā.
	 Skrējēja	iesaka	visiem	Valensijas	mara-
tonu,	ja	ir	vēlme	labot	savu	personisko	re-
kordu:	- Trase ir ļoti laba, skrējēju tūkstoši, 
atbalstītāju tūkstoši un iespaidīgs finišs.

Matīss Vecvagars,
lsm.lv tautas sporta autors

Garo distanču skrējēja Jolanta Liepiņa 
turpina trenēties un gatavoties pavasara 
maratonam

	 Šogad	Salacgrīvas	komandas	
startē	gan	LBL	3,	gan	Olimpiskā	
centra	 (OC)	Limbaži	 čempionā-
tā.	Piedāvājām	mazu	analīzi,	kā	
tad	 komandām	 tajos	 ir	 veicies	
līdz	šim.	
 BK SALACGRĪVA.	 LBL3	
čempionātā	 piedalās	 pēc	 gada	
pārtraukuma.	Aizvadītas	 9	 spē-
les,	 no	 tām	 7	 gūtas	 uzvaras	 un	
vieta	ir	turnīra	augšgalā.	Zaudēts	
pirmajā	spēlē	pret	Bausku	spēles	
galotnē	un	tālajā	Krāslavā.	Pēdē-
jās	divās	spēlēs	izcīnītas	uzvaras	
mača	galotnē.	Spēlē	pret	Cēsīm,	
lieliski	realizējot	divus	soda	me-
tienus,	0,06	sekundes	līdz	spēles	
beigām	 Kristaps	 Kalniņš	 panā-
ca	uzvaru.	Arī	pēdējā	spēlē	pret	
Bausku	viņš	0,08	sekundes	 līdz	
spēles	beigām	 realizēja	 trīspun-
ktu	 metienu,	 kas	 komandai	 at-
nesa	uzvaru.	Mazliet	bažas	rada	
soda	metienu	 realizācija,	 kas	 ir	
tikai	mazliet	vairāk	nekā	puse	-	 
57%.	 Otra	 lieta,	 ko	 varētu	 uz-
labot,	 ir	 rādīt	 stabilu	 sniegumu	
visas	 spēles	garumā.	Bieži	vien	
no	+20	spēle	nonāk	pie	līdzīgas	
galotnes.	 Pirms	 sezonas	 apkārt	
klīda	 ļoti	 daudz	 negatīvu	 runu,	
ka	 sezona	 būs	 neizdevusies,	 jo	
komanda	 sastāvēs	 no	 vietējiem	
spēlētājiem	un	nepavilks	LBL	3,	
bet	redzam,	ka	viņi	visi	ir	kļūdī-
jušies	 un	 komanda	diezgan	 sta-
bili	turas	tabulas	augšgalā.
 SALACGRĪVA.	 Komanda	 
OC	 Limbaži	 čempionātā	 ir	 sta-
bili	 1.	 vietā	 ar	 četrām	 uzvarām	
četrās	 spēlēs.	 Bijusi	 sīva	 spēle	 
pret Kopturi-A,	 bet	 pārējās	 uz-
varētas	diezgan	viegli,	un	šī	ko-
manda	ir	galvenā	pretendente	uz	
uzvaru	 čempionātā.	 Komandas	

rotācija	ir	visai	maza;	parasti	uz	
spēlēm	 ir	 6	 basketbolisti,	 kuri	
visu	 spēli	 arī	 noskrien	 vienā	
tempā.	 Kas	 notiks	 ar	 pretinie-
kiem,	 kad	 komanda	 ieradīsies	
pilnā	sastāvā?	
 GRĪVA.	 Otra	 komanda,	 kas	
OC	Limbaži	čempionātā	vēl	nav	
piedzīvojusi	 zaudējumu	 garšu.	
Trijās	 spēlēs	 trīs	 uzvaras!	 Ko-
mandas	kodolu	veido	ļoti	piere-
dzējuši	 spēlētāji,	 kuriem	 šogad	
pievienojušies	divi	jaunie.	Viņus	
visus	 kopā	 varētu	 raksturot	 ar	
vārdiem	KOMANDA,	 vienmērī-
gā	 rotācija,	 uzbrukuma	 izspēlē	
visi	spēlētāji	tiek	pie	bumbas	un	
katrs	zina	savu	darbu.	Pagaidām	
pēc	turnīra	gaitas	pavasarī	varē-
tu	būt	Salacgrīvas	fināls.

