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Sarunas koģenerācijas stacijā
Iestājoties rudenim un laikam kļūstot
vēsākam, mums visiem gribas siltumu.
Daudzdzīvokļu mājās ar nepacietību gaidām siltus radiatorus, savukārt privātmājās
kurinām kamīnus, apkures katlus un sildāmies.
Lai runātu par apkuri Liepupes ciemā,
25. oktobrī SIA Energolux koģenerācijas
stacijā Liepupē tikās uzņēmuma īpašnieks
Sandis Gromovs, Salacgrīvas novada domes speciālisti un iedzīvotāji. Visi varēja
apskatīt stacijā uzstādītās iekārtas.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos Jānis Cīrulis atminējās: – 2012. gadā sākām sadarbību ar
SIA «Energolux» par siltuma piegādi
Liepupes daudzdzīvokļu mājām un vidusskolai. Projektu kavēja dažādi objektīvi
apstākļi, bet tagad tas īstenojas, mājās
ir siltums un tarifs ne tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet arī vidusskolai
ir zemāks nekā pagājušajā gadā. Šo mēs
varam uzskatīt par veiksmes projektu, jo
par vienu megavatstundu iedzīvotājiem
ir jāmaksā mazāk. Uzņēmuma īpašnieks 
S. Gromovs visus sākumā uzrunāja ar vairākiem paldies: – Liels paldies, ka jums ir
interese par uzņēmumā notiekošo. Paldies
par pacietību! Arī mēs brīžam bijām uz padošanās sliekšņa. Ceļš nav bijis viegls, no
2012. gada līdz šodienai ir pagājuši pieci
gadi, un es neesmu redzējis neko citu kā
dokumentus, šķēršļus, investoru atteikumus, tad apstiprinājumus, atkal atteikumus, grozījumus likumos, nepārtrauktus
jautājumus no pašvaldības – kad, kas un
vai vispār būs... Bet brīnumi notiek tad,
kad nepadodas, kad iet līdz galam! Prieks
par to. Darāmā gan vēl daudz, ne visi darbi ir pabeigti, bet priecīgā ziņa ir tā, ka
esam sākuši strādāt – dodam siltumu un
ražojam elektrību.
Stāstot par uzņēmumu, S. Gromovs
pastāstīja, ka šobrīd tajā ir investēti
2,5 miljoni eiro savu un investoru līdzekļu,
ir uzstādītas iekārtas, kas ražo siltumu un
elektrību un strādā trīs operatori. Uzņēmējs
plāno labiekārtot apkārtni, celt prettrokšņu
sienu un atrast pielietojumu blakusproduktam – kokoglēm. Interese par tām jau
ir, varbūt uzņēmējs papildus veidos presēto kokogļu ražotni. – Daudz esmu solījis,
beidzot kaut kas ir izdarīts, – priecājās
S. Gromovs. – Mazliet pacietības lūgšu
lietām, kas vēl nav līdz galam paveiktas.
Bet, runājot par siltumu, – tas brīnums
ir noticis, un cenu mēs esam samazinājuši. Gan ne tā, kā bija nodomu protokolā
2012. gadā, bet tam ir objektīvi iemesli. Ne
viss ir tik skaisti un rožaini, kā sākotnēji
likās. Šis projekts varēja arī neizdoties.
Šodien mums rūc 500 kilovatu elektriskā
jauda, lai gan bija paredzēts 1 megavats
jeb 1000 kilovatu. Tas tomēr prasīja pārāk
lielas investīcijas. Katru mēnesi mums jādod atskaites četrām institūcijām: Lauku
atbalsta dienestam, Ekonomikas ministri-

Par uzņēmuma sadarbību ar pašvaldību stāstīja un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem sniedza koģenerācijas stacijas īpašnieks Sandis
Gromovs

jai, AS «Sadales tīkls» un AS «Enerģijas
publiskais tirgotājs», kas ir valsts pastarpināts uzņēmums.
Mājas Nr. 29 iedzīvotājs Vilmārs Kukurs bija sagatavojis vairākus jautājumus,
no kuriem galvenais bija samaksa par
megavatstundu. – 2012. gadā līgumā ar
pašvaldību bija ierakstīts, ka par megavatstundu jāmaksā 28 lati (+PVN) un ne vairāk. Pārvēršot uz eiro, tas ir 39 (+ PVN).
Galarezultātā mums vajadzētu maksāt mazāk nekā ir pašreizējā piedāvājumā. Īstenībā mēs maksājam 6,73 eiro mazāk nekā
bija piedāvājumā, – bilda V. Kukurs.
– Piecu gadu laikā kopš 2012. gada,
kad noteiktais tarifs bija Ls 33,88 ar PVN
jeb 39,84 eiro par vienu megavatstundu,
cenas visur ir cēlušās. Šodien samazinājums nav 20%, bet mazāk. Dmāju, ka
tas ir liels panākums. Labā ziņa ir tā, ka
mūsu interesēs nav neko grozīt. Noturēsim
šo tarifu – 49,98 + PVN – par megavatstundu nākamos septiņus gadus! Lai gan
2012. gadā saražojām 1420 megavatstundu, 2016. gadā varējām pārdot 980 – par
420 megavatstundām mazāk. Apsveicami,
ka esat renovējuši, siltinājuši mājas, mēs
tiešām priecājamies! Tās ir jāatjauno un
jāuztur labā kārtībā. Jā, un paldies par
esošo maksāšanas disciplīnu, ne visur valstī tā notiek, – sacīja S. Gromovs.
2016. gadā Liepupes daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par 1 MWh maksāja
56,16 eiro + PVN, šī gada apkures sezonā

tarifs ir 49,98 eiro + PVN.
Runājot par siltuma nodrošināšanu,
uzņēmējs atzina, ka ir tehniskas nianses,
kas jāpieregulē, tādēļ ir rezerves enerģijas
avots – šķeldas katls, ko var kurināt. Tas
nozīmē, ka siltumu uzņēmums nodrošinās
jebkurā gadījumā un tarifu tas neietekmēs,
vienīgi kūpēs katlumājas skurstenis.
Sakot paldies par visu šo pasākumu,
Kukura kungs tomēr vēlējās uzzināt skaidrojumu lielajām siltuma un spiediena svārstībām siltummezglā. S. Gromovs solīja:
– Tuvākajā laikā viss normalizēsies, būsim
beiguši regulēšanas darbus un “iekustējušies”. Mēs “rūcam” jau piekto mēnesi, bet
tikai tagad aicināju iedzīvotājus un pašvaldības pārstāvjus uz tikšanos. Vēl jau stāstam nav gala, mums vēl ir daudz, ko darīt.
Ja ir kādi traucējumi, droši dodiet man
ziņu. Vienmēr esmu bijis atsaucīgs un visus jautājumus, cik nu varu, esmu risinājis.
Par siltuma kritumiem runājot, jāskatās,
vai trasē nav kādi plīsumi. Sezonas sākumā tas ir normāli, bet, ja tas tā turpināsies,
meklēsim iemeslu, kāpēc tā notiek.
Žani Andži interesēja jautājums par
pirkšanu un pārdošanu – pašvaldība pārdod
zemi SIA Energolux. Līgums paredz – ja
pašreizējais siltumdevējs vairs netiek galā,
tad pašvaldība atpērk īpašumu ne par augstāku cenu, kā ir pārdots. Vai tādi draudi ir
reāli? Un, ja pašvaldība pērk atpakaļ, vai
pašvaldībai būs tādi spečuki, ko likt vietā?
S. Gromovs skaidroja, ka uzņēmums no

pašvaldības pērk to zemi, uz kuras atrodas
viņa uzņēmums. Vecā katlumāja un iekārtas ir un paliek pašvaldības īpašums. Maz
kas dzīvē notiek! To var kurināt, un siltums
ir.
J. Cīrulis teikto apstiprināja: – Pašvaldībā ir prakse nodrošināties pret visiem
riskiem. Katlumāja paliek mūsu – pašvaldības, vajadzības gadījumā to varam
kurināt. Runājot par siltuma tarifu, gribu
atgādināt: vai zināt, cik maksāja sviests
2012. gadā un cik tas maksā tagad? Tajā
laikā, rakstot biznesa plānu, uzņēmējs
nevarēja paredzēt, kā mainīsies valdības
nosacījumi un kāda būs inflācija. Tas, ka
ir investēti 2,5 miljoni, ir tā drošība un garants nākotnē.
Ž. Andže vēlējās noskaidrot arī atbildības. Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par
to, kas ir dzīvoklī un zem tā, bet tas, kas
ir ārpus, vairs nav viņu kompetence. – Vai
tā ir? Ne mūsu atbildība, ne mūsu maks?
Uz to S. Gromovs atbildēja: – Tieši tā ir.
Atbildības robeža ir ienākošā trase un jūsu
siltummezgls. Mūsu atbildība – lai līdz
jūsu siltummezglam nonāktu siltums un
spiediens.
Rita Gulbe no mājas Nr. 30 neslēpa
gandarījumu: – Pateicoties māju renovācijai un siltuma piegādātājam, es par apkuri
maksāju uz pusi mazāk nekā iepriekšējos
gados. Paldies par to!
Ilga Tiesnese

Balso un palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību!
Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un
pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija šogad pirmo reizi rīko
konkursu Ģimenei draudzīga pašvaldī-

ba. Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm
vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz
pašvaldību iesniegto informāciju, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs vēl tikai šodien,
balsojot vietnē www.vietagimenei.lv. Ikviens tajā var novērtēt vienas, divu vai pat

trīs pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm
dažādās jomās. Balsot var ne tikai par tām
pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet
arī par jebkuru citu. Šis balsojums gan
netiks ņemts vērā konkursā, bet noderēs
pašvaldībām atbalsta pasākumu plānoša-

nā, jo anketā iespējams iesniegt arī ierosinājumus par to, kādu atbalstu ģimenēm
no pašvaldības vēlas saņemt. Lai sniegtu
vērtējumu, nepieciešams reģistrēties ar
savu Facebook vai Draugiem.lv profilu
vai e-pasta adresi.
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Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizīte Salacgrīvā

15. oktobrī Salacgrīvas katoļu baznīcā
valdīja zināms satraukums – bija jau arī iemesls, jo arhibīskapa vizīte nav ikdienišķs
notikums. Zbigņevs Stankevičs līdzi bija
atvedis brīnišķīgu laiku, baznīca bija pilna baznīcēnu, un Sv. mise varēja sākties.
To ievadīja īpašs dziedājums bīskapa vizitācijai Ecce Sacerdos magnus. Šo īpašo
dievkalpojumu muzikāli atbalstīja koris
Dvēseles dziesma ar diriģenti Artu Zundi.
Viņi īpaši apguva katoļu misei nepieciešamos dziedājumus un mises noslēgumā
saņēma atzinīgu vērtējumu no arhibīskapa, uz ko koris atbildēja ar skanīgu apsveikuma dziesmu. Domāju, ka visi, kuri bija
baznīcā, sajuta arhibīskapa īpašo personības starojumu. Bija atnākuši arī tādi, kas
baznīcā nenāk, bet augstu novērtē Z. Stankeviča kā augstas inteliģences pārstāvja
devumu mūsu sabiedrībai.
Sprediķi arhibīskaps balstīja tās dienas
lasījumos. Apbrīnojami, ka viņš ieskatījās tikai lasījuma tekstā, bet pārējo runāja
no galvas. Sprediķis bija ar Svēto rakstu
lasījumu skaidrojumiem izcili vienkāršā
un visiem saprotamā valodā. Jo īpaši arhibīskaps savos skaidrojumos filigrāni sasaistīja tā laika notikumus, dzīvesveidu un
paražas, velkot paralēles ar mūsdienās notiekošajiem procesiem. Savā runā viņš lika
aizdomāties, kādas ir mūsu vēlēšanās – vai
tās ir vairāk garīgas, no Kristus, vai tās ir
virzītas pilnībā uz materiālo pašlabumu.
Svarīgākais, uz ko viņš aicināja, – neļauties zelta teļa vilinājumam, nedomāt tikai
par naudu, mantu un varu. Svarīgi būtu
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neaizmirst garīgumu, lai neizveidotos apgāztā piramīda, kad garīgo pilnībā nomāc
materiālais, varaskāre u.tml.
Pēc mises interesentiem bija iespēja ar
arhibīskapu aprunāties, viņš izrādīja interesi par baznīcas tehnisko stāvokli, iespējām to atjaunot un uzlabot. Arhibīskaps
bija patīkami pārsteigts, ka korī dzied visdažādāko konfesiju un nekonfesiju pār-

stāvji un ļoti pozitīvi uzsvēra ekumenismu, ko no savas puses īpaši atbalsta. Viņš
aicināja draudzei būt aktīvākai darbībā un
paralēli vairāk arī lūgties par konkrētām
lietām. Darbošanos un lūgšanu sasaistot
kopā, pēc viņa pieredzes, agrāk vai vēlāk
viss notiekot un realizējoties.
Salacgrīvas Marijas Goreti draudzes
priesteris tēvs Tomašs savukārt pateicās

arhibīskapam par iespēju apciemot Salacgrīvas baznīcu. Pats Z. Stankevičs vienkārši sacīja: – Ja mani aicina, es braucu.
Tēva Tomaša paldies tika veltīts arī visiem, kuri palīdzēja sagatavot baznīcu un
dievkalpojumu arhibīskapa vizitācijai.
Inta Cirša,
draudzes locekle
Valijas Vizumas foto

Ozolas dārzam Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 31, kur dārzā eksponēti akmeņi, kas piedzīvojuši visdažādākās pārvērtības. 2. vietu ieguvušais īpašums Salacgrīvā, Smilšu
ielā 28 pieder diviem saimniekiem – Irēnai
Irbenai un Armandam Jēkabsonam. Komisija, staigājot pa skaisti iekopto dārzu,
prasmīgi veidotajā ārtelpā nemaz nejuta un
neredzēja atsevišķo īpašuma daļu robežas.
Bet visatzinīgāk novērtēts Daces Ponkratenko īpašums Ainažos, Brīvības ielā 5,
kura dārzs bija īpaši zīmīgs ar izcili izkārtotām daudzkrāsainu koku un krūmu grupām.
Nominācijā Daudzdzīvokļu mājas –
māju kooperatīvi visas trīs godalgotās
vietas tika Ainažiem – 3. bija māja K. Barona ielā 12, 2. – K. Valdemāra ielā 93 un
1. – K. Barona ielā 3. Atzinības raksti pārējiem trim namiem.
Vērtējot nominācijā Pakalpojumu, darījumu un sabiedrisks objekts pieteiktos
konkursantus, komisija atzina, ka katra
īpašuma vide atspoguļo savu funkciju, rūpes par cilvēkiem un viņu labsajūtu. Šajā
nominācijā 3. vieta piešķirta slimnīcai
Ainaži. – Puķu dobe Nīderlandes karoga
krāsās, trīs dažāda augstuma basketbola
grozi, labiekārtotas atpūtas vietas parāda,
ka darbinieki domā un rūpējas par katru un
neaizmirst tos, kuri darījuši labu, – uzsvēra
ainavu arhitekte. 2. vietā ierindojās ilgstošas sociālās aprūpes rehabilitācijas viesnīca

Brīze Salacgrīvā. Arī šeit glītas puķu dobes,
pašiem savs garšaugu dārzs, labiekārtota
atpūtas vieta. Savukārt 1. vieta – restorānam-viesnīcai Pļavas Ainažos. Pasniedzot
balvu, Ilva saimniekiem vēlēja: – Lai sapnis par japāņu dārzu piepildās, lai trusīšiem aug jauni biedri un iepriecina bērnus
un lai stila izjūta saglabājas arī turpmāk!
Atzinības rakstu par vides labiekārtošanu
un novada popularizēšanu saņēma DUS
Lukoil Salacgrīvā.
Sakot paldies visiem sakopto īpašumu
saimniekiem, ainavu arhitekte uzsvēra:
– Šīs nav beigas, bet jauns sākums. Zinu,
ka pavisam drīz domāsiet, ko jaunu iestādīt
savā sētā, ko mainīt un pārstādīt. Šī diena
ir nākamā konkursa «Sakoptākais Salac
grīvas novada īpašums 2018» pirmā diena.
Turēt kārtībā un rūpēties par savu īpašumu
ir katra saimnieka pienākums, bet jūs to darāt ar lielu degsmi, prieku un iedvesmu. Tā
strādājot, jūs rādāt piemēru citiem, radāt
prieku viesos un garāmbraucējos.
Kad novada sakoptāko īpašumu saimnieki bija saņēmuši suminājumus, klāt bija
laiks nogaršot un nobalsot par garšīgāko
konkursam iesniegto ziemas krājumu burciņu un atpūsties kopā ar vakara vadītāju
Aivaru Stafecki, iluzionistu un grupu Tutti
Frutti no Siguldas.

