
2017. gada
19. decembris

Nr. 11 (101)
Salacgrīvas novada

izdevums

SALACGRĪVĀ
21.XII 19.00	 muzikāla	dzejas	kompozīcija	Ziemassvētki manā ielā. 
	 	 	 	 Šajā	ielā	mīt	Visa veida versijas	(Dace	Kalniņa,	Vineta	Dance,	Anita	Dzirnupe,	
	 	 	 	 Inese	Persidska,	Vineta	Pēce,	Ineta	Cīrule,	Guna	Grote-Majore	un	
	 	 	 	 Aldis	Riekstiņš),	muzikanti	(Katrīna,	Justīne	un	Dāvis	Borozdini),	
	 	 	 	 bērnu	bariņš	(Emīlija	Zaprauska,	Jasmīne	un	Viestards	Majori,	Gustavs	Žibals,	
	 	 	 	 Olivers	Persidskis,	Emīlija	Goba,	Marta	Baķe	un	Kristiāna	Reiziņa),	
	 	 	 	 ielu	muzikants	(Didzis	Žibals).	Režisore	Inese	Jerāne.	Ieeja	brīva
22.XII 9.00	 Lielsalacas	ev.	lut.	baznīcā	Ziemassvētku	svētbrīdis	Salacgrīvas	vidusskolas	
	 	 	 	 skolēniem
24.XII 15.15	 Lielsalacas	ev.	lut.	baznīcā	kora	Dvēseles dziesma	Ziemassvētku	ieskaņas	
	 	 	 	 koncerts
   16.00	 SVĒTVAKARA	DIEVKALPOJUMS
26.XII 12.00	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Kur mīt Ziemassvētki?	Ieeja	–	3,50	EUR.	
	 	 	 	 Ielūgumus	lūdzam	iegādāties	kultūras	namā	līdz	20.	decembrim
27.XII  18.00	 Lielsalacas	ev.	lut.	baznīcā	koncerts	Ziemassvētki cauri gadsimtiem. 
	 	 	 	 Piedalās	Endija	Rezgale	(soprāns),	Jana	Zariņa	(ērģeles),	Līva	Tomiņa	(vijole),	
	 	 	 	 Elza	Bleikša	(flauta).	Ieeja	5	EUR	(biļešu	iepriekšpārdošana	Biļešu paradīzes 
	 	 	 	 kasēs,	koncerta	dienā	–	baznīcā,	bērniem	līdz	septiņiem	gadiem	ieeja	brīva)
31.XII 23.50	 Jaungada	sagaidīšana	laukumā	pie	kultūras	nama:
    l	domes	priekšsēdētāja	Dagņa	Strauberga	apsveikums
    l	svētku	salūts
    0.30 kultūras	namā	Jaungada	balle.	Spēlē	grupa	Tutti Frutti. 
	 	 	 	 Galdiņus	pieteikt	kultūras	namā.	Ieeja	3	EUR

AINAŽOS
31.XII 21.00	 Jaungada	karnevāls.	Spēlē	grupa	Allegro.	Biļetes	cena	5	EUR,	
	 	 	 	 ar	maskām	ieeja	bez	maksas

LIEPUPĒ
l	Fotoizstāde	Latvijas ainava	(fotokonkursa	darbi)	–	tautas	namā	darbdienās	plkst.	8.00—17.00
21.XII 19.00	 tautas	namā	pagastmājas	110	gadu	un	Liepupes	vīru	ansambļa	10	gadu	jubilejas	
	 	 	 	 dižkoncerts	Mēs paši.	Piedalīties	aicināti	jauktais	koris	Pernigele,	Līga	Priede,	
	 	 	 	 vokālā	grupa	4 Sound,	etnisko	tradīciju	kopa	Skale,	kapela	Ieviņa,	
	 	 	 	 deju	kolektīvs	Ulubele,	amatierteātris	Vāgūzis,	Liepupes	vīru	ansamblis.	
	 	 	 	 Sarīkojums	pie	galdiņiem	ar	groziņiem. 
	 	 	 	 Dalība	jāpiesaka	tautas	namā,	t.	64023932.	Ieeja	brīva
24.XII 18.00	 Liepupes	ev.	lut.	baznīcā	Ziemassvētku	dievkalpojums.	
	 	 	 	 Mācītājs	Romans	Kurpnieks.	Piedalās	koris	Pernigele
25.XII 12.00	 tautas	namā	sarīkojums	mazajiem	liepupiešiem	Ziemassvētki Disnejlendā 
	 	 	 	 kopā	ar	bērnu	pasākumu	aģentūru	Jampadracis BB	izrāde,	radošās	darbnīcas,	
	 	 	 	 Ziemassvētku	vecītis.	Biļetes	cena,	ieskaitot	saldumu	paciņu,	5	EUR
26.XII 15.00 tautas	namā	Labo darbu balvas	noslēguma	sarīkojums.
	 	 	 	 Muzicēs	festivāla	Sudraba kaija	laureāti	grupa	Sonus	(Ādaži).	
	 	 	 	 Aicināti	visi	pagasta	iedzīvotāji.	Ieeja	brīva

LAUVĀS
25.XII 20.00	 tautas	namā	Ziemassvētku	pasākums	Ar svētku sajūtu sirdī	–	Lauvu Labā gariņa 
	 	 	 	 godināšana,	Agras	Jankovskas	mūzikas	studijas	audzēkņu	koncerts,	
	 	 	 	 Ziemassvētku	vecītis,	balle	kopā	ar	puišiem	no	grupas	Zelta kniede. 
	 	 	 	 Ieeja	uz	balli	2,50	EUR

KORĢENĒ
25.XII 12.00 saieta	namā	Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Mazās raganiņas brīnumainie 
    Ziemassvētki.	Papildinformācija	–	tālr.	29275200,	biedrība	Mēs Korģenei

SVĒTCIEMĀ
22.XII 18.00	 saieta	centrā	Ziemassvētku	ieskandināšana	kopā	ar	folkloras	kopu	Cielava	–	
	 	 	 	 rotaļas	kopā	ar	folkloras	kopu,	bluķa	vilkšana	pie	Svētciema	saieta	centra,	
	 	 	 	 Salatēva	sagaidīšana	un	rotaļas	ap	eglīti,	pankūku	cepšana	
	 	 	 	 kopā	ar	z.s.	Robežnieki
25.XII 21.00 saieta	centrā	Ziemassvētku	balle	kopā	ar	grupu	Kompromiss. 
	 	 	 	 Galdiņu	rezervācija	pa	tālr.	28745886	(vietu	skaits	ierobežots),	
	 	 	 	 ieeja	–	ziedojumi,	sākot	no	5	EUR
29.XII 19.00 muzikāla	dzejas	kompozīcija	Ziemassvētki manā ielā. 
	 	 	 	 Šajā	ielā	mīt	Visa veida versijas	(Dace	Kalniņa,	Vineta	Dance,	Anita	Dzirnupe,	
	 	 	 	 Inese	Persidska,	Vineta	Pēce,	Ineta	Cīrule,	Guna	Grote-Majore	un	
	 	 	 	 Aldis	Riekstiņš),	muzikanti	(Katrīna,	Justīne	un	Dāvis	Borozdini),	
	 	 	 	 bērnu	bariņš	(Emīlija	Zaprauska,	Jasmīne	un	Viestards	Majori,	Gustavs	Žibals,	
	 	 	 	 Olivers	Persidskis,	Emīlija	Goba,	Marta	Baķe	un	Kristiāna	Reiziņa),	
	 	 	 	 ielu	muzikants	(Didzis	Žibals).	Režisore	Inese	Jerāne
30.XII 14.00	 saieta	zālē	eglītes	sarīkojums	Uzdāvini bērnam Ziemassvētkus! 
	 	 	 	 bērniem	ar	īpašām	vajadzībām.	Par	transportu	zvanīt	Marijai	Grigorjevai	
	 	 	 	 pa	tālr.	26120504.	Līdz	31.	decembrim	Sv.	Sofijas	bērnu	hospiss	organizē	
	 	 	 	 ikgadējo	labdarības	akciju	Uzdāvini bērnam Ziemassvētkus. 
	 	 	 	 Tās	mērķis	ir	savākt	dāvanas	ģimenēm,	kurās	tiek	audzināti	bērni	ar	īpašām	
	 	 	 	 vajadzībām,	un	padarīt	viņu	dzīvi	nedaudz	laimīgāku.	
	 	 	 	 Par	dāvanu	ziedošanu	sazinieties	ar	Mariju	–	tālr.	26120504

Ziemassvētki un 
Jaungads novadā

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved 
mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz 
kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un 
pazaudēts, kas mums no jauna jāatrod...

Šajā laikā atcerēsimies un būsim kopā ar 
saviem mīļajiem, radiem un draugiem! 

Gaišus un saticīgus 
Ziemassvētkus! Izturību, 
darba prieku un veiksmi 
nākamajā – 2018. – gadā! 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

	 8.	 decembra	 pēcpusdienā	 Salacgrīvas	
muzejā	 notika	 Ziemassvētku	 sarīkojums	
Seno lukturu un mūzikas gaismā.	Jau	tradi-
cionāli	gada	nogalē	pilsētas	muzejs	aicina	
kopā	 savus	 draugus,	 sadarbības	 partnerus	
un	labvēļus,	lai	pastāstītu,	kāds	bijis	aizejo-
šais	gads,	klausītos	labu	mūziku	un	pateiktu	
paldies	par	kopīgi	paveikto.	
	 Muzeja	vadītāja	Ieva	Zilvere,	uzrunājot	
klātesošos,	nopriecājās,	ka	atkal	visi	sanā-
kuši	 tik	kuplā	pulkā.	–	Ziemassvētku dru-
dzis palēnam sāk uzņemt ātrumu, tāpēc iz-
vēlējāmies šogad rīkot savu eglīti ātrāk, jo, 
kad svinēšana ies vaļā pa īstam, pasākumu 
muzejā būs grūti noorganizēt. Šodien seno 
lukturu gaismā teiksim paldies, kavēsimies 
atmiņās un klausīsimies labu mūziku, – 
viņa	aicināja.
	 Ieva	pateicās	visiem	sadarbības	partne-
riem,	 ar	 kuriem	 šogad	būts	 kopā.	Pirmais	
paldies	 tika	 māksliniecei	 Inesei	 Vēriņai-
Lubiņai,	kura	šī	gada	sākumā	novadīja	brī-
nišķīgu	nodarbību	mākslas	skolas	audzēk-
ņiem.	Nākamais	paldies	–	pašu	mākslinie-
kam	Andrim	Skujam,	kura	izstāde	muzejā	
bija	 skatāma	 pavasarī.	 Uz	 jautājumu	 par	
nākamo	 izstādi	Andris	vienkārši	 atjautāja:	
– Kad?	 Paldies	muzeja	 vadītāja	 sacīja	 arī	
Andrim	 Lubiņam,	 kurš	 muzejam	 atdevis	
dokumentus	 par	 savām	 jūrnieka	 gaitām,	
Valdim	Krauklim,	kurš	muzejam	dāvinājis	
savas	un	tēva	Visvalža	fotogrāfijas.	Arī	Jā-
nis	Plūme	muzejam	veltījis	 savas	 un	 tēva	
Aleksandra	fotogrāfijas.	Ieva	pēc	koncerta	
vakara	 viesiem	 datorā	 parādīja	 šīs	 Salac-
grīvas	 kapteiņu	 bildes	 un	 dokumentus.	
Interesantas	 fotogrāfijas	 muzejam	 uzdā-
vinājusi	arī	Rūta	Griščenko,	vienā	no	tām	
redzams,	kā	sievas	vagās	ber	reņģes…
	 Par	 vecā	 ūdenstorņa	 nojaukšanas	 iz-
stādi	 paldies	 fotogrāfam	Arvīdam	 Šimim,	

savukārt	 Ingūnai	 Levšai	 pateicība	 par	 in-
teresantā	tehnikā	veidoto	seno	Salacgrīvas	
fotogrāfiju	–	mākslas	darbu	 izstādi.	 Jaukā	
sadarbībā	ar	Irinu	Smirnovu	no	Svētciema	
muzejā	tapusi	pedagoģiskā	nodarbība,	kas	
palīdz	jaunāko	klašu	skolēniem	apgūt	soci-
ālās	zinātnes.	
	 Ie.	Zilvere	arī	pastāstīja,	ka	muzeja	krā-
jums	 šogad	 papildinājies	 ar	 divām	 vec-
meistara	 ainavista	Arvīda	 Egles	 gleznām.	
Viena	muzejam	uzdāvināta,	 otra	 iegādāta,	
un	tuvākajā	laikā	tās	tiks	izstādītas	muzeja	
apmeklētāju	 apskatei.	 Bet	 pēdējais	 lielais	
muzeja	 darbs	 ir	 nesen	 atklātā	 piemiņas	
plāksne	Salacgrīvas	pilsētas	pirmajam	mē-
ram	Jānim	Liepiņam.	
	 Arī	šogad	muzikālos	priekšnesumus	mu-
zeja	Ziemassvētku	eglītei	bija	sagatavojuši	
Salacgrīvas	 mūzikas	 skolas	 pedagogi	 un	
audzēkņi.	– Ceru, ka jums šis ir pārdomu, 
miera un labo darbu laiks. Mums šis laiks 
paiet steigā, nemierā un rosībā, jo mūzikas 
skolā sācies lielais Ziemassvētku koncertu 
maratons. Priecājamies, ka pirmais ārpus-
skolas koncerts ir muzejā. Mums patīk šeit 
uzstāties, jo te dzīvo un strādā īpaši cilvēki 
un valda jauka un sirsnīga atmosfēra,	 –	
pirms	koncerta	bilda	mūzikas	skolas	direk-
tore	Katrīna	Borozdina.
	 Koncerta	 izskaņā	muzeja	 vadītāja	 Ieva	
Zilvere	sacīja	lielu	paldies	arī	mūzikas	sko-
las	pedagogiem	un	audzēkņiem	un	 izteica	
cerību,	ka	viesiem,	tāpat	kā	viņai,	ir	radu-
sies	svētku	noskaņa.	– Lai to vēl pastipri-
nātu, koridorā esošo rudens lietus gleznu 
esam nomainījuši ar Aldoņa Cīruļa ziemas 
ainavu. Varbūt to vajadzēja darīt agrāk? 
Varbūt jau tagad Salacgrīva būtu balta! 
Cerams, ka tā Ziemassvētkos arī būs! – 
viņa	sacīja.

