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Godina gada salacgrīviešus

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, Salacgrīvā notika Latvijas Republikas
proklamēšanas 97. gadadienai veltītas
svinības. Šī ir reize, kad svētku uzrunu
teic novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs un suminām šī gada aktīvākos,
uzņēmīgākos, populārākos un rosīgākos
salacgrīviešus.
Salacgrīvas kultūras nama direktore
Pārsla Dzērve, atklājot pasākumu, sacīja:
- Šogad Latvijā pacilāti aizrit Patriotu nedēļa, kas, manuprāt, sākas nevis ar Lāč
plēša dienu, bet dienu iepriekš - ar Mārtiņiem. Ar savu jaudīgo latvisko vēstījumu
Mārtiņi ļoti piederas šim laikam. Arī mēs
Salacgrīvā esam iekļāvušies patriotiskajos
pasākumos. Raugoties uz lielo apmeklētāju skaitu, priecīgi jāsecina, ka esam gana
patriotiski. Apzināties, zināt, ļaut uzplaukt,
lepoties ar visu latvisko - mūsu valodu,
kultūras tradīcijām, notikumiem un mūsu
cilvēkiem - tā ir galvenā Patriotu nedēļas
būtība. Šovakar esam šeit, lai apzinātos,
lepotos un svinētu!
Kad izskanēja Latvijas valsts himna,
svētku dalībniekus uzrunāja Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs: - Sveicu
novadniekus no Igaunijas pierobežas Ainažiem, Mērniekiem, Korģenes, Lauvām,
Salacgrīvas, Kuivižiem, Vecsalacas, Svētciema, Lāņiem, Vitrupes, Liepupes, Tūjas,
Jelgavkrastiem līdz Duntei! Sveicu bijušos,
esošos un topošos novadniekus,veiksmīgos
un neveiksmīgos, drosmīgos un nedrošos,
stipros un ne tikai. Patiesībā visus kopā laimīgos, kam dota tā iespēja dzīvot novadā, ko saucam par savu, dzīvot šajā zemē,
ko saucam par Latviju! Šovakar mūsos
valda īpašas sajūtas, jo svinam mūsu mīļās
Latvijas 97. dzimšanas dienu.
Pēdējās dienas ienesušas skumjas vēsmas katra cilvēka sirdī - bēgļi, karš Sīrijā,
terorakti Francijā, tālab D. Straubergs aicināja ar klusuma brīdi pieminēt Parīzes
teroraktā bojāgājušos.
Novada domes priekšsēdētājs uzsvēra,
ka pašu darbs, pilnas klētis, mierpilna cieņa pret sevi ir tas, kas mūs padarīs stiprus.
Ja tā būs, tad mūs nesatricinās ne bēgļi, ne
kari, ne terorakti un citas likstas. Izdzīvo
tie, kuri nelaimē dalās ar pēdējo, lai kā mēs
to sauktu - par maizi, sirds siltumu, labu
padomu vai mīlestību.
Runājot par tradicionālajām kristiešu
vērtībām, D. Straubergs atgādināja, ka jau
2004. gadā kopīgi iedegtas gaismas pie visiem dievnamiem Salacgrīvā, un teica, ka

2015. gada salacgrīvieši - Pēteris Priekulis (no kreisās), Marta Dance, Vitālijs Bogdanovičs
un novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

šogad Ziemassvētkos skaisti apmirdzēta
būs Liepupes, nedaudz vēlāk Ainažu baznīca. Apgaismojums tapis no iedzīvotāju
ziedojumiem. - Visi kopā esam radījuši
kopienu - „zaļo” novadu. Augstākā šīs
idejas būtība ir mīlestība pret to, kas notiek mums apkārt, - neiznīcināt, nenogalināt, nepiesārņot, radīt, tāpat kā to darījuši mūsu priekšgājēji. Tāpat kā Krišjānis
Valdemārs kāra pirmo jūrniecības šūpuli
Ainažos, jūrnieki būvēja buriniekus un
devās tālās jūrās, arī krastā katram bijis
savs nenovērtējams darbs, lai šeit rastos
miesti, ciemi, pilsētas, rūpnīcas, skolas,
ceļi un tilti pār upēm. Mēs pārvarējām
krīzes, saglabājot mums svarīgās vērtības,
cenšoties ieguldīt arī attīstībā. Kā senāk
zvejnieki dodas jūrā, zemnieki sēj un novāc
ražu, mūsu bērni iet skolās un reizēm dara
blēņas. Ļaudis nāk kopā biedrībās, lai ziedotu savu laiku kopīgiem darbiem. Tie ir
mūsu uzdevumi, darbi, tas ir mūsu laiks.
Mēs esam brīvi ļaudis, tikai ne vienmēr to
apzināmies. Mūsu domas un sirdis ir patiesas, tādēļ mūsos nav baiļu. Paverieties, cik
daudz brīnišķīgu cilvēku ir mums apkārt!
Padomāsim, vai varam nosaukt kaut vienu,
kuram nebūtu šeit vietas, sākot ar kungu
baltā apkaklītē, skolotāju, baznīctēvu, pensionāru, strādnieku ar sastrādātām rokām,
kašķīgu kaimiņu, līdz pat tam, kurš nevar
un nevar atrast savu īsto vietu. Tieši šajā

daudzveidībā mēs esam bagāti, bez tā nevaram un negribam dzīvot. Mēs mīlam šo
novadu, katru ciemu, ielu un māju, katru
cilvēku! Mēs mīlam Latviju!
Kā jau ierasts, valsts svētku sarīkojumā
notika titula Gada salacgrīvietis saņēmēju
sumināšana. Šogad jau desmito reizi godā
tika celti aktīvākie, uzņēmīgākie, populārākie un rosīgākie salacgrīvieši.
P. Dzērve informēja, ka šogad iedzīvotāji bija aktīvāki, savus līderus pieteica
jaunieši, seniori un interešu grupas. Pavisam anketās bija nosaukts 12 pretendentu.
Viņa aicināja svētku vakarā īpaši parunāt
par pieciem, bet sumināt trīs salacgrīviešus - tos, kuri anketās nosaukti visbiežāk.
Aptaujas uzvarētājiem dāvanā tika īpašā
vitrāžas zivs, ko iekārt logā, un 2016. gada
kalendārs.
Laureātu godam šogad pavisam tuvu
bija divas kundzes - dzejniece, līvu tradīciju kopēja, vietējā dialekta saglabātāja un
popularizētāja Anita Emse un vidusskolu
un kultūras namu deju kolektīvu vadītāja,
kura jauniešus Dziesmu un deju svētkiem ir
sagatavojusi jau piecas reizes, - Anita Gīze.
Bet kā pirmo šī gada laureāti salacgrīvieši sveica Martu Danci - novada jaunatnes lietu speciālisti. Par viņu anketās rak
stīts: motivē jauniešus izmēģināt savus spēkus dažādās jomās, rosina jauniešus aktīvi
darboties, uzņemties atbildību un domāt

radoši, piedāvā un palīdz jauniešiem piedalīties dažādos projektos, ļoti atraktīva
un radoša, universāls cilvēks, vienmēr ir
gatava palīdzēt jebkuram, ir labs piemērs
mums, jauniešiem. Saņemot apbalvojumu,
Marta pateicās un atzinās - esot patiess
prieks, ka tiek novērtēts un pamanīts darbs,
kas netiek darīts ķeksīša dēļ. - Jaunatnes
politika ir izteikta starpnozaru politika,
bez citu cilvēku, organizāciju un iestāžu
atbalsta gūt panākumus būtu daudz grūtāk. Šovakar saku paldies novada domei,
kolēģēm Evijai Keiselei un Lienei Eglītei,
ar kurām kopā droši varu doties kaut vai
izlūkos. Paldies ģimenēm un jauniešiem,
ar kuriem vēl daudz kopīgi darāmu darbu,
lai kādu dienu Salacgrīvas novads izcīnītu
titulu „Latvijas jauniešu galvaspilsēta”! sacīja Marta.
Gada salacgrīvieša tituls šogad tika arī
vietējās vēstures mantojuma apkopotājam,
glabātājam un popularizētājam, vēsturisko
fotogrāfiju izplatītājam, mantu kambara
izveidotājam un biedrības Zviedru ceļš dibinātājam un aktīvam novada un pilsētas
svētku dalībniekam Pēterim Priekulim. Saņemot ziedus un dāvanas, nedaudz samulsušais titula īpašnieks pateicās īsi: - Gods
kalpot Salacgrīvas pilsētai un tās ļaudīm!
Visvairāk anketu šogad bija par pedagogu, mūziķi, komponistu, aranžētāju, orķestra diriģentu, ansambļa vadītāju, draugu,
kolēģi, šoferi un šarmantu, izpalīdzīgu vīrieti, grupas Atspulgs līderi Vitāliju Bogdanoviču. Bērniem viņš saistās ar kopīgiem
braucieniem uz Hesburgeru, Pērnavas akvaparku vai kartinga trasi pēc labi padarīta darba. Arī Vitālijs rādījās pārsteigts par
tik augstu novērtējumu: - Šis tituls man ir
negaidīts. Atsevišķs paldies maniem kolēģiem, audzēkņiem un viņu vecākiem! Bez
viņu atbalsta un līdzdalības es šo balvu neiegūtu.
Pēc kopīgās fotografēšanās laiks svētku koncertam Melnā stārķa lidojums, kurā
kopā ar Rīgas saksofonu kvartetu (Ilze
Lejiņa - soprānsaksofons, Baiba Tilhena -  
baritonsaksofons, Artis Sīmanis - altsaksofons, Ainars Šablovskis - tenorsaksofons)
uzstājās Ieva Parša - mecosoprāns un Valdis Muktupāvels - multinstrumentālists.
Tajā ikvienam bija iespēja kopā ar melno
stārķi doties ceļojumā uz Āfriku. Bet vakarā visi kopā varēja atpūsties ballē, kurā
spēlēja grupa Zvaigžņu lietus.
Ilga Tiesnese

Veikalā top! būs izstāžu-tirdzniecības zāle
Ražots Salacgrīvas novadā
Patlaban Salacgrīvā notiek aktivitātes,
lai nākamā gada sākumā varētu radīt vietu,
kurā tirgotu pašu novadā ražotu produkciju un piedāvātu vietējo uzņēmēju sniegtos
pakalpojumus. Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs teic, ka
cilvēki dažādas preces nereti meklē kaut
kur pasaulē, bet nezina, ka kaut kas līdzīgs
top kaimiņos. Ir panākta vienošanās ar
SIA Firma Madara 89 īpašnieku, ka viņu
veikalā Salacgrīvā viena telpa tiks atvēlēta
vietējās produkcijas tirdzniecības-izstāžu
zālei. Pie tam uzņēmējs ir tik pretimnākošs, ka sola pirmos trīs mēnešus neprasīt
nomas maksu. Pēc tam pašvaldība ir ga-

tava veselu gadu maksāt šos rēķinus no
privatizācijas fonda. Salacgrīvas pašvaldības vadītājs uzskata, ka šis būs sava veida
eksperiments. Ja pa šo laiku uzņēmēji būs
sapratuši, ka šāds veikals viņiem ir vajadzīgs un izdevīgs, gan jau paši vienosies,
kā segt izdevumus turpmāk. Ir iespējams,
ka uzņēmēji izveido biedrību, mēģina piesaistīt Eiropas finansējumu.
Patlaban tiek pētīta uzņēmēju interese
par šo pašvaldības iniciatīvu. Salacgrīvas
uzņēmēju konsultatīvā padome to ir atbalstījusi, prāta vētrā izteikti arī dažādi
ierosinājumi. Uz sarunu aicinās arī pārējos
uzņēmējus. Tiek domāts, ka apsaimnie-

kot veikalu-izstāžu zāli varētu biedrības
Mežābele pārstāvji, kam jau ir pieredze,
jo pieder veikaliņš pilsētā. Salacgrīvas
Uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra
Eizenberga pastāstīja, ka interesi par dalību šajā projektā izteikuši jau kādi 10 uzņēmēji, kas tirdzniecībai gatavi piedāvāt
sukādes, tējas, medu, ādas somas, mēbeles
utt. Arī Brīvais vilnis sola piedalīties, bet
galvenokārt, lai atbalstītu vietējās pašvaldības iniciatīvu, nevis domājot par lielu
tirgošanos. Lielformāta produkciju, tāpat
pakalpojumus, tostarp tūrisma, iecerēts
piedāvāt ar reklāmas palīdzību. Tā būs trīs
valodās - latviešu, igauņu un angļu. Še nav

plānots tirgot preces, kam nepieciešamas
speciālas iekārtas, piemēram, piena produktus. Bez tam nav arī domāts konkurēt
ar tirgu. Izskan jau dažādas idejas par šīs
tirdzniecības-izstādes zāles moto. Tas varētu būt Salacgrīvas novads piedāvā, varbūt Ražots Salacgrīvas novadā, bet iespējams, ka sarunās rodas vēl kāds variants.
Ja, izlasot šo rakstu, radās idejas, ieteikumi un priekšlikumi, rakstiet uzņēmējdarbības centra vadītājai Dzintrai Eizenbergai dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
vai zvaniet - 60471985.
Regīna Tamane,
«Auseklis»

2

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. novembris

Lāčplēša diena

Zemessarga zvērestu dod salacgrīvietis Emīls Ļebedevs

11. novembrī, Lāčplēša dienā, piemiņas
brīdī Salacgrīvas kapos ziedus pie brīvības
cīnītāju atdusas vietām nolika zemessargi,
jaunsargi un salacgrīvieši. Pēc piemiņas
brīža svētku dalībnieki, pūtēju orķestra
Enkurs pavadīti, devās lāpu gājienā no kapiem uz Jahtu laukumu pilsētā. Lāpu gājiena dalībniekus tur sagaidīja folkloras kopa
Cielava un aizkurts ugunskurs. Piemiņas
pasākuma dalībniekus uzrunāja kultūras
darba organizatore Gundega Upīte-Vīksna
un Zemessardzes 27. kājnieku bataljona
virsleitnants Juris Pētersons.
Īpaši svinīga šī diena bija jaunsargam,
salacgrīvietim Emīlam Ļebedevam, kurš
tika uzņemts Zemessardzes rindās. Lāč
plēša dienas piemiņas pasākumā Salacgrīvā viņš deva svinīgo zvērestu. - Uzņemoties zemessarga pienākumus un apzinoties
atbildību savas tautas un likuma priekšā,
zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās

Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt
Latvijas valsti un tās neatkarību. Apsolos
pēc labākās sirdsapziņas veikt zemessarga pienākumus, bez ierunām pakļauties
militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu
komandieru pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Netaupot
spēkus, veselību un dzīvību sargāt tās brīvību. Gods kalpot Latvijai! - šie viņa teiktie
vārdi uzrunāja visus. Kaut vairāk būtu tik
drosmīgu jauniešu!
Pēc salūta, Enkura priekšnesumiem un
kopīgas sadziedāšanās ar Cielavu svētku
dalībnieki no svecītēm veidoja kopīgu gaismas ceļu Salacas krastā - promenādē.
Šajā dienā piemiņas pasākumi ar svecīšu iedegšanu, varoņu godināšanu un kopīgu
dziedāšanu notika arī Liepupē un Svētciemā.
Ilga Tiesnese

Noslēgusies konkursa Iedzīvotāji veido
savu vidi 2015 projektu ieviešana
15. oktobrī konkursa Iedzīvotāji veido
savu vidi 2015 vērtēšanas komisija apskatīja projektos paveikto, vērtējot, vai izdarīts viss, kam tika iedalīti līdzekļi. Projektu
konkursa ideja pārņemta no Nīderlandes
biedrības, tikai šogad to pilnā apmērā finansēja Salacgrīvas novada dome.
Projektu konkursā līdzekļi tika piešķirti 8 projektiem. Sakārtoti un labiekārtoti
pavisam 5 daudzdzīvokļu namu pagalmi divi Ainažos un trīs Salacgrīvā.
Biedrība Ainaži 93 (projekta vadītāja
Līga Liepiņa) labiekārtoja savu pagalmu
Krišjāņa Valdemāra ielā 93, sakārtojot automašīnu stāvlaukumu, iestādot kociņus ap
to, uzstādot soliņus un smilšukasti. Piešķirtais finansējums - 1000 EUR.
Biedrība Zaļā māja (vad. Daiga Tomsone) Krišjāņa Barona ielas 3. nama pagalmā

atjaunoja nojumi, kas mājas iedzīvotājiem
kalpo gan kā veļas žāvētava, gan kā vieta,
kur bērniem un jauniešiem pavadīt brīvo
laiku, ja ārā līņā, gan kā mājas iedzīvotāju
kopīgo svētku svinēšanas vieta. Piešķirtais
finansējums - 600 EUR.
Biedrība Cālīši un vistiņas (vad. Mārīte
Meļķe) Salacgrīvā, Vidzemes ielā 5 uzstādīja bērnu aktivitāšu konstrukciju, kas ietver slīdkalniņu un šūpoles, smilšukasti ar
vāku, kā arī demontēja vecās, nokalpojušās
šūpoles un smilšukasti. Piešķirtais finansējums - 700 EUR.
Biedrība SMS (vad. Inta Cirša) Tīruma
ielā 8 uzstādīja smilšukasti un soliņu, sagatavoja augsni dzīvžoga izveidošanai, pašu
augu iegāde paliek biedrības ziņā. Daļa
dzīvžoga jau iestādīta, daļa palika nākamvasarai. Piešķirtais finansējums - 300 EUR.