Ražas
balle
Birzgaiļos

Rudens ir ražas novākšanas laiks. Pēc
tam, kad apcirkņi ir pilni un lauki aparti,
zemniekiem prāts ir mierīgs un var svinēt.
Tādā noskaņā 14. oktobra vakarā Liepupes
pagasta Birzgaiļos notika Ražas balle, kurā
runāja, kāda bijusi raža, degustēja zaptu
konkursam iesniegtos ievārījumus un konservējumus un sumināja Salacgrīvas novada sakoptākās sētas.
Konkursam Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums pieteiktos 19 īpašumus
apskatīt un vērtēt komisija – izpilddirektors Kaspars Ķemers, būvvaldes vadītāja
Ineta Cīrule, ainavu arhitekte Ilva Erkmane, Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, Ainažu pārvaldes vadītāja Ilona
Jēkabsone un kārtībniece Gunita Bisniece – brauca jau 21. jūnijā. Līdzi viņiem bija
aicināta arī agrāko gadu konkursu vērtēšanas komisiju locekle deputāte Lija Jokste,
šoreiz – ar fotokameru rokā. Īpašumus vērtēja četrās nominācijās: Lauku sēta, Savrupmāja pilsētā vai ciemā, Daudzdzīvokļu
mājas – māju kooperatīvi un Pakalpojumu,
darījumu un sabiedrisks objekts. Komisija
varēja piešķirt arī speciālbalvu par interesantu ideju.
Šogad konkursam bija pieteiktas piecas
lauku sētas: Dundagas, Apiņi, Vāverītes,
Toskāna un Brīvnieki, četras savrupmājas, no kurām viena Ainažos un trīs Salac
grīvā, sešas daudzdzīvokļu mājas – māju
kooperatīvi – Ainažos, K. Barona ielā 3,
10 un 12, Valdemāra ielā 93, Korģenē māja
nr. 10 un Svētciemā, Rīgas ielā 2A. Pakalpojumu, darījumu un sabiedriskie objekti
bija četri: VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca «Ainaži», viesnīca-restorāns Pļavas, ilgstošās uzturēšanās un rehabilitācijas
viesnīca Brīze un degvielas uzpildes stacija
(DUS) Lukoil.
Vakara dalībniekus sveica vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs K. Ķemers:
– Pērn tikāmies Liepupes pārvaldes ēkā,
tautas namā, šogad esam šeit, ciemos pie
Lijas Jokstes «Birzgaiļos». Pirmais paldies
namamātei par uzņemšanu savā brīnišķī-

Šī gada sakoptāko sētu nominantu kopbilde

gajā namā. Mēs, sakoptāko sētu konkursa
vērtēšanas komisija, braucām, skatījām un
vērtējām jūsu dārzos, sētās un pagalmos
paveikto. Jūs rādījāt labāko, kas jums ir.
Dārzi bija ļoti skaisti – kopti, ziedoši un
tik dažādi! Mūsu vērtējums būs redzams
šodien atzinības rakstos un balvās. Ainavu
arhitekte I. Erkmane nosauca nominantus
un pieminēja katru no īpašumiem. Viņa
sacīja: – Jūnijā es strādāju pašvaldībā tikai otro mēnesi un, iepazīstoties ar konkursam pieteiktajiem īpašumiem, man palika ļoti labs iespaids par novada ļaudīm.
Vērtēšanas dienā izstaigājām un redzējām daudzas skaistas un sakoptas vietas.
Nu vērtējums ir rezultējies goda rakstos,
1., 2. un 3. vietas ieguvēji saņems arī novada sarūpētās dāvaniņas.
Nominācijā Lauku sēta atzinības rak
stu saņēma Līgas Ozolas lauku sēta Apiņi,
3. vieta Edītes Majores Vāverītēm, 2. vieta Dundagām (īpašnieks Andris Jirgensons). Tās visas skatītas Salacgrīvas pagastā. 1. vieta piešķirta ārkārtīgi savdabīgai
sētai – Marģera Švēdes Toskānai Salacas
krastā. Speciālbalvu par izdomas bagātu
reljefa pielietošanu ainavā saņēma lauku
sēta Brīvnieki Liepupes pagastā, īpašnieks
Aldis Priede. Komisija bija pārsteigta par
visu saimnieku izdomu, dzīvesziņu, radošumu un darba sparu.
Savrupmāju kategorijā 3. vieta Veltas

Ilga Tiesnese
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14. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā
bija īpaši svētki, jo Salacgrīvas sieviešu
senioru koris Salaca ar koncertu Skani,
mana dziesma, svinēja savu 55. dzimšanas
dienu. Dziesmas, ziedi, mūzika, apsveikumi, laba vēlējumi – un tā visu vakaru! Uz
jubileju Salaca bija aicinājusi tuvākos un
mīļākos draugus, lai krāšņā svētku koncertā izdziedātu skaistākās un mīļākās dziesmas.
Bet mirkli pirms tam, kultūras nama pasākumu organizatore Inese Jerāne iepazīstināja ar koristēm: – Mūsu korī «Salaca»
ir mīļas mammas, gādīgas vecmāmiņas,
labas draudzenes, pīrādziņu cepējas, adītājas un viss, ko vien jūs varat iedomāties! Iepazīstinu jūs ar katru unikālo kora
dziedātāju: Gunta Šrenka, Rasma Apine,
Mudīte Freiberga, Aina Mieze, Viktorija
Brīnuma, Eugēnija Samuleviča, Maija
Vinklere, Agita Zvejniece, Līvija Kupriša,
Velta Kalniņa, Mārīte Uzkalne, Velta Zariņa, Velta Ozola, Vera Rebāne, Vera Zalāne, Renāte Bērziņa, Valentīna Mieze, Dace
Dambe, Valda Buharina, Maruta Muste,
Vilhelmīne Eglīte, Anita Emse, Irma Jankoviča, Anna Zvejniece, Astrīda Rēziņa,
Erna Eversone un Aija Kirhenšteine.
Kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve
katrai koristei dāvināja sarkanu rozi un
teica: – Tik bagātas, krāsainas kā rudens
aiz loga ir mūsu šīs dienas gaviļnieces! Ne
velti mēs šodien dāvinām visām rozes, jo
viņas taču pašas ir kā rozes – ar daudzām
ziedlapiņām, kas vēsta par bagātīgo dzīves pieredzi un dziesmu pūru, ar prieku
kopā priecāties, kopā izdarītām nebēdnībām un daudz ko vēl… Un tad jau dāmas
stājās uz podestiem, lai diriģenta Jāņa Lucāna vadībā atklātu jubilejas koncertu. Ar
aplausiem koristes un skatītāji sumināja
Birutu Rutkasti un Dzintru Ašmani, kuras
šajā koncertā diemžēl nepiedalījās.
Koncertu Salaca atklāja ar latviešu
tautasdziesmu Dietu, dietu, jaunas meitas. Šovakar kopā ar kori bija tā ilggadējā
diriģente Arta Zunde, kura pēc kopīgi izpildītas dziesmas patiesi un no visas sirds
sacīja vien pāris vārdu: – Paldies, meitenes! Nākamajā dziesmā koristēm pievienojās senas draudzenes – Mārupes dāmu
koris Noktirne, diriģente Ilga Bērziņa un
koncertmeistare Kristīne Šmite. Viņas jubilāram vēlēja vēl vismaz 55 gadus veselības, izturības, jūras šalku un saules. Kora
diriģente aicināja visus kopā jubilāram
dziedāt Zigmunda Žukovska dziesmu Lielā zive ar īpaši Salacai veltītu tekstu: – Salacgrīvā šodien lielais jampadracis - Sievu koris taisa lielo traci. Mazais Jančus
sievu kora priekšā stājas, Aizmirst sievas,
ka tās mīļi gaida mājās.
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Korim Salaca – 55

Saposušās un priecīgas ir kora Salaca dziedātājas un viņu diriģents Jānis Lucāns

Jubilejas tortes svecītes pūš visu koru diriģenti. Lai vēlēšanās piepildās!

Salacu jubilejā sveica arī pašmāju senioru deju kolektīvs Saiva un tā vadītāja
Valentīna Kalniņa. Viņa sacīja: – Vēlam
jūsu sirsniņām jaunības trakumu, kājām
ašumu, rokām saules siltumu un balsīm
plašumu, jo mūs vieno viens mērķis – nākamā gada valsts simtgades Dziesmu un
deju svētki! Ja Dieviņš dod, mēs tur tiksimies! Īpašs Saivas paldies par biežo kopābūšanu tika A. Kirhenšteinei un V. Eglītei,
kura 26 gadus nodejoja Saivā un tagad
dzied Salacā.
Ar dziesmām un laba vēlējumiem kori
sveica kultūras pils Ziemeļblāzma jauktais
senioru koris Rudens dziesma, diriģents
Bruno Cabulis un koncertmeistare Kristī-

ne Šmite. Jubilāres saņēma apsveikumus
no Cēsu senioru kora Ābele un tā diriģentes Anritas Rauses, folkloras kopas Cielava, ilggadējās dziedātājas Dzidras Gīzes
un senas kora draudzenes Valdas Loginas. Viņa atminējās: – Mani dzīves gadi
gājuši kopā ar kori, kopā ar jums visiem.
Vēlu, lai dziesma skan cauri gadsimtiem,
jo dziesmā sirds prieku rod, dziesmā sirds
spēku dod. Ceļu no Valmieras uz jubileju
bija mērojuši divi kori – Valmieras Kultūras centra senioru koris Sudrablāse, diriģente Larisa Stivriņa, koncertmeistare
Kristīne Šmite un politiski represēto vīru
koris Baltie bērzi, diriģente Inga Zirne,
koncertmeistare Inese Reinfelde. Valmie-

ras vīri jubilārēm dziedāja Mežrozīti un
laipni aicināja savā pulkā kopīgi dziedāt,
savukārt Sudrablāses dziedātāji pauda
gandarījumu un prieku par savu izredzētību – iespēju būt šajos svētkos. Jauktais
koris Atvasara no Limbažiem kopā ar diriģentu Egonu Beitiku un koncertmeistari
Maretu Beitiku sveica salacgrīvietes un
vēlēja ticību, cerību un mīlestību.
Emocionāli, spēcīgi un skaisti izskanēja
Salacas jubilejas kopkora dziedātā Dievs,
svētī Latviju!. Klausoties to, secinājums
bija viens – šie senioru kori nākamā gada
Dziesmu svētkiem jau ir gatavi. Koncerta
izskaņā koris Salaca sacīja paldies Salac
grīvas novada domei par finansiālo atbalstu, pateicās kultūras nama vadītājai
P. Dzērvei, pasākumu organizatorei I. Jerānei un visiem viesiem, to diriģentiem
un koncertmeistariem. Savukārt kultūras
nama vadītāja lielu paldies sacīja trim svarīgākajiem kora cilvēkiem – A. Zundei,
J. Lucānam un A. Zvejniecei. Viņa uzsvēra:
– Jūs – senioru kori – mums pārējiem esat
kā bākuguns. Ja Latvijā ir šādi seniori, tad
man ir skaidrs, ka Dieviņš svētīs mūsu zemi,
jūs, mūs un ar latviešiem viss būs kārtībā.
Es vēlu ar paceltu galvu, ar skaļām balsīm
iet cauri Salacgrīvas deviņdesmitgadei,
Latvijas simtgadei un Dziesmu svētkiem.
Vienu vārdu sakot – sviniet dzīvi!
Bet kas gan būtu svētki bez jubilejas
tortes ar svecītēm! Lai svecītēs lolotā vēlēšanās piepildās! Un pēc tam vēl izskanēja
kopkora dziedātā Dziesma par deviņiem
novadiem… Daudz laimes dzimšanas dienā!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada jauniešu konference Uzlādē iespēju!
20. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā
pulcējās novada jaunieši savā otrajā konferencē, kuras tēma bija Uzlādē savu iespēju!. To vadīja Salacgrīvas novada Jauniešu
konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Nadīna Mennika-Ozoliņa. Pirms sākt nopietnu darbu grupās, viņa aicināja visus kopā,
kājas dipinot, uzlādēt savu, visu un šīs
dienas pasākuma kopīgo bateriju. Novada
izglītības speciāliste Antra Paegle konferences dalībniekus rosināja rast jaunas idejas, izbaudīt kopābūšanas prieku un radošu
darbu. Viņa sacīja: – Jūs esat tie, kuriem
rūp savas dzimtās vietas, novada un valsts
nākotne. Jūs ar savu darbu, iegūto izglītību, radošumu, darbotiesprieku un entuziasmu varat darīt lielus darbus. Jūs turpināsiet mūsu iesākto, nāksiet ar jaunām
idejām un darbiem. Otrajā novada jauniešu
konferencē klātesošos uzrunāja arī Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Liene Eglīte:
– Vēl pirms pāris dienām ar Gunu necerējām, ka būs tik daudz dalībnieku! Vakar
vēlu vakarā domāju, kā es jūs uzrunāšu.
Izlēmu, ka apsveikuma vietā nolasīšu vēlējumu, ko saņēmu no kāda no jums, atgriežoties darbā: “Lai jaunam startam jauna

enerģija, spēks un radošās iedvesmas. Tu
to vari!”. Novēlējums man salikās kopā ar
šīs dienas tēmu. Šodien mēs savu spēku un
enerģiju veltīsim, lai izvērtētu un “uzlādētu” tēmas, kas ir būtiskas tieši jums – jauniešiem novadā. Mēs runāsim par izglītību,
apmācību, nodarbinātību, uzņēmējdarbību, brīvā laika pavadīšanu, līdzdalību,
brīvprātīgo darbu un smelsimies jaunas
radošās iedvesmas, klausoties pieredzes
stāstus. Uzlādēsim sadarbību, enerģiju! Ja
kaut viens no jums, aizgājis mājās, sapratīs
– “es to varu”, mūsu diena būs izdevusies.
Jaunatnes lietu speciāliste Guna GroteMajore jauniešus aicināja būt drosmīgiem
un uzdrošināties. Viņa uzsvēra: – Jauniešiem taču ir tik daudz iespēju! Galvenais
ir nebaidīties, bet uzdrīkstēties un izpildīt
pirmo un galveno noteikumu – piecelties,
PP jeb “pacelt pakaļu”. Novēlu visiem uzdrošināties, uzlādēt sevi un savas iespējas
ar sapņiem, darbu, enerģiju. Strādājam, un
mums viss sanāks. Arī šodien.
Pēc uzmundrinājuma vārdiem un kopīgas izkustēšanās kopā ar Kristu un Juri
par darbu interešu grupās (tēma – Ideāls
Salacgrīvas novads jauniešiem) stāstīja

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane. Viņasprāt,
ļoti svarīgi, ka šajā konferencē piedalās
novadā strādājošie un lēmumu pieņēmēji.
– Šī ir iespēja kopā ar jauniešiem pārrunāt
novadā notiekošo un uzzināt viņu problēmas, – apliecināja eksperte.
Konferences dalībnieki piecās interešu
grupās izskatīja piecus, jauniešus interesējošus tematus: Izglītība un apmācība, Jauniešu informētība, Jauniešu līdzdalība un
brīvprātīgais darbs, Jauniešu nodarbinātība un Uzņēmējdarbība un brīvais laiks.
Katra darba grupa katrai tēmai astoņu
minūšu laikā noteica problēmu un ieteica
tās risinājumus. Pēc tam katra grupa prezentēja savu tēmu. Galvenais mērķis bija
noskaidrot, ko darīt, lai Salacgrīvas novads
kļūtu vēl foršāks.
Konferences turpinājumā savā uzņēmējdarbības pieredzē dalījās jauniešu projektā
atbalstītā jaunā uzņēmēja Kristīne Ozola
no IK Ledus oga, koprades telpas Ņirbulis
saimniece Liene Some-Tiesnese un skaņu
režisors, mūzikas producents un komponists Jānis Eglītis. Aizraujoši, interesanti,

iedvesmojoši un garšīgi bija šie pieredzes
stāsti, un secinājums ir viens – galvenais ir
uzdrīkstēties un PP!
Konferences izskaņā novada jauniešus
priecēja jaunā un daudzsološā dziedātāja
Patrisha – Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča.
IZM eksperte A. Brinkmane uzsvēra,
ka šādas konferences ir ļoti noderīgas tieši jauniešu līdzdalības ziņā. Paužot savu
viedokli, nosakot problēmas un meklējot
risinājumus, viņi dod ieguldījumu savā novadā, vietā, kur viņi dzīvo. – Ļoti svarīgi,
ka konferencē piedalās arī lēmuma pieņēmēji un novada domes darbinieki, tie, kuri
plāno un maina novada dzīvi. Saredzot un
sadzirdot jauniešu problēmas, pašvaldība
var kaut ko darīt, lai dzīve uzlabotos un
jaunieši justos novadam piederīgāki, svarīgāki un noderīgāki, – viņa secināja.
Jaunatnes iniciatīvu centra Bāka vadītāja Liene Eglīte bija gandarīta par konferences laikā paveikto. Darba grupu ieteikumi
tiks apkopoti un ņemti vērā, uzlabojot jau
izstrādāto jaunatnes stratēģiju un plānojot
nākamā gada pasākumus, jo izvēlētās tēmas novada jauniešiem bija un ir aktuālas.
Ilga Tiesnese
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Jauna
fotoizstāde
Salacgrīvas
bibliotēkā
Pirmais rudens mēnesis Salacgrīvas
bibliotēkā ienācis ar savdabīgu fotoizstādi. Jau visiem zināmais fotogrāfs Laimonis Martinsons atvēlējis skatītāju vērtējumam fotogrāfijas par tēmu Fotogrāfa
acīm – lietas, ko citi nefotografē. Ar dažādas fotoapstrādes tehnikas palīdzību viņš
veidojis interesantu skatījumu uz lietām,
kam mēs bieži ikdienā paejam garām, to
pat nepamanot.
Kāds izstādes apmeklētājs, kurš pats
nodarbojas ar fotografēšanu un ar saviem
darbiem piedalījies fotoizstādēs, priecājās
par autora spēju ne tikai saredzēt, bet arī
citiem parādīt, cik dažādā un interesantā
pasaulē mēs dzīvojam.
Visi fotomākslas cienītāji un interesenti laipni gaidīti aplūkot izstādi un izteikt
savas domas par redzēto! Gaidīsim, ar ko
turpmāk mūs pārsteigs L. Martinsons!
Gunta Zeme,
Salacgrīvas novada bibliotēkas
bibliotekāre

Pastkarte –
īpašs saziņas
veids*
Ar šādu izstādi mūs
iepazīstina Latvijas
Ugunsdzēsības muzejs. Kā katru gadu,
septembrī, apciemojot Ainažu ugunsdzēsības muzeju, mūsu
draugi atveda nelielu
izstādi, kas apmeklētājiem apskatāma muzeja 2. stāvā.
Pasaulē pirmās ilustrētās pastkartes pazīstamas no 1869. gada, kad Vīnes kara
akadēmijas profesors Emanuels Hermanis
piedāvāja ieviest pasta kartītes ar zemu tarifu. Vecākā zināmā Latvijā iespiestā pastkarte vai, kā agrāk dēvēta – atklātā vēstule – zināma no 1894. gada.
Dažkārt pastkartes ir vienīgais pagātnes
liecinieks, kas sniedz ieskatu par tā laika
vēsturiskajiem notikumiem, sadzīvi, arhitektūru, kultūru un cilvēku savstarpējām
attiecībām. Nav apieta arī ugunsdzēsības
un ugunsdrošības tēma. Senajās Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu atklātnēs
skursteņslauķis redzams kopā ar citiem
laimes un pārticības simboliem – zelta naudu, pakavu, cūku, četrlapu āboliņa
lapu u. tml.
Apmeklētājiem ir iespēja vienā no
planšetēm pieķerties spožajai skursteņslauķa pogai un iedomāties vēlēšanos!
Laipni lūgti mūsu muzejā!
Inese Virse,
Ainažu ugunsdzēsības muzeja krājuma
glabātāja