Ilga Tiesnese

Muzeja vadītāja Ieva Zilvere kopā ar Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņiem

Ziemassvētki Salacgrīvas muzejā
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 12.	 decembrī	Burtnieku	 novadā	 notika	
Alojas,	 Burtnieku,	 Mazsalacas	 un	 Salac-
grīvas	novada	pašvaldību	pārstāvju	 tikša-
nās,	 kuras	 laikā	 tika	 ievirzītas	 konkrētas	
aprises	 turpmākajai	 sadarbībai	 Salacas	
upes	 baseina	 apsaimniekošanā	 un	 ekolo-
ģiskā	stāvokļa	uzlabošanā.	Kopīgi	saskar-
smes	punkti	tika	meklēti	arī	tūrisma	jomā	
un	zivju	resursu	aizsardzībā.	
	 Burtnieku	 novada	 pašvaldība	 uz	 tikša-
nos	 bija	 uzaicinājusi	 nodibinājuma	Vides 
risinājumu institūts	pētnieku	Matīsu	Žaga-
ru	un	projektu	vadītāju	Robertu	Rotbergu.	
Viņi	informēja	par	Burtniekā	veikto	pētīju-
mu	rezultātiem	un	ieteicamajām	darbībām,	
lai	 uzlabotu	 novājināto	 ezera	 ekosistēmu,	
kas	 negatīvi	 ietekmē	 arī	 no	 ezera	 izteko-
šo	Salacu.	M.	Žagars	uzsvēra,	ka	 tikai	 ar	
vienotu	skatījumu	un	pasākumu	kopumu	ir	
iespējams	būtiski	uzlabot	vides	stāvokli.	
	 Klātesošie	 vienojās	 par	 nepieciešamī-
bu	 izstrādāt	 projekta	 pieteikumu	 Eiropas	
Savienības	 vides	 un	 klimata	 pasākumu	
programmai	 LIFE,	 kurā	 galvenokārt	 tiks	
paredzēti	 pasākumi	 antropogēnās	 slodzes	
mazināšanai,	piesārņojumu	avotu	 likvidē-
šanai,	biomanipulācijai	(balto	zivju	nozve-
jai	 Burtniekā),	 ūdeņu	 aizauguma	 likvidā-
cijai	Burtniekā	un	Salacas	upē	kā	vienotā	

Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un 
Salacgrīvas novada pašvaldības 
turpina sadarboties Salacas upes 

baseina apsaimniekošanā

ekosistēmā.	Vienlaikus	tiks	paredzētas	ak-
tivitātes	zivju	resursu	aizsardzībai	un	zivju	
ceļa	 iespējamajai	 izveidei	Alojā.	 Projekta	
pieteikumu	izstrādās	2018.	gadā.	
	 Nākamā	sadarbības	pašvaldību	pārstāv-
ju	tikšanās	plānota	2018.	gada	martā	Alo-
jas	novada	pašvaldībā.
	 Alojas,	 Burtnieku,	 Mazsalacas	 un	 Sa-
lacgrīvas	novada	pašvaldību	sadarbība	aiz-
sākās	2014.	gadā,	kad	tika	noslēgts	līgums,	
lai	 veicinātu	 pašvaldību	 attīstību	 tūrisma,	
vides	 un	 dabas	 aizsardzības,	 kopīgas	 in-
frastruktūras,	 uzņēmējdarbības	 atbalsta,	
NVO,	kultūras,	sporta	un	citās	jomās.	

Edīte Stērste,
Burtnieku novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr. 20219631, 

e-pasts prese@burtniekunovads.lv

	 Sadarbības	 līguma	 parakstīšana	 starp	
Salacgrīvas	 novadu	 un	 LU	 Akadēmis-
ko	 bibliotēku	 1.	 decembrī	 Salacgrīvas	
vidusskolā	 pagāja	 bibliokuģa,	 Krišjāņa	
Valdemāra,	 Ainažu	 jūrskolas	 un	 bibliotē-
kas	 zīmē.	 Skolā	 viesojās	 Gints	 Šīmanis,	 
LU	 Akadēmiskās	 bibliotēkas	 direktore	
Venta	 Kocere	 un	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs.
	 G.	Šīmanis,	ko	visi	pazīstam	kā	biblio-
kuģa	 bocmani,	 sarunu	 sāka	 ar	 jautājumu,	
vai	zinām,	kādas	nozīmīgas	dienas	priekš-
vakarā	ciemiņi	ir	ieradušies.	Atbilde	bija	–	 
rīt	 Latvijas	 jūrniecības	 tēvam,	 Ainažu	
jūrskolas	 dibinātājam	 K.	 Valdemāram	 ir	 
192.	dzimšanas	diena.	Saistībā	ar	šo	faktu	
V.	Kocere	rādīja	prezentāciju	par	viņas	cī-
tīgi	pētīto	tēmu	Latviešu cilvēku likteņi Uk-
rainā senākos laikos,	konkrētāk,	Latvija –  
Hersona, vēsturiski fakti par jūrniecības 
sakariem.	 Klausītāji	 uzzināja	 interesantus	
faktus	par	to,	ka	Pirmā	pasaules	kara	laikā	
Ainažu	jūrskola	tika	evakuēta	uz	Alešķiem	
Ukrainā,	 30	 km	 no	 Hersonas	 pilsētas.	 
V.	Kocere	savā	pētījumā	vadījusies	gan	pēc	
K.	Valdemāra	grāmatas	Lietišķā un privātā 
sarakste,	gan	Kristapa	Bahmaņa	darba	Lat-
vieši Ukrainā 1917.—1919. gados,	gan	pre-
ses	materiāliem,	kas	atrodami	gan	Latvijā,	
gan	Alešķu	novadpētniecības	muzejā.	
	 Tajā	saglabāti	arī	citi	materiāli	par	Aina-
žu	jūrskolu.	V.	Koceres	darbs	novērtēts	ļoti	
atzinīgi.	 Ar	 lasījumu	 Hersona – Latvija: 
kultūrvēsturiskās saknes	viņa	uzstājās	Her-
sonas	Valsts	universitātē,	pēc	tam	tika	no-
slēgts	sadarbības	līgums	ar	šo	mācību	iestā-
di,	kā	arī	no	Latvijas	aizgādātas	grāmatas.	

Par	savu	darbu	pētniece	stāsta	arī	Latvijā,	
sevišķi	interesanta	tikšanās	ar	klausītājiem	
bijusi	šī	gada	3.	jūnijā	Ainažu	jūrskolas	mu-
zejā	Latvijas	jūrnieku	salidojumā.
	 Pēc	V.	Koceres	prezentācijas	sekoja	ļoti	
nozīmīgs	notikums.	Salacgrīvas	vidusskolā	
tika	 noslēgts	 sadarbības	memorands	 starp	
Salacgrīvas	 novadu	 un	 LU	 Akadēmisko	
bibliotēku.	 G.	 Šīmanis	 pirms	 līguma	 pa-
rakstīšanas	godināja	Salacgrīvas	vidussko-
las	bibliotekāri	Valentīnu	Kalniņu	par	sko-
lēnu	 ieinteresēšanu	 lasīšanā,	 par	 kultūras	
vērtību	 popularizēšanu	 sabiedrībā.	 Savu-
kārt	Salacgrīvas	novada	domes	priekšsēdē-
tājs	D.	Straubergs	pateicās	par	to,	ka	šāda	
sadarbība	ir	 iespējama,	un	aicināja	klausī-
tājus	–	3.,	4.	un	11.	klašu	skolēnus	–	rūpīgi	
domāt	 par	 savu	 nākotni,	 ietverot	 mērķus,	
kas	saistīti	ar	nākotnes	profesiju,	un	galve- 
nais	–	izvēlēties	to,	kas	katram	patīk	un	pa-
dodas	vislabāk.
	 Salacgrīvas	vidusskolas	vārdā	liels	pal-
dies	Akadēmiskajai	 bibliotēkai,	 kas	 dāvi-
nāja	mūsu	 skolas	 bibliotēkai	 70	 grāmatu.	
Interesenti	tagad	var	lasīt	grāmatas	gan	par	
latviešu	valodu	(A.	Blinkenas	Caur vārdu 
birzi),	 gan	 par	 valodniecību	 un	 valodnie-
kiem	 (piemēram,	 J.	 Endzelīnu),	 tāpat	 par	
vēsturi	 (Rīgas	kartēm	vai	Misiņa	bibliotē-
ku)	un	vēl,	un	vēl...
	 Visi	laipni	gaidīti	Salacgrīvas	vidussko-
las	 bibliotēkā,	 lai	 iepazītos	 ar	 šīm	grāma-
tām!	Paldies	par	šo	tikšanos,	par	iespēju	būt	
klāt	sadarbības	līguma	parakstīšanas	brīdī.	
Gaidīsim	nākamās	tikšanās!

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Tikko parakstīts 
sadarbības 
memorands 
starp 
Salacgrīvas 
novadu un LU 
Akadēmisko 
bibliotēku. 
Attēlā 
Salacgrīvas 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Dagnis 
Straubergs, 
bibliokuģa 
bocmanis Gints 
Šīmanis un LU 
Akadēmiskās 
bibliotēkas 
direktore Venta 
Kocere

Salacgrīvas novads sadarbosies 
ar LU Akadēmisko bibliotēku

Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads, 
Un tas ir svētku prieks!
       (Skaidrīte Kaldupe)

Lai piepildās viss, kas iecerēts! 
Lai mājās valda saticība un mīlestība!
Lai katram Jaunais gads sniedz 
veselību un izdošanos!

Aivars Ilgavīzis,
Liepupes pārvaldes vadītājs

Lai Ziemassvētku gaišums 
dāvā visiem prieku, dod spēku, 
izturību, labus cilvēkus blakus 

un eņģeli uz pleca. Lai miers, 
veselība un laime ir tās vērtības, 

kas pieejamas ikvienam!

Lai 2018. gads atnāk ar jaunām 
iecerēm, ar sparu un izturību to 

visu piedzīvot un realizēt!
Ilona Jēkabsone,

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja

Par katru mums un visiem kopā
Mazs eņģelītis klusi lūdz.
Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs.
Sniedz roku tam, kurš slēpjas ēnā,
Kurš nedrošības, sāpju mākts.
Un slīd pār visu pārslas lēnām,
No debesīm balts mirdzums nāk.

(A. Celma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Veiksmīgu un lasītprieka pilnu Jauno gadu! 

     
                                  Salacgrīvas novada bibliotēkas 
 

Baltus 
Ziemassvētkus

un veselību 
jaunajā gadā!

Sarkanā Krusta valde

Kluss svētvakars, prieks ienāk mūsu sirdīs
Kad gaisma sveču liesmās silta pretim māj,
Lai jaunā gadā mazāk skarbu vēju,
Lai katrai dienai saules siltums dots!

Pateicībā visiem donoriem –
Laime nāk ar zvaigzni rokā
Tiem, kam laba, silta sirds,
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz.
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	 13.	 decembra	 pēcpusdienā	 Salacgrīvas	
novada	 domes	 pārstāvji	 –	 priekšsēdētāja	
vietnieks	attīstības	 jautājumos	Jānis	Cīru-
lis	un	enerģētiķis	Jānis	Auziņš	kopā	ar	uz-
ņēmuma	Eipls	pārstāvi	Ati	Apeli	pieņēma	
Salacgrīvas	 pilsētā	 veiktos	 gājēju	 pāreju	
izgaismošanas	būvdarbus.	
	 SIA	 Eipls	 pusotra	 mēneša	 laikā	 veica	
trīs	gājēju	pāreju	Salacgrīvā	izgaismošanas	
būvdarbus.	Pārejas	ar	papildu	izgaismoju-

mu	 izveidotas	 pie	 veikala	 top!	Vidzemes	
ielā,	pie	Salacgrīvas	vidusskolas	Viļņu	ielā	
un	pie	veikala	Mego	Viļņu	ielā.	Darbu	lai-
kā	pie	gājēju	pārejām	uzstādīti	papildu	sta-
bi	ar	gaismekļiem	un	gaismu	atstarojošiem	
elementiem,	lai	pārejas	diennakts	tumšajā	
laikā	tiešām	būtu	gaišas.
	 Pašvaldība	gājēju	pāreju	izgaismošanas	
būvdarbiem	piešķīra	9445	eiro	(bez	PVN).	

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā apgaismotas 
pārejas

Gaiša un pamanāma tagad ir pāreja Vidzemes ielā pie veikala top!