Projekta grupa Smilšu ielas 26 iedzīvotāji (vad. Liāna Smalkā) savas mājas pagalmā uzstādīja bērnu aktivitāšu konstrukciju
ar slīdkalniņu un šūpolēm. Piešķirtais finansējums - 600 EUR.
Jāņa Lapsas piemiņas biedrība (vad.
Gints Šīmanis) iekārtoja piemiņas ekspozīciju Latvijā pazīstamam varkalim, tautas daiļamata meistaram Jānim Vismanim
Kuivižu Mazviļņos, kur meistars dzīvojis.
Tādējādi mūsu novadā radīts jauns tūristu
apskates objekts, ko, iepriekš piesakoties,
iespējams apmeklēt lielākām un mazākām
tūristu grupām. Informācija par to iekļauta
Tūrisma informācijas centra datubāzē, ieinteresējušās arī Rīgas aģentūras. Piešķirtais
finansējums - 400 EUR.
Biedrība Marmots (vad. Sandis Birkenbergs) projektā izgatavoja 35 būrīšus

spārnotajiem draugiem un uzstādīja tos
Salacgrīvā, Ainažos un apkārtnē. Būrīšu
izgatavošanā tika iesaistīti jaunatnes iniciatīvu centra Bāka jaunieši. Katra būrīša
atrašanās vieta fiksēta gan fotogrāfijās, gan
aprakstīta, šī informācija iesniegta arī Latvijas ornitoloģijas biedrībai. Pavasarī būrīši
tiks apsekoti un fiksēta informācija par to,
vai un kas tos apdzīvo. Piešķirtais finansējums - 400 EUR.
Pavasarī, izvērtējot projektus, līdzekļi
(1000 EUR) tika piešķirti arī Svētciema
attīstības biedrības iesniegtajam projektam
Mainīsimies, bet vasaras nogalē domē tika
saņemts biedrības iesniegums, ka radušies
neparedzēti apstākļi, kas ar piešķirto finansējumu projektu īstenot neļauj.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore

Īsziņas

Zivju fonds pateicas
Aigaram Pūsildam

iestādēm, kas laika gaitā šajā namā radušas mājvietu. Gatavojoties pasākumam,
ikviens, kurš šai namā strādājis, dzīvojis
vai vienkārši apmeklējis pasākumus, aicināts padalīties ar fotogrāfijām un atmiņu
stāstiem.

Salacgrīvas
novada mūzikas
skolai sava
Sudraba flauta

Novada kalendārs
2016. gadam

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā var iegādāties
2016. gada kalendāru Mana jūra. Arī
šogad tā attēlu konkursu organizēja fotobiedrība Salacgrīva, tajā publicētas fotokonkursā iesūtītās labākās bildes, kuru
autori ir Marta Dance, Sintija Papiņa,
Iluta Koidu, Ilmārs Līcis, Guntars Vītols,
Normunds Užāns, Andris Soms, Arvīds
Šimis un Ilga Tiesnese. Kalendāra cena 3 eiro. Ideja veidot savu kalendāru radās
2005. gadā, un nākamā gada kalendārs ir
jau vienpadsmitais, kas kā laba dāvana
ceļo pie radiem un draugiem tuvās un tālās zemēs, kā arī gada nogalē iepriecina
novada seniorus.

Salacgrīvas
ostā pieaudzis
apgrozījums

Salacgrīvas ostā šā gada 10 mēnešos, salīdzinot ar pērno gadu, kravu
apgrozījums pieaudzis par 16%. Apkalpoto kuģu skaits šogad - 113 - teju sasniedzis 2014. gada rezultātu, kad pieņemts 114. Īpaši ražīgs bijis jūlijs, kad
Salacgrīvā piestāja 21 kuģis, pērn jūlijā
tikai 6. Salacas kreisajā krastā strādājošais stividors - Salacgrīvas Nord termināls - savu kravu apgrozījumu, salīdzinot
ar 2014. gada 10 mēnešiem, palielinājis
par 36%. Savukārt otrajā krastā strādājošajai SIA Salacas termināls apgrozījums
krities par 76%.

17. novembrī zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs apbalvoja 61 nozares pārstāvi par sasniegumiem lauksaimniecībā,
meža nozarē, zivsaimniecībā utt. Zivju
fonda Atzinības raksts piešķirts salacgrīvietim, Valsts vides dienesta Valmieras
reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam
Aigaram Pūsildam. Apsveicam!

Salacgrīvā
noslēdzies magnētu
konkurss

Oktobra beigās noslēdzies Salacgrīvas
novada tūrisma informācijas centra rīkotais magnētu dizaina konkurss Magnetizēts, kas rīkots, lai tiktu pie interesantiem
novada suvenīriem. Iesniegtas 13 idejas,
ko žūrija novērtējusi ar punktiem. Grupā no 9 līdz 12 gadu vecumam visvairāk
punktu saņēma Alena Apsīša, grupā no
13 līdz 18 - Riharda Lūša, bet virs 18 Lauras Stabulnieces zīmējums. Visi iesniegtie darbi aplūkojami galerijā novada mājaslapā. R. Lūša un L. Stabulnieces
zīmējumus izmantos magnētu izgatavošanā.

Lauvās gatavojas
tautas nama jubilejai

Nākamgad Lauvu tautas nams atzīmēs
80 gadu jubileju. Šim notikumam par
godu plānots organizēt novadnieku saietu. Savukārt saviesīgā biedrība Svētupes
Lauva uzņēmusies rīkot izstādi, veltītu

Ainažos jauns
bērnu ansamblis

Kopš oktobra sākuma Ainažu kultūras
namā darbojas jauns kolektīvs - 5 - 9 gadus vecu bērnu vokālais ansamblis Saules akmentiņi. To vada ainažniece Liene
Hincenberga, un patlaban kolektīvā ir
7 dalībnieki. Kultūras nama vadītāja Solveiga Muciņa priecājas, ka ansamblis papildinās dažādus vietējos sarīkojumus.

Bērni un jaunieši
attēlo skaisto
Salacgrīvā

Salacgrīvas kultūras namā skatāma
radošo darbu izstāde Salacgrīva, tu esi
skaista visos niekos, sīkumos!. Darbi tapuši Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka. Visu oktobri tā apmeklētāji uz papīra kļavas lapām varēja attēlot
to, ko viņi visvairāk ciena savā pilsētā.
Darba tehnikas bija iespēja izvēlēties, līdz
ar to tās bija daudzveidīgas - krītiņi, akrils
vai guaša, melns flomāsters, pat dabas
materiālu aplikācijas. Aptuveni 40 lapās
ir ļoti daudz jūras ainavu, arī saulrieti un
tilts pār Salacu, jaunāko bērnu darbos - arī
pa kādam veikalam. Izstādi kultūras namā
iekārtoja paši jaunieši. Darbu izvietošana
un apgaismojuma noregulēšana viņiem
bija jauna pieredze.

Skolas rudens brīvdienu laikā Salacgrīvas novada mūzikas skolas 3. flautas
klases audzēkne Līga Anna Maurīte kopā
ar savu skolotāju Elzu Šulci un koncertmeistari Andu Ristameci piedalījās
I Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju
konkursā Sudraba flauta Rīgas Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.
Līga startēja jaunākajā - junioru - grupā,
kurā pavisam uzstājās 15 jauno flautistu no Mārupes, Rīgas, Ādažiem, Jēkabpils, Tukuma un citām Latvijas vietām.
Lai gan konkurence un satraukums bija
diezgan liels, audzēknes un pedagogu
ieguldītais darbs tika novērtēts, un Līga
konkursā ieguva I vietu. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija: Ella Dolžikova
(Krievija), Silva Krašauska-Krauze (Latvija) un Maija Zandberga (Latvija/Nīderlande).

Liepupieši pasaules jaunatnes
čempionātā
dambretē

No 1. līdz 7. novembrim Nīderlandē
notika pasaules jaunatnes čempionāts
100 lauciņu dambretē. Latviju tajā pārstāvēja arī Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņi, liepupieši
Paula Gūtmane, Elizabete un Klāvs Norenbergi. Kopā ar saviem audzēkņiem
bija treneris Kārlis Ozols.
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Koris Pernigele
11. un 18.novembra zīmē

Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis ir teicis: - Skaista ir mūsu tēvzeme,
visās malās un stūros tā ir skaistuma pilna. Ikkatrs, kurš ir īsts un patiess savas
zemes dēls un meita, redz un jūt to tūliņ uz
katra soļa. Un skaistāka par visām citām
malām ikvienam ir viņa dzimtā vieta. Bet
tēvuzeme prasa no mums darbu un cīņu,
lai mēs tajā skaisti dzīvot varētu. K. Ulmaņa vārdi skan ļoti aktuāli, un tos var saistīt ar mūsdienu Latvijā viena no izcilākā
kultūras cilvēka Imanta Lancmaņa teikto
17. novembra intervijā. Uz jautājumu, kur
smelties tautai spēku šajā trauksmainajā
laikā, viņš atbildēja, ka mūsu gara spēka
rezerves ir neizsmeļamas. Katram jādzīvo
tā, lai pats dzīvotu pēc iespējas labāk, tā,
lai paša bērni un mazbērni dzīvotu labāk,
lai pēc iespējas skaistāka būtu katra paša
māja un apkārtējā vide, tad arī latvieši kopumā būtu viena stipra un laimīga tauta.
Kora Pernigele dalībnieki ar dziesmām

stiprina, sajūsmina, priecina, aizrauj un
dara labāku ne tikai savu un savu bērnu
gara dzīvi, bet labo vēsti nes arī klausītājiem. Brīžos, kad koris, diriģente Arta
Zunde un klausītāji ir uz vienas kopīgas
stīgas, ir izjūtas, ko varētu raksturot vārdi mīlestība, laime, prieks, pateicība. Šādi
brīži noteikti ir koncertos, kas katru gadu
notiek novembrī.
11. novembrī koris tradicionāli dodas
dziedāt uz Rīgu pie Brīvības pieminekļa.
Šogad bija iespēja piedalīties pasākumā
Brāļu kapos, kur notika ziedojumu akcija
Brāļu kapu ansambļa restaurācijai. Zundu
ģimene televīzijas tiešraidē pauda savas
domas par Latviju, tās vēsturi un patri
otismu. Koris dziedāja dziesmu kā lūgsnu
par tautas nākotni, pēc tam dziesmas kopā
ar tautu pie Brīvības pieminekļa un Daugavas krastā. Klusas domas, kas savijušās ar svecīšu liesmām... Un tad pavisam
aizkustinošs mirklis, kad klāt pienāca jau-

nieši un sacīja: - Mēs ar jums kopā dziedājām pagājušajā gadā, šogad meklējām
kori pēc sarkanajām šallēm, jo nezinājām
pat tā nosaukumu. Viņi ar mums dziedāja
kopā arī šogad!
18. novembrī Liepupes tautas namā
koncertā piedalījās kolektīvi, kas darbojas
Liepupē. Tajā bija sajūtams, ka vienoti ir
gan izpildītāji, gan klausītāji. Koris bija
sagatavojis dziesmas, ko dziedāja kopā ar
brīnišķīgu dziedātāju Evitu Zālīti. Dziesmas sildīja klausītāju sirdis, bet koncerta
beigās visiem kopīgi dziedātā Daudz baltu
dieniņu! stiprināja apziņu - Latvijai noteikti būs daudz baltu dieniņu!
Jūs saņemat skaistāko mantojumu
pasaulē: tautas brīvību, patstāvīgu valsti. Gādājiet, lai šis mantojums arvien
spodrāks un mirdzošāks top. (K. Ulmanis.)
Kora «Pernigele» vārdā Inta Balode

Salacgrīvas vidusskolas 2.a klases skolēni
atbild uz jautājumu Ko man nozīmē LATVIJA?
Latvija man nozīmē mājas, ģimeni, draugus un prieku, saulainas dienas, jūru, dabu, arī skaistos dzīvnieciņus, kas šeit dzīvo.
(Paula E.)
Latvija man ir mīlestība un sirsnība, maza valsts ar spēcīgu nozīmi. (Jasmīne)
Latvija ir mana dzimtene. Ja nebūtu Latvijas, nebūtu latviešu.
Latvija ir mana sirds. (Tīna Keita)
Latvija man nozīmē brīvību, spēku, labsirdību. (Adrians)
Latvija man nozīmē to, ka esmu priecīga būt latviete. Ja es nebūtu latviete, es neietu Salacgrīvas vidusskolā. (Emīlija)
Latvija man nozīmē skaisto Salacu, saulainos rītus. (Marta Megija)
Latvija man nozīmē dzimteni, prieku. (Elizabete)

Latvija man nozīmē mīlestību pret savu valsti. (Ance)
Latvija man nozīmē lielu godu. Ja es aizbrauktu uz ārvalstīm, es
lepotos par sevi un Latviju. (Madara)
Latvija man nozīmē zemi, kurā ir mīlestība, ticība. Latvija man
nozīmē spēku un gaismu, zemi, kurā ir jūra un jauki cilvēki. (Elīza)
Latvija man nozīmē manas mājas, ģimeni. Latvija ir mana
dzimtene. (Mare Malvīne)
Latvija man nozīmē mīlestību pret savām mājām un dzimteni.
(Paula M.)
Latvija man nozīmē lieliskas mājas, prieku un dzīvi. (Amanda)
Skolēnu domas apkopoja skolotāja
Lolita Valaņina

Par autoceļu Limbaži - Korģene - Salacgrīva
Šī gada aprīlī Salacgrīvas novada dome
saņēma 617 iedzīvotāju parakstītu vēstuli
par Korģenes ceļa slikto stāvokli. Sarakste
ar valsts institūcijām par to turpinās kopš
2001. gada. Šo 14 gadu laikā palielinājusies kokmateriālu un citu kravu satiksmes
intensitāte, tādēļ ceļa stāvoklis, par spīti
šai laikā veiktajiem ceļa uzturēšanas pasākumiem, ir pasliktinājies. Ceļš Korģene - Salacgrīva ir starpposms ar grants segumu starp Limbažiem un Salacgrīvu, kas
savieno novadu administratīvos centrus,
kā arī kalpo kā ceļš uz Salacgrīvas ostu un
ir nozīmīgs Limbažu, Pāles, Korģenes u.c.
iedzīvotājiem nokļūšanai uz darbavietām,
izglītības un medicīnas iestādēm. Ceļš P12
Limbaži - Salacgrīva ir grūti izbraucams
pavasaros, rudeņos un ziemas periodā, kad
tas ir slidens.
22. oktobrī Salacgrīvas novada dome
saņēma Satiksmes ministrijas sagatavoto
atbildi par valsts reģionālo autoceļu P12

Limbaži - Salacgrīva.
„Satiksmes ministrija sadarbībā ar
VAS Latvijas Valsts ceļi speciālistiem ir
iepazinusies ar jūsu vēstuli par valsts reģionālā autoceļa P12 Limbaži - Salacgrīva posmu 33,22. - 43,79. km.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus un
nodrošinātu autotransportam iespēju pārvietoties pa minēto autoceļa posmu, šogad
13 reizes tika veikta autoceļa grants seguma planēšana, kā arī iesēdumu un bedru
labošana grants segumā, kopumā iestrādājot 220 m3 grants materiāla.
Valsts autoceļu sakārtošana tiek plānota atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā
2014. - 2020. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam izvirzītajiem mērķiem, kas paredz
valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu
pārbūvi, tikai piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktajos autoceļu maršru-

tos, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus. Pārējiem
valsts reģionālajiem autoceļiem ar grants
segumu līdz 2020. gadam plānots veikt tikai ikdienas uzturēšanas un grants seguma
atjaunošanas darbus.
Koriģējot Valsts autoceļu sakārtošanas
programmu, izvērtēsim iespējas tajā iekļaut autoceļa P12 Limbaži - Salacgrīva
posma 33,22. - 43,79. km grants seguma
atjaunošanu.
Līdz iespējai būtiski uzlabot šī posma
stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši
noteiktajai uzturēšanas klasei.”
Komentējot Satiksmes ministrijas vēstuli, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs sacīja: - Mēs noteikti nenolaidīsim
rokas. Tiklīdz būs apstiprināts jaunais
satiksmes ministrs, pašvaldība noteikti runās par šī ceļa posma sakārtošanu.
Ilga Tiesnese

Par Salacgrīvas novada plānošanas dokumentiem
Salacgrīvas novada dome informē,
ka 2015. gada 21. oktobrī pieņemts lēmums Nr. 368 Par Salacgrīvas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam
vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu. 2015. gada 29. jūlija Salacgrīvas novada domes sēdē tika apstiprināta
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2015. - 2038. gadam (lēmums Nr. 238) un
Salacgrīvas novada attīstības programma
2015. - 2021. gadam (lēmums Nr. 237).
Salacgrīvas novada plānošanas dokumentus - Salacgrīvas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2015. - 2038. gadam,
Salacgrīvas novada attīstības programmu

2015. - 2021. gadam, kā arī Salacgrīvas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2038. gadam un Salacgrīvas
novada attīstības programmas 2015. 2021. gadam vides pārskatu izstrādāja
Salacgrīvas novada dome (adrese - Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
LV-4033, tālruņa numurs 64071973,
e-pasts - dome@salacgriva.lv, interneta
vietne www.salacgriva.lv).
Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. - 2038. gadam,
Salacgrīvas novada attīstības programmu
2015. - 2021. gadam, Salacgrīvas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam

vides pārskatu, kā arī pārskatu par plānošanas dokumentu un vides pārskata izstrādi var iepazīties www.salacgriva.lv, kā arī
novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē un
Liepupes pagasta pārvaldē darba laikā.
Lai konstatētu Salacgrīvas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi
uz vidi, Salacgrīvas novada pašvaldībai,
izmantojot valsts vides monitoringa un
citus pieejamos datus, vismaz divas reizes
plānošanas periodā (2018. un 2021. gadā)
nepieciešams izstrādāt monitoringa ziņojumu.
Vineta Krūze
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Kā jau daudzus gadus, tuvojoties Adventei un Ziemassvētku gaidīšanas laikam, Salacgrīvas novada domes Sociālais
dienests aicina novada iedzīvotājus kļūt
par labajiem burvjiem. Mēs visi esam tik
dažādi, bet ir lietas, kas vieno mūs visus, tā ir ticība labajam, mīlestība citam pret
citu un cerība savu sapņu piepildīšanai.
Aicinām jūs kļūt par burvjiem, kas dotu
šo ticību un cerību līdzcilvēkiem, kuriem
varbūt paveicies mazāk, kuriem nepieciešams mazliet vairāk, lai sajustu burvestību, kas ceļo no sirds uz sirdi.
Arī šogad kopīgiem spēkiem vēlamies
darīt labu, atbalstot labdarības akciju No
sirds uz sirdi. Uzbursim ticību, cerību un
prieku Salacgrīvas novada ģimenēm, kas
nonākušas grūtībās!
Pērn saziedoti 1029,73 eiro. Par šiem
līdzekļiem tika iegādātas pārtikas pakas
50 novada ģimenēm, kurās bērnus audzina viens no vecākiem vai aizbildņi.
Pateicoties par jūsu atbalstu Sociālais dienests
Naudu lūdzam ieskaitīt
Salacgrīvas novada domes ziedojumu
kontā ar norādi Akcijai «No sirds uz sirdi»
Banka Citadele
Reģ. Nr. 90000059796
Kods PARXLV 22
Konts LV32PARX0002241210025