 KOPTURIS-A.	Komandai	se-
zonas	sākums	OC	Limbaži	čem-
pionātā	 diezgan	 neveiksmīgs	 -	 
četrās	 spēlēs	 tikai	 viena	 uzva-
ra.	 Komanda	 taustās	 pēc	 savas	
spēles	un	nevar	atrast	 īsto	stilu.	
Tai	ar	steigu	vajadzīga	kāda	uz-
vara,	 lai	 iekšējais	gars	paceltos,	
nenolaistos	 rokas	 un	 nesāktos	
iekšējie	 konflikti!	Komanda	vēl	
meklē	savu	spēli,	bet	ļoti	ceram,	
ka	drīz	tā	tiks	atrasta.
 SALACGRĪVAS VSK.	 Ko-
manda	OC	Limbaži	 čempionātā	
piedalās,	 lai	 uzkrātu	 pieredzi,	
spēlējot	 pret	 večiem.	 Pirmajā	
spēlē	 ar	 Alojas	 komandu	 pie-
dzīvots	 diezgan	 smags	 zaudē-
jums	 -	 168:9.	 Atgādinu	 visiem	
Salacgrīvas	 basketbola	 līdzju-

tējiem,	 ka	 šajā	 komandā	 tikai	
viens	 spēlētājs	 ir	 sasniedzis	 vi-
dusskolas	vecumu,	un	komanda	
varētu	 saukties	 Salacgrīvas pa-
matskola.	Jaunieši,	spēlējot	šajā	
čempionātā,	 tikai	 krāj	 pieredzi.	
Nebūsim	 skeptiski	 un	 muļķīgi	
netaujāsim	 un	 neapgalvosim:	 
- Kāpēc viņiem vajag spēlēt? Viņi 
taisa sev kaunu! Bērni bojā sev 
psiholoģiju.	Atceraties,	kādi	paši	
bijāt	 jauni?	 Viņiem	 galvenais	
uzdevums	ir	uzspēlēt	basketbolu	
un	iepazīt	šo	spēli,	un	dažreiz	tā	
jāiepazīst	 no	 zaudējuma	 puses.	
Pēc	pāris	gadiem	skatieties,	kāds	
būs	spēlētājiem	progress,	un	tad	
tiesājiet	viņus!

Aldis Riekstiņš

Mazs ieskats basketbola sezonā

Basketbola kluba Salacgrīva komanda vienmēr ir gatava uzvarai!

	 Jau	nākammēnes	visiem	 su-
ņiem,	 kas	 sasnieguši	 6	 mēne-
šu	 vecumu,	 būs	 obligāti	 jābūt	
čipotiem	un	reģistrētiem	vieno-
tā	 datubāzē.	 Ministru	 kabineta	
noteikumi	 par	 mājas	 (istabas)	
dzīvnieku	 reģistrācijas	 kārtī-
bu	 nosaka,	 ka	 līdz	 2017.	 gada	 
1.	janvārim	ir	jābūt	apzīmētiem	
un	Lauksaimniecības	datu	cen-
tra	(LDC)	datubāzē	reģistrētiem	
visiem	 Latvijā	 mītošajiem	 su-
ņiem.	

Kā iegādāties čipu un 
reģistrēt dzīvnieku?

	 Reģistrēt	suni	LDC	datubāzē	
var	veterinārajās	klīnikās,	vietē-
jās	pašvaldībās	vai	LDC.	Cena	
par	 suņa	 reģistrēšanu	LDC	da-
tubāzē	ir	3,50	EUR,	tomēr	jārē-
ķinās,	 ka	veterinārajās	klīnikās	
reģistrācijas	 izmaksās	 ir	dārgā-
kas.

Cik maksā šī 
procedūra?