	 25.	 novembrī	 Salacgrīvas	 novada	 do-
mes	speciālisti	un	SIA	Dakstiņa Jumti	va-
dītājs	Andrejs	Babrāns,	izstaigājot	Krasta	
ielu,	 apskatīja	 paveiktos	 darbus.	 Šī	 gada	
pavasarī	 pašvaldība	 piešķīra	 finansējumu	
Krasta	 ielas	 seguma	 izbūvei,	 bet	 darbus	
firma	 sāka	 septembra	 nogalē,	 kad	 pilsētā	
bija	 rimusi	 aktīvā	 kultūras	 dzīve.	 Būv-
darbu	 laikā	SIA	Dakstiņa Jumti	 izbūvēja	
bruģētu	 ietvi	 no	 Vidzemes	 ielas	 sākuma	
līdz	Tirgus	 ielai,	 no	 jauna	 uzstādīja	 soli-
ņu	un	informācijas	stendu,	kā	arī	ierīkoja	
zālienu.	Veicamajiem	darbiem	pašvaldība	
piešķīra	30	553	eiro	(bez	PVN).
	 Salacgrīvas	pašvaldības	vadītājs	Dagnis	
Straubergs	ir	apmierināts	ar	būvnieku	pa-
veikto:	– Krasta ielas izbūve ir uzsākta. Ar 

katru šādu padarītu darbu mēs padarām 
pilsētu un novadu sakārtotāku un pievilcī-
gāku iedzīvotājiem, tūristiem un viesiem. 
Savukārt	A.	Babrāns	stāsta:	– Krasta iela 
ir ceturtais mūsu firmas īstenotais projekts 
Salacgrīvā, kādus 5000 m² pilsētā būsim 
nobruģējuši. Šis bija sarežģīts objekts tieši 
laikapstākļu dēļ. Visu oktobri lija, darbi 
iekavējās. Bet paspējām un ir gandarī-
jums par padarīto. Tagad pa šo ielu brauc 
riteņbraucēji un pastaigājas jaunie vecāki 
ar mazuļiem ratiņos. Diez vai tā bija līdz 
šim. Ja cilvēkiem patīk, tad viss ir kārtībā.
	 Darbi	 Krasta	 ielā	 turpināsies	 nākam-
gad.

Ilga Tiesnese

Krasta iela Salacgrīvā

Bruģētais Krasta ielas posms tagad ir laba vieta pastaigām

 8.	 decembrī	 Liepupes	 bibliotēkā	 šajā	
projektā	 viesojās	 mākslas	 vēsturniece	
Edvarda	 Šmite.	 Vispirms	 viņa	 iepazīsti-
nāja	klātesošos	ar	 savu	biogrāfiju	–	viņas	
vecāki	 ir	 kādreiz	 slavenie	 aktieri	Teodors	
Rein	holds	Šmits	un	Lūcija	Baumane.	Ša-
jās	dzimtās	mākslas	gēns	jau	turpinās	vai-
rākās	 paaudzēs	 un	 dzimtas	 vēsture	 ir	 iz-
pētīta	 septiņās	 paaudzēs.	 Pati	 vēsturniece	 
40	 gadu	 nostrādājusi	Mākslas	muzejā	 un	
izdevusi	 rakstu	 krājumu	Muzeju raksti 3. 
Tas	 bijis	 nepārtraukts	 darbs	 ar	 dokumen-
tiem	 arhīvu	 un	 bibliotēku	 krājumos,	 pie-
tuvinoties	mākslas	neatkārtojamajai	burvī-

bai.	Kā	godprātīgs	profesionālis	ar	patiesu	
izpratni	 un	 cieņu	 viņa	 vērtē	 mākslinieku	
veikumu,	 runājot	par	kvalitāti	 un	norādot	
arī	 uz	 nepilnībām.	Vairāk	 tika	 runāts	 par	
mākslinieku	Kārli	Hūnu	 un	 viņa	mākslas	
darbiem,	E.	Šmite	par	viņu	sastādījusi	arī	
grāmatu.	Šis	izdevums	ar	autores	autogrā-
fu	kā	dāvinājums	tagad	ir	Liepupes	biblio-
tēkā.	 Sarunas	 noslēgumā	 runājām	 arī	 par	
mākslinieku	darbiem,	kas	pašlaik	skatāmi	
Mākslas	 muzejā.	 Nedaudz	 pievērsāmies	
arī	Liepupes	baznīcas	vēsturei.	

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

VKKF projekts Kamēr vēl. 
Divdesmitnieki. Trīsdesmitnieki

	 Jau	vairāk	nekā	gadu	Salacgrīvas	no-
vada	 domē	 ir	 atvērts	 Salacgrīvas	 Valsts	
un	 pašvaldības	 vienotais	 klientu	 apkal-
pošanas	 centrs	 (VPVKAC).	 Teritoriāli	
Salacgrīvas	VPVKAC	ne	30	km,	ne	pus-
stundas	braucienā	nav	neviena	 cita	 šāda	
centra,	 tāpēc	 tas	 uzskatāms	 par	 teritori-
āli	 nozīmīgu	valsts	 iestāžu	pakalpojumu	
sniegšanas	punktu,	it	sevišķi	ņemot	vērā,	
ka	Ziemeļvidzemē	kopumā	 ir	 tikai	pieci	
VPVKAC.
	 Salacgrīvas	 VPVKAC	 2017.	 gadā	
sniegto	 pakalpojumu	 skaits	 un	 pakalpo-
jumu	veidi	liecina	par	veiksmīgu	virzību	
gan	 pakalpojumu	 pieteikumu,	 gan	 e-pa-
kalpojumu	konsultāciju	izmantošanā.
	 No	Salacgrīvas	VPVKAC	sniegtajiem	
pakalpojumiem	lielākā	daļa	(75%)	bijuši	
VSAA	pakalpojumu	pieteikumi,	no	tiem	
galvenokārt	slimības	pabalstu	pieteikumi	
un	bezdarbnieku	pabalstu	pieteikumi.
	 Salacgrīvas	VPVKAC,	 līdzīgi	kā	citi,	
uzrāda	 sniegto	 pakalpojumu	 skaita	 pie-
augumu,	 bet	 salīdzinājumā	 ar	 citiem	

VPVKAC	 tīklā	 tas	 nav	 bijis	 tik	 straujš	 
(1,4	 līdz	 2,6	 reizes	 atšķirībā	 no	 1,6	 līdz	
3,7	reizēm	visā	tīklā).
	 Salīdzinājumā	 ar	 citiem	 teritoriāli	 tu-
vajiem	 novadiem	 pakalpojumu	 skaits	
Salacgrīvas	VPVKAC	ir	augsts,	salacgrī-
vieši	ir	teritoriālie	līderi	Ziemeļvidzemes	
reģionā,	 kur	 iekļauti	 arī	Alojas,	 Mazsa-
lacas,	Rūjienas	un	Naukšēnu	VPVKAC.	
Salacgrīvas	VPVKAC	ieņem	11.	vietu	ar	
132,8	 sniegtajiem	 pakalpojumiem	vidēji	
mēnesī	2017.	gadā,	kas	attiecībā	pret	visu	
centra	darbības	 laiku	(100,3	sniegtie	pa-
kalpojumi	vidēji	mēnesī	kopumā)	nozīmē	
1,3	reizes	vairāk	pakalpojumu	ik	dienu.
	 Salacgrīvas	VPVKAC	sniegti	2275	pa	- 
kalpojumi	 un	 konsultācijas.	 Tas	 nozī-
mē,	 ka	 vidēji	mēnesī	 šajā	 centrā	 sniegti	 
16,9	pakalpojumi	uz	1000	iedzīvotājiem.	
	 Salacgrīvas	 VPVKAC	 salīdzinājumā	
ar	citiem	VPVKAC	tīklā	uzrāda	augstāku	
pieaugumu	 2017.	 gada	 1.	 ceturksnī,	 bet	
arī	pārējos	mēnešos	pieaugums	ir	pietie-
kami	būtisks.
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	 Salacgrīvas	novada	VPVKAC	var	pie-
teikt	 arī	 noteiktus	 Valsts	 sociālās	 apdro-
šināšanas	 aģentūras	 un	Valsts	 ieņēmumu	
dienesta	 pakalpojumus.	 Tāpat	 iedzīvotāji	
var	 saņemt	 informāciju	 par	 Nodarbinātī-
bas	valsts	aģentūras,	Uzņēmumu	reģistra,	

Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvaldes,	
Valsts	 darba	 inspekcijas,	 Valsts	 zemes	
dienesta,	 lauksaimniecības	 datu	 centra,	
Lauku	atbalsta	dienesta	e-pakalpojumiem,	
palīdzību	e-pakalpojumu	lietošanā	un	no-
vada	pašvaldības	sniegtos	pakalpojumus.

Ziemas elēģija
	 Snieg,	pārslas	laižas	tik	liegi,
	 Snieg,	snieg	visbaltākie	sniegi,
	 Klāt	ziema	ar	lauskiem	un	salu,
	 Savā	varā	tā	paņem	visu,	pat	mazāko	liedaga	malu.
	 	 	 	 Dzimtās	priedes,	jūra	un	kāpas
	 	 	 	 Blāzmo	kā	sarkanas	lāpas,
	 	 	 	 Vakara	saule	un	ziemīgā	jūra
	 	 	 	 Burvību	burvībā	kūra.
	 Steidzas	puteņu	zirgi,	kas	midzina	Tevi,
	 Varbūt	uz	citu	brīnumu	ceri,
	 Cita	nebūs,	tā	kā	tagad	ir	bijis	un	būs,
	 Pavasars,	vasara,	rudens	un	ziema	vienmēr	priecēs	mūs.

Anita Dzirnupe 2017. gada 6. decembrī
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	 Skatos	uz	 savu	Lielsalacas	evaņģēliski	
luterisko	baznīcu	un	priecājos.	Beidzot	 tā	
atguvusi	savu	ārējo	skaistumu.	Manuprāt,	
šis	nav	tikai	stāsts	par	Lielsalacas	baznīcas	
sakārtošanas	 darbiem,	 bet	 arī	 liecība	 par	
Dieva	žēlastību	un	svētību.
	 Mūsu	baznīca	ir	senākā	un	arī	viena	no	
lielākajām	un	 redzamākajām	celtnēm	pil-
sētā.	Baznīca	 saglabāta	 labā	kārtībā,	 tikai	
ārpuse	vizuāli	bija	nepievilcīga.	Tādēļ	jau	
ilgāku	 laiku	 draudzē	 tika	 domāts	 par	 tās	
ārpuses	 sakārtošanu.	 Bet	 tam	 vajadzēja	
daudz	 naudas,	 kuras	 draudzei	 nebija	 (tās	
budžetā	 tikko	 pietiek	 kārtējiem	 izdevu-
miem,	 turklāt	 joprojām	 ir	 arī	 parādu	 un	
kredītu	 saistības),	 meklējām	 citus	 risinā-
jumus.	 Tādēļ	 šim	 darbam	 tika	 piesaistīts	
Eiropas	 Savienības	 finansējums,	 kopā	 
120	000	eiro,	kas	sadalīts	trīs	kārtās.	Savu-
kārt	Salacgrīvas	novada	dome	piešķīra	šim	
darbam	 līdzfinansējumu	 (90%	 	LEADER 
un	10%	pašvaldības	finansējums).
	 Domājot	par	šiem	darbiem,	sākumā	tika	
plānota	tikai	baznīcas	fasādes	sakārtošana.	
Bet	 apspriežoties	 un	 konsultējoties,	 ne-
viens	nedeva	fasādes	remontam	garantiju,	
jo	baznīcai	nebija	noteku	un	vecā	mūra	pa-
matos	 nav	 hidroizolācijas.	Arī	 jumta	 pār-
laide	un	konstrukcija	bija	 tāda,	ka	pie	 tās	
piestiprināt	notekas	praktiski	nebija	iespē-
jams.	 Tā	 konsultējoties	 un	 apspriežoties	
soli	pa	solim	nonācām	pie	secinājuma,	ka	
darbs	jāsāk	no	jumta.	Lai	gan	esošais	tā	se-
gums	vēl	varēja	kādu	laiku	kalpot	un	tikai	
vizuāli	izskatījās	nepievilcīgi,	tomēr	agrāk	
vai	vēlāk	tas	tik	un	tā	būtu	jāmaina.	Tādēļ,	
domājot	par	baznīcas	apsaimniekošanu	un	
darba	 secību	 ilgtermiņā,	 vispareizāk	 bija	
sākt	 ar	 jumta	 seguma	 nomaiņu.	 Te	 liels	
paldies	 jāsaka	bijušajam	draudzes	priekš-
niekam	 Egonam	 Martinsonam	 (kurš	 jau	
ir	mūžībā),	kura	laikā	veco	dakstiņu	vietā	
tika	 uzlikts	 metāla	 jumta	 segums.	 Ja	 šis	
darbs	nebūtu	tolaik	paveikts,	mūsu	baznīca	
varēja	būt	ļoti	sliktā	stāvoklī.
	 Sākumā	 neviens	 nevarēja	 iedomāties,	
ka	 uzreiz	 varētu	 pieveikt	 tik	 lielu	 darba	
apjomu.	Bet,	tā	kā	bija	iespējams	piesaistīt	
lielāku	Eiropas	Savienības	finansējumu	un	
projekts	tika	sadalīts	trīs	kārtās,	arī	plānoto	
darbu	apjoms	pieauga.
	 Gatavojoties	 darbam,	 baznīca	 tika	 rū-
pīgi	 apsekota.	 Šajā	 procesā	 būtisku	 pār-
steigumu	nebija.	Tika	piesaistīti	arī	dažādi	
speciālisti	un	inženieri,	lai	risinātu	sarežģī-
tākus	 jautājumus,	 piemēram,	dažās	vietās	
jumta	konstrukcijas	protezēšanu	vai	 torņa	
stiprināšanu	(slēģu	rajonā	tornī	bija	izvei-
dojušās	plaisas).
	 Kopumā	 plānotā	 darba	 apjoms	 diez-
gan	 liels:	 jumts,	 tornis,	 notekas,	 fasāde,	

