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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs par novadā notiekošo
Salacgrīvas novads iesaistījies jautājumā par budžeta sadali pašvaldībām. Kopā
23 pašvaldības esam uzrakstījuši vēstuli
Saeimas Budžeta un finanšu komisijai,
paužot savu neapmierinātību ar valdības
un Latvijas pašvaldību savienības (LPS)
vienošanos par nākamā gada budžetu. Ar
lēmumu finansiāli atbalstīt mazāk turīgās
pašvaldības valdība cenšas mūs sanaidot,
bet tas nemaz nav vajadzīgs. Mēs nedrīkstam šķelties, mums jāstiprina LPS,
jo tā ir institūcija, kas pārstāv un aizsargā
mūsu intereses sarunās ar valdību. Pretējā gadījumā katrs pašvaldības vadītājs
centīsies panākt sev ko vairāk un labāku.
Ja iepriekš solidāri piekritām budžeta samazinājumam, pievelkot jostas, lai tiktu
ārā no krīzes, tad tagad finanšu ministrs
teic, ka situācija ir stabila, un runā par
algu pieaugumu valsts struktūrās strādājošajiem, piebilstot, ka pašvaldībām jābūt
piesardzīgām, plānojot savus budžetus,
un mums jāturpina savilkt jostas. Vai tas
ir pareizi? Mēs emocionāli jūtamies piederīgi Latvijas valstij, bet faktiski katrs
dzīvojam savā pašvaldībā. Latvijā nav
iedzīvotāju, kas nestaigātu pa pašvaldību
zemi.
Pašvaldībā reorganizēta Administratīvā komisija. Domāju, katrs novada iedzīvotājs būs pamanījis tās rezultātu, jo darbu sākusi novada kārtības nodaļa. Kārtībnieku galvenais uzdevums - sekot, kā tiek
ievēroti saistošie noteikumi. Pavisam drīz
viņi pārvietosies ar marķētu automašīnu,
tērpti formastērpos.
Lai optimizētu darbu, reorganizācija
šobrīd notiek Salacgrīvas būvvaldē. Tiek
gatavots projekts tās darbu optimizācijai.
Jau ilgāku laiku norit daudzdzīvokļu
māju apsaimniekotāju biedrību izveide.
Salacgrīvā un Kuivižos tās darbojas ļoti
veiksmīgi. Liepupē izveidotas vairākas
namu apsaimniekošanas biedrības. Priecē, ka cilvēki ir sasparojušies un gatavi
paši apsaimniekot savas mājas. Arī Tūjā
un Mērniekos visi sapratuši, ka pašiem
būt saimniekiem ir labāk. Svētciemā ne
visās daudzdzīvokļu mājās ir šīs biedrības, bet Korģenē šis jautājums vēl jārisina. Pašvaldība daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem sniedz juridiskus padomus,
piešķir līdzekļus energoefektivitātes paaugstināšanai – tie ir dāvinājumi konkrētiem mērķiem (šobrīd - siltummezglu sakārtošanai).

Plānots, ka līdz nākamgada sezonas sākumam Zvejnieku parkā būs pabeigti visi
būvniecības darbi un mums būs stadions
ar 8 celiņiem. Tas būs aprīkots, lai varētu
organizēt liela mēroga sacensības. Esam
noslēguši līgumu ar projektēšanas kompāniju, kas projektu pārstrādās labākā
kvalitātē. Stadionā būs skrejceļi ar modernu segumu, sakārtoti vieglatlētikai nepieciešamie sektori. Esmu apskatījis jau esošās sporta būves un varu teikt, ka Latvijā
nemaz nav tik daudz stadionu, kuros var
rīkot plaša mēroga sacensības. Zvejnieku
parks noteikti kļūs par vietu, kur notiks
dažādas sacensības vieglatlētikā.
Nākamajā domes sēdē pieņemsim lēmumu par noeju lokālplānojuma izstrādi
visā piekrastes teritorijā. Esam aktivizējuši noejas izveidi Svētciemā, bet pārrevidēt vajag visas noejas, lai cilvēkiem
būtu pieeja pie jūras. Šobrīd ir tā – noeja
skaitās, bet īsti nedarbojas, jo daudzviet
ir uzraksts Nikns privātīpašnieks. Pēc lokālplāna izstrādes panāksim, lai šīs noejas
tiktu reāli ierīkotas un arī darbotos. Process ir vienkāršs: ja teritorijas plānojums
paredz noeju, tad pašvaldība ar tiesas
lēmumu var uzlikt apgrūtinājumu un šo
noeju ierīkot, izmaksājot nelielu kompensāciju. Jāsaprot viens – ja jūras krastā ir
īpašums, aiz kura seko publiskais īpašums
(bet pludmale ir publiska!), iedzīvotāju
pārvietošanos nedrīkst ierobežot.
Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldībām
ir samazināti, bet situācija uz pašvaldības
ceļiem ir kritiska. Lai apdzīvotajās vietās
sakārtotu un uzlabotu ceļa segumu, esam
papildus piešķīruši 100 000 latu. Prioritāri
noteikts, uz kādiem lauku ceļiem tiks uzbērta maltā grants jeb drupinātais asfalts.
Līdzekļus, ko šobrīd paņemam no pamatbudžeta ceļu sakārtošanai, plānojam
atgūt, izsolēs pārdodot pašvaldības mežus. Ir izveidota komisija, kas sekos, lai
pašvaldības meži tiktu apsaimniekoti atbilstoši apsaimniekošanas plāniem. Par šo
jautājumu esam domājuši ilgu laiku, līdz
šim nebijām pievērsušies labai mežu apsaimniekošanas praksei.
Risinās sarunas ar Positivus festivāla organizatoriem. Pagājis zināms laiks,
kopš esam noslēguši līgumu. Kopdarbība mums izveidojusies ļoti laba, bet, jāteic, festivāls ir attīstījies, radušies pilnīgi
jauni apsvērumi. Gatavojamies pārslēgt
līgumu ar Positivus grupu, lai precizētu,
kādas ir katra atbildības un kompetences

šī festivāla rīkošanā. Domāju, ka vienosimies par ilgāku līguma darbības periodu.
Beidzot sākas rekonstrukcija jauniešu
iniciatīvas centrā. Tas diemžēl būs slēgts
līdz remonta beigām. Jau ar nākamo nedēļu sākas būvdarbi, un pati ēka iegūs labāku izskatu, tai būs 3. stāvs un jauniešiem
atbilstošas telpas.
Noslēdzies konkurss par mūzikas un
mākslas skolas rekonstrukciju. Bijušajā
mūzikas skolā, optimizējot izvietojumus,
plānots iekārtot telpas gan mūzikas, gan
mākslas skolai. Projektā tiks investēts
aptuveni 200 000 latu - Eiropas Savienības finansējums. Mākslas skola pārcelsies
uz jaunām telpām un turpinās darboties
Upesjennās. Līdz 1. aprīlim šie darbi jāpabeidz. Paldies mūzikas skolas direktorei, kura aktīvi piedalījās projekta izstrādē!
Aktuāls šobrīd ir jautājums par sociālo
fondu, jo ir cilvēki gados, kuri vēlas, pašvaldībai atdāvinot savu dzīvokli, doties uz
pansionātu. Patiesībā viņi šo dzīvokli novēl visiem vecajiem ļaudīm, lai palīdzētu
veidot stabilas vecumdienas. Paldies tiem,
kuri ar izpratni izturas pret šo pašvaldības
aktivitāti. Cilvēks, novēlot savu dzīvokli
vai īpašumu pašvaldībai, nodrošina sev
pilnu pansiju dzīvošanai pašvaldības pansionātā. Šie dzīvokļi pēc tam tiks izmantoti sociālo jautājumu risināšanai. Visi
ieņēmumi, kas būs iegūti, šos dzīvokļus
izīrējot vai pārdodot, nonāks novada sociālajā fondā.
Šobrīd domājam, ko darīt ar Tūjas pasta telpām. Ir ideja tur veidot sabiedrisko
centru, jo tās ir pašvaldības telpas, ko
varētu lietderīgi izmantot sabiedriskajām
vajadzībām. Diemžēl pastu saglabāt Tūjā
neizdevās.
Ļoti svarīgs ir jautājums par Salacgrīvu kā reģiona attīstības centru. Analizējot
situāciju valstī, daudzos skaitļos un rādītājos Salacgrīvas novadā ekonomiskais
stāvoklis stipri uzlabojies. Esam apsteiguši dažus rajona centrus. Mūs izbrīna
tas, ka Nacionālajā attīstības plānā (NAP)
Salacgrīvas novads nolikts zemākā pakāpē nekā daža pašvaldība, kas tur mākslīgi
jātutina. Esam uzrakstījuši pamatojumu
premjeram un visām Saeimas frakcijām,
arī Pārresoru koordinācijas centram, kas
tieši nodarbojas ar NAP izstrādi. Šobrīd
gaidām atbildi. Grūti pateikt, ko valdība
ņems vērā un ko ne, bet centīsimies panākt, lai Salacgrīvas novads tiktu atzīts

Būvēsim promenādi kopā!
Aicinām būvēt kopīgi! Lai padarītu mūsu pilsētu izskatīgāku, jau šoruden Salacas labajā krastā sāksim būvēt promenādi. Atnesiet, atvediet,
atveliet akmeņus 40 - 60 cm diametrā un tapsiet
ierakstīti promenādes būvētāju sarakstā! Reģistrēties varat, zvanot vai sūtot īsziņu Ilgai Tiesnesei
26545574, vai rakstot ilga.tiesnese@salacgriva.lv.
Sarakstu publicēsim novada mājaslapā un Salacgrīvas Novada Ziņās.
Līdz šim akmeņus promenādes būvniecībai
atveduši Andris un Lidija Jirgensoni, Dainis Seržants, Baltic Forest un Salacgrīvas Nord Terminal, Ligita Šteina, Edgars Snuķis, Raitis Haritonovs, Guntis Zeimanis, SIA Kubikmetrs, SIA
Celsim un SIA Acteks būvmateriālu veikals, En-

nīšu ģimene, Kalniņu ģimene no Caunīšu mājām,
Haralds Cielavs, Aldis Kalniņš un Ilgonis Veiss un
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Salacgrīvas
nodaļa, Liene un Māris Jermacāni, Diāna, Kaspars
un Kristers Runči, SIA JMK LUX, Evija Keisele,
Kaspars Keiselis, Mārtiņš Keiselis, Māra Keisele, Jāzeps Keiselis, Uldis Umulis, Dace Skujiņa.
Ir sarunāts transports, kas brauks uz tām mājām,
kuru īpašniekiem ir akmeņi, bet viņi tos nevar
nogādāt Salacgrīvā. Tuvākajā laikā, kad ļaus laikapstākļi, plānojam braukt uz jau iepriekš pieteiktajiem īpašumiem. Ja arī jums vajadzīgs transports
akmeņu atgādāšanai uz Jahtu laukumu, zvaniet
– 26545574 Ilgai Tiesnesei. Būvēsim promenādi
kopā!

par reģiona centru. Ja netiksim atzīti, iesim citu ceļu – esam jau atraduši sadarbības partnerus ar līdzīgām interesēm, runāsim par iespējamo uzņēmuma ienākuma
nodokļa atbrīvošanu tiem uzņēmumiem,
kas nav attīstības centrā, centīsimies atgūt
celma naudas, kā tas ir bijis kādreiz, un
investīcijām, ko privātais investē konkrētajā pašvaldībā, atbilstoši seko ES līdzekļi vai valsts investīcijas. Tās ir trīs mūsu
idejas, ko centīsimies īstenot, ja netiksim
atzīti par reģionālo attīstības centru vai
netiks izmainīts NAP, piedāvājot citu attīstības modeli. NAP esmu izanalizējis
– tas nav attīstības vai rīcības plāns, tas
vispār nav plāns. Tas ir samistrots, murgains stāstījums par to, kā būtu bijis, ja
būtu. Ja pašvaldība ir reģiona attīstības
centrs, tas nozīmē, ka tā saņem ikgadēju
vai zināmu garantētu summu. Uzskatu, ka
šajā attīstības plānā jau iestrādāta nākamā
administratīvā 33 novadu reforma - kādreizējais modelis. Jautājums – par ko tad
mēs savulaik cīnījāmies? Esam cīnījušies,
lai Salacgrīva būtu novads, nevis pievienots rajonam. Patlabanējie plāni mūs neapmierina - nauda jāiegulda tur, kur tai ir
atdeve, nevis tikai tāpēc, lai kaut ko uzturētu.
Mērniekos sakārtota ūdenssaimniecība. Salacas upe vairs netiks piesārņota ar
Mērnieku daudzdzīvokļu māju kanalizācijas ūdeņiem. Ir ierīkots jauns dzeramā
ūdens urbums, uzstādītas lokālās attīrīšanas iekārtas un izbūvēti 500 m ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem nodrošināts dzeramais
ūdens un attīrīšanas iekārtas. Tas ir vides
un patstāvības jautājums. Tā bija investīcija un finansējums no pašvaldības puses.
Paldies īpašniekam Viktoram Dammem,
kurš atdāvināja domei zemi – nekustamo
īpašumu!
Varu pateikt priecīgu ziņu tiem, kam
patīk iepirkties, – šobrīd izņemta būvatļauja, lai Salacgrīvā celtu jaunu lielveikalu. Tas būs arhitektoniski glīts objekts,
tā nebūs sendvičtipa kaste. Veikalu būvē
Madara 89, un tas atradīsies vietā, kur šobrīd ir bijušais veikals Ūķis ar skatu pret
Via Baltica. Papildus ar būvētāju vienojāmies, ka pie veikala būs liels stāvlaukums, kurā apstāties varēs arī autobusi un
vieglās automašīnas.
Stāstījumu pierakstīja
Ilga Tiesnese
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Liepupes
vidusskolas
aktu zāles
jaunā seja
Salacgrīvas novada dome februārī Eiropas Zivsaimniecības
fondā (EZF) iesniedza projektu
Mūzikas un deju studijas izveide
Liepupes pagastā un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes
pagasta Liepupes un Tūjas ciemos. Šī projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītību
un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādu paaudžu Liepupes pagasta iedzīvotājiem, kā arī veikt
teritoriju labiekārtošanu, ierīkojot pagasta bērniem rotaļu laukumus. Kopējās projekta izmaksas
ir Ls 66 978, no kurām 10% ir
pašvaldības līdzfinansējums un
90% - EZF līdzekļi.
24. septembris Liepupes vidusskolā bija svētku diena, jo
durvis pēc remonta vēra atjaunotā skolas aktu zāle jeb mūzikas un
deju studija. Rekonstrukcijas darbus veica būvfirma Kopturis-A.
Tās vadītājs Atis Jirgensons var
būt apmierināts – darbi paveikti laikus, kvalitatīvi, netraucējot
mācību darbu skolā.
Liepupes vidusskolas direktors Žanis Andže stāsta: - Zāle
nebija remontēta kopš vidusskolas nodošanas ekspluatācijā
1981. gadā. Divu mēnešu laikā

būvnieki nomainīja
nolietoto grīdu, rekonstruēja skatuvi,
elektroinstalāciju un
apgaismes sistēmu,
siltumtīklus, griestus,
nomainīja durvis, ierīkoja ugunsdrošības
un ventilācijas sistēmas. Mūsu skolas
aktu zāle nu kļuvu- Atklājot jauno Liepupes vidusskolas aktu zāles grīdu, direktors Žanis Andže uzrunāja skolēnus un pateicās būvniekiem un
si gaišāka, jaunāka pašvaldībai
un patīkamāka. Arī skolotāja
un teātra režisore Inese Broka
priecājas par glīto, gaišo zāli un
skatuvi. Īpašs prieks Inesei par
skatuves lielajiem aizkariem, kas
nu vērsies ciet un vaļā bez liela
trokšņa un piepūles.
Pirmie jauno skatuves grīdu
iemēģināja Rūķu nama mazie
dejotāji un meiteņu ansambļa dalībnieces. Atjaunotajā zālē izskanēja Liepupes vidusskolas himna
Dar’ man tēv(i)s pastaliņas...
Liepupes vidusskolas aktu zāle
tagad atvērta dziesmām, dejām un
teātra izrādēm, vēl nedaudz labiekārtošanas darbu atlicis, lai Tūjā
un Liepupē bērni varētu rotaļāties
SIA KSIL Baltic jaunizveidotajos
rotaļu laukumos.
Ilga Tiesnese Skatuvi iemēģina mazie dejotāji

Tūrisma diena
Krimalniekos
Rudenī, kad kļavu zelts un asteru pušķi
vēsta par skolas sākumu, Liepupes vidusskolā ir jauka tradīcija - adaptācijas dienu
organizēt pie jūras Krimalniekos. Tās ir kā
saldas atmiņas no aizejošās vasaras, reizē
ieskaņa jaunam mācību gadam, kura pašā
sākumā var pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, atjautību un izveicību. Tūrisma
diena - tā mazie liepupieši sauc šo jauko
tradīciju. Laikapstākļu kaprīzes mums
liedza šo pasākumu rīkot pirmajā skolas nedēļā. Tāpēc vienubrīd pat pieļāvām
domu, ka šogad būs bez šādas dienas jāiztiek, taču skolēnu lielā interese neļāva no
jaukās tradīcijas atteikties. Tūrisma diena
norisinājās 12. septembrī pēc 4. stundas.
Jūras krastā pulcējas viss skolas kolektīvs - sākot no 1. klasītes līdz pat 12.
Jauks un radošs uzdevums tradicionāli
katrai klasei ir smilšu skulptūras veidošana. Tēma katru gadu ir cita, šoreiz tā bija
zemūdens valstība. Jūras krastā cita par
citu interesantākas grupējās smilšu figūras
- jūraszvaigznes, krabji, astoņkāji, zivis,
bruņurupuči un haizivis. Skulptūru veidošana ir visas klases uzdevums, šeit savu izdomu, iztēli un fantāziju var īstenot katrs,
pieliekot roku klases kopīgā darbiņā. Tās
ir īpašas sajūtas - būt kopā vienotiem pie
jūras. Rudens pusē jūra ir noslēpumaina
un valdzinoša, daudz vientuļāka nekā vasarā, tā saviem viesiem reizē ar spirgto jūras vēju ļauj izbaudīt arī brīnišķīgu klusumu vai ieslīgt sarunās ar sevi par pagājušo
vasaru, par iecerēm un sapņiem jaunajā
mācību gadā.
Kad darbiņš pabeigts, jāpulcējas tradicionālajai fotogrāfijai katrai klasei kopā
pie sava mākslas darba. Un tad jau var sākties jautrība - sporta spēles, atrakcijas, stafetes un citi uzdevumi: zābaka šautriņas,
šķīvīša un riņķu mešana, virves vilkšana,
futbols, tautas bumba. Vidusskolēniem,

šķiet, īpaši patika šaušana mērķī ar mazkalibra šauteni, taču sevišķi atbildīgs ir
katras klases komandas starts stafetē. Piedalīties visiem - tas ir obligāts noteikums,
jo katra skolēna iegūtie punkti summējas
klases kopējā kontā. Interesanti vērot mazos pirmklasniekus (audzinātājas Sandras
Zaķes uzraudzībā sportoja 13), kuri bikli
un samulsuši, tomēr atbildīgi iesaistās kopīgajā pasākumā. Neizpaliek pa mazam
pētniekam, kuri pamanās kājas iemērkt
rudenīgajā jūras ūdenī, par spīti skolotājas
kategoriskajām norādēm, ka ūdenim tuvoties nedrīkst. Dzīvē taču viss jāizmēģina,
vai ne? Un kurš gan bērnībā spējis turēties
pretī kārdinājumam bradāt pa peļķēm, bet
te - vesela jūra!
Katru gadu lielākā atbildība par šī pasākuma rīkošanu ir sporta skolotājai Mārītei Sakārnei un 12. klasei. Arī šogad
divpadsmitie savas audzinātājas Ineses
Brokas vadībā bija gan izdomas bagāti
organizatori, gan bargi tiesneši. Tūrisma
dienā katru gadu iesaistās arī skolēnu vecāki, kuri gan palīdz un atbalsta, gan paši
piedalās aktivitātēs. Īpašs paldies Dubultu
ģimenei, kas Krimalniekos katru gadu ir
pilnā sastāvā un tētis Agris ir aktīvs sporta spēļu tiesnesis. Noteikti jāpiemin pats
laipnais Krimalnieku pludmales saimnieks
Ingus Konstants, kurš labprāt sadarbojas
ar skolu un neliedz bērniem sportot savā
īpašumā. Tā mums izdevās pelēku un nomākušos rudens dienu pārvērst krāšņos
svētkos. Tas nekas, ka izlijām - lietus netraucēja, jo sportiskais azarts ņēma virsroku. Ir tik jauki apzināties, ka dzīve Latvijā pie jūras ir īpaša ekstra, kas nav katrai
skolai, tāpēc priecājamies par mums doto
iespēju.
Arta Rubeze,
Liepupes vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas un ārpusklases darbā

Šautriņu mešana un tiesnese Inguna Cepurniece (no labās). Šautriņas met pirmklasnieki

2. klase un Inese Eglīte pie savas jūraszvaigznes
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Miķeļdiena ar olimpisko piesitienu
Salacgrīvas vidusskolā

Kas var būt labāks par gardu putru svaigā gaisā pēc labi
padarīta darba!

žādi latviešu ticējumi, tautasdziesmas,
rotaļas un citādas izdarības. Visu nedēļu
pirms Miķeļiem 1. - 4. klašu audzinātājas
rosināja skolēnus nest uz skolu ne tikai
dārzos izaugušus interesantus augļus un
dārzeņus, bet arī dažādas kompozīcijas.
Skolu piepildīja pašu raudzētu un ceptu
maizīšu smarža.
Un tā, jauki kopīgā vingrošanā izkustējušies, visi devās uz Miķeļdienas svinību
vietu netālu no jūras. Tur visus sagaidīja
smaidošās putras vārītājas Z. Mennika,
Ilma Lubiņa un skolotāja Ligita Ķūrena,
kā arī meitenes no folkloras kopas Zēģelīte. Pa ceļam katra klase vāca dabas materiālus, lai ap ugunskuru veidotu latviešu
rakstu zīmes. Visi sastājās ap izrotāto,
bet vēl neiedegto ugunskuru lielā aplī, un
Z. Mennika sāka uguns iedegšanas rituālu. Skolēni uzmanīgi vēroja, jo Zentiņa to darīja rūpīgi, ar mīlestību un lielu
atbildību, pēc visām uguns iedegšanas
paražām ar dziedāšanu un vārdiem. Kad
uguns bija iedegta, visi klātesošie tai kaut
ko ziedoja, domājot labas domas. Pie

ugunskura tika godināti visi Miķeļi un
Miki. Viņiem kopīgi nodziedāja vārdadienas dziesmiņu. Pēc tam katra klase rādīja
pārējiem sagatavoto priekšnesumu, kas
atklāja Miķeļdienas tradīcijas. Ticējumi,
tautasdziesmas, teikas mijās ar dziedāšanu, aktivitātēm. Visiem ļoti iepatikās
1.b klases skolēnu parādītā senā latviešu
spēkošanās spēle. Apļa vidū tika aicināti
arī mūsu skolas viesi - skolēni un pedagogi no Vācijas Handevitas skolas, kuri
mūsu pasākumu vēroja ar interesi. Dzirdējām divas dziesmas vācu valodā. Malači, ka nesakautrējās un nodziedāja! Viesi
tika pacienāti ar pašceptiem jumīšiem. Un
tā dziedāšana mijās ar interesantām rotaļām, dažādām izdarībām pie ugunskura.
Bet uz otra ugunskura visus tā vien gaidīja liels putras katls. Kas var būt labāks par
gardu putru svaigā gaisā pēc labi padarīta
darba! Ēda gan vācu skolēni, gan daudzi
tie, kuri mājās ikdienā uz putru pat nepaskatās. Cits pēc porcijas devās atkārtoti.
Putras vārītājām bija gandarījums, ka lielais katls tika iztukšots.
Paldies kolēģēm par lielo atbalstu šī
pasākuma sagatavošanā! Paldies I. Lubiņai! Paldies Z. Mennikai par iespēju
sadarboties! Šāda sadarbība iecerēta visa
mācību gada garumā gan klases stundās,
gan dažādos pasākumos, lai 1. - 4. klašu
skolēnos veicinātu izpratni par latvisko
identitāti un dzīvesziņu. Centīsimies lielāku uzmanību pievērst arī viņu izpratnei
par norisēm dabā. Šajā jautājumā laba
sadarbība sākta ar ZBR speciālisti Intu
Somu.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

nams, svinēs savu 80 gadu jubileju, lūgums visiem, kuru dzīve jebkādā veidā
saistīta ar šo ēku (dzīvesvieta, darba vieta
u.tml.), padalīties ar savām atmiņām, fotoattēliem u.c. materiāliem. Būšu priecīga, ja

atsauksieties (tel. informācijai 28716419,
e-pasts indrakaulina@inbox.lv).
Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama kultūras darba
organizatore

Kārtīga
izvingrošanās skolas
pagalmā
palīdzēja
pamosties
un sagatavoties
Miķeļdienas
svinībām

Nemanot aizvadīts skolas gada viens
mēnesis. Daba dara savus brīnumus - izkrāso kokus, krūmus, un Latvijā sācies
zelta rudens. Arī skolēni izkrāso savas
skolas gaitas, piedaloties interesantās aktivitātēs.
Aktivitāšu pilna Salacgrīvas vidusskolā bija arī pēdējā septembra piektdiena.
Lai popularizētu Olimpisko kustību un
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī
godīgas spēles principus, Latvijas Olimpiskā komiteja jau vairākus gadus rīko
Olimpisko dienu. Šogad tās vienojošais
moto bija Pavingrosim!. Arī mūsu skolēni
bija gatavi vienoties kopīgai rīta vingrošanai. Kad pulkstenis rādīja 10.05, skolas pagalmā pulcējās 1. - 4. klašu skolēni
kopā ar saviem skolotājiem. Vidusskolas
puiši bija sagatavojuši skaņu aparatūru,
lai mūzikas skaņas piepildītu visu skolas pagalmu. Pulksten 10.10 SWH radio
tiešraidē atskanēja Laura Reinika dziesma
Es skrienu un skolotājas Vineta Dance un
Lolita Valaņina rādīja skolēniem improvizētas kustības, ko klātesošie atkārtoja.