	 Tiem	suņu	saimniekiem,	kuri	
vēl	nav	paguvuši	sačipot	savus	
mīluļus	 un	 reģistrēt	 tos	 LDC	
datubāzē,	iesakām	to	izdarīt	vēl	
šogad.	 Ietaupīsiet!	 Pagaidām	
čipošanu	 SIA	Vidzemes veteri-
nārais serviss	 Salacgrīvā,	 Pēr-
navas	3	 (t.	64041318)	veic	par	
akcijas	cenu	-	12	EUR.	

Kārtībnieki

Uzmanību, 
mīļie suņu 
īpašnieki, 
saimnieki! 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/citi/sports/serjogins-un-liepina-kuldigas-pusmaratona-izcina-latvijas-cempionu-titulus.a196243/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/kaiminjsh-un-liepinja-izciina-latvijas-chempionu-titulu-maratona.a99297/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/kaiminjsh-un-liepinja-izciina-latvijas-chempionu-titulu-maratona.a99297/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/tautas-sports/dzive/olimpiete-marhele-uzvar-siguldas-pusmaratrona-zolnerovics-tautas-skrejiena-piekapjas-hartmanim.a204603/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/tautas-sports/dzive/olimpiete-marhele-uzvar-siguldas-pusmaratrona-zolnerovics-tautas-skrejiena-piekapjas-hartmanim.a204603/
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

Jubilāriem
Mēs sagūstīt vēlamies laiku,
Lai kaut uz mirkli tas stāj,
Bet viņš kā albatross lido
Un mums ar spārngaliem māj…
	 Jā!	Tā	mēs	darām…	Steidzam	
noķert,	pukojamies,	kad	nepaspējam…	
Bet	varbūt	vajag	apstāties,	padomāt	un	
baudīt?	Šo	mirkli,	stundu	un	dienu!	Vēlam	steigas	
pilnajā	laikā	atcerēties,	apstāties,	padomāt,	
samīļot,	parunāt,	būt	kopā	ar	saviem	mīļajiem	
viņiem	tik	svarīgajā	brīdī!

Sveicam jubilārus un vēlam veselību, 
prieku un izturību!

Pēcziemassvētku balle
Korģenes sabiedriskā centra zālē.

Spēlēs grupa Allegro.
Līdzi ņemt groziņus.

Ieeja par ziedojumiem.

25. decembrī 21.00

25. decembrī plkst. 12.00
Korģenes sabiedriskā centra zālē

Ainažos
22.XII 16.00 muzikālā	pasakā	mūs	aizvedīs	kultūras	nama	radošā	
	 	 	 	 komanda:
	 	 	 	 bērni	-	pieaugušajiem	Ievērojamā raķete; 
    pieaugušie	bērniem	Trīs kāposti. 
    Mēdz	teikt,	ka	šādās	izrīcībās	pat	peles	pa	galdu	dancojot!
1.I   0.30 sagaidīsim	gadu	kopā	ar	grupu	Allegria. Ieeja	-	3	EUR.
Lai mums visiem gaišs, radošs un jaukām idejām piepildīts 
jaunais - Ugunīgā gaiļa gads!

Decembrī Liepupē
l	 Fotokonkursa	Cilvēks	darbu	izstāde.
	 Apskatāma	darbdienās	no	plkst.	8	līdz	17.00	un	pasākumu	laikā.
24.XII 17.30	 Liepupes	baznīcā	jauktā	kora	Pernigele 
    Ziemassvētku	koncerts.	Diriģente	Arta	Zunde,	
	 	 	 	 kormeistare	Katrīna	Borozdina,	ērģeles	Māris	Grinbergs,	
	 	 	 	 flauta	Inta	Balode
   18.00	 Ziemassvētku	dievkalpojums
25.XII 15.00 Liepupes	tautas	namā	sarīkojums Labo darbu balva.
	 	 	 	 Programmā:
    l Labo	darbu	balvu	pasniegšanas	ceremonija;
    l muzikāls	sveiciens	no	Atvara	Sirmā	un	muzikālās	
	 	 	 	 					apvienības	Baltais fonds;
    l šampanietis.
	 	 	 	 Aicināti	visi	pagasta	iedzīvotāji!	Ieeja	brīva.
26.XII 12.00 Liepupes	tautas	namā	Ziemassvētki	mazajiem	liepupiešiem:
    l uzvedums	Jautrais Ziemassvētku ciematiņš 
	 	 	 	 					no	apvienības	Jampadracis BB;	
    l rotaļas,	radošās	darbnīcas;
    l Ziemassvētku	pasaku	vecīša	sagaidīšana.

