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Nēģu svētki - gada pēdējā
brīvdabas balle
Pats svētku vaininieks - nēģis

Sestdiena bija lieliska, lai dotos rudenīgā izbraucienā. Šoreiz gan ne uz Siguldu,
bet Salacgrīvu, kur notika ikgadējie Nēģu
svētki. Saule lutināja, un svētku noskaņai
pretoties bija neiespējami. Lai arī klusais
un mierīgais pilsētas centrs neliecināja par
svētku atmosfēru vai jebkādas aktivitātes
norisināšanos, tuvojoties nēģu tačiem, bija
skaidrs - svētki ir un nēģi arī. Mašīnu rindas ceļmalā no Salacgrīvas uz Vecsalacu
un cilvēku plūsma Meldru ielas virzienā
pat bez norādēm parādīja virzienu, kurp
doties nēģu kārotājiem. Taču jāatzīst, norādes būtu noderējušas, lai arī Salacgrīvas

viesi bez vietējo iztaujāšanas zinātu, tieši
kurp doties.
Pirmais tacis apmeklētājus priecēja ar
nēģu zupu, ceptiem nēģiem, nēģu zvejas
filmas demonstrāciju un dažādiem rokdarbiem. Par apmeklētāju daudzumu sūdzēties nevarēja, jo trīs zupas katli iztukšojās
stundas laikā. Tāpēc vēlākajiem tača apmeklētājiem nācās vien stāties rindā un
mieloties ar svaigi ceptiem nēģiem.
Otrajā un trešajā tacī valdīja īstas zaļumballes sajūtas. Skanēja dzīvā mūzika,
zupas kalts vārījās, nēģi tika cepti, un par
apmeklētāju trūkumu nevarēja sūdzēties -

rinda pēc zupas un nēģiem liecināja, ka
nēģu kārotāju šeit netrūkst. Lai arī nokļūšana uz trešo taci bija nedaudz sarežģītāka, jo bija jāšķērso upe, iejūtoties nēģu
zvejnieku ikdienā - ejot pa pašu taci, uz
kura nereti izveidojās sastrēgumi, cilvēkiem pārvietojoties abos virzienos. Taču
tieši šis piedzīvojums piešķīra īpašas sajūtas un sava veida eksotiku.
Salacgrīvas novadā nēģu tači nav tikai
uz Salacas. Arī Svētupe var būt lepna par
savu taci blakus brīvdienu mājām Vējavas.
Šķiet, tālākajiem svētku apmeklētājiem
šis bija pirmais pieturas punkts, jo arī tur
Apmeklētāji
nogaršoja svaigi
ceptus nēģus un
zupu

Nēģu cepšana brīvdabā

nēģu zupa ātri vien tika pieveikta. Vēlāk
tur valdīja samērā mierīga atmosfēra šaurākā lokā, taču svaigi cepti nēģi joprojām
bija pieejami un pieprasīti.
Nēģu dienas, šķiet ir tie svētki, kad ikviens Salacgrīvas viesis un svētku apmeklētājs apēd kādu nēģi un izjūt bagātīgas
upes blakusesamības skaistumu un priekšrocības. Tā ir arī lieliska iespēja atpūsties,
iespējams, gada pēdējā brīvdabas ballē, jo
aukstie vakari un ziema vairs nav aiz kalniem. Paldies nēģu zvejniekiem par tradīciju uzturēšanu, svētku maltīti un iespēju
izbaudīt Salacgrīvas nēģu rudeni!
Laura Tiesnese
Kārļa Miksona foto

Vējavās varēja nobaudīt arī vidzemnieku gaumē kūpinātas jūras zivis

Ainažu slimnīcai kvalitātes balva

2. oktobrī bērnu psihoneiroloģiskajai
slimnīcai Ainaži nacionālās konferences
Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana Latvijā noslēgumā pasniedza Ārstniecības iestādes kvalitātes balvu 2014. To
saņēma slimnīcas galvenā ārste Ilona Balode kopā ar kvalitātes vadības speciālistu
Valentīnu Apeini.
I. Balode pastāstīja, ka šādu balvu

pasniedz otro gadu. Konkursu organizē
Latvijas Veselības ekonomikas asociācija
sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību,
un tajā līdzdalība jāpiesaka pašam. - Jābūt drosmīgiem un, protams, arī labiem
un jāpiesakās, - piebilda galvenā ārste.
Vispirms nācies pašiem aizpildīt gana nopietnu dokumentu paketi, atbildot uz daudziem jautājumiem. Beigās arī jānovērtē

savas ārstniecības iestādes darbība. Pēc
tam brauca eksperti, kuri ļoti skrupulozi
pārbaudīja slimnīcas darbību un vidi. Balvu pasniedz 5 nominācijās, ainažnieki uzvarēja kategorijā Psihiatriskā profila nodaļa. Īpaši uzteikta ir darba vide Ainažos,
aicinot kolēģus braukt apgūt pieredzi. Šāda novērtēšana ir svarīga, tā neļauj cilvēkam iesūnot, liek domāt, kā uzlabot dar-

bu. Bija pozīcijas, kur saņēmām augstāko
novērtējumu, sapratām, pie kā mums vēl
jāpiestrādā. Šāda kvalitātes balva pacientam ir kā garantija, ka viņš šajā ārstniecības iestādē tiks aprūpēts kvalitatīvi un tas
notiks atbilstošā vidē, - secināja Ainažu
slimnīcas galvenā ārste.
Regīna Tamane,
laikraksts «Auseklis»
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Salacgrīvas novadā izvērtēts Sabiedrība
ar dvēseli 2014 projektos paveiktais

Oktobris Salacgrīvas novadā aizsākās
ar Sabiedrība ar dvēseli projektos paveiktā vērtēšanu. Salacgrīvas novada domes
žūrija, kurā ietilpst Nīderlandes biedrības
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij pārstāvis Niko Opdams, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, izpilddirektors Kaspars Ķemers, deputāte un uzņēmēju pārstāve Lija
Jokste, Informācijas nodaļas vadītāja Ilga
Tiesnese apsekoja projektu realizācijas
vietas un paveikto.
Vizīte aizsākās ar apsaimniekošanas
biedrības K. Barona 7-2, Ainaži projektu
Saules zaķi, kur projekta vadītāja Indra
Runce un Inga Čekaļina izrādīja mājas pagalmā iekārtoto bērnu rotaļu laukumu ar
slīdkalniņu, divgalu šūpolēm, smilšu kasti
un karuseli.
Tālāk žūrija devās uz blakus esošās
mājas K. Barona ielā 3 pagalmu, kur biedrības Zaļā māja vadītāja Daiga Tomsone
rādīja projektā Labiekārtota un sakārtota vide, uzlabota dzīves kvalitāte paveikto - sakārtoto un uzlaboto daudzdzīvokļu
mājas notekūdeņu aizvadīšanas sistēmu,
apzaļumoto apkārtni, atjaunoto automašīnu stāvvietas segumu, velosipēdu statīvus,
soliņus un basketbola grozu jauniešiem,
kā arī projektā plānotajam papildus par
biedrības līdzekļiem izveidoto smilškasti.
Nākamā pietura bija Salacgrīvas vidusskolā. Tur projektā Atpūtas soliņu izgatavošana skolas vecāko klašu skolēni skolotāja Guntara Ūdra vadībā paši izgatavoja
32 soliņus, kas vasarā bija izvietoti skolas

Vērtēšanas komisija Salacgrīvā kopā ar dzīvokļu īpašnieku biedrības Pērnavas 14 projekta
vadītāju Laumu Zirdziņu (no labās) apskata projektā paveikto

pagalmā, bet šobrīd - skolas gaiteņos. Šī
projekta ieguvums ir ne tikai soliņi, tā realizācijā iesaistītie jaunieši apguva noderīgas prasmes.
Sekoja vēl viens sakārtots mājas pagalms - tas bija dzīvokļu īpašnieku biedrības Pērnavas 14 projekts Daudzdzīvokļu
mājas apstādījumu uzlabošana un apkārtnes sakārtošana Salacgrīvas centrā.
Projekta vadītāja Lauma Zirdziņa rādīja
sakārtoto stāvlaukumu, kas noklāts ar dru-

pināto asfaltu, salabotās ietvju apmales,
pie mājas uzstādīto soliņu, atkritumu urnu
un puķu kasti, kā arī ielas pusē izveidoto
krāšņo puķudobi.
Tālāk ceļš veda uz Korģeni, kur Aktīvo 4. mājas iedzīvotāju projektā Jumts
virs galvas - saulaināka nākotne salabots
daudzdzīvokļu mājas jumts - uzlikts jauns
latojums, bezazbesta šīferis, jauns skārds
ap skursteni un jumta korē. Projekta vadītājs - G. Ūdris.

Svētciemā projekta grupas Rīgas iela 2A vadītāja Sarmīte Valdmane rādīja
projektā Brīnumlabi sakoptā pagalmā un
sētā paveikto - tūju dzīvžogu, apstādījumus, senioriem paredzēto galdiņu ar soliņiem, bērnu rotaļu laukuma labiekārtojumu - mājiņu ar slīdkalniņu, alpīnistu sienu.
Brauciens noslēdzās Liepupē, kur Liep
upes pagasta iedzīvotāju grupa ar vadītāju Gunti Sakārni priekšgalā pie Liepupes
baznīcas izveidoja piemiņas zīmi liep
upiešiem - jūras braucējiem un kuģu būvniekiem, karos bojā gājušajiem, brīvības
cīnītājiem, represētajiem. Lai īstenotu šo
ieceri, papildus pieteiktajam projektam
tika organizēta arī ziedojumu vākšanas
kampaņa. Piemiņas zīme tika atklāta Liep
upes pagasta svētkos 26. jūlijā.
Kopumā programmā šogad projekti
tika realizēti piecās daudzdzīvokļu mājās - sakārtoti četri pagalmi, salabots jumts.
Visu šo projektu realizētāji uzsvēra - liels
gandarījums par to, ka savas apkārtējās
vides sakārtošanā izdevies iesaistīt mājas
iedzīvotājus un kaimiņus. Šo projektu būtība - līdzekļi tiek piešķirti materiālu iegādei, bet darbs jāveic pašu spēkiem.
Pēc visu projektu apsekošanas žūrijai
bija jāizvēlas viens labākais projekts, kas
saņems 500 eiro balvu. Tās ieguvēju paziņos Salacgrīvas novada Sabiedrība ar
dvēseli noslēguma pasākumā, kas notiks
novembra vidū.

Salacgrīvā darbu sācis
bērnu un ģimeņu saieta centrs
Saulainais sestdienas rīts bija
priekpilns ikkatrai Salacgrīvas
novada ģimenei, kurā ir pirmsskolas vecuma bērni. Tieši šajā
rītā Salacgrīvā, Ostas ielā 1,
AS Brīvais vilnis administrācijas ēkas 1. stāva zālē tika atklāts
Daudzfunkcionālais bērnu un ģimeņu saieta centrs.
Vispriecīgākie, protams, bija
visjaunākie, jo kur gan vēl var
dauzīties pa slīdkalniņu, bumbu
baseinu, divu līmeņu šķēršļu joslu, balonu jūru un citām bērniem
piemērotām attīstošām atrakcijām! Projektā iegādāti arī galdi
un krēsli izglītojošu nodarbību
īstenošanai. Šāds iekštelpu rotaļu laukums pirmsskolas vecuma
bērniem un ģimeņu saieta centrs
ir īpaši svarīgs, tuvojoties tumšajiem, vēsajiem un vējainajiem
mēnešiem, kuros āra aktivitātes
un spēļu laukumi nav īsti piemēroti. Šāds centrs pilnveido arī
bērnu mijiedarbību un komunikāciju.
Ar šo projektu Salacgrīvas
novada ģimeņu biedrības plāni
un ieceres nebeidzas. Biedrības
aktīviste Ilze Rubene atzina - lai
arī projekta īstenošanā bijuši sarežģījumi un viss negājis gluži
gludi, vēl ir daudz citu plānu un
ideju, kas tuvākajā laikā tiks īstenotas.
Šobrīd centra darbalaiks ir
mainīgs, jo telpas tiek dalītas.
Plānots, ka centrs darbosies
4 dienas nedēļā - vienu darbdienas rītu no 8.30 līdz 12.30, dodot vecākiem iespēju izbraukāt
Limbažus, Valmieru un izdarīt
nepieciešamās lietas, atstājot bēr-

nus rotaļāties. Divas darbdienu
pēcpusdienas centrs būs atvērts
no 13.30 līdz 16.30 un vienu
brīvdienu no 11.00 līdz 13.00.
Šajā laikā ar bērniem darbosies
Agnese Zeimane. Attiecīgās nedēļas darbdienas un laiki tiks
izziņoti iepriekšējā piektdienā.
Informācijai var sekot portālā
www.draugiem.lv
Salacgrīvas
novada ģimeņu biedrības lapā.
Projekts
Daudzfunkcionāla
bērnu un ģimeņu saieta centra
izveide Salacgrīvā realizēts Lauku attīstības programmas 2007. 2013. gadam pasākuma Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu no-

Rotaļas ne mirkli neapstājās

drošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot
apmācību un interešu klubus,
kultūras, vides aizsardzības,
sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem. Paldies
Salacgrīvas novada domei par
finansiālo atbalstu, Salacgrīvas
novada ģimeņu biedrībai un tās
locekļiem, AS Brīvais vilnis par
iespēju izmantot uzņēmuma telpas, kā arī Agitai Zvejniecei un
mazajām dziedātājām par muzikālajiem sveicieniem un rotaļām
centra atvēršanas svētkos! Taču
vislielākais paldies Agnesei Zeimanei, Ilzei Rubenei un Agnesei
Cimuškai par ieguldīto darbu
centra izveidē.
Laura Tiesnese