Visi to darīja ar smaidošām sejām, dzīvespriecīgi. Šie mirkļi radīja kopības sajūtu
ar visiem Latvijā, kuri šajā brīdī vingroja.
Domās bijām kopā arī ar tiem Salacgrīvas
vidusskolas audzēkņiem un sporta skolotājiem, kuri šo dienu pavadīja Limbažos,
lai tur startētu dažādās sporta disciplīnās.
Kaut ik pa brīdim pāri galvām pārslīdēja kāds lietus mākonis, diena bija sākusies pozitīvi un tādai tai bija jāturpinās, jo
29. septembrī saskaņā ar senām latviešu
tradīcijām tiek svinēta Miķeļdiena jeb Apjumības. Līdzīgi citiem latviešu gadskārtu
svētkiem, arī Miķeļi tiek atzīmēti. Tradicionālākais ir Miķeļdienas tirdziņš, kas
bagāts ar pašu audzētiem un gatavotiem
gardumiem. Salacgrīvas vidusskolā tāds
katru gadu ir Mārtiņos. Šis ir īstais laiks,
lai domātu par dabu, tāpēc kopā ar Zentu
Menniku no folkloras kopas Cielava nolēmām šos svētkus padarīt interesantākus
sākumskolas skolēniem un ar Miķeļdienu
saistītām tradīcijām viņus iepazīstināt, atrodoties brīvā dabā.
Ar Miķeļdienu saistīti daudzi un da-

Sagaidām rudeni...
- Sapņi dzimst arvien no jauna, / Izaug
pasakām un teikām līdz... - šie G. Cīrules
vārdi tika likti par moto fotoavīzei par
LHZB Klientu kluba Mēs paši atbalstītā
projekta Sakārtotas vides veidošana «Dižlauvās» norises gaitu.
Un tā, sagaidot rudeni, pie Lauvu tautas
nama notika saviesīgās biedrības Svētupes
Lauva rīkotā lielā rudens lustes diena. Tās
pirmajā daļā atzīmējām kāda sapņa piepildīšanos - proti, atrādījām savu veikumu
projektā gan pārējiem lauviešiem, gan
LHZB Valmieras filiāles vadītājai Agritai
Vagoliņai un šīs bankas Limbažu norēķinu
grupas vadītājai Antrai Gudaņecai. Prieks
par sakārtoto apkārtni mijās ar pateicības
vārdiem projekta atbalstītājiem, paldies
tika arī visiem čaklajiem ļaudīm, kuri palīdzēja īstenot šo sapni. Lai vēsā diena būtu
siltāka, tika iekurts pirmais ugunskurs
jaunizveidotajā šim nolūkam paredzētajā
vietā, viesi cienāti ar kliņģeri un iemēģinātas šūpoles. Pat iestādītā eglīte, par spīti
tam, ka līdz Ziemassvētkiem vēl tālu, bija
tikusi pie rotājuma. Otrajā daļā pēc jauniešu iniciatīvas notika dažādas sportiskās
aktivitātes. Katrs varēja pamēģināt pārspēt
mūsu foršāko vārtsargu Tomu jaunajos
futbola vārtos, pārbaudīt savu precizitāti
gan basketbola soda metienos, gan šautriņu mešanā, kā arī piedalīties veiklības stafetē. Šoreiz uzvarēja draudzība, bet man

Lauvās
šajā dienā
pulcējās
lieli un mazi
projekta
atbalstītāji

liels prieks par izskanējušo ideju ziemā
sarīkot galda spēļu dienu.
Mēs uzdrošināmies izpaust līdzcilvēkiem savu nākamo lielo sapni. Tā kā pēc
2 gadiem ēka, kurā atrodas Lauvu tautas
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Tikšanās ar režisoru
Jāni Streiču
Kad aktierim Ēvaldam Valteram savulaik prasīts par ilgas dzīves noslēpumu, viņš ieteicis dzīvot
tikai ar pozitīvām emocijām un
domās kavēties tikai pie labā. - Ja
esat izlasījis labu grāmatu, izdzīvojiet to! Ja esat redzējis labu filmu vai izrādi, izbaudiet to – nesiet
ilgi sevī! Ja redzat skaistu sievieti
– priecājieties par viņu! Pieņemiet
visu labo, ko dzīve jums sniedz!
Tā 11. septembrī savās atmiņās un
iedvesmojošos stāstos dalījās, manuprāt, patiešām labu filmu režisors un labu grāmatu autors - Jānis
Streičs. VKKF atbalstītā projektā
11 zaļi soļi viņš viesojās Salacgrīvas vidusskolā. Tiekot pieminēts
arī kā dzejnieks, viņš pasmaidīja,
ka tautā izdots esot tikai viens viņa
dzejolis, kas apvīts ar Raimonda
Paula melodiju un mums visiem
labi pazīstams kā dziesma Vismīļā
māte Marija no paša režisētās filmas Likteņdzirnas.
Līdz šim J. Steiču pazinu tikai
kā izcilu latviešu mākslas filmu
režisoru, noteikti jāpiemin mums
tik labi zināmās un mīļās Mans
Atmiņu stāstījumā dalās režisors un stāstnieks
draugs – nenopietns cilvēks, Li- Jānis Streičs
muzīns Jāņu nakts krāsā, Cilvēka bērns, Teātris, Likteņdzirnas, Rūdol- dzīves skolotājiem. Dusmas nevajagot ilgi
fa mantojums u.c. To teksti un dialogi krāt sevī, tās tikai dara skādi veselībai.
Stāstnieks, Pētnieks, Meistars – tie ir
jau folklorizējušies. Tās ir filmas, ko var
skatīties vēl un vēl, tās joprojām saviļno, vārdi ko vēl gribas veltīt J. Streičam. Viņa
smīdina, iedvesmo un aizkustina. Laikam zinātkāre un degsme aizrauj. Viņš muditāpēc, ka tur ir gan pašironija, gan spītība, nāja arī klātesošos izzināt sevi, pasauli,
gan dzidri skanīgā latvieša sirds un dvē- savu vēsturi. Iztaujāt vecos cilvēkus par
sele. Pateicoties šim pasākumam, tagad laiku, kurā viņi dzimuši un auguši, par atzinu, ka viņš sarakstījis arī grāmatas. Lāga miņām. Pašam tagad esot jānožēlo, ka nav
dvēseļu straumei ir suģestējoši paša autora pietiekami izprašņājis savu vecmāmiņu.
dzīves memuāri ar iekļautiem interesan- Arī man (ceru, vēl kādam) kā klausītājai
tiem stāstiem par mūžā sastaptajām lāga acis sāka mirdzēt un domas knosīties – jā,
dvēselēm. Otra grāmata - 1991. Tas garais Latvijā tik daudz nepjausta, tik daudz ko
cilvēkbērna gads - stāsta ne tikai par fil- atklāt, tik daudz interesanta. Tā ir šī burvīmas uzņemšanu, bet arī par Latvijas kultū- gā ceļošana laikā, telpā, cilvēkos. It īpaši
cilvēkos, jo reizēm arī svešiniekos varam
rā un vēsturē nozīmīgu laiku.
Streiča kungs ir arī mākslinieks, gald- pēkšņi sastapt ko ļoti pazīstamu, tuvu.
Paldies Salacgrīvas bibliotēkai un pronieks. Viņš stāstīja, kādu prieku sagādā
koka smarža, paša rokām gatavotās mēbe- jektam 11 zaļi soļi, ka man bija iespēja
les. Arī skolā sastaptos jauniešus viņš mu- parunāt ar Streiča kungu un kopā ar viņu
dināja darboties: - Dzīvojiet radoši! Paga- iepazīt arī Ainažu Jūrskolas muzeju. Tas
tavojiet kaut ko paši savām rokām, lai mēs ir pierādījums tam, ka neparastais un innekļūtu tikai par lumpeņu baru, kas atka- teresantais var būt, tā teikt, tepat aiz stūra.
rīgi no datoriem un televizoriem. Tagad Viņš pats teica: - Paldies, ka biju Latvijā!
viss dabūjams gatavs, bet cik aizraujoši Rīgā Latvijas esot maz. Tomēr domāju, arī
bijis bērnībā vairākas stundas ķimerēties tur ir liela daļa Latvijas – tādos cilvēkos kā
ar vadiņiem, līdz beidzot pie gultas dzelzs viņš. Tādos, kas sevī nes latviskuma ideju,
kājas varējis klausīties pašizgatavoto ra- kopj mūsu kultūru un mākslu un kas par
dio. Tas ir radīšanas prieks un brīnums, ko spīti negācijām un dzīves sitieniem stāv,
droši veroties saulē, lai visas ēnas paliek
mums neviens nevar atņemt.
- Neko nelaidiet tālāk par šlipsi (līdz aiz muguras.
sirdij)! - arī to savulaik ieteicis Ē. Valters.
Guna Grote-Majore
Viņu Streičs piemin kā vienu no saviem
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Noslēdzies literāro darbu
jaunrades konkurss
27. septembrī noslēdzās trešais Liepupes pagasta tautas nama izsludinātais literāro darbu jaunrades konkurss. Tajā tika
aicināti piedalīties Salacgrīvas novada
radošie un rakstošie jaunieši vecumā no
15 līdz 25 gadiem. Šīgada darbu tēma –
Es un Tu.
Jaunrades konkursam iesniegto darbu
skaits neliels – 8 dzejoļi un 1 prozas darbs.
Savus darbus bija iesūtījuši Liepupes vidusskolas skolēni Edgars Kohans, Laura
Sausiņa, Terēze Medne, Mārtiņš Ķīkulis, Lauris Ķuzis, Liene Šņore, tūjiete,
Valkas ģimnāzijas audzēkne Marta Māra
Miezīte un svētciemiete Liene Tiesnese.
Tomēr Liepupes tautas nama vadītājs un
konkursa organizētājs Andris Zunde ir apmierināts: - Šī gada konkursam iesūtītajos
darbos sajutu plašāku skatījumu, lielākas
vērtības, tie ir dziļāki un patiesāki. Esmu
patīkami pārsteigts par puišu darbiem,
malači!
Noslēguma sarīkojumā Liepupes tautas
namā uz tikšanos ar konkursa darbu vērtētāju un ekspertu, dzejnieku limbažnieku
Eduardu Aivaru bija atnākuši vien vidusskolas pedagogi un pārvaldes darbinieki.
Lai šajā pasākumā varētu piedalīties arī
paši darbu autori, žūrijas komisija lēma
nākamgad to rīkot Liepupes vidusskolā.
Vērtējot konkursam iesniegtos darbus,
dzejnieks E. Aivars uzsvēra: - Skolā ir ļoti
maz literatūras stundu, skolēni par maz
lasa, jo īpaši dzeju. Lasot dzejoļus, tās
lietas sākas tā – vispirms ir noliegums,
tad interese, kam seko vilšanās, izpratne
un zināšanas. Jaunā dzeja ir nedaudz atsvešināta, bet to jācenšas saprast. Dzeja
nav vienkārša lieta, to nav viegli analizēt
un vērtēt. Ir jāmēģina ielauzties gan jaunajā dzejā, gan klasiskajā mūzikā, visā,
kas mums nesaprasts. Savukārt Liepupes
vidusskolas literatūras un latviešu valodas
skolotājas Inese Broka un Jautrīte Marina
Liepiņa ir pārliecinātas, ka dzejoļu konkursam ir mazāk, jo skolēni nobijušies
no vērtēšanas. Pāris darbu diemžēl netika
vērtēti, jo tos iesniedza pēc noteiktā laika.
A. Zunde ir pārliecināts, ka arī nākamgad būs literāro darbu jaunrades konkurss,
kurā par ekspertu pieaicinās kādu no mūspuses dzejniekiem. - Tā ir fantastiska iespēja iedot savus darbus īsta dzejnieka
vērtēšanai. Neviens taču nav pelts, tikai
objektīvi tiek norādīts uz kļūdām. Pirmajā gadā galvenā eksperte bija mūspuses
tulkotāja Maima Grīnberga, pērn Maira
Asare, šogad arī mūspuses dzejnieks Aivars Eipurs. Katru gadu cenšamies kādu
savējo pieaicināt par ekspertu. Prieks
par tiem, kuri “izsitušies” tautās, - stāsta
Andris.
Par konkursam iesniegtajiem darbiem
dāvanas - dzejnieka Eduarda Aivara dzejoļu grāmatu un pašvaldības suvenīrus
- saņēma labākie autori: dzejoļa par sāpēm autors E. Kohans un prozas poēzijas

Žūrija un tās priekšsēdētājs Eduards
Aivars par labāko atzina tūjietes
Martas Māras Miezītes darbu

Es un Tu
Es un tu mana Pasaule,
Mēs saderam kopā.
Vismaz tā man šķiet,
Ikreiz, kad sajūtu tevi ieplūstam
manās vēnās.
Ikreiz, kad dzirdu jūras šalkas,
Kaiju saucienus un zivju smaržu.
Ikreiz kad sajūtu smiltis
manu pēdu starpās,
Es nodomāju – Jā, nu gan!
Mēs saderam kopā.
Ikreiz, kad dzirdu meža šņākoņu,
Putnu treļļus un sūnas zem kājām.
Ikreiz, kad sajūtu kokus zem plaukstas,
Es nodomāju – Es esmu tava,
mana Pasaule skaistā!
Ikreiz, kad redzu sauli pie debesīm,
Mākoņus, kuros saskatu tevi.
Ikreiz, kad sajūtu tavu vēju matos savējos,
Es nodomāju – Tu mana Pasaule
nepieradinātā.
Ikreiz, kad redzu kalnus un lejas,
Tevis domātas un veidotas.
Ikreiz, kad sajūtu, kā tu mainies,
Es nodomāju – Es tevi redzu,
mana Pasaule dažādā.
Ikreiz, kad jūtos skumji,
Es varu gremdēties tevī,
mana Pasaule lielā.
Ikreiz, kad gribas aizbēgt, man ir kur iet.
Tu esi tā, kas mani sapratīs vienmēr,
un nekad nenosodīs.
Tu, mana Pasaule siltā, esi sirdī manējā.
Es un Tu.
Tu un Es.
Mēs saderam kopā!
Pie tevis atgriezties vēl un vēl.
darba Bez vienpadsmit septiņpadsmit ne
gluži pavasara mirkļu autore L. Tiesnese. Par 3. labāko atzina M. Ķīkuli (dzejolis Tu un Es), 2. vietā L. Sausiņas tāda
paša nosaukuma darbs. Literāro darbu
jaunrades konkursa galveno balvu ieguva
M. M. Miezītes dzejolis Es un Tu. Viņas
darbs izvirzīts arī ikgadējam Salacgrīvas
novada bibliotēku un Salacas baseina bibliotēku apvienības Salacas bibliotēkas rīkotajam patriotiskās dzejas konkursam ar
iespēju tikt izdotam speciālā šī konkursa
bukletā.
Kad konkursa darbi bija novērtēti, klātesošajiem bija iespēja klausīties
E. Aivara darbus un uzdot viņam jautājumus. Šķiroties dzejnieks aicināja uz nākamo tikšanos, kas būs jau pavisam drīz –
11. novembrī Lāčplēša dienā, un tepat netālu - Salacgrīvā patriotiskās dzejas festivālā.
Ilga Tiesnese

Turpinām Oranžās dienas tradīciju
Oranžā diena tiek praktizēta visā
GlaxoSmithKline uzņēmumu grupā – tā ir
diena, kad kompānijas darbinieki bez atlīdzības veic dažādus labos darbus, palīdzot
tām iedzīvotāju grupām vai organizācijām,
kam šāds atbalsts visvairāk vajadzīgs.
Vairākus gadus augustā mēs darbojāmies Rojas pusē (vairāk: http://gsk.lv/
fokusa/news-2011-1-sep.html), sadarbībā
ar pašvaldības sociālo dienestu padarot fiziski smagākos darbus vientuļo pensionāru sētās un sakopjot pašvaldības īpašumā
esošos objektus. Šogad mūsu darbība tika
vērsta pretējā virzienā – uz līča otru pusi,
Salacgrīvu un Ainažiem.
Kā ierasts, mūsu labdarības desants sadalījās vairākās trieciengrupās, sakrāmējot pamatīgas malkas grēdas Ainažu kultūras nama šķūnīšos, satīrot un sakopjot
ceļmalas, palīdzot vientuļai pensionētai
skolotājai dārza darbos, kā arī sarīkojot radošo dienu veco ļaužu pansionātā Sprīdīši.
Ainažu pilsētas kultūras nama vadītāja
Solveiga Muciņa: - Esmu ļoti pateicīga un

priecīga par šo labdarības dienu. Divas
trešdaļas no 52 m3 lielās malkas grēdas
paguvām savest šķūnī – darbs bija apjomīgs un atbildīgs. Kultūras nama saimnieks viens pats netiktu galā. Neticēju, ka
ir vēl šādi cilvēki un uzņēmumi, kas tā paši
piesakās un bez maksas palīdz. Lūk, dažas mūsu darbinieku atziņas: - Krāmējām
malku Ainažu kultūras namā. Cilvēki, kuri
mums organizēja šādu iespēju, neticēja,
ka šādas lietas notiek! Darot labu darbu
un redzot reālu rezultātu, ir dubults prieks.
Prieks, ka pārsteidzām Ziemeļvidzemi un
parādījām, ka brīnumi notiek! Pēc Oranžās dienas aktivitātēm jūtos ļoti labi, jo
tiešām ir sajūta, ka paveicam sabiedrībai
noderīgu darbu.
Viss iepriekš teiktais tikai liecina, ka šī
tradīcija ir dzīva darbinieku sirdīs, ka darbi Oranžajā dienā tiek darīti ar prieku un
aizrautību, ka nav neviena malā stāvētāja
un īdētāja. Mēs noteikti turpināsim arī nākamgad. Gaidām idejas un priekšlikumus
no pašvaldībām – esam gatavi ierasties!

Ainažniekam Gintam Kopštālam talcinieki no GlaxoSmithKline Latvia neļāva slaistīties
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Liepupes draudze atbalsta
studentus
Šajā mācību gadā studijas sākuši tūkstoši studentu, starp viņiem ir četri – Dagnis Mitrovskis
(Liepupe), Gunta Šulce un Beāte
Liekna (Limbaži), kā arī Krista
Buša (Valmiera), kuru studijas
kļuvušas iespējamas, pateicoties
Liepupes draudzes organizētajām stipendijām. Tieši tālab studenti var apmaksāt studijas, ko
citādāk nebūtu spējuši.
B. Liekna, kura augskolā Turība studē sabiedrisko attiecību
specialitātē, stāsta: - Vēlos teikt
lielu paldies Liepupes un Limbažu luterāņu draudzēm un uzņēmumam «Sundin mežs» par
manu studiju apmaksu. Jūs devāt
brīnišķīgu iespēju! Vēl šovasar
domāju, ka augstākās izglītības
ieguve šobrīd jāatliek finanšu
dēļ. Atceroties dienu, kad uzzināju, ka ir iespēja saņemt palīdzību, manā sejā parādījās smaids.
Tās bija neaprakstāmas sajūtas,
zinot, ka viena no dzīves vēlmēm

– studēšana - var tikt piepildīta.
Tagad brīžos, kad studijas sāk
likties pārāk grūtas, atceros,
ka man dota iespēja, par kuru
es un citi tik ļoti lūdzām Dievu,
tāpēc tā jāizmanto un jānovērtē.
Ar savu paldies neizteikšu savu
pateicību pilnā mērā, bet ceru,
ka Dievs svētīs, un arī es kādam
studentam reiz varēšu palīdzēt.
Studentu stipendiju projektu
pirms vairākiem gadiem aizsāka Liepupes luterāņu draudze,
finansējot pirmā stipendiāta –
D. Mitrovska - studijas Sporta
akadēmijā. Liepupes draudze
arī turpina šo darbu. Stipendiāti
nāk no visa Vidzemes reģiona,
un kandidātus iesaka draudžu
padomes, raugoties, lai atbalstīti
tiktu gan puiši, gan meitenes no
dažādām Vidzemes pilsētām. Viņiem tiek segta studiju maksa ar
noteikumu, ka sekmīgi jāmācās
un nedrīkst būt studiju pārtraukumu. Stipendiju studenti saņem

visu studiju laikā, kamēr vien
viņiem jāmaksā par mācībām.
Līdzekļus stipendijām devusi
Liepupes draudze, Hajomas un
Sryele draudze Zviedrijā, kā arī
SIA Teredo, SIA Zīmulis un ota.
Šogad atbalstītājiem pievienojās
SIA Sundin mežs - pateicoties
tai, šogad bija iespējams atbalstīt vēl 3 studentus. Piešķirtais
finansējums palīdzēs nodrošināt
šīs programmas nepārtrauktību.
2013. gadā, kad pirmais stipendiāts beigs studijas, stipendija
tiks piešķirta vēl vienam studentam.
Liepupes draudzes priekšnieks Juris Staģis: - Mēs aicinām
visas draudzes Latvijā censties
uzrunāt uzņēmējus un arī paši
pārlūkot savus resursus, lai atbalstītu jauniešu studijas augstskolās, jo baznīcai un Latvijai ir
nepieciešami izglītoti jaunieši!
Ingrīda Briede