Salacgrīvā
26.XII 12.00	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Kopā jautrāk! 
    Ieeja	7	EUR
31.XII 23.50	 2017.	gada	sagaidīšana	laukumā	pie	kultūras	nama.	
	 	 	 	 Svētku	salūts
   0.30	 balle,	spēlē	grupa	Tālbraucēji.	Ieeja	3	EUR

28.	janvārī	-	Ziemas	tirgus	
11.	februārī	-	Meteņu	tirgus	
25.	februārī	-	Sveču	mēneša	tirgus	
11.	martā	-	Marta	tirgus	
25.	martā	-	Māras	tirgus	
15.	aprīlī	-	Lieldienu	tirgus	
22.	aprīlī	-	Jurģu	tirgus	
13.	maijā	-	Mātes	dienas	tirgus	
20.	maijā	-	Plostnieku	svētku	tirgus	
10.	jūnijā	-	Vasaras	tirgus	
22.	jūnijā	-	Zāļu	tirgus	
23.	jūnijā	-	Līgo	svētku	tirgus	
8.	jūlijā	-	Jūras	svētku	tirgus	
15.	jūlijā	-	Pozitīvais	tirgus	
29.	jūlijā	-	Jūlija	tirgus	
12.	augustā	-	Pilsētsvētku	tirgus	
26.	augustā	-	Pirmsskolas	tirgus	
16.	septembri	-	Trīs	tiltu	tirgus	
30.	septembri	-	Miķeļu	tirgus	
14.	oktobrī	-	Nēģu	tirgus	
28.	oktobri	-	Rudens	tirgus	
11.	novembrī	-	Lāčplēšu	dienas	tirgus	
25.	novembrī	-	Katrīnas	tirgus	
9.	decembrī	-	Decembra	tirgus	
23.	decembrī	-	Ziemassvētku	tirgus 
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Lielsalacas ev.lut. baznīcā

24. decembrī
  15.15 kora Dvēseles dziesma 
    Ziemassvētku ieskaņas koncerts
  16.00 Svētvakara dievkalpojums

23. decembrī 15.00 Salacgrīvas kultūras namā 

fotobiedrības Salacgrīva fotogrāfiju
izstādes Jūra, kas vieno atklāšana.

Bilžu autori: Imants Klīdzējs, Arvīds Šimis, Ēriks Kariņš

25. decembrī 20.00 Lauvās
Ziemassvētku pasākums

Labvakar svētvakarā!
l Aptaujas Lauvu labais gariņš 2016 laureātu 
 godināšana
l Ziemassvētku Rūķa dāvanu maiss mazajiem un 
 pārsteigumi lielajiem
l Grupas Kokteilis akustiskais Ziemassvētku koncerts
l Balle kopā ar grupu Atspulgs

Ieejai - 2 EUR

Svētciema saieta namā, Dārza ielā 26
2. janvārī 14.00

Ziemassvētku pasākums 
bērniem invalīdiem un viņu vecākiem. 
Piedāvāsim Sarkanā Krusta sarūpētās drēbes un 

rotaļlietas, dāvanas no fonda Ticība, cerība, mīlestība. 

Par pasākumu interesēties pa tālruni 26120504 (Marija)

	 Ir	gada	nogale	un	sācies	Ziemassvētku	brīnumu	gaidīšanas	laiks.	
Sagaidīsim	Ziemassvētkus,	dodoties	tiem	pretī	pa	brīnumu	ceļu!	
	 Šajā	 laikā	 aicinām	 Salacgrīvas	 novada	 iedzīvotājus	 dāvināt	
prieku	Salacgrīvas	novada	grūtībās	nonākušo	ģimeņu	bērniem.	Jau	
vairākus	gadus	Salacgrīvas	novada	iedzīvotāji	un	uzņēmēji	atbalsta	
labdarības	akciju	No sirds uz sirdi,	apliecinot	vēlmi	sniegt	sirds	sil-
tumu	un	palīdzēt	citiem.	Arī	šogad	kopīgiem	spēkiem	vēlamies	darīt	
labu,	aicinot	atbalstīt	labdarības	akciju	No sirds uz sirdi.	Uzbursim	
pārsteigumu,	ticību,	cerību	un	prieku!
	 Pagājušajā	gadā	tika	saziedoti	1090	eiro.	Ziedotāju	atbalsts	deva	
iespēju	grūtībās	nonākušām	ģimenēm	ar	bērniem	apmeklēt	kultūras	
pasākumus.	Uz	tiem	devās	novada	120	bērnu	no	59	ģimenēm.