2017. gada 31. oktobris

Salacgrīvas
un Liepupes
vidusskolas skolēni
bibliokuģa Krišjānis
Valdemārs izziņas
braucienā Seno
vraku noslēpums

6. oktobrī Salacgrīvas un Liepupes vidusskolas 9.—11. klašu audzēkņiem bija
iespēja doties izziņas braucienā Seno vraku noslēpums uz Jūrmalu. Ekskursiju organizēja bibliokuģa Krišjānis Valdemārs
radošā komanda, pateicoties Salacgrīvas
novada domes atbalstam un pilsētas bibliotēkas vadītājas Hedvigas Ineses Podziņas iniciatīvai.
Aizbraukuši uz Rīgu un priecājoties par
saulīti, kas darīja visus mundrus un zinātkārus, klausījāmies Ginta Šīmaņa stāstījumā par Ķīpsalu un tās jahtu klubu. Ķīpsala
ir sala Rīgas pilsētā, kas ir 2,7 km gara un
500 m plata, ļoti interesanta ar savu koka
ēku arhitektūru. Nemaz nezinājām, ka būtisku attīstību Ķīpsalas koka arhitektūras
mantojuma saglabāšanā devusi arhitekte
Zaiga Gaile. Šobrīd var vērot krasus pretstatus starp veco un jauno biroju ēku arhitektūru. Ir gan brīnišķīgi restaurētas vecās
ēkas, turpat pamestas koka būdas un nesakopta teritorija, bet blakus – modernas
celtnes. Un vēl Ķīpsala ir slavena ar to, ka
no tās var redzēt burvīgu skatu uz Vecrīgas
panorāmu. Mūs vēl priecēja skats, vērojot,
kā ostā ienāk prāmis.
Pa ceļam uz autobusu apskatījām Rīgas Tehniskās universitātes pilsētiņu ar
daudzajām fakultāšu ēkām. Varbūt kādam
no vidusskolēniem tā nākotnē būs studiju
vieta! Tad devāmies uz Jūrmalas Brīvdabas zvejniecības muzeju, kas atrodas priežu silā pie Lielupes ietekas jūrā. Muzejā
izveidota zvejnieku sēta, un tās aptuveni
2000 eksponātu vēsta par zvejnieku dzīvi un amatu jūrmalā 19. un 20. gadsimtā.
Šeit var apskatīt dzīvojamo māju, klēti
ar ratnīcu, tīklu būdu, zivju kūri, pirti un
citas būves. Tāpat iepazinām enkuru un
zvejas laivu kolekciju, kā arī sīkos sadzīves priekšmetus, ko savā ikdienā kādreiz
izmantojuši zvejnieki. Skolēni ar interesi
pētīja visas senās lietas, tikai, manuprāt,
būtu labāk, ja mēs redzētu arī darbībā, ko
tad īsti ar tām darīja un kā tās darbojās.
Pēc tam devāmies uz Jūrmalas pilsētas
muzeju. Varējām iepazīties ar pastāvīgo

Pētot seno vraku
nosaukumus

ekspozīciju, kas izveidota ļoti interesantā
formā, iepazīstinot ar pilsētas vēsturi 18.—
20. gs., sadzīvi, modi un paradumiem. Šeit
atrodas Latvijā lielākā peldkostīmu kolekcija, senās Jūrmalas pastkartes. Muzejā
pašlaik ir vairākas izstādes, mēs redzējām
Rolanda Beitnera gleznas, Elitas Pureniņas
tēlniecības darbus un Jevgenija Pugina fotoizstādi Mana jūra, kuras atklāšana bija
tieši 6. oktobrī. Bet pēc mākslas baudīšanas mūs gaidīja ļoti interesanta tikšanās
ar zemūdens arheologu Voldemāru Rainu. V. Rains ir cilvēks leģenda. Izmācījies
par jūrnieku, nirēju, zemūdens arheologu,
dzelmei atdevis 50 gadu savas dzīves.
Zemūdens arheoloģijai pievērsies 80. gadu
beigās, un līdz šim ir vienīgais zemūdens
pētnieks vēsturnieks, jo vēsture ir liela
viņa mīlestība. Tāpēc jebkurš priekšmets,
kas izcelts no dzelmes, viņu interesē kā
vēsturiska liecība. Pa šiem gadiem nevar
saskaitīt, kur būts un cik projekti īstenoti.
Staburags Daugavā, pieminekļa Sējējs galvas meklēšana Rūjas upē, Niedrāju ezerā
atrastā vienkoce, Karostas dīķis… Daudz
projektu bijuši saistīti ar Jūrmalu, bet būts
arī daudzās vietās pasaules ūdeņos. Pēc
tautības nebūdams latvietis, viņš runā bagātā latviešu valodā, pauzdams izcilas
zināšanas par latviešu vēsturi un kultūru.
Mums tika stāstījums par vācu kuģiem
Latvijas ūdeņu dzelmē, par interesantiem

Sākumskolēni iepazīst mežā notiekošo

* Rakstā izmantoti materiāli no Latvijas
Ugunsdzēsības muzeja krājuma.

Dod lietām
otru dzīvi!
Svētciema Saietu centra telpās bez
maksas tiek piedāvātas dažādas lietotas
mantas, apģērbi un apavi. Darbosies arī
maiņas punkts. Varat atnest mantas, apģērbu, apavus vai citas vēl derīgas lietas,
ko paši vairs nevarat izmantot, pretim
paņemot to, kas iekrīt acīs un visvairāk
nepieciešams.
Darba laiks: otrdienās, trešdienās,
piektdienās no 9 līdz 15.

atradumiem – piemēram, atrasts kuģis,
pilns mucām ar monētām, cits – pulksteņiem. Viņš rādīja arī savus atradumus, par
katru pastāstot. Nodarboties ar zemūdens
arheoloģiju V. Rainam ir dzīves aicinājums, viņš savu ikdienu bez tās nevar iedomāties. Jāapzinās gan, ka stāstījumā viss
izklausās bezgala viegli un romantiski, bet
ir ļoti daudz jāmācās, lai apgūtu šo profesiju. Mācību grāmatas jāiemācās no galvas.
Kāpēc? Atrodoties zem ūdens, nesameklēsi lapaspusi, kur kas rakstīts, un katrā situācijā zibenīgi jāzina, kā rīkoties. Darbs notiek tumšos apstākļos, vairāk jāpaļaujas uz
rokām, nevis acīm. Nodarbības, lai apgūtu
niršanu, notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem, interese ir liela. Bet pētnieks atklāja arī to, ka ekspedīcijas valsts nefinansē,
viss ir pašu līdzekļi, piesaistot sponsorus.
Tāpēc to var saukt par sirdsdarbu, jo netiek domāts par peļņu, bet ar aizrautību tiek
pētīta zemūdens pasaule. Un tā ir izpētīta
krietni mazāk nekā kosmoss, tāpēc, ko pētīt, pietiks visiem, lai tik būtu, kas to dara!
Pavisam nemanot, diena bija paskrējusi, mēs, daudz jauna redzējuši un dzirdējuši, devāmies mājup. Skolēnu vārdā
paldies Salacgrīvas novada domei, bibliokuģa radošajai komandai, G. Šīmanim un
H. I. Podziņai!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Nodarbību laikā skolēni varēja iepazīties ar putnu un dzīvnieku paradumiem, pataustīt
zvēru ādas un pārbaudīt savas zināšanas, nosakot zvēru pēdas

18. septembrī, kad aiz loga vējš lieca
koku zarus un lietus nemitējās, skolā pēc
pedagogu uzaicinājuma ar izglītojošām
nodarbībām ciemojās apmācības centrs Pa-

kalnieši. Tā mājvieta atrodas skaistā vietā
Madonas novada Vestienas pagastā, Viešūra ezera krastā netālu no Gaiziņkalna. Bet
šajā dienā atraktīvās nodarbību vadītājas

ciemojās pie sākumskolēniem Salacgrīvas
vidusskolā. Jau 11. gadu skola iesaistās
projektā Mammadaba Meistarklase un otro
gadu Ekoskolu projektā. Tāpēc ļoti svarīgi izglītot skolēnus par notiekošo mežā,
apkārtējā vidē, palīdzēt viņiem iepazīt dabas bagātības, prast novērtēt, ko cilvēkam
sniedz daba, attiekties pret to saudzīgi.
Nodarbību laikā skolēni varēja iepazīties ar meža iemītnieku – putnu un dzīvnieku – paradumiem, pataustīt zvēru ādas un
pārbaudīt savas zināšanas, nosakot zvēru
pēdas. Interaktīvās nodarbībās, darbojoties
ar dažādām spēlēm, klausoties nodarbību
vadītāju stāstījumos, skolēni nostiprināja
gan savas iepriekš iegūtās zināšanas par augiem un dzīvniekiem, gan uzzināja daudz
jauna. Visjautrākais bija dabas tēlu tērpu
teātris. Skolēni varēja izvēlēties dažādus
tērpus, lai pārtaptu – viens par zaķi, otrs par
vāveri, vēl kāds par citu dabas tēlu. Visas
nodarbības lika skolēniem domāt, analizēt, secināt. Viņi bagātināja savu valodu ar
jauniem vārdiem, nosaukumiem. Paldies
nodarbību vadītājām Velgai Senkovskai,
Sarmītei Rukmanei un Danutai Kiopai!
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore
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Ekoskolu apbalvošanas
pasākumā

Piketā pie Brīvības pieminekļa arī Liepupes un Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi un pedagogi

Ekoskolu apbalvošanas svinību pasākums noritēja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Pirmajā pasākuma daļā skolas
saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties
ar labās prakses piemēriem no kolēģu darba. Apbalvoto skolu un pirmsskolas iestāžu rindās ir gan tās izglītības iestādes, kas
Ekoskolu programmā iesaistījās pirmo
gadu, gan tās, kuras šo programmu īsteno
jau ilgi – pat 15 gadu.
Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus,
izglītības iestādēm visa mācību gada garumā jāīsteno vides izglītības programma
un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā,
kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs
iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību. Latvijas
Ekoskolas nosaukums 2017./2018. mācību
gadam piešķirts 67 izglītības iestādēm, tajā
skaitā Salacgrīvas vidusskolai, kas jau
pirmajā gadā sekmīgi iesaistījās Ekoskolu
programmā. Izvērtētāja secinājums: – Lai
gan skola pretendē uz sertifikātu, domāju,
ka tā ir atbilstošs kandidāts zaļajam karogam. Programma skolā tiek mērķtiecīgi
īstenota, visos posmos iesaistīti skolēni,
skola atvērta sadarbības partneriem, kā
arī iesaista sabiedrību un uzrunā medijus. Latvijas Ekoskolas nosaukums piešķirts arī Liepupes vidusskolai. Uz Zaļo
karogu skola var pretendēt tikai otrajā
darbības gadā. Starptautiskais Zaļais karogs 2017./2018. mācību gadam piešķirts
131 izglītības iestādei, bet dažām piešķirtas

pateicības par darbu Ekoskolu programmā 2016./2017. mācību gadā. Klātesošos
uzrunāja un sveica Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts sekretāra vietniece, departamenta direktore Evija Papule, Vides
izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme, arī
pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas, Ekoskolu koordinators Latvijā
Daniels Trukšāns un vēl citi. Gan E. Papule, gan citi runātāji uzsvēra, ka ekoskolas ir
22. gadsimta skolas. Pirmā daļa beidzās ar
kopīgi sacerētu, humora pilnu Ekoskolas
himnu.
Pasākuma otrajā daļā sekoja kampaņas
Zaļais aicinājums atklāšana. E. Papule un
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa informēja par starptautisku izglītības akciju
Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā.
Šogad tās vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas
patēriņš un veselīgs dzīvesveids. Tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties
gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā Katram šķīvim savs stāsts, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu,
nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Klātesošie
uzzināja, ka Latvijā Ekoskolu rīcības dienas notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim.
Pēc pasākuma LNB Ziedoņa zālē visi
tika aicināti pievienoties kopīgā kampaņas

atklāšanas gājienā Izmetam pārāk daudz,
kas notika no LNB līdz Brīvības piemineklim.
Gājiena mērķis bija pievērst sabiedrības
uzmanību tam, ka Latvijā izmetam atkritumos aptuveni ceturto daļu no visas saražotās pārtikas. Lai arī grūti panākt, ka pārtika
vispār nenonāk atkritumos, šāda daļa ir
nepiedodami liela, un noteikti gan skolās,
gan mājās varam daudz darīt, lai to samazinātu. Gājiena mērķauditorija šoreiz bija
tieši sabiedrība un mediji, tāpēc ļoti svarīgi bija veidot interesantus un aizraujošus
plakātus, kuros parādīta problēmas būtība – katrs ceturtais novāktais kartupelis,
burkāns, tomāts, gurķis utt. nonāk atkritumos, tātad ir izaudzēts bezjēdzīgi.
Viss pasākums bija interesants. Diena
pagāja nemanot, uzkrājot arī jaunu pieredzi turpmākajam lielajam darbam. Salac
grīvas vidusskolas šī gada tēma ir Ēdam
atbildīgi!. Tas ir starptautisks projekts,
kurā piedalās deviņas valstis.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas Latvijā darbojas jau 15 gadu. Salacgrīvas vidusskolu
pasākumā pārstāvēja skolas ekopadomes
10. klases meitenes Linda Ivanova un Monta Mieze un koordinatore Lolita Valaņina.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
Ekoskolas koordinatore

Salacgrīvas vidusskola kļuvusi
par Junior Achievement Latvija
dalībskolu

Priecīga ziņa Salacgrīvas vidusskolas
skolēniem – 2017./2018. mācību gadā
esam kļuvuši par programmas Junior Achievement Latvija (JAL) dalībskolu. JAL
ir praktiskās biznesa izglītības organizācija, kuras mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā
un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā,
mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikas tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. JAL
ir viens no 37 Junior Achievement World
wide tīkla biedriem kopš 1991. gada, katru gadu nodrošinot Eiropā aprobētu un
Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās
biznesa izglītības programmu pieejamību
aptuveni 60 000 skolēnu visā Latvijā visos
izglītības līmeņos. Organizācija nodrošina
savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas

paaugstināšanas un tālākizglītības pro
grammas gan Latvijā, gan ārzemēs.
Ko šajā sadarbībā iegūs Salacgrīvas
vidusskolas skolēni? Jaunas zināšanas un
iespēju izveidot savu mācību uzņēmumu,
pārbaudot savus spēkus un idejas praktiskā darbībā. Skolēnu mācību uzņēmums
ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs
raksturs. Skolēni ražo un pārdod preces
vai pakalpojumus, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā.
Ieceri iesaistīties JAL skolēnu mācību
uzņēmumu programmā, tiekoties uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē 19. septembrī, atbalstīja arī novada domes pārstāvji
un Salacgrīvas novada uzņēmēji.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

Salacgrīvas vidusskola arī ir saņēmusi zaļo
diplomu

Pārtikas atkritumu
svarīgākie fakti:

l

l

l

l

l

pasaulē šobrīd tiek izmesta atkritumos viena trešā daļa no visas saražotās pārtikas. Latvijā – aptuveni 25%.
Latvijā ik gadu tiek izmests vairāk
nekā 110 kg pārtikas uz vienu cilvēku
(LASA dati);
izmaksas izmestajai pārtikai ir
aptuveni 70 EUR gadā vienam
Latvijas iedzīvotājam. Latvijā kopā
gada laikā izmetam pārtiku apmēram
140 miljonu EUR apmērā (homo
ecos:);
pasaulē pārtikas atkritumi ir atbildīgi
par 8% no cilvēka radītajām klimata
pārmaiņām (FAO);
aptuveni 30% pasaules
lauksaimniecības zemes tiek
izmantoti, lai audzētu pārtiku, kas
netiek apēsta (FAO);
apmēram 20% pasaules saldūdens
patēriņa rodas, lai audzētu pārtiku,
kas pēc tam nonāk atkritumos (FAO).