Tagad var laisties arī pa slīdkalniņu telpās

Brīdis atpūtai un svētku kūkai

Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore
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Sociālā dienesta un pensionāru
padomes tikšanās
30. septembrī Salacgrīvas novada
pensionāru un novada sociālā dienesta darbinieku tikšanās, kurā piedalījās
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs un akciju sabiedrības Brīvais
vilnis izpilddirektors Māris Trankalis.
Novada pensionāri bija šīs sanākšanas
iniciatori, jo vēlējās uzzināt atbildes uz
daudziem neskaidriem jautājumiem.
Lai stāstītu par savu darbu, uz tikšanos bija ieradusies novada Sociālā
dienesta vadītāja Anita Holma, sociālā
darbiniece Guna Cīrule, kura strādā Ainažu pilsētas pārvaldē, Līvija Bērziņa
no Liepupes  pagasta pārvaldes un Inga
Līce - sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā. Viņas bija sagatavojušas
prezentāciju, kurā sīki parādīta dienesta
struktūra, budžets, likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē dienesta

darbu. Tāpat tajā bija skaidroti pabalstu
veidi un sadarbības iespējas.
Stāstot par dienesta darbu, A. Holma
uzsvēra: - Kopš administratīvi teritoriālās reformas mūsu darba apjoms ir
ļoti palielinājies, mūsu galvenā rūpe ir
atbalsts trūcīgiem cilvēkiem un maznodrošinātajiem, prioritāte - ģimenes ar
bērniem, kurās ir problēmas. Novada
domes priekšsēdētājs par galveno uzskata sadarbību: - Mums regulāri jātiekas un jāpārrunā sāpīgākie jautājumi.
Mēs gribam zināt, kā dzīvo mūsu novada cilvēki un jādomā, ko varam darīt,
lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Ja
tas ir vajadzīgs, jāmaina pašvaldības
saistošie noteikumi, lai tie būtu “dzīvi”
un mēs varētu palīdzēt tiem, kam tas ir
nepieciešams. I. Līce stāstīja par mājas
aprūpi un atzina, cik svarīga ir pensionāru biedrības viesošanās pie gados
veciem cilvēkiem viņu jubilejas reizēs:

- Jūs esat kā vēstneši, kas iet pie veciem
cilvēkiem, stāstāt viņiem kas notiek novadā un kādu palīdzību viņi var saņemt
no pašvaldības.
Sarunu laikā pensionāri interesējas,
kāpēc tik augstas cenas ir Sprīdīšu pansijā iznomājamiem tehniskās palīdzības
līdzekļiem, un uzsvēra, cik svarīga ir
veco cilvēku apciemošana, uzklausīšana un parunāšanās. Sarunu laikā izskanēja viedoklis, ka no novada Sociālā
dienesta puses pietrūkst vēlēšanās sadarboties. - Mēs esam brīvprātīgie, kas
apciemo vecos cilvēkus, būtu labi, ja
jūs mūs uzklausītu un ieklausītos. Mēs
varētu radoši sadarboties, - teica Aija
Šmite. Novada Sociālā dienesta vadītāja
piekrita šim priekšlikumam un vismaz
divas reizes gadā tiksies ar pensionāru
padomi. - Es esmu atvērta sadarbībai
un tā ir jāattīsta, - viņa sacīja.
Ilga Tiesnese

Liepupiešus priecē dāliju izstāde
Septembris ir laiks, kad dārzkopji var lepoties ar rudens krāšņajiem ziediem. Šoruden IK Lūšu
dārzi un izglītības, kultūras un
sporta biedrība Liepupe nolēma
šo skaistumu parādīt arī ārpus ierastās vides, iepriecinot Liepupes
centra iemītniekus un viesus ar
krāsainu dāliju izstādi nedēļas garumā no 20. līdz 27. septembrim.
Daudzdzīvokļu māju pagalmā tika
izvietotas vairāk nekā 36 šķirņu
dālijas visdažādākajos krāsu toņos. 32 šķirnēm bija pievienoti informatīvi uzraksti ar katras nosaukumu, kas interesentiem palīdzētu
izvēlēties atbilstošākos ziedus arī
savam dārzam. Paldies Olgai Lūsei, Rimantam Lūsim, Aigai Lūsei
un Kristīnei Čukurei par skaisto
izstādi!
Sanita Šlekone

Dāliju saimniece Olga Lūse ar sava dārza daiļavām
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Sakoptos
laukos kūla
nedegs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) aicina zemes īpašniekus un pašvaldību vadītājus sakopt sev piederošās teritorijas, lai
pavasarī samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu.
Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris, kad ik dienu tiek reģistrēts desmitiem un pat simtiem kūlas ugunsgrēku, kuros
izdeg zeme, sadeg ēkas un gūst apdegumus vai
pat iet bojā cilvēki. Pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām - ja rudenī lauki un
arī pilsētas, dzelzceļa un ceļa malas būs sakoptas, nebūs kūlas, kam pavasarī degt.
Var teikt, ka viens pavasaris ir lietaināks, cits
sausāks, un no tā lielā mērā ir atkarīgs kūlas
ugunsgrēku skaits. Tomēr, apskatot pēdējo gadu
statistiku, var pārliecināties, ka Latvijā gadu no
gada ir tādi novadi, kur šo ugunsgrēku skaits mērāms desmitos, bet ir novadi, kur nav reģistrēts
neviens kūlas ugunsgrēks. Tā ir sagadīšanās vai
tomēr attieksme pret vidi, kurā dzīvojam, un
saimniekošanas veids?
VUGD atgādina, ka atbilstoši LAPK 51. panta
otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro. Saskaņā
ar LAPK 210. pantu pašvaldību administratīvās
komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51. panta
otrajā daļā un 179. panta ceturtajā daļā paredzēto
administratīvo pārkāpumu lietas.
Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu
Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu
kūlas dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu atbilstoši LAPK 179. panta pirmajai daļai
VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai - no
280 līdz 1400 eiro.
Inga Vetere,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
priekšniece

Izskanējusi Liepupes senioru balle

Ar savu kapelu senioru ballē uzstājās visā Latvijā pazīstamais klēpja
ermoņiku jeb Ieviņu spēlmanis tūjietis Valdis Andersons
Kopā ar Liepupes vīriem muzicē akciju sabiedrības Brīvais vilnis izpilddirektors
Māris Trankalis

Tik muzikāla senioru balle sen nebija
piedzīvota! Mūzika tika dažādām gaumēm! Pēc pārvaldes vadītāja Aivara Ilgavīža, Liepupes pensionāru priekšnieces
Mārītes Mežgailes un Salacgrīvas pensionāru biedrības pārstāvju apsveikuma uzrunām sirsnīgu koncertu sniedza Katrīna,
Justīne un Dāvis Borozdini no Lāņiem.
Dziesma Pie dieviņa gari galdi tā aizkustināja klausītājus, ka, izpildot to atkārtoti, cilvēki cēlās kājās. Jau koncerta laikā
Katrīna izteicās, ka reti kur var sastapt tik
atsaucīgu un dziedošu publiku. Tomēr tas
bija tikai sākums. Liepupes pagasts izse-

nis lepojas ar daudziem labiem muzikantiem un dziedātājiem. Uz šo senioru balli
bija aicināts un ar savu kapelu piekrita
uzstāties šobrīd visā Latvijā pazīstamais
klēpja ermoņiku jeb Ieviņu spēlmanis tūjietis Valdis Andersons. Šo unikālo instrumentu ar īpašo spēles manieri šodien prot
spēlēt tikai retais. To zina arī liepupieši,
tādēļ kapela tika uzņemta ar neviltotiem
aplausiem un ziediem.
Daudzas Liepupes senioru ģimenes
savu darba mūžu saistījušas ar Salacgrīvas zvejnieku kolhozu Brīvais vilnis, tādēļ
interesanta izvērtās tikšanās ar AS Brīvais

vilnis izpilddirektoru Māri Trankali. Viktorīnas par Salacgrīvas novadu pareizo
atbilžu autoriemviņš pasniedza oriģinālus praktiski lietojamus suvenīrus. Redzot cilvēku ieinteresētību piedalīties arī
atrakcijā Dziesmu kari, sekoja uzaicinājums Liepupes pensionāriem ierasties uz
produkcijas degustāciju un ekskursiju pa
mūsdienu Brīvo vilni. Vēlāk M. Trankalis izteicās, ka šie cilvēki, kuri savu mūžu
veltījuši darbam, pelnījuši mūsu rūpes un
atbalstu arī šodien. Tomēr M. Trankaļa
viesošanās Liepupē ar to vēl nebeidzās.
Atnākušajiem par prieku viņš sēdās pie

klavierēm un muzicēja kopā ar Liepupes
vīru ansambli līdz balles beigām, par ko
saņēma pateicības aplausus un ziedus. Savukārt Liepupes vīru ansamblim šī balle
bija jaunās sezonas atklāšana. Kas zina,
varbūt ar jaunu sastāva papildinājumu.
Senioru balle izskanējusi kopā ar pateicībām par atbalstu Salacgrīvas novada
domei un novada pensionāru biedrībai,
taču Liepupes seniori jau domā par rudens
ekskursijas maršrutu. Varbūt caur Salacgrīvu?
Andris Zunde
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Rudenīgs
vakars

Pēc garas dienas, kad atpūšas
domas un prāts,
Tu pie manis ciemos nāc,
Ar zeltkrāsas saules rietu,
ar pīlādžu rūgtuma garšu,
Kur dvēsele nerod sev vietu.
Tu izkrāso visas krāsas,
cik Tev tās ir dotas,
Jo esi mākslinieks liels,
Kam pieder burvju otas.
Kad vakars kamīnā gunis dedz,
Tad manas acis Tevi redz,
Tu atnāc ar sarkanu vakara blāzmu,
Ar vējā norautas lapas stāstu,
Tu atlido, noglāsti vaigu,
Tu, dzestrais rudens,
Ar sarkanu pīlādžu zaigu.
Pāri jūras plašumiem aizmaldās
manas domas,
Kā dabā un cilvēkos mainās
krāsas un lomas.
Anita Dzirnupe
2014. gada 1. oktobris

AICINĀJUMS

Svētciemā, Dārza ielā 26 Svētciema attīstības biedrības izremontētās telpas gaida vietējos iedzīvotājus!
Izremontētā zālīte ar paceļamo skatuves grīdu gaida jūsu rosinātas aktivitātes radošās darbnīcas, vingrošanu un tikšanās
kopīgām sarunām.
Mārīte Liepiņa-Bērziņa,
Svētciema attīstības biedrība

Ainažu bibliotēkā tiekas ar izstādes
Mani vaļasprieki autori
Kas ir talants? Prasme saskatīt to, ko
nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird
citi, saprast to, ko nesaprot citi. Kā rodas
šī prasme? Kas ir tās avots? Tās avots ir
cilvēka spēja brīnīties; brīnīties par lapas
formu, debesu krāsu, bites lidojumu…
Dzīve visapkārt cilvēkam ir brīnišķīga.
(S. Obrazcovs)
Septembrī Ainažu bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar Ērikas Priekules
radošumu un izdomas bagātību viņas savdabīgi interesantajos darbos izstādē Mani
vaļasprieki. 9. oktobrī bibliotēkā pulcējās
lasītāju klubiņa Vārds dalībnieki, lai tiktos
ar izstādes autori.
Ērikas kundze kopā ar vīru Jāni Priekuli, kā pati saka, savu konsultantu un
ekspertu, dzīvo Ogrē un apmeklē Ogres
pensionāru biedrības rīkotos pasākumus
un izstādes. Pasākuma gaitā viņa iepazīstināja klātesošos ar savu dzīvesstāstu
un radošo darbību. Dzimusi Aizkraukles
novada Ērberģes pagastā piecu bērnu ģimenē. Bērnībā smagi strādājusi, palīdzot
vecākiem lauku darbos. Pēc pamatskolas
beigšanas sākusi strādāt vietējā pasta nodaļā par telefonisti-operatori. Šajā darbā
pavadījusi 32 gadus. Pēc tam pārnākusi
dzīvot uz Ogri, kur atradusi darbu Ogres
trikotāžas kombināta dzīvokļu pārvaldē
par sētnieci.
Pēc aiziešanas pensijā kādā no pensionāru ballēm satikusi savu dzīvesbiedru
Jāni. Apprecējušies un kopā nodzīvoti jau
11 laimīgi gadi.
Mainoties dzīves apstākļiem, radās iespēja nodarboties ar floristiku, zīmēšanu,
rokdarbiem. Savos radošajos darbos autore izmanto dabas dotās dāvanas - bērza

Laikraksts Auseklis raksta
Salacgrīvas tirgum mainījies
apsaimniekotājs

No oktobra Salacgrīvas tirgum mainījies apsaimniekotājs. Pašvaldības izpilddirektors Kaspars Ķemers stāsta, ka
beidzies nomas līgums, tāpēc izsludināts
jauns konkurss. - Man par tirgu galva nesāpēja, - līdzšinējā apsaimniekotāja Ginta
Ostapko darbību raksturo izpilddirektors.