notekūdeņu	 novadīšana,	
bēniņu	siltināšana	u.c.	Un	
to	 visu	 paredzēts	 veikt	 
3—4	 mēnešos!	 Tomēr	
dokumentācijas	 dēļ	 darba	
sākums	kavējās	līdz	jūnija	
beigām,	un	bija	skaidrs,	ka	
to	 pabeigšana	 iesniegsies	
vēlā	 rudenī.	 Neviens	 gan	
nevarēja	paredzēt,	ka	vasa-
ra	un	rudens	būs	tik	lietaini	
un	tā	kavēs	darba	norisi.
	 Bet	tad	vienā	brīdī	viss	
sāka	notikt,	un	mūsu	seno	
baznīcu	 sāka	 apvīt	 sa-
statnes.	 Sevišķi	 neparasts	
skats	 pavērās,	 kad	 tās	 pa-
cēlās	jau	ap	baznīcas	torni.	
Bieži	kaut	ko	tādu	nenākas	
redzēt.	 Un	 es	 domāju,	 ka	
šis	ir	viens	no	īpašākajiem	
notikumiem	 Salacgrīvas	
vēsturē.	 Tā	 kā	 sastatnes	
bija	 līdz	 pašam	 torņa	 ga-
lam,	beidzot	varēja	arī	 tu-
vumā	 apskatīt	 un	 apsekot	
tā	 gaili.	 Pirmais	 iespaids	
un	 pārsteigums	 bija,	 ka	
tas	 ir	mazāks,	nekā	mēs	savā	 iztēlē	 to	 ie-
domājamies	(nedaudz	virs	metra,	mērot	pa	
diagonāli	no	 tālākajiem	punktiem).	Gailis	
vairākās	vietās	bija	 cauršauts	 (domājams,	
ļaunprātīgi),	ieskatoties	to	varēja	redzēt	pat	
no	zemes.	Lai	gan	gailis	vizuāli	izskatījās	
nepievilcīgs	 un	 apsūbējis,	 tomēr	 tā	 kopē-
jais	stāvoklis	bija	labs.
	 Un	 tad	 notika	 tas,	 par	 ko	 neviens	 vēl	
vasaras	vidū	nebija	domājis,	–	gailis,	lode	
un	 baznīcas	 jumta	 krusts	 tika	 aizvesti	 uz	
restaurāciju.	Par	gaiļa	restaurāciju	bija	do-
māts	jau	agrāk.	Bet	draudzei	tādu	līdzekļu	
nebija,	un	arī	projektā	šim	darbam	naudas	
nepietika,	par	to	domājām	tikai	kaut	kādā	
tālā	un	nenoteiktā	nākotnē.	Bet	pēkšņi	atra-
dās	anonīms	ziedotājs	vai	ziedotāji,	par	ko	
pat	es	kā	draudzes	mācītājs	neko	daudz	ne-
zinu.	Restaurējot	baznīcas	torņa	gaili,	tika	
padomāts	 arī	 par	 to,	 lai	 tas	 kalpotu	 ilgāk	
un	 saglabātos	 labā	 stāvoklī:	 zeltījums	 ir	
pārklāts	ar	aizsarglaku;	lai	gailis	nediltu	un	
labāk	grieztos,	 tagad	 tas	uzlikts	uz	gultņa	
utt.	Tas	viss	ir	darīts,	lai	baznīcas	torņa	gai-
lis,	kas	ir	datēts	ar	1857.	gadu	(gravējums	
tā	 sekstē),	 vēl	 ilgi	 saglabātos	 nākamajām	
paaudzēm.	
	 Vēl	 īpašs	 notikums	 bija	 tas,	 ka	 tagad	
varēja	arī	apsekot	un	digitalizēt	abus	vēs-
tījumu	 oriģinālus,	 kas	 atrodas	 baznīcas	
torņa	lodē.	Abi	vēstījumi	(no	1857.	un	no	 
1909.	gada)	ir	rakstīti	vācu	valodā	rokrak-
stā,	ko	nemaz	tik	viegli	nevar	izlasīt.	Vienā	

Salacgrīvas luterāņu baznīca atgūst 
savu skaistumu

svētdienā	baznīcas	 torņa	 gaili	 pēc	 restau-
rācijas	 un	 arī	 šos	 vēstījumus	varēja	 aplū-
kot	 baznīcā.	Tā	 kā	 darbi	 ritēja	 ļoti	 inten-
sīvi,	 šo	 īpašo	 notikumu	 nebija	 iespējams	
padarīt	 ilgāku.	Tagad	šie	abi	vēstījumi	no	
pudeles	pārlikti	kapsulā	un	atlikti	 atpakaļ	
lodē.	Bet	tie	bijuši	jau	agrāk	iztulkoti	un	ir	
lasāmi	Salacgrīvas	80.	gadskārtai	veltītajā	
grāmatā.
	 3—4	mēnešos,	 intensīvi	 strādājot,	 gal-
venie	darbi	bija	paveikti.	Nu	mūsu	baznīca	
atguvusi	savu	vizuālo	skaistumu.	Ir	restau-
rēts	torņa	gailis,	lode	un	jumta	krusts	(tas	
bija	melns,	bet	 tagad	 ir	 zeltīts).	 Jumts	at-
guvis	savu	seno	veidolu	ar	māla	dakstiņu	
segumu.	Nomainīts	arī	torņa	metāla	jumta	
segums,	 tas	 pieskaņots	 dakstiņiem	 (agrāk	
tornis	bija	zaļš).	Baznīcas	jumtam	tagad	ir	
notekas,	kas	labi	iekļaujas	tās	arhitektūrā,	
arī	 notekūdeņi	 no	 tās	 pamatiem	 novadī-
ti.	Baznīcas	fasāde	ir	skaisti	balta.	Bēniņi	
viscaur	siltināti.	Pat	zibensnovedējs	uzstā-
dīts	 pēc	 iespējas	 neuzkrītoši.	Tomēr	 laik-
apstākļu	 dēļ	 visus	 darbus	 pilnībā	 pabeigt	
nevarēja,	daži	no	 tiem	atlikti	uz	pavasari,	
piemēram,	vēl	nelieli	fasādes	darbi,	zālāja	
sakārtošana	u.c.	
	 Baznīcas	 ārienes	 sakārtošanā	 paveikti	
lieli	un	skaisti	darbi,	arī	 tādi,	ko	veic	rei-
zi	50	vai	pat	100	gados	 (piemēram,	gaiļa	
restaurācija).	Un	mums	 ir	 tikusi	 žēlastība	
un	izredzētība	to	redzēt	un	tajā	piedalīties.	
Paskatoties	uz	visu	paveikto	kopumā,	var	

secināt	–	padarīts	daudz	vairāk,	nekā	sāku-
mā	bija	domāts.	Un,	manuprāt,	šeit	labi	ie-
deras	vārdi	–	cilvēks	domā,	bet	Dievs	dara,	
Dievs	svētī.	Vēl	viena	lieta,	kas	nebija	ne	
domāta,	 ne	plānota,	 ir	 tā,	 ka	 šie	 baznīcas	
sakārtošanas	 darbi	 notikuši	 īpašā	 laikā,	
kad	luterāņi	visā	pasaulē	svin	reformācijas	
500.	gadskārtu.
	 Šajā	 darbā	 gan	 algoti,	 gan	 brīvprātīgi	
iesaistījās	 virkne	 cilvēku.	 Paldies	 viņiem	
visiem.	Bet	 īpašs	 paldies	 šī	 projekta	 gal-
venajam	iniciatoram	un	vadītājam	Guntim	
Bergam	un	arī	Aleksandram	Miķelsonam,	
kurš	 organizēja	 un	 virzīja	 baznīcas	 torņa	
gaiļa,	 lodes	 un	 jumta	 krusta	 restaurāciju.	
Bez	 viņiem	 tas	 nebūtu	 noticis.	 Vēl	 īpaši	
gribu	pieminēt	Jāni	Bergu,	Selvinu	Novic-
ku,	Arni	Dukaļski,	Andri	Bezbaili	un	Dzin-
tru	Kukari	 (draudzes	apkopēja,	kurai	 šajā	
laikā	darba	bija	sevišķi	daudz).
	 Baznīcas	 ārienes	 sakārtošanas	 lielākie	
darbi	gandrīz	ir	paveikti.	Mums	priekšā	vēl	
akmens	krāvuma	nožogojuma	sakārtošana	
ap	baznīcu,	altāra	restaurācija	un	baznīcas	
iekštelpas	 sakārtošana,	 dubultlogu	 ielik-
šana	 u.c.	 Bet,	 skatoties	 uz	 visu	 paveikto,	
varu	teikt	tā	–	labas	idejas,	labi	cilvēki	un	
labi	padarīts	darbs.	Un	lai	Dievam	Tēvam,	
Dēlam	un	Svētajam	Garam	par	to	ir	slava,	
gods	un	pateicība	no	mūžības	uz	mūžību!	
Āmen!

Andris Vilemsons,
Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs

	 1.	decembra	pēcpusdienā	Liepupes	bib-
liotēkā	jau	otro	reizi	viesojās	Laura	Tiesne-
se,	lai	stāstītu	par	savu	aizraujošo	ceļojumu	
ar	 spāņu	burukuģi	Atyla.	Kuģa	priekšgalā	
ir	 no	 koka	 izgrebts	 suņa	 portrets	 –	 kuģa	
īpašņieka	suņa	attēls,	un	arī	kuģis	nosaukts	
suņa	vārdā.	Buru	kuģis	būvēts	pirms	33	ga-
diem	un	tam	ir	10	buras	–	divas	melnas	un	
astoņas	 baltas.	 Kad	 tiek	 uzvilktas	 melnās	
buras,	 tas	atgādina	pirātu	kuģi.	Kapteinim	
ir	28	gadi	un	viņš	uz	šī	burinieka	ir	piecus	
gadus.	
 Atyla	devās	ceļā	20.	aprīlī	no	Spānijas,	
lai	 šķērsotu	 Atlantijas	 okeānu.	 Turpceļā	
okeānā	valdīja	bezvējš,	tādēļ	bija	jāizman-
to	 motors.	 Ceļojuma	 laikā	 bijusi	 iespēja	
vērot	 vaļa	 peldi	 15	 m	 attālumā	 no	 borta.	
Visiespaidīgāk	 bijis	 vērot	 zvaigžņu	 lietu,	
kura	 atspīdums	 ūdenī	 rādījis	 ceļu	 delfī-
niem.	 Lielākais	 izaicinājums	 –	 pavadīt	
30	 dienu,	 nenokāpjot	 no	 burinieka.	 Ceļo-
juma	 laikā	 burinieks	 piestāja	 Portugālē,	
Kanāriju	 un	 Bermudu	 salās	 (tās	 atrodas	 
1000	 km	 no	 Ziemeļamerikas	 krastiem),	

Bostonā	un	Kanādas	krastos,	kur	kuģis	bija	
piecās	 ostās.	Atpakaļceļā	 kuģis	 izmantoja	
buras,	un	ilgākā	burāšana	bija	24	dienas.	
	 Visu	maršrutu	pilnībā	mēroja	pieci	 cil-
vēki	 (ieskaitot	 Lauru).	 Grūtākie	 brīži	 uz	
kuģa	 bijuši,	 kad	 gadījusies	 kāda	 tehniska	
ķibele	un	komandai	 to	vajadzējis	 novērst.	
Psiholoģiski	 vissmagāk	 bijis	 brīžos,	 kad	
gribas	būt	kaut	kur	citur,	bet	saproti,	ka	esi	
ūdeņu	 vidū.	 Pārējie	 dalībnieki	 ostās	 mai-
nās.	Vecākais	burātājs	bija	78	gadu	vecumā	
un	 uz	 kuģa	 pavadīja	 10	 dienu.	 Burinieks	
Spānijā	atgriezās	20.	septembrī,	kur	Lauru	
sagaidīja	 ģimene,	 kas	 arī	 uzkāpa	 uz	 kuģa	
un	iepazinās	ar	dzīves	apstākļiem,	ko	meita	
izbaudījusi	visu	ceļojuma	laiku.	
	 Visi	 pasākuma	 apmeklētāji	 saka	 lielu	
paldies	 Laurai	 par	 interesanto	 stāstījumu	
un	iespaidīgajiem	foto	un	video.	Novēlam	
Laurai	atgriezties	pavasarī	uz	Atyla,	lai	ie-
gūtu	jaunus	ceļojuma	iespaidus,	un	sakām:	
– Uz tikšanos!

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Pasākums no cikla Apceļosim pasauli

Ar šo burinieku Laura šķērsoja okeānu

Lielsalacas ev. lut. baznīca nu priecē salacgrīviešus un viesus visā savā cēlumā
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	 Ainažos	 Pirmajai	 adventei	 veltīta-
jā	 koncertā	 Ainažu	 klausītājus	 priecēja	
kultūras	 nama	 jauktais	 koris	 Krasts	 un	
tā	 draudzības	 kolektīvs	 kamerkoris	 Vi-
dus,	 kas	 izveidojis	 īpašu	 Ziemassvētku	
koncertprogrammu	kopā	ar	koklētāju	an-
sambli	Cantata.	Koncertā	tika	atskaņotas	
populāras	 Ziemassvētku	 melodijas,	 pie-
mēram,	Irvinga	Berlina	White Christmas,	
Frenka	Sinatras	Mistletoe And Holly,	kā	
arī	 jaunas	 un	 vēl	 nedzirdētas	 aranžijas,	
piemēram	 A.	 Klučnieka	 veidotā	 grupas	

Musiqq	 dziesmai	 Silta sirds,	 kuras	 ins-
trumentālo	versiju	 izpildīja	koncertorga-
nizācijas	 AVE SOL	 ansamblis	 Cantata 
(mākslinieciskā	vadītāja	Anda	Eglīte).	
 Krasta	 draugu	 koris	 Vidus	 ir	 Rīgas	
domes	 Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	 de-
partamenta	 Kultūras	 un	 tautas	 mākslas	
centra	Ritums	kolektīvs,	ko	vada	un	diri-
ģē	Baiba	Milzarāja.	Kolektīvu	draudzība	
ilgst	 jau	 trīs	 gadus,	 tās	 laikā	 ir	 notikuši	
vairāki	koncerti	un	pasākumi.