Lai dzīvība
nepārtūkst…
Šos vārdus saprot donori – asins devēji. Viņi atdod labāko no sevis – veselību,
dzīvības spēku, enerģiju, lai kādam slimniekam atgrieztu veselību, vai pat kritiskā
brīdī pavērtu ceļu dzīvībai.
5. oktobrī Salacgrīvā notika trešais
asins pārliešanas stacijas izbraukums. Par
nožēlu jāteic, ka donoru skaits samazinājies, asinis šajā dienā nodeva 31 donors,
atteikumus veselības stāvokļa dēļ saņēma
14. Pateicamies visiem, kuri saprot un izpilda šo cēlo misiju! Goda donore Daiga
Gaile asinis nodeva 111. reizi, Lolita Pommere – 62., Oksana Močāne – 42., Ilona
Ķirse – 40. reizi. Pirmo reizi asinis nodeva
Endija Eglīte, Andis Jēkabsons un Kristofers Pommers. Mums patiess prieks par
visiem donoriem, īpaši par jaunajiem.
Pēc asins nodošanas donori saņēma
siltas pusdienas, par ko gādā Salacgrīvas
pašvaldība.
Aicinām iesaistīties un atbalstīt donoru
kustību, jo mēs, veselie, varam palīdzēt.
Vesels cilvēks asinis var ziedot trīs reizes
gadā. Aicinām kļūt par donoriem!
Ilga Līdaka,
Salacgrīvas Sarkanā Krusta aktīviste
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Otrais gads Ekoskolu programmā
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē.
Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pašā laikā savu
efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi,
saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi
par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie
tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē
iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tā
veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā
norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot
vadlīnijām par nepieciešamajiem septiņiem elementiem Ekoskolu programmā.
Šie elementi ir:
l eko-padome;
l skolas vides pārskats;
l skolas vides rīcības plāns;
l pārraudzība un izvērtēšana;
l sasaiste ar mācību procesu;
l skolas un sabiedrības iesaistīšana;
l vides kodekss.
Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides
tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās
grupās. Ekoskolu programmā iesaistītajai
skolai ik gadu jāizvēlas kāds no tematiem,
ar ko visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu.
Salacgrīvas vidusskola šajā mācību
gadā piedalās projektā Ēdam atbildīgi!. Tas nozīmē, ka mūsu skolas visa gada
tēma ir Pārtika. Strādājot pie šīs tēmas,
skola papildus pievērš uzmanību arī pārējām tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens
transports, veselīgs dzīvesveids, skolas
apkārtne, klimata izmaiņas un mežs.
Skolā jau darbojas ekopadome, uz tās
stenda regulāri tiek izlikta jaunākā informācija par aktuālo vides jomā, ir gatava
ekoskolas misija – vides kodekss. Tam
jāparāda, kādas iniciatīvas skola gatavojas veikt vides situācijas uzlabošanai.
Kodekss ietver rīcības plāna galvenos
mērķus. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums

gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību un vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī
par pārtikas sadalījumu pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot
apzināties atbildību par savu ķermeni, arī
skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas
ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika
ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis
temats nesaraujami saistīts ar daudzām
vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas
prizmu veicina sistēmisku domāšanu un
ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu
veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.
Skolas mājaslapā būs pieejams gan rīcības plāns 2017./2018. m.g., gan skolas
vides novērtējums. Ir aizvadīts viens ceturksnis jaunajā mācību gadā, bet padarītais darbu sarakts ir paliels:
l izveidota jauna ekopadome;
l pieņemts vides kodekss, ar kura gala
versiju var iepazīties gan pie galvenās
ieejas, gan pie ekodēļa, gan 2. stāva gaitenī;
l no septembra pirmajām dienām skolā
bija ābolu un bumbieru akcija Ja tev par
daudz, nes uz klasi!. Skolēni un skolotāji
nesa uz skolu dārzā izaudzēto, lai tie, kuriem nav pieejami šie augļi (arī dārzeņi),
varētu cienāties, jo pašu izaudzēts ir ekoloģisks;
l visu septembri tika veikta pārtikas
atkritumu uzskaite skolas ēdnīcā. Jāpiebilst, ka šie atkritumi netiek izmesti
konteineros, bet tos nogādā mājdzīvnieku
barošanai;
l klasēs veikta skolēnu aptauja par
ēdiena kvalitāti un vēlamo ikdienas
ēdienkarti skolas ēdnīcā;
l notiek vecāku un skolēnu aptauja par
paradumiem ģimenē;
l ēdienu kvalitāti regulāri novērtē skolas
medmāsa;
l bijusi tikšanās un konstruktīva saruna ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju pārstāvi V. Būmani. Pārrunāts, kā
uzlabot ēdienkarti, lai pārtikas atkritumu
daudzums samazinātos, tas nozīmē, lai
skolēni ēstu piedāvāto ēdienu. Protams,
nevar izdabāt tikai skolēnu vēlmēm, jo pastāv arī Ministru kabineta noteikumi, kas
jāievēro, veidojot ēdienkarti. Skolēni jāizglīto;
l pārtikas atkritumu samazināšanas jautājumu pēta arī skolas jauno vides līderu
grupa, kas mācās, kā informēt skolēnus,

kādus izglītojošus pasākumus organizēt
skolā;
l 3.a, 3.b, 3.c un 4.b piedalījās projektā
Kartupelis. Tā mērķis bija iepazīt kartupeļu audzēšanas procesu, attīstot pētnieciskās, sadarbības un analizēšanas prasmes.
Skolēni visu vasaru audzēja kartupeļus
puķu podos, lai septembrī visu skolu komandas pulcētos uz kopīgu to izrakšanu,
svēršanu;
l septembra beigās sākumskolas klases
un 7.a klase sāka dalību Putras programmā ar devīzi Auzās ir spēks!. Sākumskola šo projektu uzsāka ar veselīgas
putras vārīšanu svaigā gaisā Miķeļdienā.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas
Dzirnavnieku, Veselības ministriju, Valsts
izglītības satura centru un Slimību profilakses un kontroles centru;
l sākumskolas skolotāji pie galvenās ieejas izveidoja latviešu zemnieka Miķeļa
tēlu, kas simbolizē ideju, ka pārtikā vajadzētu izmantot vairāk vietējo produktu;
l uz viena no skolas kāpņu posmiem ir
atgādnes par atbildīgu ēšanu;
l visas klases jau sākušas gatavoties Pasaules pārtikas dienai. Tiks pagatavoti
izglītojoši plakāti par dažādiem pārtikas
produktiem, par to ceļu līdz mūsu šķīvim.
Plakāti ļaus ieskatīties, kas slēpjas aiz
mūsu šķīvja, kādas ietekmes uz vidi un
cilvēkiem, kas ražo mūsu izvēlēto pārtiku.
Tas palīdzēs ne tikai izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, bet panākt arī
izmaiņas domāšanā, prasmi novērtēt to,
ko iegādājamies veikalā;
l skolotāji piedalījās Starptautiskā izglītības akcijā Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā. Daži skolotāji vadīja stundu
Katram šķīvim savs stāsts un nodarbības
aprakstu aizsūtīja UNESCO LNK;
l 10 klases pieteikušās Mammadaba
meistarklasē;
l 1.b, 2.a un 2.b klase pieteikušās Starptautiskā Ekoskolu bioloģiskās daudzveidības projektā Lielās augu medības;
l skolā turpinās vides novērtējums;
l skolotāji plāno mācību saturu atbilstoši
Ekoskolas gada tēmai un iesniedz koordinatorei;
l skola pieteikusies ZAAO vides projektā Cilvēks vidē – otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu (makulatūras)
vākšanas akcijā un konkursā Lielie palīgi lielos darbos;
l arī šajā mācību gadā skolēni aicināti

Salacgrīvas vidusskola šajā mācību gadā
piedalās projektā Ēdam atbildīgi!

piedalīties izlietoto bateriju vākšanas
konkursā Tīrai Latvijai!;
l 10. oktobrī 4. klašu skolēni piedalījās
biedrības Daibes ilgtspējas centrs projektā
Mobilā vides izziņas klase;
l no 30. oktobra līdz 5. novembrim
notiks Ekoskolu Rīcības dienas. Tā ir
Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu
dzīvesveidu. Kampaņa mudina Ekoskolu
jauniešus un ikvienu skolas pārstāvi būt
par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā,
rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. Skolēnu gatavotos izglītojošos plakātus varēs skatīt Salacgrīvas
pilsētas bibliotēkā.
Vēl daudz darāmā. Bet prieks, ka,
skolai darbojoties Ekoskolu programmā,
skolēni vides jautājumus uztver nopietnāk, ģimenēs vairāk domā par atkritumu
šķirošanu, resursu taupīšanu, atbildīgāku
iepirkšanos. To pierāda aptaujas anketas.
Ja gribam dzīvot zaļā novadā, tad mums
visiem arī zaļi jādomā!
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

Mobilā vides izziņas klase Putringo arī Salacgrīvas vidusskolā
Salacgrīvas vidusskolā
Šajā mācību gadā biedrība Daibes
ilgtspējas centrs projekta Mobilā vides
izziņas klase laikā īsteno vairāk nekā
20 vides izziņas stundu Vidzemes
skolās. 10. oktobrī nodarbības notika
Salacgrīvas vidusskolā. Viss nepieciešamais mobilai mācību klasei ierīkots
mikroautobusā. Mācību stundas laikā
skolēniem bija iespēja vērot eksperimentus minilaboratorijā un pašiem
veikt dažādus, vides procesu izziņai sagatavotus praktiskos darbus, iepazīties
ar aprites ekonomikas principiem un
līdzdarboties radošajās darbnīcās, pārvēršot šķietamus atkritumus noderīgās
lietās.
Vides izziņas mācību stundā piedalījās 4.a un 4.b klases skolēni, jo vienlaikus iespējams nodarbināt 30 bērnu. Skolēniem tika dota iespēja izzināt cilvēka
un vides mijiedarbības milzīgo nozīmi
veselīgas apkārtējās vides uzturēšanā.
Radošajās darbnīcās no šķietami nederīgām PET pudelēm skolēni veidoja
jaunus, ikdienā noderīgus priekšmetus – spēli un plastmasas maisiņu turētāju. Skolēni varēja apskatīt nodarbību
vadītāju atvesto paklāju, kas tamborēts
no iepirkumu maisiņiem, spilventiņu,
kas pagatavots no vairs nevalkājama
džempera, un citas lietas, kuras radītas

no it kā izmetamām lietām. Bet vislielākais prieks bija par pašu gatavoto
spēli no PET pudeles. Tika sarīkotas
improvizētas sacensības. Skolēni uzzināja, kas ir kustība ZERO WASTE. Ar
lielu interesi tika veikti un vēroti dažādi
eksperimenti, pierādot ogļskābās gāzes
esamību traukā, arī skābekļa esamību
citā traukā. Skolēni brīnījās, kāpēc no
glāzes neizlīst ūdens, glāzi apgāžot otrādi, kā piepūšas balons bez viņu palīdzības.
Ar šī projekta starpniecību tiek nodrošinātas ne tikai zināšanas un praktiska pieredze skolēniem, bet arī sniegts
atbalsts dabaszinību skolotājiem vides
izglītības integrēšanā obligātajā mācību saturā. 4. klašu skolēni dabaszinībās
tieši tagad apgūst tēmu par skābekļa un
ogļskābās gāzes apriti. Tā kā esam ekoskola, šīs nodarbības nostiprināja pārliecību, cik svarīgi domāt par to, kā mēs
attiecamies pret vidi, ko katrs varam
darīt, lai arī nākamās paaudzes varētu
dzīvot zaļā Latvijā, lai mazinātu savu
ietekmi uz vidi, uz klimata izmaiņām.
Paldies jaukajām un zinošajām nodarbību vadītājām Elīnai Freimanei,
Lienei Elbretei un Ievai Freimanei!
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

10. oktobris ir Starptautiskā putras diena. Arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni
aktīvi putringo – piedalās
nodarbībās, kurās iepazīstas
ar veselīgu uzturu, putras
nozīmi ikdienas ēdienkartē
un aktīvi paši gatavo putras.
Šīs programmas iniciators ir
AS Rīgas Dzirnavnieks (Herkuless), kas projektu īsteno
sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura
centru (VISC) un Slimību
profilakses un kontroles centru (SPKC).
Salacgrīvas
vidusskola
šajā programmā jau piedalās
vairākus gadus. Šajā mācību
gadā tas ir īpaši aktuāli, jo kā ekoskola piedalāmies projektā Ēdam atbildīgi!. Tās mērķis
ir popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu
un radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas.
Graudaugi ir viena no nozīmīgākajām
produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni
un vecāki mainītu savus ikdienas paradumus
un daudz biežāk ēstu šādus ēdienus, it īpaši
veselīgās putras. Pēc uztura speciālistu ieteikumiem graudaugiem jābūt aptuveni pusei mūsu uztura apjoma. Papildus tēmai par
graudaugu veselīgumu skolēni tiek izglītoti,
kā veikalā izvēlēties drošus produktus, lielāku uzmanību pievēršot vietējiem produktiem,
vides saudzēšanai – ZERO WASTE idejai.

     Šī gada putras programmas
devīze ir Auzās ir spēks!.
Skolēniem ir iespēja interesantā un viņiem saprotamā
veidā uzzināt par graudaugu
labvēlīgo ietekmi uz veselību un organismu kopumā.
Katru gadu Putras programmu Salacgrīvas vidusskolā
1.—4. klašu skolēni iesāk ar
putras vārīšanu lielos katlos
uz ugunskura. Tiek dziedāta
īpaša putras dziesma. Oktobrī pasākumi notiek klasēs.
10. oktobra skolas ēdienkartē
arī bija putra. Bet sākumskolas skolēniem visinteresantākās nodarbības ir, kad paši
var vārīt putru, izvēlēties
piedevas, servēt savu šķīvi acīm tīkamu, jo
ēdam ne jau tikai ar muti, bet arī ar acīm.
Rezultātā visi ļoti labi ēd pašu pagatavoto un
nepaliek pārtikas atkritumi. Savu gardo putru
vārīja arī 4.a klases skolēni un izveidoja savu
Putras programmas reklāmu. Putra bija tik
garda, ka bija jāvāra atkārtoti. Tas nozīmē, ka
bērniem putras garšo.
16. oktobrī ir Pasaules pārtikas diena, kad
visās klasēs skolēni runā par pārtiku, kā tā
ceļo līdz mūsu galdam, ka labāk izvēlēties
vietējos produktus, kāpēc. Gatavojām izglītojošus plakātus.
Lolita Valaņina,
ekoskolas koordinatore
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Salacgrīvas novadā viesojas igauņu uzņēmēji
5. un 6. oktobrī Salacgrīvas novadā viesojās 19 uzņēmēju grupa no Viljandi apriņķa Igaunijā, rīcības grupas MTÜ Mulgimaa Arenduskoda darbības teritorijas.
Viņu mērķis bija gūt pieredzi, iepazīstoties
ar dažādiem šīspuses uzņēmumiem. Vizīte
notika projektā Igaunijas-Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma (INTERREG).
Projekta partneros ir arī Salacgrīvas novada dome un publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon. Igauņu
viesošanās sākās ar Carnikavas novada
SIA Krupis un novadpētniecības centra
apmeklējumu. Uzņēmumi, ko viesiem piedāvāja apmeklēt Salacgrīvas novadā, bija
daudz un dažādi. Viņi apskatīja kūdras ieguves uzņēmumu SIA Lauga, apciemoja
keramiķi Arni Preisu un iztaujāja SIA Bišu
zeme saimniekus par gaļas pārstrādes cehu
un jauno tirgotavu blakus krogam Sidrabiņi, viesojās arī Svētupes nēģu tacī. Viesi
pusdienoja Birzgaiļos, kur pie Lijas Jok
stes var ne vien labi paēst, bet arī uzzināt
un apskatīt, kā tur īstenoti vairāki Eiropas
finansēti vai atbalstīti projekti. Vizīte noslēdzās izstāžu zālē-veikalā Radīts Salacgrīvas novadā.
Igaunijas uzņēmējus varēja sastapt arī
koprades telpā Ņirbulis Salacgrīvā. Viena
no tās veidotājām Liene Some-Tiesnese
izrādīja telpas, kā arī pastāstīja, kas tajās
notiek. Igaunijas pusē uzņēmēju braucienu organizēja vietējās rīcības grupas va-

Interesanta izvērtās igauņu uzņēmēju saruna koprades telpā Ņirbulis ar tās vadītāju Lieni
Somi-Tiesnesi

dītāja Anneli Rosalu. Viņas organizācija
apvieno 10 vēsturiskā novada pašvaldības
(līdzīgi kā Jūrkante un Brasla šaipusē) un
ir arī projekta vadošais partneris. A. Rosalu pastāstīja, ka apmeklējuma galvenais
mērķis ir gūt idejas, kā sadarboties ar Latvijas uzņēmējiem. – Varbūt varam pārdot
savus produktus Latvijā? Iespējams, ka
šeit ir kaut kas interesants, ko tirgot Igaunijā? – viņa sprieda. Vienam uzņēmējam
no Igaunijas atbraukt ar savu preci, piemē-