Saņemti 3 piedāvājumi, izvēli noteica labākais priekšlikums par nomas maksu, kā
arī redzējums, kādam būt Salacgrīvas tirgum. Līgums uz turpmākajiem 3 gadiem
noslēgts ar SIA A pakalpojumi.
Regīna Tamane

Sākta Via Baltica rekonstrukcija
posmā Svētciems - Salacgrīva
1. oktobrī sākti rekonstrukcijas darbi
Via Baltica posmā Svētciems - Salac
grīva. Rekonstrukcija bija plānota no
22. septembra, bet projektētāji nebija saskaņojuši tehnisko projektu Salacgrīvas
novada domē un būvvaldē, tālab tā būvatļauju nereģistrēja. Pašvaldībā min, ka
šādas saskaņošanas aizmiršanas iemesls
varētu būt tas, ka dome uzstāja, lai posmā
Svētciems - Salacgrīva izbūvētu arī apvienoto gājēju un velosipēdistu ietvi. Projektā vien ieplānota tās vieta.
Beidzot 29. septembrī tehniskais projekts Salacgrīvas novada domē tika saņemts. Galvenā arhitekte Ineta Cīrule
stāsta, ka speciālisti mobilizējušies un
steidzamības kārtā novērtējuši projekta 1.
posmu (2. posms ir Salacgrīva - Ainaži)
un saskaņojuši to. Tiesa, ar nosacījumiem.
Norādīts, ka divās vietās projektā nav
paredzēta piekļuve īpašumiem. Izteikta
vajadzība gājēju ietvi līdz Svētciema autobusu pieturai noklāt ar cietu segumu,
nevis šķembām, kā paredzēts projektā.
Tāpat, pēc pašvaldības speciālistu domām, nepieciešams apgaismojums līdz
autobusu pieturai, kas atrodas, iebraucot
Salacgrīvā, iepretī Lukoil degvielas uzpildes stacijai. Pie nosacījumiem minēts arī
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līdz šim prasītais - risināt jautājumu par
veloceliņa izbūvi rekonstruējamā posmā
nākamajā kārtā. I. Cīrule uzskata, ka šie
nosacījumi būtu jāievēro. Dokumentu
kārtošana šajā projektā, kura pasūtītājs
ir valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts
ceļi (LVC), bijusi ačgārna - iepirkums jau
sen bija noticis pirms projekta saskaņošanas Salacgrīvas novada pašvaldībā, tātad
nosaukta arī summa, par kuru veiks darbus. Līdzšinējā LVC rīcība liecinājusi, ka
tai nav saistoši pat līdzšinējie likumi par
būvniecību, kur nu vēl vietējās pašvaldības un būvvaldes viedoklis.
SIA Binders sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa stāsta, ka būvnieki
bija spiesti mainīt savus plānus par darbu
uzsākšanu, tomēr sākotnēji iecerētā darbu
organizācija paliek nemainīga. Kā jau iepriekš informēja arī Auseklis, darbi noritēs 2 zonās - pie Salacgrīvas un pie Svētciema. Trešdien vecā asfalta frēzēšanu
sāka Svētciema posmā, bet piektdien, domājams, to uzsāks arī pie Salacgrīvas. Rekonstrukcijai paredzētā posma vidusdaļa
šogad paliks neskarta. Būvdarbi atsāksies
pavasarī ar Svētupes tilta rekonstrukciju,
tos pabeigs nākamgad.
Regīna Tamane

Izstādes Mani vaļasprieki autore Ērika Priekule kopā ar Ainažu bibliotēkas apmeklētājiem

tāsis, zivju asakas, kā arī plastmasas pudeles, celtniecības putas. Ērikas kundzes
aizraušanās ir arī mūzika. Pirms vairākiem
gadiem nopirkts sintezators un tiek spēlēts
gan savam priekam, gan kaimiņiem, kad
kādam ir jubileja, kaut notis viņa nepazīst.
Pasākums bija arī atkalredzēšanās brīdis, jo Ērikas kundzes vīrs Jānis, kura
dzimtā puse ir Salacgrīva, satika savu bijušo klasesbiedreni ainažnieci Viktoriju
Grīnbergu, ar kuru dalījās atmiņās par pa-

gājušajiem laikiem un raisījās sarunas par
piedzīvoto.
Paldies Ē. Priekulei par radošo veikumu, fantāzijas lidojumu un brīnišķīgo izstādi, kas iepriecināja daudzus mūsu bibliotēkas apmeklētājus! Paldies arī Salacgrīvas bibliotēkas vadītājai Inesei Hedvigai
Podziņai par iespēju šos oriģinālos darbus
skatīt arī mūsu bibliotēkā!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Brīvais vilnis cer atvērt savai
produkcijai Ķīnas tirgu
1. oktobrī no Ķīnas atgriezās AS Brīvais vilnis valdes priekšsēdētājs Arnolds
Babris, kurš Pekinā tikās ar potenciālajiem
sadarbības partneriem. Tas bijis gana ilgstoša darba rezultāts. Partneri pārstāv vienu
no lielākajiem pārtikas ražotājiem valstī,
tāpat firma nodarbojas ar preču importu
Ķīnā, meitasuzņēmums tirgo arī pārtiku
internetveikalā. Pirms tam uz turieni bija
nosūtīta brīvvilniešu produkcija, pamatā
šprotes, bet arī Atlantijas zivju konservi skumbrijas, siļķes, sardīnes eļļā.
- Produkcija garšoja, bet eksperti bija
šokēti, ka kārbā ir eļļa, jo viņu valstī
zivju konservus ražo citādāk. Apcep un
ieliek tukšā kārbā, var teikt, ka beigās
sanāk tāda vītināti cepta zivs, - skaidroja
A. Babris. Brauciena laikā viņš ticies ar šīs
jomas ekspertiem, apmeklējis lielveikalus, kur sarunājies ar menedžeriem. Viņu
interesējušas ķīniešu prasības pret garšu,
iepakojumu u.tml. Valdes priekšsēdētājs
atzina, ka brīvvilniešu interese par šo tirgu
ir jau gadiem ilga. Ja būtu gribēts tajā ieiet
par katru cenu, tas arī būtu izdarīts. Bet šis
process nav forsēts, jo gribējies to darīt, tā

teikt, pa skaisto - izpētot ķīniešu mentalitāti, vajadzību un piedāvājot delikatesi,
ko likt veikalu augstākā plauktā. Viņaprāt,
kā šo procesu sāksi, tā tas arī turpināsies.
Plānots, ka šomēnes brīvvilnieši uz
Ķīnu izmēģināšanai nosūtīs vienu konteineru ar produkciju, pamatā tajā būs šprotes, bet arī Atlantijas zivju konservi. Viņš
uzskata - ja veiksies ieiet Ķīnas tirgū, tā
būs laba alternatīva nedrošajam Krievijas
tirgum. - Ja mums tūlīt vajadzētu saražot
ķīniešiem nepieciešamo produktu, mēs to
līdz jaunajam gadam pat nevarētu izdarīt.
Šobrīd ir ļoti daudz pasūtījumu, - secināja Brīvā viļņa valdes priekšsēdētājs. Viņš
pieļauj, ka vēl šogad atkārtos braucienu uz
Ķīnu, lai izdarītu secinājumus, kā vedies
ar brīvvilniešu produkta pārdošanu.
Nesen no starptautiskas pārtikas izstādes Mehiko Meksikā atgriezies uzņēmuma kvalitātes kontrolieris Henrijs Babris.
Viņa pamatuzdevums bija izzināt iespēju
iegādāties turienes izejvielu konserviem.
Pie reizes vērtētas arī iespējas brīvvilniešu
produktam nonākt Meksikas tirgū.
Regīna TAMANE

Valdība Salacgrīvas novadam
piešķir līdzekļus dabas radīto
stihiju novēršanai
Valdība nolēma piešķirt Salacgrīvas
novadam 64 586 eiro, lai novērstu dabas
stihiju radītos postījumus un kompensētu
izdevumus. To paredz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojuma projekti
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem», ko valdība akceptēja 30. septembrī.
Salacgrīvas novadā 28. augusta lielās
lietusgāzes izraisīja pašvaldības ceļu un

teritoriju aplūšanu.
Saskaņā ar kārtību, kādā piešķir un
izlieto līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, Salacgrīvas pašvaldība papildus
nodrošinās 30% no kopējiem izdevumiem, kas nepieciešams dabas stihiju
radīto postījumu novēršanai. Salacgrīvas
novads nodrošinās 27 679 eiro līdzfinansējumu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Vācu jaunieši iepazīst Latviju

JIC Bāka telpās
draudzības
vakarā Iepazīsti
Latviju! satikās
13 jaunieši no
Vācijas pilsētas
Handevitas
un 13 no
Salacgrīvas
pašvaldības

Sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu
19. septembrī Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) Bāka telpās notika draudzības
vakars Iepazīsti Latviju!, kurā satikās 13
jaunieši no Vācijas un 13 no Latvijas. Tas
notika saskaņā ar Vācijas pilsētas Handevitas un Salacgrīvas pašvaldības noslēgto
draudzības līgumu.
Ja pie tevis atbrauktu ārzemju viesi, kā
tu dienas laikā iepazīstinātu ar Latviju, ko
stāstītu, ko rādītu, ko liktu svētku galdā?
Lai starptautiskais vakars būtu pavadīts
patīkamā atmosfērā, Bāka bija sagatavojusi dažādas aktivitātes, kuru laikā jauniešiem bija iespēja iepazīstināt ar sevi,
iepazīties citam ar citu, kā arī digitālās

prezentācijas laikā degustēt Latvijas tradicionālos ēdienus un uzkodas. Vāciešiem
īpašu sajūsmu radīja arī ēdienu nosaukumu izrunāšana -  piemēram, biezpiens, ķimeņu siers, rudzu maize, šprotes.
Kad noslēdzās iepazīšanās posms ar
prezentāciju un degustēšanu, jaunieši ar
lielu entuziasmu piedalījās rotaļās, dalījās
ar deju soļiem un smiekliem. Toties vakara noslēgums bija miera un ģimeniskuma
pilns, kad sveču gaismā 26 jaunieši kopīgi
meklēja atbildes uz dzīvē svarīgiem jautājumiem, ieklausoties sevī un mēģinot saskatīt kopīgo vienam ar otru, neskatoties
uz to, ka dzīvojam dažādās valstīs, runājam divās dažādās valodās, ka katram no

mums ir atšķirīgi raksturi, sapņi un mērķi.
Kādas būtu tavas atbildes uz šiem pieciem jautājumiem:
l Ja nezinātu, cik vecs esi, cik vecs tu
būtu?
l Kādi ir tavi sasniegumi, ar kuriem lepojies visvairāk?
l Ko tu ar lielāko prieku darītu par brīvu
savā dzīvē?
l Kas ir tie brīži, kad tu jūties visvairāk
iedvesmots un motivēts?
l Kas ir pati jaukākā lieta, ko esi izdarījis
citam cilvēkam?
Marta Dance,
Salacgrīvas novada JIC «Bāka»
jaunatnes lietu speciāliste

Mūsu
mazais
pārgājiens
Mūsu pagastā atrodas uzņēmums Kāpnes. Lai iepazītu vietējos ražotājus, uzzinātu, ko ražo no koka, noskaidrotu, kādas
prasmes nepieciešamas šajā darbā, Liep
upes vidusskolas sākumskolas skolēni devās ekskursijā uz šo ražotni.
Par dažādu koku sugu izplatību, izmantošanu un īpašībām pastāstīja galdnieks
Valdis Priede. Viņš demonstrēja, kā koka
dēlis tiek sagatavots mēbeļu ražošanai. Par
tālāko tehnoloģisko procesu stāstīja galdnieks Gatis Gūtmanis. Vērojām darbībā
zāģi, slīpmašīnu, frēzi un citus darbgaldus. Skolēni secināja, ka galdnieka darbā
vajadzīgas gan matemātikas un bioloģijas
zināšanas, gan prasme zīmēt un darboties
ar datoru. Svarīgi ievērot arī drošības no-

Bērni ciemojas SIA Kāpnes

teikumus un kārtību.
3. klase savus ekskursijas iespaidus
izteica radošā darbā, sacerot un uzzīmējot pasaku Par koku, kas gāja ciemos uz
«Kāpnēm». Paldies par konsultācijām un
tehnisko atbalstu skolotājai Baibai, skolas

saimniekam un datorspeciālistei Līgai! Izveidotā grāmata aizceļoja uz Zemkopības
ministriju, lai piedalītos konkursā Mūsu
mazais pārgājiens. Ar otru eksemplāru varēs iepazīties skolas bibliotēkā.
Sandra Zaķe

Liepupiešu
pasaka
Par koku,
kas gāja
ciemos uz
«Kāpnēm»,
aizceļoja uz
Zemkopības
ministriju,
lai piedalītos
konkursā
Mūsu mazais
pārgājiens
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Pernigelei
atsākusies
mēģinājumu
rudens/ziemas
sezona

Liepupes pagasta tautas nama jauktais koris Pernigele atklāja sezonu ar
gatavošanos Sidnejas Kultūras dienām.
Latvijas vasara veiksmīgi aizvadīta un,
kā jau daudzi Latvijas kori, arī Pernigele
atsācis savu mēģinājumu rudens/ziemas
sezonu. Kora pirmais mēģinājums notika
19. septembrī, kura laikā tika uzņemti
Austrālijas latviešiem veltītie fotosveicieni. Koris Sidnejā ieradīsies 23. decembrī, lai kopā ar mūsu pašu dziedātājiem un vietējiem no Latvijas aicinātā
diriģenta Inta Teterovska vadībā piedalītos Sidnejas Kultūras dienu kopkora
koncertā.
Ar koristiem iepazīties, viņus redzēt
un - pats galvenais - dzirdēt Austrālijā
varēs Sidnejas Latviešu namā garīgās
mūzikas koncertā 27. decembrī un kopkora koncertā 30. decembrī. Korim paredzēts arī atsevišķs koncerts Sidnejā
janvāra sākumā. Uz tikšanos un sadziedāšanos Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienās!
Pernigele,
Liepupes pagasta tautas nama
jauktais koris

Jauniešu
biznesa plānu
konkurss
komercdarbības
uzsākšanai
Salacgrīvas
novadā 9. kārta

Salacgrīvas novada dome izsludina
jauniešu biznesa plānu konkursa komercdarbības uzsākšanai 9. kārtu. Konkursu rīko Salacgrīvas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta centrs, konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Dzintra Eizenberga, tel. 64071985,
e-pasta adrese dzintra.eizenberga@salacgriva.lv. Konkursa mērķis - stimulēt
jaunu komersantu veidošanos novadā,
motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.
Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības
noslēgt līgumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas
novada privatizācijas fonda līdzekļiem
komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
Konkursa
īstenošanai
piešķirts
12 500 eiro finansējums no Salacgrīvas
novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Vienam uzņēmējam piešķirs
līdz 2500 eiro.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 25. novembra plkst. 17 Salacgrīvas
novada domē
Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāpiestrādā pie bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa nolikuma
prasībām. Nolikums nosaka kārtību,
kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem var piedalīties konkursā Jauniešu biznesa plānu
konkurss komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā.
Jauniešiem konsultācijas projekta
sagatavošanā piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi Māris Trankalis (t. 29219410) un Ilze Kalniņa
(t. 29199299). Iepriekš jāsazvanās un
jāvienojas par laiku, kad ar konsultantiem var tikties.
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Novembris
BIBLIOTĒKĀS
1.XI 15.00
Novembrī
Novembrī
13.XI 1730
11.XI 1100

Lasītāju klubiņā Noskaņa iepazīsim
Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas
festivāla viesus
Grāmatu izstāde Rakstniekam Kārlim
Skalbem
135 gadi
Grāmatu izstāde Vidzemes 6.
Patriotiskās dzejas
festivāla viesi
Ziemeļvalstu autoru darbu lasījums
6. Vidzemes Patriotiskās dzejas
festivāls Brauc mājās, latvieti!