Iemirdzas egle un 
dzied Dvēseles 

dziesma
	 Decembra	otrā	nedēļas	nogale	Ainažos	
pavadīta	 īpašās	 noskaņās	 –	 sestdien	 ie-
mirdzējās	Ainažu	pilsētas	 egle,	 savukārt	
svētdien	 kultūras	 namā	 baudījām	 kora	
Dvēseles dziesma	Otrajai	adventei	veltītu	
koncertu.
	 Pilsētas	 egles	 iedegšanā	 īpaši	 lieli	
prieki	bija	mazajiem,	jo	negaidīti	parādī-
jās	 Zaķēns	 un	 Lauvēns	 no	Pārsteiguma 
karuseļa,	 vēlāk	 savu	 ceļu	 uz	 lielo	 egli	
atrada	arī	Ziemassvētku	vecītis.	Gan	lie-
liem,	gan	maziem	bija	iespēja	izkustēties	
viņu	vadītās	rotaļās	un	pēc	tam	kopīgiem	
spēkiem	 iedegt	 skaisto	 svētku	 egli.	 Pie	
tās	sagaidīja	vēl	kāds	pārsteigums	–	mūs-
puses	 mīļie	 un	 atsaucīgie	 uzņēmēji	 Jā-
nis	 un	Lauris	Turki	 no	 restorāna	Pļavas 
svētku	egles	iedegšanas	pasākumā	bērnus	
iepriecināja	 ar	 konfektēm	 un	 pieaugu- 
šos	–	ar	karstvīnu.	
	 Savukārt	 svētdien	 Ainažu	 kultūras	
nama	lielajā	zālē	notika	Lielsalacas	evaņ-
ģēliski	luteriskās	baznīcas	kora	Dvēseles 
dziesma	 koncerts	 diriģentes	 Artas	 Zun-
des	 vadībā.	 Skaisto	 dziesmu	 un	 sajūtu	
ieskautiem,	 šķita,	 ka	kultūras	nama	zālē	
nolaidies	eņģelis	–	jaunā	un	talantīgā	vi-
jolniece	Mare	Malvīne	Īstenā	pieskandi-
nāja	 zāli	 ar	 brīnišķīgām	vijoles	 skaņām.	
Koncertā	dzirdējām	arī	Santas	Čiževskas	
flautas	spēli,	savukārt	dzejas	rindas	lasīja	
Ina	Melnalksne.	Svētku	gaidīšanas	 laikā	
ir	liels	prieks	tikties	ar	šo	kori,	kura	kon-
certs	vienmēr	priecē	dvēseli	un	iedod	ap-
jausmu,	ka	Ziemassvētku	laiks	tik	tiešām	
ir	pienācis.

Inese Vēriņa-Lubiņa,
Ainažu kultūras nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja
Autores foto

Lielajiem un 
mazajiem 

par prieku 
9. decembra 
pēcpusdienā 

pilsētas centrā 
gaiši iemirdzējās 

svētku egle

Īstu svētku noskaņu radīja kora Dvēseles dziesma dziedājums

Mirklis no 
koncerta 

kopā ar 
Cantata 

koklētājām

Adventē Ainažos
Īpaša koncertprogramma

	 Gada	nogalē	SAR	viesnīcā	Brīze	seni-
orus	 iepriecināja	 trīs	 kori.	Vērojām,	 cik	
daudzveidīgs	 var	 būt	 dziesmas	 izpildī-
jums	 un	 skanējums,	 jo	 katram	 korim	 ir	
sava	 seja.	 Taču	 visvairāk	 priecēja	 visu	
koristu	 vienkāršība,	 atvērtība	 un	 sirsnī-
gums,	ar	kādu	viņi	šeit	ieradās.	Savukārt	
mēs	centāmies	ciemiņus	sirsnībā	uzņemt	
un	pateikties.
	 22.	 novembrī	 ciemojās	 Salacgrīvas	
kultūras	 nama	 senioru	 koris	 Salaca. 
Korim	 ir	 tradīcija	 reizi	 gadā	 ieprieci-
nāt	 mūsu	 ļaudis.	 Šoruden	 koris	 svinēja	 
55	 gadu	 jubileju,	 un	 dziesmu	 pūrs	 bija	
bagāts.	 Diriģenta	 Jāņa	 Lucāna	 vadībā	
koris	izpildīja	dziesmas	klavieru	un	akor-
deona	pavadījumā,	bet	īpašu	saviļņojumu	
radīja	 kompozīcijas	 par	 jūru	 un	 tās,	 ko	
dziedāja	kopā	gan	ciemiņi,	gan	mājnieki.	
Koncertā	 labi	 iederējās	Ernas	Eversones	
pārdomu	dzeja.
	 2.	decembrī	no	Rīgas	ceļu	bija	mērojis	
jauniešu	 koris	Gaismas ceļā	 ar	 Ziemas-
svētku	koncertu	Mūsu tēvs debesīs.	Kon-
certprogrammā	 izskanēja	 garīgā	 mūzika	

ar	horeogrāfiju.	Brīzes	zāle	bija	piepildī-
ta,	jo	koncertu	apmeklēja	arī	Salacgrīvas	
iedzīvotāji.	 Klātesošie	 apbrīnoja	 jaunā	
diriģenta	Mārtiņa	Subatoviča	degsmi	un	
enerģiju,	vadot	koncertu.	Šis	bija	pirmais	
Ziemassvētku	koncerts	ar	jaunu	program-
mu	kopā	ar	a cappella	ansambli	un	rado-
šo	 aktieru	 komandu.	 Šajā	 vakarā	 koris	
pirmoreiz	uzstājās	jaunajos	tērpos.
	 3.	 decembrī	 krēslas	 stundā	 pirmo	 ad-
ventes	 svecīti	 aizdedzām	 kopā	 ar	 Liel-
salacas	 evaņģēliski	 luteriskās	 baznīcas	
kori	 Dvēseles dziesma,	 diriģenti	 Artu	
Zundi,	 koncertmeistari	 Līvu	 Meklnalk-
sni	 un	 flautisti	 Santu	 Čiževsku.	 Izjusti	
un	 pieklusināti	 iegājām	 Ziemassvētku	
gaidīšanas	 laikā,	 uz	 pārdomām	 rosināja	
Inas	Melnalksnes	skandētā	dzeja.	Seniori	
pamanīja,	ka	koristi	saprotas	no	acu	ska-
tiena,	 ir	 ieguldīts	 milzum	 daudz	 darba,	
lai	balsis	sakļautos	vienā	veselumā.	Visi	
kopā	 šajā	vakarā	 sajutām	Dieva	mīlestī-
bu. 

Ligita JirgensoneBrīziešus ar savām dziesmām priecē Salacgrīvas senioru koris Salaca

Koru koncerti adventes gaidīšanas laikā
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11. klases skolēniem – 
bibliotekārās stundas

Salacgrīvas vidusskolēni pilsētas bibliotēkā

	 Salacgrīvas	vidusskolas	11.	klases	sko-
lēni	27.	novembrī	un	4.	decembrī	apmek-
lēja	 bibliotekārās	 stundas,	 ko	 rīko	Salac-
grīvas	pilsētas	bibliotēkas	darbinieces.	Šo	
stundu	mērķis	 ir	 iepazīstināt	 skolēnus	 ar	
bibliotēkas	piedāvājumu.	Nodarbībās	sko-
lēni	tika	iepazīstināti	ar	novada	bibliotēku	
elektroniskā	 kopkataloga	 izmantošanas	
iespējām.	Pateicoties	 tam,	 jebkuram	 lasī-
tājam	ir	iespējams	attālināti	pārliecināties,	
vai	meklētā	grāmata	 ir	bibliotēkā.	To	var	
arī	 pasūtīt	 laikus,	 pēc	 tam	 tikai	 aiziet	 to	
saņemt.	Pats	 lasītājs	 attālināti	 var	 arī	 pa-
garināt	grāmatas	atdošanas	termiņu.	Tāpat	
iespējams	aplūkot	savu	lasītāja	statusu.	Ja	
grāmatas	nav	bibliotēkā,	to	var	iegūt	lasī-
šanai	arī	no	citas	novada	bibliotēkas,	jo	tās	
visas	ir	vienotā	sistēmā.
	 Skolēni	 uzzināja,	 kas	 ir	 starppilsētu	
abonements.	 Nepieciešamības	 gadījumā	

grāmatas,	ja	tās	nav	mūsu	novada	biblio-
tēkās,	 var	 iegūt	 lasīšanai	 arī	 no	 Latvijas	
Nacionālās	bibliotēkas.	Tās	lasītājam	tiek	
atsūtītas	 uz	 noteiktu	 laiku,	 tātad	 speciāli	
nav	jābrauc	uz	Rīgu.	Mūsdienās	internets	
sniedz	ļoti	plašas	iespējas,	lai	cilvēks	varē-
tu	 izglītoties	un	saņemt	nepieciešamo	 in-
formāciju,	tikai	jāprot	to	atrast	un	izman-
tot	visas	iespējas,	piemēram,	lasīt	grāma-
tas,	 atrast	 jebkuru	 informāciju	 vārdnīcās	
vai	enciklopēdijās,	lasīt	preses	izdevumus,	
skatīties	filmas.	Visu	nepieciešamo	infor-
māciju	var	iegūt,	izmantojot	mājaslapu	sa-
lacbiblioteka.lv.
	 Paldies	 bibliotekārēm	 par	 sagatavota-
jām	prezentācijām!

Salacgrīvas vidusskolas 11. klases skolēni 
un latviešu valodas skolotāja 

Inta Balode

	 Decembris	 ir	 viens	 no	 gada	 skaistā-
kajiem	mēnešiem,	 jo	 ar	 to	 parasti	 saistās	
Ziemassvētku	 sajūta	 un	 dāvanu	 gaidas.	 
1.	decembrī	 jauku	dāvanu	saņēma	arī	Sa-
lacgrīvas	 vidusskola.	 Pēc	 daudzu	 gadu	
pārtraukuma	ar	Salacgrīvas	novada	domes	
atbalstu	tajā	no	jauna	atklāts	savs	skolas	ra-
dio.	Tagad	mūsu	 audzēkņus,	 darbiniekus,	
vecākus	un	viesus	priecēs	jauniešu	veido-
tās	 ziņas,	 apsveikumi,	 novēlējumi,	 skolas	
dzīves	aktualitātes	un	skaistas	melodijas.	
	 Radio	 atklāšanā	 uzrunu	 teica	 Salac-
grīvas	novada	domes	priekšsēdētājs	Dag-
nis	 Straubergs,	 idejas	 autors	 –	 12.	 klases	
skolnieks	 Juris	 Vīksna,	 kurš	 iepriekšējā	
mācību	 gadā	 kopā	 ar	mūsu	 skolas	 absol-

venti	Ritu	Šmiti	prezentēja	radio	nepiecie-
šamības	 ideju	 Salacgrīvas	 novada	 domē,	 
5.—8.	 klašu	 skolēnu	 ministrijas	 pārstāve	
Saule	Ķūrena,	 kā	 arī	 Ekoskolas	meitenes	
Krista	Muciņa,	Diāna	Zmičerevska	un	Eli-
zabete	Bērziņa.	Paldies	 lieliskajam	skolas	
dīdžejam	Nikam	Jakovickim,	uz	kuru	var	
paļauties	tehniskajos	jautājumos,	galvena-
jam	meistaram	Robertam	Ķūrenam,	Nor-
mundam	 Užānam,	 palīgiem	 Normundam	
Visiļjevam,	 Mārtiņam	 Pēterim	 Jirgenso-
nam	 un	 talantīgajam	Raivim	 Struncenam	
par	notikuma	iemūžināšanu!
	 Priecājamies	 par	 skaistu	 tradīciju	 at-
dzimšanu	mūsu	skolā!

Sanita Šlekone

Skolas radio atklāšana
Salacgrīvas vidusskolā

	 Šogad	 visā	 Latvijā	 5.—6.	 klašu	 sko-
lēniem	 ir	 iespēja	 brīvprātīgi	 piedalīties	
Nacionālajās	 skaļās	 lasīšanas	 sacensībās.	
Jūs	 jautāsiet: – Ko tas nozīmē?	Atbildē-
šu:	 – Ļoti vienkārši – jālasa grāmatas, 
no tām jāizvēlas visinteresantākā. Atliek 
atrast aizraujošāko vietu šajā grāmatā un 
raiti un izteiksmīgi to nolasīt priekšā sāku-
mā saviem klasesbiedriem, pēc tam savas 
skolas vienaudžiem. Tavu lasījumu vērtēs 
kompetenta neatkarīga žūrija.	Ar	to	noslē-
dzas	sacensību	1.	posms.	
	 27.	novembrī	mūsu	skolā	notika	lasīša-
nas	sacensību	1.	posms.	Jau	oktobrī	dalību	
šajās	lasīšanās	sacensībās	pieteica	11	sko-
lēnu,	bet	savu	lasītprasmi	rādīja	septiņi	no	
viņiem.	Varam	būt	gandarīti,	jo	visi	dalīb-
nieki	pasākumam	bija	gatavojušies	cītīgi.	
Ikviens	bija	izvēlējies	jauku	grāmatu	frag-
mentus.	Mums	prieks,	ka	Grēta	Salmane,	
Liene	Muciņa,	Liene	Damsone	no	5.a	kla-

ses,	Kristaps	Vanka	un	Ingars	Ignatovs	no	
5.b	klases,	kā	arī	Marta	Uzkalne	un	Sintija	
Grīnvalde	 no	 6.b	 klases	 sirsnīgi,	 nemāk-
sloti,	 ar	 noslēpumainības	 noskaņu,	 droši	
un	skaidrā	valodā	iepazīstināja	klātesošos	
ar	savu	mīļāko	grāmatu	varoņiem.	Malači!	
Uzslavu	pelnījuši	visi	šo	sacensību	dalīb-
nieki.	Par	Salacgrīvas	vidusskolas	Skaļās	
lasīšanas	čempionu	šogad	kļuva	5.b	klases	
audzēknis	 I.	 Ignatovs.	 Novēlēsim	 viņam	
veiksmi	sacensību	2.	posmā,	kad	Valmierā	
2018.	gada	16.	martā	tiksies	visi	Vidzemes	
reģiona	skolu	skaļās	lasīšanas	čempioni.
	 Paldies	 skolotājiem,	 kuri	 savu	 klašu	
skolēnus	iedrošināja,	palīdzēja	ar	padomu.	
Paldies	skolas	vadībai	par	atbalstu	un	jau-
kajām	balvām	–	grāmatām!	 	Turēsim	par	
tevi	 īkšķus,	 Ingar!	Šim	pasākumam	jāga-
tavojas	īpaši.	Lai	izdodas!