Neklātienes
ceļojums uz Polijas
Tatriem
Lietainā oktobra pēcpusdienā Liep
upes bibliotēkā notika kārtējais pasākums
no cikla Apceļosim pasauli. Šoreiz par
saviem piecu dienu ceļojuma iespaidiem
vasaras nogalē uz Tatriem mums pastāstīja
Anda Alsberga.
Pirms ceļojuma viņa iepazinusies ar
kalnu maršrutiem mājaslapā www.tatri.lv,
rezervējusi viesnīcu www.booking.com
un abi ar vīru devušies ceļā. Anda stāsta: – Šoreiz piedzīvojumi sākās pie Lietuvas – Polijas robežas. Uzpildot degvielu,
ieraudzījām, ka mašīna aizdomīgi sākusi
atstāt aiz sevis slapjumu... Izspriedām, ka
jākoriģē maršruts un jābrauc uz tuvāko
lielāko pilsētu – Belostoku. Tur – paldies
laipniem poļu paniem – mašīnas „slapināšana” tika novērsta. Ar divu stundu nobīdi
turpinājuši ceļu uz galamērķi – Zakopanes
pilsētu Polijas Tatru pakājē. – Ceļi – vai nu
ļoti labi, vai remontā – tāpēc mūsu ātrums
svārstījās no 140 km/h uz ātrgaitas šosejas līdz 30 km/h uz remontējamiem ceļiem.
Tā nu pēc 23.30 piebraukuši pie viesnīcas,
vairs īsti necerot, ka tiks rezervētajās gultās. Bet paveicās – viesnīcas darbinieces
bija aizsēdējušās, svinot kādas kolēģes
jubileju, un pārsteigtas, bet laipnas ierādījušas ērtu istabiņu. – Vēlāk atklājās, ka
tā bija ar spoku, kurš čīkstināja durvis,
apgāza balzama pudeli un rādījās sapņos!
No rīta ceļš veda uz pirmo tuvāko kalnu taku – uz Koscielsko ieleju. Maksa par
ieeju – apmēram 5 eiro. – Pirmais secinājums – poļu ir daudz! Visa taka bija pilna
ar poļu tūristiem. Bet nekādu konfliktu vai
starpgadījumu – visi laipni, pieklājīgi un
izpalīdzīgi. Šajā maršrutā ir trīs populārākās alas, viena no tām – Mroznas – aprīkota ar apgaismojumu, un par to jāmaksā,
bet pārējās alās var katrs iet pats uz savu
atbildību un līst, kur tīk. Smoča Jama alā
pa klinti jāuzrāpjas kādus 10 m, turoties
pie ķēdēm, un tad kā akā tajā var iekāpt
pa trepēm. Iespaidīgi! Turpat netālu ir vēl
viena ala – Milna. – Sākums pagāja tupus, rāpus, guļus. Slapjumā! Pēc tam jau
stāvus ar intuīcijas un baterijas palīdzību

virzījāmies uz priekšu. Ja intuīcija nostrādā un ieraugi pareizās zīmes, no 1835 m
garās alas var tikt laukā citā kalna pusē.
Mums nepaveicās – ielīdām kaut kur nepareizi un pēc diezgan lielas panikas devas atgriezāmies turpat, kur ienācām. Gar
taku tek ļoti dzidra un auksta kalnu upīte –
Kosielsko. Var noskaloties, bet dzert nevajag – par to nācās pārliecināties nākamajā
rītā, kad no numuriņa nevarēja atiet tālāk
par 200 m.
Nākamās dienas maršrutā bija Morskoe
Oko. Izrādās, pa taku, kas ir asfaltēts ceļš
6 km garumā pret kalnu (ar ļoti daudziem
poļu tūristiem), var nokļūt pie maza ezeriņa ar kafejnīcu blakus un ieraudzīt tur tik
daudz cilvēku, ka nav pat kur apsēsties,
lai apēstu līdzpaņemto maizīti. – Atpakaļceļam izmantojām ekskluzīvo iespēju
vizināties zirgu pajūgā, lai vismaz kaut
kā izjustu Polijas autentiskumu. Vakarā
devušies uz Zakopanes pilsētas centru. Ievērojamākās vietas – sena kapliča, skaista
baznīca, akvaparks, tirgus iela, kurā tirgo
interesantus suvenīrus, ir daudz kafejnīcu,
veikalu. Bet pilsētiņa vairāk pielāgota ziemas aktivitātēm – droši vien ziemā tur ļaužu ir vēl vairāk. – Pēdējā dienā nolēmām
„iekarot” Polijas Tatru augstāko virsotni – Kasprovi Vierh. Šoreiz bijām nolēmuši
izmantot pacēlāju, kas atiet no Kuznicas.
Kad ieraudzījām rindu, sapratām, ka neesam pareizajā vietā un laikā. Kad divas
stundas bijām stāvējuši, rinda bija pavirzījusies par pieciem metriem. Izrādījās, ka
biļetes uz pacēlāju var iegādāties internetā... Nu, citi tā arī bija darījuši. – „Metām
plinti krūmos” un devāmies prom. Pa
ceļam izkāpām un izbaudījām pacēlāja
priekus netālu no savas viesnīcas – protams, ne uz augstajiem kalniem, bet arī
skaisti – kalnus, kuros gribējām nokļūt,
varējām redzēt no tāluma.
Visi pasākuma dalībnieki teica lielu
paldies Andai par interesanto stāstījumu
un skaistajām kalnu skatu bildēm.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

ram, uz tirgu šeit ir gana sarežģīti. Kontakti ar vietējiem ļaudīm šajā ziņā var daudz
palīdzēt. A. Rosalu uzsvēra, ka pieredzes
apmaiņas brauciens viņas vadītajai grupai
ir vērtīgs arī ar to, ka ļoti dažādi uzņēmēji
divas dienas pavada kopā autobusā, sarunājas un arī savstarpēji dalās pieredzē.
Viņi iepriekš nebija pazīstami, pat ja
kāds par kādu bija dzirdējis vai kaut kur
sastapies. Divas Latvijā pavadītās dienas
A. Rosalu novērtēja kā ļoti piepildītas.

Vizītes pirmajā vakarā iepazīties ar
kaimiņvalsts kolēģiem seminārā viesu
namā Vecmuiža bija aicināti arī Salacgrīvas un biedrības Sernikon teritorijā esošie
uzņēmumi. Sabraukušie bija apmierināti
gan ar informācijas apmaiņu, gan to, ko
viņiem stāstīja Edgars Pudzis no Rīgas
Tehniskās universitātes. Salacgrīvas uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra
Eizenberga un novada pašvaldības projektu koordinatore Solvita Kukanovska
secināja, ka lektors ļoti vienkārši un saprotami mācējis pastāstīt, ko Eiropas Savienība no mums grib (par dažādām regulām), kā arī piedāvājis ieskatu tajā, kas
izpētīts, secināts un no dažādu speciālistu
viedokļa ir labs un perspektīvs pārrobežu
sadarbībā.
Šis bija pirmais pasākums pārrobežu
sadarbības projektā. Salacgrīvas novada
uzņēmējiem būs iespēja doties atbildes
vizītē uz Igauniju. To plāno pavasarī.
27.—29. oktobrī Salacgrīvas uzņēmēji piedalījās Vindheimas rudens tirdziņā
Vācijā, kur tirgojās ar mājražojumiem,
amatnieku darinājumiem un tamlīdzīgām
precēm. Šāda pieredze mūsējiem ir pirmo
reizi, un, vai tas ir izdevīgi, varēs spriest
pēc atgriešanās mājās, bet sevi parādīt un
citus apskatīt varētu būt interesanti.
Linda Tauriņa,
laikraksts «Auseklis»

Rīgas priedes gēni
latviešos

Uzsākot Latviešu fonda
atbalstīto projektu Kopsim jūras gēnus latviešos bibliokuģa
Krišjānis Valdemārs komanda
pat neprognozēja, ka projektā iesaistīto atsaucība būs tik
liela un interese, nudien, rosinoša. Labas, vērtīgas lietas apaug ar citām vērtīgām lietām
un veidojas pozitīvs kopums,
kas uzrunā un rosina darīt labus darbus. Projekti, darbi
savijas ciešā kopumā, lai galarezultātā iegūtais ļauj secināt – viss notiek tā, kā jānotiek, un rezultāts sasniegts.
Tāda nu paaugusies pavasarī stādītā priedīte
Nelielai atkāpei informācija par to, ka pagājušā gada oktobrī, saņē- mūžs! Rīgas priedes (latīniski – pinus
musi Rīgas mastu priežu dēstus Norupes Rigensis) bijušas galvenais latviešu buristādaudzētavā (SIA Rīgas meži valdes nieku būvmateriāls. Tautsaimniecības pētpriekšsēdētājs Aivars Tauriņš pats per- niece Velta Pāvulāne secinājusi, ka mastu
sonīgi rūpējās, lai priežu stādiņi atrastu koki senāk skaitījās viena no visvērtīgākaceļu uz Vidzemes jūrmalu), bibliokuģa jām Rīgas eksportprecēm par augstu cenu.
Līdz 1800. gadam gandrīz visas
radošā komanda tos dāvināja pieEiropas valstis mastus un kuģukrastes skolām un kultūras cenbūves kokus ieguva Rīgā. Mežtriem, iezīmējot tās vietas, kur
zinātņu doktors Miervaldis Bušs
19. gadsimta otrajā pusē tika būtēlaini izsakās, ka Rīgas priede ir
vēti burinieki, kas tēsti no Rīgas
ne tikai veidojusies mūsu zemē,
mastu priedēm. Vidzemes jūrmalā
bet arī veidojusi mūs pašus ar
mūs atsaucīgi sagaidīja Saulkrassavu piemēru, augumu, optimistu, Zvejniekciema un Salacgrīvas
mu (vienmēr zaļi svārki mugurā),
vidusskolā, Tūjas Zinību censavu valodu. Kas nav dzirdējis, kā
trā, Ainažu Jūrskolas muzejā un
smagi šņāca sila priede, smalka
daudzviet citur, tā uzņemoties zināmu atbildību par kociņiem, kam jāaug lieta pielijusi? Dzejnieks Rieteklis mums
atstājis rindas, ka tieši viņš dārgām saitēm
turpat simt gadu, lai kļūtu par lietaskoku.
Nu pagājis gads, un mēs braucām lū- siets te, kur līgo priežu meži, un šī doma
kot, kā Rīgas mastu priedes ieaugušās, kā pārdzīvojusi gadsimtus.
Braucot priedītes lūkoties, neaizmirsām
aprūpētas, vai maz vēl dzīvas?! Redzētais
priecēja, jo gandrīz visur priedīšu jaunie par galveno projekta mērķi – stāstīt jauniesaimnieki tām veidojuši sētiņas, lai, pļau- šiem par jūras lietām. Jūras gēnu kopšana
jot zāli, tās nekļūtu par upuri izkaptij vai sevī ir arī kuģu mastu priežu kopšana. Ne
trimera nazim. Viesu namā Vējavas Evija tikai iekšēji, bet reāli darbojoties. RūpēKlēviņa gan skumji vēstīja, ka vienu prie- joties par kokiem. To stāstījām jaunajai
dīti ziemā nogulējusi stirniņa, bet, rau, nav paaudzei. Un to, ka vēstījums ir saņemts,
jau tik traki – nu jau pretim saulei tiecas redzējām zēnu un meiteņu acīs.
Bibliokuģi Krišjānis Valdemārs akcijā
jauna atvasīte! (Te par priedītēm rūpējušies īpaši – katram jaunajam dēstam apkārt Rīgas priedes – Latvijas simtgadei! atbaluzsista pamatīga sēta, lai meža zvēri ne- sta SIA Rīgas Meži, Latviešu Fonds ASV
un Salacgrīvas novada dome.
tiek klāt.)
Ko devusi šāda akcija? Vispirms atziņu,
Gints Šīmanis
ka ceļš no stāda līdz lietaskokam ir turpat
Anitas Liepiņas foto
100 gadu garumā. Gluži kā Latvijas valsts
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Skaistas septembra dienas kopā ar jauniem draugiem
Ļoti lietainā dienā Rīgas lidostā papildus slapjumu ārā asaru plūdu veidā radīja
atvadīšanās no jauniegūtiem draugiem – no
12. līdz 18. septembrim Salacgrīvas vidusskolā jau septīto gadu skolēnu starptautiskās apmaiņas projektā viesojās 12 skolēnu
un 2 skolotāji no sadarbības skolas Handevitā, Vācijā. Šoreiz vācu devītklasniekus
uzņēma trīs devīto un deviņi 8. klašu skolēni. Un, kā vienmēr, nedēļas laikā skolēni
tik ļoti sarada, ka šķiršanās bija grūta, nelīdzēja pat doma, ka pavasarī gaida tikšanās
Vācijā.
– Viens no šī projekta galvenajiem mērķiem ir jaunu draugu iegūšana, valodas nostiprināšana un jaunas pieredzes gūšana, –
uzsvēra skolas direktore Sanita Šlekone,
uzrunājot viesus trešdienas rītā. No vācu
viesiem direktore saņēma simbolisku dāvanu – rakstnieka Zigfrīda Lenca nekad nepublicētu stāstu bērniem. Simbolisku tāpēc,
ka Handevitas skola turpmāk būs Zigfrīda
Lenca skola (rakstnieks bija tāspuses goda
pilsonis un mūža novakari pavadīja Hamburgā, skolai būs cieša sadarbība ar rakstnieka fondu). Skolēni noskatījās prezentāciju par skolu, bet dvēselei prieku sagādāja
mūzikas audzēkņi Mare Malvīne Īstenā,
Kārlis Rubenis, Liene Muciņa, Kārlis Papinoks, Ilze Andersone, Emīlija Zaprauska.
Pirmajā darba dienā viesi izspēlēja iepazīšanās spēles kopā ar 7.b un skolotāju Agnesi Gromovu-Ķūrenu, iepazinās ar skolu,
apmeklēja stundas un gatavoja kopīgu prezentāciju. Vakars bija viens no aizraujošākajiem – visi centīgi iemēģināja latvju
dejas soļus kopā ar Zēģelītes dalībniekiem,
Cielavas spēlmaņu pavadīti. (Paldies Zentai Mennikai!) Vācu kolēģi augstu novērtēja nodarbību sociālajās zinībās ceturtdienas
rītā, ko bija sagatavojusi 2.a klases audzinātāja Laura Eimane kopā ar saviem audzēkņiem, lai iemācītos, kā būt drosmīgiem
saskarsmē ar nezināmo. Angļu valodas dažādas aktivitātes vadīja 8.a klase. Vizuālās
mākslas nodarbībā kopā ar Ivetu Rozenbergu tika izmēģinātas dažādas tehnikas, darbi izlikti skolā apskatei. Pēcpusdienā viesi
iepazinās ar pilsētas muzeja ekspozīciju,

Handevitas un Salacgrīvas skolēni JIC Bāka

veltītu nēģu zvejai, bet vēlāk domē tikās
ar domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu.
Viņš pastāstīja par būtiskāko novadā, skolēni uzdeva arī jautājumus. Piektdienas rīts
sākās ar AS Brīvais vilnis apmeklējumu,
pirms tam izpētot Imanta Klīdzēja veidoto
Latvijas karti. Laboratorijas vadītāja Ligita
Noriņa pastāstīja par uzņēmuma darbību,
par eksporta vietām, par darba specifiku.
Uz zivju garšošanu jaunieši gan nebija aktīvi, izrādījās, ka daudzi zivis neēd vispār.
Skolā turpinājās darbs pie prezentācijām,
meklējot kopīgo un atšķirīgo starp abām
valstīm, skolām, pētot valodu un sadzīvi.
– Mūsu audzēkņiem ir vairāk mācību
priekšmetu, toties mācības sākas stundu
vēlāk. Mūsējie ārā drīkst iet tikai septembrī un maijā, bet vāciešiem jāiet ārā visu
gadu (un ap skolu ir žogs). Vācijā skolā nav
garderobes un maiņas apavu, toties tāpat
kā mums ir ēdnīca, ko pašvaldības vadītāji
pirms gadiem aizveduši līdzi kā labās prakses piemēru. Labākā atzīme Vācijā joprojām ir “1”, sliktākā – “8” . Vācijā vasaras

brīvdienas ilgst tikai sešas nedēļas, turpretī mūsējiem trīs mēnešus. Vācu skolēniem
skolā vispār nav atļauts lietot mobilos telefonus, kas arī tiek stingri ievērots. Patīkami
bija dzirdēt, ka Latvijā cilvēki ir jaukāki.
Pēc pusdienām (paldies virtuvei – viesiem
garšoja skolas pusdienas), skaistā laika mudināti, visi devās pārgājienā gar jūrmalu,
bet darba nedēļu noslēdza Ingas Strantes
sagatavotā relaksējoša mūzikas nodarbība.
Vakaru skolēni pavadīja Jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC) Bāka, kur kopā ar Ingūnu
Levšu un Māri Popovu paši gatavoja ekoloģiskos iepirkumu maisiņus. Laiks paskrēja,
spēlējot spēles un baudot pašceptas vafeles.
Sestdien ģimeņu dienā izbraukumos
skolēni devās uz Tērveti, Siguldu vai Pērnavu. Daži atbalstīja dalībniekus skrējienā
Trīs tilti, vācu skolotāji distanci veica ar
velosipēdiem. Laiks mūs lutināja visas dienas, arī svētdien, kad tradicionāli devāmies
uz Cēsīm un Veczemju klintīm.
Ieguvēji ir visi – gan skolotāji, gan vecāki, bet īpaši skolēni. 8. klases audzēkņi jau

pavasarī nedeva mieru, vai varēs uzņemt
kādu pie sevis. Lūk, viedokļi:
l Līva: – Iemācījos daudzus jaunus vārdus, ieguvu jaunus draugus, patika tas, ka
gājām visi kopā un bija tik daudz, par ko
runāt. Patika ekskursijas;
l Artūrs: – Tā ir laba pieredze. Vācu skolēni ir iecietīgāki nekā pie mums, labi, ka
bija daudz, ko darīt. Ļoti patika vakars ar
tautas dejām;
l Elizabete un Marta: – Ļoti patika viss,
bija viegli sarunāties ar vācu skolēniem, jo
viņi bija ļoti ieinteresēti. Visjaukākais vakar bija atvadas pie ugunskura un kopīga
laternu palaišana;
l Signe un Linda uzņēma pie sevis jau
otru gadu un viņu uzskati sakrita: – Bija
vieglāk kontaktēties, bija mazāk uztraukumu. Varējām stundām ilgi sarunāties par
daudz ko.
Paldies skolēniem, viņu ģimenēm, skolotājiem un visiem atbalstītājiem! Gaidīsim
braucienu uz Vāciju 2018. gada pavasarī.
Inta Cirša