Biedrība Liepupe īstenojusi
jaunu projektu
Pavasara pusē biedrība Liepupe konkursā Sabiedrība ar dvēseli guva Salacgrīvas novada domes un Nīderlandes asociācijas
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) atbalstu projekta Mirklis zaļākai dzīvei īstenošanai. Kopējās projekta
izmaksas bija Ls 549,40. Par
šiem līdzekļiem paveikts daudz:
lai saudzētu biedrības ēkas pamatus no nokrišņu radītā mitruma un
nodrošinātu ērtu pārvietošanos
gājējiem, nomainīts nelīdzenais
betona plākšņu segums, ieklājot
bruģi un izveidojot ūdens noteksistēmu. Lai biedrības telpu apkārtni padarītu mājīgāku, ierīkoti
ziedu apstādījumi un pārkrāsoti
vārti. Darbu veikšanai netraucēja pat sliktie laikapstākļi. Paldies
par dalību biedrības talkā Olgai
un Valdim Lūšiem, Ilzei un Dacei Ozoliņām, Lienei Ungurei ar
dēliņu un visiem pārējiem, kuri
aktīvi iesaistījās projekta īstenošanā!
Papildus šiem darbiņiem, lai
nodrošinātu projektā izvirzīto
mērķu ilgtspēju, piesaistīts arī

z.s. Unkas Ls 1500 līdzfinansējums, par ko biedrības telpām
izveidots jauks priekšnamiņš, lai
paaugstinātu iekštelpu siltumefektivitāti un tajās ilgāk saglabātos siltums.
Projektā plānotie rezultāti ir
sasniegti – veicināta iedzīvotāju iniciatīva sakopt sabiedriska
labuma teritoriju savā pagastā,
Salacgrīvas novadā ir par vēl vienu glītu vietu vairāk, ir uzlabota
bērnu un jauniešu izpratne par
vides sakopšanas nozīmi, stiprinot vietējās sabiedrības dzīves
vides kvalitāti. Ir veikti konkrēti
labiekārtošanas darbi - sakārtota
Liepupes izglītības un kultūras
centra apkārtne, nodrošināta droša gājēju piekļuve ēkai nokrišņu
un ziemas periodā, apmeklējot
nodarbības, lekcijas, sapulces
un citas sabiedriskās aktivitātes, ir novērsti nokrišņu radītie
bojājumi ēkas pamatiem. Šī labiekārtotā un sakoptā teritorija
priecēs ne tikai Liepupes ciema
iedzīvotājus, bet ikvienu viesi
un centra nodarbību apmeklētāju. Paldies par finansiālo atbalstu

Salacgrīvas novada domei Dagņa
Strauberga vadībā un asociācijai
KNHM!
Projekta rezultātus atzinīgi
novērtēja arī Igaunijas nevalstisko organizāciju pārstāvju delegācija, kas septembra nogalē
viesojās Salacgrīvas novadā un
apmeklēja arī Liepupes izglītības
un kultūras centru. Šobrīd biedrība turpina iesāktās aktivitātes,
laipni aicinot ikvienu interesentu
apmeklēt rokdarbu nodarbības
Liepupes vidusskolas mājturības
kabinetā skolotājas Sandras Verginas vadībā 23. oktobrī, kā arī
vides aktīvista, vairāku Latvijā
zināmu šovu vadītāja un bērnu grāmatas autora Māra Oltes
uzstāšanos biedrības telpās 18.
oktobrī. Informācija par pasākumiem – Salacgrīvas novada
mājaslapā un draugiem.lv domubiedru sadaļā Izglītības, kultūras
un sporta biedrība Liepupe, kā
arī afišu veidā Liepupes pagastā.
Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta
biedrības «Liepupe» valdes
priekšsēdētāja

Mūsu ķepas aktivitātes
Kopš 2. februāra Salacgrīvas
novadā aktīvi darbojas dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu
ķepas. Tās vadītāja Ligita Šteina
stāsta par jau padarīto, tuvākiem
un tālākiem plāniem: - Savas aktivitātes sākām 12. maijā ar pasākumu „Ir tāds draugs!”. Tā bija
suņu izstāde ar parādi un notika
pirmā suņu apmācība. Tā mēs
arī turpinām. Zvejnieku parkā 2
reizes mēnesī otrdienās uz suņu
apmācību profesionāla kinologa
vadībā nāk lieli un mazi, jauni
un ne tik jauni suņi un viņu saimnieki. Instruktore Ilze Zvaigzne ir
ļoti nopietna un profesionāla, atsauksmes par viņas darbu ir ļoti
labas un rezultāti - lieliski.
Bet suņu un viņu saimnieku
skološana un mācīšana ir tikai
viena no lietām, ko dara Mūsu
ķepas. Viens no lielākajiem un
galvenajiem darbiem ir uzstādīt
kaķu mājiņas vietās, kur šo bezmāju dzīvnieku ir daudz. 17. septembrī pie savas piecistabu mājas

tika Svētciemā dzīvojošie minkas.
Mājiņa uzstādīta, lai varētu kontrolēt kaķu pulcēšanās vietas un
regulēt dzīvnieku skaitu, bezsaimnieku kaķus sterilizējot. Svētciemā par kaķu mājas iemītniekiem
rūpējas Daina un Ināra, paldies
viņām par to! Svētciemā uzstādīto kaķu māju biedrībai uzdāvināja
firma JMK Lux. Par firmas darbinieku paveikto Ligita teic tikai
labus vārdus: - Kaspars Runcis un
viņa atsaucīgie vīri darbu padarīja ar „glanci”. Tuvākajā laikā pie
savām mītnēm tiks arī Salacgrīvas
centrā dzīvojošie klaidonīši. - Cilvēki ir ļoti bezatbildīgi - iegādājas mazus kaķīšus, bet, kad minči
paaugas, tie kļūst lieki. Tad tie,
nevienam nevajadzīgi un nemīlēti,
paliek uz ielas. Tas ir cietsirdīgi, saka Ligita. Viņa aicina iedzīvotājus izteikt savas domas, kur vēl
vajadzētu uzstādīt kaķu mājas
(kur šo klaiņojošo dzīvnieku ir
vairāk), - Ainažos, Liepupē, Tūjā
vai Kuivižos.

Cilvēku reakcija uz šādām
biedrības aktivitātēm ir dažāda
– vieni atbalsta, paši pērk barību
un rūpējas par šiem dzīves pabērniem, citi īgņojas un protestē, uzskatot to par lieku laika un
naudas šķērdēšanu.
Pašlaik biedrībā top projekts,
par ko pagaidām daudz nerunā.
Mūsu ķepas Salacgrīvas novadā
vēlas izveidot otrās mājas bez
saimniekiem palikušajiem kaķiem un suņiem. Šajā un citos
projektos aktīvi darbojas visi tās
10 biedri. Pa šo laiku, pateicoties
biedru aktīvai darbībai, jaunus
saimniekus atraduši 10 kaķi un
5 suņi.
Ja kāds vēlas ar savu darbu vai
finansiāli palīdzēt Salacgrīvas
novada dzīvnieku aizsardzības
biedrībai Mūsu ķepas, zvaniet
Ligitai Šteinai (29130667) vai
rakstiet Mārtiņam Zeimanim
(martins.zeimanis@gmail.com).
Ilga Tiesnese
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Ciemos pasaku oma
no Limbažiem
Vai arī jums patīk pasakas?
Liepupes vidusskolas skolēniem
patīk, tāpēc skolas bibliotēka, sadarbojoties ar Izglītības un kultūras biedrību Liepupe projektā Literārais cikls «Sarunas. Tikšanās
ar literātiem Liepupes pagastā»
ciemos aicināja pasaku autori
no pavisam netāliem kaimiņiem,
Limbažu pasaku omu Regīnu
Ļovinu. Lai gan gadu skaits jau
sniedzas devītajā desmitā, Regīnas kundze saskata brīnumaino
visdažādākajos apkārtnes notikumos un priekšmetos, un, pieliekot klāt gudru padomu, rada jaukus, tēlainus darbus gan maziem,
gan lieliem.
Ar vairākām pasakām iepazināmies tikšanās laikā. Bibliotēkas pulciņa dalībnieces no
5. klases dramatizējumā attēloja pasakas Muša Tuša un Kode
Mode varoņus. 3. klases skolniece Samanta Andersone nolasīja
fragmentu no Apburtās zemes
pasakām, bet 2. klases skolnieks
Ilvars Dubults uzstājās kopā ar
mammu, un klausītāji uzzināja,

kā klājās lielīgajai slotai. Pasaku,
kas veltīta tieši Liepupes novada
vietām, pastāstīja pati autore, bet
vienu no jaunākajām - pasaku par
pienākumu veikšanu, ko aizmirsuši Sals un Putenis, - nolasīja
skolas bibliotekāre.
Daļa no autores darbiem jau
izdoti apgāda Jumava 4 grāmatās, bet rakstnieces pūrā ir aptuveni 200 pasaku, tādēļ dažas no
sarakstītajām viņa dāvināja Liepupes klausītājiem vēl nepublicētas. Tas rosinās mūs pašu spēkiem veidot krājumiņu, rīkojot
ilustrāciju konkursu.
Nesteidzīgu sarunu par iedvesmas rosinātājiem un traucēkļiem nelielā pedagogu un bibliotēkas draugu lokā turpinājām arī
pie tējas tases.
Paldies par iespēju mirkli atpūsties un pasapņot rudens un
skolas darbu steigā sakām visiem
pasākuma dalībniekiem, kā arī
finansētājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam un Salacgrīvas novada domei.
Sandra Zaķe

Tikšanās Ainažu bibliotēkas
lasītāju klubiņā Vārds
Septembrī Ainažu bibliotēkas
lasītāju klubiņš Vārds tikās ar
Salacgrīvas novada izglītības speciālisti Antru Paegli. Pasākuma
dalībnieces uzzināja daudz interesanta par novada skolām un bērnudārziem. Novadā tiek atbalstīta
mākslas un mūzikas skola, dažādi
interešu centri. Tāpat tas nodrošina atbalstu bērnu izglītošanai
daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm. Tiek prēmēti skolēni par izciliem sasniegumiem
dažādās olimpiādēs un konkursos.
Atzinību saņem šo skolēnu pedagogi. Novads piešķir finansējumu
dažādām izglītības formām.

Lai pārbaudītu visus novadā
reģistrētos skolas vecuma bērnus, izglītības speciālistei daudz
palīdz novada pārvalžu sekretāri.
Vecāku bezatbildības dēļ skolas
vecuma bērni tiek izvesti uz ārzemēm, nepaziņojot izglītības iestādēm. Skolēniem, kuri atgriezušies
Latvijā, lai iegūtu pamatskolas izglītību, Salacgrīvas vidusskolā ir
organizēts vakara mācību process.
A. Paegle atzinīgi vērtēja Salacgrīvas novada pedagogu darbu
pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu audzināšanā.
Rūta Lepiksone,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

No 19. līdz 21. septembrim
Turku pilsētas apgabala salu arhipelāgā (Finnish Archipelago)
Somijā notika projekta Central
Baltic Cycling vadības komitejas
un koordinācijas grupas sēdes un
tematiskais darba seminārs ar izpētes velobraucienu.
Vadības komitejas un koordinācijas grupas sēdēs, kā arī tematiskajā darba seminārā un izpētes
braucienā piedalījās Saulkrastu
novada pašvaldības un projekta
vadības komitejas pārstāvis Normunds Līcis, projekta koordinators Raitis Sijāts un projekta PR
speciāliste Vidzemē Anna Kupče.
Vizītes galvenā norise bija projekta vadības komitejas un koordinācijas grupas sanāksme, kuru
laikā tika diskutēts par projekta
attīstību un aktualitātēm. Notika
arī velobrauciens – izpētes tūre,
iepazīstoties ar Somijas labās
prakses piemēriem un pieredzi
velotūrisma attīstībā, kā arī projekta partneru prezentācijas, kas
saistītas ar velotūrisma produktu
attīstību. Vizītes noslēgumā - arī
tematisks darba seminārs un diskusijas.
Kā jau iepriekš ziņots, projekts Central Baltic Cycling jeb
pilnajā nosaukumā Velomaršrutu
tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā piedalās

7 partneri no 4 valstīm – Latvijas,
Igaunijas, Zviedrijas un Somijas.
Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes tūrisma asociācija un Jelgavas Reģionālais
tūrisma informācijas centrs. No
Vidzemes projektā iesaistījušās
Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības. Projekta laikā Vidzemes
piejūras pašvaldībās tiks izstrādāti tehniskie projekti veloceliņa
izbūvei nākotnē, taču būtiskākais
ieguvums būs kopējs velomaršrutu tīklojums ar Zemgali, Kurzemi
un Rietumigauniju. Projekta kopējais budžets ir 1 497 889 eiro,
no tiem 1 161 001 eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Projektu Centrālās Baltijas programmā INTERREG IV A
paredzēts pabeigt 2013. gada vasarā.
Ar visām projekta aktivitātēm
var iepazīties Vidzemes tūrisma
asociācijas mājaslapā www.vidzeme.com, projekta vadošā partnera mājaslapā www.zemgale.lv,
kā arī sociālajos tīklos.
Anna Kupče,
projekta «Central Baltic Cycling»
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 29756327
E-pasts: info@vidzeme.com
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Sabiedrība ar dvēseli Salacgrīvas novadā
Septembra pēdējā piektdienā projektu
konkursa Sabiedrība ar dvēseli vērtēšanas
komisija devās izvērtēt tos 6 projektus,
kuru realizāciju atbalstīja šī gada martā.
Projektu konkurss Sabiedrība ar dvēseli tika rīkots sadarbībā ar Nīderlandes
asociāciju Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM), Salacgrīvas
novadā tas notika pirmo gadu. Saskaņā ar
programmas nosacījumiem viena projekta
īstenošanai konkursā pieejams finansējums
līdz 1000 eiro. KNHM projektu konkursa
mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti, veicinot iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī
atbildību par savas dzīvesvides un dzīves
kvalitātes uzlabošanu.
Pavasarī projektu konkursam tika iesniegti 29 pieteikumi, no kuriem atbalstu
guva 6: etnisko tradīciju kopas Skale projekts par tērpu aksesuāru izgatavošanu kora
Pernigele dalībniekiem; izglītības, kultūras
un sporta biedrības Liepupe projekts Mirklis zaļākai dzīvei, kurā plānoja labiekārtot
un apzaļumot ainavisko vidi pie Liepupes
izglītības un kultūras centra; Tūjas iedzīvotāju grupas Saules mīlētie projekts Dzintaru
taka, kas paredzēja noejas un trepju atjaunošanu pie jūras Dzintara ielas galā; Svētciema attīstības biedrības projekts Svētupes
ainavas, ko īstenojot, atjaunots gājēju tiltiņš pār Svētupi un izveidota jauka tikšanās
vieta vietējiem iedzīvotājiem; Iedzīvotāju
grupas Vecsalacieši projekts, kurā paredzēja labiekārtot atpūtas vietu Salacas krastā
Vecsalacā; Mērnieku iedzīvotāju grupas
projekts par bērnu rotaļu un atpūtas laukuma Jautrais zilonītis izveidošanu.
Vērtēšanas komisija kopā ar KNHM
pārstāvi Latvijā Niko Opdamu vispirms
devās uz Vecsalacu, lai skatītu labiekārtoto atpūtas vietu. Pavasarī tur bija aizaugusi
pļava, tagad ierīkots pludmales volejbola
laukums, uzstādīti soli un galds, informatīva plāksne un tualete. Galvenais darbu

organizētājs Edžus Zvīnis ir lepns par padarīto un stāsta nākotnes plānus: - Šī būs
atpūtas vieta vietējiem un pieturvieta laivu
braucējiem, tikai jāizveido piebrauktuve.
Tālāk dodamies uz Mērniekiem, kur pie
daudzdzīvokļu mājām tapis bērnu rotaļu
un atpūtas laukums Jautrais zilonītis. Tur
ir šūpoles, slidkalniņš, soliņš un rotaļu namiņš, kura jumtu rotā jautra zilonīša attēls.
Koka namiņa tapšanā palīdzējuši ne tikai
lielie, bet arī mazie. Projekta realizētājs
Ingus Štelcs labprāt stāsta par nākotnes iecerēm – jaunu soliņu pieaugušajiem, atkritumu urnu uzstādīšanu un apkārtnes labiekārtošanu. Prieks par cilvēkiem, kuri kopā
dara un plāno labus darbus.
Svētciemā uz betona pamata pār Svētupi
izveidots koka tiltiņš ar margām. Šī projekta autore ir Svētciema attīstības biedrība.
KNHM pārstāvis N. Opdams atzīst, ka tilta
izveide ir oriģināls un drošs projekts.
Tūjā izveidotā Dzintaru taka liecina par
projekta autoru nopietno attieksmi pret darbu. Trepes, atjaunotais skatu laukumiņš,
glīts soliņš un pat līdz jūrai noliktais akmentiņu celiņš liecināja par visas vasaras
garumā kārtīgi darītu darbu. Projekta idejas
autore Sandra Pukšto ir apmierināta, ka, pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, paveikts tik
daudz. Talkās piedalījušies tuvāki un tālāki
kaimiņi. Arī takas veidotājiem ir nākotnes
plāni, viņi jau tagad ar nepacietību gaida
nākamo konkursa Sabiedrība ar dvēseli
gadu.
Liepupē izglītības, kultūras un sporta
biedrība Liepupe iekārtojusi savas mītnes

Izglītības, kultūras un sporta biedrības Liepupe projektu vērtē projektu koordinatore Solvita
Kukanovska, biedrības pārstāvis Juris Kalniņš, KNHM pārstāvis Latvijā Niko Opdams un
Māris Zvejnieks

apkārtni – izbūvēta piebūve, kas būs kā ieeja, ieklāts bruģakmens, ierīkota noteka, lai
neapplūstu ieeja biedrības telpās, izveidoti
apstādījumi un nokrāsoti vārtiņi. Lai paveiktu visu paredzēto, biedrība daļu darbu
finansējusi pati. Kora Pernigele dalībnieki
savā projektā paši tapojuši aksesuārus 28 šalles Latvijas nacionālā karoga krāsās.
To darināšanā iesaistījās gandrīz visi kora
dalībnieki.
Mājupceļā komisija pārrunāja redzēto, apkopoja viedokļus un vienojās par
projektu, kas saņems pārsteiguma balvu –
500 eiro. To paziņos projekta noslēgumā
novembrī, kad kopā aicinās visas tajā iesaistītās Salacgrīvas novada biedrības un
iedzīvotāju interešu grupas.

KNHM pārstāvis N. Opdams uzsver,
ka viens no svarīgākajiem kritērijiem projekta vērtēšanā ir - cik daudz cilvēku iesaistījās tā īstenošanā un cik noderīgs rezultāts ir sabiedrībai. Viņš pauž prieku un
gandarījumu par cilvēku spējām: - Esmu
redzējis aptuveni 1300 projektu, un neviens
no tiem nav licis vilties. Ļoti patīkami
skatīties, cik lepni var būt cilvēki par pašu
paveikto darbu! Katra pašvaldība KNHM
projektu konkursā uz finansējumu drīkst
pretendēt 3 gadus, tātad Salacgrīvai vēl
2 ir priekšā. Nākamgad gan pašvaldībai
projektu izveidei jāpiešķir līdzfinansējums,
kas trešajā gadā jāpalielina līdz 50%.
Ilga Tiesnese

Ar Nordplus projektu Dānijā
Šis mācību gads grupai Salacgrīvas
vidusskolas skolēnu sākās ar Dānijas apmeklējumu. Labo ziņu, ka mūsu kopīgi
rakstītais Nordplus projekts kopā ar Dānijas Hērupas (Hørup) skolu guvis atbalstu,
saņēmām jūnijā. Hērupas skolā 8. klases
25 skolēni īsteno starptautiskas sadarbības
izglītības programmu, kas paredz braucienu uz kādu valsti. Tas nozīmēja, ka jau vasaras brīvdienās bija jānokomplektē 8. un
9. klases 25 skolēnu grupa braucienam uz
Dāniju. Protams, bijām veikuši priekšdarbus, lai atrastu kandidātus, kuri būtu gatavi
iesaistīties projektā, jo tas paredz draugu
uzņemšanu ģimenēs. Piebildīšu, ka pirms
3 gadiem jau sadarbojāmies ar šo skolu,
projekta dalībnieki bija šā gada absolventi.
Mācību gada sākums bija visai trauksmains
- 3. septembrī to sākām, bet 6. septembrī
25 skolēni un 3 skolotāji (projekta koordinatore Inta Cirša un 8. klašu audzinātāji
Anda Užāne un Guntars Ūdris) jau bijām
Dānijā.
Projekta pamatmērķis - gūt zināšanas
par jaunajām enerģijām, to taupīšanu un
izveidot nelielu animācijas filmiņu. Tas
arī bija nodarbību galvenais saturs, idejas attīstīt palīdzēja saules paneļu parka
apmeklējums, arī lekcija par Project Zero
Senderborgas (Sønderborg) universitātē.
Šī projekta uzdevums ir plānot ilgtspējīgu
enerģijas izmantošanu, zaļo darbavietu radīšanu un sabiedrības izglītošanu. Darba
grupās skolēni jau iezīmēja filmiņas sižetu,
bet aprīlī notiks filmēšana.
Skolēni Hērupas skolā iepazinās ar Dānijas izglītības sistēmu, apmeklēja stundas.
Mūzikas stundās skolēni lielākoties dzied
un muzicē, mazāk mācās teoriju. Skola lieliski nodrošināta ar mūzikas instrumentiem
– ir gan sintezatori, gan ģitāras, tāpat apskaņošanas aparatūra. Jauka tradīcija ir nedēļā
divreizēja 1. - 4. klašu skolēnu sanākšana
kopā no rīta un dziedāšana. Teksts redzams
uz ekrāna, pavadījumu spēlē mūzikas skolotājs. Jāpiebilst, ka mūzikas stundas notiek
tikai līdz 6. klasei. Interesanti, ka mājturības stundās zēni un meitenes strādā kopā.
4. klase mācās šūšanu, 5. klase – kokapstrādi, 6. klase – gatavo ēdienus. Maniem

kolēģiem, mājturības skolotājiem tā bija interesanta pieredze. A. Užāne bija
pārsteigta par mājturības
kabinetu (mācību virtuves,
kokapstrādes darbnīcas un
šūšanas kabinetu) plašumu
un tehnisko aprīkojumu, par
kādu mēs varam tikai sapņot... Bet ir idejas, ko vērts
mēģināt ieviest arī mūsu
skolā. Skolotājs G. Ūdris
atzina: - Patika atmosfēra,
kāda valdīja skolā, skolotāju un skolēnu brīvais ģērbšanās stils, kārtības noteikumi skolā, kur nevienu īpaši
neuztrauca atstāts apģērba
gabals vai nevietā nomesta
soma. Sajūsmu izraisa dāņu
kolēģu viesmīlība, ar kādu
viņi mūs uzņēma. Dānijas
skolā nav savas ēdnīcas vai
kafejnīcas, tāpēc skolēni
pusdienās ēd līdzpaņemtas
maizītes. Mūsu devītklasnieks Deins bija pārsteigts,
ka dāņu skolēni uz skolu
nedrīkst ņemt nekādus sal- Tādi priecīgi salacgrīvieši atgriezās mājās no Dānijas
dumus, tā nolēmusi vecāku
padome. Dzīvojot ģimenēs, mūsu jaunieši spēlējot biljardu, gaisa hokeju, klausoties
iepazina dāņu sadzīvi no iekšpuses. Ir vai- mūziku – labs noslēgums kopīgai nedēļai
rākas lietas, kas skolēnus pārsteigušas. Pie- Dānijā. Skolēniem radās jautājums, kāpēc
mēram, ja kādam ir dzimšanas diena, visā Salacgrīvā nevarētu būts tāds klubiņš?
Pēdējā vizītes dienā gandrīz 4 stundas ar
ielā izkārti valsts karogi. Karolinu izbrīnījis, ka visas mājas, kurās sanācis paciemo- vilcienu braucam uz Kopenhāgenu. Stacijā
ties, bija melnbaltas. Sienas bija baltas vai visi ļoti veikli nogādāja bagāžu glabātavā,
jo katra minūte dārga - vajadzēja maksimāpelēcīgas, nekā krāsaina.
Protams, notika arī sportiskas aktivitātes li izmantot laiku pasaulē vecākajā atrakciju
- devāmies braucienā ar velosipēdiem, ie- parkā Tivoli (atlaižu biļete ir spēkā no 11
pazinām apkārtni, bija īpaša sporta pēcpus- līdz 15). Katrs varēja piemeklēt atrakcijas
diena. Apmeklējām zinātnes centru Flens- pēc savām spējām – amerikāņu kalniņus,
burgā (Vācijas pilsēta 35 km attālumā no brīvo kritienu, lidojumu ar lidmašīnu, braumūsu projekta vietas), kur interaktīvā veidā cienu pa pazemi utt. Laiks paskrēja nemaiepazīstina apmeklētājus, kā darbojas dažā- not. Pulksten 15 jau jābūt Kristianborgas
di fizikas un matemātikas likumi. Katrs ob- pilī. Stundu garā ekskursijā iepazinām
jekts uzdod jautājumu, bet atbildi nesniedz stāvu, kurā karaliene un premjerministrs
– katram jāizmēģina pašam. Pēdējā dienā pieņem augsta ranga viesus, iepazināmies
kopā cepām picas un izbaudījām vakaru ar karaļnama vēsturi, krāsainajiem mopašvaldībai piederošā Tīņu klubā, dejojot, dernajiem t.s. karalienes gobelēniem, kuri

atspoguļo Dānijas 1000 gadu vēsturi. Pēc
tam bija arī nedaudz brīvā laika, bet tad jau
ceļš ar vilcienu uz lidostu – un uz mājām!
Mūsu skolas mājaslapā varat iepazīties
ar skolēnu iespaidiem par šo braucienu.
Zinātnes centru Phänomenta gandrīz visi
min kā aizraujošāko apmeklējumu, bet otrs
spilgtākais piedzīvojums, nenoliedzami,
Tivoli apmeklējums Kopenhāgenā. Brauciens bija izdevies, daudz redzēts, iegūta
pieredze un arī mācība. Elvita izteica trāpīgu vēlējumu: - Visiem, kam ir iespēja,
novēlu piedalīties šāda veida projektos, to
tiešām nevajadzētu laist garām, jo to, ko ieguvu no šī brauciena, neiegūšu nekur citur.
Ar prieku gaidām dāņu skolēnu ciemošanos Latvijā.
Inta Cirša,
projekta koordinatore
Salacgrīvas vidusskolā
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Sacensības
Adināju trasē