Izstādes
Ar zobenu sauli veda - Lāčplēša
dienai
12.XI
Mana mīļā tēvu zeme - Latvijas
gadadienai
Cikls Latviešu gadskārtu ieražas
3. - 11.XI
Mārtiņa diena
20.- 26.XI
Katrīnas diena
26.XI - 1.1XII Andreja diena
Līdz 19.XI
Izstāde Smejies vesels! - Kristapa
Auzenberga karikatūras un komiksi
13.XI 1730
Ziemeļvalstu autoru darbu lasījums
Sveču stundā
Novembrī
Izstādes:
- Pasaulei nav gala un debesīm nav
malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule
un augsta kā debesis.
Kārlim Skalbem - 135
- 10. novembris - Mārtiņdiena
- 11. novembris - Lāčplēša diena
- 18. novembris - Latvijas Republikas
proklamēšanas
diena
Novembrī
Olgas Šišļaņikovas izstāde Zodiaka
zīmes izonit tehnikā
No 7.XI
Kārlim Skalbem- 135
8.XI 12.00
Radošā sestdiena bērniem jeb Viss ap
Kārli Skalbi un Kaķīša dzirnavām
29.XI 12.00
Gatavojies Ziemassvētkiem, dekoru
un Adventes vainagu gatavošana
3. - 10.XI
Tematiskā izstāde Gleznotājai M.
Tabakai - 75
7. - 14.XI
Izstāde Pasaku meistaram K.
Skalbem - 135
11. - 28.XI
Tematiskā izstāde Dievs vismīļāk
debesīs sauli tur, kur ir Latvija... (U.
Auseklis)
7.XI 16.30
Pasākums skolēniem K. Skalbes
pasaku pasaulē
10.XI 11.00
Rīta stunda mazajiem
12.XI 17.00
Krēslas stundas lasījumi
14.XI 16.30
Spēļu vakars skolēniem Ko es zinu
par Latviju?
26.XI 16.30
Radošā darbnīca skolēniem
28.XI 15.00
Krustvārdu mīklu pēcpusdiena
Līdz 20.XI
Fotogrāfiju izstāde Puķes un ziedi
10.XI
Bērnu zīmējumu un radošo darbu
izstāde
Es sameklēju Latviju
12.XI
Rīta stunda bērniem kopā
ar trollēniem Paju un Pajko
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
lasījumi bērniem.
14.XI
Krēslas stunda Troļļu zeme - sapnis
un īstenība. Lasījumi, atmiņas,
piedzīvojumi.
Novembrī
Literatūras izstādes:
- Kārlis Skalbe - Sirds un saules
dzejnieks. Dzejniekam K. Skalbem
- 135
- Latvijas prezidentu dzīves un
vēstures mirkļi. Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīta izstāde
- Par vīriem kā ozoliem - Latvijas
sargiem! Lāčplēša dienai veltīta
izstāde
- Ar lielu garu es nāku liecināt šo
atvasaru! Dzejniekam Pēterim
Zirnītim - 70
6.XI

Salacgrīvas
bibliotēkā

Salacgrīvas
kultūras
namā
Salacgrīvas
bibliotēkas
bērnu
literatūras
centrā

Ainažu
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā

2014. gada 21. oktobris

Septembris - Dzejas dienu
mēnesis Liepupē

Septembris Liepupes vidusskolā pagāja Dzejas dienu zīmē
un noskaņās.  Atceroties Baltijas
ceļa 25. gadadienu, tām bija dota
kopīga tematiska ievirze Dzejoļi
sadodas rokās.
No 8. līdz 12. septembrim
Liepupes vidusskolas visās vecuma grupās - pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā uzziedēja krāšņo rudens ziedu un
kompozīciju parāde Mana vasara. Tobrīd dabā bija atvasara. ATvasara. Tas ir laiks, kad pati daba
un cilvēki ATceras vasaru, tās ir
ATmiņas par vasaru, tā ir ATskatīšanās uz paveikto, uz noieto ceļa
posmu, tas ir kā ATspulgs, ko siltās dienas aizejot ATstājušas katra
dvēselē. Ik zieds, ik lapiņa sauli
un spēku augšanai un ziedēšanai
ir smēlušies tieši šajā gadalaikā vasarā.
Žūrijas komisija - vizuālās
mākslas skolotāja Baiba Dobele,
atbildīgā par audzināšanas pasākumiem septembrī skolotāja Inese
Broka un skolas domes priekšsēdētājs Rihards Keišs - lēma titulus
piešķirt visu klašu kolektīviem, jo
skaistumu ļoti grūti un pat neiespējami novērtēt, piešķirot vietas:
l 5. klasei - par vislielāko aktivitāti un radošu izdomu;
l 6. klases skolniecei Lienei
Ozoliņai par kompozīciju Nāk rudens apgleznot Latviju;
l 7. klasei - par oriģinālu tēmas
risinājumu;
l 8. klases skolniecei Līgai Zundei par kompozīciju Saulriets;

9. klases skolniekam Jānim
Mantiņam par kompozīciju Sapnis vasaras naktī;
l 11. klases R.K. un Co - par
drosmīgu tēmas risinājumu.
Visu mēnesi skolēni iesaistījās
Duntes tautas nama izsludinātajā
radošo darbu konkursā Mana vasara - gan skolā, gan mājās rakstīja dzejoļus par to, ko darījuši,
piedzīvojuši, domājuši un jutuši
vasarā.
25. septembra pēcpusdienā
Liepupes vidusskolas bibliotēkas
lasītava bija pārpildīta. Uz Dzejas stundu bija pulcējušies radošo
darbu autori, skolēni, kuri klašu
kolektīvos piedalījās dzejoļu deklamēšanas konkursā, latviešu valodas skolotājas, skolas direktore
Arta Rubeze un visi, kas vēlējās
nokļūt dzejas pasaulē. Iedegtā
dzeltenā svece atgādināja par aizgājušās vasaras siltumu un radīja
omulības gaisotni, klātesošie varēja cienāties ar direktores sarūpētajiem saldumiem. Skolēni skandēja
gan profesionālu dzejnieku, gan
savus darbus. Šāda radošo darbu
autoru pēcpusdiena ir mūsu skolas
ilggadēja tradīcija, bet pēdējos 5
gadus šajā sadarbībā iesaistās arī
vietējā tautas nama vadītājs Andris Zunde. Paldies Uģim Ozolam,
Rihardam Keišam, Amandai Krūmiņai, Elvai Paulai Martinsonei,
Beatrisei Celmiņai, Aijai Gūtmanei, Ralfam Keišam, Uģim Ķirsim, Jolantai Ķuzei, Lanai Šņorei,
Amandai Šņorei un Dacei Ozoliņai par emocionālu dzejas deklal

mēšanu. Paldies latviešu valodas
un literatūras skolotājai Jautrītei
Marinai Liepiņai, kā arī sākumskolas skolotājai Sandrai Zaķei
par savu skolēnu iedrošināšanu,
atbalstu un uzmundrinājumu!
30. septembrī Liepupes vidusskolas aktu zālē uz konkursa
Mana vasara laureātu apbalvošanu pulcējās viss skolas kolektīvs
un ciemiņi no Salacgrīvas. No
mūsu skolas saimes apbalvoja:
l Aiju Gūtmani (galvenā balva);
l Antu Debus un Sanitu Ozolu
(vienīgo no vecākiem) - 1. vieta;
l Elvu Paulu Martinsoni, Gitu
Erciku, Amandu Krūmiņu 2. vieta;
l Uģi Ozolu, Lauru Mauliņu, Ņikitu Niku Markinu - 3. vieta.
l Atzinības saņēma Gita Priede,
Līga Zunde, Gundega Turkova,
Paula Gūtmane, Deniss Medvedevs, Mārcis Magone.
Pēc apbalvošanas visus priecēja aktrise Zane Jančevska, vijolniece Lauma Bērza un akordeonists Ēriks Zeps ar fantastisku
tautasdziesmu koncertprogrammu, mudinot mūs visus ielūkoties tautas garamantu dziļākajos
apcirkņos. Šo koncertu kā dāvanu
mums visiem par piedalīšanos
radošo darbu konkursā noorganizēja A. Zunde. Paldies! Guvuši
tādu emocionālu lādiņu, varēsim
strādāt līdz nākamajai vasarai!
Inese Broka,
Liepupes vidusskolas latviešu
valodas skolotāja un bibliotekāre

Ciemos pie dzejolīša

Korģenes
bibliotēkā

Ainažu
bērnudārza
Randa audzēkņi un
audzinātāja
Gundega
Kānīte,
audzinātājas palīdze
Egita
Staškuna
un bibliotekāre Sanita
Kānīte

Svētciema
bibliotēka

19. septembrī Ainažu bibliotēkā uz pasākumu Ciemos pie dzejolīša pulcējās bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņi
un audzinātājas. Bērni apskatīja
izstādi, kurā bija izvietotas grāmatas ar dažādu autoru dzejoļiem
un iepazinās ar interesantiem
mīklupantiem un skaitāmpantiem.
Mīklupantos, kuros atskaņas
bija jāatrod pašiem, katra dzejoļa sižets, atskaņas un ilustrācijas
ļauj bērnam pabeigt dzejoli, uzminēt vārdā nenosaukto galveno
varoni un izdomāt, kāds vārdiņš

liekams daudzpunktu vietā. Katrs
dzejolis gaida to, kurš viņu saprot, katrā mīklupantā ir mazs
tukšums, kurš gaida vārdu. Lai
izlozētu kādas spēles vadītāju, ir
ļoti daudz skaitāmpantu, kas var
noderēt šim procesam. Dalībnieki sastājas aplī, tad skaita kādu
no skaitāmpantiem. Katra zilbe
pēc kārtas norāda uz spēles dalībniekiem. Tas, kuram tiek pēdējā,
ir spēles vadītājs. Lielu jautrību
bērniem izraisīja skaitāmpantiņs
Punktiņš, punktiņš, komatiņš.
Mazajiem ķipariem skaitot šo
dzejolīti, bibliotekāre uz lapas

uzzīmēja cilvēciņu, kas sastāvēja no dzejolītī nosauktajām zīmēm. Ineses Zanderes grāmatiņā
Dieguburti atrodama jautra un
smieklīga rotaļaSatīsimies kamolā, sapīsimies mudžeklī. Tā bibliotekārei un bērniem palīdzēja
iepazīties tuvāk, jo rotaļas gaitā
katram alfabēta kārtībā vajadzēja
nosaukt savu vārdiņu.
Pēc jautrā pasākuma bērni
cienājās ar bibliotekāru sarūpētajiem saldumiem.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Dzīvnieku aizsardzības diena Svētciema bibliotēkā
Jau kopš 1931. gada 4. oktobrī
pasaulē atzīmē Dzīvnieku aizsardzības dienu. Tā iedibināta, vēloties pievērst sabiedrības uzmanību izzūdošajām dzīvnieku sugām. Šodien uzmanība gan tiek
pievērsta ne tikai tām, bet visiem
dzīvniekiem, aicinot tos saudzēt
un cilvēcīgi izturēties.
Svētciema bibliotēkā 3. oktobrī uz Rīta stundu Sveicināti,
mazie brāļi - ķepainie, pekainie,
astainie! sanāca pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis Svētciema bērni. Sarunu sākām ar aplausiem skolotājām Skolotāju dienā,
tad aplaudējām saviem četrkājainajiem draugiem, zivtiņām, putniņiem - visiem mūsu mīluļiem.
Tā kā uz bibliotēku pašus paņemt
līdzi nevarēja, bērni tos bija uzzīmējuši. Nu sākās 20 jautri stāsti
par šiem mīluļiem. Uzzinājām
gan par Kristas un Madara suņumeitenēm Pērli un Krētu, par
Anastasijas sunīti Riko un Justīnes, Adriāna un Sanijas kaķiem
Zipīti, Timiņu un Džordžo, par
Jura opīša govīm un Agneses
zivtiņu Oskaru. Katrs gribēja pastāstīt kādu atgadījumu. Jo skaļāk, jo labāk! Bija taču jāstāsta ne
tikai mums - bibliotekārēm, bet
arī viešņai - Salacgrīvas novada
kārtībniecei Gunitai Bisniecei.
Pēc jautrām sarunām Gunita
iepazīstināja bērnus ar savu pieredzi dzīvnieku sargāšanā - gan

ar darbošanos biedrībā Mūsu
ķepas, gan par ikdienā pazudušajiem un atrastajiem mīluļiem.
Neizpalika arī skumjie stāsti par
cilvēku cietsirdīgo izturēšanos
pret dzīvniekiem. Bērniem tika
skaidrots, kas patīk vai nepatīk
kaķiem, ko nedrīst darīt sunim,
kā jāizturas, ja esi saticis svešu suni. Stāstot par dzīvnieku
patversmēm, Gunitas priecīgais
stāsts bija par suņiem Taisonu
un Forbosu, kurus pati savulaik
paņēmusi no patversmes. Suņu
saimniece līdzi bija paņēmusi izstādēs un sacensībās iegūtās medaļas un kausus. Medaļa Latvijas
izstāžu čempions, balva ziemas
krosā ar suni šķēršļotā apvidū,
Meistarības kauss - tie ir tikai
daži no apbalvojumiem.
Un tad kā virpulis bibliotēkā
iegriezās pats dienas karalis zelta retrīvers Forboss. Bērniem
ļoti draudzīgs, gandrīz viņu augumā, priecīgs. Visi varēja viņu
samīļot un sapaijāt. Un kur tad
medaļas! Tās Forboss nesa tā, it
kā tāds nieks vien būtu, jo pats ir
gatavs vēl lielākām uzvarām un
izaicinājumiem. Gunita parādīja,
ka starp medaļām ir arī identifikācijas žetons, uz kura rakstīts
reģistrācijas numurs un norādīta
piederība Salacgrīvas novadam.
Katram sunītim tādam jābūt! Kad
Forboss izrādīja, ko viņš samācījies suņu skolā, saimniece ļāva