Valentīna Kalniņa,
Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre 

Skaļās lasīšanas čempions – 
Ingars Ignatovs!

vistiskā analīze –,	viņa	smejoties	atbildē- 
ja	 –	 sava	 loma	 tajā	 bijusi	 faktam,	 ka	 šo	
tautasdziesmu	latviešiem	nav	pārāk	daudz,	
tāpēc	bijis	mazāk	pētāmā	materiāla.
	 Studējusi	dzejniece	angļu	un	vācu	lite-
ratūru,	bet,	stāstot	par	valodnieces	darbu,	
jāpiemin	fakts,	ka	latviešu	valodu	sākumā	
viņa	divus	gadus	mācījusies	attālināti,	 lai	
prastu	pareizi	runāt	un	pārvaldītu	latviešu	
gramatiku.	Pēcāk	viņa	strādājusi	dažādos	
latviešu	 trimdas	 preses	 izdevumos,	 biju-

si	arī	apgāda	Ceļinieks	 redaktore,	Latvijā	
lasījusi	 lekcijas	 par	 latviešu	 folkloru	 un	
trimdas	 latviešu	 dzeju.	 Stāstot	 par	 darbu	
žurnālā	Jaunā Gaita,	dzejniece	uzsvēra,	ka	
honorāri	netika	maksāti,	bet	visus	vienoju-
si	milzīgā	darbošanās	griba	un	interese	par	
latviešu	literatūru.	Joprojām	šis	žurnāls	ir	
populārs,	un	pēdējos	gados	savus	literāros	
darbus	 tam	 sūta	 arī	 daudzi	 rakstnieki	 no	
Latvijas.	L.	Muižniece	tagad	dzīvo	Latvi-
jā	un	uz	Ameriku	brauc	tikai	viesoties	pie	

savas	ģimenes,	līdzi	vedot	latviešu	autoru	
grāmatas,	rupjmaizi	un	sukādes.	
	 Satīriķis	Andris	 Briedis	 sarunu	 iesāka	
ar	atziņu,	ka	dzīve	ir	spēle.	Un	šajā	spēlē	
viņam	kādu	brīdi	nācies	pavadīt	arī	Salac-
grīvas	vidusskolā.	Daloties	atmiņās	par	šo	
laiku,	 rakstnieks	 atcerējās,	ka	 šeit	 viņš	 ir	
bijis	nometnē.	Tieši	 tad	Salacgrīvā	 tikusi	
uzņemta	 kāda	 mākslas	 filma,	 tāpēc	 visi	
nometnes	dalībnieki	piedalījušies	kā	masu	
skatu	aktieri.	Bet	pašu	filmu	ar	savu	dalī-
bu	viņš	tā	arī	nav	redzējis...	Klausījāmies	
rakstnieka	atmiņās	par	viņa	darbu	dažādās	
skolās,	arī	to,	kā	bija	strādāt	Valmieras	cie-
tumā.	Uzzinājām,	ka	A.	Briedis	ir	ne	tikai	
rakstnieks,	bet	arī	azartisks	kora	dziedātājs	
un	rakstīšana	ir	tikai	viņa	vaļasprieks.	Sa-
runa	 beidzās	 ar	 viņa	 teicieniem:	– Dzīvē 
mēs spēlējamies gribot negribot. Dzīve ar 
mums spēlējas gribot negribot. 
	 Četrdesmit	minūtes	 paskrēja	 nemanot,	
bet	pēc	šīs	tikšanās	palika,	kā	mēdz	teikt,	
laba	pēcgarša	 un	 labs	 garastāvoklis.	Var-
būt	 kāds	 no	 vidusskolēniem	 iegriezīsies	
skolas	bibliotēkā,	lai	iepazītu	šo	rakstnie-
ku	darbus!

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas 

skolotāja 
Raivja Struncena foto

Viesojas dzejniece Lalita Muižniece un satīriķis Andris Briedis

Salacgrīvas vidusskolā viesojās dzejniece un valodniece Lalita Muižniece (no kreisās), 
LNB speciāliste Liega Piešiņa un satīriķis Andris Briedis

	 8.	 decembrī	 Salacgrīvas	 vidusskolā	
viesojās	 dzejniece	 un	 valodniece	 Lali-
ta	Muižniece	 un	 satīriķis	Andris	Briedis.	
Sarunu	 vadīja	 Latvijas	 Nacionālās	 bib-
liotēkas	 (LNB)	 speciāliste	Liega	Piešiņa,	
kura	mūsu	skolā	ir	gaidīta	viešņa.	Ar	viņas	
gādību	un	Salacgrīvas	pilsētas	bibliotēkas	
atbalstu	pie	mums	viesojušās	vairākas	iz-
cilas	latviešu	kultūras	personības.
	 L.	Muižniece	lielāko	mūža	daļu	nodzī-
vojusi	 trimdā	ASV,	 tāpēc	 interesanti	 bija	
uzzināt,	 kā	 viņas	 dzīve	 svešumā	 tik	 ļoti	
bijusi	saistīta	ar	latviešu	valodu	un	litera-
tūru.	 Izrādās,	 literatūrai	 un	 valodniecībai	
viņa	 pievērsusies	 tāpēc,	 ka	 nav	 bijis	 citu	
variantu,	jo	apkārt	visi	radi	un	pārējie	ģi-
menei	tuvie	cilvēki,	arī	vecāki	(mamma	–	
dzejniece	Rūta	Skujiņa,	 tēvs	–	rakstnieks	
Jūlijs	Lācis)	 bijuši	 rakstnieki	 un	kultūras	
cilvēki.	Pati	dzejniece	atzīst,	ka	rakstnieka	
gēns	 ir	 dzimtā.	No	 viņas	 stāstiem	 varēja	
uzzināt,	ka,	dodoties	bēgļu	gaitās,	bijis	jā-
piedzīvo	pietiekami	daudz	grūtu	brīžu.	Kā	
milzīgu	pārdzīvojumu	dzejniece	atcerējās	
ugunsgrēku	barakās,	kad	ģimenei	sadegu-
šas	 visas	 mīļās	 lietas,	 kas	 bija	 paņemtas	
līdzi	no	Latvijas.	Tajā	pašā	laikā,	par	spīti	
pārvarētajām	grūtībām,	viņa	 sevi	uzskata	
par	priecīgu	cilvēku.	Uz	jautājumu,	kāpēc	
doktores	 disertācijai	 ir	 tik	 bēdīga	 tēma	–	
Latviešu miršanas un bēru dziesmu ling-

	 21.	novembra	pēcpusdienā	Liep	upes	bibliotēkā	notika	Ojāra	
Grīnberga	 75.	 dzimšanas	 dienai	 veltīts	 atceres	 pasākums.	 Tā	
ieskaņā	noklausījāmies	viņa	izpildīto	dziesmu	Sens tik sens ir 
tas stāsts…	Tad	pārrunājām	mākslinieka	autobiogrāfiju.	Kopīgi	
atcerējāmies,	ar	kurām	dziesmām	plūkti	lauri	Mikrofona	aptau-
jā.	Tas	bija	1969.	gadā	ar	Dziesma nenosalst	un	1971.	gadā	ar	 
Teic, kur zeme tā.	Paša	mākslinieka	mīļākā	dziesma	bijusi	Mež-

rozīte.	Savukārt	viena	no	spriganākajām	dziesmām	Ojāra	izpil-
dījumā	bija	Šveiks,	ko	viņš	dziedāja	arī	savā	70	gadu	jubilejas	
kon	certā.
	 Pasākuma	turpinājumā	katrs	klātesošais	varēja	noklausīties	
kādu	no	sev	mīļām	dziesmām	mākslinieka	izpildījumā.

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Muzikāla pēcpusdiena Liepupes bibliotēkā

http://salacbiblioteka.lv/
http://salacbiblioteka.lv/
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	 8.	 decembrī	 Salacgrīvas	 kebabnīcā	
KasTe	sacensības	uzsāka	šautriņu	mešanas	
čempionāta	dalībnieki.	1.	posma	sacensī-
bas	notika	uz	mērķi	ar	10 – high score,	kur	
uzvarēja	 dalībnieks	 ar	 augstāko	 punktu	
summu.	Sacensības	notika	10	kārtās,	visu	
kārtu	iegūtie	punkti	tika	summēti.
	 1.	 posma	 sacensībās	 startēja	 12	 dalīb-
nieku.	Rezultāti	no	1.	līdz	6.	vietai	ir	šādi.	
Ar	 1225	 punktiem	 6.	 vietā	 Aldis	 Gusā-
rovs	(4	punkti),	ar	1245	punktiem	5.	vietā	
Guntars	 Ūdris	 (5	 p.),	 ar	 1247	 punktiem	
4.	 vietā	 ierindojās	 Ainārs	 Šmits	 (6	 p.).	 
3.	vietu	ar	1251	punktiem	izcīnīja	Mārtiņš	
Skreitulis	(8	p.),	2.	vietā	ar	1251	punktiem	
ierindojās	 Juris	 Jankovskis	 (10	 p.),	 bet	 
1.	posma	uzvarētājs	ar	1286	punktiem	bija	
Mareks	Kondratjuks	(12	p.).
	 Čempionāta	2.	posms	notiks	5.	janvārī	
plkst.	20,	tajā	tiks	atkārtots	1.	posma	spēļu	
veids	 –	 tātad	 atkal	 uzvarēs	 dalībnieks	 ar	
augstāko	punktu	summu.	
	 Šogad	 sacensību	 izspēles	 kārtība	 ne-
daudz	mainījusies.	Pavisam	būs	seši	spēļu	
veidi,	kur	katra	 spēle	 tiks	 izspēlēta	divas	
reizes	un	ieskaitē	tiks	ņemts	vērā	labākais	
spēļu	 rezultāts	 no	 katras	 spēles.	 Tāpēc	
gaidām	arī	 jaunus	dalībniekus.	Vārdu	sa-
kot	–	ja	neesi	ieradies	uz	spēli	pirmo	reizi,	
tad	punktus	vari	gūt,	atnācis	uz	tās	otro	iz-
spēli.	Sezonas	kopvērtējumā	tiks	summēta	
visu	sešu	spēļu	iegūto	punktu	summa,	mī-
nus	vienas	kārtas	sliktākais	rezultāts.	
	 Pilna	 rezultātu	 tabula	 apskatāma	 mā-
jaslapas	www.salacgriva.lv	 sadaļā	 Sports 
(šautriņu mešana).

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

	 Liepupes	 vidusskolā	 noslēgusies	 Lat-
vijas	 kausu	 izcīņa	 64	 lauciņu	 dambretē.	
Sacensības	 notika	 trijās	 vecuma	 grupās,	
un	 gandrīz	 300	 jaunie	 dambretisti	 no	 vi-
sas	valsts	cīnījās	par	kādu	no	18	kausiem.	
Starp	 šiem	 sportistiem,	 protams,	 bija	 arī	
mūsu	sporta	skolas	audzēkņi.
	 U-10	vecuma	grupā	zēniem	kausu	par	
2.	 vietu	 izcīnīja	 Adrians	 Podenskis.	 Vēl	
atzīstami	rezultāti	gandrīz	100	dalībnieku	
konkurencē	 arī	 Mārtiņam	 Vērdiņam	 un	
Pēterim	 Pīpkalējam,	 viņi	 ierindojās	 at-
tiecīgi	 28.	 un	 29.	 vietā.	Meitenēm	kausu	
par	3.	vietu	izcīnīja	Diāna	Malofeja.	Izcila	
spēle	arī	Paulai	Bušmanei	un	14.	vieta.
	 U-13	 vecuma	 grupā	 zēniem	 sacensī-
bas	 noslēdzās	 ar	 absolūtu	 mūsējo	 trium- 
fu	–	tika	iegūti	visi	trīs	kausi.	Pirmais	bija	
Kristers	Lapiņš,	otrais	–	Klāvs	Norenbergs	

un	 trešais	 –	 Rodrigo	 Jugans.	 Lauris	 La-
zovskis	un	Miks	Magone	ierindojās	 trešā	
desmita	vidū.	Ļoti	labi	rezultāti	arī	meite- 
nēm	 –	 Sintijai	Malofejai,	 Evitai	 Linden-
bergai,	Taīdai	Kalniņai	un	 Ievai	Rudzītei	
attiecīgi	5.,	6.,	7.	un	12.	vieta.
	 U-16	grupā	meitenēm	pārliecinoši	 uz-
varēja	 Elizabete	 Norenberga.	 Tikai	 ne-
daudz	līdz	kausam	pietrūka	Aijai	Gūtma-
nei	–	viņai	4.	vieta.	Ar	tādu	pašu	rezultātu	
zēniem	 finišēja	 Mareks	 Andreisons,	 bet	
Arturs	Kalniņš	izcīnīja	8.	vietu.
	 Rezumējot	sasniegto,	jāsecina,	ka	starts	
mūsējiem	izdevies	ļoti	labs	–	izcīnīti	seši	
kausi	 jeb	 trešā	daļa	balvu!	 Jāpiezīmē,	ka	
tikai	Valmiera	 un	 Sigulda	 aizveda	 pa	 di-
viem	kausiem,	bet	pārējie	vientuļi	aizceļo-
ja	pa	visu	Latviju.