Salacgrīvas skolotāji jaukā
rudens ekskursijā

14. oktobrī Salacgrīvas vidusskolas skolotāji devās tradicionālajā Skolotāju dienas
ekskursijā. Pēc ilgām debatēm, ko braukt
skatīties, tika izlemts par labu Jūrmalai.
Pa ceļam vērojām brīnišķīgo rudenīgo
dabu un Jūrmalas īpašo koka apbūvi, galapunktā piestājām zīmīgā – Jāņa Pliekšāna – ielā, kurā atrodas Raiņa un Aspazijas
vasarnīca-muzejs. Triju ēku komplekss pēc
atjaunošanas atklāts pagājušajā gadā, tajā
nu apvienots modernais un senais. Ekskursija muzejā sākās ar filmiņu par abiem
dižgariem, tā bija mūsdienīgi atraktīva un
salika visu pa plauktiņiem, ja nu kas no abu
biogrāfijas bija aizmirsies. Jaunajā ēkā skatījām fotogrāfijas, skaidrojumus, aktīvus
uzdevumus, un bija iespēja pielaikot Raiņa
vai Aspazijas lauru vainagus. 1. stāvā pie
sienas izveidota abu dzejnieku dzīves un
radošās darbības laika līnija ar simboliskiem darbiem attiecīgajā laikā. 2. stāvā istabiņas iekārtotas tā, kā bijis dzejnieku dzīves laikā. Tās viņi izīrējuši vasarniekiem,
bet paši apmetušies vien tad, kad tūrisma
sezona bija beigusies. Varējām iedomāties,
kā Rainis sēdēja verandā un dēlīša, kas atvests no Šveices, rakstīja savus darbus.
Pārejot jauko pagalmiņu, nokļuvām pie
vasaras mājiņas, kuras 2. stāvā divās mazās istabiņās dzīvoja paši dzejnieki. Tās
vienlaikus var apskatīt ne vairāk kā deviņi
apmeklētāji. Aspazijas istabā ir skaista kokgriezumiem rotāta gulta, bet Raiņa istabiņa
ir tik vienkārša, ka drīzāk atgādina vientuļnieka celli.
Pēc vasarnīcas apmeklējuma devāmies
pa citām Raiņa un Aspazijas vietām Jūrma-

lā. Nobraucām garām Aspazijas mājai, apstājāmies Salacas ielā pie mazītiņās vasarnīcas, kur abi jaunie dzejnieki tikās slepeni,
jo Aspazija vēl bija precējusies. Par mājas
svarīgumu gan liecina vien piemiņas plāksne un kādu entuziastu atstātie dēļi ar Raiņa
dzejas uzrakstiem... Priecīgāks prāts kļuva
pie Raiņa paša izlolotās un celtās vasarnīcas (tajā viņi viesmīlīgi uzņēma draugus un
paziņas), jo pašreizējais īpašnieks sāk vasarnīcu atjaunot.
Dzejnieku takas mūs aizveda uz Raiņa
iecienīto atpūtas vietu, kurai viņš veltīja
dzejoli Lauztās priedes – priedēm, kas ar
tēlnieka Kristapa Gulbja rokām pārtapušas
skulpturālā objektā. Tas simboliski iemūžina atmiņas un liecību par laiku, vietu un
notikumiem, kas te kādreiz risinājušies. Tur
tapa arī ekskursantu kopbilde. Laiks mūs
saudzēja – nelija un jūra bija pavisam mierīga.
Pēc tam katrs Jomas ielā varēja atrast
sev tīkamāko kafejnīcu un mierīgi papusdienot. Vakarā mūs sagaidīja spoži izgaismotā un ar koku apdarinātā mazā Dzintaru
koncertzāle, kuras restaurācijai Jūrmalas
pašvaldība iztērējusi 13 miljonu eiro. Tā
būvēta 1936. gadā un ir vienīgā koncertzāle Latvijā, kas iekļauta Latvijas Kultūras
kanonā. Koncertu sniedza pasaulslavenā
vijolniece Vineta Sareika, Artemis Quartet pirmā vijole, kopā ar vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes franču pianistēm
Amandīni Savarī. Abu mūziķu izpildījumā
baudījām norvēģu komponista Edvarda
Grīga trīs vijoļsonātes. Pats komponists
atzinis, ka tās visuzskatāmāk raksturo viņa

Dzejnieka Raiņa iecienītā atpūtas vietā tapa Salacgrīvas vidusskolas skolotāju kopīgā
fotogrāfija

dzīves trīs radošos periodus. Noteikti saklausījām Norvēģijas dabas skaistumu un
atskaņas no norvēģu folkloras. Mākslinieces saņēma milzīgus aplausus un ziedus,
jo zālē noteikti bija daudzi, kuri V. Sareiku
pazina personīgi, jo savas mūziķes gaitas

viņa sākusi tieši Jūrmalā.
Mājās atgriezāmies, garīgi bagātināti.
Paldies Salacgrīvas novada domes deputātiem par finansējumu ekskursijai!
Inta Cirša
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Dzejas dienu ieskaņa Tūjas bibliotēkā

Atnāk dzejas dvēselīte
Rudens zeltu brist.
To iecel saulē, pasaulīte!
Vai to paveiks cits?
(L. Bērze)

Jā! Tieši tā es gribēju
iesākt šo stāstījumu. Tas
notika Tūjas bibliotēkā
7. septembrī, Dzejas dienu mēnesī. Pie skaisti
klāta rudens velšu piepildīta galda pulcējās lasītāju
kluba biedri un interesenti. Te varēja aplūkot daiļamata meistares, tūjietes
Anitas Kivcānes pasakaini skaisto pinumu izstādi.
Anitas pūrā ir vairāk nekā
200 gan mazformāta, gan Astra Tomsone stāsta par saviem darbiem
lielformāta darbu. Klātesošajiem Anita stāstīja, kā top šie pinumi daudzās Eiropas valstīs, arī tālajā Japānā,
no egļu, priežu un arī kārklu saknēm. Šīs Austrālijā, tāpat Krimā, Livādijas pilī, Ļeprasmes viņa apguvusi Rīgas Tehniskajā ņingradā, Maskavā. 1980. gadā viņai biuniversitātē divu gadu garumā. Anita ir jusi personālizstāde Minhauzena muzejā
ilggadēja Tautas daiļamata studijas VASA Duntē.
Tūjas bibliotēkā skatāma arī novadnie(Rīga) biedre, viņas darbi bijuši izstādēs

Svētciema bibliotēkā
Bērnu žūrijas grāmatas
lasīs arī pirmsskolēni

ces Astras Tomsones fotoizstāde Dabas
asaras – ūdens, lietus un rasa. Tas viss ir
ļoti neparasti. Astra dabā prot saskatīt to
interesanto, kam ikdienā paejam garām,
pat neievērojuši, bet viņas fotoaparāts to
pārvērtis īstā baudījumā, pie kura gribas

atgriezties vēl un vēl. Par izstādes tapšanu
Astra stāstīja arī sanākušajiem.
Pēc bibliotēkas vadītājas Zeltītes Milleres pateicības uzrunas abām meistarēm jau
pie kafijas tases klausījāmies A. Tomsones
brīnišķīgo dzeju autores emocionālajā lasījumā. Arī es lasīju savu jaunāko pārdomu
dzeju Būt cilvēkam – tas pienākums vai
nasta?, kā arī humoreskas, kas ielīksmoja
klausītājus.
Savās pārdomās par paveikto dalījās arī
tūjietis, bibliotēkas rīkoto pasākumu aktīvs
atbalstītājs Ojārs Kiršteins. Savukārt Vieda
Skultāne, kura ir tikpat aktīva bibliotēkas
aktivitāšu atbalstītāja un jaunu radošu ideju iedibinātāja (vācu valodas apguves spēle
mazajiem lasītājiem šajā augustā), iesaistījās dialogā ar daiļamata meistari Anitu.
Vairākas stundas paskrēja nemanot.
Paldies visiem lasītāju kluba biedriem un
atbalstītājiem, kuri kuplā skaitā bija ieradušies uz tikšanos un dzejas lasījumiem.
Paldies rudens velšu sarūpētājiem un bibliotēkas labdariem! Uz tikšanos nākamajos
bibliotēkas rīkotajos pasākumos!
Lidija Bērze,
lasītāju kluba dalībniece

Ineses Vēriņas-Lubiņas gleznu
izstāde Bezmiedzība

Ainažu kultūras namā skatāma Ineses
Vēriņas-Lubiņas gleznu izstāde Bezmiedzība, kas sastāv no vairākām lielformāta
gleznām. Tās rada nojausmu par to, kādi
notikumi ieraugāmi ar aizvērtām acīm un
tumsā. Kaut kas ir noticis, bet, iespējams,
tas nekad nav noticis.
Kolekcija attīstījusies no mākslinieces
ikdienā veiktām studijām, skicēm, novē-

rojumiem un radošiem eksperimentiem,
kas saistīti ar dabas formu pētīšanu tumsā,
miglainos, lietainos, zemūdens vai citādos
apstākļos, kas saistās ar apgrūtinātu redzamību.
Visi izstādē redzamie darbi tapuši
2016. gadā Kuivižos, kur māksliniece dzīvo un strādā.
Solveiga Muciņa

Knuts Skujenieks viesojas
Salacgrīvas vidusskolā

Rīta stunda Svētciema bibliotēkā

Svētciema bibliotēkā uz pirmo šī rudens Rīta stundu tika aicināti pirmsskolas
bērni no Snīpju grupiņas. Pagājušajā mācību gadā bērni bija bieži bibliotēkas apmeklētāji, bet gadās taču, ka vasaras raibu
raibo piedzīvojumu virpulī tik nopietnas
lietas kā bibliotēka un grāmatas piemir
stas. Tāpēc visi kopā vēlreiz izstaigājām
bibliotēkas telpas, pārlūkojām, kur ko var
atrast. Prieks, ka sešgadīgie bērni ļoti labi
jau prata izlasīt vārdus uz norādēm. Vārdu
bibliotēka izlasīt nebija grūti. Bet kā ar tā
uzrakstīšanu? Nemaz tik viegli nerindojās
šī vārda burtiņi, kad pa komandām tos nācās salikt. Te pazuda garumzīme, te kāds
burtiņš atkal lieks! Ej nu sazini, kāpēc vajag divus i burtiņus…
Kad visas neskaidrības tika atrisinātas,
bibliotekāre pastāstīja, kas aiz šī vārdiņa
slēpjas, kāpēc grāmatiņas jālasa un jāsaudzē. Ilgāk pakavējāmies pie jauno grāmatu plaukta. Tikko saņemtā jaunā Evijas
Gulbes un Lindas Lošinas trešā grāmata
par draiskajiem žurku puišeļiem Koko un
Roko, kas šoreiz cenšas būt rātni kā eņģelīši, mazos saistīja vairāk nekā Vāģu vai
Ledus sirds varoņu piedzīvojumi.
Pateicoties labajai sadarbībai ar Svētciema attīstības biedrību, bibliotēku pasākumos varēsim izmantot jauniegūto multimediju projektoru ar ekrānu prezentāciju
un filmu skatīšanai. Tāpēc varējām virtuāli

viesoties Latvijas Nacionālajā bibliotēkā –
Gaismas pilī un bērnu bibliotēkās citviet
Latvijā, kā arī noskatīties nelielu filmiņu
par lasītveicināšanas programmu Bērnu
žūrija. (Tas ir lasīšanas veicināšanas pasākums, kur dalībniekiem savā vecuma
grupā jāizlasa sešas grāmatas un tās jānovērtē.)
Jau pavasarī bērni bija iepazinušies ar
vienu no Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām – lietuviešu autora Ķ. Kasparaviča
īso stāstiņu grāmatu Par lietām. Šoruden
nāksies tikai pārlasīt, jo katram jaunajam
Bērnu žūrijas ekspertam savā īpašajā Eksperta grāmatiņā pēc katras grāmatas izlasīšanas būs jāuzzīmē pasakas, dzejoļa vai
stāsta notikums. Grāmatiņā katrs varēs atrast lasīšanas noteikumus, vērtēšanas anketas adresi, lasāmo grāmatu vāka attēlus
un vēl citas svarīgas lietas. Rīta stundas
nobeigumā kopā skatījāmies filmiņu par
cūciņas Pepas jautrajiem piedzīvojumiem.
Prieks, ka nākamajā dienā mazie lasītāji kopā ar vecākiem nāca izvēlēties Bērnu
žūrijas grāmatiņas. Kā būs veicies, uzzināsim gada nogalē, kad lasīšanas maratons būs noslēdzies un anketas aizpildītas.
Katrā ziņā – bērnu draudzība ar grāmatu ir
kļuvusi tikai ciešāka.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

25. septembrī Salacgrīvas vidusskolēnus gaidīja kārtējā tikšanās ar kādu no
Latvijas rakstniekiem leģendām. Šoreiz
ar Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas gādību pie mums ciemojās latviešu dzejnieks
Knuts Skujenieks. Vidusskolēniem tā bija
lieliska iespēja skatīt vaigā un klausīties,
kā par savu dzīvi stāsta tik izcila personība.
Dzejnieks izteicās, ka nemaz nevēlas, lai viņu uzskata par leģendu, jo viņš
grib justies kā dzīvs cilvēks. Kad īsti viņš
apzinājies, ka ir dzejnieks? To esot grūti
pateikt, pats atzīst, ka kopš 1963. gada,
kaut gan rakstījis arī pirms tam. Bet tad
vēl nav bijusi pārliecība, ka dzejnieks – tā
ir mūža profesija. Klausītāji dzirdēja atmiņas par to, ka dzejnieks septiņus gadus
bijis izsūtījumā, mazliet viņš ieskicēja arī
to, kādēļ tur nonācis, kādi bija apstākļi
tālajā zemē. Par galveno arī izsūtījumā
K. Skujenieks uzskatīja dzejas rakstīšanu – ja bija papīrs, dzejoļi tapuši katru dienu. Pats autors smēja, ka literatūras pētnieki pat saskaitījuši, ka sešos gados tapis aptuveni tūkstotis dzejoļu. Kā īpašs piemērs
tam laikam un kā simbols mīlestībai bija
rakstnieka lasītais dzejolis Poga – dzejnieks tika izsūtīts astoņus mēnešus pēc kāzām, un tad tālienē pat vienkārša poga, ko
piešuvis mīļotais cilvēks, var kļūt par ļoti
nozīmīgu lietu, kas ļauj pārciest atšķirtības
laiku. Pēc atgriešanās dzimtenē dzejnieku
negaidīja laimīgs laiks, gluži pretēji – viņš
bija nevēlamā persona, tāpēc nekur netika pieņemts darbā. Izsūtījuma laiks nav
bijis tik briesmīgs kā laiks pēc tam, kas
ilga, līdz Latvija atguva neatkarību. Kas
palīdzēja ikdienā? Tā bijusi tulkošana.
K. Skujenieks zina daudz valodu, tāpēc
tulkoja regulāri vairākās valodās, līdz ar to
nebija jāgaida, kamēr darbs tika izdots, jo
vienlaikus tapa daudz tulkojumu. Viņš gan
atzinās, ka nekad neatbild uz jautājumu,
cik zina valodas, bet gan – cik valodu viņš

Savas atmiņas stāsta rakstnieks Knuts
Skujenieks

pazīst. Alegorijās runājot, pastāstīja, ka ar
valodām ir tāpat kā ar cilvēkiem: ar dažām
ir tuvas attiecības, dažas veiksmīgi tiek
aizmirstas (kā piemērs tika minēts grieķu
valoda, jo, kad bija izdevība būt Grieķijā,
izrādījies, ka šajā valodā var izlasīt un pateikt dažas frāzes, jo laiks, kad šajā valodā
tika tulkoti daiļdarbi, ir bijis ļoti sen).
Tikšanās 40 minūšu garumā paskrēja ātri. Nobeigumā noklausījāmies dažus
autora lasītus dzejoļus, Goran Gora izpildījumā dziesmu ar dzejnieka vārdiem
un pirms šķiršanās saņēmām novēlējumu
jauniešiem, kuri bija atnākuši uz šo tikšanos: – Lai katram izdodas dzīvē sasniegt
un darīt to, ko visvairāk pats vēlas.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja
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Oglekļa mazietilpīgas attīstības veicināšanai
iestāda 500 koku

Kopā ar Liepupes skolēniem un skolotāju – Norvēģijas karalistes ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens

29. septembrī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži, Dabas aizsardzības pārvaldi un ekoskolām
no visas Latvijas devās izglītojošā ekspedīcijā mežā, lai mācītos par klimata pārmaiņām un oglekļa mazietilpīgu attīstību
(OMA), kā arī iestādītu OMAs mežu.
Dienas laikā 111 skolēnu no 14 Latvijas skolām iestādīja aptuveni 500 priežu*.
Arī Liepupes vidusskolas septiņi 9. klases
skolēni iesaistījās šajās aktivitātēs. Bērni

piedalījās arī 14 dažādās darbnīcās, kurās
bija iespēja uzzināt gan par koku ietekmi
uz klimata pārmaiņām, purvu lomu oglekļa dioksīda uzkrāšanā, klimata pārmaiņām
Latvijā, gan arī par bioloģisko daudzveidību mežos, mežu atjaunošanu un kopšanu u.c. Pasākuma dalībnieki atzina, ka šī
ir bijusi vērtīga pieredze bērniem un pieaugušajiem. – Priecājos piedalīties šajā
pasākumā, lai aktualizētu jautājumus, ar
ko nākas saskarties klimata pārmaiņu un
vides problēmu risināšanā. Lai novērstu