Mazie svētciemieši kopa ar novada kārtībnieci Gunitu Bisnieci un viņas mīlulu Forbosu

bērniem viņu pabarot, parādot,
kā tas pareizi jādara. Kad gardie suņu cepumi bija notiesāti,
Forboss deva ziņu, ka top pārāk
karsti. Vēl tikai kopīgā fotografēšanās, un tad Forboss jau bija
pagalmā. Mēs gan vēl parunājāmies, padziedājām, Madars un

Tomass pat sacerēja dziesmiņas
par saviem sunīšiem. Kopīgi
pārrunājām, ko darīt, ja ļoti gribas sunīti vai kaķīti. Ja tam esam
gatavi un lēmums paņemt savās
mājās mīluli ir pieņemts, priekšroka būtu jādod novārtā pamestajiem dzīvniekiem, kuru pagaidu

mājas ir patversmes. Un vienmēr
jāatceras , ka mūsu pienākums ir
ne tikai priecāties, bet arī izrādīt
rūpes par saviem mājdzīvniekiem.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Jaunrades konkurss Mana vasara
noslēdzies
Mana vasara

Jaunrades darbu konkursa dalībniekiem uzstājas aktrise Zane Jančevska ar saviem draugiem - vijolnieci
Laumu Bērzu un akordeonistu Ēriku Zepu

30. septembrī Liepupes vidusskolā notika piektā jaunrades
darbu konkursa noslēguma pasākums. Šī gada tēma bija Mana
vasara.
Konkursa idejas autors un organizators Andris Zunde, atklājot noslēguma pasākumu, sacīja:
- Katru gadu jaunrades konkursa
tēma ir atšķirīga, šogad to izvēlējāmies pavisam vieglu - «Mana
vasara». Ikvienam bija iespēja
rakstīt, zīmēt vai veidot vasarā
sakrātās emocijas uz papīra vārdos un zīmējumos. Bija neviltots
prieks lasīt šos dzejolīšus. Teikšu godīgi, reizēm kaklā iestrēga
kamols un acīs saskrēja asaras...
Lasīju un atcerējos savu bērnību
un skolas laiku, salīdzināju, kādas bija manas vasaras un kā tās
aprakstāt jūs.

Visus piecus gadus konkursā
aktīvi piedalās Liepupes vidusskolas skolēni, bet divus - Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi.
Šī gada konkursam bija iesūtīti
46 darbi, labākie no tiem saņēma
pateicības, diplomus un Salacgrīvas novada domes sarūpētās
dāvaniņas. Apkopojot žūrijas
vērtējumu, konkursa organizators A. Zunde ņēma vērā un
respektēja katra žūrijas locekļa
viedokli.
Pateicības par sekmīgu piedalīšanos konkursā Mana vasara
saņēma Gita Priede, Līga Zunde,
Gundega Turkova, Paula Gūtmane, Deniss Medvedevs, Mārcis Magone, Dāvids Kostivs un
Evelīna Kaminska. Salacgrīvietes Elīnas Staltes gatavoto galda
spēli A. Zunde dāvāja Liepupes

skolas atpūtas istabai. Trešās vietas šogad sešas: Uģim Ozolam,
Laurai Mauliņai, Unai Zviedrei,
Sanijai Kokarēvičai, Ņikitam
Nikam Martinam, Lindai Priekulei. Otrās vietas piešķirtas Elvai
Paulai Martinsonei, Gitai Ercikai, Amandai Krūmiņai. Pirmajā
vietā Rafi Nadžims, Anta Debus
un vienīgā pārstāve no pieaugušajiem - Sanita Ozola. Galvenā
balva jaunrades konkursā Mana
vasara - Liepupes vidusskolas
7. klases skolniecei Aijai Gūtmanei par dzejoli Mana vasara.
A. Zunde teica lielu paldies
skolotājiem, bez kuru aktivitātes
būtu daudz grūtāk - Inesei Brokai, Jautrītei Liepiņai, Ilonai Antonovai, Ingunai Ādmīdiņai, Ivetai Ginterei un Sanitai Šlekonei.
Kad bija saņemti diplomi,

Saules pielieti logi,
tikko plūkta tēja vēl rasas pērlēm noklātajā zālē,
rīta maigais klusums
un tuvāko teiktais labrīt.
Tā sākās visi mani rīti.
Mierinoša mežu šalkoņa un strautu čalas,
skats uz leknām ziedu pārpildītām pļavām,
sajūta ka saules stari rotaļājas caur matu šķipsnām,
un lēns vējiņš glauda vaigus.
Tā pagāja visas manas dienas.
Miglas sega pārklāj rasas dimantiem caurvītos zirnekļu tīklus,
saule lēnām izslīd no debesu zilajām plaukstām
un noslīd aiz horizonta, atstājot garas ēnas,
trauslo klusumu pārtrauc sienāžu dziesmas,
un ziedi aizver savus krāšņos ziedus.
Tā pagāja visi mani vakari.
Iestājas tumsa, un caur logu ieslīd mēness stari,
virs manas galvas iespīdas zvaigžņu klajumi,
reti mākoņi meklē vietu starp zvaigznēm.
Tā pagāja visas manas naktis.
Ar smiekliem un bēdām,
rotaļām un spēlēm.
Ar neaizmirstamām atmiņām pagāja mana vasara.
Aija Gūtmane,
Liepupes vidusskolas 7. klase
pateicības un dāvaniņas, savus
dzejoļus lasīja 1. vietas ieguvējs
R. Nadžims un galvenās balvas
ieguvēja A. Gūtmane. Bet skolēnu un pedagogu priekam uzstājās konkursa īpašie viesi -Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska un viņas draugi. - Mēs pirmo
reizi esam Liepupē, par to esam
ļoti priecīgi. Ceram, ka redzēsim
jūsu slaveno Liepupes muižu, sacīja Z. Jančevska. Kopā ar
viņu bija vijolniece Lauma Bērza un akordeonists Ēriks Zeps.
Vēlot visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem veiksmi un
izdošanos, aktrise sacīja: - Esmu
pārliecināta, ka katram cilvēkam
ir savs talants. Daļai no jums tas

atklājas, rakstot dzeju. Vēlu, lai
katrs no jums dzīvē atrastu savu
talantu, jo tas ir katram, tikai
jāsaprot, kas tas ir! Aktrise un
viņas draugi stāstīja, dziedāja
un izspēlēja lietas, ko agrākos
laikos cilvēki zinājuši, bet mēs
esam nedaudz piemirsuši. Zane
tautasdziesmas. Tajās četrās rindiņās ir pateikts tas, par ko tagad sieviešu un vīriešu žurnālos
raksta daudzās lappusēs.
Jauks, sirsnīgs un iespaidiem
bagāts bija jaunrades konkursa
noslēguma pasākums Liepupes
vidusskolā. Paldies tā organizētājiem, skolēniem un skolotājiem!
Ilga Tiesnese
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Noslēdzies
6. Vidzemes
patriotiskās dzejas
konkurss Brauc
mājās, latvieti!
konkursa uzvarētāji

2. - 3. klase
1. vieta - Mikus Rodrigo Viļkins, Salacgrīvas
novads, Salacgrīvas vidusskola. Skolotāja Edīte
Liedeskalniņa;
2. vieta - Arta Karnāte, Burtnieku novads,
Ēveles pamatskola. Skolotāja Anda Jukāme,
bibliotekāre Aelita Punkstiņa;
3. vieta - Matīss Zaļaiskalns, Cēsu novads,
Cēsu pilsētas pamatskola. Skolotāja Lauma
Zaļaiskalns.
4. - 5. klase
1. vieta - Niks Jakovickis, Salacgrīvas novads,
Salacgrīvas vidusskola. Skolotāja Viktorija
Brīnuma;
2. vieta - Toms Laubmanis, Salacgrīvas novads, Salacgrīvas vidusskola. Skolotāja Ingūna
Ādmīdiņa;
3. vieta - Laura Dapševiča, Jaunpiebalgas
novads, Jaunpiebalgas vidusskola, skolotāja
Jolanta Glāzere un Pēteris Alksnis, Limbažu
novads, Limbažu sākumskola, skolotāja Irēna
Bērziņa.
6. - 7. klase
1. vieta - Laine Džeriņa, Madonas novads,
Bērzaunes pamatskola. Skolotāja Daina Briede;
2. vieta - Adrians Netlis un Kristians Netlis,
Burtnieku novads, Ēveles pamatskola, skolotāja
Anda Jukāme, bibliotekāre Aelita Punkstiņa;
3. vieta - Lāsma Zanda Malvesa, Limbažu
novads, Limbažu sākumskola. Skolotāja Irēna
Bērziņa.
8. - 9. klase
1. vieta - Gundars Tomašs, Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas vidusskola. Skolotāja Vita
Lapiņa;
2. vieta - Jānis Smalkais, Limbažu novads,
Katvaru speciālā internātpamatskola, skolotāja
Solvita Ādamsone un Amanda Laumane,
Amatas novads, Drabešu internātpamatskola,
skolotāja Ingrida Logina;
3. vieta - Selva Linda Bāliņa, Alūksnes novads, Alūksnes novada vidusskola. Skolotāja
Daiga Kozule.
10. - 12. klase
Vietas netika piešķirtas, bet labākie finālisti ir:
- Zanda Puriņa, Priekuļu novads, Priekuļu
vidusskola. Skolotāja Lauma Zaļaiskalns;
- Kate Anna Lauzne, Mazsalacas novads, Mazsalacas vidusskola. Skolotāja Daina Auzāne;
- Reinis Plūmanis, Mazsalacas novads, Mazsalacas vidusskola. Skolotāja Daina Auzāne;
- Kristīne Bogdanova, Alūksnes novads,
Alūksnes novada vidusskola. Skolotāja Daiga
Kozule;
- Adrija Rubina, Apes novads, Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskola. Skolotāja Lūcija Kapača.
TAGADNES BALVA
Amanda Agija Orlovska, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas vidusskola
(5. klase). Skolotāja Jolanta Glāzere.
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Valsts kultūrkapitāla fonds atbalsta
Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas
festivālu Brauc mājās, latvieti!
Salacgrīvas novada dome, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
Literatūras nozares projektu konkursā,
saņēma finansējumu Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivāla Brauc mājās,
latvieti! organizēšanai.
11. novembrī, Lāčplēša dienā Salacgrīvas kultūras namā notiks jau sestais
festivāls, kura mērķis ir paplašināt jēdziena patriotisms=latviskums izpratni,
popularizēt dzeju, paaugstināt skolēnu, skolotāju un bibliotekāru zināšanas, aktivitāti, veidot iemaņas dzejas
rakstīšanā, veicināt grāmatu lasīšanu.
Viena no festivāla pamataktivitātēm ir
dzejas konkurss, ko Vidzemes reģiona
skolēniem izsludina ik pārgadu. 1. konkurss Patriotisms=latviskums notika
2005. gadā; 2. konkurss Par tevi, tēvu
zeme - 2006. gadā; 3. konkurss Es mīlu
Latviju - 2008. gadā; 4. konkurss Mani
vārdi Latvijai - 2010. gadā; 5. konkurss
Zaļā Vidzeme - 2012. gadā.
Mūsu festivāls ir unikāls pasākums
Latvijā. Tas demonstrē, kā caur dzeju,
dzejniekiem, grāmatām, emocionāliem
brīžiem Lāčplēša dienas laikā skolēnus
var rosināt aizdomāties, kas ir patri
otisms, latviskums. Latvijas kultūra bez
patriotisma ir nepilnīga. Saglabāt dzimtenes mīlestību, nosargāt vēlmi dzīvot
un strādāt TIKAI Latvijā un Latvijai - tā

ir festivāla būtība. Vidzemes kultūrvide
top bagātāka, jo, pateicoties mūsu festivāliem, rodas jauni talanti, bibliotēkas
iegūst nezūdošās vērtības, jo labākie
konkursa darbi tiek publicēti grāmatā.
Festivālus un konkursus sākām rīkot, jo bijām apzinājuši problēmu, ka ir
bērni, kuriem ir vēlme un talants rakstīt
dzejoļus, esejas, bet bieži vien nav neviena, kas viņus uzklausa, izlasa viņu
jaunradi. Tā daudzi potenciāli talanti paliek
neatklāti un neizkopti.
Sabiedrība zaudē nākamos dzejniekus, savas
zemes patriotus. Sevišķi
to var attiecināt uz lauku
vidi, kur nav iespēju apmeklēt literāros pulciņus, kur bērniem
piemīt lauku kautrīgums, toties ir vistīrākās dvēseles. Patriotiskais dzejas konkurss dod iespēju rakstīt ikvienam. Ar
bibliotekāru, skolotāju atbalstu daudzi
iedrošinās parādīt savu talantu. Festivāla statistika rāda, ka daudzi uzvarētāji
- labākie jaunie dzejnieki - nāk tieši no
mazajām skoliņām.
Vēl viena no festivāla aktivitātēm
ir nodrošināt katru pusfinālā iekļuvušu
skolēnu ar grāmatu. Pateicoties dažādu
izdevniecību atbalstam, dalībniekiem
tās saņem dāvanā. Nav noslēpums, ka