MX1 klases uzvarētāji

22. septembrī Adināju mototrasē notika biedrības Superaktīvs organizētais
m-trase.lv priekšpēdējais (6.) posms motokrosā. Par spīti tam, ka laikapstākļi bija
rudenīgi, lietus nelija, un 5 klasēs uz starta stājās 60 dalībnieku.
Pirmie startēja jaunākie – MX65 klase.
Tajā gan abos braucienos, gan kopvērtējumā vietu sadalījums bija nemainīgs - uzvarēja Kristians Freimanis, 2. bija Igaunijas sportists Henrijs Arrass, 3. - Anna
Stecjuka. Nākamie startēja MX85 klase.
Viņu vidū bija arī 2 Salacgrīvas novada
pārstāvji: Arnolds Lielpēteris no biedrības Superaktīvs, kurš kopvērtējumā ierindojās 4. vietā, un Reinis Staškuns no MX
Salacgrīva, kurš ieņēma 5.vietu. Pirmās 3
vietas tika sadalītas šādi: 1. – Niks Siliņš,
2. – Sindija Buklagina, 3. – Uldis Mustis.
MX2 klasē sacensības izvērtās starptautiskā līmenī, jo no 15 dalībniekiem
5 pārstāvēja Igauniju. Abos braucienos
pārliecinoši uzvarēja Igaunijas sportists
Airihs Henri, otrais - Elgars Freimanis,
bet uz trešā goda pjedestāla pakāpiena
kāpa Igaunijas pārstāvis Ergo Pikands.
Šajā klasē startēja arī 2 biedrības Superaktīvs pārstāvji. Mareks Zeņins pirmajā
braucienā izcīnīja 3., bet otrajā - 5.vietu,
kas kopvērtējumā deva 4. vietu. Dāvim
Bergšteinam šīs bija pirmās sacensības
MX2 klasē, jo iepriekšējās sezonās viņš
startēja ar 85 cm3 motociklu. Dāvis pie
jaunā mocīša tika pašās sezonas beigās,
tikai pirms dažām nedēļām, braukts vēl
maz, bet rezultātā 13. vieta.
Viskuplākais dalībnieku skaits bija
MX1 klasē – 17 dalībnieku. Šajā klasē

nekādas cerības saviem konkurentiem
neatstāja un pārliecinoši uzvarēja Edgars
Rudītis. Otrais bija salacgrīvietis Harijs
Suharževskis. Harijam trase ir labi pazīstama, jo ar biedrības Superaktīvs atbalstu
viņš tajā trenējas regulāri. Trešais – Mārcis Freimanis.
Vissīvākā cīņa trasē risinājās Quad/
BV klasē. Šajā klasē startēja 11 kvadri un
1 blakusvāģu ekipāža. Sīvā cīņā ar konkurentiem abos braucienos tomēr izdevās uzvarēt Superaktīva pārstāvim Artim
Treijam. 2. un 3. vieta attiecīgi Valērijam
Kuzminam un Aleksejam Kuzminam.
Sacensības ir aizvadītas. Biedrības Superaktīvs pārstāvji ieguldīja lielu darbu
trases sagatavošanā un sacensību organizēšanā. Protams, sacensību laikā trase
ātri vien tika izdangāta, bet mēdz teikt,
ka apstākļi visiem ir vienādi, visu nosaka
meistarība. Prieks, ka dalībnieku skaits
tajās aug, un prieks par to, ka uz sacensībām ierodas arvien vairāk Igaunijas sportistu. Biedrība Superaktīvs ar Salacgrīvas
novada domes atbalstu rūpējas, lai Adināju mototrase būtu braukšanas kārtībā
visu sezonu, nevis tikai sacensību laikā,
un sportistiem būtu iespēja trenēties nepārtraukti. Paldies Salacgrīvas novada
domei, AS Brīvais vilnis un Armandam
Belasikam par atbalstu sacensību rīkošanā!
Aicinām visus tehnisko sporta veidu
cienītājus trenēties, jo rudens sezonā, kad
lietus dēļ daudzas trases nav izbraucamas,
Adinājos joprojām ir iespēja braukt!
Biedrība «Superaktīvs»
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Biedrība MX Salacgrīva
turpinās aizsākto
Motokrosa sezona Latvijā ir praktiski noslēgusies, atlikuši vien pāris
M-trases sacensību posmi un, iespējams, tiks
organizēti kādi kausi, bet
tas nenozīmē, ka darbība apstājas. Jau tagad rit
sarunas ar esošajiem un
potenciālajiem atbalstītājiem, analizējam, kas paveikts, kādas kļūdas esam
pieļāvuši un ko vēl varam
paspēt šajā gadā. Jāatzīst,
ka aktivitātes, ko esam
veikuši motosporta popularizēšanas virzienā, ir devušas rezultātu - bērnu un Reinis Staškuns Adināju trasē
vecāku interese aug, tātad
agrāk vai vēlāk mēs ieraudzīsim jaunās
Nu nav mums reālas iespējas palīdzēt
paaudzes motobraucēju uzvārdus sacensī- tiem jauniešiem, kurus vilina tehnika! Arī
bu dalībnieku sarakstos.
novadā, cik man zināms, šādas iespējas
Biedrība MX Salacgrīva ar motosportu nav. Šeit jūs gūstat atbildi uz jautājumu,
saistītās jebkura veida aktivitātes ir uz- kādēļ mūsos ir sašutums un ko mēs tiešām
tvērusi pozitīvi un nav ierobežojusi savu gribam panākt. Nebūt nenoniecinām kāda
braucēju izvēli piedalīties vienā vai otrā ieguldījumu šis nozares stutēšanā, bet grisacensību seriālā. Katram braucējam ir bam skaidrību. Vai novadam nepieciešami
savi mērķi un prioritātes, un kluba vadība motobraucēji, vai būs iespēja braukt sagato ir respektējusi. Šobrīd biedrības atbals- tavotās mototrasēs un kāda ir šo trašu attītāji ir uzņēmumi un privātpersonas, kuru tīstības stratēģija tuvākajā nākotnē? Tādēļ
prioritāte ir sportiskie sasniegumi un dalī- esam aicinājuši sēsties pie sarunu galda un
ba Latvijas mēroga populārākajās sacensī- izvērtēt prioritātes.
bas.
Protams, nesēžam, rokas klēpī salikuInformācija liecina, ka mūsu novadā ši. Meklējam iespēju palīdzēt jauniešiem
sevi par tehnisko sporta veidu pārstāvjiem pievērsties šim aizraujošajam sporta veiun sacensību rīkotājiem nosaukušas 3 ne- dam, aizvien vairāk uzņēmēju pārliecinām
valstiskas organizācijas. Nopietns spēks ar atbalstīt mūsu centienus. Bet visa pamasavu redzējumu, pieredzi attīstīt šo nozari tu pamatā ir vecāku entuziasms. Lielisks
labā kvalitātē! Bet reālā situācija ir diez- piemērs ir Reinis Staškuns ar tēvu Raiti
gan skarba. Pēc publiski pieejamās infor- Staškunu. Tēvs stāsta, ka Reiņa dzīves
mācijas no novada domes budžeta moto- filozofija radikāli mainījusies, mazāk laibraucēju atbalstam un sacensību rīkošanai ka tiek pavadīts pie datora, jūtama lielāka
šogad piešķirti aptuveni Ls 4700, pērn atbildības sajūta. Arī treniņos - gan fizisaptuveni Ls 4500. Ievērojama summa un, kajos, gan uz motocikla - jaunietis strādā
iespējams, mēs par šiem skaitļiem būtu ar apskaužamu centību. 3 mēnešu laikā,
sajūsmā, ja aiz tiem būt reāla paliekoša kopš Reinis darbojas MX Salacgrīva Jauvērtība. Ainažu kausa organizators Gints no motobraucēju skolā, apgūti motobraukKopštāls ar sašutumu pauda, ka vietējās šanas pamati. Esam jau informējuši, ka arī
sacensībās nepiedalījās neviens no nova- sacensībās, kurās jaunietis ir piedalījies,
da sportistiem, tātad vietējiem skatītājiem rādīts atzīstams sniegums.
- vilšanās. Šeit paradās rezultāts, par ko
Adinājos, M-trases sacensībās arī viebiedrība MX Salacgrīva pauž satraukumu tējiem līdzjutējiem bija iespēja novērtēt
jau trešo gadu.
Reiņa braukšanas māku. Sportists startēja
Esam iesnieguši 3 projektus par ES lī- ar 85 cm3 Yamaha markas motociklu, stardzekļu piesaisti tehnikas iegādei, lai jau- ta nr. 110. Interesentiem MX Salacgrīva
niešiem nodrošinātu iespēju nodarboties dalībnieku nometnē bija iespēja aprunāar šo sporta veidu. Diemžēl nekā. Varētu ties ar sportistiem, uzdot jautājumus un uz
likties, ka Eiropai nevajag konkurētspē- tiem saņemt atbildes gan par mototehniku,
jīgus motobraucējus, tomēr izrādās, ka gan ekipējumu un nodarbībām.
lēmumu būt vai nebūt pieņem vietējā rīcīGribam vērst vecāku uzmanību, ka
bas komiteja dažu cilvēku sastāvā. Mans motocikla iegāde un savas atvases uzsēsubjektīvais viedoklis - katrs tomēr esam dināšana uz tā panākumus negarantē, jo
dažādi, vienam patīk makšķerēt, otram motosportā ir sava veida ābece, bez kuras
dejot, trešam spēlēt bumbu un ceturtam apgūšanas nu nekā! MX Salacgrīva Jauno
airēt, bet visi tomēr esam novada iedzīvo- motobraucēju skola jums var palīdzēt!
tāji, kuriem ir vēlme nodarboties ar sirdij
tīkamo.
Alvis Suharževskis

Motokrosa sezona noslēgusies!
Ar skatītāju lielāko skaitu un spēcīgāko
braucēju dalību aizvadīts Superkausa pēdējais posms Saldū. Tik spraigas cīņas un
tādu dalībnieku sastāvu, domāju, pašmāju sacīkstes šogad pieredzēja pirmo reizi.
No troņa krita jau sezonas vidū kronētie
čempioni - tas nozīmē, ka motosports tik
tiešām nav matemātika un galarezultātus
varam sākt skaitīt tikai pēc pēdējā sacensību brauciena.
Trase, kā jau ierasts, bija sagatavota
perfekti, diemžēl stiprais lietus mālaino
segumu bija samērcējis pamatīgi, treniņbraucienos motocikla svars palielinājās par
vismaz 30 kg, kas daudziem braucējiem
liedza uzrādīt labākus apļa laikus. No Salacgrīvas novada šajā Baltijā populārākajā
motokrosa seriālā šogad piedalījās Harijs
Suharževskis, kurš jauniešu klasē pārstāv
Motoparks Kandava Sumata MX Team.

29 pilotu konkurencē kvalifikācijas braucienā - 12. vieta. Pirmajā braucienā trases
segums vēl pilnībā nebija apžuvis, sevi lika
manīt kļūdainā riepu izvēle, tādēļ finišā
6. vieta. Pirms otrā brauciena trase bija
krietni apžuvusi, un jau pēc iepazīšanās
apļa sportists atzina, ka motocikls vadāms
ļoti labi. Tas viesa cerības, ka Harijs varētu būt ātrs. Jāatzīst, daudz labāk jūtamies
sausās un lēcieniem piesātinātās trasēs, bet
dubļainās pagaidām sagādā galvassāpes.
Otrais starts izdevās labs - 3. pozīcijā,
līderi cieši sekoja cits citam, bet pēc pāris
apļiem nācās piekāpties ventspilniekam
Madaram Pureklim. Jau pēc apļa 3. pozīcija tika atgūta un sākās pakaļdzīšanās
mājniekam Jurģim Žukas. Trešajā aplī
Harijs jau bija ne tikai apdzinis Jurģi, bet
arī pietuvojies brauciena līderim Gatim
Būmanim. Tomēr 5 apļi izrādījās par maz,

lai apdraudētu Būmaņa līderpozīcijas. Finišā 2. vieta, bet sacensību kopvērtējumā
ar vienādu punktu skaitu – 4. Sezonas
kopvērtējumā 5. vieta 54 jauniešu konkurencē. Viens no šīs sezonas mērķiem izpildīts! Atgādinām, ka 2011. gada sezonas
kopvērtējumā Harijs ierindojās 15. vietā.
Patiesu gandarījumu radīja fakts, ka uz
Saldus posmu mūs atbalstīt bija ieradies
paprāvs līdzjutēju pulciņš no Salacgrīvas.
Viņi bija patīkami pārsteigti par sacensību norisi un skatītāju skaitu - apmēram
5 tūkstošiem. Komandas kreklu un treniņu
ar Harija motociklu balvā ieguva Kristaps
Dzērve, kurš šogad sacensībās bijis aktīvākais mūsu atbalstītājs.
Vislielākais paldies komandai un atbalstītājiem, pateicoties kuriem, mūsu sportistu gaitas vispār ir iespējamas: MPK Sumata MX Team, personīgi Rolandam Bārenim

un Andrim Kajakam, firmai Procel un
personīgi Aldim Gusārovam, Stingers Vidzeme un personīgi Artim Jurciņam, firmai
L4, Marko K, personīgi Sandrim Kalniņam, Ģimenes aptiekai un personīgi Egīlam Tēbelim, Motowest Yamaha, personīgi
Andresam Tuhermam, SPY, Aloja-Starkelsen un personīgi Jānim Garančam, kurjeru servisam Auctus, personīgi Kristapam
Dzērvem, Sports Salacgrīvas novadam,
personīgi Mārcim Kalniņam un Jānim Bergam, Kasparam Cveiģelim, Valdim Možvillo, motoveikalam Vilders. Īpašs paldies
AS Brīvais vilnis, personīgi Arnoldam
Babrim un Marikai Rozmiaņecai, ar kuru
palīdzību esam veikuši dažādas aktivitātes
Salacgrīvas popularizēšanai.
Plašāka informācija www.superkauss.lv,
www.mxmoto.lv, www. harijs-moto.lv.
Alvis Suharževskis
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Enkura koncertbrauciens uz Ukrainu
Septembra vidū Salacgrīvas
novada pūtēju orķestris Enkurs
un tā lielākie atbalstītāji devās
braucienā uz Čerkaskas apgabala Kaņevas pašvaldību Ukrainā.
Uzaicinājumu ciemos no Kaņevas
kultūras un mākslas koledžas salacgrīvieši saņēma jau pavasarī.
Vasarā notika brauciena plānošana, organizēšana un saskaņošana.
No Bocmaņa laukuma Salacgrīvā lepnais Cēsu autotransporta
apvienības autobuss devās ceļā
pulksten deviņos vakarā. Pirmā
pietura Saulkrastos, kur Enkuram
pievienojas mūziķi no Saulkrastu pūtēju orķestra Neibāde un tā
vadītājs Miervaldis Leja. Pie Dailes teātra autobusā iekāpj pēdējie
līdzbraucēji – Rīgā un Siguldā
dzīvojošie, strādājošie un studējošie orķestra Enkurs dalībnieki. Diriģents Arnis Šmitiņš vēlreiz visus
saskaita, pārliecinās vai visiem ir
pases un - aidā! Nakts melnumā
nemanāmi šķērsojam Lietuvas un
Polijas robežas. Autobusa salonā
skan klusināta mūzika, skatāmies
ABBA koncertu, snaužam un tuvojamies pirmajai lielajai pieturas
vietai Varšavai.
Lai ievērotu drošas braukšanas noteikumus un ļautu atpūsties
šoferīšiem, Varšavā dodamies 9
stundu ekskursijā. Sākumā prātojam, ko gan mēs sadarīsim, kā pavadīsim šo laiku. Daudz nedomājot, sadalāmies grupiņās un ejam
iekarot vecpilsētu. Mūsu grupiņa
neliela – es un Sarma tās vecākās, ar Jāni, Ernestu, Anci, Nilu
un Kristiānu visupirms apmaināmies telefona numuriem, ja nu
gadās nomaldīties. Tad apskatām
Sigismunda kolonnu un pa galveno vecpilsētas ielu dodamies uz
Frederika Šopēna muzeju. Pa ceļam ieejam Svētā Krusta baznīcā,
kurā apglabāta dižā komponista
sirds, apskatām Sv. Jana katedrāli, Radzivilu pili, Pils laukumu,
Lielo teātri, Mākslas un Zinātņu
akadēmiju, Kopernika pieminekli
un tad jau esam dižā poļu komponista muzejā. Nesen atjaunotais,
interaktīvais muzejs Ostrogski pilī
pārsteidz mūs ar savām modernajām tehnoloģijām, žēl tikai, ka
lielākā daļa stāstījuma jāklausās
poļu valodā. Sēžot pagrabstāva
mūzikas kabīnēs, priecājamies un
baudām burvīgo mūziku. Lieliski!
Laiks skrien nemanot, un kurkstošie vēderi mudina meklēt tuvāko
ēstuvi. Diemžēl neatrodam ne
McDonald, ne Hesburger, par ko
sapņo grupiņas jaunākie dalībnieki. Iestiprinājušies varam doties
tālāk – Pirmais publiskais parks,
strūklakas un, protams, rotaļu laukums, Universitātes botāniskais
dārzs, vizināšanās ar slīdošajām
kāpnēm lielveikalā, saldējums
un suvenīru veikaliņi – viss, kā
tūristiem pieklājas... Līdz Tehnikas muzejam tā arī neaizkļūstam, šķiet, redzēts un iets jau tik
daudz... Ik pa laikam satiekam savējos, sasveicināmies, apspriežam
redzēto un dodamies tālāk. Pēc
nelielas atpūtas apskatām veco
Varšavas tirgus laukumu, kur nu
iekārtotas daudzas mazas piemīlīgas kafejnīcas, palūkojamies uz
vecpilsētas panorāmu no skatu
laukuma, izpētām vecā cietokšņa
nocietinājumus, ielu dejotāju un
muzikantu priekšnesumus un varam teikt – diena izdevusies. Interesanta, jautra, piedzīvojumiem
un pārdzīvojumiem bagāta! Pie
mūsu autobusa lēnām pulcējas
braucēji. Atpūtušies šoferīši –
Kaspars un Kaspars - ir atkal gatavi vest mūs tālāk.
Aiz loga mainās panorāma,
pamazām satumst, skatāmies multenes un koncertus, tuvojamies
Ukrainai. Pāris stundu nepacietīgi

gaidām Ukrainas robežas šķērsošanu. Robežsargos un muitniekos
neradām aizdomas, viss kārtībā!
Dodamies tālāk.
Rīts tāds nomācies, vēss. Pieturvietās pamazām mostamies un
drebināmies. Kļūstam nepacietīgi – vai ilgi vēl... Jā! Tikai pēcpusdienā ierodamies galapunktā
– Čerkaskas apgabala Kaņevā.
Skatoties pa autobusa logu, mani
pārņem sajūtas, ka šeit laiks ir
apstājies, ir 80. gadi – pelēkas,
drūmas ēkas, žiguļi, moskviči, autobusi LAZ, noplukušas izkārtnes,
nesakopta apkārtne un cilvēki tādi
nomākti, bažīgi un pelēki...
Arī mūsu pirmā naktsmītne
pārsteidz ar noplukušu ārieni, tikai auksto ūdeni un dušas neesamību. Kā ļaudis, kas pieraduši pie
zināma komforta, meklējam sev
citu mājvietu. Te vietā būtu paskaidrojums, ka uz Kaņevu mūs
uzaicināja Enkura dalībnieka Vitālija Bogdanoviča tante – Kaņevas kultūras un mākslas koledžas
pasniedzēja Ņina Seļeznova. Viņa
arī palīdzēja atrast mums jaunu
mājvietu.
Noguruši un uztraukušies, lielā
steigā iekārtojamies Kaņevas pilsētas tūrisma un novadpētniecības
jaunatnes dienas centrā, lai tūlīt
dotos uz pilsētas centru. Kaņeva
šajās dienās svin pilsētas svētkus,
un pūtēju orķestrim ar savu uzstāšanos vakarā ir tas gods atklāt
svētku koncertu. Nedaudz uztraukušies, saguruši, nesamēģinājuši
mūsējie godam spēlē koncertā, izpelnoties nedalītas skatītāju simpātijas. Kad uzstāšanās drudzis
aiz muguras, baudām vakara pasākumu un kopīgo jautro vakarēšanu kopā ar tūrisma un novadpētniecības jaunatnes centra vadītāju
Tatjanu Dorošenko.
16. septembrī Kaņevā liela
diena – pilsēta svin ne tikai savus
svētkus, bet par godu 20 gadu sadarbībai ar Fīrzenes (Viersen) pilsētu Vācijā atklāja zīmi – norāžu
stabu, uz kura ir norādes par visām Kaņevas draudzības pašvaldībām.
Pūtēju orķestrim Enkurs šajā
dienā ir 2 koncerti – viens pie
pilsētas domes kopā ar Kaņevas pūtēju orķestri, otrs, atklājot
draudzības norādi pilsētas centrā.
Mūsu orķestra priekšnesumus
kopā ar kaņeviešiem klausās pilsētas viesi no Vācijas, Igaunijas,
Francijas un Baltkrievijas. Pēc
koncerta Kaņevas pašvaldības vadītājs Viktors Nikolenko pateicas
orķestra vadītājam A. Šmitiņam
par brīnišķīgo koncertu un uzaicina pēc 2 gadiem Enkuru piedalīties ukraiņu dzejnieka Tarasa
Ševčenko 200. jubilejas svinībās.
Apskatījuši T. Ševčenko kalnu
un piemiņas vietu, papusdienojuši
un nedaudz pastaigājušies orķestranti gatavi mēģinājumam, jo
pirmdienā vissvarīgākais koncerts
– uzstāšanās Kaņevas kultūras un
mākslas koledžā. Mēģinājums ievelkas, jo ļoti svarīga ir katra saspēle, katrs akords. Pavisam klusu
un nemanāmi jaunatnes centra pagalmā sapulcējušies klausītāji no
tuvējām mājām, kuri lūdz izpildīt
ukraiņiem tik populāro dziesmu
Kazačok. Mūsējie to labprāt arī
dara, un skatītāju aplausi un paldies skan skaļi un no sirds.
Pirmdienas rītā kravājam
mantas un pošamies uz autobusu, jo nu tas 2 dienas atkal būs
mūsu mājas. Kaņevas kultūras
un mākslas koledžā mūs sagaida
pedagogi un audzēkņi, kuri skolas pagalmā ar līdzdziedāšanu un
aplausiem pavada katru spēlēto
skaņdarbu. Pēc koncerta mājinieki – Kaņevas mūzikas un mākslas
koledžas pūtēju orķestra vadītājs