Pateicoties	par	jūsu	atbalstu	-	
Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests

2016.	gada	nogalē
 Naudu lūdzam ieskaitīt:
	 	 Salacgrīvas	novada	domes	ziedojumu	kontā
	 	 ar	norādi	akcijai «No sirds uz sirdi»
	 	 Banka	Citadele
	 	 Reģ.	Nr.	90000059796
	 	 Kods:	PARXLV	22
	 	 Konts:	LV32PARX0002241210025

	 Šogad	pēc	bērnu	un	vecāku	ierosinājuma	bezmaksas	saldumu	
paciņas,	 kam	 līdzekļus	 piešķīrusi	 novada	 dome,	 Ziemassvētku	
vecītis	sarūpējis	visiem	novada	bērniem.	Tie,	kuri	iet	bērnudārzā	
un	skolas	pirmajās	klasēs,	tās	saņems	bērnudārza	vai	skolas	sarī-
kojumos	tāpat	kā	līdz	šim.	
	 Bērni,	kuri	dzīvo	mājās,	 saņems	 ielūgumu	uz	 sarīkojumiem	
novada	kultūras	namos.	Ziemassvētku	saldumu	paciņas	saņems	
tie	mazuļi,	kuri	dzimuši	līdz	2015.	gada	31.	decembrim.	Pavisam	
maziņie,	šogad	dzimušie	lai	paaugas,	viņi	tiks	aicināti	uz	pasāku-
miem	nākamgad.	
	 Uz	novada	Ziemassvētku	kultūras	namu	sarīkojumiem	aicinā-
ti	visi	bērni!	
l	 26.	decembrī	plkst.	12.00	Liep	upes	tautas	namā	
	 Ziemassvētki	mazajiem	liepupiešiem	-	
 Jautrais Ziemassvētku ciematiņš.	
	 Ziemassvētku	uzvedums	no	apvienības	Jampadracis BB - 
	 rotaļas,	radošās	darbnīcas,	Ziemassvētku	pasaku	vecīša	
	 sagaidīšana;
l	 Salacgrīvas	kultūras	namā	26.	decembrī	plkst.	12.00	
	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Kopā jautrāk!;
l	 Ainažu	kultūras	namā	22.	decembrī	plkst.	16.00	-	
	 muzikālā	pasakā	aizvedīs	kultūras	nama	radošā	komanda.	
	 Bērni	pieaugušajiem	Ievērojamā raķete, pieaugušie	bērniem	-	
 Trīs kāposti. Mēdz	teikt,	ka	šādās	izrīcībās	pat	peles	
	 pa	galdu	dancojot!

	 Strauji	 pagājis	 atkal	 viens	 mūža	
gads.	Ne	visai	veiksmīgs	Latvijas	 iz-
augsmei,	it	sevišķi	veciem,	vientuļiem	
cilvēkiem.	Cenas	aug	strauji	gan	vei-
kalos,	 gan	medicīnā,	 bet	 pensija	 pie-
aug	tikai	par	dažiem	eiro.
	 Ļoti	 priecājos,	 redzot	vecus	 cilvē-
kus,	kuri	cenšas	palīdzēt	cits	citam	tikt	
galā	 ar	 mājas	 darbiem,	 palīdz	 atnest	
kaut	 ko	 no	 veikala	 un	 ar	 smaidu	 un	
labu	 vārdu	 iepriecina	 nelaimē	 nonā-
kušos.	Ļoti	priecājos	par	sirsnīgajiem,	
izpalīdzīgajiem	un	saprotošajiem.
	 Visu	kaimiņu	vārdā	saku	paldies	un	
lai	Dievs	tur	viņus	pie	spēka	un	veselī-
bas.	Paldies	Antonijai	Grantei,	Ērikai	
Kričekai,	Aijai	Kirhenšteinei,	 Janīnai	
Ramatai,	Ilgai	Kalvānei,	Andrim	Mil-
jonam,	Gaidai	Zariņai,	Imantam	Dam-
bim,	 un	 visiem	 Salacgrīvas	 un	 citu	
novadu	labiem	cilvēkiem	veiksmīgus	
turpmākos	gadus!