Korģenes
saieta namā ir
gaišs un silts
Līst lietus. Ārā tumsa, bet Korģenes saieta namā pulcējās dažāda vecuma cilvēki,
sapucējušies un rosīgi, lai svinētu Latvijas
97. dzimšanas dienu. Drīz arī caur tumsu
un dubļiem ieradās galvenie šie notikuma
dalībnieki Sandra Siliņa ar dēlu Raivi, kuri
par godu Latvijas dzimšanas dienai sniedza
koncertu.
Vispirms ciema vecākā Dace Cīrule
sacīja nelielu uzrunu valsts svētkos, sakot
paldies visiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri
palīdzējuši, lai Korģenē būtu labi un skaisti
dzīvot un strādāt. Kopā nodziedājām valsts
himnu. Tad sekoja koncerts, un katrs, kurš
vēlējās, varēja tam piebiedroties ar savu
balsi. Tika nodziedāta arī Korģenes himna.
Ir noticis atkal kāds jauks un gaišs brīdis
šajā tumšajā laikā.
Un vēl! Korģene saņēmusi jauku dāvanu - pieturas būdiņu. Protams, tas nenotika
bez vietējo aktīvas darbības. Paldies Dacei
un Gunitai! Un arī tiem, kuri šo būdiņu atveda un uzstādīja.  Arī es biju koncertā un
būdiņā uz soliņa pasēdēju.
Indra Sedleniece

Ainažiem - 90

Nemanot aizritējuši 5 gadi, un mūsu pilsētai nākamgad apaļa jubileja. Kā jau tādā
reizē klājas, atcerēsimies, kā tas viss reiz
sākās un kā esam kļuvuši tādi, kādi esam
šodien. Labāki, ne labāki, bet citādāki pilnīgi noteikti. 90 gadu ir izcils cilvēka mūžs,
ja paveicas un veselība turas.
Noteikti arī tev ir, ko atcerēties! Kādi bijuši šie gadi, kas kopīgi piedzīvotajā bijis
labs un kas bijis tāds, lai par to pastāstītu citiem? Gatavojoties svētkiem, Ainažu kultūras nams iecerējis veidot uzvedumu Atzīšanās mīlestībā. Ja arī tev ir savs stāsts par Ainažiem, sava mīlestības vēstule, ko vēlies
uzrakstīt savai pilsētai par to, kas reiz jau
ir bijis, vai to, ko jūti, ko domā, izdzirdot
savas pilsētas vārdu, atraksti mums, jo ir tik
patīkami saņemt vēstules, kuras rakstītas
no sirds. Ja vien apzinies sevi kā ainažnieku un vēlies dalīties ar kopīgi piedzīvoto,
atraksti! Mūsu adrese - ainazukn@inbox.lv.
Ar cieņu - kultūras nams
P.S. Mums būs patiess prieks par visām
vēstulēm, bet dubults prieks par tām, kurās
parādīsies kādi konkrēti cilvēki, kādi konkrēti personāži, kuri šo gadu laikā vēlējušies padarīt dzīvi Ainažos labāku. Ņemot
vērā visiem tik saspringto gada nogali, vēstules gaidīsim līdz 2016. gada 1. martam.
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Cielavas spēlmaņiem - 10

Mārtiņdienas priekšvakarā, 7. novembrī, Salacgrīvas kultūras namā savu
10. jubileju svinēja Cielavas spēlmaņi.
Atklājot svinības, kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve atgādināja, ka starp
padsmit kultūras nama kolektīviem, t.sk.
tādiem ilggadējiem kā Saiva, Enkurs, arī
vidējās paaudzes un jaunajiem dejotājiem,
Cielavas spēlmaņi ir vieni no jaunākajiem.
Savukārt folkloras kopa Cielava pirms diviem gadiem nosvinēja savu 25. jubileju.
No Cielavas līdz Cielavas spēlmaņiem tā
vadītājai Zentai Mennikai bija vajadzīgi
padsmit gadi, lai nostabilizētos folkloras
kopā un saprastu, ka vajag vēl kaut ko jāiet tālāk un dziļāk. Un tā nu Zentiņa pirmo izvēlējās kokli un mācījās spēlēt. Tad
nāca ģīgas, vijole un tagad cimbole. Pirms
10 gadiem Cielavas spēlmaņi sāka tā nedroši, bet tagad viņi droši stāv starp Latvijas spēcīgākajiem spēlmaņiem un aicina
visus uz dančiem. Ja dzirdot danču mūziku, pēdas sāk sist līdzi ritmu, kā tas bija
daudziem šī vakara viesiem, un gribas
šūpoties līdzi, tad zinām, ka tie ir kārtīgi
muzikanti.
Savu jubileju Cielavas spēlmaņi sāka ar
lustīgu un jestru danču mūzikas koncertu,
kura laikā grupas vadītāja stāstīja, kādi bijuši šie desmit gadi. - Kad biju maza meitene, katrā lauku sētā bija lauku kapela,
kas spēlēja lielākos un mazākos godos.
Mātes brāļi bija spēlmaņi, arī man tā gribējās. Sākoties folkloras kustībai Latvijā,
«Cielava» aktīvi piedalījās nemateriālā
kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Dziedot sapratām, ka bez mūzikas nu nekādi nevar.
Tad iegādājāmies instrumentus, un bija
jāsāk mācīties tos spēlēt. Paldies Maijiņai
(Maijai Treimanei - aut.), kura neatraidīja
manu neprātīgo vēlmi un iemācījās spēlēt
Latgalē iegādātās ermoņikas. Uz pirmajiem svētkiem aizbraucām divatā, Maija
spēlēja ermoņikas, es - ģīgu. Sapratām,
ka mums sanāk un mēs varam. Tajā brīdī
mums izauga spārni! Nākamajā reizē mēs
jau bijām piecas - Maija, es, Inita Veckalne, Inga Strante un viņas māsasmeita.
2005. gadā mūs pirmo reizi nosauca vārdā - par Cielavas spēlmaņiem. No tā brīža
spēlējam, pilnveidojam sevi un mācāmies,
- vēstīja Zenta. Viņai liels prieks, ka godā
tiek celti senie mūzikas instrumenti. Lai
būtu interesanti pašiem un klausītājiem,
grupas dalībnieki, jo īpaši Zenta, apgūst
jaunu instrumentu spēli. Šajā vakarā pirmo
reizi skanēja cimbole, kuras spēlētprasmi
Zenta apgūst Skrīveros pie pedagoga Ilmāra Pumpura. Cielavas spēlmaņos tagad
spēlē jau pieminētās Maija, Inga un Inita,
arī Renāte Balode, Ilze Rubene, Ojārs Liedeskalniņš un pati Zenta.
Pirmie spēlmaņus jubilejā sveica atnā-

Cielavas spēlmaņi saņem apsveikumus savā 10. dzimšanas dienā

kušie mārtiņbērni - Cielavas dziedātāji.
Jāteic, ka Cielava un Cielavas spēlmaņi
nav viens un tas pats - no Cielavas spēlmaņos ir tikai Renāte un Zenta. - Sajūta
un gandarījums, kad vari kaut ko nospēlēt,
ir neizmērojams. Tā ir saruna ar „augšu”
caur šo instrumentu. Muzicēšana ir pašapliecināšanās, tā ir dzīve! Man vairāk
neko nevajag - prieku un lai pilna zāle
dancotāju! Tad tik spēlēt un spēlēt. Un es
atkal varu mācīties, jo nav tādas lietas, ko
cilvēks nevarētu izdarīt, vajag tikai pacietību un vēlmi, - uzskaitīja Zenta.
Sveicot jubilāru svētkos, novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs apliecināja, ka jubilāra koncerts bija sulīgs,
jaudīgs, interesants un krāsains: - Tas,
ko jūs darāt, ir patiesi, skaisti, godīgi, tā
turpiniet! Sveicēju vidū bija arī Salacgrīvas vidusskola. Ar muzikālu sveicienu
jubilāru sumināja pūtēju orķestris Enkurs,
ansamblis All Remember, senioru deju
kolektīvs Saiva un senioru koris Salaca,
kura dziedāto Daudz baltu dieniņu pārtvēra zāle. Muzikālu sveicienu jubilāram bija
atvedusi arī folkloras kopa Ore no Amatas
novada un kapela Lielie putni no Lēdurgas. Pēdējie jubilāru svētkos sveica Salacgrīvas kultūras nams. Šoreiz gaviļnieki
saņēma dāvanu karti jauna instrumenta akordeona - iegādei.
Kad bija saņemti apsveikumi, ziedi un
dāvanas, Cielavas spēlmaņi teica paldies
saviem atbalstītājiem. Vispirms jau novada domei un kultūras namam, savām
ģimenēm, šoferim Imantam Tomsonam,
skaņu vīram Jānim Balodim, Ingai Strantei, Vizbulītei Treijai, Inesei Jerānei, Gundegai Upītei-Vīksnai, kolektīviem Saiva,

Cielavas spēlmaņu vadītāju Zentu Menniku sveic paši spēlmaņi - vispirms ar kārtīgu deju,
pēc tam ar dāvanām

All Remember, Enkurs, Cielava, Salaca
un ciemiņiem no Amatas un Lēdurgas. Pēc
nelielas pārkārtošanās sākās svinību trešā
tūre jeb danči, ko viesi atklāja ar Goda
soli.
Z. Mennika palepojās: - Tagad esam
grupa, kas var spēlēt dančus visu nakti un
no rīta arī vēl. Lai gan sākums bija grūts,
ir sasniegts tas, ko es tik ļoti vēlējos. Mēs
spēlējam, lai jaunieši var dancot, jo dancis latvietim ir ļoti svarīgs, tas uzlādē un

dod enerģiju. Lecot tiekam vaļā no visa
sliktā, kas sakrājies. Domāju, mēs paši
vēl nemaz neapzināmies, ko esam izdarījuši, ko darām un ko tas dod cilvēkiem.
Cielavas spēlmaņi ir spēlējuši Hēdemēstē
Igaunijā, šovasar piedalījušies Lietuvas un
Latvijas individuālo un kapelu spēlmaņu
festivālā Šauļos.
Veiksmi, dzīvesprieku un latvisko dzīvesziņu Cielavas spēlmaņiem!
Ilga Tiesnese

Tautasdziesmu skandēšana un iedziedāšana
Salacgrīvas bibliotēkā
Pašā oktobra nogalē visa Latvija atcerējās mūsu Dainu tēvu Krišjāni Baronu viņa
180. dzimšanas dienā. Varam tikai iztēloties, kā atsevišķi novadi, skolas, bibliotēkas un citas kultūras iestādes, kā ikviens,
kas sirdī jūtas latvietis, pieminēja un godāja izcilo tautasdziesmu vācēju un kārtotāju.
7. novembrī Salacgrīvas bibliotēka aicināja uz tautasdziesmu skandēšanu un
iedziedāšanu. Tur sapulcējies lasītāju klubiņš Noskaņa vēlējās kopā izstaigāt K. Barona dzīves ceļu, iepazīties ar viņa dzimtu,
bērnību, mācību gadiem un diženo mūža
veikumu.
Nenoliedzami, ir ļoti daudz dažādu
materiālu par K. Barona dzīvi, par viņa
milzīgo, nepārvērtējamo darbu latviešu
tautas garamantu saglabāšanā. Ir savāktas
laikabiedru un ģimenes locekļu atmiņas,
saglabājušās fotogrāfijas, izdoti zinātniski
apcerējumi. Taču nav tāda vienota, kopīga
darba, kur būtu savākts viss, kas plaši un

detalizēti parādītu gan K. Barona dzīvi,
gan darbību kopumā. Pārcilājot grāmatu
grāmatas, skolotāja Ligita Jirgensone bija
izveidojusi Baronu dzimtaskoku, savākusi
ļoti interesantus datus par viņa vecvectēvu
un vectēvu, māti, tēvu, brāļiem un māsām,
arī ziņas par K. Barona sievu Dārtu. Skolotāja Ligita palaida ripot caur aplī sēdošo
klausītāju rokām lielo dziesmu kamolu,
veidotu no tautiskajām jostām, un katrs
tika aicināts teikt savas mīļākās tautasdziesmas. Tad sākās ļoti aizraujošs un izteiksmīgs stāstījums par senajiem laikiem,
kad K. Barona vectēvs un tēvs bija atkarīgi
no vācu baronu labvēlības.
Svinēšanu jautrāku darīja dziedāšana.
Dainu skaistums pilnībā atklājās tautasdziesmās, ko šajā vakarā dziedājām no
sirds akordeona pavadījumā. Ar sevišķu
mīlestību skandējām savas dzimtās Vidzemes tautasdziesmas.
Tad atkal stāstījums. Par sievietes sū-

tību zemes virsū. Par stiprajām, sirdsgudrajām Baronu dzimtas sievietēm: Krišjāņa māti Eņģeli, kura smagos apstākļos
pēc vīra pāragras nāves par krietniem un
gudriem cilvēkiem izaudzināja astoņus
bērnus, par Krišjāņa sievu Dārtu Rudzīti bārenīti no Limbažiem bez skolas izglītības, kura parakstīties iemācījās 60 gadu
vecumā. Ar sirdsgudrību un mīlestību viņa
varēja pārspēt daudzas jo daudzas izglītotas jaunavas. Smagus un traģiskus brīžus
Dārtai sagādāja liktenis, viņai bija jāatstāj
Pēterburgā kapsētā trīs mazi bērni. Dārta nezaudēja ne mīļumu pret cilvēkiem,
ne dzīvesprieku. Spēja tikt galā ar visām
praktiskās dzīves grūtībām. Mūžs pagāja,
rūpējoties par dēlu Kārli un vīru, lai viņš
varētu netraucēti strādāt pie tautasdziesmu vākšanas un dainu sējumu izdošanas.
Trešā stiprā sieviete šajā dzimtā bija dēla
Kārļa - stomatoloģijas pamatlicēja Latvijā - sieva Līna, kura rūpējās par saviem

sešiem bērniem un ļoti daudz palīdzēja
Barontēvam pie dainu pārrakstīšanas un
kārtošanas. Baronu dzimtā valdīja mīlestība un cieņa vienam pret otru, darba tikums
un tieksme pēc gara gaismas.
Kad Ligitas plaukstā uzradās mazs akmentiņš un vesela grīste priecīgi krāsainu
dzīparu, katrs klausītājs varēja kādu izvēlēties un noskandēt vēlējumu, ko uz mākoņa maliņas sadzirdētu Dainu tēva māmuļa
Eņģele, uzticamā un mīlošā sieva Dārta un
vedekla Līna. Veltījām viņām tautasdziesmu Silta, jauka istabiņa. Mēs ticam, ka
tautasdziesmas no mūsu dzīves nepazudīs,
aizvien būs kāds, kas tās turpinās tīt kamolā, kā to darīja mūsu senči.
Laiks bija paskrējis nemanot, un pasākums izskanēja ar K. Barona mīļāko tautasdziesmu Tumša nakte, zaļa zāle.
Atmiņās dalījās Anita Emse,
pasākuma apmeklētāja
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Ražas ballē sumināti
sakoptāko īpašumu saimnieki

Liepupes tautas namā ikgadējā Ražas
ballē notika arī konkursa Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015 rezultātu
paziņošana. Laureātus sveica Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. - Īpašs prieks šodien redzēt ne tikai
Liepupes pagasta iedzīvotājus, bet ļaudis
no visām novada pusēm. Tas ir laiks, kad
skaitām, es ceru, pilnus apcirkņus ar labiem darbiem, ar to, ko visā gadā esam
sastrādājuši. Izvērtējam apkārtējo vidi,
kurā dzīvojam, paši savām rokām veidojam
jaukāku un skaistāku, - uzsvēra novada vadītājs.
Šoreiz visvairāk godalgu aizceļoja uz
Ainažu pusi, taču pamanīti un novērtēti
tika arī citi īpašumi novadā. Nominācijā
Lauku sēta 1. vietu piešķīra Salacgrīvas
pagasta Skarām, to saimnieki - Borozdinu
ģimene. 2. vieta Ainažu pagasta Jaunbrantiem, kur saimnieko Andra Celmiņa un viņa
meitas Daces Jankovskas ģimene. Savukārt
3. vietu ieguva Liepupes pagasta mājas
Stūrīši 3 - Dzidra un Paulis Ločmeļi. Nominācijā Savrupmāja pilsētā vai ciemā labāko
trijnieks: Ainažu Valdemāra ielas 48. nams
un tā saimnieki Māra un Āris Gobiņi, tūjiešu Zigrīdas un Ojāra Kiršteinu saimniecība
Liedaga ielā 41, kā arī Gintas un Haralda
Cielavu īpašums Sila ielā 27a, Salacgrīvā.
Nominācijā Daudzdzīvokļu mājas - māju
kooperatīvi augstākais punktu skaits ainažniekiem - attiecīgi K. Barona ielas 3.
(mājas vecākā - Daiga Tomsone) un Valdemāra ielas 93. namam (Līga Liepiņa).
3. vieta Liepupes pagasta Sniedzēm (Valdis
Dārznieks). Nominācijā Uzņēmums vai sa-