Kārlis Ozols

 Rīgā	satikās	esošie	un	nākotnes	Amber 
race Swimrun sacensību	dalībnieki	un	sāka	
reģistrēšanos	2018.	gada	sacensībām.	Sa-
censību	 organizators,	 Salacgrīvas	 novada	
sporta	 un	 atpūtas	 kompleksa	 Zvejnieku 
parks	vadītājs	Kristaps	Močāns	atgādinā-
ja,	ka	Amber race	 ir	swimrun	sacensības,	
kas	notiek	mazā	piejūras	kūrortpilsētā	Sa-
lacgrīvā.	– Tas ir vispozitīvākais izturības 
sporta veids, kurā taku skriešana mijas ar 
peldēšanu atklātos ūdeņos. Sacensību lai-
kā to dalībniekiem ir iespēja iepazīt Salac-
grīvas novadu, skrienot pa kāpām, meža 
takām, peldot jūrā un ienirstot Salacā pie 
nēģiem,	–	viņš	uzskaitīja.	Brāļi	Aleksandrs	
un	Valentīns	Ščedrovi	pastāstīja	par	savu	
pieredzi	 citu	 valstu	 swimrun	 sacensībās.	
Kopīgās	 sarunās	 tika	 domātas	 un	 papil-
dinātas	 idejas	 nākamā	 gada	 sacensībām.	
Bija	arī	silta	tēja	un	garšīgs	kliņģeris!
	 Reģistrācija	 uz	Amber race Swimrun 
sacensībām	 ir	 atvērta	un	pirmās	koman-
das	 jau	 ir	 reģistrējušās.	 Par	 samazinātu	
cenu	 vari	 reģistrēties	 līdz	 nākamā	 gada	
3.	 janvārim,	 pēc	 tam	 dalība	 būs	 dārgā-
ka!	 Nenokavējiet!	 Vairāk	 informāci-
jas	 www.amberrace.lv/ un	 www.face- 
book.com/amberrace.lv/.

	 Vēl	 divas	 veiksmīgas	 spēles	 aizvadīju-
ši	Liepupes florbolisti,	 kuri	 cīnās	Latvijas	 
2.	līgas	čempionātā.
	 Vispirms	 viņi	 izbraukumā	 Jēkabpilī 
tikās	ar	 turienes	komandu.	Spēles	sākumā	
notika	neliela	pretinieku	izlūkošana.	4.	mi-
nūtē	varēja	gavilēt	mājnieki,	jo	pirmie	guva	
vārtus.	 Liepupieši	 veidoja	 ātrus,	 bīstamus	
pretuzbrukumus,	 taču	 pie	 vārtu	 gūšanas	
netika.	Tuvojoties	pirmās	trešdaļas	vidum,	
beidzot	varēja	priecāties	arī	viesi.	A.	Pav-
lovska	metiens	no	M.	R.	Janvāra	piespēles	
jēkabpiliešu	 vārtsargam	 bija	 netverams.	
Vēl	 pēc	 pāris	 minūtēm	 liepupieši	 izvirzī-
jās	vadībā.	Precīzi	meta	M.	R.	Janvārs	no	 
A.	 Pavlovska	 piespēles.	 Spēles	 turpināju-
mā	 liepupiešiem	 izdevās	 laukuma	 saim-
niekus	nolikt	nokdaunā.	Dažu	minūšu	laikā	
viesi	guva	piecus	vārtus.	Vispirms	precīzi	
meta	D.	Vītols	no	D.	Ķīkuļa	piespēles,	tad	
A.	Bērziņš	pēc	A.	Freimaņa	piespēles,	pēc	
tam	M.	Kuruško,	kuram	asistēja	D.	Ķīku-
lis,	K.	Aļķis	no	M.	R.	Janvāra	piespēles	un	
A.	Narogs	no	R.	Krastiņa	piespēles.	Otrās	
trešdaļas	 sākumā	 jēkabpiliešiem	 izdevās	
realizēt	 skaitlisko	 vairākumu.	 Pēc	 laika,	
kad	 liepupieši	 atkal	bija	palikuši	mazāku-
mā,	 viņiem	 izdevās	 ātrs	 pretuzbrukums,	
kurā	 pēc	A.	 Bērziņa	 piespēles	A.	 Narogs	
pārspēja	 mājnieku	 vārtsargu.	 Trešdaļas	
vidū	mājnieki	guva	 trešos	vārtus.	Tad	mi-
nūtes	 laikā	 abas	 komandas	 tika	 pie	 viena	
vārtu	 guvuma.	 Liepupiešu	 komandā	 tas	
izdevās	A.	 Narogam	 pēc	A.	 Bērziņa	 pie-
spēles.	Arī	 pēdējā	 trešdaļā	 skatītājiem	ne-
bija	garlaicīgi,	jo	bija	paliels	vārtu	birums.	
Sekmīgāk	joprojām	spēlēja	viesi.	R.	Kras-

Liepupes florbolistu veiksmīgās spēles

tiņš	pēc	M.	Kuruško	piespēles	panāca	10:4,	
bet	 šis	 rezultāts	 bija	 tikai	 brīdi.	 Precīzi	
meta	 arī	 mājnieki.	 Tūlīt	 savu	 individuālo	
meistarību	 parādīja	 P.	 Krastiņš,	 un	 rezul-
tāts	kļuva	11:5.	Visai	drīz	A.	Bērziņam	pēc	 
M.	R.	Janvāra	piespēles	izdevās	panākt	lie-
lāko	pārsvaru	spēlē	–	12:5.	Taču	mājnieki	
turpināja	cīnīties.	Viņu	pretuzbrukums	vai-
nagojās	ar	vārtu	guvumu.	Taču	A.	Bērziņš	
atkal	atjaunoja	iepriekšējo	starpību	–	13:6.	
Viņam	 labi	 asistēja	M.	R.	 Janvārs.	Spēles	
galotnē	mājnieki	vienus	vārtus	gan	atguva.	
Liepupieši	šajā	mačā	uzvarēja	ar	13:7.	La-
bākā	spēlētāja	balvu	saņēma	A.	Bērziņš.

 Limbažos Liepupes	florbolisti	aizvadīja	
spēli	ar	Rēzeknes	BJSS	komandu.	Tas	bija	
principiāls	 mačs	 –	 ja	 uzvarētu	 liepupieši,	
viņi	 pietuvotos	 vadošo	 komandu	 trijnie-
kam	savā	grupā,	savukārt	zaudējums	ļautu	
pretiniekiem	nonākt	tuvāk	viņiem.	Pirmajā	
trešdaļā	komandas	spēlēja	visai	uzmanīgi.	
Kaut	abām	komandām	bija	bīstami	uzbru-
kumi,	visai	ilgu	laiku	veiksme	bija	vārtsar-
gu	pusē.
	 9.	minūtē	pirmos	vārtus	guva	rēzeknie-
ši.	 Liepupes	 florbolistu	 centieni	 rezultātu	
izlīdzināt	attaisnojās	 tikai	14.	minūtē,	kad	
pēc	K.	Konošonoka	labas	piespēles	vārtus	

guva	K.	Aļķis.	Turpinājās	spraiga	cīņa	par	
iniciatīvu	laukumā.	18.	minūtē	liepupiešus	
vadībā	izvirzīja	precīzs	P.	Krastiņa	metiens.	
Arī	otrajā	 trešdaļā	 turpinājās	nervoza	spē-
le.	Situāciju	vēl	vairāk	sakaitēja	pretinieku	
vārtu	 guvumi.	 26.	minūtē	 viņiem	 izdevās	
rezultātu	 izlīdzināt,	 bet	 32.	 minūtē	 izvir-
zīties	 vadībā.	 Liepupiešu	 līdzjutēji	 varēja	
atvieglotāk	uzelpot	pēc	minūtes,	kad	rezul-
tātu	 izlīdzināja	R.	Ozols	–	3:3.	Šis	 prieks	
vēl	nebija	aprimis,	kad	P.	Krastiņš	panāca	
4:3.	 Trešdaļas	 galotne	 aizritēja	 liepupie-
šiem	 labvēlīgi.	 38.	 minūtē	 aizturētā	 soda	
laikā	tika	gūti	vārti.	Precīzs	metiens	izdevās	 
A.	Narogam	pēc	J.	Preimaņa	piespēles.	Ne-
daudz	pirms	trešdaļas	beigām	vārtus	guva	
M.	Kuruško	–	6:3.	Trešās	ceturtdaļas	sāku-
mā	 veiksme	 pagriezās	 pret	 rēzekniešiem.	
45.	minūtē	tablo	rādīja	vairs	tikai	minimālu	
liepupiešu	 pārsvaru	 –	 6:5.	 Tad	 liepupiešu	
uzbrukuma	 laikā	 pēc	 piespēles	 gar	 viesu	
vārtiem	pēc	rikošeta	bumbiņu	savos	vārtos	
ieraidīja	rēzekniešu	spēlētājs	–	7:5.	Nerau-
goties	uz	šo	neveiksmi,	viesi	turpināja	cīņu	
par	neizšķirtu	rezultātu.	51.	minūtē	viņiem	
starpību	izdevās	vēl	samazināt	–	7:6.	Tagad	
abas	komandas	ļoti	centās	gūt	vārtus.	Bija	
bīstami	momenti	pie	abiem	vārtiem.	Mača	
galotnē	stiprāki	nervi	bija	liepupiešiem.	Pēc	
ātra	pretuzbrukuma	vārtus	guva	J.	Preima-
nis	no	R.	Ozola	piespēles.	Šaubas	par	mača	
uzvarētāju	 pilnīgi	 izgaisināja	 R.	 Ozols	 ar	
precīzu	metienu	no	vārtu	priekšas.	Viņam	
labi	asistēja	A.	Narogs.	Liepupieši	uzvarēja	
ar	9:6.	Labākā	spēlētāja	balvu	mājnieku	ko-
mandā	saņēma	R.	Ozols.

Dainis Krūms

Liepupes florbolisti ir gatavi vieglām un grūtām uzvarām

Šautriņu mešanas 
čempionāta 

1. posma rezultāti

1. posma uzvarētāji – no kreisās Juris 
Jankovskis, Mareks Kondratjuks un Mārtiņš 
Skreitulis

U-13 vecuma grupā zēniem sacensības 
noslēdzās ar absolūtu mūsējo triumfu – 
tika iegūti visi trīs kausi. Attēlā no kreisās 
Klāvs Norenbergs, Kristers Lapiņš un 
Rodrigo Jugans

Izcils starts dambretistiem 
Latvijas kausu izcīņā

 Amber race	 piedāvā	 dalībniekiem	 trīs	
distances.	Pilnā	ir	domāta	pieredzējušiem	
sportistiem,	saīsinātā	–	dabas	baudītājiem,	
bet	 supersprinta	 distance	 –	 tiem,	 kas	 vē-
las	 iepazīt	 swimrun	 sporta	 veidu.	 Super-
sprinta	 distancē	 starts	 ir	 pa	 vienam,	 bez	
komandas	 biedra,	 un	 tajā	 var	 piedalīties	
dalībnieki	jau	no	16	gadu	vecuma.	Tikpat	

labi	 saīsinātajā	 un	 supersprinta	 distancē	
var	 doties	 arī	 pieredzējuši	 sportisti,	 kuri	
vēlas	veikt	ātruma	treniņu.	Interesanti	būs	
ikvienam!
	 Tiekamies	2018.	gada	27.	maijā	Salac-
grīvā	jau	trešajās	Amber race swimrun sa-
censībās!

Ilga Tiesnese

Reģistrācija Amber race Swimrun ir atvērta!

Zvejnieku parka pārvaldnieks Kristaps Močāns stāsta par šī un nākamā gada sacensībām

http://www.salacgriva.lv
http://www.amberrace.lv/
http://www.facebook.com/amberrace.lv/
http://www.facebook.com/amberrace.lv/
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Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
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Jubilāriem
Lai tev ir tāds spēks, 
        lai tev ir tāda vara
Likt šūpoties savam mūžam 
     pašā visgaišākajā starā,
Lai skatiens skaidri redz, 
           ja dzīvē gadās līkums,
Un to, kas īsti liels, lai neizposta sīkums!
Lai nekad tev netrūkst spēka 

visu veikt un izturēt,
Arī tad, kad melnais mākon’s 

aizsedz gaišās debesis!