Salacgrīvieši kopā ar Kaņevas kultūras koledžas audzēkņiem un pedagogiem

Enkurs uzstājas Kaņevas pilsētas svētkos

Mēģinājums

Rostislavs Bļizņuks un pasniedzēja Ņ. Seļeznova - teic lielu paldies
salacgrīviešiem un izsaka cerību,
ka aizsāktā draudzība turpināsies.
Pēc kopīgās fotografēšanās un
sirsnīgām sarunām atvadāmies, lai
sāktu ceļu mājup. 3 stundas esam
atvēlējuši Ukrainas galvaspilsētas
Kijevas apskatei. Par maz! Tik
vien paspējam, kā saprast, ka jābrauc vēl...
Jūtot māju tuvumu, ar katru
nobraukto kilometru topam priecīgāki, autobusā skan dziesmas,
anekdotes un smiekli, vien, šķērsojot robežu, tie nedaudz pierimst,
lai no jauna atsāktos jau Polijā.
Lielā atpūta un dienas pastaiga
mājupceļā ir Polijas pilsētā Ļubļinā. Izstaigājam vecpilsētu, pa-

sēžam krodziņā, baudām silto un
saulaino laiku, jo zinām, ka Latvijā ir vēsāks. Steidzam iegādāties
suvenīrus un gardumus uz mājām,
neaizmirstot arī šo to lielāku, jo
Polijā daudzas preces ir lētākas.
Šoferīši mūs sagaida spirgti, un
varam doties ceļā. Pirmā pietura
Rīgā, kur draudzīgā kompānija
sāk izklīst - steidzīgie studenti
dodas uz mācībām, strādājošie uz
darbu, pārējie turpinām ceļu uz
mājām. Saulkrastos izkāpj Miervaldis un viņa mūziķi.
Orķestra vadītājs A. Šmitiņš
ir apmierināts ar braucienu: - Lai
gan braucienā piedalījās tikai
divas trešdaļas no orķestra pamatsastāva, spēlējām labi. Mums
izpalīdzēja Siguldas un Saulkras-

tu pūtēju orķestru dalībnieki. Šādi
braucieni saliedē kolektīvu. Jaunajiem tā ir koncertu pieredze,
draudzība, vecajai gvardei – kopābūšana un jauni draugi. Jaunākie orķestra dalībnieki Ance, Nils,
Jānis, Ernests un Kristiāns visi
kā viens atzīst, ka brauciens bijis
interesants, jautrs un piedzīvojumiem bagāts.
Salacgrīva mūs saņem ar sauli, priecīgām sagaidītāju sejām
un skumjām. Viss labais reiz beidzas... Arī šis gandrīz nedēļu ilgušais brauciens. Vieniem tā bija
atgriešanās jaunībā, citiem - interesants piedzīvojums. Paldies
Salacgrīvas novada domei, kas
finansiāli atbalstīja šo braucienu.
Ilga Tiesnese
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Veļu laikā
Latviešu kultūra un tās mantojums ir
ļoti plašs. Latviešiem ir daudz svinamo
dienu, un viena no tām ir ilgāks laika
posms – veļu laiks. Veļu jeb dieviņu laiks
iestājas tumšajos rudens vakaros un parasti ilga no Miķeļiem (29. septembra) līdz
Mārtiņiem (10. novembrim), taču dažādos
novados šis periods bija atšķirīgs. Senie
latvieši ticēja, ka veļu laikā aizgājušo senču gari, kurus dažādos novados sauca par
veļiem, velēniešiem un citos vārdos, nāk
ciemoties pie dzīvajiem, lai satiktos ar
savu dzimtu. Ļaudis teicās redzējuši veļus
kā miglu, kā kamolus veļamies. Veļi apskatījušies, kā piederīgie dzīvo, noklausījušies, ko viņi runā, dažiem pačukstējuši
labus padomus. Veļu laikā mums apkārt ir
miers, jo ārā jau top vēsāks, sāk līt, lapas
jau nodzeltējušas un apklāj zemi. Varbūt
tāpēc šis ir vispiemērotākais brīdis, lai varētu parādīties veļi un palīdzēt cilvēkiem
pārciest drūmo laiku.
Tumšajā laikā pirms Ziemas saulgriežiem veļu valstība pienāk vistuvāk zemei.
Ne velti senie latvieši šos neomulīgos vakarus pavadīja, minot mīklas, sacerot pasakas. Mīklu minēšana simbolizēja gaismas atdzimšanu, tumsas spēku pieveikšanu un saules uzlēkšanu. - Ļaudis bija
laimīgi vakaros, kad, aizdedzinājuši mājas lampiņas un iesprauduši mūra augšās
degošus skalus, mazus darbus darīdami,
tie varēja klusu sarunāties, jo bija pienā-

cis lielais veļu laiks, kur visi āri bija pilni
mirušo dvēselēm, - tā E. Virza rakstīja par
Straumēniem.
Mēs, skolotāji, varam runāt par šo veļu
laiku ar skolēniem diezgan daudz, tomēr
par to zinām ļoti maz, jo esam lasījuši tikai
grāmatās. Kā par to visu informēt 1. - 4.
klašu skolēnus? Salacgrīvas vidusskolā
liels palīgs skolotājiem ir Zenta Mennika,
kura palīdz labāk izprast latvisko dzīvesziņu, latviskās tradīcijas, tās nepazaudēt
informācijas pārpilnajā ikdienā. Kopā atzīmējām Miķeļdienu, bet tagad kārta izpratnes veidošanai par veļu laiku.
Pirmais šāds pasākums notika 3.a un b
klasei. Kopīgi tika sakārtota telpa. Zentiņai
(tā sākumskolēni mīļi sauc Z. Menniku)
klusināti spēlējot kokli, skolēni un skolotāji apsēdās aplī. Tika aizdedzinātas uz
skolēnu atnestajiem akmentiņiem noliktās
svecītes. Sākās saruna par cilvēkiem, kuru
vairs nav mūsu vidū, bet joprojām ir tuvi
un mīļi. Skolēni, skolotāji dalījās savās atmiņās. Katrs varēja pateikt kaut ko jauku,
sirsnīgu gan par vecvecmāmiņu, gan vecvectēvu, omītēm un opīšiem un vēl citiem
radiniekiem. Skolēni atcerējās dziesmas,
ko viņiem iemācījuši aizsaulē aizgājušie
mīļie cilvēki. Visi kopā tās nodziedājām.
Bērni atminējās labos darbiņus, ko veikuši
kopā ar šiem cilvēkiem. Atmiņu stāstījumi
mijās ar dziesmiņām, Zentiņas skaidrojumiem par veļu laiku, un nemanot pagāja

Mammadaba Meistarklase
Jau vairākus gadus AS Latvijas valsts
meži (LVM) aicina skolēnus un skolotājus
piedalīties vides izglītības programmā Izzini mežu. Mācību gada laikā skolēni piedalās dažādās aktivitātēs: meža stādīšanā,
putnu būrīšu izlikšanā, Meža olimpiādē,
ko vērtē gan pārstāvji no LVM, gan no
Izglītības un zinātnes, kā arī Zemkopības
ministrijas, mežzinātnes institūta Silava un
Latvijas Dabas muzeja. Skolēni dodas arī
ekskursijās, piedalās talkās un veic daudz
citu aktivitāšu, kas saistītas ar mežu, dabu.
Par tām visi iegūst atbilstošu punktu skaitu. Atkarībā no tā dalībnieki var saņemt
Zeļļa diplomu, Mācekļa diplomu vai iegūt
titulu Mammadaba Meistarklase. Skolēni,

kuri piedalījušies iepriekšējos gadus, vienmēr saņēmuši tieši šo augstāko novērtējumu - titulu.
Šajā mācību gadā visas sākumskolas
klases un 7.a klase aizsūtījušas pieteikumu
šai programmai. Grūtākā ir Meža olimpiāde, kuras temats šoreiz ir Ģeogrāfija mežā.
Šī olimpiāde ir pirmā kārta, kurā sacenšas
skolotāji. Uzdevums - iesaistīt kādā mācību priekšmeta stundā Meža olimpiādes
gada tematu.
Lai veicas visiem no 1. līdz 4. klasei un
7.a klasei!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Korģenē pulcējas pēc vasaras

Kopā ar skolotāju Lolitu Valaņinu (no kreisās) un folkloras kopas Cielava vadītāju Zentu
Menniku skolēni atcerējās sev tuvos un mīļos cilvēkus, kuru vairs nav mūsu vidū

divas stundas. Skolēni nesteidzās doties
projām, bet vēl sasēdās uz grīdas apkārt
svecīšu liesmiņām. Ik pa brīdim pa logu
iespīdēja kāds saules stars, un arī tam atradām izskaidrojumu. Bērni joprojām gribēja dalīties savās pārdomās, emocijās. Kādam acīs sariesās asaras, bet vienaldzīgo
mūsu vidū nebija.

Domāju, ka mums visiem kaut mazliet
izdevās izprast veļu laika būtību, un šie
skolēni nākamajos gados uz jautājumu
Kas ir veļu laiks?, neatbildēs, ka tas ir tad,
kad mamma mazgā veļu. Liels paldies
Z. Mennikai!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Sasita, saārdīja
Rudens tumsas vientulību
Draugu saruna

(Basjo Macuo)

Uz šīs rudens krāsu un Dzejas dienu
nots 6. oktobrī Salacgrīvas bibliotēkā sanāca domubiedri - grāmatu draugu kopa
Noskaņa. Tikšanās tēma bija atskaites par
pavadīto vasaru, bet tikko pagājušo Dzejas dienu tuvums neļāva aprobežoties ar
to vien. Tā kā mūsu pulkā ir radoši biedri,
klausījāmies šajā vasarā tapušus oriģināldarbus. Priecājāmies par Daugavpils dzejniekiem – viņiem jau daudzus gadus iznāk
krājums Dzejas dienas ar novada literātu
jaunajiem darbiem. Stāstos par vasaru izskanēja daudz prieka par ekskursijās redzēto un piedzīvoto. Un tas viss galvenokārt tepat Latvijā! Taču kopīgi aizceļojām
arī uz Stokholmu - bildēs.
Neizpalika arī praktiskās lietas – rokdarbi, dārzkopība, konservēšana. Čaklākie
biedri bija atnesuši savus meistardarbus
burciņās, tos mēs kopīgi degustējām. Īpaša atzinība tika zemeņu ievārījumam un
čiekuru sīrupam, ļoti mīļš bija dārzeņu
groziņš un gailenītes. Bija garšīgi! Sapra-

tām, ka esam dažādi, un tas tiekoties ir tas
interesantākais! Apmainījāmies ar receptēm, turpmāk bagātināsim katrs savas ģimenes galdu.
Runājāmies arī par dabas tēmām, par
to, ka abinieku mēra dēļ gandrīz izzudušas
vardes un krupji, ka savairojušies gliemeži. Dažiem bija arī pārsteigums, ka tepat
Salacgrīvas novadā ir gandrīz 20 sugu spāres, jo tās taču ir tik līdzīgas!
Secinājums - vasara tomēr ir par īsu un
neviens nezina, kur tā palikusi. Tikšanās
sagādāja daudz prieka par atkalredzēšanos
un jaunu biedru mūsu pulkā. Liels paldies
bibliotekārei Mārai, ka sapulcināja mūs!
Norunājām sanākt 3. novembrī plkst. 15,
lai tiktos ar valmierieti, mākslinieci Ievu
Lūsīti, kuras skaistos, interesantos, greznos
darbus varam pagūt apskatīt Salacgrīvas
bibliotēkā izstādē Desmit centimetri dzijas.
Ilze Majore,
«Noskaņas» dalībniece

Klāt rudens
Caur zaļbrūnām priedēm es nokļūstu jūras krastā
Savā ikdienas solī rastā, visapkārt klusums, ūdens skalina vilnīšus mazus,
Uz tuvējā akmens pamanu dažus strazdus.
Vītols nometis smiltīs zaļo lapu rotu, lai jūras vējiem tajos vietu dotu.

Rudens ballītē netrūka pašu korģeniešu sarūpēto gardumu ziemai. Par receptēm varat
interesēties Korģenes bibliotēkā

22. septembra pievakarē, kad vēl skaitījās vasara, Korģenes bibliotēkā sanāca gan
lieli, gan mazi, lai sagaidītu astronomisko
rudeni jaukā kompānijā.
Pasākuma dalībnieces līdzi bija paņēmušas kaut ko no paštaisītiem krājumiem
ziemai, lai varētu degustēt, dalīties pieredzē, ko un kā gatavot, lai būtu garšīgi,
lai patērētu maz laika gatavošanai un labi
uzglabātos. Bija atnesti dažādi salāti, ievārījumi, uzlējumi. Vislabāk garšoja sēņu
salāti, ābolu ievārījums ar iebiezināto pienu un upeņu balzams. Receptes var dabūt
bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja Ilze bija parūpējusies par dažādām aktivitātēm vakara gaitā. Kopā ar bērniem bija jāsacer dzejoļi
par vasaru un rudeni, pēc garšas, krāsas,
smaržas jānosaka ārstniecības tējas. Bēr-

ni zīmēja augļus un dārzeņus, kas aug
pašu dārzos, pēc tam viņiem (ar aizsietām
acīm) bija jāsameklē dārzeņi un augļi un
jāpasaka, kas tas ir... Gan lieliem, gan maziem bija jāuzved ludziņa. Lielie spēlēja
Mamm, kur lielā karote?, bērni – Kastanis. Domāju, ka viss izdevās, bija interesanti. Visi pasākuma dalībnieki saņēma
bērnu iepriekš darinātas balviņas.
Bibliotēka Korģenē ir vieta, kur visi satiekas, apspriežas un rod jaunas idejas. Tā
šeit noķerto ideju par vienkāršo ābolkūku
A. Putniņa pārvērta īstenībā un uz šo vakaru atnesa pašcepto, interesanto ābolkūku.
Ar kūkas degustēšanu vakars beidzās, bet
nebeidzās idejas nākamajam pasākumam
bibliotēkā. Tas būs kūku vakars novembrī.
Agnese Talce

Pār manu galvu pārlido dzērvju bars.
Tām pajucis kās’s, it kā to pāršķēlis saules stars,
Jūras klaidā pamanu zvejas laivu un kādu vientuļu kaiju,
Tad nez no kurienes atbrāž ziemeļvējš,
Tas sajauc klusumu spējš.
Tālumā atskan pērkona dārdi,
Līst lietus - lāsēm asām kā nejauki vārdi,
Jūra dzen krastā viļņus putu galotnēm baltām,
Klaigā kaijas līdzi ūdens vērpetēm saltām.
Ir pienācis oktobris krāsotām lapām,
Ko rauj vēji kokiem, met sejā lāsēm slapjām,
Pīlādzim krāsojas uguņu ogas,
Cauri vējiem un lietiem rudens šurpu jau zogas.
Aizlidos gājputni, nokritīs lapas,
ziemelis dzenās sniegpārslas slapjas,
Aizskrēja vasara raibumraibā,
Tāpēc jau rudens tik droši staigā.
Mūsu dzimtā pilsēta Salacgrīva,
Tu, kas jūras vējos rūdīta spīva,
Lai gadalaiks kāds, rudens vai ziema,
Tu mums visskaistākā, jo tāda tik viena.

Anita Dzirnupe, 2012. gada oktobrī
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Dzintarlāse aicināja apskatīt Ziemeļkurzemi
13. septembrī biedrība Dzintarlāse pulcināja cilvēkus, kuriem bija vēlme paceļot
un vienas dienas laikā apskatīt citus novadus. Šī ir otra ekskursija, ko rīkojām šovasar. Jūnijā Vidzemē apskatījām Smilteni
un Api. Prieks bija tik liels, ka vajadzēja
atkal domāt par jaunu maršrutu. Tā radās
šī Ziemeļkurzemes tūre. Maršruta izstrādē
braucām pēc pieredzes pie staicelietēm.
Dažas nianses noderēja arī mums. Sirsnīgs paldies Anitai Strokšai, kura Staicelē
ir dvēsele interesantu maršrutu veidošanā.
Pirmā pietura bija Tukums – salmu
lietu darbnīca. Tā ir pirmā privātā šāda
darbnīca Latvijā, ko vada Rītiņu ģimene.
Viss, ko redzējām, ir oriģināli roku darbiņi
augstā kvalitātē. Apskatījām plašu dekoratīvo salmu figūru un suvenīru klāstu no
100% ekoloģiskiem materiāliem. Visiem
darbiņiem – vai tas bija divarpusmetrīgais
runcis zābakos vai pats mazākais putniņš
- bija izcili skaists mākslinieciskais izpildījums. Mūsējie tapa domīgi, kādas gan
var būt ieceres un to risinājumi…
Otrā pietura – Pūre. Šeit mūsu mērķis
bija iepazīties ar šokolādes trifeļu ražotni,
kas dibināta 2007. gadā. Pildīto trifeļu 12
veidus ražo no beļģu tumšās šokolādes un
pilda ar Pure Food ievārījumu. Ražotāji ir
pārliecināti, ka šokolāde ir kaut kas erotisks, un šī ekskluzivitāte ir izstrādājuma
stiprā puse, jo maksātspējīgie klienti novērtē unikalitāti. Ražošana maksā dārgi,

jo izejvielas ved no Rietumeiropas, bet
iesaiņojumu - no Itālijas un Francijas. Un
viss ir roku darbs. Pašreiz ražotne atrodas
Pure Food telpās, kas pieder beļģiem, un
izmanto Pure Food laboratorijas un loģistikas iespējas. Visu piedzīvot un izbaudīt
arī mums atļāva. Tas bija tik brīnišķīgi!
Un tiem, kas palika mājās, iegādājamies
saldus suvenīrus. Savukārt tiem, kuri
brauks citu gadu, gide solīja rādīt muzeju par vēstures liecībām saistībā ar Pure
Food.
Trešā pietura – Talsu novada Pastendē
pie amatnieka Laimoņa Birzleja, kurš no
mežā atrastiem savdabīgiem kokiem veido dažādus priekšmetus, ko var izmantot
gan mājā, gan dārzā. Visu radīto nemaz
nevar uzskaitīt, tas jāredz pašam. Un jādzird atraktīvais mājas saimnieks! Viņš
rosināja arī mums līdzdarboties, un bija
jautri!
Ceturtā pietura – izbraucot cauri sen
stādītai vītolu gatvei, caur autobusa logu
skatījāmies uz Valpenes piramīdu pie Valpenes pusmuižas. Piramīda veltīta Krišjānim Baronam, kurš dzīvojis šajā pusmuižā un mācījies Kubalu skolā. Idejas autors
ir Imants Ziedonis, izpildījuma autors –
Vilnis Titāns. Piramīda ir 9 m augsta, pamatne - 38 m, diametrs - 12 m. Tā veidota
kā vietvārdu zīme un uz katra akmens iekalti Valpenes ciema māju vārdi, godinot
arī tās, kas sen vairs nav uz zemes…

Svētciema bibliotēkā svin
Skolotāju dienu

Svētciema bibliotēkā Skolotāju dienu svinēja apkārtnes bijušo skolu pedagogi, kuru ikdienas
darba gaitas ar skolu vairs nesaistās

Kā ierasts, ik gadu oktobra pirmajā
svētdienā svinam Skolotāju dienu. Jau ierasts, ka skolās par godu tai stundas vada
skolēni, pedagogus sveic ar krāšņiem
ziediem, tiek plānotas ekskursijas vai teātra izrādes. Svētciemā šie skaistie svētki
noritēja bibliotēkā. Uz Atkalredzēšanās
pēcpusdienu bija aicināti apkārtnes bijušo skolu skolotāji, kuru ikdienas gaitas ar
skolu vairs nesaistās.
Jauks un emocionāls bija tikšanās brīdis, apskatot bibliotēkas izstādi Lāņu un
Svētciema skolu vēstures liecības. Izstādē
izlikti fotoalbumi par abu skolu ikdienas
dzīvi, tradīcijām un svētkiem, kā arī pārgājienu apraksti, skolēnu projektu darbi,
jubileju fotogrāfijas, diplomi un godaraksti. Bijusī Lāņu skolas skolotāja, bibliotekārīte un bērniem loti mīļā internāta auklīte Anita Emse, pārskatot skolēnu veidotos
pārgājienu aprakstus, bija patīkami pārsteigta par savu no 1968. gada saglabāto
zīmējumu.
Svētku reizē skolotāji varēja aplūkot arī
Salacgrīvas fotostudijas nelielo izstādi, Rīgas Amatniecības vidusskolas absolventes
Madaras Spriņģes gleznas un iepazīties ar
bibliotēkas jaunākajām grāmatām. Jauku
muzikālu sveicienu skolotājiem bija sagatavojuši Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kuri izpildīja ne tikai
dažādu gadsimtu klasiķu kompozīcijas,
bet arī visiem zināmas dziesmas. Pēc kopā
dziedātās rudenīgo noskaņu dziesmas Tik
un tā visi skolotāji tika sveikti ar ziediem.

Līdz pat vēlai vakara stundai atmiņu
stāsti mijās ar sarunām par ikdienas gaitām tagad, par ģimenēm, mazbērniem,
bijušajiem skolēniem. Ir taču tā, ka katrs
izskolotais audzēknis nes līdzi kāda skolotāja vārdu un atmiņas. Skolotāja Asja
Bērziņa stāstīja par savas audzināmās
1974. gada Lāņu skolas izlaiduma klases
salidojumiem, kas joprojām notiek vai ik
gadu. Jautras atmiņas skolotājai bija par
laiku, kad kā skolas direktorei vajadzējis
tikties ar dažādiem pārbaudītājiem. Pieminot tagadnes sasniegumus, bijušie kolēģi
par jauko bērnu grāmatiņu Dzejolīši iztaujāja tās autori A. Emsi, kuras izpildījumā
vēlreiz mīļi skanēja dzejolītis par Šņukurcūku. Tā arī saukšoties nākamā grāmatiņa,
ko ļoti gaidīsim iznākam. Savukārt skolotājai Ligitai Jirgensonei, lasot Dzejolīšus,
pats no sevis uzrakstījies jauks dzejolis, ko
mums bija prieks dzirdēt. Vēlreiz atmiņā
tika atsauktas teātra spēlēšanas tradīcijas
vecāku vakaros, Baltijas ceļš, sporta svētki. Daudz atmiņu, daudz vēl neizrunātā laika vienmēr par maz.
Liels paldies mūzikas skolas skolēniem
Ancei Vanagai un Jānim Didzim Līdakam,
skolotājiem Ingai Gobai, Katrīnai Borozdinai un Vitālijam Bogdanovičam. Paldies
Pēterim Priekulim un M. Spriņģei par izstādēm. Paldies skolotājiem par pozitīvajām emocijām, par gūto prieku un gandarījumu, ka bija iespēja satikties.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Piektā pietura – Dundagas pils - lielākā un vecākā Ziemeļkurzemē. Pils pagrabā piemiņas vieta - muzejs Krokodilu ligzda, kas radīts par godu Dundagā dzimušajam krokodilu medniekam, opālu racējam
Arvīdam Blūmentālam (1925 - 2006, miris Austrālijā). Pils velvju zālē sadarbībā
ar Latvijas medaļu mākslas klubu izvietota Baltijā vienīgā medaļu ekspozīcija.
Norit pils atjaunošanas darbi.
Sestā pietura – dāliju un liliju dārzs
Nevejā. Lilijas gan jau bija noziedējušas.
Skaisto dāliju dārza saimniece ir aizsaulē,
un darbu pārņēmis viņas dēls, kuram, kā
pats atzīst, vēl daudz jāmācās… Sētā ir
bērzs, kura zaros aug vistālāk uz ziemeļiem sastopamais āmulis.
Septītā pietura – koku figūru dārzs
Rojā pie privātkolekcionāriem Ilgas un
Jāņa Veidemaņiem. Var tikai apbrīnot šo
cilvēku prasmi katrā kokā ieraudzīt kādu
tēlu! Redzējām arī dažādus enkurus un ar
jūrniecību un zvejniecību saistītus priekšmetus.
Astotā pietura – Rojas zvejniecības
muzejs. Tas atvērts 1968. gadā. Apkopota vēsture par burinieku būvi, jūrskolām
Ziemeļkurzemē, par Krišjāņa Valdemāra
ieguldījumu piekrastes ciemu attīstībā.
Skatījām ekspozīcijas par slaveno Bangu
un tās cilvēkiem, par K. Valdemāru. Muzeja materiāli - zvejnieku darbs, dzīve, burinieku laikmets, zivju apstrādes vēsture.