Salacgrīvas
novada
sakoptāko
īpašumu
saimnieki
Ražas ballē
Liepupē

biedrisks objekts uzvarēja Ainažu pagasta
restorāns Pļavas, kur rosās brāļi Jānis un
Lauris Turki. Viņiem sekoja VSIA Bērnu
psihoneiroloģiskā slimnīca «Ainaži» un
Salacgrīvas uzņēmums SIA Ardagh Metal
Packaging Latvia.
Žūrija piešķīra arī speciālbalvu par oriģinalitāti - tā tika Salacgrīvas savrupnama

Valmieras ielā 19 saimniekiem - Lienes
Meinertes ģimenei. Bija arī divas atzinības Liepupes 26. daudzdzīvokļu mājai (tās vecākā - Jana Ostapčuka) un Tūjas savrupnamam Kāpu ielā 4, īpašniece - Vieda Šellija.
D. Straubergs par labu darbu uzteica arī novada ainavu arhitekti Līgu Apsīti, solot, ka
drīzumā viņas veikumu vides labiekārtoša-

nā vairāk varēs ieraudzīt ne tikai Salacgrīvā, bet arī citās apdzīvotajās novada vietās.
Šogad konkursam Salacgrīvas novadā
bija pieteikts pavisam 15 objektu. Viens
konkurss noslēdzies, bet jau sākas nākamais - par ziemas rotu.
Ilva Birzkope,
«Auseklis»

Par zaļo novadu domājot
Lai Salacgrīvas novads taptu par patiesi
zaļu, pašvaldība nolēmusi samazināt piesārņojumu Salacā un tās pietekās, uzstādot
novadgrāvjos denitrifikācijas bioreaktorus
jeb biofiltrus.
Par šo projektu stāsta tā autore Elīna
Kolāte, kura nodarbojos ar daudzām lietām, bet novembra vidū viņa Salacgrīvā
veica ekohidrologa darbu. Elīna savulaik
izstrādājusi maģistra darbu par to, kā ar
biofiltriem aizvākt lauksaimniecības piesārņojumu (minerālmēslus, vircu). Šīs ļoti
vienkāršās un lētās metodes pamatā ir salmi vai skaidas, kas Latvijā nav reta prece.
Metodes pamatā ir filtri, ko veido no salmiem vai skaidām īpaši izveidotos režģos.
Tos uzstāda novadgrāvjos un mazajās upītēs, kurās ir paaugstināts nitrātu daudzums.
Režģī esošais bioloģiskais materiāls (salmi
vai skaidas) piesaista nitrātus no cauri plūstošā ūdens un pārvērš tos slāpekļa gāzē, kas
mūsu atmosfērā sastopama lielā daudzumā.
Elīna stāsta: - Nitrāti ar mēslojumu nokļūst
uz lauka, augi tos „ēd”, bet neizmantotais
mēslojums aiztek uz upi. Tur notiek tas pats
- ūdenszāles „ēd” nitrātus un aug. Nitrātiem bagātajam ūdenim nokļūstot jūrā, ar
tiem barojas aļģes, kas arī aug. Vislabākais
būtu ļaut nitrātiem darboties uz lauka vai
noķert tos pa ceļam uz ūdeni, jo augšana
ūdenī nav vajadzīga. Dabīgi tas nenotiek.
Lai nitrāti pārvērstos par slāpekļa gāzi, kas
ir nekaitīga, nepieciešama ķīmiska reakcija, kurā piedalās ogleklis. Tas ir visā dzīvajā radībā, arī nedzīvajā, piemēram, salmos
un skaidās. Biofiltri ir tās ietaises, kas spēj
uztvert nitrātus un pārveidot tos par slāpekļa gāzi.
Elīna ir pārliecināta, ka ar šo vienkāršo
metodi ir iespējams ievērojami samazināt
nitrātu daudzumu ūdenī un uzlabot tā kvalitāti. - Man ir svarīgi, lai ūdeņi būtu tīri.
Ja redzu salīdzinoši vienkāršu tehnoloģiju,
ar ko var ērti un salīdzinoši lēti uzlabot
ūdens stāvokli, ir jāmēģina. Turklāt, ja neattīrīsim ūdeņus, agri vai vēlu Latvijai būs
jāsāk maksāt soda naudas par Eiropas Sa-

vienības dažādu direktīvu neievērošanu un
pārkāpšanu, - uzsver Elīna.
Labākais laiks filtru uzstādīšanai ir pavasaris, un to darbība ir ilga - gadus piecpadsmit. Filtrus liek meliorācijas grāvjos
vai mazās upītēs, bet, aizsargājot gruntsūdeņus, filtru iestrādā zemē perpendikulāri
vai paralēli tai.
Izmēģināt šo metodi Salacgrīvas novadā
Elīnu uzrunājis Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Ja tā izrādīsies veiksmīga un efektīva (tehnoloģiju E. Kolāte ir izmēģinājusi Polijā), būs
pamats uzrunāt zemniekus un rosināt viņus
šādas tehnoloģijas ieviest. Uztaisīt filtru
nav sarežģīti, ievietošanā jāievēro grāvja
vai upītes caurtece, lai tā ir lēna un reakcija
var notikt.
11. novembrī, kad piecas potenciālā piesārņojuma vietas novadā apskatīja novada
domes priekšsēdētājs, Ainažu pārvaldes
vadītāja Ilona Jēkabsone, uzņēmējdarbības
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un pati
E. Kolāte, īpaši liels piesārņojums ar nitrātiem netika konstatēts. Pēc Elīnas domām,
tas ir tāpēc, ka grāvjos un upītēs ir zems
ūdens līmenis un ir daudz lapu, kas pašas
par sevi darbojas kā filtrs un uzķer, piesaista nitrātus, tos pārveidojot.
Elīna plāno, ka sadarbībā ar novada
zemniekiem biofiltri Salacgrīvas pašvaldības novadgrāvjos, kas novada ūdeņus
uz Salacu, varētu parādīties pavasarī, kad
nokusīs sniegs un sāksies lauksaimniecības
darbi.
Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ir pārliecināts, ka eksperiments ir jāveic. - Stāsts par biofiltru ir
viena maza sadaļa no mūsu „zaļā” novada
koncepcijas. Ikdienā redzam, ka Salacas
upe aizaug, par to sūdzas zvejnieki, makšķernieki, airētāji. Viņi arī cenšas to tīrīt,
jo faktiskais aizaugšanas iemesls ir viens nitrātu piesārņojums. Globālās lietas novadā esam sakārtojuši, esam izbūvējuši
attīrīšanas iekārtas Vecsalacā un Mērniekos, Salacgrīvā ir paplašināti kanalizācijas

Piesārņojumu novada grāvjos Ainažu pusē vērtē novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone, uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Dzintra Eizenberga un pētniece Elīna Kolāte

tīkli. Nākamais solis ir pieslēgumi kanalizācijai. Esmu pētījis vairākus zinātniskos
darbus, runājis ar zinātniekiem, kāda varētu būt visefektīvākā metode, kas ilgtermiņā
novērstu upes aizaugšanu. Skaidrs ir viens
- upes izpļaušana vajadzīgo rezultātu nesniedz. Ko darīt? - prāto D. Straubergs.
Un tad domes priekšsēdētājs pavisam
nejauši Latvijas Radio dzirdējis E. Kolātes
stāstījumu par ārkārtīgi lētu un vienkāršu piesārņojuma samazināšanas metodi.
- Manuprāt, tas varētu būt labs risinājums,
kā bez dārgām iekārtām, lieliem finanšu
resursiem, uzstādot biofiltrus, ilgtermiņā
mazināt piesārņojumu, - uzskata pašvaldības vadītājs. Vai projekts būs izdevies,
pagaidām nevar pateikt, šobrīd tas ir ek-

speriments. - Ja tas izdosies, aicināsim tajā
iesaistīties ari citas Salacas upes baseina
pašvaldības. Burtnieku novads jau šobrīd
ir izrādījis interesi, - viņš stāsta. - Mūsu
nākotnes sapnis varētu būt lašu un taimiņu
dabisks nārsts, lai mums nav jātērē līdzekļi nārsta vietu iekārtošanai un mākslīgajai
zivju pavairošanai. No tā ieguvēji būs zvejnieki un makšķernieki. Tas ir tas kopīgais
resurss, kas mums kā „zaļajam” novadam
varētu ļaut attīsties dabiskā ceļā, ar cilvēku mazāku iejaukšanos, - ir pārliecināts
D. Straubergs.
Pavasarī plānots novadgrāvjos uzstādīt
biofiltrus un veikt monitoringu, lai secinātu, kā sistēma strādā.
Ilga Tiesnese
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Skolotāji
mācās un
dalās pieredzē
Skaistas un saulainas pagāja skolēnu
rudens brīvdienas. Kamēr skolēni varēja
atpūsties pēc pirmā nelielā mācību gada
darba cēliena, Salacgrīvas novada skolotāji apguva jaunas zināšanas un pieredzi.
26. oktobrī viņi visu dienu pavadīja, klausoties lekcijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Daudz tika runāts arī par
bērnu un vecāku pienākumiem, lai audzināšanas un mācību process ritētu sekmīgi.
29. oktobrī Salacgrīvas novada sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņā uz Jūrmalas Alternatīvo skolu (JAS),
lai smeltos jaunu pieredzi turpmākajam
darbam ar skolēniem, vecākiem, un ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku
(LNB). Saules staru un pozitīvu emociju
pavadīti, jau desmitos no rīta ieradāmies
Jūrmalā. Ļoti sirsnīgi mūs sagaidīja skolas
direktors Egīls Blūms. Cienājoties ar kafiju un mūsu aizvesto vēl silto kliņģeri, tikām iepazīstināti ar šīs skolas darbību. Varējām redzēt, ka gan skolas direktors, gan
pedagogi deg par savu ideju realizēšanu.
Direktors pedagogiem dažādu ideju īstenošanai sagādājis grāmatas, kas bibliotēkā
aizņem vairākus plauktus gar vienu telpas
sienu. Viņš to visu rādīja ar lepnumu. Viņu
darbošanās prasa lielu degsmi un milzīgu
darbu. JAS ir eksperimentāla skola. Tajā
bērni mācās no 1. līdz 9. klasei. Pirmsskolas vecuma bērniem izveidots JAS bērnudārzs. Tā pieder pie mazo skolu tipa, un
tas nozīmē, ka skolā nav paralēlo klašu

Salacgrīvas
novada
sākumskolas
skolotāji
pieredzes
apmaiņā
Jūrmalas
Alternatīvajā
skolā

un audzēkņu skaits klasē nepārsniedz 20.
JAS pilnveido humānas skolas koncepciju. Tas nozīmē, ka skola vispirmām kārtām rūpējas par to, lai skolēns labi justos,
lai izglītība būtu viņa vecumam atbilstoša
un interesēm piemērota un skolēna attīstība noritētu harmoniskā un dabiskā veidā.
Skolas darbinieki meklē modeli, kurā dažādi skolēni mācās dažādas lietas no dažādiem cilvēkiem dažādās vietās, dažādos
veidos un dažādos laikos.
Par skolu stāstīja gan skolas direktors,
gan skolotājas. Tā nebija vienkārši prezentācija, bet mēs visi iesaistījāmies kopīgā diskusijā, jautājām, varējām dalīties ar
savu pieredzi. Direktors pastāstīja, ka arī
viņu skolā ir trīs plūsmu skolēni. Ģēniji,
kā viņš izteicās, ir tie, kuri apgūst visu,
kas skolā nepieciešams, bet ir arī bērni ar
mācīšanās grūtībām. Jādomā, lai mācību
procesā ieguvēji būtu visi. Interesanti bija
ieklausīties šīs skolas metodēs, kā censties
to panākt. Liels akcents likts uz vecāku

Par bijušās
Korģenes skolas
ēku
Salacgrīvas novada domes
vadība vairākās attīstības komisijas sēdēs ir apspriedusi pansijas Sprīdīši pārcelšanu uz bijušās Korģenes skolas ēku. Domes
speciālistu izveidotā komisija šo
namu ir apsekojusi un secinājusi - tas ir iespējams. Esošā ēka
Mazsprīdīšos ir nepiemērota
pansionāta vajadzībām, šobrīd
tajā dzīvo 19 senioru, telpas ir
šauras un neērtas.
Pansionāta direktore Signe
Matisone ir pārliecināta, ka bijušās skolas 2. stāvā varētu izveidot kārtīgas, skaistas, gaišas,
plašas un piemērotas telpas. Neaiztiekot tajā šobrīd aizņemtās
telpas (bibliotēku, feldšeru vecmāšu punktu, frizētavu, biedrību,
pirmsskolas izglītības iestādes
grupiņu), papildus uz dzīvi varētu iekārtot vēl 15 senioru. Sprīdīšu iemītniekiem Korģenē būtu
labi - blakus ir veikals, bibliotēka, frizētava un feldšeru vecmāšu punkts.
Galvenā arhitekte Ineta Cīrule uzskata - lai arī, veicot telpu
pārbūvi, darbu būtu daudz, tas
ir iespējams. Ēkai nepieciešama
pārbūve, plānojuma maiņa, lifts,
jāveic elektroinstalācijas maiņa,
logu nomaiņa un ēkas siltināšana. Savukārt novada enerģētiķis
Jānis Auziņš ir pārliecināts, ka
jāsakārto apkures sistēma; lai arī
esošā šobrīd nodrošina siltumu
ēkā, tā nav efektīva.
Novada domes izpilddirektors
Kaspars Ķemers attīstības komisijas sēdē 10. novembrī aicināja
atbildīgos speciālistus, skaidri

apzinoties visas vajadzības, izstrādāt turpmāko rīcības plānu.
- Šobrīd izskatām iespēju pārcelt
pansionātu uz bijušo Korģenes
skolu. Tas būtu labi pansionātam, senioriem un pašvaldībai,
bet, pirms mēs ejam pie deputātiem ar savu redzējumu, ko gribam un ko plānojam Korģenē,
mums jāzina, cik tas aptuveni
maksās, - skaidro izpilddirektors. Viņaprāt, iecere pārcelt
pansionātu uz bijušo skolas ēku
ir laba, jo tur ir izveidota infrastruktūra, sakārtota ūdenssaimniecība, pieejami nepieciešamie
pakalpojumi. - Un tad būs sakārtots nekustamais īpašums, ēka
iegūtu arī perspektīvu ilgtspējīgā nākotnē. Tas nav izdarāms
šodien, rīt vai parīt. Ir jāsāk ar
projektu, - viņš apliecināja.
Lai nākamā gada budžetā
ieplānotu līdzekļus projekta izstrādei, iecere par pansionāta
pārcelšanu jāprezentē deputātiem. Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs ir pārliecināts, ka iecere
ir laba. - Īstenojot šo projektu,
mēs uzlabotu sadzīves apstākļus senioriem un dotu otro elpu
bijušajai Korģenes skolai, kurā
zem viena jumta būtu biedrība,
bibliotēka, pirmsskolas izglītības iestāde, feldšeru vecmāšu
punkts, frizētava un pansionāts.
Tas nav viena gada projekts, bet
ir jādomā par finansējuma piesaisti un projektu, - apliecināja
domes vadītājs.
Ilga Tiesnese

līdzdarbošanos, atbildību par savu bērnu.
1. - 3. klašu skolēniem katru mēnesi jāveic
kāds neliels projekts. Arī savu izaugsmi,
apgūtās prasmes katrs skolēns prezentē
individuāli, atnākot uz skolu mammai un
tētim un klātesot klases audzinātājai. Šī
bija interesanta sadarbības forma ar vecākiem. Secinājums? Pedagoģiskajā procesā
arī mūsu novada skolotāji izmanto ļoti līdzīgas metodes. Un tāpēc vien lietderīgas
ir šādas pieredzes apmaiņas, lai kārtējo
reizi secinātu, ka problēmas mums visiem
ir līdzīgas, bet viens no otra mācāmies vēl
neizmantotas metodes šo problēmu risināšanā. Vairāk nekā trīs stundas JAS pagāja
nemanot. Būtu vēl daudz interesanta, ko
kopīgi pārrunāt. Pārsteigums, staigājot pa
skolu, bija ieraudzīt mūsu skolas absolventi, kura arī strādā šajā skolā, bet mēs to
nezinājām.
Pēc Jūrmalas apmeklējuma devāmies
uz Nacionālo bibliotēku, kur ekskursiju
mums bija sarunājis JAS direktors, jo ek

skursiju pieteikumus šim gadam vairs nepieņem. Ekskursija tiešām bija interesanta
un izzinoša. Daudz no redzētā un dzirdētā
varēsim nodot arī saviem audzēkņiem.
Patīkami bija dzirdēt, ka skolas direktors E. Blūms un pedagogi ļoti pozitīvi
izteicās par Salacgrīvas novada cilvēkiem,
par viņu atsaucību, sirsnīgumu. Izrādās,
jau vairākus gadus maijā šīs skolas skolēniem ir dabas nometne Kraukļos, tāpēc
ļoti labi vārdi tika veltīti Sandim Birkenbergam un viņa ģimenei. Savukārt novada
sākumskolas skolotāji lielu paldies saka
mūsu novada izglītības speciālistei Antrai
Paeglei, kura atbalstīja mūsu vēlmi doties
pieredzes apmaiņā. Liels paldies arī Salacgrīvas novada domei par sagādātajām
dāvanām, lai varētu prezentēt arī mūsu novadu!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas novada sākumskolas
skolotāju MA vadītāja