Nākamgad festivāls Positivus notiks no 17. līdz 19. jūlijam
Lielākais populārās mūzikas notikums Baltijā - festivāls Positivus - nākamgad norisināsies 17. - 19. jūlijā. Šogad to apmeklēja gandrīz 9000 ārvalstu
viesu, un pirmo reizi festivāla 8 gadu
vēsturē viena no dienām bija izpārdota. Lētāko 2015. gada Positivus biļešu
rezervācija www.positivusfestival.com
sākusies 13. oktobrī.
- Joprojām dzīvojam neaizmirstamās šīs vasaras «Positivus» atmiņās,
bet nākamais pienāks ātrāk, nekā domājam. Esam radījuši jaunu, mūsuprāt, pievilcīgāku veidu pirmo biļešu
tirdzniecībai uz nākamā gada festivālu. Tikai www.positivusfestival.com
3 dienas par 54 eiro varēsiet nopirkt
3 dienu biļeti vai, iemaksājot 10 eiro,
rezervēt lētāko biļeti un izpirkt to līdz

30. novembrim. Savukārt biļešu publiskā tirdzniecība sāksies no 16. oktobra,
un cena būs 60 eiro, - stāsta Positivus
festivāla rīkotājs Ģirts Majors.
Būs iespējams uzreiz iegādāties līdz
pat četrām festivāla trīs dienu biļetēm
ar vai bez teltsvietas par īpaši draudzīgu cenu - attiecīgi 54 un 60 eiro! Biļešu iepriekšpārdošana un rezervācija
būs pieejama tikai festivāla mājaslapā. Izmantojot šo pašu kodu, varēs
saņemt 25% atlaidi, pērkot Positivus
2014. gada kreklu līdz 31. decembrim.
2014. gada Positivus pulcēja festivāla vēsturē vislielāko ārvalstu apmeklētāju skaitu - gandrīz 9000, t.sk. ne
tikai no Baltijas un Skandināvijas, bet
arī Vācijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Nīderlandes un pat no citiem kon-

tinentiem. Trīs dienu laikā uz astoņām
festivāla skatuvēm uzstājās vairāk nekā
100 mākslinieku, tostarp tādi pasaulē
atzīti mūziķi kā Kraftwerk, The Kooks,
Ellie Goulding, King Charles, Elbow,
Future Islands, Bastille, Temples, The
1975 un daudzi citi.
Biļešu publiskā tirdzniecība sākusies 16. oktobrī, un turpmāk biļešu
cenas pieaugs - trīs dienu biļetes cena
būs 60 eiro, savukārt trīs dienu festivāla biļete ar teltsvietu maksās 66 eiro.
Teltsvietas biļetes cena 8 eiro paliks
nemainīga līdz pat festivālam. Tās būs
nopērkamas gan festivāla mājaslapā,
gan Nordea bankomātos, gan Biļešu
Servisa kasēs un internetā.
Positivus

Salacgrīvas muzeja dārgumi

Paldies par atsaucību un labajiem darbiem!
Tiekamies Salacgrīvā 11. novembrī - 6. Patriotiskās dzejas festivālā!

Brauc mājās,
latvieti!

Latvieti! Mājās brauc!
Maz mūsu palicis,
Tukšu sētu daudz!
Latvieti! Mājās brauc!
Tavs mazais kucēns nu ir liels,
Bet tik un tā pēc tevis kauc.
Latvieti! Mājās brauc!
Tik daudzi pēc tevis ilgojas,
Ka saskaitīt pat nevar tos.
Latvieti! Mājās brauc!
Tik daudz tev vēl priekšā
Un visu paspēt tev ir ļauts!
Niks Jakovickis,
Salacgrīvas vidusskolas 4.b klase

ievērojama daļa skolēnu vecāki zemo
ienākumu dēļ saviem bērniem grāmatas
pērk reti. Grāmatu dāvinājumi paredzēti arī katrai no skolām, kuras audzēkņi
sekmīgi piedalījās konkursā.
Šogad 6. konkursā pusfinālistu skaits
ir 113. Skolēni savus jaunrades darbus
sūtīja uz Salacgrīvu no 18 Vidzemes
novadu 27 skolām. Lāčplēša dienā jaunie dzejnieki tiksies ar jau pazītsmiem
literātiem. Atsevišķās
kultūras nama telpās
skolēnus,
skolotājus,
bibliotekārus uzrunās
Jānis Streičs, Uldis
Auseklis, Valdis Rūja,
Arnolds Auziņš, Ronalds Briedis, Eduards
Aivars, Viktors Kalniņš (Viks), Zane
Brūvere, Indra Sproģe, Maija Stepēna.
Pozitīvi emocionālus brīžus noteikti radīs Austrasbērns mūziķis Uldis Kākulis.
Festivāla apmeklētājus gaidīs arī armijas ieroču demonstrācija, armijas katlos
vārītas putras ēšana un daudz kas cits.
Festivālu noslēgs lāpu gājiens uz
Salacgrīvas kapiem, kur apglabāti Lāč
plēša Kara ordeņa kavalieri, kas tiks
godināti, izejot sveču gaismas atceres
ceļu.
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas muzejs atkal kļuvis bagātāks. Esam saņēmuši lielu un bezgala
skaistu dāvanu no mākslinieces Daces
Paeglītes, dz. Liepas - plašu gleznu
un zīmējumu kolekciju. Mūspusē pazīstamā Ausekļu skolas pārziņa Jūlija

Liepas mazmeita, Mākslas akadēmijas
studiju laikā uzturēdamās savā dzimtajā pusē, ir daudz strādājusi un pētījusi, gleznojusi un zīmējusi. Mākslinieces īpašie modeļi ir bijuši Kuivižu
zvejnieki,viņu smagnējie augumi, sa-

strādātās rokas,viņu darbs un sadzīve.
Svarīga vieta darbos ierādīta arī laivām,
tīkliem, kuģiem un, protams, arī jūrai.
Pati māksliniece saka: - Tie ir tikai atmiņu dokumenti vai piezīmes šodienai.
Taču mūsu vērtējums ir - šiem darbiem
piemīt gan kultūrvēsturiska vērtība, gan
augsta mākslinieciska kvalitāte.
18. oktobrī Salacgrīvas muzejā tika
atklāta D. Paeglītes nozīmīgai jubilejai
veltīta personālizstāde Kuiviž’ vīr’ un
kuģ’, kur izlikts gandrīz viss nozīmīgais
dāvinājums. Muzejā varēja pārliecināties, cik pazīstami ir mūsu zvejnieki, kā
viņi attēloti, kādi kuģi piestājuši ostā,
kādas laivas braukušas jūrā. Salacgrīvas
muzejs visu salacgrīviešu vārdā pateicās māksliniecei, jo dāvana muzejam ir
dāvana visiem mums.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
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Skrējējus vieno trīs tilti

Šogad tradicionālajā skrējienā Trīs tilti piedalījās 172 sportisti

Siltais 20. septembra rīts daudzus
sportotgribētājus pulcēja pie Salacgrīvas
pilskalna, lai pulksten 11 sāktu 33. skrējienu Trīs tilti. 6,5 km garajā trasē devās
172 skrējiena dalībnieki, un droši var teikt,
ka šogad skrējiens bija starptautisks, jo tajā
piedalījās arī sadarbības pašvaldības no Vācijas - Handevitas - pārstāvji.
Pirmsskolas vecuma grupā ātrākie
skrējēji bija Amēlija Veide, zēnu sacensī-

bā pirmais Kristians Bērziņš, otrais Heinrihs Ende un trešais Adrians Majors.
1. - 2. klašu grupā starp meitenēm ātrākā
bija Amanda Hofmane, 2. Liene Damsone un 3. - Madara Upīte, starp zēniem
pirmais Markuss Zvejnieks, otrais Kevins Šrenks un trešais Adrians Ginters.
3. - 4. klašu grupā skrējēju bija visvairāk 21 meitene un 12 zēnu. Uzvarētāja meiteņu vidū - Limbažu un Salacgrīvas nova-

Noslēgusies motosportista
Harija Suharževska sezona

Motobraucējs Harijs Suharževskis trasē

Sveiciens visiem faniem un atbalstītajiem! Ir noslēgusies Harija Suharževska
motokrosa sezona. Pirms sezonas likās,
ka šogad nāksies izlaist visus posmus,
jo janvāri veiktā operācija rokai lika saprast - atveseļošanās būs ilga, un daktera
norādījumi sākt startēt ne ātrāk kā jūlijā
pārvilka svītru visām iecerēm. Pirmos posmus izlaidām, bet vēlme braukt bija milzīga. Vēlējos startēt Baltijas populārākajā
un ātrākajā motokrosa seriālā Superkauss,
kas norisinājās Valmierā maija sākumā. Ar
speciālu saiti uz rokas un pretsāpju zālēm,
potēm aizvadīju lielāko daļu sezonas. Zīmīgi, ka pirmajā posma roka augšējā virzienā nemaz nekustējās.
Ar īstu Auna spītību, sāpēm, cīņu ar sevi
un konkurentiem aizvadīju savu labāko un
stabilāko sezonu Baltijas populārākajā un
spēcīgākajā līgā, Superkausā izcīnot augsto 4. vietu kopvērtējumā. Piedalījos dažādos motokrosos, gūstot uzvaras Pāles
kausa izcīņā, Alojas pilsētas svētku nos-

lēguma pasākumā (superkross), Ainažu
kausa izcīņā, kur apsteidzu pagājušā gada
Latvijas MX2 čempionu un vicečempionu.
Rūjienas kausā iegūta 3. vieta, Alojas jaunās trases atklāšanas sacensībās - 2. vieta.
Esmu gandarīts par paveikto darba apjomu. Varētu uzskatīt šo par smagāko sezonu visos aspektos. Ainažos izcīnīto uzvaru MX2 klasē uzskatu par savu sapņu
braucienu. Emocijas bija neaprakstāmas,
pierādīju, ka neapšaubāmi esmu labākais
novadā un tuvākajā apkārtnē. Pēdēja gada
laikā tika veikts smags darbs un pavadīts
garas naktis, mācoties pašam salabot motocikla motoru.
Paldies maniem balstiem - Viesturam
Krumholcam, WURTH, PROCEL, AlojaStarkelsen, Auctus, SUPERKAUSS, Mārim
Kaucim, Sports Salacgrīvas novadam, TD
& A, Motofavorīts, GATVEPRO, Draugu
dārzs, kā arī manai ģimenei!
Harijs Suharževskis

da sporta skolas audzēkne, desmitgadīgā
Kitija Zaula, kura skrējienā finišēja ar ļoti
labu rezultātu - 27:45. 1. septembrī Polijā
Varšavā notikušajās Starptautiskajās bērnu sacensībās vieglatlētikā viņa izcīnīja
2. vietu 600 m skrējienā. Viņai sekoja Megija Luste un Alise Smilte. Zēnu vidū labākie bija Emīls Meļķis, Miķelis Vilkaušs un
Aleksis Goba. 5. - 6. klašu grupā uzvarēja
Dinija Klētniece, 2. vietā atstājot Danielu

Ringu un 3. - Samantu Cigansku. Zēnu
vidū pirmais finišēja Rihards Bendrāts, otrais bija Sandis Vosekalns un trešais - Niks
Jakovickis. 7. - 8. klašu grupā starp meitenēm visātrākās izrādījās mūsu viešņas no
Vācijas - Ciska Jessen un Belinda Timm,
3. vietā ierindojās Katrīna Alute. Zēnu vidū
pirmais bija Niks Normunds Zauls, otrais
Nauris Tomsons un trešais Raivo Ramba.
9. - 12. klašu grupā starp jaunietēm ātrākā
bija Sindija Zaula, otrā Solveiga Zeltiņa un
trešajā vietā Paula Kalniņa, starp jauniešiem ātrākais - Emīls Ļebedevs, aiz viņa
palika Daniels Grigorjevs un Egmārs Jubelis.
Īpaši kupli pārstāvēta bija pieaugušo
grupa. Tajā sacentās 21 sieviete un 35 vīrieši. Ātrākais šogad bija Dāvis Zariņš,
kurš trasi veica 25 minūtēs un 45 sekundēs.
Tūlīt aiz viņa finišēja Tallinas pusmaratona
dalībnieks Niks Bisenieks, trešais atskrēja
Artūrs Sestulis. Sieviešu konkurencē jau
otro gadu pēc kārtas - šogad ar rezultātu
31:54 - uzvarēja Agnija Bērziņa, 2. - Linda
Grandberga un 3. - Maruta Balcere.
Pasniedzot medaļas un diplomus, trenere Rasma Turka sacīja: - Priecē, ka ir tik
daudz dalībnieku un jūs neaizmirstat šo
skaisto tradīciju! Droši varam teikt, ka tā
turpinās paaudžu paaudzēs. Labi, ka turpināt kustēties! Savukārt Valentīns Turks
izteica pārliecību, ka šajā skrējienā daudz
kas ir atkarīgs no laikapstākļiem: - Ar tiem
šogad mums paveicās. Vidusskolēnu gan
pamaz, bet daudz ir jaunāko un pieaugušo
skrējēju.
Kad bija padzerta silta tēja un saņemti
apbalvojumi, skrējiena uzvarētāji pulcējās
kopbildei, lai pēc tam nedaudz saguruši, bet
apmierināti dodos mājup. Paldies visiem,
kuri turpina šo jauko un sportisko tradīciju!
Ilga Tiesnese