Īstu prieku sagādāja uzvedums tāmnieku
dialektā, ko izrādīja vēstures mīļotājas un
Melu klubiņa dalībnieces Mildiņa (vienkārša zvejnieku sieva), Anna Petrovna
(tēls no padomju laikiem), Pauliņkundze
(stāstīja par burinieku laikiem).
Devītā pietura – Mērsraga muzejs
Saieta nams. Arī tas ir privātais muzejs,
Gunārs Ozols to atvēris 2000. gadā 1811.
gadā celtā ēkā. Muzejs radīts, lai varētu
iepazīties ar sadzīvi Mērsragā un tās apkaimē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.
Muzejā skatāma liela darbarīku, sadzīves
priekšmetu, tekstiliju kolekcija. Visu vērojot, rodas secinājums – cik veca cilvēce,
tik vecas ir zīmes, tie ir pirmsākumi seno
cilvēku rakstam. Cilvēcei attīstoties, radušies burti.
Desmitā pietura – zivju kiosks Skaras
Bērzciemā tika ieplānots vērderpriekiem.
Kurš vēlējās, varēja iegādāties Engures
ezera un Baltijas jūras kūpinātas zivtiņas.
Savu maršruta projektu sekmīgi īstenojām, pateicoties arī izcilam sava amata
pratējam šoferim Uģim. Šādos projektos
sadarbība ar viņu ir viens no mūsu veiksmes stāstiem. Sirsnīgs paldies! Bija ļoti,
ļoti jauki! Daudz gribējām redzēt, un gandrīz viss arī izdevās. Paldies dalībniekiem
par izturību! Jūtos gandarīta par atsaucību, tāpēc brauksim atkal.
Maiga Sāre

Salacgrīvas
vidusskolas pedagogi
viesojas Lietuvā
Oktobrī tradicionāli tiek atzīmēta Skolotāju diena – brīdis, kad varam pateikt
paldies visiem pedagogiem, kuri pavadījuši mūs zināšanu ceļu līkločos. Sirsnīgi šī diena tika pavadīta Salacgrīvas vidusskolā. Jau no rīta pedagogus priecēja
bērnu sagatavotie apsveikumi ar dzejas
rindām un izrotātās skolas telpas. Pirmās
divas mācību stundas visām klasēm vadīja jaunie, bet īpaši talantīgie pedagogi
– 12. klašu audzēkņi. Tikmēr aktu zālē
norisinājās atraktīva un spraiga viktorīna
11. klases skolēnu vadībā. Tajā savas zināšanas pārbaudīja viss Salacgrīvas vidusskolas pedagogu kolektīvs. Pārbaudē
uzvarēja draudzība, bet āķīgāko jautājumu
nianses tika pārrunātas pie kafijas tases.
Vēlāk pedagogus priecēja audzinātājas
Ināras Ādmīdiņas un 11. klases skolēnu
sarūpētais priekšnesums – atraktīva izrāde par skolēnu nedienām, gatavojot apsveikumu savai skolotājai, un apsveikuma
koncerts. Paldies skolotājai I. Ādmīdiņai,
11. un 12. klases skolēniem par rūpēm, izdomu un sagādāto prieku!
Pēc svinīgās pasākuma daļas pedagogu
ceļš veda pie kaimiņiem lietuviešiem, lai
iepazītos ne tikai ar Lietuvas dabu, mākslas, kultūras un reliģijas apskates objektiem, bet arī gūtu pieredzi Šaukenai vidusskolā. Pirmā apskates vieta bija slavenais
Krusta kalns, kur mūs sagaidīja un īsu
ieskatu tā vēsturē sniedza Šaukenai vidusskolas direktors Aļģimants Armalis. Jāpiebilst, ka, aplūkojot neskaitāmos krustus un
krustiņus, kas vēsta par līdzcilvēku lūgšanām, cerībām un pateicībām, var tikai
apbrīnot cilvēku ticības spēku. Šeit atradām uzrakstus visdažādākajās valodās, tai
skaitā arī latviešu. Tālāk devāmies aplūkot
Sv. Pētera un Pāvila katedrāli Saules pilsētā - Šauļos. Izstaigājam arī kājāmgājēju
bulvāri - pilsētas viesu iecienīto pastaigu
zonu, kas rotāta ar oriģinālām skulptūrām.
Tur vērojām arī mājīgus veikaliņus ar košiem skatlogiem un izglītības iestādes.
Jau krietnā pēcpusdienā ieradāmies
Šaukenai vidusskolā, kur mūs sirsnīgi uzņēma lietuviešu kolēģi. Pie bagātīgi klāta
galda iepazinām lietuviešu svētku ēdienus,
aplūkojām skolas telpas un inventāru. Pārsteidza skolēnu daudzveidīgie darbiņi, kas
priecē viesus visās skolas telpās un gaiteņos – lielformāta gleznas no netradicionā-

liem materiāliem, sienu gleznojumi, koka
ziedi. Interesants ir fakts, ka viena skolas
siena veltīta audzēkņiem, kuri skolu absolvējuši ar zelta medaļām vai īpašu atzinību,
- viņu vārdi iemūžināti sienas gleznojumā.
Katrā klasē atradās vismaz viens dators,
bet kopējais mācību aprīkojums īpaši neatšķīrās no mums ierastā. Aizkustinošs
bija Lietuvas mūzikas skolotājas priekšnesums, viņas vokāls droši varētu sacensties
ar Viļņas un Rīgas operas zvaigznēm. Pēc
jautrām spēlēm un dejām braucām uz viesnīcu Medziotoju uzeiga, lai jaunu dienu
sāktu ar viesošanos īpaši patīkamā vietā
– Šokolādes muzejā pie Lietuvas senākās
konfekšu fabrikas Rūta. Tur ne tikai saņēmām gardu dāvaniņu šokolādes konfektes
veidolā, bet arī uzzinājām visu par kakao
pupiņu augšanas apstākļiem, novākšanu,
apstrādi un vēsturiskajiem notikumiem,
kas skāruši šokolādes tapšanas procesus
pasaulē un konkrēti fabrikā Rūta. Tās veikaliņā varējām gardos kārumus arī iegādāties.
Pēc saldumu fabrikas apmeklējuma
nobaudījām vienu no lietuviešu nacionālajiem ēdieniem – cepelīnus ar gaļu. Īsi
raksturojot, tas ir ražena pīrāga lieluma un
formas rīvētu kartupeļu sacepums ar gaļu.
Katrā ziņā – īsti piemērots arī latviešu
vēderiem. Pēc tam apmeklējām vienu no
Lietuvas labākajām vīna darītavām Jonišķēlē. Viesojāmies pie vīndara Aļģa Luņģa,
un senas muižas pagrabā degustējām mājās raudzētu vīnu no vietējiem augļiem un
ogām, vēlāk aplūkojām saimnieka savākto
senlietu kolekciju. Vīndara mājās pārsteidza pagalms, ko visā garumā un platumā
sedza plašs vīnogulāju klājums. Tieši virs
apmeklētāju galvām sulīgos ķekaros stīdzēja vīnogas, veidojot ēnaini zaļu patvērumu.
Vakarā priekšā tālais mājupceļš. Katrā
ziņā šī viesošanās vēl ilgi paliks mūsu atmiņā, tāpēc lielu paldies par finansējumu
šī ceļojuma īstenošanai Salacgrīvas vidusskolas pedagogu kolektīvs teic novada
domes deputātiem, kuri atbalstīja pedagogus Skolotāju dienā, un personīgi Dagnim
Straubergam.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā
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Ražas svētki lauku sētā
Ainažu pirmsskolas izglītības iestādē
Randa 5 - 6 gadīgo bērnu grupā aizvadīti
Ražas svētki. Šoruden tie noritēja mazliet
citādāk - bērni atnesa uz dārziņu dažādus
dārzeņus, nodarbībā pārrunāja, kā katru sauc, noskaidroja, kā tas aug, kāda ir
to forma un krāsa. Tad grupu skolotājām
radās interesanta ideja no atnestajiem dārzeņiem vārīt sautējumu. Runāts - darīts.
Tika informēti vecāki, un norunātajā rītā
bērnu grupiņa devās uz skolotājas Gundegas lauku mājām un pagalmā iekārtotajā

ugunskura vietā sāka gatavot. Kamēr tapa
pusdienas, skolotājas Ligita un Gundega bērniem bija noorganizējušas mīklu
minēšanu, atrakcijas un rotaļas. Rīts bija
izdevies, bērni savu sajūsmu izteica gan
vecākiem, gan darbiniekiem. Paldies grupu darbiniekiem par bērniem dāvāto jautro
brīdi, paldies vecākiem par sapratni un atsaucību!
Pārsla Perdijaka,
bērnudārza vadītāja

Kustību brīvība sākas ar
vingrojumiem
Kustību brīvība sākas ar vingrojumiem
- ar šādu moto 23. septembrī Korģenes
bibliotēkā satikās domubiedru grupa, lai
fizioterapeites Līvas Tiesneses vadībā parunātu par veselības saglabāšanu, par muguras problēmām un pavingrotu.
Fizioterapeite izsmeļoši pastāstīja par
muskuļiem un mugurkaulu, paskaidrojot,
kā jāvingrina dziļie muguras muskuļi. Patīkamā gaisotnē visas kopā pavingrojām
un norunājām, ka tiksimies vēl. Arī Līva
solīja pie mums iegriezties un pamācīt jaunus vingrojumus.

Žēl, ka ne visi saprot fizioterapijas nozīmi veselības uzlabošanā, nezina ergonomikas pamatprincipus veselības saglabāšanai. Aicinot uz šo sanākšanu, daudzi
atbildēja: - Es jau esmu diezgan izvingrojusies pa dārzu, mežu, purvu... Sapratu,
ka tām atbildētājām, kuras atnāca, domas
mainījās.
Mēs, Korģenes sievietes, domājam par
savu veselību un arī turpmāk nodarbosimies ar vingrošanu!
Dace Cīrule

Krustvārdu mīklu
pēcpusdiena Korģenē
Pēc vasaras brīvlaika septembra pēdējā
piektdienā, kā jau ierasts, Korģenes bibliotēkā sanāca krustvārdu mīklu minētāji, lai piedalītos sev tik tīkamajā nodarbē
- minētu mīklas bariņā, sacenstos domu
asumā un prāta veiklībā. Bija sanākušas
8 dalībnieces no tuvākas un tālākas apkārtnes, tostarp 2 jaunas interesentes no Mērniekiem, kuras ieviesa korekcijas ierastajā
labāko risinātāju reitingā.

Kā parasti, minēja klasisko, tad kopīgo
mīklu. Dalībnieces ar azartu piedalījās minēšana, paspēja arī kādai pateikt priekšā.
Laiks pagāja nemanot. Iegūtas jaunas zināšanas, uzzināts, kā pagāja vasara, kādas
ir jaunākās grāmatas bibliotēkā, jo tā ir
vieta, kur satiekas dažādu interesentu grupas.
Ilze Baumane,
Korģenes bibliotēkas vadītāja
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Aktivitātes Brīzē
1. septembra rīts senioriem sākās ar
atmiņu stundu Mana pirmā skolas diena,
kad ar dzejas vārsmām un baltu rožu pušķi
sveica bijušos skolotājus: Skaidrīti Bērziņu, Veltu Kokari un Ādamu Sokolovski.
Vēlāk izspēlējām lomu spēles. Par skolas
direktori tika iecelta Elza Zariņa. Atkārtojām zināšanas latviešu valodā, ticības
mācībā, mūzikā un sportā. Vēlāk pie kafijas tases un našķiem sarunas raisījās par
pirmajiem skolotājiem un skolasbiedriem.
Dzirdējām gan sāpīgas atmiņas, gan uzvirmoja jautrība par kurioziem atgadījumiem
skolas dzīvē.
Lai atsvaidzinātu televīzijas pārraidēs
un žurnālos lasīto dažādo informāciju par
veselīgu dzīvesveidu, uzaicinājām ciemos
lektoru Ernestu Rubīnu ar lekciju Ūdens
– cilvēka organisma enerģijas avots. Pēc
lekcijas seniori vēl ilgi diskutēja par tējas,
kafijas un sulas lietošanu un meklēja atbildi uz jautājumu, kāpēc organismam ik dienu ir nepieciešams tieši tīrs ūdens un kāda
iedarbība ir dzīvajam ūdenim. Patīkami,
ka E. Rubīns šad tad vēl piezvana un jautā, kādas ir atsauksmes pēc lekcijas un vai
mainījusies klientu attieksme pret ūdens
lietošanu ikdienā. Par dzirdēto tagad ik
rītu atgādina ūdens glāze uz brokastu galda. Kad un cik daudz lietot ūdeni, izvēli,
protams, izdara klienti.
Dzejas dienas seniori sāka ar atmiņām
par pirmajiem dzejoļiem, kas vēl nāk līdzi
no tālās bērnības, no skolas gadiem. Daži
atcerējās tikai divrindes, citi atsevišķus
dzejoļa fragmentus. Taču visiem patika
klausīties Aspazijas un Plūdoņa dzejoļus
bērniem. Ļaujot darboties fantāzijas pasaulei, tika krāsotas kļavlapas, ko vēlāk
izvietoja izstādē. Ne visiem senioriem ir
tuva dzeja, bet tās mīļotāji pārlapoja dažādus krājumus, cenšoties atrast sev saistošāko. Dzejas dienu noslēgumā Dzejas

dienu lapa krīt viesojās novadniece Anita
Emse. Rudenīgas noskaņas pildītajā telpā
viņas dzejoļi mijās ar kopīgi izdziedātām
dziesmām. Anita lasīja arī savus veltījumus, un aplausus izpelnījās dzejolis Veltījums kaimiņienei Zeltītei. Tas rosināja uz
pārdomām, ka arī mēs cits citam varam
ik dienu pasacīt vai izdarīt ko labu. Labvēlīgā gaisotne bija atraisījusi sirdis, un
visiem par lielu pārsteigumu salacgrīviete
Ilma Lāce emocionāli no galvas norunāja
garo Edvarda Vulfa Grietēna liktenis un
Grietas dzīve teju 10 minūšu garumā. Šīs
dienas izskaņā A. Emse teica: - Priecājos
par šo jauko pēcpusdienu, pamanīju, ka
jūs gaidāt ciemiņus. Novēlu, lai pie jums
biežāk viesojas labas gribas ļaudis, kas
jūsu domu pasaulē ienestu arvien jaunas
pārdomas un atziņas.
1. oktobrī - Starptautiskajā veco ļaužu
dienā - jau rītapusē novada ļaudis Brīzē
ieradās sveikt Salacgrīvas novada pensionāru padomes priekšsēdētāja Aija
Kirhenšteina kopā ar Veltu Zariņu. Arī
darbinieki centās visas dienas garumā senioriem veltīt īpašu uzmanību, lai viņi izjustu, ka tā ir sevišķa diena. Pārsteigums
bija deviņpadsmitgadīgās Katrīnas Kariņas ciemošanās, viņa visus sasildīja ar liriskām dziesmām, pati spēlējot ģitāru. Seniori izteica uzslavu sirsnīgajai attieksmei,
vienkāršībai un skanīgajai balsij.
Lapkritis rosināja darbiniekus doties
ceļojumā Zelta rudens, lai tuvāk iepazītos ar Tallinu. Kopā ar gidi pavadītajās
stundās guvām zināšanas par vecpilsētas
vēsturi un kultūru. Mājupceļā aplūkojām,
kā pāri Keilas upes klints slieksnim gāžas
Igaunijā trešais lielākais (5,7 m augstais
un ap 70 m platais) ūdenskritums, un priecājāmies, ka šī diena bija jauks atpūtas brīdis.
Ligita Jirgensone

Miķeļdienas burziņš
Ainažu skolēniem

Krustvārdu mīklu minēšana ir ļoti nopietna nodarbe
Mazie ainažnieki izspēlē pasaku par rāceni

Risinot kopīgo krustvārdu mīklu, jautrība sita augstu vilni

Pirms pašas Miķeļdienas Ainažu skolēni pulcējās kultūras namā, lai aktīvi,
jautri, radoši pavadītu brīvo laiku, izzinātu
Miķeļdienas tradīcijas, ticējumus, palielītos ar saviem interesantajiem atradumiem dārzeņu ražā. Tos izlika izstādē, un
3 interesantāko atnesēji tika pie balvām.
Pasākuma vadītājs Zintis bija sagatavojis skolēniem 5 interesantus uzdevumus.
Kad visi bija sadalījušies pa komandām un
izdomājuši tās nosaukumu, varēja ķerties
pie pirmā uzdevuma Atjautība. Komandai
bija jāuzzīmē aizsargzīme jumis, jāpastāsta, kur dabā var atrast jumi un jāpabeidz
ticējums par Miķeļdienu. Šis uzdevums
komandām gan izrādījās visgrūtākais, toties bija iespēja uzzināt ko jaunu, kad Zintis izstāstīja pareizās atbildes. Otrajā uzdevumā komandām bija iespēja parādīt savu
radošumu - tika doti rekvizīti, lai varētu
pārģērbties un izspēlēt pasaku par rāceni.
Te nu komandas izpaudās ļoti atraktīvi un
radoši. Nākamajā uzdevumā visi sacentās

ābolu stafetē. Ļoti interesants bija ceturtais uzdevums - komanda to varēja veikt,
tikai sadarbojoties un palīdzot cits citam.
Vajadzēja būt arī veikliem un atjautīgiem,
lai visa komanda ar dažu lapu palīdzību
nokļūtu no punkta A uz punktu B. Komandu spēļu noslēgumā vēl bija boulings – jāsacenšas, kura komanda ar āboliem apgāzīs visvairāk ķegļu.
Žūrija no biedrības Vecāki - Ainažu jaunatnei noteica vietu sadalījumu. Pirmajā
trijniekā ierindojās Raibie ķirbji, Krāsainās kļavas un Burkāniņi, kas tika arī pie
saldām balvām. Ceturtā un piektā vieta
Pieciem maziem gurķīšiem un Bumbierīšiem.
Pēc apbalvošanas visi varēja nobaudīt
gardu svētku kliņģeri un atpūsties diskomūzikas un gaismu atmosfērā. Paldies
visiem dalībniekiem, organizatoriem un
sadarbības partneriem par jauko pēcpusdienu!
Inga Čekaļina
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Kārtības
nodaļa
informē
Septembrī esam veikuši Salacgrīvas novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu
un īpašumiem piegulošo teritorijas uzturēšanas un sakoptības pārbaudi pēc Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju,
īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un
uzturēšanu Salacgrīvas novadā. Septembrī
uzrakstītas un nosūtītas 35 atgādinājuma
vēstules par teritorijas sakopšanu.
Salacgrīvā, stāvvietā pie kultūras nama
(ziemeļu pusē) uzlikta zīme Apstāties aizliegts, līdz ar to veikta stāvēšanas/apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole. Septembrī konstatēti 3 gadījumi, kuros izteikts
mutisks brīdinājums. Esam izsnieguši
14 caurlaižu kultūras nama darbiniekiem,
kolektīvu vadītājiem, viesiem.
Par apstāšanās noteikumu pārkāpšanu tiek piešķirts brīdinājums vai naudas
sods no Ls 10 līdz Ls 30.
Kāpu aizsargjoslā veikta zīmju Apstāties aizliegts un Stāvēt aizliegts ievērošanas kontrole, izteikti divi mutiski brīdinājumi.
Izskatītās lietas un veiktie darbi:
kaimiņu konflikti par trokšņošanu, nepļautām platībām – 2,
kaimiņu konflikts Liepupē par nozāģētu
bumbieri – 1,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 1,
izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 3,
iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 6,
sniegtas atbildes uz iesniegumiem – 8,
dzīvnieki, kas nogādāti uz savām mājām ar mūsu auto, – 1,
dzīvnieki, kas nogādāti dzīvnieku patversmē Valmierā, – 1,
atrasti jauni saimnieki pamestam, klejojošam, bezpalīdzīgam sunim - 1,
atrisināta problēma par pamestu, piesietu suni lauku mājās – 1 (izteikts brīdinājums, veiktas pārrunas ar suņa īpašnieci),
veikta 1 pārbaude uz sūdzību pamata,
par atkritumu izmešanu neatļautā vietā,
veikta Salacgrīvas novada domes 2011.
gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība kontrole, kuras laikā brīdināti 2 ielu tirgotāji, izteikti mutiski brīdinājumi – 2.
Atgādinām Salacgrīvas pilsētas un
novada iedzīvotājiem: lai novērstu kūlas
veidošanos, lūdzam jūs savus īpašumus
laikus sakopt. Šādu pasākumu veikšanu
nosaka arī spēkā esošie normatīvie akti.
Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pantā paredzēts sods par šādu pārkāpumu fiziskajām personām 100 - 500
latu, juridiskajām personām 500 - 2000
latu.
Oktobrī pārbaudīsim, vai iedzīvotāji
Salacgrīvas novadā ir noslēguši līgumu par
atkritumu izvešanu, vai atkritumi netiek izmesti tiem neatļautā vietā.
Atgādinām, ka mājaslapā www.salacgriva.lv var iepazīties ar spēkā esošajiem
Salacgrīvas pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Ja mājās nav interneta pieslēguma, aicinām apmeklēt novada
bibliotēkas.
Kārtībnieki ir pilnvaroti veikt visu to
normatīvo aktu izpildes kontroli, kas paredzēta Salacgrīvas pašvaldības saistošajos
noteikumos, tajā skaitā arī SUŅU UN
KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMOS.
Atgādinām visiem Salacgrīvas novada
iedzīvotājiem Salacgrīvas saistošos noteikumus Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām, kur V sadaļā Nodeva par
suņu turēšanu:
16. punktā rakstīts, ka nodevas gada likme ir Ls 3 (trīs lati) par vienu suni;
18. punktā minēts, ka nodeva jāmaksā
katru gadu līdz 1. martam Salacgrīvas novada domē;
tāpat paredzēts nodrošināt suņu regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Gunita Bisniece un Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

2012. gada 16. oktobris

Novada mājaslapā sadaļa jūsu idejām
Salacgrīvas novada mājaslapā izveidota
jauna sadaļa Iedzīvotāju idejas publiskai
iedzīvotāju apspriedei, www.salacgriva.lv/
lat/salacgrivas_novads/idejas/, kurā jebkurš novadnieks var izteikt savu viedokli
vai ierosinājumu, kā uzlabot dzīvi un apkārtējo vidi mūsu novadā.