Eirovīzija Salacgrīvas
vidusskolā

13. novembra pēcpusdienā
Salacgrīvas vidusskolā notika
popiela, kuras tēma šogad - Eirovīzija. Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša pastāstīja, ka par šādu tēmu izlēmusi
skolēnu padome. - Līdz šim katra
klase pati izvēlējās savu dziesmu
un gatavoja priekšnesumu, šogad
viss bija citādāk. Klases izlozēja,
kuras valsts dziesma būs jāizpilda. Šis bija pavisam cits formāts
un, manuprāt, ļoti veiksmīgs.
Malači! - viņa priecājās.
Ar ovācijām skatītāji zālē sagaidīja visu 15 valstu pārstāvjus. Lai viss noritētu godīgi un
bez starpgadījumiem, konkursa
dalībniekus vērtēja inteliģentā,
asprātīgā, konkrētā, vienā vārdā
sakot - kompetentā, neatkarīgā
žūrija: Evija Keisele, Mārcis Majors, Ilga Tiesnese un Konstantīns
Oželeda. Pēc katra priekšnesuma
viņi izteica savus komentārus,
bet vērtējumu visi varēja uzzināt
apbalvošanas ceremonijā.
Salacgrīvas Eirovīzijā pirmo
uz skatuves vakara vadītāji Ernests Horens Bisenieks un Karlīna Karlsone aicināja Serbiju. Šo
valsti pārstāvēja 9.b klase, viņi izpildīja Gorana Bregoviča dziesmu
Gas Gas. Noskatoties šo priekšnesumu, skaidrs bija viens - skatuve
ir par mazu tik iespaidīgam izpildījumam. Tūlīt aiz devītajiem uz
skatuves kāpa 6.a klase - Lietuvas
pārstāvji ar grupas Biplan dziesmu O mes prie juros, pārdomātu
un acīm baudāmu priekšnesumu.
Spēcīgs, emocionāls, izjusts, ar
mūspusē neredzētiem mūzikas
instrumentiem bagāts bija Lielbritānijas (9.a kl.) priekšnesums Flo-

rence and The Machine Dog Days
Are Over. Savukārt 12.b klases
sagatavotais Ukrainas priekšnesums pārsteidza ar atraktivitāti un
solistes Verkas Serdjučkas aktīvo
uzstāšanos.
Spāniju ar Enrikes Iglesiasa
dziesmu Bailando pārstāvēja
7.a klase. Karstasinīgs, izjusts
priekšnesums, spēcīgi puiši, košas meitenes, mīļi, jauki un pārliecinoši! Norvēģijas grupas Ylvis What does the fox say? dziesmu atraktīvi parādīja 5.b klase.
Malači! 10. klase visus skolas Eirovīzijas klausītājus un skatītājus
aizveda uz Itāliju, diemžēl oriģinālais Mix Love story izpildījums
līdz galam žūriju neuzrunāja...
Īrijas pārstāvju - Jedward - dziesmu Lipstick žūrijai un skatītājiem
atrādīja 6.b klase. Pārdomātas
dekorācijas, karstasinīgās fanu
meitenes un perfekts sniegums žūrijai patika šis priekšnesums.
8.a klases sagatavoto uzstāšanos - grupas ABBA Dancing
Queen, Monsa Selmerlēva Heroes, Europe The Final Countdown - no Zviedrijas diemžēl neizdevās noskatīties līdz galam,
jo kaut kas nesanāca ar mūziku.
Žēl... Kaimiņvalsti Igauniju pārstāvēja 5.a klase: Tanels Padars
un Deivs Bentons ar dziesmu
Everybody. Saskaņotas kustības,
pārliecinošs sniegums. 11. klase
ar dziedātājiem Debiju Kamerou
un Tomiju Sībahu (dziesma Krøller eller ej) šogad pārstāvēja Dāniju. Žūrijas secinājums - Dānijā
ir ellīgi stipras sievietes, atraktīvas bekvokālistes! Priekšnesums
bija jautrs, neiztrūka arī šova elementu. 7.b klase visus ar Kristas

Siegfridas dziesmu Marry Me
aizveda uz Somiju - mazliet traki, enerģiski, lieliskas mūķenes,
labi atstrādāts, patīkams priekšnesums.
Franču popūriju Traģiskais
mīlas stāsts bija iestudējusi
12.a klase. Vesela izrāde - skumjš
sentiments, romantika, mīlestība, saksofona skaņas, labas dekorācijas, tērpi, kustības un…
žūrija vēlējās turpinājumu! Profesionāls priekšnesums. Vāciju
pārstāvēja 8.b klase ar Helenas
Fišeres Atemlos durch die Nacht.
Priekšnesums ar pārģērbšanos,
labi dejotāji, solistei izjusts dziedājums.
Salacgrīvas Eirovīzijas festivāla noslēgumā uzstājās Latvijas pārstāvji - skolas pedagogu
kolektīvs: Inokentijs Mārpls un
dziesma Māte terorists. Žūrija
vienbalsīgi atzina - labs punkts šī
vakara sarīkojumam!
Vērtēšana notika divās grupās: 5. - 8. un 9. - 12. klasēm.
5. - 8. klašu grupā pateicības
saņēma 5.a un b, 6.a, 7.a un
8.a klase. 5.a klase saņēma Salacgrīvas Novada Ziņu simpātiju balvu un 5.b klase - jaunatnes
iniciatīvu centra Bāka simpātiju
balvu. 3. vieta 6.b klasei, 2. 8.b klasei, 1.- 7.b klasei.
9. - 12. klašu grupā pateicības - 10., 11. un 12.b klasei.
3. vieta - 9.b klasei, 2. - 9.a,
1. vieta - 12.a klasei.
Paldies skolēniem, vecākiem
un skolotājiem par pozitīvo pasākumu, skaistajiem tērpiem un
pārdomātajiem priekšnesumiem.
Jums izdevās!
Ilga Tiesnese
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Saruna ar novada ainavu arhitekti Izgaismosim

Esam nolēmuši ar Salacgrīvas Novada
Ziņu starpniecību iepazīstināt ar Salacgrīvas novada speciālistiem. Šoreiz - ar ainavu arhitekti Līgu Apsīti.
Līga Salacgrīvas novada domē strādā
kopš 1. jūnija. Pie mums atnākusi no Cēsu
puses, savulaik beigusi Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāziju, pēc tam Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras specialitāti. Studiju laikā
Erasmus studiju programmā gadu studējusi Alnarpā Zviedrijā. Līdzšinējo desmit
pieredzes gadu laikā Līga strādājusi dažādos arhitektu birojos, veicot privātmāju,
sabiedrisko un publisko ēku un to apkār
tnes plānošanu, kā arī plānojot dažādus
vides objektus, skvērus un parkus. Līgai
pašai vislabāk no līdz šim paveiktajiem
patīk Liepājas 1. ģimnāzijā realizētais
ēkas arhitektūrā, interjerā un labiekārtojumā. Līga jau sen vēlējusies strādāt pašvaldībā, iepazīties ar birokrātiju, strādājot
būvvaldē, tādēļ atsaukusies izsludinātajam
konkursam. - Bija piedāvājums, pieteicos
un esmu šeit, - viņa teic. - Un kāpēc gan
ne? forša pilsēta pie jūras. Man te patīk,
ir, ko darīt.
Kā ainavu arhitektei Līgas galvenie uzdevumi ir saskaņot reklāmu izvietošanu,
izsniegt koku ciršanas atļaujas, novada
svētku noformējuma un apzaļumošanas
plānošana, projektu izskatīšana un saskaņošana, pašas ideju piedāvāšana pašvaldības iestādēm un visai novada teritorijai.
Runājot par padarītajiem darbiem, Līga
uzsver, ka iepazinusies ar domes darbību,
ar birokrātiju, kas nav briesmīga, jo kolēģi
ir atsaucīgi un draudzīgi, viņi visu paskaidro. Dabā ainavu arhitekte ir apbraukājusi
un iepazinusi novadu. Ir uzstādītas jaunas
laternas uz tilta, sakārtota teritorija, izveidots gājēju celiņš un jauns apgaismojums
pie degvielas uzpildes stacijas Statoil. Pie
Liepupes vidusskolas sastādītas liepas, arī
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai
saplānoti jauni apstādījumi, ir apzaļumota
Ainažu jaunā estrāde, sakārtota puķu dobe
pie Tūrisma informācijas centra (TIC) Salacgrīvā un ieejas mezgls bibliotēkā.
Šobrīd aktuālākais ir valsts svētku
noformējuma nomaiņa ar Ziemassvētku
rotājumiem. Paralēli tam Līga strādā pie

baznīcu
Ainažos!

Ainavu arhitekte Līga Apsīte vērtē novada sakoptākās sētas

nākamā gada projektiem - budžeta un apzaļumošanas plāniem novada pilsētās un
ciemos. Nākamgada lielākie darbi - Jahtu
laukuma sakārtošana, bērnu rotaļu laukumu, taciņu un apstādījumu labiekārtošana
un citi lielāki un mazāki darbi, piemēram,
gājēju ietves nobrauktuvju sakārtošana
ielu krustojumos, lai velosipēdistiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un mazuļiem ratiņos būtu droša pārvietošanās. Īpaši aktuāls ir konkurss Ziemas rota 2015,
kurā visi novada iedzīvotāji aicināti piedalīties, izgreznojot savas mājas un apkārtni,
radot svētkus sev un citiem šajā tumšajā
laikā.
Līga labprāt dalās ar idejām. Nākamā
gada pārvērtības piedzīvos puķu dobe pie
TIC un bibliotēkas - tā būs izrotāta ar dekoratīvām metāla plāksnēm, kurās redzami perforēti, izgaismoti bērnu zīmējumi,
arī tilta pār Salacu margas iegūs vecā tilta
noskaņu, Korģenē tiks izbūvēts stāvlaukums. Visā novada teritorijā ir daudz un
dažādu ideju. Lielas pārvērtības ieplānotas
Jahtu laukumā. Līga stāsta: - Tas būs nākamā gada Lielās talkas projekts. Ir iecere

Jahtu laukumā veidot skvēru, salacgrīviešu un viesu atpūtas un tikšanās vietu,
ko vajadzības gadījumā var transformēt.
Būs puķu dobes, zaļa zālīte, soliņi, lai cilvēkiem būtu interesanti. Šajā darbā būs
nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība, gan
Lielās talkas dienā aktīvi darbojoties, gan
ziedojot augus no savām puķu dobēm. Par
konkrētiem augiem vēl runāsim. Tuvāk
pavasarim novada ainavu arhitekte publicēs Jahtu laukumam nepieciešamo augu
sarakstu.
Šobrīd Salacgrīvas pilsētas centrālo
ielu kokiem firma Labo koku eksperti izstrādā to kopšanas plānu. Kokus uzskaita,
iezīmē plānā un piešķir savu numuru. Šis
plāns turpmāk noderēs plānveidīgai koku
kopšanai un atjaunošanai. Pati Līga tagad
mācās noteikt koku vērtību un bīstamības
stāvokli.
L. Apsīte aicina - ja kādam ir interese un
ieteikumi saistībā ar pilsētvides telpas un
labiekārtojuma papildināšanu un uzlabošanu, rakstiet liga.apsite@salacgriva.lv!
Ilga Tiesnese

Ainažu iedzīvotāju iniciatīvas grupa sadarbībā ar Ainažu Svētā Arsēnija
pareizticīgo baznīcas draudzi un Salac
grīvas novada domi izstrādājusi projektu Baznīcas ēkas izgaismošanai tumšajā
diennakts laikā ar ekonomisko LED apgaismojumu.
Baznīcas ēka ir valsts nozīmes kultūras un vēstures piemineklis. Sv. Arsēnija
pareizticīgo baznīca darbojas pēc principa - Dievs ir viens, un baznīcā savus
dievkalpojumus notur arī luterāņu draudze.
Projekta īstenošanai uzsākta ziedojumu kampaņa. Baznīcas draudze šim
mērķim ieskaitīs Ziemassvētku dievkalpojuma kolekti. Aicinām arī tevi atbalstīt
šo kampaņu, naudu ieskaitot Salacgrīvas
novada domes ziedojumu kontā!
Salacgrīvas novada dome
Reģ. nr. 90000059796
Banka Citadele
Kods PARXLV22
Konts LV32PARX0002241210025
Mērķis - Ainažu Sv. Arsēnija
pareizticīgo baznīcas apgaismojums
Ainažu iedzīvotāju iniciatīvas grupas
vārdā Ilona Jēkabsone,
t. 29136539

No Kentervilas spoka līdz Amerikai

Nosaukums jau visu pasaka priekšā,
kur mēs, Salacgrīvas novada angļu valodas skolotāji, devāmies. Kentervilas spoka
mākslinieki nāk no Amerikas, tā ir amerikāņu teātra trupa The American Drama
Group Europe, kas viesojas Latvijā jau
vairākus gadus, bet savas izrādes rāda
daudzās valstīs - Vācijā, Šveicē, Čehijā,
Itālijā u.c. Uzvedumu skatījāmies Maskavas namā pilnā zālē. Lielāko daļu vietu aizņēma skolēni no dažādām skolām.
Spriežot pēc ovācijām, visiem ļoti patika.
Arī mums. Aktieru meistarīgā spēle angļu
mēlē, pietiekama deva humora, ērtie krēsli
un atmosfēra kopumā radīja patīkamu gaisotni. Izrādes sākumā viens no aktieriem
paziņoja, ka četru mākslinieku vietā būšot
trīs, tālab lai skatītāji piedod špikeru lapas
aktieru rokās. Ziniet, manuprāt, bija ļoti
interesanti skatīties, kā mākslinieki meistarīgi tiek galā ar šo situāciju un ieskatās
lapās tikai pāris reižu, netraucējot izrādes
gaitai. Skaļās, dziedošās balsis, atbrīvotība viņu kustībās ļāva izbaudīt visu uzvedumu. Jāpiemin, ka publika arī tika iesaistīta un, jā, arī apšļakstīta ar ūdenspistoli.
Kas gan var sagādāt vairāk prieka skolēniem! Nākamgad noteikti aicināsim savus
audzēkņus uz jauno trupas izrādi.
Tālāk devāmies uz Amerikas vēstniecību. Pēc neilgiem meklējumiem uzzinājām,
kur atrodas Samnera Velsa iela, kas mūsu
šoferīša kartē nebija atrodama, jo kā iela
parādījusies visai nesen. (S. Velss, kura
vārdā nosauktajā ielā atrodas vēstniecība, bija ASV valdības ierēdnis un Ārlietu
dienesta diplomāts, kuram bija nozīmīga

loma prezidenta Franklina Rūzvelta valdībā, strādājot par valsts sekretāra vietnieku
no 1937. līdz 1943. gadam.)
Vēstniecība ir 2011. gadā atklāts 6 ēku
komplekss (kopējā platība 4 ha, ēku kopēja platība 8346 m2, aprīkoto darba vietu
skaits - 101). Pati ēka kādam varētu šķist
vienkārša, tā nepretendē uz arhitektūras
balvu, taču, manuprāt, savā vienkāršībā ir
majestātiska un cēla. Ēkai piestāv mākslas
darbi, ko mums izrādīja atsevišķā ekskursijā. Tomēr vispirms viesmīlīgā apmaiņas
programmu asistente Ingrīda Bodniece
un ASV kultūras atašejs Metjū Tompsons
izstāstīja par pašu vēstniecību, apmaiņas
programmām, sadarbības iespējām gan
skolēniem, gan skolotājiem. Tajās būtu
vērts iesaistīties. Vēstniecības darbiniekus
var aicināt arī ciemos uz skolām.
Pēc tam apskatījām mākslas darbus
kultūras speciālistes Laumas Brūveles
vadībā. Tos izvēlas īpašā programmā
Māksla vēstniecībās jau kopš 1963. gada
(tagad jau vairāk nekā 200 izstāžu vietās).
Šī programma kalpo kā kurators gan pagaidu, gan pastāvīgajām izstādēm reprezentācijas telpās visās ASV vēstniecībās,
to piebūvēs, konsulātos un vēstnieku rezidencēs visā pasaulē. Rīgas kolekcijā
ietilpst daudzi mākslas pasaulē pazīstami
vārdi, dažiem no tiem ir saknes arī Latvijā:
Vija Celmiņa, Mihails Barišņikovs, Filips
Halsmans un citi. (Visus ASV vēstniecības Rīgā izstādītos mākslas darbus kopā
ar mākslinieku biogrāfijām var aplūkot
http://art.state.gov/.)
Nofotografējāmies pie sajūtu sienas -

Novada angļu valodas skolotāji pie sajūtu sienas ASV vēstniecībā

Zanes Bērziņas mākslas darba Pieskaries
man. Šis nu ir tas gadījums, kad mākslas
darbam var pieskarties. Turot pie tā ilgāk
plaukstu, uz darba paliek nospiedums,
kas pēc brīža izzūd. Sajūsmu radīja no
diegiem un kniepadatām veidotie Gundegas Strautmanes darbi, kas rāda reliģisku
tekstu Braila rakstā. Mūs visvairāk uzrunāja Tēvreizes atspoguļojums. Iespaidīgi!
Māras Skujenieces darbs sasaucas ar ārā
redzamo bērzu birzi, kolekcijā ir arī Purvīša balvas pagājušā gada laureāta Andra
Eglīša darbi. Visus nemaz nevar nosaukt!