Ar lielu pārsvaru gūtas
uzvaras dambretē
Liepupes vidusskolā 11. oktobrī
notika Latvijas kausu izcīņa dambretē.
226 jaunie dambretisti trijās vecuma
grupās sacentās par
18 kausiem. Pēc
tiem tīkoja sportisti no 24 dambretes
centriem vai 72 mācību iestādēm. Kopumā tika izspēlēts
1130 partiju.
Ļoti veiksmīgs
starts izdevās Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas
komandai.
Tika izcīnīti 6 kausi.
Jaunākajā grupā zēniem par uzvarētāju
pārliecinoši kļuva
Klāvs Norenbergs. Jaunākās grupas uzvarētāji. Vidū Klāvs Norenbergs
Vidējā vecuma grupā kausus savā īpašumā ieguva Mareks (36.), Artūram Niperam (47.) un Emīlam
Andreisons un Elizabete Norenberga. Ve- Zvejniekam (54.).
Pa diviem kausiem ieguva Dobeles, Sicākajā grupā jaunietēm visas pretinieces
pieveica Paula Gūtmane. Vēl kausus šajā guldas un Kuldīgas novada sporta skolas,
grupā izcīnīja Madara Lindenberga un bet pa vienam mājās aizveda Lielvārdes
vidusskola, Tīnūžu pamatskola, Rīgas
Arturs Finogenovs.
Treneri Kārlis Ozols un Kārlis Treijs dambretes klubs Simts, Valmieras jaunieteic paldies arī pārējiem mūsējiem: Mār- šu centrs Vinda, Rīgas Juglas vidusskola
cim Magonem (5. vieta), Jekaterinai Kra- un Bauskas novada sporta skola.
Mūsu
jaunajiem
dambretistiem
sovskai (5.), Ritvaram Dubultam (7.),
Evitai Lindenbergai (7.), Laurai Mau- 24. oktobrī priekšā spraigas cīņas Latviliņai (8.), Laurai Ercikai (10.), Ilvaram jas 14. Prāta sporta spēlēs Dobelē. Jau
Dubultam (11.), Betijai Āboltiņai (12.), nākamajā dienā cīņas pasaules jaunatnes
Danielam Gordimovam (13.), Aijai Gūt- čempionātā 100 lauciņu dambretē Tallinā
manei (14.), Taīdai Kalniņai (14.), Oto- sāks K. Norenbergs un A. Gūtmane. Lai
māram Gaigalam (18.), Kristiānai Mau- viņiem veiksme!
liņai (20.), Arturam Kalniņam (20.), MiKārlis Ozols
kam Magonem (23.), Paulai Sokolovskai
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli
īpašumu Burinieki jūras krastā
Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā,

kadastra Nr. 66600070042,
kas sastāv no zemes gabala 0,0782 ha platībā
un palīgēkas 245 m2 platībā.

2014. gada 21. oktobris

Septembris Ainažu Randā

Zinību dienas rīts pirmsskolas izglītības
iestādē Randa sākās ar Mazās raganiņas
apciemojumu, kura aicināja bērnus, vecākus un skolotājas parādīt savas zināšanas
lasīšanā un rēķināšanā.
Pirmajās saulainajās septembra dienās
mazās un lielās grupas audzēkņi devās
pārgājienos. Kāds prieks valdīja bērnos!
Līdzpaņemtajās mugursomās visiem bija
sviestmaizes, suliņas un arī pa kādam kā-

rumam, lai pēc garās pastaigas kārtīgi iestiprinātos.
Visjaukāko pārsteigumu grupu skolotājas bērniem bija sagādājušas 24. septembra
rītā. Līdz ar rudens atnākšanu bērnudārzā
tika organizēts kustību rotaļu festivāls, kur
Rudens rūķis ar bērniem devās pie meža
iemītniekiem un kopā ar viņiem vingroja,
rotaļājās un palīdzēja rudens darbos.
Pārsla Perdijaka

Liepupes pagasta tautas
nams izsludina aptauju
Labo darbu balva 2014
Izsoles sākumcena - 50 000 eiro.
Izsoles solis - 5000 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 6. novembra plkst. 17. Izsole notiks 7. novembrī plkst. 11 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalības pretendentam līdz 6. novembra plkst. 17 jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB bankā, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, dalības maksa 20 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
tālr. 64071986 vai Liepupes pagasta pārvaldē - tālr. 64020142, 64020118.

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

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

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

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

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

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

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

Saimniecības nosaukums

Kvartāla
Nr.

Nogabala Nr.

Kadastra apz.

Nogabala
Pārdo
nosacītā cena
šanas
izsolei €
platība m²

1.

Ķīļmeži, Ainažu pagasts

1

2

66250010040

118,05

2940

2.

Ķīļmeži, Ainažu pagasts

1

1

66250010040

8,42

154

3.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

2; 6; 8

66250010059

67,75

1165

4.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

7; 9; 12

66250010059

10,19

135

5.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

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

246,46

3950

6.

Vabriči, Ainažu pagasts

354

25; 26

66250010059

25,78

400

7.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

2

66720030045

56,28

270

8.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

10

66720030045

15,66

120

9.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

8; 12

66720030045

52,74

550

10.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

18

66720030045

73,29

750

11.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

1

66720030045

526,35

4900

12.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

9

66720030045

328,44

9000

13.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

9; 14; 15

66720030045

312,81

6410

14.

Sarmi, Salacgrīvas pagasts

1

17

66720030045

375,88

10 900

15.

Spurdzes, Salacgrīvas pagasts

1

1; 3; 4; 5; 8

66720090216

588,37

12 140

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

Nolikums

Labo darbu balvas pieteicēji ir Liepupes pagasta iedzīvotāji un Liepupes pagasta iestādes. Balvai var pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2014. gadā nesavtīgi darbojies
Liepupes pagasta iedzīvotāju labā. Pieteikumā norādāms balvai izvirzītā cilvēka
konkrēts devums, kā arī pieteicēja dati.
Anketas izgriežamas no Salacgrīvas No-

vada Ziņām vai saņemamas tautas namā.
Tās jāiesniedz Liepupes pagasta pārvaldē,
pagasta tautas namā, Liepupes un Tūjas
bibliotēkā līdz 10. decembrim. Par derīgām tiks uzskatītas šim nolikumam atbilstošas, parakstītas un noteiktā termiņā
iesniegtas anketas. Balvas tiks pasniegtas
Labo darbu balvu sarīkojumā 21. decembrī Liepupes pagasta tautas namā Duntes
Mežgravās.

Anketa
Labo darbu balva 2014
Labo darbu balvai piesaku _____________________________________________
Adrese: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pamatojums: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: ______________________________________________
Adrese: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tālrunis: _____________________
Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
__________________________________________________________________
(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums )

Par e-pakalpojumu iespējām

30. septembrī ZZ Dats (uzņēmums kas
nodarbojas ar oriģinālprogrammatūras
izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu) organizēja informatīvo konferenci pašvaldību
vadības pārstāvjiem, finanšu un IT nodaļu
vadītājiem par Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) attīstību.
Konferences mērķis bija pulcēt ekspertus, speciālistus un ieinteresētās puses, lai
iepazīstinātu ar jaunākajiem IT risinājumiem pašvaldībām, VPS sasaisti ar valsts
reģistriem un reģistru datu izmantošanu,
procesu optimizāciju un informācijas
sistēmu integrāciju, e-pakalpojumu iespējām un bezpapīra tehnoloģijām. Konferencē no 90 Latvijas pašvaldībām bija
vairāk nekā 200 dalībnieku, viņu vidū arī
Salacgrīvas novada domes darbinieki.
Salacgrīvas novada dome jau šobrīd
izmanto ZZ Datu piedāvātos pakalpojumus: PERS - iedzīvotāju uzskaite un dzīvesvietas reģistrācija, DZIMTS - personas
dzimtsarakstu reģistrācija, SOPA - sociālās
palīdzības administrēšana, NINO - nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un
e-pakalpojumus (e-loms un NĪN (nekustamā īpašuma nodokļa) paziņojumi).
Runājot par e-pakalpojumu neizmantotajām iespējām, ZZ Dati mārketinga

speciāliste Vita Jekimova kā pozitīvo
piemēru minēja Salacgrīvas novadu, kurā
38% īpašnieku saņem nekustamā īpašuma paziņojumus e-pastā. Šobrīd tas ir
labākais rādītājs starp Latvijas novadiem.
Izmantojot elektroniskos pakalpojumus
un pateicoties abpusējai sadarbībai ar
ZZDati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas, sociālās palīdzības, iedzīvotāju uzskaites un personas dzimtsarakstu reģistra jomā, finansiālais ieguvums
(papīrs, druka, pasta izdevumi, aploksnes,
cilvēkresursi) ir vairāk nekā 7000 eiro.
Salacgrīvas novada dome piedāvā nekustamā īpašuma nodokli par zemi un
ēkām maksāt, izmantojot e-pakalpojumu saiti www.epakalpojumi.lv. Portālā
apkopota nekustamā īpašuma nodokļa
informācija. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt no
pašvaldības savā e-pastā ne tikai nodokļa
maksāšanas paziņojumu, bet arī citus ar
NĪN saistītus dokumentus un atgādinājumus par nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos. Jāveic tikai pieteikšanās elektronisko dokumentu saņemšanai uz e-pastu
vai īsziņā! Tas ir vienkārši un ieekonomēs
laiku un naudu visiem!
Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 21. oktobris

Vilnītī Salacgrīvā pagarināts
darba laiks

Ar 20. oktobri pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā
darba laiks pagarināts līdz pl, 18. Iestādē no 17.30 līdz 18.00 darbosies dežūrgrupa Pūcītes. Tās darbība noteikta uz pagaidu laiku līdz 31. decembrim, lai izpētītu
pieprasījumu un reālo apmeklējumu. Ja dežūrgrupas darbība būs pieprasīta un tās
darbība lietderīga, ar 2015. gada 1. janvāri tā darbosies pastāvīgi.
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas p.i.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2012. gada 21. marta saistošajos
noteikumos Nr. 10 Par līdzfinansējuma
samaksas kārtības ieguvi
Salacgrīvas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada
6. oktobra sēdes lēmumu Nr. 353 (protokols Nr. 10; 3.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu,
likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2012.
gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.
10 Par līdzfinansējuma samaksas kārtības
ieguvi Salacgrīvas novada šādus grozījumus:
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6.Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts:
6.1. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, 7euro mēnesī;
6.2. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā, 9 euro mēnesī;
6.3. audzēkņiem, kuri apgūst Salacgrīvas

novada mākslas skolas interešu izglītības
programmu,6 euro mēnesī;
6.4. audzēkņiem, kuri apgūst Salacgrīvas
novada mūzikas skolas sagatavošanas klases mūzikas pamatu mācību programmu,
15 euro mēnesī.”
2. Saistošo noteikumu 6.4. apakšpunkts
stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.
3. Saistošo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3.
apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada
1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2015. gadā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada
17. septembra sēdes lēmumu Nr. 325 (protokols Nr. 9; 6.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu, 3. panta 1.6 daļu,
9. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība
2015. gadā realizē likuma Par nekustamā
īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Salacgrīvas novada
pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi zem
šīm mājām, kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta
lauksaimniecībā izmantojama zeme, kādā
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, un kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek
apliktas būves, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar
pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma
tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
Zemesgrāmatā), vai likuma Par nekustamā īpašuma nodokli septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.

3. Neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības.
4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Salacgrīvas novada
būvvalde.
6. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu - septiņus
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 06.10.2014. lēmumam Nr. 353
(protokols Nr. 10; 3.§)
Saistošo noteikumu Nr. 10 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos
Nr. 10 «Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības
ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs» projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādama informācija

Saistošie noteikumi tiek grozīti ar mērķi noteikt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par interešu izglītības ieguvi Salacgrīvas novada mūzikas
skolā.
Saistošie noteikumi tiek grozīti ar mērķi noteikt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par interešu izglītības ieguvi Salacgrīvas novada mūzikas
skolā audzēkņiem, kuri apgūst Salacgrīvas novada mūzikas skolas sagatavošanas klases mūzikas pamatu mācību programmu. Saistošajos
noteikumos tiek mainīts vecāku līdzfinansējuma apmērs.
3. Informācija par
Saistošo noteikumu 6.1. - 6.3. punktu pieņemšana budžetu neietekmē.
plānoto projekta ietekmi 6.4. punkta pieņemšana - uz 12 sagatavošanas klases audzēkņiem
uz pašvaldības budžetu budžeta gadā papildus vecāku maksai pašvaldības finansējums tikai
darba algām 2551 euro.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašplānoto projekta ietekmi valdības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
konsultācijām ar
privātpersonām
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PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 17.09.2014. lēmumam Nr. 325
(protokols Nr. 9; 6.§)
Saistošo noteikumu Nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2015. gadā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta nepiecieša- Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta 8.1 daļā, 3. panta
mības pamatojums
pirmās daļas 1.1 punktā, 1.4 punktā, 1.6 punktā un 9. panta otrajā daļā
noteikts, ka pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt: 1) ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu); 2) noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei; 3) noteikt vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nekustamā īpašuma
nodokļa likmi; 4) aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli būves, kuru
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums.
2. Īss projekta satura
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā īrnieki, nomnieki,
izklāsts
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas
privatizācijai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) ), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi.
2. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi
aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības (pie aprēķina jāņem vērā
lielākā kadastrālā vērtība).
4. Noteikt, ka būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētā kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
5. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu - septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
3. Informācija par
Papildus budžetā plānoti ieņēmumi no neapstrādātās lauksaimniecībā
plānoto projekta
izmantojamās zemes aplikšanas ar nodokli (pamatojoties uz Lauku atietekmi uz pašvaldības balsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
budžetu
šā gada novembrī pašvaldībai sniegtajiem datiem), vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā (nepieciešams Būvvaldes
izsniegts akts par ēku un nekustamā īpašuma stāvokli), un pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes sniegtajiem datiem, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā būves, kurām būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums.
4. Informācija par
Pakāpeniski tiks sakārtota apkārtējā vide (sakoptas lauksaimniecībā
plānoto projekta
izmantojamās zemes, nojauktas vai atjaunotas vidi degradējošas, saietekmi uz
gruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, ekspluatācijā nodotas
uzņēmējdarbības vidi ēkas un būves, kam beidzies būvniecības termiņš), kas sekmēs gan fipašvaldības teritorijā zisko, gan juridisko personu uzņēmējdarbības sfēras attīstību.
5. Informācija par
Netiek mainīta.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
Nav veiktas.
konsultācijām ar
privātpersonām
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Sveiciens jubilāriem!
Uzticies cilvēkam un paņem tā smaidu To īsto, ne smīnu,
Ņem droši, nebaidies, gan jau atdosi,
Tikai varbūt kādā ēnainā brīdī
Tieši tev tas visvairāk būs vajadzīgs.