Salacgrīvas novada neredzīgo
 grupas vārdā 

Faina Mennika

Ziemassvētku paciņas Paldies!

	 SIA	ZAAO	(ZAAO)	 ir	 sākusi	
izsūtīt	klientiem	nākamā	gada	at-
kritumu	izvešanas	kalendārus.	Tie	
izstrādāti	kompakta	ceļveža	formā	
ar	norādēm	par	sadzīves	un	otrrei-
zējai	 pārstrādei	 derīgu	 materiālu	
konteineru	 tukšošanas	 dienām,	
saziņas	 iespējām	 ar	 uzņēmumu,	
ZAAO	vides	iniciatīvu	100 darbi 
Latvijai,	pārstrādei	derīga	polimē-
ra	iepakojuma	pazīšanu	un	piedā-
vātajiem	pakalpojumiem	otrreizē-
jās	pārstrādes	veicināšanai.
	 Klienti	 saņems	 arī	 informāci-
ju	 par	 nešķiroto	 atkritumu	 kon-
teineru	 tukšošanas	 plānotajiem	
maksājumiem.	 Atgādinām,	 ka	
ikgadējā	 rēķina	 summas	 apmēru	
var	regulēt	paši	klienti,	gan	izvē-
loties	atkritumu	konteineru	veidu,	

gan	daudzumu,	gan	to	tukšošanas	
biežumu,	 tomēr	 tas	 nedrīkst	 būt	
retāks	 par	 konkrētās	 pašvaldības	
saistošajos	noteikumos	paredzēto.	
Lūgums	klientiem	 laikus	pieteikt	
vēlamās	izmaiņas	konteineru	tuk-
šošanas	 grafikos	 (tālr.	 64281250,	
e-pasts zaao@zaao.lv),	 lai	 uzņē-
mums	 varētu	 nodrošināt	 maksi-
māli	efektīvu	maršrutu	plānošanu.
	 Informējam,	ka	Saeimā	šobrīd	
izskatīšanā	atrodas	 likumprojekts	
Grozījumi Dabas resursu no-
dokļa likumā,	 kas	 paredz	 dabas	
resursu	 nodokļa	 par	 sadzīves	 at-
kritumu	 apglabāšanu	 pieaugumu	 
2017.	gada	laikā	vairāk	nekā	divas	
reizes,	 salīdzinot	 ar	 šobrīd	 spēkā	
esošo	likmi.	Ja	šādi	grozījumi	stā-
sies	spēkā,	SIA	ZAAO	būs	spiesta	

pārskatīt	 aprēķinā	 iekļauto	 mak-
sas	apmēru	proporcionāli	nodokļa	
likmes	 pieaugumam,	 kas	 orien-
tējoši	varētu	veidot	7	 -	10%	pie-
augumu.	 Par	 sadzīves	 atkritumu	
apsaimniekošanas	maksas	 izmai-
ņām	klienti	tiks	informēti.
	 Izstrādātais	 informatīvais	 ma- 
teriāls	pieejams	arī	ZAAO	klien-
tu	 pašapkalpošanās	 sistēmā,	
kas	 darbojas	 caur	 mājaslapu	 
www.zaao.lv.	Tā	ļauj	jebkurā	laikā	
piekļūt	 saviem	datiem	 -	 saņemto	
pakalpojumu	sarakstam,	norēķinu	
stāvoklim,	 konteineru	 tukšošanas	
grafikam,	 kā	 arī	 veikt	 maksāju-
mus.	

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste

ZAAO klientiem izsūtīti 2017. gada 
pakalpojumu kalendāri un aprēķini

http://www.zaao.lv