Pārējie jāapskata pašiem ekskursijā pa
vēstniecību (tikai laikus jāsaskaņo apmeklējums un jāiziet nopietna kontrole, lai tiktu šai cietoksnī!).
Brauciens patiesi bija izdevies. Ieguvām daudz vērtīgas informācijas sev, savai
dvēselei, savai skolai! Liels paldies Intai
Ciršai par organizāciju un Salacgrīvas novada domei par atbalstu.
Laura Ende,
Salacgrīvas vidusskolas angļu valodas
skolotāja
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Par Raini un Aspaziju

2015. gads ir iezīmēts Raiņa un Aspazijas zīmē. Notiek
pasākumi
skolās,
bibliotēkās, kultūras
namos, jo īpaši tādi,
kas adresēti jaunajai
paaudzei. Bērniem
tiek stāstīts par abiem
literātiem. Salacgrīvas novada bibliotēku darbinieki jau gada
sākumā uzrakstīja projektu Aspazijas kaķi
un Raiņa suņi un iesniedza to Latviešu
fondam. Projekta mērķis bija dot iespēju
jaunajai paaudzei ar kaķu un suņu netiešu
palīdzību iepazīties ar ievērojamajiem latviešu literātiem.
Viesis, kurš runāja ar bērniem un stāstīja par Raiņa un Aspazijas saistību ar kaķiem un suņiem, bija mūsdienu latviešu
bērnu dzejnieks, izdevējs Uldis Auseklis.
Viņš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību Garā pupa, kā arī par Raiņa un Aspazijas muzeju Rīgā. Lai ieinteresētu jauno
paaudzi, U. Auseklis stāstījuma pamatā
lika Aspazijas pieķeršanos kaķiem, kā arī
Raiņa daiļradi saistībā ar suņiem.
Pirmā tikšanās noritēja Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā, skolēniem
uz tikšanos piepulcējās arī Ainažu bērnudārza Randa audzēkņi. U. Auseklis stāstīja par Aspazijas daudzajiem kaķiem, ko
dzejniece ļoti mīlējusi, tādēļ arī tapušas tādas emocionāli aizkustinošas dzejas rindas
kā dzejolī Circenīša Ziemassvētki:
		 Mēs runci ratos iejūgsim,
		 Uz mēnestiņu nobrauksim.
		 Tur būs tev spožas spēlītes,
		 Būs runcim zelta pelītes.
Vai arī dzejolī Ilgu zeme 		 Kā biedris tavās rotaļās
		 Mazs kaķits ar tevi spēlējas.
Ausekļa stāsti par kaķiem lika aizdomāties par apkārtnē esošajiem dzīvnieciņiem. Daudziem mājās pašiem ir sunīši
un kaķīši. Un dzirdot, ka Aspazija tik ļoti
mīlējusi kaķus, arī pati dzejniece kļūst cilvēciskāka, tuvāka.
Rainim attiecības ar suņiem bija citādākas nekā Aspazijai ar kaķiem. Aspazijai dzīvē blakus bija daudz kaķu, bet viņa
savā daiļradē par tiem rakstīja diezgan
maz. Rainim dzīvē suņi īpaši nebija blakus, bet viņš diezgan daudz par tiem rak
stīja. Dzejolī Kucēniņi ir šādas rindas:
		 Vai jūs zināt, kas man ir?
		 Divi skaisti kucēniņi.
		 Prot jau riet, kad teic: Ņir! Ņir!
		 Un cik jauki rotā viņi.
Savukārt dzejolī Sunītis mācībā Rainis
raksta:
		 Nāc šurpu, sunīt, uzmanies,
		 Nu pakaļkājās atsēdies
		 Un ķepu dod man rokā!
		 Tā sēdi mēmi, nekusties
		 Un pielūko, ka izmācies,
		 Jo šoreiz nav vis jokā.

Dzejnieks
Uldis
Auseklis
stāstīja
bērniem par
Aspazijas
draugiem
kaķiem
un Raiņa
mīluļiem
suņiem

Jāpiezīmē, ka arī Rainim ir populāri
dzejoļi par kaķiem. Dzejolī Noslēpums
tiešām atklāts noslēpums 			 Pincei ir trīs incīši
		 Tavā šūpulī ielikti!
		 Akli vēl, bet rāpjas jau,
		 Visi pīkst un ņaud: ņau!, ņau!
Vai arī dzejolī Inča ģīmetne tiek svinībām apģērbts runcītis:
		 Bērni incīti runcīti pušķoja:
		 Ak, cik nu skaists viņš no vaiga! 		 Tam lentu un krādziņu uzlika:
		 Cik ūsas kuplas un šlipse cik maiga!
Un kurš gan nezina populāro dzejolīti
Kaķenīte, kurā pieminēts gan kaķis, gan
suns!
		 Kaķenītei bērni bija 		 Nu jūs, suņi, sargaties!
		 I ne smakas, i ne skaņas,
		 I ne tuvu istabai!
		 - Vai man tavu bērnu vajga?
		 Man kauliņi garšīgāki. 		 Pliķi cirta, uzsprausloja,
		 Suns aizbēga smilkstēdams.
		 - Glāb tu mani, saimeniece,
		 Tavu traku kaķa sievu!
		 Es tik gaisu paostīju,
		 Šī man ģīmi samaitās!
Vai arī pamācošais dzejolis Kārlis, ratu
kārslis:  
		 Ak tu, Ansi, ļaundari,
		 Ko tu moci kaķīti!
		 Taksīti aiz ausīm rauj,
		 Mopsi vienmēr kniebj un kauj.
Bet pārsvarā Rainis rakstīja dzejoļus
par suņiem, ne kaķiem. Ir pavisam īsi dzejoļi kā Suns, kurā ir tikai četras rindiņas:
		 Suns sargā mūsu mājvietu
		 Un klausa saimniekam.
		 Nes bērniņš mazu kucēnu 		 Tas patīk Kāravam.
Ir garāki un ļoti pazīstami dzejoļi. Daudzi zina Katram savs darbs:
		 - Še, sunīti,
		 Mācies grāmatu lasīt! -

		 Sunīts grāmatu ostīja,
		 Kājām kasīja.
		 Ar purnu grozīja.
		 - Ko, puisīti,
		 Gribi no manis prasīt?
		 Vai tu pats proti riet?
		 Pēc zaķiem skriet?
		 Nakts sargos iet? 		 Katrs savu darīja,
		 Abi draugos palika.
U. Ausekļa izpildījumā Aspazijas un
Raiņa dzeja skanēja vairākās Salacgrīvas
novada vietās - jau pieminētajā Ainažu pamatskolā, Salacgrīvas vidusskolā, Salacgrīvas bērnudārzā, Svētciema bibliotēkā,
Liepupes vidusskolā, Korģenes bibliotēkā. Tāpat dzejnieks skandēja arī savas rindas. Apbrīnojami, ka dzejoļi netika lasīti
no grāmatām, bet runāti no galvas! Turklāt
tikšanās reizēs uzstājās ne tikai U. Auseklis. Ikkatrā vietā arī paši bērni bija sagatavojušies un deklamēja Aspazijas un Raiņa
dzejoļus.
Pasākumos piedalījās arī Latviešu fonda pārstāvis Valdis Bērziņš, kurš klātesošos īsi informēja par to, kas ir Latviešu
fonds.
Lai nodrošinātu publicitāti, tikšanās
reizes iemūžināja EUCOW fonda pārstāvis Raivis Struncens, kura veidotais video
un fotogrāfijas skatāmas twitter, facebook,
eucow. Paldies Raivim par sadarbību!
Novērtējot Raiņa un Aspazijas ieguldījumu Latvijas kultūrā, UNESCO iekļāvis
abu dzejnieku 150. gadadienu savu svinamo dienu kalendārā. Vēlamies domāt un
cerēt, ka U. Ausekļa emocionālās tikšanās
ar bērniem atstās pēdas jaunās paaudzes
atmiņā. Un Raiņa un Aspazijas vārdi un
viņu dzejoļi nāks prātā, paskatoties uz saviem mīļajiem mājdzīvniekiem - kaķīšiem
un sunīšiem.
Vēlreiz paldies Latviešu fondam par iespēju!
Hedviga Inese Podziņa

Tikšanās ar zintnieku
Māri Birkenfeldu Korģenē

Biedrība Mēs Korģenei organizēja
tikšanos ar zintnieku Māri Birkenfeldu par tēmu Šīs un viņpasaules
mijiedarbība. Saruna izvērsās par
dažādiem tematiem. Sākumā zintnieks pastāstīja par enerģijām, ko mēs
visi - gan augi, gan dzīvnieki un cilvēki - izstarojam. Katram klātesošajam
viņš ar savu svārstiņu parādīja, kāda
tā ir, - iņ vai jaņ - un noraksturoja
cilvēku. Parādīja arī augu enerģijas.
Kaktusam, piemēram, ir iņ enerģija,
tādēļ tos nevajagot novietot pie gultas, jo tie atņem spēku.
Kāda ir šīs un viņpasaules mijiedarbība? Cilvēka dvēselei piemīt
neredzamā enerģija. Izrādās, ka aptuveni 20% dvēseļu nevar pamest šo
pasauli, jo pārāk pieķērušās materi
ālajām vērtībām. Arī mēs paši, pārāk

Skrien gadi
prom…

sērojot par saviem aizgājušajiem tuviniekiem, neļaujam dvēselēm aiziet.
Jāsamierinās un jāatvadās! Dvēseles
cieš, kamēr netiek atlaistas. Nevajadzētu apglabāt savus mājdzīvniekus
tuvu mājām, jo sadalās ne tikai fiziskais ķermenis, bet arī enerģija, kas
ietekmē apkārtējos. Tā saucamajos
melnajos punktos esot negatīva enerģija, tajos notikušas traģēdijas pat
pirms daudziem gadu tūkstošiem un
atkārtojas noteiktā gada dienā un pat
stundā. Zintnieks pastāstīja daudzus
gadījumus no savas pieredzes. Ticēt
vai neticēt - tā ir mūsu izvēle, bet aizdomāties liek.
Daudzus piemērus zintnieks minēja saistībā ar latviešu folkloru. Izrādās, pasaka par to, ka agrāk vecos
cilvēkus veda uz mežu, ir īstenība.

Malienā esot akmens, kurš izvelk
dzīvību, Vijciema pusē - kā operāciju
galds, kas iedarbojas kā narkoze un
uz kura senatnē latvieši veikuši smagas operācijas. Tāpat tautasdziesmas
vārdi liku bēdu zem akmeņa... Pokaiņos akmens upe veidota no šādiem
bēdu akmeņiem.
Nevar jau visu uzrakstīt un pastāstīt. Jābūt klāt un jādzird pašam. Zintnieks apsolīja, ka tad, kad būs brīvāks
no pētniecības darbiem, atbrauks pie
mums atkal. Parunās par katram piemēroto koku un arī citām tēmām.
Dace Cīrule,
biedrības «Mēs Korģenei» pārstāve
Zintnieks Māris Birkenfelds ar
svārstiņu nosaka sarunas dalībnieču
izstarotās enerģijas - iņ vai jaņ

Skrien gadi prom
Kā bezdelīgas žiglas,
Ņem visu līdz,
Tik atstāj atmiņas…
Rudens. Dārza darbi padarīti un kavējos atmiņās. Liekas, manā jaunībā laiks
tā neskrēja uz priekšu kā tagad. Laiks
skrien ļoti ātri - te Jāņi, te jau Ziemassvētki. Tad dienas bija garākas, ziema
un vasara bija kā pieklājas. Arī laika
prognozi tagad grūti noteikt. Bet nu gribu nedaudz pakavēties pie sava sabiedriskā darba kopā ar redzes invalīdiem.
Nākamā gada aprīlī apritēs divdesmit
astoņi gadi, kopš vadu redzes invalīdu
grupu Salacgrīvā. Viens otrs pat nesakrāj tik daudz darba gadu pensijai, cik es
darbojos ar cilvēkiem, kuri redz nedaudz
vai neredz nemaz. Esmu pie tā pieradusi,
zinu viņu dzīves grūtības un vajadzības.
Cenšos palīdzēt, cik spēju un varu. Žēl,
ka veselība invalīdiem vairs nav kā jaunībā, arī es nespēju padarīt viņu labā tik
daudz kā agrāk.
Šogad redzes invalīdu rehabilitācijas
pasākumi notika Pālē pie Rutas Smerotkinas, jo ieplānotajā dienā bija nepatīkams laiks un manā dārzā iecerēto pasākumu īstenot nevarējām. Kuplā skaitā
sanācām un pārrunājām pavadīto laiku.
Pasākums notika pašās augusta beigās
pie tējas krūzītes un kafejnīcas Saiva
garšīgajiem kārumiem.
Viktorīnā iepazināmies ar Salacgrīvas
novada upēm, ezeriem un aktivitātēm,
kas notiek novadā. Pārrunājām jautājumus par dabu Latvijā un novadā. Visgudrāk uz jautājumiem atbildēja Brigita Kolle un Aina Kalna. Uz jautājumiem par
sportu viszinošākais bija šoferis Andris
Linters.
Šī pati redzes invalīdu grupa 29. augustā piedalījās invalīdu biedrības Salaca pasākumā. Arī šajā tikšanās reizē
viktorīnā visgudrākā bija Brigita. Par pareizajām un labajām atbildēm viņa saņēma diplomu no biedrības vadītāja Imanta
Dambja.
Divu dienu pasākumi notika draudzīgā kolektīvā. Pārrunājām nākamā,
2016. gada, pasākumu plānu. Secinājām
vienu - jācenšas kustēties un piedalīties
visur, cik vēl var, jo laiks ir nežēlīgs…
Jādomā labas domas un jātiekas ar
cilvēkiem.
Redzes invalīdu vārdā saku paldies
Salacgrīvas novada domes atsaucīgajiem
darbiniekiem par finansējumu. Ceru, ka
nākamajā gadā būsim tikpat, cik visus
šos gadus. Lai Dievs palīdz ikvienam labam cilvēkam!
Faina Mennika
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Liepas pie Liepupes
vidusskolas
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Draudzība Ziemeļos

Ainažu bibliotēkā notiek Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums
Mazie liepupieši stāda lielas pie Liepupes vidusskolas

Liepupes vidusskolas dabaszinību pulciņa dalībnieki pie
skolas iestādīja 11 dažādu šķirņu
liepas: parasto, platlapu, Holandes, Amerikas, Henrija, Kaukāza
un Eiropas. Liepas tika nopirktas par AS Latvijas valsts meži
2014. gada dāvinājuma līdzekļiem vides izglītības veicināšanai
no Zaļenieku kokaudzētavas stādu centra Rīgā.
Paldies Kates mammai un Uģa

mammai, skolas darbiniekiem
Maijai un Indulim, kuri palīdzēja dabaszinību pulciņa dalībniekiem liepas iestādīt! Padomu
neliedza arī Salacgrīvas novada
ainavu arhitekte Līga Apsīte.
Skolēniem bija pārsteigums,
cik dažādas var būt liepas, un
prieks par padarīto darbu.
Daiga Krūze,
Liepupes vidusskolas
dabaszinību pulciņa vadītāja

Novembris - gada tumšākais
laiks, kad dienas sarukušas jo īsas,
saules maz, bet sniega baltuma vēl
nav. Priekšā tumšie rudens vakari
un aukstās ziemas naktis, bet līdz
pavasarim vēl tālu… Tas ir klusuma un pārdomu laiks, kad mums
kļūst vairāk laika, lai ieklausītos
sevī un atrastu kādu gaismas un
iedvesmas avotu.
12. novembrī Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas noskaņās Ainažu bibliotēkā tika iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grā-

Svētciema bibliotēkā
Krēslas stundā iepazīst
Islandi un sāgas
Gada vistumšākajā laikā - no
9. līdz 13. novembrim - vairākos tūkstošos publisko un skolu
bibliotēku Ziemeļu un Baltijas
valstīs vienlaikus tika iedegtas
sveces un lasīta kopīgi izvēlēta
grāmata, lai labāk iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un kultūru.
Šīgada lasījumu tēma bija Draudzība Ziemeļos.
Svētciema bibliotēkā uz Krēslas stundas pasākumu sapulcējās kupls lasītāju pulks. Sveču
gaismā tika lasīts Egila sāgas
fragments. Sāgā ir stāsts par
draudzību citā laikmetā un sabiedrībā, kur augstu tika cienīta
lojalitāte un biedra plecs. Jāpiezīmē, ka 2014. gadā Ziemeļvalstīs - Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā - iznāca islandiešu sāgu
atjaunotie tulkojumi. Sāga ir
pavisam īpašs žanrs pasaules literatūrā - lappušu skaita ziņā ne
pārāk apjomīgs, īpaši saistīts ar
vienu mazu tautu. Līdzīgi kā lat-

viešiem, kuriem dainas ir nacionālās identitātes un nacionālā zīmola sastāvdaļa, arī islandiešiem
ir savs lepnums - sāgas, un viņi
arī nekautrējas skandināt, ka Islande ir sāgu sala.
Tā kā Egila sāga ir islandiešu literatūras mantojums, vakara
turpinājumā bijām uzaicinājuši
ciemos Islandes zinātājus - Lieni un Kristapu Somus-Tiesnešus. Liene Islandē mācījusies,
bet Kristaps pāris reižu braucis
ciemos. Jauniešu saistošais stāstījums, mūzika, video un fotogrāfijas ļāva uz stundu nonākt tālajā
vulkānu, geizeru un ledāju salā.
Sajūtas tādas, ka liekas - esam
citā realitātē. Izturēt pilnīgās
tumsas mēnešus ziemā, stipros
vējus, kas neļauj pārvietoties
uz priekšu, neparedzamas laikapstākļu maiņas dienas garumā,
kalnus un ledājus nav joka lieta,
kur nu vēl gadu dzīvot zemē bez
latviešiem ierastā zāles zaļuma,

mežiem, saulrietiem, jāņugunīm… Lienes stāstījumu ik pa
brīdim papildināja Kristaps, stāstot par stopēšanas pasākumiem,
par sniega prieku baudīšanu, par
autoceļiem, paražām, tradīcijām.
Tā iepazinām to salas dzīvi, ko
dzīvo paši islandieši. Jauki, ka
stāstījumu papildināja Dzintra
Eizenberga, daloties ar ceļojuma
iespaidiem no tūristu skatpunkta.
Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem! Paldies Lienei, Kristapam un Dzintrai! Vai mēs gribētu aizceļot uz Islandi? Tas lai
paliek katra paša ziņā. Neparasti,
savdabīgi, reizē - vilinoši! Taču
Ziemeļvalstu literatūra ir pieejama bibliotēkās šeit pat Latvijā.
Mazliet skumja, mazliet depresīva, taču aizraujoša.
Svētciema bibliotēkā līdz novembra beigām skatāma izstāde
Ziemeļvalstu literatūras pērles.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

mata. Šogad nedēļas nosaukums
bija Draudzība Ziemeļos, tāpēc
izvēlējāmies lasīt Somijas zviedru rakstnieces un mākslinieces
Tūves Jānsones Vasaras grāmatu.
T. Jānsone ir visplašāk pazīstama
kā trollīšu Muminu radītāja, bet
ar Vasaras grāmatas humoru un
dziļdomību autore apliecina savu
nebeidzamo ticību dzīvei un draudzībai. Lasītāju klubiņa Vārds
dalībniecēm pasākuma gaitā vajadzēja atcerēties, kuras valstis tiek
dēvētas par Ziemeļvalstīm, un arī

nosaukt šo valstu galvaspilsētas.
Bibliotēkā ir izstādīti šo valstu autoru darbi, ar kuriem klubiņa dalībnieces iepazinās. Lielākā daļa
šo rakstnieku ir labi pazīstami, tāpēc ar uzdevumu, kurā jāsameklē
attiecīgā autora darbs, dalībnieces
tika galā veiksmīgi.
Lai Krēslas stundas pasākums
bibliotēkā iedvesmo lasītājus vairāk iepazīt gan Ziemeļvalstu kultūru, gan šo valstu autoru darbus!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Sīpoliņa piedzīvojumi
Liepupes bibliotēkā

4. novembrī
Liepupes
vidusskolas
lasītāju
pulciņa
dalībniekus
Liepupes
bibliotēkā
sagaidīja
dārzeņi un
grāmatiņa
Sīpoliņa
piedzīvojumi

4. novembrī Liepupes vidusskolas lasītāju pulciņa dalībniekus Liepupes bibliotēkā sagaidīja
dārzeņi. Izspēlējot dialogus ar sīpolu, burkānu, pētersīli, apelsīnu,
tomātu, bumbieri, vīnogām, skolēni pietuvojās rakstnieka Džanni
Rodāri fantāzijas pasaulei. Ievērojamajam itāļu rakstniekam šogad atzīmē 95. dzimšanas dienu,
un skolēni šoreiz tuvāk iepazina
vienu no viņa darbiem - grāmatu
Sīpoliņa piedzīvojumi.