Tikšanās Ainažu bibliotēkā
zemas aviobiļešu cenas, un
no 25 reģionālajām bāzēm
savus klientus pārvadā vairāk nekā 420 dažādos mar
šrutos. Kompānija pastāvīgi
uzlabo un paplašina savu
lidojumu tīklu, piedāvājot
saviem klientiem aviobiļetes uz Centrālo un Austrum
eiropu. Atbildot uz jautājumiem, viešņa pastāstīja,
ka, piesakoties uz stjuartes
darbu, primārais noteikums
bijis labi runāt angļu valodā
un peldētprasme. Vēlāk mācoties bija jāapgūst pirmās
palīdzības sniegšana un pašaizsardzība, kā arī daudzas
prasmes, kas apkopotas visai biezā rokasgrāmatā angļu valodā. Šī rokasgrāmata
jāzina no galvas, jo pirms lidojumiem notiek pārbaudes,
kuru laikā no tās tiek uzdots
pāris jautājumu. Ja nezini,
var atbrīvot no darba. Lidojumu laikā nākas saskarties
ar dažāda rakstura cilvēSamanta Balode iepazīstināja ainažniekus ar stjuartes
kiem, un tad ir nepieciešama
darba ikdienu un pastāstīja par aviokompāniju Wizz Air
situācijas izpratne, lai varētu
Kad saule savus starus paslēpusi, putnu pasažierus nomierināt un lidojums būtu
dziesmas rimušās, ar krāšņo lapu čaboņu labvēlīgs.
un aukstiem lietus pieskārieniem iesācies
Novēlam Samantai drošus un veiksmīzelta rudens. Šajās rudenīgajās noskaņās gus lidojumus arī turpmāk un sasniegt sasavu darbību atsāka Ainažu bibliotēka, vus izvirzītos mērķus!
11. oktobrī uzaicinot uz tikšanos Ungārijas
Bibliotēka šajā rudenī ieguvusi jaunus
lidsabiedrības Wizz Air stjuarti Samantu logus, kas priecē gan darbiniekus, gan apBalodi. Samanta ir ainažniece, kuru, tāpat meklētājus. Liels paldies Salacgrīvas nokā daudzus jauniešus, darbs aizvilinājis uz vada domei, ar kuras palīdzību varam jusgalvaspilsētu Rīgu. Lasītāju klubiņa Vārds ties kā Gaismas pilī! Paldies bibliotēkas
dalībniekus Samanta iepazīstināja ar stju- apmeklētājiem par pacietību un sapratni
artes darba ikdienu un pastāstīja par avio- logu nomaiņas laikā. Ikvienam novēlam
kompāniju. Tā dibināta 2003. gadā un gal- ielēkt lapu kaudzē priekam un ielikt divus
venais birojs atrodas Budapeštas Ferenca kastaņus kabatā veiksmei! Uz tikšanos
Lista starptautiskajā lidostā. Vislielākā bibliotēkā!
aviokompānijas bāze atrodas Polijas lidostā Katovicē. Wizz Air visbiežāk veic avioSanita Kānīte,
reisus no nelielām lidostām, tā nodrošinot
Ainažu bibliotēkas vadītāja

klimata pārmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu attīstību, svarīgi īstenot pasākumus arī
vietējā līmenī, – pasākumu atklājot, teica
Norvēģijas karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils
Hāgens.
OMAs meža stādīšana bija 30.—31. oktobrī VARAM rīkotās starptautiskās konferences Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību ieskaņas pasākums. Konferences mērķis bija
informēt un pārrunāt oglekļa OMA**
izdevīgumu un nepieciešamību, intensificēt pārmaiņu materializēšanos Latvijā.
Konferencē bija Baltijas valstu ministru
diskusijas, augsta līmeņa pārstāvju no Eiropas Komisijas Eiropas Vides aģentūras,
Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un citām starptautiskajām organizācijām prezentācijas par to
jaunākajiem pētījumiem un iniciatīvām.
Paralēlajās sesijās tika pārrunāti konkrēti piemēri, problēmas un iespējas oglekļa
mazietilpīgai un klimatnoturīgai attīstībai dažādās nozarēs, dažādās sabiedrības
grupās, dažādos reģionos. – OMA jeb
oglekļa mazietilpīga attīstība ir viens no
lielākajiem izaicinājumiem un arī vislabākā iespēja ilgtspējīgai valsts attīstībai un
klimata pārmaiņu ierobežošanai. Jauniestādītie koki veicinās klimata pārmaiņu
ierobežošanu un kompensēs konferences
organizēšanas radīto slodzi uz vidi, tā iemiesojot konferences vadmotīvu – OMA
jeb oglekļa mazietilpīga attīstība, – atzīmēja VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse.
Galvenie ieguvumi no OMA īstenošanas
ir klimata pārmaiņu ierobežošana un ar to

saistīto risku novēršana, kā arī stimuls ekonomikas izaugsmei, pateicoties zaļo tehnoloģiju attīstīšanai, jaunu zaļo darbavietu
veidošanai; iespēja resursu patēriņa efektivitātes uzlabošanai un patērēto enerģijas,
izejmateriālu, zemes, ūdens u.tml. daudzumu samazināšanai. Tā ir palīdzība enerģētiskās neatkarības palielināšanai, samazinot
atkarību no fosilo energoresursu importa.
Aprēķināts, ka, izvērtējot visus klimata
pārmaiņu radītos riskus un iepriekš tiem
sagatavojoties, nākotnē būtu iespējams izvairīties no daudzu miljonu zaudējumiem.
Piemēram, katrs pielāgošanās klimata pārmaiņām (adaptācijas) pasākumos tagad ieguldītais eiro tuvā nākotnē varētu novērst
aptuveni sešu eiro lielus zaudējumus.

***
Ar šķelmīgu dzirksti ir uzausis rīts

Lapas krāsojas dažādos toņos,
Stārķi vairs nesēd ligzdu troņos,
Starp mākoņiem kārtojas gājputnu kāsis,
Un koki smeļ saujās debesu lāses...

Caur salnas glāstiem, stiebros vīts,
Un saule jau smaida ar smeldzīgu smaidu,
Zieds noliec galvu pret zemi ar vaidu.
Dūmakains plīvurs ieskauj zemi šo,
Lai rudens, skatu slēpts,
to spēj iekrāsot,
Ik zieds un asns lai pazemīgs jūtas,
Kad ledus puķes sāk rotāt
logu rūtis...

Pasākumu finansē no Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu
instrumenta programmas «Nacionālā
klimata politika» līdzekļiem
Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa
* Koki ir oglekļa dioksīda (CO2) piesaistītāji. Fotosintēzes procesā tie no atmosfēras piesaista CO2 un atbrīvo skābekli.
Piemēram, viena iestādīta priede 50 gadu
laikā vidēji piesaista 191 tonnu CO2.
** Oglekļa mazietilpīga attīstība (OMA)
nozīmē nacionālās ekonomikas izaugsmi
un attīstību, nepalielinot siltumnīcefekta
gāzu emisijas, no kurām visizplatītākā ir
oglekļa dioksīds. OMA cieši saistīta ar
zaļajām tehnoloģijām un darba vietām,
resursu patēriņa efektivitātes uzlabošanu.

Ir nedaudz žēl par vasaru siltu,
Kur saule glāsta un nelolo viltu,
Bet dvēselē jūti, ka tā tam ir jābūt,
Lai pasaule skaista uz mirkli
spēj kļūt...
Anita Dzirnupe

Brīzē viesi no skolas

Kamēr Izglītības
un zinātnes ministrija spriež par gatavošanos jaunajam,
kompetencēs balstītajam izglītības satura modelim, kas
skolās tiks ieviests
nākamajā mācību
gadā, Salacgrīvas
novada skolās skolotāji strādā čakli
un radoši. Par to
var pārliecināties
Salacgrīvas, Liep
upes un Ainažu
skolas mājaslapās.
Saprotams, ka gluži
par katru pasākumu Salacgrīvas vidusskolas audzēkņi ir bieži viesi Brīzē
novadā avīzītē rak
stiņu nav iespējams uzrakstīt, tādēļ skolas vās. Apbrīnojama ir šīs skolotājas prasme
mājaslapa ir vienkāršs veids, kā informēt vispusīgi audzināt skolēnus dzīvei, piedasabiedrību.
loties visdažādākajos pasākumos skolā un
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas vies- ārpus tās! Ja iepriekšējā gadā katrs skonīcas Brīze seniori sirsnīgi sveic visus Sa- lēns dāvanai senioriem izaudzēja ķirbi, tad
lacgrīvas novada skolotājus Skolotāju die- šogad darbiņš bija grūtāks – savākt zāļu
nā un novēl izaudzināt katru skolēnu par tējas un glīti noformēt auduma maisiņos
labu cilvēku. Bet īpašs paldies skolotājām, ar uzrakstiem un lietošanas pamācībām.
kuras sadarbojas ar mūsu senioriem. Tā Iepriecināja dziesma un Tīnas Adelas Že1. oktobrī Starptautiskajā veco ļaužu die- ņinas dzidrā balss, kurai pievienojās visi
nā 4.a klases skolēni un skolotāja Lolita sveicēji.
Valaņina ieradās Brīzē pusdienlaikā – tieši
no putnu vērošanas pasākuma randu pļaLigita Jirgensone
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Liepupes vidusskolēni vides izglītības projektā

Liepupieši SIA Gravas biogāzes ražotnē Grow Energy

Liepupes vidusskolas seši 12. klases
skolēni šajā mācību gadā iesaistījušies vides izglītības projektā Jaunie vides līderi,
ko vada biedrība Daibes ilgtspējas centrs
sadarbībā ar SIA ZAAO un ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Pirmajā tikšanās reizē izvēlējāmies

projekta tēmu Biogāzes ražošana un izmantošana Latvijā. Tēma ir aktuāla, jo saražotā biogāze tiek izmantota gan paša uzņēmuma vajadzībām, gan pārtransformēta
elektroenerģijā. 27. septembrī devāmies
mācību ekskursijā uz tuvējo SIA Gravas
biogāzes ražotni Grow Energy, kur prak-

tiskās nodarbības mums vadīja uzņēmuma
gids Raivis Keitens. Uzņēmumā izmanto
bezatkritumu tehnoloģiju – saražotie kūtsmēsli, kukurūza, dzīvnieku līķi tiek savākti un pārstrādāti, saražojot siltumu savam
uzņēmumam un elektroenerģiju, no kuras
aptuveni divas trešdaļas tiek pārdotas. Arī
karjeras izglītībā iepazinām dažādas profesijas.
28. septembrī Stalbes vidusskolā norisinājās Jauno vides līderu otrā apmācība,
kur tika apgūta pasākumu organizēšana,
projekta plānošana un uzstāšanās mākslas
triki. Visas 12 komandas, tostarp Liepupes
un Salacgrīvas jaunieši, pulcējāmies skolas aktu zālē. Sākām ar katra projektā izdarītā prezentēšanu un nākotnes plāniem,
uzklausot ekspertu ieteikumus. Tad sekoja
pusdienas un maza atpūtas pauze pirms
gaidāmajām lekcijām. Pirmo no tām vadīja eksperte Una Dreiblate (aktīvās atpūtas
centrs EŽI), tajā notika apmācība efektīvai
pasākumu plānošanai, organizēšanai, laika un resursu plānošanai un vietas izvēlei.
Sākām ar iesildīšanās spēli. Lekcijas laikā
definējām izvirzītos mērķus, aprakstījām,
kādu pasākumu kam un kāpēc veidosim,
plānojām, kāds būs rezultāts. Izejot no šīs

lekcijas, mums bija skaidrāks plāns, ko
mēs vēlamies darīt un kā to paveikt.
Otrā lekcija notika pie eksperta Daniela
Trukšāna (Ekoskolu programmas pārstāvis). Lai iepazītos, izspēlējām spēli, kurā
visi tēlojām atomus un maisījāmies pa
telpu, pēc tam nejauši sadaloties grupās
pa astoņiem cilvēkiem. Tad, aizverot acis
un izmantojot tausti, mums bija jāsastājas
rindā no garākā cilvēka uz īsāko, kas izdevās diezgan labi. Savukārt lekcijā izgājām
cauri pasākuma rīkošanas soļiem, domājām, kādi būs ieguvumi un zaudējumi, kā
varam iesaistīt apkārtējos.
Trešā lekcija notika pie Dailes teātra
aktiera – eksperta Kristapa Rasima. Tajā
apguvām runas un uzstāšanās mākslu.
Iemācījāmies, kā atbrīvot savu ķermeni
un sejas muskuļus pirms uzstāšanās.
Izspēlējām arī dažas teātra sporta tehnikas.
Pēc lekcijām pārrunājām dienā paveikto
un darāmos darbus līdz nākamajai tikšanās
reizei. Kopumā diena bija ļoti vērtīga –
jaunām zināšanām pilna! Ar nepacietību
gaidām nākamo tikšanās reizi novembrī.
Gita Kerolaine Ercika,
12. klases skolniece

Par aktualitātēm Salacgrīvas vidusskolā

Uzsākot 2017./2018. mācību gadu, Salacgrīvas vidusskolas kolektīva vārdā vēlos teikt paldies mūsu audzēkņiem un viņu
vecākiem par sadarbību, kā arī pateikties
kolēģiem, kuri savu darba mūžu pavadījuši šeit, Salacgrīvas vidusskolā, un joprojām apciemo savu skolu. Īpašs paldies
kādreizējai skolas direktorei Ilgai Līvijai
Kalvānei par sirsnīgo tikšanās reizi 1. septembrī!
Veiksmīgi noslēgusies vasaras nometņu sezona. Festivāla Positivus 2017 laikā
izglītības iestāde guvusi 11 267,90 EUR
lielus ieņēmumus, kopumā vasaras mēnešos nopelnot 31 869,52 EUR. Iegūtie
līdzekļi izmantoti telpu remontam un divu
kabinetu grīdu slīpēšanai, tāpat ieplānoti
izdevumi sporta zāles sienu un aizsargrežģu krāsošanai, skolēnu solu un galdu iegādei, plīts virsmas nomaiņai skolas dienesta viesnīcas virtuvē, mācību līdzekļiem,
materiāliem un darba burtnīcām, Bērnu
žūrijas grāmatu komplekta, ugunsdzēsības stobru, evakuācijas apgaismojumu,
evakuācijas izeju luminiscējošo norāžu un
ugunsdzēšamo aparātu iegādei.
Sākot ar šo mācību gadu, Salacgrīvas
vidusskolas skolēniem ir iespēja saņemt
50% atlaidi B kategorijas autovadītāju teorijas apmācībai autoskolā Sprīdītis&Co.
Autoskolas lektors nodrošina apmācību
tepat Salacgrīvā.
1. septembrī skolēnus priecēja 8.b klases skolēnu Keitas Irmejas, Saules Ķūrenas un Riharda Lūša radītais sienas gleznojums pie skolas bibliotēkas. Paldies
jauniešiem par atraktīvo ideju un ieguldītajām pūlēm!
Paldies Lolitai Valaņinai, kura izglītības iestādē koordinē un vada vides izglītības programmu – mācību gadu esam
iesākuši ar Latvijas Ekoskolas sertifikātu. L. Valaņinas vadībā turpinās projekta
Ēdam atbildīgi! realizācija (paldies Līgai
Tauriņai, Laurai Eimanei, Jolantai Jirgensonei, Tatjanai Kondratjukai, Lainei
Viļļai un Līgai Ginterei par darbu projekta īstenošanā) un uzsākti divi pavisam
jauni projekti: Jaunie vides līderi un Lielās augu medības. Projektā Jaunie vides
līderi aktīvi darbojas Elizabete Bērziņa,
Monta Mieze, Linda Ivanova, Diāna Zmičerevska, Krista Muciņa un Keita Megija
Sproģe. Prieks par meiteņu entuziasmu un
panākumiem! Projekts Lielās augu medības turpina iesākto darbu vides izglītības
jomā un bioloģiskās daudzveidības izpētē.
Šis ir starptautisks projekts, kurā piedalās
Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija,
Spānija, Itālija, Polija un Latvija. Tagad
tajā izskanēs arī Salacgrīvas vidusskolas

nosaukums. Paldies L. Valaņinai, Vinetai
Dancei, L. Eimanei un Laurai Ilvesai par
projekta realizāciju.
Veiksmīgs bijis Salacgrīvas vidusskolas 2.—3. klašu skolēnu starts Alojas Ausekļa vidusskolas izsludinātajā dabaszinību konkursā Kartupelis 2017. No mūsu
skolas konkursā pieteicās iepriekšējā gada
2.a klase, pārstāvot klasi divās komandās
(katrā komandā pieci skolēni) un klases
audzinātāja Iveta Kupča, 2.b klases komanda un klases audzinātāja Indāra Ceika,
2.c klases komanda un klases audzinātāja
Dace Kaša, 3.b klases komanda un klases
audzinātāja Evija Kosīte-Viļķina. Konkursa mērķis bija iepazīt kartupeļu audzēšanas procesu, attīstot pētnieciskās, sadarbības un analizēšanas prasmes. Septembrī
par panākumiem kartupeļu audzēšanā skolēni dažādās nominācijās saņēma balvas.
Visiem tika pa kārumam. Taču mūsu skolas veiksmīgākā komanda, kas tika nominēta kategorijā Lielākais kartupeļu skaits,
bija tagadējā 3.a klases komanda Labākie
rullē, iegūstot 1. vietu un dāvanā saņemot
ekskursiju uz Ādažu čipsu ražotni.
Sākumskolas klases arī šogad startēs Putras programmā ar devīzi Auzās ir
spēks, turpinot tradīciju un aktualizējot
veselīga uztura nozīmi ikviena cilvēka
dzīvē. Aicinām programmā iesaistīties arī
5.—8. klašu skolēnus.
No oktobra līdz decembrim Salacgrīvas vidusskolā Ilze Indriksone-Gromova,
kura ir Latvijas Diētas un uztura asociācijas biedre, kā arī Stradiņa Universitātes studiju programmas Uzturs 5. kursa
studente, veiks pilotpētījumu Dzeramā
ūdens patēriņa un pieejamības palielināšana vidusskolā. Tā mērķis ir veicināt
ūdens lietošanas paradumu, palielinot
ūdens pieejamību, ieviešot jaunākās paaudzes dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtu.
Pētījuma laikā bērniem tiks nodrošinātas
informatīvas lekcijas par ūdens lietošanas
nepieciešamību, kā arī saldināto dzērienu
ietekmi uz veselību. Arī paši bērni veiks
eksperimentu, lai noskaidrotu, cik daudz
cukura ir dažādos saldinātajos dzērienos,
lai būtu skaidrāks priekšstats, kāpēc ūdens
ir pirmā izvēle slāpju remdēšanai.
Jau otro gadu Salacgrīvas vidusskola
veiksmīgi piedalās projektā Sporto visa
klase. Šajā mācību gadā projektā piedalās
3.a, 3.b klase (tā izlozē ieguva pilnu sporta tērpa ekipējumu visiem skolēniem) un
4.a klase. Paldies Ivetai Kupčai par ieguldījumu projekta koordinēšanā!
Šogad vidusskolā tiks uzsākta Eiropas
Sociālā fonda projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