Atverot šo sadaļu, jums parādīsies iedzīvotāju ideja ar karti un īsu idejas aprakstu.
Lai redzētu visas iesniegtās idejas, vajag
klikšķināt uz sadaļu Populārākās idejas.
Jūs varat atbalstīt jau esošo ideju vai ierosināt savu ieceri.
Lai ievietotu savu ierosinājumu, jāreģis-

trējas, lai pēc tam varam sazināties ar idejas
autoru un, iespējams, īstenot šo ieceri, kas
varētu uzlabot dzīvi Salacgrīvas novadā.
Ceram uz iedzīvotāju atbalstu. Kopā
mēs varam savu novadu padarīt sakoptāku
un interesantāku!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas mākslas skolas izstāde muzejā
Izstādē līdz pirmajai Adventei skatāmi
divi Salacgrīvas mākslas skolas 2011./2012.
mācību gada projekti. Pirmais ir 2012. gadā
tapušie 4 audzēkņu – Danas Popovas, Samantas Ganiņas, Nadīnas Ozoliņas-Mennikas un Ričarda Kauliņa – skolas noslēguma
darbi, savukārt otrs ir vasaras zaļā prakse
Kuldīgā jūnijā.
Noslēguma darbos atklājas audzēkņu
pirmie patstāvīgie soļi savu radošo ideju
realizācijā. Darba process, sākot ar tēmas

izvēli, aizrit sadarbībā ar pedagogiem, kuri
iesaka un palīdz. Savukārt Kuldīgas prakse
ir pirmā tik tālu no mājām aizvadītā mākslas skolas darbības norises vieta. Mākslas
skolas audzēkņi Kuldīgā 7 dienas zīmēja,
gleznoja un veidoja skices, vakaros tapa
ieraksti dienasgrāmatās, kas šobrīd kopā
ar izstādītajiem darbiem uzbur zaļās prakses gaisotni senajā Kurzemes hercogistē.
Pilsētas līkloču ieliņas, pagalmi, šķūnīši,
7 tilti pār Alekšupīti, rudie kaķi, Katrīnas

baznīcas pulksteņa zvanīšana, tirgus ar zemenēm... ir tikai daļa no šo 7 dienu notikumiem jūnijā.
Mākslas skolas vasaras praksei Kuldīgā
šobrīd jau ir dokumentāla vērtība. Vai to
jau esi redzējis? Vai esi kaut uz mirkli ļāvies ielūkoties pasaulē, kas mūs saista un
uztur spēju būt garā jauniem? Tad, paldies
Dievam, tu esi dzīvs!
Imants Klīdzējs,
Salacgrīvas mākslas skolas direktors

ZAAO rosina ikvienu domāt
par rītdienu un šķirot atkritumus!
Sadzīves atkritumu savākšana un
apsaimniekošana ir kļuvusi par pašsaprotamu un ikvienam pierastu lietu. Nedaudz
lēnāk mūsu ikdienā ieviešas paradumi,
kas saistīti ar atkritumu šķirošanu, dalītu
to nodošanu atkritumu apsaimniekotājiem
un pārdomātu savas mājsaimniecības vai
uzņēmuma atkritumu samazināšanu kopumā. Lai klientiem būtu vieglāk izprast,
kāda ir pareiza atkritumu šķirošana, piedāvājam iepazīties ar noderīgu informāciju
par ZAAO piedāvātajiem pakalpojumiem.

Šķiroto atkritumu
konteineri tiek tukšoti
bez maksas
Šķirotos atkritumus ZAAO vāc bez
maksas, šim nolūkam Ziemeļvidzemē ir
izveidoti EKO punkti un EKO laukumi,
kā arī izvietoti konteineri PET pudeļu savākšanai. Pavisam ir 15 ZAAO EKO laukumu, 1 no tiem atrodas Salacgrīvā, Viļņu
ielā 18.
Darba laiks Salacgrīvas EKO laukumā
Pirmdiena
brīvs
Otrdiena
9 - 17
Trešdiena
9 - 17
Ceturtdiena
9 - 17
Piektdiena
9 - 17
Sestdiena
8 - 12
Svētdiena
brīvs
EKO punktos savāktās otrreizējās izejvielas ZAAO bez maksas izved 2 reizes
mēnesī. Tās transportē uz poligonu Daibe, kur materiālus pāršķiro un sagatavo
nodošanai otrreizējai pārstrādei atbilstoši pārstrādātāja kvalitātes prasībām. Par
EKO punktu atrašanos konkrētā vietā
informāciju iespējams atrast mājaslapas
www.zaao.lv sadaļā Šķirošana manā pašvaldībā, kā arī, piezvanot uz ZAAO pa
tālruni 64281250 vai 26132288.

EKO punktu lietošanas
noteikumi
Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt visa atkritumu šķirošanai paredzētā
konteinera saturu, līdz ar to savākto apjomu nebūs iespējams nodot pārstrādei,
bet tas būs jānoglabā atkritumu poligonā
Daibe. Tādēļ sniedzam sīkāku informāciju, kādiem atkritumu veidiem ir paredzēti
EKO punkta konteineri.
EKO punktos viens no konteineriem
domāts izlietotajam iepakojumam - papīram, kartonam, polietilēnam, PET dzērienu pudelēm un metālam.
DRĪKST mest: biroja papīru, avīzes,
žurnālus, grāmatas, iepakojuma papīru,
kartonu, gofrētu kartonu, piena, sulu, kefīra, jogurta pakas.
Materiāliem jābūt tīriem, bez organisko
materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā jāizjauc un jāsaplacina.

NEDRĪKST mest: vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus un salvetes,
folijas iepakojuma materiālu no čipsu pakām, saldējuma papīrus utt.
DRĪKST mest: polietilēna atkritumus
(LDPE, HDPE), PET pudeles.
Polietilēna plēves, sadzīves ķīmijas
kanniņas (vējstikla šķidruma kanniņas)
un kosmētikas, pārtikas plastmasas pudeles (šampūnu, piena pudeles). Tām jābūt
tīrām. Visa veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles
var būt ar korķiem un etiķetēm. Dzērienu
pudeles nav jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles jāsaplacina.
NEDRĪKST mest: vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, krējuma un margarīna trauciņus, kečupa un eļļas pudeles,
skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas u.c.
cietās plastmasas veidu izstrādājumus, putuplasta atkritumus.
DRĪKST mest: metāla atkritumus. Visa
veida metāla iepakojumus un izstrādājumus (skārda bundžas, konservu kārbas,
vāciņi, sadzīves metāla priekšmeti).
Visus minētos atkritumu veidus var
mest vienā konteinerā, jo tie cits citu
nebojā un nemazina kvalitāti, tādēļ arī
ZAAO šķiroto atkritumu savācējmašīna
šos konteinerus tukšo vienā reizē.
EKO laukumos atrodas arī konteineri
pudeļu un burku stiklam, kā arī logu stiklam.
DRĪKST mest: stikla iepakojumu - pudeles un burkas. Pudelēm un burkām jābūt tīrām, bez pārtikas atlikumiem. Pirms
izmešanas iepakojumam jānoņem vāciņi.
Logu stikla konteineros drīkst ievietot tikai logu stiklu.
NEDRĪKST mest spoguļus, lampu kupolus, keramikas izstrādājumus (balzama
pudeles), automašīnu logu stiklu, pakešu
logu stiklu, traukus, luminiscentās (dienasgaismas) lampas.
Svarīgi atcerēties – EKO punkta konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus!

EKO somas – pilsētu
privātmājām,
EKO kastes – birojiem
Ērtu un izdevīgu iespēju šķirot atkritumus ZAAO piedāvā Salacgrīvas pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Ikviens
var iegādāties EKO somu, aktīvi šķirot
tajā savas mājsaimniecības atkritumus un
novietot piepildīto somu brīvi pieejamā
vietā pie savas privātmājas. ZAAO darbinieki katra mēneša trešajā trešdienā to
iztukšos bez maksas un novietos atpakaļ
turpmākai lietošanai. Pēc vēlēšanās EKO
somas saturu var nogādāt arī tuvākajā
EKO laukumā vai EKO punktā.
Biroju darbiniekus ZAAO aicina izmantot EKO kasti. Tajā iespējams ievietot izlietotu biroja papīru, kas pēc ZAAO
bezmaksas savākšanas tiek nogādāts
pārstrādei un jaunu, skaistu lietu radīšanai. Sīkāka informācija par pakalpoju-

mu pieejama www.zaao.lv vai pa tālruni
26132288.

Nolietotu elektroniku
un elektrotehniku savāc
speciāls transports
Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājiem tiek piedāvāta arī nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšana. Uz katru
pagastu divas reizes mēnesī dodas ZAAO
transports, lai pēc iedzīvotāju pieteikuma
bez maksas savāktu neizjauktu nolietotu
sadzīves elektrotehniku – ledusskapjus,
gāzes plītis, veļas mašīnas, televizorus,
datorus u.c. elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Lai lieki neaizņemtu
vietu šķūnītī, garāžā vai uz bēniņiem, aicinām piezvanīt pa tālruni 26132288 vai
64281250 un pieteikt savākšanu.
Iedzīvotājiem iespējams arī pašiem
nogādāt elektrotehniku EKO laukumos
to darba laikā.
Izmantojot ZAAO piedāvāto pakalpojumu, tiek nodrošināts, ka visa savāktā
elektrotehnika tiek nodota pārstrādes uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus valsts
robežām, kur tā tiek izjaukta un pārstrādāta, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un cilvēkiem.

Papildu pakalpojumi
klientu ērtībām
Salacgrīvas piekrastes iedzīvotājiem
un viesiem, kam rodas neliels atkritumu
apjoms (piemēram, atpūtas laikā pie jūras), tiek piedāvāti speciāli dzelteni maisi
sadzīves atkritumu uzkrāšanai. Tos var iegādāties Tūjā, veikalā Vērdiņš, bet pilnos
maisus var izmest konteinerā pie veikala
Vērdiņš un kempingā Krimalnieki. Lūgums šajos konteineros nemest parastos
melnos maisus ar sadzīves atkritumiem!
Lai atgādinātu klientiem par konteinera izstumšanu, ZAAO izsūta jau ierastos kalendārus ar atzīmētiem konteineru
tukšošanas datumiem katrā konkrētajā
adresē. Bet nu jau kādu laiku pieejams
arī jauns bezmaksas pakalpojums – SMS
atgādinājuma īsziņu iepriekšējā dienā
pirms konteinera tukšošanas. Tas palīdz
atcerēties par konteinera izstumšanu vai
arī atteikt izvešanu, ja konteiners vēl nav
piepildīts.

Sakopsim vidi kopā!
Atsevišķi nododot vēlreiz izmantojamās lietas, iespējams samazināt poligonā
nogādājamo apglabājamo atkritumu daudzumu, tādā veidā samazinot arī savus
maksājumus par atkritumu izvešanu. Rosinām iedzīvotājus domāt zaļi, rūpēties
par savas apkārtnes sakopšanu un izmantot piedāvāto iespēju šķirot atkritumus!
Tādā veidā mēs ikviens varam ietaupīt
dabas resursus, jo atkritumi, kurus var
otrreiz izmantot, nenonāk sadzīves atkritumu konteinerā, bet dzīvo jaunu dzīvi.
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Salacgrīvas novada domes 19.09.2012.
lēmumam Nr. 442 (protokols Nr. 11; 5.§)

Saistošo noteikumu Nr. 19
Par Salacgrīvas novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klasēm
vasaras un ziemas sezonās
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

1.1. 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli nosaka valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības
un to izpildes kontroles kārtību.
1.2. Ar šiem noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības autoceļu vai to posmu sarakstu, kuros norādītas autoceļu
uzturēšanas klases ziemas sezonai (no
1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim).
2. Īss projekta satura Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noizklāsts
teikumus nosaka MK 2010. gada 9. marta
noteikumu Nr. 224 Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli 4.2. punkts.
3. Informācija par
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek
plānoto projekta
prognozēta palielināta finansiāla ietekietekmi uz
me uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu 3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darba
vietas.
4. Informācija par
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistoplānoto projekta
šo noteikumu tiesiskais regulējums, ir
ietekmi uz sabiedrību
fiziskas un juridiskas personas, pašval(mērķgrupām) un
dības amatpersonas un ceļu uzturētāji.
uzņēmējdarbības vidi 4.2. Saistošo noteikumu regulējums labpašvaldības teritorijā
vēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, jo nodrošinās
klasei atbilstošu pašvaldības autoceļu
uzturēšanas prasību izpildi.
5. Informācija par
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vēradministratīvajām
sties saistošo noteikumu piemērošanā,
procedūrām
ir Salacgrīvas novada dome.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar
administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
konsultācijām ar
notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārprivātpersonām
stāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta
un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšanas pašvaldības mājaslapā
www.salacgriva.lv saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut
saistošajos noteikumos.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19

Par Salacgrīvas novada
pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm
vasaras un ziemas
sezonās
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada
domes 2012. gada 19. septembra sēdes
lēmumu Nr. 442 (protokols Nr. 11; 5.§)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu
Nr. 224 Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli 4.2. apakšpunktu

Saistošie noteikumi nosaka
Salacgrīvas novada pašvaldību
autoceļu sarakstus (saistošo noteikumu pielikums Nr. 1), kuros
norādītas autoceļu ikdienas uzturēšanas klases vasaras sezonai

(no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)
un ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam).
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs
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PIELIKUMS NR. 1 Salacgrīvas novada domes
19.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 442

Salacgrīvas novada A grupas ceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas
klasēm 2012. gada vasaras sezonā (no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada
31. oktobrim) un ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam)
Nr.
p.k.

Ceļa nosaukums

1

2

Ceļu raksturojošie elementi
ceļi
adrese (km)
garums seguma veids
(km)
no
līdz
3
4
5
6

Uzturēšanas
klase vasaras
sezonai

Uzturēšanas
klase ziemas
sezonai

7

8

Salacgrīvas pagasts
1.

Kuiviži - Šmiti

2.

Dzeņi - Vecsalaca

3.

Vecsalaca - Varži

4.

Jaunstrenči - Sargi

5.
6.

Sargi - Kvotnoras
Mežkadagi - Lejaskadagi

7.
8.

Liepu iela - Jennas
Korģene - Sprundas

9.
10.
11.

Lauteri 2 - Priediņi 2
Sila iela - Kraujas
Senvieta - Lāņu muiža

0
2.58
0
0.49
0
6.15
0
1.79
0
0
1.16
0
0
1.55
3.60
0
0
0

2.58
3.78
0.49
2.9
6.15
7.13
1.79
2.64
1.32
1.16
1.86
3.26
1.41
1.69
6.43
0.60
1.73
0.96

2.58
1.20
0.49
2.41
6.15
0.98
1.79
0.85
1.32
1.16
0.70
3.26
1.41
0.14
2.83
0.60
1.73
0.96

grants
bez seguma
grants
grants
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
bez seguma
grants
grants
grants
grants

C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C

C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C

0
4.19
0
0

4.19
4.65
4.80
3.02

4.19
0.46
4.80
3.02

grants
grants
grants
grants

C
C
C
C

C
C
C
C

0
0
1.40
4.14
4.57
5.55
5.97
8.89
8.95
0
0.57
4.77
6.13
0
0.54
1.56
0
1.64
2.23
5.25
0
0
0
1.24
2.38
3.66
4.36
0
0.09
1.42
0
0.36
1.34
3.56
0.00
1.71
0.00
0.00
1.19
0.00
0.15
0.37
0.50
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2.24
0.00
0.18
0.00
0.13
2.19
0.00
0.50
0.66
0.00

2.06
1.40
4.14
4.57
5.55
5.97
8.89
8.95
9.08
0.57
4.77
6.13
6.78
0.54
1.50
1.93
1.64
2.23
5.25
6.68
1.03
2.02
1.24
2.38
3.66
4.36
4.42
0.09
1.42
1.85
0.36
1.34
3.56
3.89
1.71
2.90
1.97
1.19
3.09
0.15
0.37
0.50
2.12
2.42
0.55
0.77
3.13
1.73
3.03
0.18
0.23
0.13
2.19
2.63
0.50
0.66
1.96
1.14

2.06
1.40
2.74
0.43
0.98
0.42
2.92
0.06
0.13
0.57
4.20
1.36
0.65
0.54
0.96
0.37
1.64
0.59
3.02
1.43
1.03
2.02
1.24
1.14
1.28
0.70
0.06
0.09
1.33
0.43
0.36
0.98
2.22
0.33
1.71
1.19
1.97
1.19
1.90
0.15
0.22
0.13
1.62
0.30
0.55
0.77
3.13
1.73
0.79
0.18
0.05
0.13
2.06
0.44
0.50
0.16
1.30
1.14
106.02
46.90
59.12

grunts
grants
grants
grunts
grunts
grants
grants
asfalts
grants
asfalts
grants
grants
grunts
grants
grunts
grants
grants
grants
grunts
grunts
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
asfalts
asfalts
grants
grants
grunts
grunts
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grunts
grants
grants
asfalts
grants
grants
asfalts
grants
grunts
asfalts
grunts
grants
grunts
grants
asfalts
grants
asfalts
asfalts

D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D

D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D

Ainažu pagasts
12.

Līči - Kalnurgāji

13.
14.

Mērnieki - Irnumi
Šalkas - Rostes

Liepupes pagasts
15.
16.

Kalnsolas - Roņi
Baznīca - Pidas - pagasta
padome

17.

Vecmuiža - Dāči

18.

Lembuži - Tūja

19.

Tūja - Ežurgas

20.
21.
22.

Tūjas skola - Pīlāgi
Liepupes muiža - Kannieki
Baznīca - Seķi

23.

Pagasta padome - Vangas

24.

Raunīši - Mežciems

25.

Birzgaļi - Lukstiņi

26.
27.

Pīlāgi - Saulītes
Gulbīši - Liepupes muiža

28.

Pamati - Dzenīši

29.
30.
31.
32.

Dzirnavas - Rūķīši
Sniedzes - Silnieki
Vīganti - Seķu purvs
Zaķi - Tūja

33.

Jaunrozes - Mežmuiža

34.

Stiebri - Jaunkumpāni

35.

Gāršas - Dunte

36.

Aizupes - Seķu purvs
Kopā:
no tiem C klase:
no tiem D klase:
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Salacgrīvas novada B grupas ceļu saraksts ar noteiktām
uzturēšanas klasēm 2012. gada vasaras sezonā
(no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. oktobrim) un
ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam)
1

2

3

4

5

6

7

8

0
1.7
0
0
0
0
0
0.53
2.78
0
0
0.05
0
0.64
0
1.1
0
1.72
3.06
0
0
0
1.39
0
1.15
1.66
0
0
0.81
1.16
0
0
0
0.32
0
0
0
0
0.21
0
2.02
0
0
1.16
2.05
2.67
0
0
0

1.18
2.87
2.2
1.05
0.71
1.59
0.53
2.3
4.19
0.84
0.05
0.57
0.64
2.58
1.1
3.6
1.72
3.06
4.9
0.39
1.44
1.39
3.98
0.81
1.53
1.79
0.48
0.81
1.16
1.42
1.6
0.44
0.32
0.54
0.51
0.78
1.4
0.21
0.23
2.02
4.3
3.15
1.16
2.05
2.67
5.06
0.91
0.66
1.5

1.18
1.17
2.20
1.05
0.71
1.59
0.53
1.77
1.41
0.84
0.05
0.52
0.64
1.94
1.10
2.50
1.72
1.34
1.84
0.39
1.44
1.39
2.59
0.81
0.38
0.13
0.48
0.81
0.35
0.26
1.60
0.44
0.32
0.54
0.51
0.78
1.40
0.21
0.02
2.02
2.28
3.15
1.16
0.89
0.62
2.39
0.91
0.66
1.50

grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
bez seguma
bez seguma
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
bez seguma
grants
grants
grants

C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D

0
0
0
0
0
0
0
0.64
3.1
0
0
0
0
0
0
3.45
0
0
1.55
4.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
0
0
2.66
0
0
0
0
0

0.96
0.98
1.14
0.31
0.41
0.16
0.32
1.36
4.6
0.38
5.12
0.54
4.49
3.24
3.45
4.72
1.83
1.55
4.07
4.26
0.96
1.28
1.49
1.79
1.44
1.2
0.61
0.32
1.84
0.43
0.87
0.42
2.66
9.57
0.21
2.72
0.82
1.26
1.25

0.96
0.98
1.14
0.31
0.41
0.16
0.32
0.72
1.50
0.38
5.12
0.54
4.49
3.24
3.45
1.27
1.83
1.55
2.52
0.19
0.96
1.28
1.49
1.79
1.44
1.20
0.61
0.32
1.52
0.43
0.87
0.42
2.66
6.91
0.21
2.72
0.82
1.26
1.25

grants
grants
bez seguma
melnais
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
grants
bez seguma
bez seguma
grants
bez seguma
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
asfalts
grants
bez seguma
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
bez seguma
grants

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1

2

63.
64.

Vārpas - Rozēni
Ceļš uz Pārupi

65.
66.

Pierobežas ceļš
Mežgaļu ceļš

67.

Dižozolu ceļš

68.

Mazozolu ceļš

Salacgrīvas pagasts
1.

Pīlāgi - Krastmaļi

2.
3.
4.
5.
6.

Pamati - Alkšņi
Akmeņlīdumi - Apogi
Dūjiņas - Madaras
Robežnieki - Strautmaļi
Ļekungas - Ķieģeļnieki

7.
8.

Karateri - Bērzsulas
Varži - Lūri

9.

Vāverītes - Mežpils

10.

Rūjas - Dibeni

11.

Braslas - Fabrikas

12.
13.
14.

Kļaviņas - Buļnoras
Smilgas - Toskāna
Skujiņas - Akmeņgravas 1

15.

Veckarogi - Tamisāri

16.
17.

Enkuri - Aizkalni
Gundegas - Košķuļi

18.
19.
20.

Fotmeži - Noriņas
Tamisāri - Toskāna
Lieplejas - Mežuļi

21.
22.
23.
24.

Cīņas - Gobas
Zītari - Ezerkalni
Ābelītes - Irbītes
Dunduri - Korģenes
katlumāja
Zītaru ielas sākums Atvases
Sargi - Paozoli
Līdumi - Krastiņi

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Jaunbērziņi - Vīcupi
Centra Kalte - Ozoldegumi
Mehanizācijas iela Torbgaļi
Liepavoti - Lapmeži
Liepavoti - Mežiņi
Torbgaļi - Melderi
Svētciema pievedceļš
Kāpu iela - Kārandas
Jūras iela - Tobergkalni
Medņi - Svētupes

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jesperi - Misiņi
Palmas - Pūpoli
Altaji - Straumes
Ozoli - Pārupes
Vāvuļi - Ozoli
Utkas - Zeltiņi

44.
45.

Radziņi - Arāji
Rutki - Ceļmalas

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Stūrīši - Kārkliņi
Apiņi - Saulītes
Pīlādži - Grantskalni
Lapiņas - Sīpoli
Burtnieki - Stirnas
Lāses - Ķepiņi
Varoņi-2 - Jūrmalnieki
Korķi - Cinīši

54.
55.
56.
57.

Zvejnieki - Šleseri
Silnieki - Mieriņi
Varoņi - Druvnieki-1
Lielurgas - Oltuži

58.
59.
60.
61.
62.

Ķieģeļcepļi - Varoņi
Ligzdas - Straujupītes
Jasmīni-2 - Jespari
Jasmīni-2 - Tīreļi
Zivtiņas - Siliņi

3

4

5

6

7

8

0
0
3.6
7.45
7.89
8.44
0
0
1.18
0
3.1
0

5.7
3.6
7.45
7.89
8.44
9.3
1.2
1.18
1.59
3.1
3.65
0.3

5.70
3.60
3.85
0.44
0.55
0.86
1.20
1.18
0.41
3.10
0.55
0.30

grants
grants
grants
bez seguma
bez seguma
bez seguma
grants
bez seguma
grants
grants
grants
grants

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0
0
0
0
0.64
0

0.46
1.35
2.53
0.64
1
0.78

0.46
1.35
2.53
0.64
0.36
0.78

grants
grunts
grants
grants
grants
grants

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

0
0.03
0
0.47
0.71
0
0
0
0.34
1.02
0
0.25
0
0.44

0.03
0.89
0.47
0.67
0.85
0.63
0.89
0.34
1.02
1.74
0.25
0.52
0.4
0.83

0.03
0.86
0.47
0.20
0.14
0.63
0.89
0.34
0.68
0.72
0.25
0.27
0.40
0.39
147.89
11.55
136.34

grants
grants
grants
grunts
grunts
grunts
grunts
grants
grunts
grants
grants
grunts
grants
grunts

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Ainažu pagasts

Liepupes pagasts
69.
70.
71.
72.