Bibliotekāre Sarmīte Zvīne
bija sagatavojusi nelielu grāmatu
izstādi un videodemonstrējumu,
kā arī veselīgu cienastu un simbolisku dāvaniņu ar vēlējumu, lai
katrs mazais lasītājs būtu gudrs
kā profesors Bumbieris, čakls kā
meistars Vīnodziņš un kabatā paglabātu daktera Kastaņa padomu!
Sandra Zaķe,
Liepupes vidusskolas skolotāja,
lasītāju pulciņa vadītāja

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa arī Salacgrīvā
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļval
stīs administrē biedrības Norden
asociācija, bet Latvijā - Ziemeļu
Ministru birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru un biedrību
Norden Latvijā. Latvijā tas norisinājās 18. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu
literatūras un kultūras iepazīšana.
Salacgrīvas bibliotēkā 12. no-

vembra pievakarē tika iedegtas
sveces un lasīta kopīgi izvēlēta
grāmata. Šī gada tēma - Draudzība Ziemeļos.
Draudzība var būt arī starp
cilvēku un grāmatu. Pasākuma
apmeklētāji kopā ar bibliotekāri
vēlreiz atgriezās bērnībā izlasītajās grāmatās. Visi atcerējās,
kāda bija Brālīša draudzība ar
iedomu tēlu Karlsonu Astridas
Lindgrēnas grāmatā Brālītis un

Karlsons, brāļu lieliskā draudzība šīs autores grāmatā Brāļi
Lauvassirdis. Cik brīva, stipra un
laba meitene bija Pepija Garzeķe
(arī A. Lindgrēnas radīts tēls).
Visam darbam cauri vijas labestība. Savukārt latviešu autors Valdis Staburaga bērnos stāsta par
Valda un Marča draudzību, kas
tiek pārbaudīta dažādās sadzīves
situācijās. Zenta Ērgle grāmatā
Mūsu sētas bērni attēlo pusaudžu

draudzību, priekus un bēdas, darbus un nedarbus. Ilzes Indrānes
Lazdu laipa ir sirsnīga, mīļa grāmata par jauniešu draudzību.
Tas tāds mazs ieskats grāmatās par draudzību Ziemeļvalstu
un latviešu literatūrā. Draudzība katrā vecumposmā ir dažāda.
Mums pietrūkst laika, bet draudzībai tas jāatrod.
Kopīgajā lasījumā klausījāmies tekstu no norvēģu rakstnie-

ces Marijas Parras grāmatas Vafeļu sirds par idillisko draudzību
starp deviņgadīgajiem Trilli un
Lēnu.
Gaidīsim no apgāda Liels un
Mazs izdevumu latviešu valodā
un varēsim izlasīt turpinājumu
bibliotēkā dzirdētajam!
Māra Apine,
Salacgrīvas novada bibliotēkas
bibliotekāre
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Salacgrīvas
muzeja
dārgumi
18. novembri - Latvijas valsts proklamēšanas 97. gadadienu - Salacgrīvas kultūras namā atzīmēja ar svinīgu pasākumu
un balli. Mūsu muzeja materiāli vēsta, ka
svētku svinēšanas tradīcija Salacgrīvā ir
vēsturiska un tradīcijām bagāta.
Par to stāsta gan rakstiskas, gan fotogrāfiskas liecības, piemēram, 1935. gada
22. novembra Limbažu Vēstnesī ir šāda
ziņa no Salacgrīvas:
18. nov. svinības ievadīja ar svētku
dievkalpojumu ev. lut. baznīcā, kur slēgtā gājienā ieradās S-vas pilsētas aizsargi, aizsardzes, aizsargu sportisti, pilsētas
pašvald. pārstāvji, mazpulks, ugunsdzēsēji
un Salacas jūrmalas zvejnieku arodbiedrība ar karogiem. Dievkalpojumu noturēja
māc. V. Migla. Savā svētrunā viņš runāja
par 18. nov. priekš 17 gadiem, valsts tapšanu un aizsargu nozīmi valsts atjaunošanā. Dievkalpojumu kuplināja vietējais
koris V. Eidemaņa vadībā.
Pēc dievkalpojuma organizācijas atgriezās Vienības laukumā, kur notika aizsargu, mazpulku un ugunsdzēsēju parāde.
Parādei sekoja 5 km sporta skrējiens, kurā
piedalījās 3 aizsargu sportisti.

Pēc tam S-vas aizsargu nodaļas priekšnieks Blumbergs atklāja referātu vakaru,
likdams pie sirds būt nomodā par latvisku
Latviju. Mīlēt savu dzimto zemi un aizsargiem ar ieročiem rokās iet, ja atkal sauktu
tēvu zeme. Tālāk skolotājs Pīpe savā referātā apskatīja senās latviešu cīņas pēc
brīvības un atbrīvošanas cīņas, Brīvības
pieminekļa tapšanu un tā nozīmi. Tālāk
grāmatnieks Ozols referēja par 28. janvāra draudzīgo aicinājumu latviešu grāmatu
un aicināja mīlēt dzimto zemi ar visu sirdi
un spēku.
Krēslai iestājoties, pilsēta bija tradicionāli iluminēta. Gar ielas malām dega
spulgas un logos sveces. Sevišķi skaisti
bija pilsētas valdes nams un pasts.
Plkst. 19. SB-bā tautas svētki ar teātra izrādi. Uzveda «Brīvai Latvijai». Jāatzīmē, ka izpildījums šoreiz nebija visai
apmierinošs: tas stipri sasteigts. Teātra izrādei sekoja deja. Uz teātri un deju
zāle bija stipri pārpildīta, bet, neskatoties
uz to, vakars noritēja bez starpgadījumiem.
Te dažās fotogrāfijās var aplūkot, kā tas
izskatījies.

Svinīgais aizsargu gājiens Rīgas ielā. Foto - 1930. gadi

Šī fotogrāfija tapusi tieši 1935. gadā - Limbažu Vēstnesī aprakstīto svētku priekšvakarā.
Centrā, ar bārdu, viens no svinīgā pasākuma referentiem - aizsargu priekšnieks Jānis
Blumbergs (arī Svētciema Valsts zirgaudzētavas priekšnieks), no viņa pa labi policijas
kārtībnieks Jēkabs Ruks. Vēl fotogrāfijā redzami aktīvi sabiedriskie darbinieki 1. rindā no
kreisās otrais - Artūrs Kariņš, 2. rindā no kreisās pirmais - Arnolds Štelcs, ceturtais - Džons
Lipsbergs, piektais - Roberts Skuja, septītais - Roberts Lipsbergs, astotais - Artūrs Leitens,
devītais - Alfrēds Ozoliņš

Patriotisks
teātra
uzvedums,
aktieri - pašu
cilvēki.
Aizsargu
formās Ādolfs
Kalniņš un
Kristīne
Kalniņa,
zvejnieka
tērpā pareizticīgo
draudzes
diakons
Aleksandrs
Rozenšteins.
Foto 1930. gadi

Svinīgajā uzrunā pilsētas galva Jānis
Liepiņš teicis (tas gan bija 1937. gada
18. novembrī): - Gada svētkos parasti
atskatās uz nodzīvoto, uz pagājušo laiku,
parasti mēdz pieskārties pie padarītiem
darbiem un sasniegumiem. Ja mēs šodien
ieskatāmies mūsu valsts dzīvē, tad ar prieku varam konstatēt, ka tā visās nozarēs
iet strauji uz priekšu, uz augšu… Straujā
tempā iet uz priekšu Ķeguma spēkstacijas

Taimiņu resursu papildināšana
Salacas upē
Novembra vidū noslēdzās projekts par taimiņu resursu palielināšanu Salacas upē. Projekta laikā
no 1. oktobra līdz 15. novembrim
IK J.A.N.K.I. veica 50 taimiņu vaislinieku (25 mātes un 25 tēvi) nozveju
Rīgas līča un Salacas grīvas rajonos,
tad tos nogādāja Kārļu zivju audzētavā, kur no taimiņiem iegūtajiem
ikriem jāizaudzē 16 800 smoltu viengadnieku, kuri pēc tam jāatlaiž Salacas upē. Projekta kopējās izmaksas
1870 EUR, no tiem 1585 EUR - Zivju fonda un 285 EUR - pašvaldības
finansējums.
Šo projektu saskaņoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) un Zinātniskais
institūts BIOR, kontrolēja un zvejas
atļauju izdeva Valsts vides dienests.
Atļaujas derīguma termiņš bija līdz
brīdim, kamēr noķer projektā atļauto
taimiņu skaitu - 50. BIOR arī apstiprināja pašvaldības izstrādāto taimiņu
pavairošanas programmu Salacai
uz diviem gadiem, kurā aprakstītas
visas veicamās darbības - taimiņu
ķeršana, transportēšana uz zivju audzētavu, slaukšana un atgriešana
atpakaļ upē, tās īstenošanas laiks ir
no šī gada 1. oktobra līdz 2017. gada
jūnijam. 2017. gada pavasarī plānota no vaislinieku ikriem izaudzēto
smoltu (vid. svars ne mazāks par
14 g) ielaišana Salacas upes baseinā.
Visi mākslīgi audzētie smolti tiks iezīmēti, nogriežot taukspuru.

Lai veiksmīgi realizētu projektu,
Salacgrīvas novada dome slēdza pakalpojuma līgumu ar IK J.A.N.K.I.
Minētajam komersantam ir 15 gadu
pieredze zvejošanai piekrastē, tas
sadarbojies vaislinieku uzglabāšanai paredzēto murdu izgatavošanā
un apsargāšanā ar firmu, kas 2011.
un 2012. gadā veica šo pasūtījumu.
Taimiņu vaislinieku nozvejai izmantoja divus murdus, augstums 2 un
2,5 m, sētas garums 140 un 160 m ar
linuma acs izmēru 60 mm un tīklu,
acs izmērs no 110 mm. Līdz vaislinieku nodošanai institūta BIOR zivju
audzētavai Kārļi nozvejotos vaisliniekus uzglabāja speciāli tam paredzētos būros, kas novietoti Salacas
upes grīvā. Būriem tika nodrošināta
apsardze visas diennakts garumā.
IK J.A.N.K.I. īpašnieks Nikolajs
Koluškins pastāstīja, ka viņš projektu piekritis īstenot tāpēc, ka dzīvo
ar domu par priekšdienām. - Šajā
projektā iesaistījās visi ģimenes locekļi, jo jūra ir mana iztika. Mūsu
pašu pavairotā zivs ir kvalitatīvāka
un arī dārgāka, tādēļ arī domājam
par taimiņu populācijas un sava biznesa saglabāšanu. Pēc trim četriem
gadiem šī gada mazuļi būs ķerami.
Šis bija laikietilpīgs process, bija
smagi - jūrā katru dienu no rīta līdz
vakaram. Taimiņus lasījām kopā pa
vienam diviem, ņēmām nost roņiem,
tie bija neapmierināti. Palīdzēja dēli
Jānis un Artūrs, - viņš teica.

Noķertie taimiņi jau aizvesti uz
audzētavu Kārļi, un tie, kas dzīvi un
netraumēti, šogad pirmo reizi, kā paredzēja projekts, atgriezušies Salacā.
Projekta koordinatore Solvita Kukanovska ir apmierināta: - Taimiņu
vaislinieki ir noķerti, tādējādi noslēdzies Zivju fonda finansētais projekts, ko īstenojot, noķērām taimiņu
vaisliniekus, audzētavā tos slauca.
Tagad divus gadus Kārļos tie augs,
lai 2017. gada vasarā atgrieztos Salacā. Pašvaldība rakstīs projektu, lai
dabūtu naudu mazuļu audzēšanai un
atlaišanai upē, jo, lai to izdarītu, arī
ir vajadzīgs finansējums.
S. Kukanovska uzskata, ka šim
vajadzētu būt trīs gadu projektam,
vienā apvienojot visu. Tas sāktos
2015. un noslēgtos 2017. gadā, taimiņu mazuļus atlaižot Salacā. - Šādos projektos mēs varētu sadarboties
ar Salacas upes baseinā esošajām
pašvaldībām, kā to paredz noslēgtais
sadarbības līgums, - teic projekta
koordinatore. Viņa ir apmierināta ar
IK J.A.N.K.I. darbu: - Viņiem nebija
problēmu noķert taimiņus, lai gan
citi teica, ka nekas nesanāks. Ilgāks
laiks pagāja, kamēr komersants saņēma atļauju un saskaņojumu vaislinieku ķeršanai, ko izsniedza Valsts
vides dienests. Pirmais taimiņu pavairošanas programmas posms ir
noslēdzies, gaidīsim mazuļus izaugam un atgriežamies Salacā!
Ilga Tiesnese

jaunbūves darbi. (..) vēsturiskā celtne, kas
nākamajām paaudzēm paudīs tagadējās
paaudzes lielo uzupurēšanos un darba mīlestību un rādīs tām, kādus diženus darbus
var veikt viena tauta kopā ar savu Vadoni
(..), neskatoties uz trūcīgiem naudas līdzekļiem.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Nārsta vietu
sargāšana

Salacgrīvas pašvaldība sadarbībā ar valsts institūcijām
un nevalstisko sektoru jau vairākus gadus nārsta laikā sargā
lašus un taimiņus Salacā. Šogad nārsta vietu sargāšanā iesaistās arī jaunsargi.
Lāčplēša dienas vakarā pēc svecīšu nolikšanas promenādē sargāt lašu un taimiņu nārsta vietas devās Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, deputāti un domes darbinieki. Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra, ka lašu un taimiņu dabiskā nārsta aizsardzība
ir ļoti svarīga. - Darām to katru gadu, bet, ignorējot bargos
sodus, atrodas drosmīgi un nekaunīgi darboņi, kuri, pārkāpjot likumu, ķer nārstojošās zivis. Šajā vakarā nevienu
pie rokas nenoķērām, bet mūsu uzturēšanās lašu un taimiņu
berzes vietā bija kā ziņa, ka tur nav, ko darīt. Reidi berzes
vietās ir ļoti noderīgi, - viņš apliecināja. D. Straubergs nosodīja maluzvejnieku izdarības:  - Ko nozīmē zvejniecība lašu
un taimiņu nārsta laikā? Es saprotu - zivs nav cilvēks, bet
pēcnācēju radīšana ir populācijas saglabāšana visām dzīvības formām. Kad cilvēki rada pēcnācējus, neviens viņiem
neuzbrūk, bet kāpēc kāds ir iedomājies, ka tad, kad to dara
laši un taimiņi, drīkst nogalināt? Tas ir šausmīgi, to es nevaru saprast! Savukārt pašvaldības izpilddirektors Kaspars
Ķemers kolēģiem pateicās par kopīgo upes sargāšanu no
maluzvejniekiem īpašajā - Lāčplēša dienā: - Mums visiem ir
gandarījums par labo darbu, ko paveicām!
Maluzvejniekiem der padomāt, vai doties nelikumīgā
zvejā, jo par laša vai taimiņa iegūšanu īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā saudzēšanas laikā normatīvie akti paredz kriminālatbildību. Par šo nodarījumu tiesa var piemērot sodu,
nosakot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem,
piespiedu darbu vai naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām. Turklāt jāatlīdzina arī zivju resursiem
nodarītais zaudējums - vismaz 143 eiro par vienu īpatni.
Atgādinām, ka lašu un taimiņu ieguves lieguma laiks ir
no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmērs par vienu nelikumīgi noķertu lasi ir
715 eiro, kas tiek piemērots papildus sodam par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem.
Ilga Tiesnese
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Dzīvnieki mums līdzās

aizsardzības diena, kad
cilvēki ar lielāku izpratni
un cieņu tiek aicināti izturēties pret dzīvniekiem un
atcerēties, ka mūsu pienākums ir ne tikai priecāties,
bet arī izrādīt rūpes par
tiem. Bibliotekāre mazos
ķiparus iepazīstināja ar
grāmatām par dzīvniekiem. Izlasot fragmentu no
Māras Jakubovskas grāmatiņas Rufis atrod mājas,
nonācām pie kopīgas atziņas, ka dzīvniekiem jāvelta laiks, uzmanība, rūpes
un tie ļoti jāmīl. Sadalījušies komandās, bērni kopā
ar audzinātājām Gundegu
un Ligitu centās noskaidrot, kāds izskatās sunītis.
Secinājām, ka tam ir actiņas, mutīte, deguntiņš,
nu gluži tāpat kā cilvēkam! Pasākuma noslēgumā jautrību bērniem sagādāja rotaļa Zaķis nedarbos,
kur katrs varēja iejusties
spriganā zaķa un uzcītīgā
sarga - suņa - lomā.