Mēs katrs spējam BALTĀKOS
BRĪNUMUS RADĪT - no
zieda, no krāsas, no gaismas,
no vārda… Mēs katrs protam
tos tālāk dot, mīlot un atbildes
neprasot. Vēlam smaidīt un
dāvāt smaidu citiem, jo kas gan
var sasildīt labāk!

Aicinām visu vecumu
dejotgribētājus un dejas entuziastus

SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ

sākt līnijdeju
nodarbības

Salacgrīvas kultūras namā.
Nodarbības vadīs
vairāku starptautisko konkursu
dalībniece un uzvarētāja Dace Zaķe.
Nodarbības notiks
otrdienās pulksten 18.30.
Ja jums ir jautājumi, zvaniet
Dace - 29124967!

Uz tikšanos!

1. novembrī plkst. 20 Lauvu TN

atpūtas vakars
Nāc gadu spietā veldzēties.
Balli spēlēs Trešā brigāde.
Ieejai 2 eiro.

17. novembrī plkst. 14
Lauvu TN un
saviesīgā biedrība Svētupes Lauva
ielūdz uz izstādes
par mākslinieciski radošām
personībām Lauvu pusē
No mācekļa līdz meistaram
atklāšanu.

līdz 19. novembrim
karikatūrista un mākslinieka

KRISTAPA
AUZENBERGA
darbu izstāde

Ainažu kultūras namā novembrī

1.XI 17.00 Sandras Lagzdiņas gleznu
izstādes atklāšana
		 18.00 muzikāla teātra izrāde
				
Dzejniece. Mirdzas Ķempes
				
mīlestība.
Lomās: Raimonda Vazdika,
Ģirts Šolis un Andris Bulis.
Režisors: Ģirts Šolis.
Ieeja - 7 eiro
16.XI 18.00 romantisks koncerts Viņš un Viņa
		 21.00 svētku balle. Spēlēs grupa
				
Visi ierobežojumi atcelti (Cēsis).
Ieeja - brīva
30.XI 16.00 Pirmās adventes koncerts
				
Ceļā uz Ziemassvētkiem

Sācies lašu un taimiņu
nārsta laiks

Janvāra beigās pie Salacas esošas pašvaldības parakstīja sadarbības līgumu
par upes saglabāšu un attīstību. Katra no
līguma parakstītājām pašvaldībām dara
daudz, lai Salacu un tās resursus nosargātu un saglabātu. Salacgrīvas novada
dome šobrīd lielu uzmanību pievērš lielākajai Salacas bagātībai - lašiem un taimiņiem.
1. oktobrī sākās lašu un taimiņu nārsta
laiks, kad šo zivju makšķerēšana ir aizliegta. Jau esam rakstījuši, ka Salacgrīvas novada dome Zivju fonda finansētajā
projektā papildinājusi zivju resursu aizsardzībā iesaistīto inspektoru un pilnvaroto personu aprīkojumu. Iegādāto termovizoru - nakts redzamības ierīci, trīs
UHV radiostacijas un videoreģistratoru,
kas nodrošina pusstundas ierakstu un palīdzēs strīdu situācijās, - izmantos makšķernieku kluba Salackrasti vīri, kuri
dosies lašu un taimiņu sargāšanas reidos.
Projektu koordinatore Solvita Kukanovska uzsver: - Iegādātais aprīkojums
izmantojams zivju resursu aizsardzības
reidos, kas, sadarbojoties pašvaldībai,
valsts institūcijām, makšķernieku klubam «Salackrasti» un Vidzemes zvejnieku biedrībai, notiks oktobrī un novembrī.
- Lašu un taimiņu nārsta laikā rīkosim
ne tikai reidus, bet vairākās vietās pie
upes izvietosim videonovērošanas kameras, kas fiksēs visu pie upes notiekošo.
Nārsta sargāšanā pirmo reizi izmantosim nakts redzamības termovizoru. Tas

nozīmē, ka upe būs pārskatāma arī diennakts tumšajā laikā, - stāsta novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Atgādinām, ka par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu tiek uzlikts naudas
sods no 20 līdz 500 latiem, konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis. Savukārt
par nelikumīgi iegūto zivju pirkšanu,
pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai
transportēšanu tiek uzlikts naudas sods
no 50 līdz 300 latiem, konfiscējot pie
pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūtās zivis.
Maluzvejniekiem der padomāt, jo par
laša vai taimiņa iegūšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā saudzēšanas laikā
normatīvie akti paredz kriminālatbildību, kā rezultātā tiesa var noteikt brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem,
piespiedu darbu vai naudas sodu līdz
40 minimālajām mēnešalgām, kā arī jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais zaudējums.
Lašu un taimiņu nārsta laikā Salacgrīvas novada dome izsludina akciju
Upes sargs, kuras laikā aicina iedzīvotājus piedalīties lašu un taimiņu sargāšanā. Izdarīt to var pavisam vienkārši - ja redzi maliķi darbībā, nofilmē vai
nofotografē viņu un atsūti materiālu
mums uz ilga.tiesnese@salacgriva.lv.
Labāko materiālu autors saņems balvu.

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

Ilga Tiesnese

2014. gada 21. oktobris

Salacgrīvas kultūras namā

24.X 18.00
kinorežisora Andra Gaujas jaunā spēlfilma Izlaiduma gads. Ieeja 2 eiro
l Salacgrīvas fotostudijas IZSTĀDE (jaunā Salacgrīvas novada kalendāra konkursa bildes)
11.XI		 Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivāls Brauc mājās, latvieti!
			
11.00 festivāla atklāšana, festivāla uzvarētāju (skolēnu/skolotāju/bibliotekāru)
godināšana, laureātu dzejoļu/eseju lasīšana, grāmatas Brauc mājās, latvieti!
				
atvēršana un tikšanās ar autoriem, kopīga fotografēšanās.
Kultūras nama foajē atradīsies sagatavoti dāvinājumi (grāmatas no izdevniecībām).
Tas domāts katrai no 27 skolām, kuru skolēni piedalījās konkursa 2. kārtā
(darbi atsūtīti uz Salacgrīvas bibliotēku)
			
12.30 kultūras nama atsevišķās auditorijās ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem
tiekas literāti Jānis Streičs, Arnolds Auziņš, Valdis Rūja, Ronalds Briedis,
Viktors Kalniņš (Viks), Uldis Auseklis, Andris Akmentiņš, Eduards Aivars,
Zane Brūvere (Pētera Brūvera meita), Indra Sproģe (grāmatu Joka pēc alfabēts,
				
Miljons u.c. autore)
			
13.30 pusdienas - armijas lauku virtuves cienasts (blakus kultūras namam)
			 14.30 dzejas lasījumi: Arnolds Auziņš, Valdis Rūja, Melānija Vilka, Ronalds Briedis,
Viktors Kalniņš (Viks), Uldis Auseklis, Andris Akmentiņš, Eduards Aivars,
Zane Brūvere, Indra Sproģe, Lija Blūma.
Dzied un spēlē Uldis Kākulis (Austras Pumpures skolnieks)
			
16.30 lāpu gājiens no kultūras nama uz Salacgrīvas kapiem
			 16.45 piemiņas brīdis kapsētā
			 Festivāla laikā 1. stāva vestibilā
l  Zemessardzes ieroču demonstrējumi
				
l  Bērnu zīmējumu izstāde
				
l  Grāmatu komercizstāde
				
14.XI		 18.00 dokumentālā filma 4. maija republika (režisore Antra Cilinska,
TV sejas Jāņa Dombura scenārijs)
Filma ir ļoti aktuāla publicistiska lente, kas runā par to, kā Latvija dzīvojusi šos
pēdējās neatkarības gadus, kādi politiski un sabiedriski procesi norisinājušies
mūsu valstī. Tā atgādina un analizē gan valstsvīru darbību, gan bezdarbību.
				
- No vienojošas pacilātības, atbrīvojoties no PSRS, mērķiem par tiesiskumu un
				
demokrātiju, nonācām līdz plaisai starp varu un tautu, miljonāriem un
				
nabadzīgajiem, politiskām partijām, kas nepārstāv vēlētājus. No privatizācijas un
				
nacionālā kapitāla atbalstīšanas nonācām līdz prihvatizācijai, ofšorizācijai un
				
valsts nozagšanai. Līdz banku bankrotiem, kas mums ir maksājušu tik dārgu cenu.
				
No «Baltijas tīģera» līdz ekonomikas burbulim un visdziļākajai krīzei globālā
				
mērogā. Kāpēc? - jautā filmas autori. Ieeja 1 eiro
17.XI		 18.00 valsts svētkiem veltīts sarīkojums
l  Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja D. Strauberga uzruna
				
l  koncerts Trīs Latvijas tenori - Latvijai un pasaulei
				
l  balle, spēlēs grupa Sympathique
				
Ieeja brīva
21.XI			
kino Uz spēles - Latvija (režisora Pētera Krilova spiegu stāsts par reālajiem
notikumiem, kas bija pamatā Aloiza Brenča filmai Kad lietus un vēji sitas logā).
Ieeja 1 eiro
				
Teātra studijas Visa veida versijas izrāde Zaļā zona

Liepupē

l Duntes Mežgravās Dignas Čuikovas gleznu un fotokonkursa Puķes un ziedi darbu izstāde
25.X		 19.00 Duntes Mežgravās Ražas balle
l  Salacgrīvas novada konkursa Sakoptākā
				
				
sēta noslēgums. Laureātu sumināšana.
l  Viesosies Ingus Pētersons ar programmu
				
				
Zelta dziesmas
l  Tradicionālais zaptu konkurss un
				
degustācija ar Liepupes amatierteātra
izdarībām (piedalās visdažādāko veidu
ievārījumi, konservējumi, sulas, vīni un
citi brūvējumi)
l  Muzicēs Trešā brigāde (Māris Balodis &Co )
				
Ieeja - 3 eiro. Konkursu dalībniekiem ieeja brīva!
Vietas pie galdiņiem, lūdzu, rezervēt pa tālruni 64023932 vai tautas namā.
Novembris - kino mēnesis!
5.XI		 19.00 Duntes Mežgravās spēlfilma Izlaiduma gads
27. augustā Monreālas (Kanāda) kino festivālā notika režisora Andra Gaujas
jaunās spēlfilmas Izlaiduma gads pirmizrāde. Tas, ka šī prestižā kino festivāla
debijas konkursu programmā starp tikai 18 filmām no visas pasaules tika iekļauta
arī latviešu filma, noteikti apliecina, ka šī filma veidota pēc augstas kvalitātes
standartiem un būs interesanta arī Latvijas skatītājiem.
				
Izlaiduma gads ir patiess stāsts par vidusskolas klases attiecībām ar jauno
skolotāju (Jaunā Rīgas teātra aktrise Inga Alsiņa) un noteikti uzrunās gan
vidusskolēnus, gan viņu vecākus.
Filmu ieteicams skatīties no 16 gadu vecuma. 90 min. Ieeja 1 eiro
12. XI 19.00 Tūjas Ābeļziedos dokumentāla filma Nāc ar mani padejot
Filma ir skaista un interesanta ar to, ka tajā atspoguļota ne tikai klasiskā Deju un
dziesmu svētku norises daļa, bet arī tā svētku daļa, kas visbiežāk paliek aiz kadra,
bet bez kuras šis pasākums nav iedomājams - satikšanās, kopmītnes, jauniešu
vakara ballītes, negulētie rīti, celšanās uz mēģinājumiem agrajos rītos utt.
Režisors Dzintars Dreibergs. Ieeja brīva.

18.XI		 16.00 Duntes Mežgravās valsts svētku sarīkojums
l  Svētku uzruna
				
l  Tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts
				
l  Dzimšanas dienas torte
				
l  Dokumentālā filma 4. Maija republika
				
Filmā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kas un kāpēc ir noticis ar mūsu valsti
tās visjaunākajā vēsturē - 20 neatkarības gados, un kas notiks turpmāk.
Režisore un producente Antra Cilinska, scenārija autors Jānis Domburs.
Ieeja brīva.
25.XI		 19.00 Duntes Mežgravās dokumentālā filma Māra
				
Filma seko režisores Māras Ķimeles attiecībām ar vecomammu, dēlu un darbu,
dokumentējot teātra kā nereālas realitātes tapšanu ne tikai uz skatuves, bet arī
ikdienas dzīvē. Visi šīs dokumentālās filmas varoņi tēlo - daži vairākas lomas,
daži arī paši sevi. Filma ir ne tikai par izcilu teātra personību, bet arī par Sievieti,
māti, radošu personību. Filma veidota ļoti savdabīgā rokrakstā, kā rezultātā pati ir
īsts mākslas darbs, kuras tapšanā iesaistījušies izcili veidotāji.
Režija, scenārijs, montāža - Krista Burāne, operators - Valdis Celmiņš,
animāciju režisore un māksliniece - Anete Melece, komponists - Jēkabs Nīmanis.
Ieeja 0,50 eiro.
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.