Kļaviņas - Eglītes
Krastkalni - Jūrmalnieki
Klāviņi - Strazdi
Prinkas - Rozēni

73.
74.

Noriņas - Mehāniskās
darbnīcas
Kalnsproģi - Baldoņi

75.

Pasti - Sīpoli

76.
77.
78.

Kaimiņi - Sausiņi
Niedras - Tallinas šos.
Mievas - Tūjas skola

79.

Dzenīši - Kurpnieki

80.
81.

Skoliņas - Pasti
Tallinas šos. - Jaunkaupi
Kopā:
no tiem C klase:
no tiem D klase:

Salacgrīvas novada C grupas ceļu saraksts ar noteiktām
uzturēšanas klasēm 2012. gada vasaras sezonā
(no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. oktobrim) un
ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam)
1

2

3

4

5

6

7

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.3
0.3
0.419
0.57
0.411
0.2
0.312
0.21
0.17

0.30
0.30
0.42
0.57
0.41
0.20
0.31
0.21
0.17

grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

0
2.3
0
0.5
0
0
0

2.3
3.7
0.5
1.51
0.95
0.49
1.31

2.30
1.40
0.50
1.01
0.95
0.49
1.31

grants
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
grants
bez seguma

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

0
1.96
3.38
4.61
5.25
5.72
0
0
0.23
0
0
0
0.98
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
1.32
0
0
0
0

1.96
2.46
4.61
5.25
5.72
6.17
2.09
0.23
1.9
1.24
1.58
0.39
1.65
1.35
0.6
2.08
0.51
0.41
3.4
0.38
0.52
1.76
0.18
1.32
2.26
3.1
1.72
0.8
0.97

1.96
0.50
1.23
0.64
0.47
0.45
2.09
0.23
1.67
1.24
1.58
0.39
0.67
1.35
0.60
2.08
0.51
0.41
3.40
0.38
0.44
1.76
0.18
1.32
0.94
3.10
1.72
0.80
0.97

bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
grants
bez seguma
bez seguma
grants
grants
grants
grants
grants
asfalts
grants
grants
bez seguma
grants
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
bez seguma
grants
grants
bez seguma

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Salacgrīvas pagasts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veclejnieki - Priežkalni
Krīvas - Tuiskas
Pīkoli - Zariņi
Strēlnieki - Induļi
Tāmavas - Niedriņas
Ošlejas - Vībotnes
Zvejnieki - Ķelderi
Silkalni - Braslas
Kuiķules ceļš - Caunītes

Ainažu pagasts
10.

Pašupes ceļš

11.

Jaunmailītes - Vētras

12.
13.
14.
15.

Mežstrauti - Vanagi
Vecsaulītes - Jaunsaulītes
Bernhardi - Mērnieku
skola
Dzelzceļš

16.
17.

Ceļš uz Birzēm
Saules ceļš

18.
19.
20.

Avotkalnu ceļš
Jostiņu ceļš
Silāju ceļš

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vētru ceļš
Ceļš uz Pertiem
Zemenes - Osīši
Ceļš uz Ragpuriņiem
Ceļš uz Zaļumniekiem
Punči - Zālītes
Ceļš uz Arājiem
Senču ceļš
Andrupu ceļš
Alkšņu ceļš
Varžu ceļš

32.
33.
34
35

Mērnieku skola - Irnumi
Sila ceļš
Rūtas - Branti
Mežmaļu ceļš

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2012. gada 16. oktobris
1

2

Liepupes pagasts
36.

Stārasti - Kļaviņas

37.

Dzenīši - Pavasari

38.
39.
40.

Melnbārži - Zaļlapi
Birznieki - Līdumnieki
Mūrnieki - Saulītes

41.
42.

Lejas Pūces - Mustkalni
Tūjas šos. - Birzmaļi

43.
44.
45.
46.
47.

Bises - Ķimši
Strazdi - Birzmaļi
Ziedlejas - Ķirši
Ozoliņi - Birznieki
Alkšņi - Karjers

48.
49.
50.

Jaunrozes - Monopoli
Gāršnieki - Krūmiņi
Porkas - Stūrīši

51.
52.

Kalnbērziņi - Ķieģeļnīca
Āboliņi - Lejasozoli
Kopā:
no tiem D klase:
no tiem C klase:

3

4

5

6

7

8

0
0.93
0
0.23
0
0
0
1.53
0
0
0.46
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
0.2
0
0

0.93
1.75
0.23
1.07
1.75
0.46
1.53
1.79
1.34
0.46
3.32
1.4
0.99
0.64
1.29
0.08
0.21
0.19
0.83
0.2
0.6
0.42
0.34

0.93
0.82
0.23
0.84
1.75
0.46
1.53
0.26
1.34
0.46
2.86
1.40
0.99
0.64
1.29
0.08
0.13
0.19
0.83
0.20
0.40
0.42
0.34
62.31
62.31
0.00

grants
grunts
grunts
grunts
grunts
grants
grunts
grunts
grants
grants
grunts
grunts
grunts
grants
grunts
grunts
grunts
grants
grunts
grants
grunts
grunts
grunts

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Izsludina Jauniešu biznesa plānu
konkursa komercdarbības uzsākšanai
Salacgrīvas novadā 5. kārtu
Konkursā Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā var piedalīties novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
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 - līdz Ls 2000 - saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem
komersantu izveidošanai un komercdarbības sākšanai.
Konkursa īstenošanai piešķirti Ls 20 000 no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem. Līdz šim no iesniegtajiem 17 projektiem atbalstīti ir 7, no tiem
īstenoti 4. Konkursam iesniegto projektu finansēšanai vēl atlikuši Ls 6000.
Konkursam tiks izsludinātas vairākas kārtas - 5. izsludināta 10. septembrī. Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 30. oktobra plkst. 16 Salacgrīvas novada domē.
Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāizstrādā bilance un naudas plūsma, lai viss atbilstu konkursa nolikuma prasībām.
Jauniešiem konsultācijas projekta sagatavošanā piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās
padomes locekļi Māris Trankalis (t. 29219410), Ilze Kalniņa (t. 29199299), iepriekš
sazvanoties un vienojoties par laiku, kad varat tikties ar konsultantiem.

Septembrī novada
domes sēdē
Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 20
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 «Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām».
Apstiprināti grozījumi domes 2010.
gada 29. decembra lēmumā Nr. 701 Par
Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu.
Izveidota Salacgrīvas novada domes
administratīvā komisija (5 locekļi), tajā
apstiprināti Ināra Karlsone (komisijas
priekšsēdētāja), Inga Parole (atbildīgā
sekretāre), Jānis Bergs, Anastasija Celma,
Līvija Bērziņa.
Apstiprināts zemes ierīcības projekts
nekustamajam īpašumam Birznieki.
Pieņemts lēmums veikt pašvaldībai
piederošo cirsmu izsoles, un apstiprināta
cirsmas nogabalu novērtēšanas komisija.
Pieņemts lēmums par brīvu cenu pārdot
kustamo mantu - šķeldotāju Ducker H14O
un meža piekabi PALMS 10.
Par nenotikušu atzīta pašvaldības nekustamā īpašuma Mednieki 1 izsole. Pieņemts lēmums rīkot atkārtotu šī īpašuma
izsoli.
Pieņemts lēmums atsavināt, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokli Ataugas 1
un dzīvokli Ataugas 2.
Apstiprināta pašvaldības dzīvojamo
telpu īres maksa.

Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
biedrības Mēs – sabiedrībai projekta
Braucam mazajās upēs īstenošanai.
Pieņemts lēmums atbalstīt biedrības
Basketbola klubs Salacgrīva sieviešu basketbola komandu, lai tā varētu startēt Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgā.
Pieņemts lēmums Salacgrīvas vidusskolas projekta Radošo literāro darbnīcu
organizēšana Salacgrīvas novadā īstenošanas gadījumā nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu.
Apstiprinātas novada domes izglītības
iestāžu vadītāju darba algas un apstiprināts
valsts budžeta mērķdotācijas sadales projekts Salacgrīvas novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai no 2012.
gada 1. septembra līdz 30. novembrim.
Apstiprināti noteikumi par tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu
vadītāju, koncertmeistaru un kora mākslinieka darba samaksu.
Apstiprinātas izmaiņas Ainažu pilsētas
zemes komisijas sastāvā.
Apstiprināts SIA Salacgrīvas ūdens
iesniegtais tehniski ekonomiskais pamatojums projektam Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā.
Ar novada domes sēdes protokolu var
iepazīties Salacgrīvas novada domē vai
novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti.
Ilga Tiesnese
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Organizējot aptauju,
arī šogad noskaidrosim
Gada salacgrīvieti,
uzņēmumu, ģimeni
Turpinot 2006. gadā Salacgrīvas pašvaldībā aizsākto labo tradīciju, arī šogad aicinām
jūs piedalīties aptaujā Gada salacgrīvietis, uzņēmums, ģimene 2012. Aptaujas mērķis ir
noskaidrot populārāko, rosīgāko, ievērojamāko Salacgrīvas pašvaldības cilvēku, ģimeni, iestādi un uzņēmumu 2012. gadā.
Pērn kā labākos suminājām: izglītībā Intu Ciršu, sportā Kasparu Tīklenieku, sociālajā aprūpē Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļu un tās aktīvistes Ilgu Līdaku un Maigu
Ennīti, kultūrā Valentīnu Kalniņu, sabiedriskajā darbā Rutu Valenieci, gada jauniete bija
Laura Tiesnese, gada ģimenes godā - Melnalkšņi, bet labākais uzņēmums – Salacgrīvas
novada dome. Kā būs šogad?
Izvēle ir dota jums - piedalieties, aizpildiet anketas un līdz 12. novembrim nogādājiet
tās novada domē, Salacgrīvas kultūras namā, TIC, Salacgrīvas, Korģenes un Svētciema
bibliotēkā, Dienas centrā, mūzikas skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs, vai aizpildītas sūtiet uz e-pastu ilga.tiesnese@salacgriva.lv.

APTAUJA

Gada salacgrīvietis,
uzņēmums, ģimene 2012
Nosauciet, Jūsuprāt, cienītākos, populārākos un rosīgākos Salacgrīvas cilvēkus 2012. gadā un pamatojiet - kāpēc.
1. Izglītībā - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par pilsētas vārda nešanu valstī un pasaulē
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, labie darbi)
2. Kultūrā, sportā un sabiedriskajā darbībā - par aktīvu radošo darbību,
par izciliem sasniegumiem, ieguldījumu pilsētas popularizēšanā valstī un pasaulē
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, labie darbi)
3. Darbībā jaunatnes jomā - Gada jaunietis (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) par aktīvu iesaistīšanos jaunatnes dzīves plānošanā un organizēšanā
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, labie darbi)
4. Sociālajā aprūpē, medicīnā - par ieguldīto darbu pilsētas iedzīvotāju
sociālās labklājības celšanā
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, labie darbi)
5. Tautsaimniecībā - par ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā,
par ieguldījumu pilsētas popularizēšanā valstī un pasaulē
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(uzņēmuma, iestādes nosaukums, labie darbi)
Populārākā, rosīgākā Salacgrīvas pašvaldības ģimene 2012. gadā
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(ģimene, tās labie darbi)
Anketu pieteica _______________________________________________________
Anketas pieejamas Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvas kultūras namā, Salacgrīvas vsk.,
Salacgrīvas, Svētciema un Korģenes bibliotēkā, Dienas centrā, mūzikas skolā, Tūrisma informācijas centrā, bērnudārzos, anketu iespējams aizpildīt Salacgrīvas mājaslapā www.salacgriva.lv.
Anketa jāaizpilda līdz 12. novembrim.
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Augustā dzimušie:
Edvards Ilvess
Septembrī dzimušie:
Patrīcija Mačāne
Gustavs Ločmelis
Annija Gūtmane
Septembrī aizsaulē aizgājuši:
Aija Zaļmeža (1959)
Jānis Griķis (1927)
Vasilijs Gorkavecs (1949)
Jānis Maurītis (1928)
Juris Dārziņš (1937)
Pāvels Mendziņš (1935)
Sakarā ar projekta Salacgrīvas novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra izveide īstenošanu
pašvaldības iestāde

Dienas centrs bērniem
līdz 2013. gada 31. janvārim
apmeklētājiem slēgta.

SIA «SALACGRĪVAS
ELEKTROMONTĀŽNIEKS»
Atrodas jaunās telpās
Pērnavas ielā 8 Salacgrīvā
Veikals-noliktava piedāvā:
Digitālās televīzijas dekoderi un antenas
Instrumenti elektriķiem un mājsaimniecībām
BOSCH, SKIL
Kabeļi, vadi, rozetes, slēdži, kārbas,
elektrības skaitītāji, autom. drošinātāji
Gaismas ķermeņi (lustras, sienas un
iebūvējamie gaismekļi, dārza apgaismojums),
ekonomiskās spuldzes LED
Skrūves, uzgriežņi, vītņu stieņi
Instrumentu īre
Elektromontāžas darbu pakalpojumi un
konsultācijas
Zibens aizsardzība un pārsprieguma aizsardzība
Vājstrāvas sistēmas
Video novērošanas sistēmas
Autokameras ar ierakstu un GPS
Elektrotehniskie mērījumi
Mazā sadzīves tehnika
Infrasarkanie sildītāji

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tālr. 64041330, mob. tālr. 28309153

Salacgrīvas novada dome nodod atsavināšanai, pārdodot
mutiskā izsolē, nekustamos īpašumus Salacgrīvas pagastā:
dzīvokli Nr. 4 Mednieki 1, kadastra Nr. 66729000284, kas sastāv no dzīvojamās telpas
42 m2 platībā, kopīpašuma 420/3581 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkas - kūts ar virsbūvi.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 240, izsoles solis – Ls 10.
Izsoles dalības maksa – Ls 5 (t.sk. PVN 21%);
dzīvokli Ataugas 1, kadastra Nr. 66159000289, kas sastāv no dzīvojamās telpas 52,1 m2
platībā un 521/2446 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 130, izsoles solis – Ls 5.
Izsoles dalības maksa – Ls 5 (t.sk. PVN 21%);
dzīvokli Ataugas 2, kadastra Nr. 66159000283, kas sastāv no dzīvojamās telpas 52,3 m2
platībā un 523/2446 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 100, izsoles solis – Ls 5.
Izsoles dalības maksa – Ls 5 (t.sk. PVN 21%).
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās
cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods UNLALVX,
konts LV71UNLA0013013130848.
Izsoles notiks 13. novembrī plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Pretendenti iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var katru darbdienu novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

Novembris bibliotēkās
Laiks
Novembris

11.XI

Pasākums
Fotoizstāde Es mīlu Liepupi
(2012. gada fotokonkursa dalībnieku darbi)
Mārtiņdienas svinēšana, mīklu minēšana
Ziemeļvalstu nedēļa bibliotēkās
Daudzveidība Ziemeļvalstīs
Vidzemes 5. patriotiskās dzejas festivāls

Novembris

Bērnu zaļā žūrija 2012

12.XI
1.XI

Ziemeļvalstu darbu lasījums
Daudzveidība Ziemeļvalstīs
Izstāde Iedegsim sveces varoņu piemiņai

13.XI

Izstāde Nav mīļākas zemes par Latviju

10.XI 12.00
12. - 17.XI

3.XI 15.00
Novembris
Novembris

Vieta
Tūjas bibliotēka
Tūjas bibliotēka
Tūjas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka,
kultūras nams,
novada bibliotēkas
Salacgrīvas bērnu
lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēka
Salacgrīvas bērnu
lit. centrs
Salacgrīvas bērnu
lit. centrs
Salacgrīvas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka
Salacgrīvas bibliotēka

Tikšanās ar mākslinieci Ievu Lūsīti
Izstāde Rudentiņš bagāts vīrs
Izstāde Iepazīsim Patriotiskās dzejas
festivāla viesus!
Novembris
Organizācijas Dzintarlāse izstāde –
floristu darbi no dabas materiāliem
No zemes šīs mēs izauguši esam, / Mums
šajā zemē galva jānoliek. (L. Breikšs)
11. novembris - Lāčplēša diena
Kā bērns no vienas mātes dzimst,
ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija. (Rainis)
18. novembris - Latvijas Republikas
proklamēšanas diena
«Es rakstu bērnam sevī» - zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei - 105
3.XI 16.00
Sadarbībā ar biedrību Mēs Korģenei –
tikšanās ar psiholoģi Sarmīti Saukumu.
2., 9., 16., 30.XI Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi
18.00
Novembris
Tematiskā izstāde Mana Latvija

Korģenes bibliotēka

13.XI 15.30

Pasākums bērniem Matīss meklē Latviju

Korģenes bibliotēka

23.XI 19.00

Kūku vakars

Korģenes bibliotēka

30.XI 15.00

Krustvārdu mīklu pēcpusdiena

Korģenes bibliotēka

Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka
Ainažu bibliotēka

Ainažu bibliotēka
Korģenes bibliotēka
Korģenes bibliotēka

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

2012. gada 16. oktobris

Salacgrīvas kultūras namā
20.X 18.00
26.X 16.00
30.X 19.00
3.XI 19.00
24.XI 19.00

koncerts Latvijas sajūtas. Jolanta Gulbe-Paškeviča,
Hans Antehed trio & Deniss Paškevičs. Ieeja Ls 5
latviešu animācijas filmas Zīļuks, Lupatiņi, Avārijas brigāde u.c.
Ieeja Ls 0,50
apvienības PANNA izrāde Līgavainis. Ieeja Ls 5, pensionāriem Ls 4
2012. gada sporta sezonas noslēguma balle,
spēlēs grupa Zvaigžņu lietus
vidējās paaudzes deju kolektīva Tingeltangels 10 gadu jubilejas
koncerts Savu prieku izdejot

Ainažu kultūras namā
20.X 21.00
13.XI 16.00
16.XI 18.00
20.XI 11.15

balle Rudens lapu zeltā... Spēlēs grupa Mazie meža dīvainīši.
Ieeja – Ls 2
ukraiņu cirks Transformeris. Ieeja – Ls 2, bērniem līdz 3 g. bez maksas
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts Klausoties
skaistu mūziku, skumjas kļūst gaišas, bet prieks bezgalīgs.
Muzicēs salonmūzikas ansamblis Barkarola
bērnus gaidīs Spilvenfeja - dziedātāja un komponiste Ingūna Lipska
ar koncertprogrammu Krāsu sapnīši. Ieeja – Ls 0,80

Duntes Mežgravās
20.X 20.00

Ražas balle kopā ar Kokmuižas muzikantiem

Lauvu tautas namā
3.XI 20.00

sarīkojums Nāc gadu spietā veldzēties. Balli spēlēs Avārijas brigāde

PALDIES
Ligita Šteina jau 20 gadu nodarbojas ar labdarību. Daudz cilvēku bez atlīdzības un
labprāt viņai ir palīdzējuši. Ligita lielu paldies saka Valdai Neimanei, Zentai Švarcai,
Veltai Mičulei, Staņislavam un Nadeždai Lontoniem, Ritai Kļujkovai, Ritai un Jānim
Ķiršiem, Ausmai Meerentei Koidulai, Fainai Mennikai, Skaidrītei Bērziņai, Inesei Bunkai. Īpašs paldies Mārai Brengulei un Agrai Jēgerei par adītajām zeķēm un čībiņām un,
protams, mūsu labvēlei Kanādas latvietei Intai Purvai.
- Ir ļoti daudz cilvēku, kuri palīdzējuši ar savu darbu, lietām, padomu un atbalstu.
Gribas, lai arī citi zina, ka ir ļaudis, kuri nesavtīgi palīdz, - uzsver Ligita.
Jau 12 gadu Salacgrīvas novada domes sociālais dienests sadarbībā ar kultūras
namu un Latvijas Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļu organizē

labdarības akciju No sirds uz sirdi.
Kad līdzekļi savākti, gada sākumā tiek rīkots pasākums 3 - 10 gadu veciem bērniem,
savukārt lielākie bērni tiek vesti ekskursijā.
Pēdējos gados mazinājusies vecāku atsaucība - viņi nenodrošina savu bērnu piedalīšanos rīkotajos pasākumos. Akcijas organizētāji secinājuši, ka nepieciešams mainīt pasākuma formu. Radusies ideja akcijas organizēšanā iesaistīt Salacgrīvas novada
biedrības. Tālab aicinām 25. oktobrī plkst. 12 novada biedrību pārstāvjus Salacgrīvas
kultūras namā piedalīties diskusijā par labdarības akcijas organizēšanu.
Tālrunis uzziņām 64071980 un 64041458.

Vidzemes 5. patriotiskās dzejas
konkursa Zaļā Vidzeme uzvarētāji
2. - 3. klase
1. vieta Diāna Zmičerevska, Salacgrīvas novads, Salacgrīvas vidusskola,
skolotāja Lolita Valaņina
2. vieta Linda Priekule, Salacgrīvas vidusskola, sk. Ligita Ķūrena un
Artūrs Emīls Valjuss, Salacgrīvas vidusskola, sk. L. Valaņina
3. vieta Sigita Šuste, Varakļānu novads, Varakļānu vidusskola,
sk. Ingrīda Melne un Edijs Linards Heidemanis, Burtnieku novads,
Ēveles pamatskola, bibliotekāre Aelita Punkstiņa
4. - 5. klase
1. vieta Adrians Netlis, Ēveles pamatskola, bibl. A. Punkstiņa, sk. Anda Jukāme
2. vieta Alīna Briede, Madonas novads, Bērzaunes pamatskola,
sk. Daina Briede, Arvis Bonda, Madonas novads, Degumnieku
pamatskola, sk. Anita Pauliņa un Keita Megija Sproģe, Salacgrīvas
vidusskola, sk. Edīte Liedeskalniņa
3.vieta
Loreta Litvinoviča, Līgatnes novads, Līgatnes novada vidusskola,
sk. Ilze Treifelde un Signe Elīza Stebere, Alūksnes novads,
Bejas pamatskola, bibl. Inese Zēģele, sk. Ineta Pūpola
6. - 7. klase
1. vieta Lote Veckalne, Salacgrīvas vidusskola, sk. Ilona Antonova
2. vieta Krista Siksaliete, Cesvaines novads, Cesvaines vidusskola,
sk. Biruta Spridzāne un Zigrīda Imanta Kručena, Gulbenes novads,
Druvienas pamatskola, sk. Anita Graumane
3. vieta Liena Zukure un Laura Sirmule, Burtnieku novads, Rencēnu
pamatskola, sk. Inese Birzkope, bibl. Andra Auniņa
8. - 9. klase
1. vieta Kristers Zariņš, Rencēnu pamatskola, sk. Inese Birzkope,
bibl. Andra Auniņa
2. vieta Dita Vīksna, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, sk. Inga Mudele un
Ieva Radvilaviča, Cēsu Valsts ģimnāzija, sk. Mirdza Lībiete
3. vieta Ligita Jansone, Cēsu novads, Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas
centrs, sk. Mirdza Lībiete
10. - 12. klase
1. vieta Jānis Ābols un Kristīne Humpārova, Līgatnes novada vidusskola,
sk. Dace Bērziņa
2. vieta Ralfs Tazāns, Salacgrīvas vidusskola, sk. Ingūna Ādmīdiņa
3. vieta Kitija Ceriņa, Apes novads, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola,
sk. Lūcija Kapača
TAGADNES BALVA
Ance Liene Šatrovska, Vecpiebalgas vidusskola, sk. Ilona Strelkova
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.