Pēc kopīgas grāmatu lasīšanas mazie ainažnieki tagad zina, kā rūpēties par četrkājainajiem draugiem

21. oktobra rītā Ainažu bibliotēkā pulcējās bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņi, lai kopā ar bibliotekāri

atcerētos par saviem mazākajiem draugiem - dzīvniekiem.
4. oktobris ir Starptautiskā dzīvnieku

Sporta pasākumi gada nogalē

29.XI

Salacgrīvas vidusskolas telpās norisināsies novusa turnīrs.
Dalības maksa katram - 2 eiro. Sacensību sākums plkst. 11,
reģistrācija sacensību vietā līdz plkst. 10.30.
Sīkāka informācija pa telefonu 26513129
4.XII		 20.00 Salacgrīvas vidusskolas telpās norisināsies zolītes turnīrs.
Dalības maksa katram - 2 eiro. Reģistrācija līdz plkst. 19.30.
Sīkāka informācija pa telefonu 26513129.
12.XII 18.00 Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē norisināsies
nakts volejbola turnīrs 4:4. Sacensību formāts:
spēlētāji piesakās individuāli pa telefonu 26513129
(maksimālais dalībnieku skaits - 32).
Sacensību dienā plkst. 18 dalībnieki tiks salozēti komandās.
Dalības maksa katram - 2 eiro. Piedalīties var ikviens
spēlētgribētājs bez ierobežojumiem. Spēles norisināsies
par godu jaunajam sacensību inventāram.
Zvejnieku parks

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Kickiņi Salacgrīvas novada Ainažu pagastā,

kadastra Nr. 66250020328, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apz. 66250020328 0,5643 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apz.
66250020328001 un būves ar kadastra apz. 66250020328008.
Izsoles sākumcena -1270 EUR. Izsoles solis - 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 13. janvāra plkst. 17, tā notiks
2016. gada 14. janvārī plkst. 10 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, reģistrēties izsolei katru darba
dienu Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos un Smilšu ielā 9, Salacgrīvā. Tālr. 64071310, 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli Liepupe 6 - 1
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Liepupē

ar kopējo platību 37,1 kv.m.
Dzīvokļa izsoles sākumcena - 1170 EUR. Izsoles solis - 50 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 17. februāra plkst. 17,
tā notiks 2016. gada 18. februārī plkst. 10
Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības
maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli, iepriekš piezvanot pa tālruņiem 64020142, 64023931, 64020118 un reģistrēties izsolei
katru darba dienu Liepupes pagasta pārvaldē - Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli Liedaga iela 8 - 6
Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Tūjā

ar kopējo platību 74,1 kv.m.
Dzīvokļa izsoles sākumcena - 4170 EUR. Izsoles solis - 100 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 26. janvāra plkst. 17,
tā notiks 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.30
Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA 0013013130848 dalības
maksa - 10 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no
dzīvokļa izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli, iepriekš piezvanot pa tālruņiem 64020142, 64023931, 64020118 un reģistrēties izsolei
katru darba dienu Liepupes pagasta pārvaldē - Mežgravās.

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Interaktīva
pēcpusdiena
skolēniem
6. novembrī Ainažu kultūras namā pulcējās skolasbērni, lai piedalītos interaktīvā
pēcpusdienā. Tā notika īsu brīdi pirms Mārtiņiem, tādēļ komandām tika doti uzdevumi
saistībā ar Mārtiņdienu.
Kamēr piecas komandas - Čempioni,
Rudens lapiņas, Krokro.com, Skeletgalvas
un Mārtiņgailis - izspēlēja dažādas stafetes
un atjautības uzdevumus, laiks aizskrēja
nemanot. Kopvērtējumā visi iekļuva godalgotajās vietās un tika pie Mārtiņdienas
našķiem. Pasākuma noslēgumā tika izdancināts Mārtiņgailis un visizveicīgākais dancinātājs ieguva specbalvu. Vērojot skolas
bērnu atsaucību un entuziasmu, ar kādu
viņi veica uzdevumus, nācās secināt, ka
šāda atraktīva kopābūšana visiem iet pie
sirds. Arī nākamgad vajadzētu tā svinēt.
Interaktīvā pēcpusdiena tika sarīkota,
sadarbojoties kultūras namam ar biedrību
Vecāki - Ainažu jaunatnei.
Mārtiņdiena nosvinēta, bet aiz kalniem
vairs nav Ziemassvētki. Jācer, ka piepildīsies ticējums ja Mārtiņos zosis iet pa ledu,
tad Ziemassvētkos tās peldēs pa ūdeni.
Ņemot vērā, ka Mārtiņos ledus vēl nebija,
jācer Ziemassvētkus sagaidīt ar nelielu salu
un baltu jo baltu sniedziņu. Lai jauks mums
visiem Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Zintis Sārs

Lauvu labais gariņš
Skatoties, ka katrā vietā meklē un sumina savus
čaklos rūķīšus, esam izsludinājuši aptauju Lauvu
labais gariņš 2015. Mēs gan esam lēmuši, ka galvenā balva būs viena, bet nosacījums ir tāds, ka uzvarētājs, neatkarīgi no rezultātiem, katru gadu būs

cits. Rezultāti taps zināmi Ziemassvētkos, bet anketas lūdzam iesniegt tautas namā līdz 1. decembrim.
Esiet atsaucīgi, jo labu darbu darītāju un palīdzīgu roku īpašnieku arī Lauvās ir daudz!
Indra Kauliņa, Lauvu tautas nama vadītāja

Anketa Lauvu labais gariņš 2015
Lauvu labā gariņa balvai piesaku
Pamatojums:

Pieteicēja vārds, uzvārds: 						
Adrese:
Tālrunis:

Liepupes pagasta tautas nams izsludina
aptauju Labo darbu balva 2015
Nolikums

Labo darbu balvas pieteicēji ir Liepupes pagasta
iedzīvotāji un Liepupes pagasta iestādes. Balvai var
pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2015. gadā nesavtīgi
darbojies pagasta iedzīvotāju labā. Pieteikumā norādāms balvai izvirzītā cilvēka konkrēts devums, kā
arī pieteicēja dati. Anketas izgriežamas no Salac

grīvas Novada Ziņām vai saņemamas tautas namā
un iesniedzamas pagasta pārvaldē, tautas namā,
Liepupes un Tūjas bibliotēkā līdz 5. decembrim. Par
derīgām tiks uzskatītas šim nolikumam atbilstošas,
parakstītas un noteiktā termiņā iesniegtas anketas.
Labo darbu balvas tiks pasniegtas Labo darbu balvu
sarīkojumā 26. decembrī pagasta tautas namā.

Anketa Labo darbu balva 2015

Labo darbu balvai piesaku:

Pieteicēja vārds, uzvārds:

Adrese:
Adrese:
Pamatojums:

Tālrunis:
Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un tā atšifrējums )
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 27. novembris

Sveicam jubilārus!
Sirds bagātība dāvājoša
Jums, draugi, mūžam neizsīks,
Kā saule laipna, starojoša,
Kaut daža puķe ceļā nīkst.
Es nezinu, kas vakar bija,
Es nezinu, kas rītu būs.
Tik ausīs šalc kā melodija:
Sirds bagātība nesarūs!
(K. Skalbe)

Ja mēs būsim sirds bagāti,
nekādas likstas mūs
neuzveiks. Vēlam būt
stipriem, sirds mīlestības
bagātiem, mīļiem un
mīlētiem! Tad mums izdosies!

Konkurss
Ziemas rota 2015

Salacgrīvas novada dome vēlas akcentēt svētku rotājumu nepieciešamību gada
tumšajā laikā, raisot prieku novada iedzīvotājiem, tūristiem un caurbraucējiem,
tā veicinot arī sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba telpas
veidošanu Salacgrīvas novadā, organizējot konkursu Ziemas rota 2015. Aicinām
pieteikties!

Konkursa dalībnieki

Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada
savrupmāju un dārza māju, lauku sētu
īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita
persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar
īpašnieku.

Konkursa nominācijas

Privātmāja.
Daudzdzīvokļu mājas - māju kooperatīvi.
l Uzņēmums vai sabiedrisks objekts, vai
darījumu un pakalpojumu objekts.
l
l

Ainažos

Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa komisija var piešķirt pēc sava lēmuma, piemēram, īpaša Ziemassvētku eglīte,
skaisti noformēts balkons, u.tml.
l

Konkursa noteikumi

Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos līdz 18. decembrim iesniedz Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai pa telefonu 64071973,
tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka
kontaktinformāciju - vārdu un tālruņa numuru.
l Objektu vērtēšana notiek līdz 2016. gada 6. janvārim.
l Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus,
piešķirot pirmajai vietai 150, otrajai
100, trešajai 70 eiro un speciālbalvai 50 eiro.
l Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Ainažos, Starptautiskajai sieviešu
dienai veltītā svētku ballē 2016. gada
5. martā.
l

Decembrī

5. decembrī plkst. 13 Korģenes saieta nama zālē
“meiteņu” pēcpusdiena-vakars

«Mēs esam skaistas
visos niekos, sīkumos...»

Iespējamā pasākuma norise:
l tikšanās ar kosmetoloģi Montu, kura pastāstīs par dažādām svarīgām sevis kopšanas
metodēm;
l teorija par matu, roku, kāju kopšanu. Anda dalīsies savā pieredzē;
l praktiski - kā ātri sagatavoties pasākumam (meikaps, frizūra...);
l jautājumi un atbildes...;
l būs iespēja pasūtīt smaržas 100 ml par 22 EUR (franču smaržu kopijas);
l būs iespējama uzacu korekcija un krāsošana (3 EUR);
l varēsim pavērot 3 modeles pirms un pēc pārvērtībām;
l par attiecīgu samaksu - fotosesija.
Līdzi jāņem:
l kaut kas garšīgs groziņā (viss notiks neformālā gaisotnē);
l nauda, ja vēlēsies kaut ko pasūtīt vai ar sevi paeksperimentēt;
l laba oma.

Lielsalacas ev. lut. baznīcā

18. decembrī pl. 9
		 Ziemassvētku svētrīts Salacgrīvas vidusskolas skolēniem un skolotājiem
24. decembrī
		 pl. 15.20 kora Dvēseles dziesma Ziemassvētku ieskaņas koncerts
		 pl. 16 svētvakara dievkalpojums.

Luterāņu draudzes Ziemassvētku dievkalpojums
Ainažu pareizticīgo baznīcā 24. decembrī pl. 20.

Decembris BIBLIOTĒKĀS

Datums
2.XII
Decembrī,
datumu
precizēs
Decembrī

14.- 16.XII
No 15.XII
Decembrī

5.XII		 16.00
				
			 17.00
18.XII 18.00

Ainažu kultūras namā Ziemassvētku luga bērniem Gražīgais Ziemassvētku
vecītis
pilsētas egles iedegšana
Ainažu kultūras nama mazo pašdarbnieku uzvedums Eglītes dziesma un
kopīgas rotaļas ar Ziemassvētku vecīti
31.XII 21.00 Jaungada balle, spēlēs grupa Atspulgs. Ieeja 3 eiro (biļešu iepriekšpārdošana un
galdiņu rezervēšana kultūras namā)

Liepupē

l Liepupes tautas namā - fotokonkursa Skaņa darbu izstāde
20.XII 12.00 Liepupes tautas namā Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem.
Paciņas pieteikt tautas namā līdz 15.XII
21.XII 18.00 Muižas klētī pasākums Ziemas saulgrieži ģimenēm kopā ar tradīciju kopu Skale.
Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas, rotaļas. Ieeja brīva!
24.XII 17.15 Liepupes baznīcas fasādes jaunā apgaismojuma svinīga iedegšana
			 17.30 Ziemassvētku koncerts. Piedalās jauktais koris Pernigele. Diriģente Arta Zunde,
kormeistare Līga Liedskalniņa, koncertmeistare Solveiga Boka
			 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums, vada Liepupes ev. lut. draudzes mācītājs
Romans Kurpnieks
26.XII 16.00 Liepupes tautas namā sarīkojums Labo darbu balva
l aptaujas Labo darbu balva nominantu godināšana
				
l Lienes Šomases koncerts
				
Visiem pagasta iedzīvotājiem ieeja brīva

10.XII
Decembrī

22.XII 15.00

Salacgrīvas kultūras namā

13.XII 16.00 pilsētas egles iedegšana TU un ES pie eglītes Bocmaņa laukumā
15.XII 17.00 klaviermūzikas koncerts Latvietes. Pianiste Diāna Zandberga.
Programmā: D. Aperāne, L. Garūta, M. Einfelde, S. Mence, I. Briģe, I. Riše.
Ieeja brīva
19.XII 14.00 sarīkojums senioriem Ziemassvētku saulgriežu zvaigzne ikvienu sasildīt nāk…
22.XII 19.00 Ziemassvētku koncertprogramma Ar sirdi eņģeļa plaukstā.
				
Kad baltajā ziemas gaisā kļūst dzirdamas eņģeļu spārnu švīkas,
				
Dzejnieks kļūst redzīgs kā pareģis, viņa teiktie vārdi kļūst karsti un savijas
				
mīlošā sirdī, kas izdzīvot spēj tikai tad, ja to savā plaukstā tur eņģelis...
				
Koncerta režisors Valdis Pavlovskis atzīmē: - Ar šo programmu vēlamies
				
klausītājiem atdot atpakaļ šolaik mazāk novērtēto ģimenes aspektu.
				
Tieši ģimenes vērtības pauž svētku laika dziļāko jēgu un garīgo nozīmi.
				
Piedalās : Endija Aleksandra (Rezgale), Dainis Skutelis, Ģirts Ķesteris,
Melisa Kovaļova, Juris Kristons (taustiņi) Māris Kupčs (ģitāra).
Ieeja - 8.00, 9.00 un 10.00 EUR
26.XII 12.00 Ziemassvētku sarīkojums bērniem 12 dāvanas Ziemassvētku vecītim
Salacgrīvas kultūras nama bērnu kolektīvu uzvedums;
Ziemassvētku vecītis ar dziesmām, rotaļām un dāvanu maisu.
Ieeja EUR 7 (ielūgumus iegādāties kultūras namā līdz 21. decembrim)
31.XII 23.50 laukumā pie kultūras nama JAUNĀ - 2016. - GADA SAGAIDĪŠANA!
l Apsveikumi;
				
l uguņošana.
				
Kultūras namā ballē spēlēs Avārijas brigāde. Ieeja - 3 EUR

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

Biedrība «Mēs Korģenei»

1. - 23.XII
1. - 13.XII
14. - 31.XII
21. - 31.XII
18.XII 15.00
29.XII 17.00
Visu mēnesi
No 3.XII
No 8.XII

Pasākums
Krišjānim Valdemāram - 190
Tikšanās ar Intu Somu.
Dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme piedāvājums

Grāmatu izstādes
Rakstniekam Žanim Grīvam - 105, Regīnai Ezerai - 85
l Radošās darbnīcas bērniem un skolēniem
l Svētku egles iedegšana bibliotēkā (datumu precizēs)
Bērnu radošo darbu izstāde Tā es izrotāju eglīti
Literatūras izstādes:
l Ideju un gara bagātnieks ar jūras vēju dvēselē publicista, sabiedriskā darbinieka Krišjāņa Valdemāra
190. jubilejai
l Jaunas idejas svētku priekam - Ziemassvētkiem
l Leģendārais franču zvirbulēns - franču dziedātājas
Edītes Piafas 100. jubilejai
l Regīnas esamība sievietē, talantā, rakstniecē rakstnieces Regīnas Ezeras 85. jubilejai
Piepildīts laiks mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne.
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem
Pasaku rīts Kur Ziemassvētku brīnums mīt... bērnudārza
Randa sagatavošanas grupas bērniem
Izstādes:
l Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī
vajadzīgo kapitālu kā magnēts pievelk dzelzi - Krišjānim
Valdemāram -190
l Pagātne ir mana zemūdens daļa. Rakstniecei Regīnai
Ezerai - 85
l Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga…
Literārās izstādes:
l Krišjānim Valdemāram - 190
l Arnoldam Liniņam - 85
l Margaritai Vilcānei - 75
l Veltai Skurstenei - 85
l Klāt Ziemassvētku laiks…
Izstāde Ziemassvētku dāvanu maiss
Izstāde Latvji, brauciet jūriņā!
(Krišjānim Valdemāram -190)
Izstāde Pati ar savu vēju (Regīnai Ezerai - 85)
Izstāde Cauri gadiem... (Zentai Ērglei - 95)
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
Gada noslēguma pasākums
Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi
nozaru un daiļliteratūrā
Tūjieša Guntara Vītola fotoizstāde Ar jūras vēju matos...
Limbažu fotokluba dalībnieku vēsturiska fotoekspozīcija
Limbaži - senie un mainīgie

16.XII 12.00 Radošās draugu kopas Mēnesnīca praktisko padomu
pēcpusdiena Ziemas saulgriežu gaidās... Nāc un
piedalies! Līdzi ņem savu padomu! Būsi gaidīts!

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

Ainažu
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
un Tūjas
Zinību
centrā
Tūjas
bibliotēkā

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.