Gada nogalē darbu, svētku un 
dāvanu meklēšanas, Ziemassvētku 
gaidīšanas un Jaungada svinēšanas 
laikā bieži vien aizmirstam 
decembra jubilārus. Pareizāk 
gan būtu teikt, ka aizmirstam 
atcerēties... Decembra jubilāriem 
vēlam veselību, izturību, mīlestību 
un prieku!

nā	un	par	pieredzes	stāstiem,	lai	pasākums	
būtu	iespējami	kvalitatīvāks;
l JIC Bāka jauniešiem un vadītājai Lie-
nei Eglītei par	mūsu	 novada	 lielisko	 jau-
niešu	līdzdalību	pasākumā	un	par	inventāra	
aizlienēšanu	svētku	noskaņas	radīšanai;
l Gatim Pīpkalējam no DUDU ligzdām 
par	 supersmuko	 pirmo	Ziemassvētku	mo-
nētas	radīšanu	un	ciematiņa	papildināšanu	
ar	radošu	darbnīcu;
l Sanitai Šlekonei un Salacgrīvas vidus-
skolai par	 pasākuma	 reklamēšanu	 skolas	
atjaunotajā	 radiostacijā.	 Domāju,	 ka	 tie-
ši	 šis	 instruments	mums	palīdzēja	 tikt	 pie	
skolas	vecuma	bērnu	pieplūduma	šajās	no-
risēs;
l Ilvai Erkmanei par	 iedziļināšanos	 un	
patiesām	 rūpēm	 pilsētas	 izskaistināšanā	
svētku	 laikā.	 Paldies	 par	 tikšanos	 sestdie-
nas	rītā	domes	noliktavā,	lai	šķetinātu	lam-
piņu	virtenes	un	kopīgi	sadomātu	egles	rotu	
izkārtojumu,	lai	tas	ne	tikai	glīti	izskatītos,	
bet	 arī	 būtu	 savienojams	 ar	 paredzēto	 ie-
degšanas	procesu,	un	par	jaunu	ideju	piedā-
vāšanu;
l Rutai Birkenbergai par	 IZCILI	 gar-
šīgajām	 vafelēm	 (tie,	 kuri	 nogaršoja,	 pa-
jautājiet	 recepti!).	 Tāpat	 paldies	 biedrībai	
Mež ābele	par	rūpīgi	darināto	priekšautu	un	
pavāra	cepuri	priekšniekam.	Nu,	piestāvēja	
tak	uz urrā!	Rutai	paldies	arī	par	iesaistīša-
nos	tirdziņā	un	par	malkas	sagādi	pasāku-
mam;
l biedrībai Marmots par	mūsu	dullo	ideju	
tehnisku	īstenošanu.	Paldies	par	dekorāciju	
veidošanu,	trušu	sētas	izveidi	un	palīdzību	
gan	pasākuma	uzstādīšanā,	gan	novākšanā;	
l Robertam Ķūrenam un komandai 
milzīgs	 PALDIES	 par	 egles	 iedegšanas	

procesa	 saorganizēšanu.	 Paldies	 par	 gais-
mekļiem,	arī	par	tiem,	kas	nebija	tāmē,	bet	
ko	manījām	pasākumā.	Paldies	par	muzikā-
lā	pavadījuma	sastellēšanu	kopā	ar	gaismi-
ņām	–	mirdzēja	ne	tikai	egle,	bet	arī	Boc-
maņa	 laukuma	 staltie	 koki,	 kopā	 veidojot	
foršu	kompozīciju;
l uzņēmumam GRANDEG par	 skaisto	
GRANDEG designs	dārza	grilu/ugunskuru	
aizdošanu,	kur	sasildīt	ziemīgajā	laikā	no-
salušās	plaukstas;
l Salacgrīvas mūzikas skolai un direk-
torei Katrīnai Borozdinai par	brīnišķīga-
jiem	priekšnesumiem	svētku	laikā;
l uzņēmumam RISSA par	 transporta	
nodrošināšanu	 rekvizītu	 pārvadāšanai	 un	
telpu	un	 instrumentu	nodrošināšanu	deko-
rāciju	tapšanai	un	uzglabāšanai;
l mūsu Ziemassvētku trio – Vitālijam 
Bogdanovičam, Arnim Šmitiņam un Dā-
vim Borozdinam – par	svētku	sajūtas	pū-
šanu	ciematiņā;
l Lienei Kalniņai no Dabas maize,	pirm-
kārt,	 par	 pavilkšanos	 uz	 šo	 pasākumu	 un	
ideju	ģenerēšanu	kopā	ar	organizatoru	ko-
mandu,	otrkārt,	par	piparkūku	kalnu	un	pi-
parkūku	dekorēšanas	meistarklasi	 pasāku-
ma	apmeklētājiem.	Plānoto	150	piparkūku	
vietā	tika	izrotātas	~500;
l Ingūnai Levšai un Mārim Popovam 
(Deer UV) par	 iedrošināšanu	 vērt	 durvis	
Bocmanim!	Tāpat	arī	par	rekvizītiem	telpu	
dekorēšanā	un	brīnišķīgas	 radošās	darbnī-
cas	organizēšanā	un	izpildē;
l kebabnīcai KASTE un kūkotavai 
LAUKU TORTE par	izcilāko	no	mērķiem,	
kam	veltīt	ienākumus	no	pārdotās	garšīgās	
zupas!	Iekasētā	naudiņa	tika	Salacgrīvas	vi-
dusskolas	sporta	inventāra	iegādei.	Paldies	

Ziemassvētku ciematiņš

 No	4.	 līdz	10.	decembrim	visā	pasaulē	
norisinājās	starptautiskā	kampaņa	Hour of 
Code	 jeb	 Programmēšanas	 stunda.	 Tā	 ir	
starptautiska	kustība,	kurā	piedalās	desmi-
tiem	miljonu	skolēnu	vairāk	nekā	180	val-
stīs.	Galvenais	Hour of Code	mērķis	ir	radīt	
interesi	par	programmēšanu	kā	procesu	un	
pierādīt,	ka	 tās	pamatus	var	 iemācīties	 ik-
viens.	 Datorzināšanas	 un	 programmēšana	
ir	noderīgas	prasmes	—	līdzīgi	kā	lasīšana	
vai	 rakstīšana.	 Programmēšana	 mums	 ie-
māca	noteiktā	veidā	strukturēti	domāt.	
	 Arī	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamat-
skolas	7.	klases	skolēni	pirmoreiz	spēra	so-
ļus	šajā	pasaulē,	izmēģinot	Minecraft	spēļu	
elementu	 programmēšanu.	 Katrs	 skolēns	
kā	 apliecinājumu	dalībai	programmēšanas	
nedēļā	saņēma	īpašu	sertifikātu.	

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

informātikas skolotāja
Beidzot pirmo Programmēšanas stundu, skolēni saņem sertifikātus par dalību 
starptautiskajā kampaņā Hour of Code

Hour of Code jeb Programmēšanas stunda 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā

	 Otrajā	 adventes	 svētdienā	 Salacgrīvā,	
Bocmaņa	 laukumā,	 notika	 ne	 tikai	 pilsē-
tas	 egles	 iedegšanas	 svētki.	 Šogad	 pirmo	
reizi	 tur	bija	 iespēja	viesoties	Ziemassvēt-
ku	ciematiņā,	lai	nopirktu	svētku	dāvanas,	
darbotos	 radošajās	 darbnīcās,	 uzcienātos	
ar	 sarūpētajiem	 kārumiem,	 silto	 zupu	 un	
zirņiem,	 klausītos	 mūziku,	 nofotografētos	
fotostūrītī	kopā	sniegavīru,	vienu	vārdu	sa-
kot	–	sajustu	gada	nogales	gaidītāko	svētku	
tuvošanos.	
	 Pasākumu	 pusdienlaikā	 atklāja	 Salac-
grīvas	novada	Tūrisma	informācijas	centra	
(TIC)	vadītāja	Kristīne	Paegle,	aicinot	bau-
dīt,	 skatīt	 un	 dzirdēt	 ciematiņā	 notiekošo.	
Īpašs	 šīs	 dienas	 notikums	 bija	 brančs	 ar	
novada	domes	priekšsēdētāju	Dagni	Strau-
bergu	–	cienāšanās	ar	viņa	ceptām	vafelēm.	
Priekšautu	šim	tik	atbildīgajam	darbam	bija	
sarūpējusi	tirdzniecības	un	pakalpojumu	iz-
stāžu	zāles	Radīts Salacgrīvas novadā	va-
dītāja	Marita	Upīte-Birkenberga.	
	 Līdz	pat	vēlai	pēcpusdienai	salacgrīvie-
šiem	un	pilsētas	viesiem	darāmā	Bocmaņa	
laukumā	 netrūka.	 Trijos	 pēcpusdienā	 tur	
sākās	svētku	koncerts,	kurā	savu	dejotpras-
mi,	spītējot	vēsajam	un	drēgnajam	laikam,	
rādīja	jauniešu	deju	kolektīvs	Randa,	savu-
kārt	uz	skatuves	muzicēja	Salacgrīvas	mū-
zikas	 skolas	 pedagogi	 un	 audzēkņi.	Kopā	
ar	mazajiem	 egles	 iedegšanās	 brīdi	 gaidī-
ja	 rūķi	 Bonbonciņa	 un	Mākonīte,	 un	 pēc	
pašvaldības	vadītāja	D.	Strauberga	un	visu	
kopīga	aicinājuma	mūzikas	pavadījumā	iz-
gaismojās	Bocmaņa	laukuma	lielie	koki	un	
eglē	iemirdzējās	košas	lampiņas.	
	 Ziemassvētku	ciematiņa	idejas	autores	ir	
Salacgrīvas	novada	TIC	vadītāja	K.	Paegle	
un	 tirdzniecības	 un	 pakalpojumu	 izstāžu	
zāles	 Radīts Salacgrīvas novadā	 vadītāja	
M.	Upīte-Birkenberga.	Pēc	pasākuma	viņas	
atzina,	ka	svētki	bija	izdevušies	un	nākam-
gad	tie	būs	atkal.
	 K.	 Paegle	 saka	milzīgu	P.A.L.D.I.E.S. 
visiem	un	 ikkatram,	kurš	palīdzēja	 īstenot	
pirmo	 Ziemassvētku ciematiņu Salac
grīvā: – Jūsu līdzdalību vērtēju ļoti augstu 
un esmu patiesi priecīga par atsaucību šo 
svētku tapšanā un īstenošanā! PALDIES	
l Salacgrīvas novada pašvaldībai	 par	
ticību	 idejai	 un	 paļaušanos	 uz	 komandu	
mūsu	pašu	ambīciju	īstenošanai;
l domes priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam par	līdzdalību	pasākumā	un	
Branča ar mēru	īstenošanā	–	viņš	ne	tikai	
lieliski	 gatavoja	 vafeles,	 bet	 arī	 izklaidēja	
publiku	ar	asprātīgiem	pantiņiem;
l izpilddirektoram Kasparam Ķeme-
ram par	Bocmaņa	kontaktu	sadzenāšanu;
l Salacgrīvas kultūras nama kolēģiem 
par	 pieņemšanu	 kopīga	 pasākuma	 radīša-

par	noorganizēto	aktivitāti	tirdziņa	laikā	un	
skaisto	pašnoformēšanos!	Jūs	esat	super!
l Ārim Ladusānam un viņa komandai 
milzīgs	paldies	par	tehnisko	atbalstu.	– Sie-
na ķīpas aizvest tur, tagad te, tagad vēl te 
un visbeidzot atpakaļ uz šķūnīti. Telti uzcelt 
te tieši šādā leņķī!	utt.	Paldies	par	tikšanos	
sestdienā	 pēc	 naktsmaiņas,	 lai	 piņķerētos	
pa	 lampiņu	 virtenēm,	 un	 to	 pārskrūvēša- 
nu	–	lai	tikai	tās	degtu;
l Sidrabiņi –	 par	 klātbūtni	 tirdzi-
ņā	 un	 iespēju	 apmeklētājiem	 iegādāties	
garšīgo,vietējo	produkciju;
l Ledus oga par	 garšīgā	 saldējuma	 in-
tegrēšanu	ziemas	pasākumā.	Tas	nav	viegls	
uzdevums,	taču	daļu	apmeklētāju	jaunradī-
tais	saldais	ēdiens	piesaistīja;
l Jolantai Brantai par	Ziemassvētku	at-
mosfēras	tirgošanu;
l Paulai Pēcei par	iespēju	apmeklētājiem	
iegādāties	pašas	darinātus	skaistos	rokdar-
bus;
l Ievai Skujai par	garšīgā	medus	tirgoša-
nu;
l Ilmāram Mediniekam par	 brīnišķīgo	
mākslas	darbu	pop-up	izstādi	Bocmanī	–	tā	
fantastiski	 papildināja	 telpu	 un	 guva	 ap-
meklētāju	atzinību!	Paldies	arī	par	palīdzī-
bu	batuta	karkasa	skrūvēšanā	un	palīdzīgu	
roku	 visādos	 sīkajos	 darbiņos	 (piemēram,	
par	mucu	pārnēsāšanu);
l Viktoram Dammem	par	atļauju	izman-
tot	Bocmaņa	telpas	un	radīt	tajās	svētku	at-
mosfēru;
l Lailai Oltei par	radošo	darbnīcu	nodro-
šināšanu	 (eņģelīšu,	 svecīšu	 meistarošanu	
un	smilšu galda	nodrošināšanu);
l Maritai UpīteiBirkenbergai no Ra-
dīts Salacgrīvas novadā –	viņa	ir my par-
tner in crime	 jeb	 labākais	 līdzdarbnieks	
pasākumu	organizēšanā!	Paldies	par	pilnīgi	
katru	 sīkumu,	 ko	 kopā	 īstenojām.	 Paldies	
par	ikkatru	nē, ja darām, tad kārtīgi, tā kā 
bija norunāts	(piemēram,	brīžos,	kad	man	
likās,	ka	lampiņas	kokiem	var	vienkārši	uz-
sviest,	 vai,	 piemēram,	brīdī,	 kad	blandījā-
mies	pa	mežu	un	man,	goda	vārds,	jau	bija	
pāri	 galvai	 tā	 zaru	 zāģēšana	un	 stutēšana/
atbrīvošana	no	mizas/krāsošana);	
l Ilgai Gīzei no Lielgravām par	pūkaina-
jiem	garaušiem,	kas	piesaistīja	bērnu	neda-
lītu	uzmanību;	
l Laurai Tomsonei un jātnieku klubam 
Fenikss par	vizināšanu	ar	zirdziņu	un	mīlī-
go	un	draudzīgo	aitiņu.	
	 Daudzi	salacgrīvieši	un	viesi	baudīja	šos	
sirsnīgos	un	jaukos	svētkus	klātienē,	citiem	
piedāvājam	aplūkot	bildes!	Lai	jauks	svēt-
ku	gaidīšanas	laiks!

Ilga Tiesnese

Vecajā Bocmanī sietspiedes Ziemassvētku apsveikumu palīdz gatavot Māris Popovs