realizācija. Skolēni projektā dosies mācību vizītēs, kā arī tiksies ar vieslektoriem
izglītības iestādē, pilnveidojot zināšanas
eksakto un citu zinātņu jomā. Par projekta
līdzekļiem tiks nodrošināts pedagoga palīga un robotikas pulciņa pedagoga atalgojums.
Šis ir pirmais mācību gads, kad Salacgrīvas vidusskolā darbu sāk jauns interešu izglītības pulciņš robotikas nozarē, ko
vadīs skolotājs Guntars Ūdris. Skolēnu
interese ir liela – jau šobrīd pulciņā pieteikušies 44 skolēni. Pulciņā skolēni attīstīs
plānošanas, sadarbības un analītiskās domāšanas prasmes, konstruējot robotikas
modeļus. Diemžēl skolas rīcībā esošais
robotikas komplektu aprīkojums ir nepietiekams tik liela skolēnu skaita nodrošināšanai. Veicot cenu aptauju un salīdzinot
dažādo modeļu komplektus, secināts, ka
izglītības iestādes vajadzībām piemērotākais ir 31313 Mindstorms EV3 komplekts.
Tā izmaksas (iekļaujot akumulatora un tā
lādētāja izmaksas) ir 427 EUR. Pateicoties
Salacgrīvas novada domes finansējumam,
iegādāts viens robotikas komplekts, tāpat
liels paldies diviem Salacgrīvas novada
uzņēmējiem, kuri jau pieņēmuši lēmumu
atbalstīt skolēnus. Taču lūdzu sabiedrības
un uzņēmēju atbalstu, ziedojot līdzekļus
robotikas komplektu iegādei skolēnu vajadzībām.
Atsaucoties uzņēmēju viedoklim par
nepieciešamību izglītības iestādē aktuali
zēt teorētisko zināšanu sasaisti ar ikdienas dzīvē praktiski izmantojamu pieredzi,
12. klases audzēkņi šajā mācību gadā apgūs jaunu mācību priekšmetu – mājsaimniecību – skolotājas Līgas Siliņas vadībā.
Tajā tiks aplūkoti jautājumi par lietišķo
etiķeti, galda kultūru, iespējām ietaupīt
elektroenerģiju, nodrošinot praktiskas
nodarbības virtuvē, biznesa plāna izstrādi un izgatavotās produkcijas realizāciju
Salacgrīvas novada domes veidotajā veikalā-tirdzniecības zālē Radīts Salacgrīvas
novadā. Paldies veikala vadītājai Maritai
Upītei-Birkenbergai par atsaucību!
Priecīga vēsts skolēnu vecākiem – ekonomiski saimniekojot, esam raduši iespēju
no 25. septembra nodrošināt brīvpusdienas 5.—9. klašu skolēniem, atvieglojot
ģimeņu ikdienas budžetu.
Vēl viens jaunums – 2017./2018. mācību gadā esam kļuvuši par programmas
Junior Achievement Latvija (JAL) dalībskolu. JAL ir praktiskās biznesa izglītības
organizācija, kuras mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties
jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes vei-

došanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikas tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Pateicoties šai sadarbībai, Salacgrīvas
vidusskolas audzēkņiem tiks nodrošināta
iespēja izveidot savu mācību uzņēmumu,
pārbaudot spēkus un idejas praktiskā darbībā, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes
uzņēmējdarbībā. Paldies par šī projekta
koordinēšanu Ingai Čekaļinai.
Pavisam 13 gadu garumā, bet šādā formātā  septīto gadu, Salacgrīvas vidusskolā
turpinās starptautiskais sadarbības projekts ar Handevitas skolu centru (sakarā ar
iestādes nosaukuma maiņu – Zigfrīda Lenca skolu) Vācijā. No 12. līdz 18. septembrim Salacgrīvā viesojās 12 vācu skolēnu
un divi pedagogi, iepazīstot mūsu kultūru,
tradīcijas un Latvijas skolēnu ikdienu.
Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolēnu
ģimenēm, kas uzņēma vācu skolēnus, un
pašiem skolēniem: Elizabetei Bērziņai,
Martai Upītei, Līvai Grētai Sīlītei, Dignei
Lembertai, Artūram Valjusam, Rolandam
Zēģelim, Edvardam Vildem, Saulei Ķūrenai, Keitai Irmejai, Signei Zvejniecei,
Lindai Priekulei un Kristeram Kotānam.
Paldies Intai Ciršai par vācu delegācijas
uzņemšanas procesa koordinēšanu!
Šobrīd turpinās remontdarbi skolas
sporta zālē. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tie bija jāpabeidz 9. oktobrī.
10. oktobrī sporta zāli apmeklēja komisija: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors
Kaspars Ķemers, viņa palīgs tehniskajos
jautājumos Jānis Blūmiņš un skolas direktore Sanita Šlekone. Komisija konstatēja
darbus, kuru izpilde vēl jāuzlabo, tāpēc šobrīd uzņēmums SIA Eniss novērš konstatētās nepilnības. Paredzēts, ka sporta zāli
varētu sākt izmantot, sākot ar 30. oktobri.
Oktobrī plānots uzsākt skolas radiosistēmas uzstādīšanu.
Ar 20. septembri Salacgrīvas vidusskolā brīvprātīgo darbu pēc pašu skolēnu
iniciatīvas sākusi vēl nebijusi skolēnu apmācības palīdzības grupa Acta non verba,
kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē
Darbības, nevis vārdi. Apmācības grupā
8. klašu skolēni Diāna Zmičerevska, Ance
Andersone un Niks Jakovickis plānojuši
katru otrdienu un trešdienu pēc septītās
mācību stundas palīdzēt 5.—8. klašu skolēniem apgūt mācību vielu. Paldies jauniešiem par sirsnīgo ideju!
Jaunumu daudz. Tagad atliek tikai rīkoties, lai pozitīvu notikumu Salacgrīvas
vidusskolā būtu vēl vairāk.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktore

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 31. oktobris

Mācāmies
būt droši

6. septembrī Ainažu ugunsdzēsības
muzejs gaidīja ciemos savus vistuvākos
draugus un atbalstītājus – Krišjāņa Valdemāra pamatskolas skolēnus, lai pārrunātu ugunsdrošības jautājumus. Lielākā
daļa skolēnu muzeju ir apmeklējuši, jau
ejot bērnudārzā, vien retais nav muzejā bijis ne reizi. Pirmie muzejā ieradās
1.—4. klašu skolēni. Tematiskajā ekskursijā sākumskolas audzēkņiem tika stāstīts,
kas ir ugunsgrēks, kas to var izraisīt, kā
rīkoties, ja tas izcēlies, par ugunsdrošību
mājās, mežos un pļavās, negaisa laikā, sabiedriskajās iestādēs, ugunsdrošību svētku
laikā. Arī 5.—9. klašu skolēniem stāstījām
par ugunsdrošību, bet tas vairāk likās tāds
ķeksīša pasākums, jo viņu zināšanas šajā
jomā ir pietiekami labas un noturēt uzmanību ar vienkāršu stāstījumu ir grūti. Ceram, ka uz priekšdienām radīsim iespēju
stāstījumu papildināt ar dokumentāliem
materiāliem, fotogrāfijām, filmas fragmentu demonstrējumiem, taču tam pagaidām nav attiecīga aprīkojuma.   Skolēnu
zināšanas ugunsdrošības jautājumos labi

Jaunās paaudzes pirmās iemaņas ugunsdzēsībā tika pārbaudītas stafetēs

atspoguļoja viņu atbildes uz viktorīnas
jautājumiem. Reti kurš jautājums palika
bez atbildes vai tā bija nepareiza.
Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai (BUB) arī nākotnē būs nepieciešami
ugunsdzēsēji. Un kur gan tos rast, ja ne
pašu pilsētā! Bet, lai kļūtu par ugunsdzēsēju, jāsāk ar pašu pamatu: jābūt fiziski

Ainažnieki Tartu

12. oktobrī Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas 5.—9. klašu skolēni devās
ekskursijā uz Tartu. Tā notika projektā
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai, lai veicinātu skolēnu interesi par matemātiku,
dabaszinātnēm un tehnoloģijām.
Pirmais apskates objekts bija Tartu
zinātnes centrs AHHAA, kas tāds Baltijas valstīs ir lielākais. Tas aizraujošā
veidā iepazīstina ar zinātni un tehnoloģijām. AHHAA ir kā ceļvedis aizraujošā
zinātnes pasaulē, kurā sagaida atklājumi,
piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un
jautra izklaide.
AHHAA izstādē Ahhaa, cilvēku ķermenis! skolēni redzēja cilvēka skeletu,
muskuļus, elpošanas, nervu, sirds un
asinsvadu sistēmu un varēja aplūkot cilvēka embrionālās attīstības posmus. Tā bija
lieliska iespēja labāk iepazīt savu ķermeni
un arī uzzināt, kā par to labāk rūpēties.

Planetārijā noskatījāmies Ceļojums
cauri Visumam. Seansa laikā devāmies
ceļojumā Visuma klajumos un uz pasaules
malu. Piedzīvojums sākās uz mūsu planētas Zeme un ceļojuma laikā apciemojām
dažādas planētas, lidojām starp zvaigznēm, aplūkojām Piena ceļu un citas galaktikas, līdz nonācām līdz Visuma malai.
Atpakaļceļā vēl iepazināmies ar starptautisko kosmosa staciju.
Igaunijas Nacionālajā muzejā bija iespēja iepazīties ar izstādi par vienkāršiem
Igaunijas cilvēkiem, kas šajā zemē dzīvojuši visos laikos un parāda somugru tautas
tradicionālo ikdienas kultūru.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolotāja

Salacgrīvas vidusskola piesaka
dalību vēl vienā starptautiskā
projektā – Lielās augu medības
Bioloģiskās daudzveidības projekts
Lielās augu medības, kas norit ar kompānijas Toyota atbalstu, ir ilgtermiņa iniciatīva, kuras mērķis ir iesaistīt jauniešus
skolas tuvīnās apkārtnes augu un kukaiņu
sugu daudzveidības izpētē un veicināšanā.
Tajā piedalās skolas no dažādām valstīm
(Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija,
Spānija, Itālija, Polija un Latvija), kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Projekts
tām nodrošina metodoloģiju, kas saskan ar
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību,
kā arī ir viegli īstenojama un palīdz attīstīt kritisko domāšanu, izmantojot pieredzē
balstītu mācīšanos. Viens no plānotajiem
projekta rezultātiem ir visas Eiropas skolu
apkārtnes augu datubāze, ko ar skolotāju
palīdzību veido paši skolēni un ko iespējams ērti izmantot mācību procesā.
Galvenie uzdevumi skolām, kas piedalās projektā, ir palielināt bērnu interesi par
dabas vērtībām un ar konkrētām rīcībām
veicināt sugu daudzveidības saglabāšanos
vai pat pieaugšanu skolas apkārtnē. Par
mācību pamatu tiek izmantota skolu teritorija un tuvākā apkārtne, parādot ekoloģiskās sakarības gan dabiskās pļavās un
mežos, gan cilvēka veidotos zālājos.
Bioloģiskās daudzveidības projekts
Ekoskolām sadarbībā ar Toyota ir vērsts
uz bioloģisko daudzveidību. Projektā ie-

tverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides
izglītības fonda izglītības principos, un
praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza resursos, ar finansiālu
atbalstu no fonda Wellcome Trust. Projekts
turpināsies līdz 2020. gadam. Tas dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas parādītu
projekta efektu un atspoguļotu pozitīvas
uzvedības pārmaiņas un izpratnes pieaugumu. Skolēni tiks iesaistīti projektā pakāpeniski, sākot ar jaunākajiem. Par galvenajiem skolu ieguvumiem, piedaloties
projektā, var uzskatīt izpratnes pieaugumu
skolēnu vidū par bioloģisko daudzveidību, pieeju metodiskajiem materiāliem, tai
skaitā starptautiskai augu sugu datubāzei,
praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības
aizsardzībai, kā arī potenciālu ilgtermiņa
pētniecībai.
Projektā piedalīsies 1.b klase un audzinātāja Laura Ilvesa, 2.a klase un audzinātāja Laura Eimane, 2.b klase un
audzinātāja Vineta Dance.
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

spēcīgam, ātram, atlētiskam, veiklam.
Mūsu jaunās paaudzes pirmās iemaņas
ugunsdzēsībā pārbaudījām stafetēs, kur
bija jāuzvelk ugunsdzēsēja tērps, jāuzliek
galvā ķivere, jāpievieno šļūtenes pie sadalītāja, stobrs jāpievieno pie šļūtenes un
piedevām ātri jāskrien.  Pēc fiziskajām aktivitātēm cienājām visus ar konfektēm un

izdalījām informatīvos materiālus. Ainažu BUB 1.—4. klašu skolēniem dāvināja
braucienu ar ugunsdzēsības automašīnu.
Paldies Ainažu ugunsdzēsējam Jānim
Runcim par atsaucību! Lai zināšanas par
ugunsdrošību ir garants jūsu drošībai!
Anastasija Celma,
Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītāja

Liepupes tautas nama
ansamblis 4Sound piedalījās
2. Barbershop naktī
Barbershop – īpašs a cappella dziedāšanas veids, kurā katrai balsij paredzēta sava balssvedība, pamatbalsi dziedot
2. soprānam un pārējām veidojot harmoniju. Tas aizsācies pirms vairāk nekā 100 gadiem Amerikas frizētavās, no kā arī radies
nosaukums. Mūsu meitenes ir pirmais un
pagaidām arī vienīgais sieviešu ansamblis

Latvijā, kas izkopj šo dziedāšanas veidu.
2. Barbershop nakti, kas notika 21. oktobrī Imantas kultūras un atpūtas centrā,
organizēja kvartets Harmonija Rīgai. Mūsējie izpildīja Ārija Šķepasta un Raimonda
Paula dziesmas.
Mārtiņš Roziņš,
ansambļa mākslinieciskais vadītājs

Vai es visumā…?

Saulainā priekšpusdienā Tūjas bibliotēkā satieku jauno mākslinieci no Tūjas
Tatjanu Petrenko, kura sev devusi vārdu
Petrix. Bibliotēkā skatāma viņas pirmā
darbu izstāde.
Smaidīgā Tatjana labprāt stāsta par sevi:
– Esmu tūjiete, dzimusi 1990. gadā, pēc
horoskopa Jaunava. Agrāk, kad tētis strādāja ķieģeļu fabrikā un nesa mājās papīra
rulonus, centos tos visus apzīmēt. Lai arī
nepratu, man ļoti patika zīmēt. Skolā zīmēšanas stundās man bija 10 un 9, zīmēju
arī citiem klasesbiedriem. Zīmēt Taņa nav
mācījusies un savu talantu attīsta pašmācības ceļā, zīmējot savas izjūtas un redzēto
pārveidojot pa savam. Daudzos zīmējumos
attēlota sieviete. – Tā neesmu es, tās ir laimīgas un stipras sievietes, kuras grib šajā
dzīvē kaut ko panākt un sasniegt. Pati vienmēr esmu gribējusi būt spēcīga, lai gan
esmu ļoti sievišķīga. Daudz esmu domājusi
par dienēšanu Latvijas armijā... Nezinu,
kāpēc, bet man patīk stipras sievietes, –
stāsta Petrix. Ar mīļumu viņa atceras savu
vecmāmiņu un ir pārliecināta, ka atšķiras
no pārējiem, ir jūtīga, sievišķīga un ar savu
domu gājienu.
Pēdējā mēneša laikā Tatjana sākusi
rakstīt dzeju un nākotnē vēlas zīmēt svētbildes. – Esmu kristīta pareizticīgā un
Dievs man palīdz iet pa dzīves ceļu. Lūdzu
Dievu, kad man ir slikti, un pateicos, kad
ir labi. Tāpēc es gribu zīmēt svētbildes un
uzrakstīt grāmatu, – ieceres atklāj Tatjana.
Sarīkot pirmo izstādi viņu pierunājusi
Tūjas bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere.
Līdz tam zīmējumi krājušies mājās, kādus
no tiem mamma slēpusi, lai Taņa neizmestu ārā. 13. oktobrī izstādes atklāšanā jaunā
māksliniece atzinās, ka esot uztraukusies,
pirms tam pārlasījusi savu dzeju, iekārtojusi izstādi. – Visus sagaidīju, man ļoti patika
ka cilvēki atnāca un manī klausījās. Bija
prieks un gandarījums! It kā esmu izdarījusi kaut ko ļoti, ļoti labu. Paldies Zeltītei,
viņa izstādes atklāšanā tik sirsnīgi runāja,

Tatjana pie sava mīļākā darba Eņģelis

pat raudāt gribējās! Uzdāvināja man sarkanu antūriju un manu mīļāko balto šokolādi.
Tatjana ir ļoti vispusīgs cilvēks, viņai
patīk darīt daudzas lietas, lai gan pati uzskata, ka tas nav pareizi, jo daudzās lietas
sajauc galvu, neļauj pieķerties vienai un
atdoties tai pilnībā. Vislabāk viņa jūtas pie
jūras, jo tā nomierina un rosina domas. Deviņus gadus Tatjana strādājusi par pavāri,
šobrīd gatavo tikai savējiem, zīmē, raksta
dzeju un bauda dzīvi. Lai arī sevi nejūt kā
mākslinieci, Tatjana ļoti vēlas mācīties zīmēt. Pavisam drīz viņas sapnis piepildīsies,
jo Tūjas bibliotēkas vadītāja Limbažos uzrunājusi mākslinieci, pie kuras Petrix mācīsies un attīstīs savu talantu.
Viss notiek, kā tam jānotiek – Tatjana satika Zeltīti, kura viņu iedrošināja un
rosināja zīmēt un mācīties to darīt vēl labāk. – Mums vienmēr atrodas kādi dzintariņi – šoreiz tā ir Tatjana ar saviem zīmējumiem, – tā par jauno mākslinieci teica
Zeltīte.
Sarunas izskaņā Tatjana lasa savu dzeju:
Līst lietus un dudina pērkons. Vai visums ir
manī? Vai es visumā…? To zina tikai kosmoss… Planēta? Vai mēs esam vieni..? Es
dzīvoju paralēlās dzīvēs… Vienā laikā varu
būt arī citur… Bet Dievs grib, lai palieku
te. Ar jums... Ar pasauli… Te un tagad. Tas
ir iesākums viņas grāmatai. Lai izdodas!
Ilga Tiesnese
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Eiropas bērnu
sporta spēles Brno
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“Mūsu saknēs ir spēks!” (Andris Bulis)
Salacgrīvas vidusskolas skolēni un sporta skolotāji sakām
LIELU PALDIES mūsu skolas absolventam Andrim Bulim
par LIELISKO DĀVANU – jaunām volejbola bumbām.

Volejbola turnīrs
Černo more 2017

Salacgrīvas vieglatlēti Brno vieglatlētu sacensībās European Kids Athletics Games 2017

Septembra sākumā Salacgrīvas vieglatlēti devās uz Brno (Čehija), lai piedalītos tradicionālajās jauno vieglatlētu sacensībās European Kids Athletics Games 2017.
Sacensībās startēja piecu vecuma grupu
(2002.—2006. g.dz.) sportisti no daudzām Eiropas valstīm. Dalībnieku skaits
bija ievērojams – aptuveni 1300 sportistu.
Līdz ar to dažās disciplīnās uz startu devās
vairāk nekā 100 konkurentu.
Mūsu sportisti guva labus rezultātus ļoti
lielā un sīvā konkurencē. Marta Kociņa
(2006.g.) izcīnīja 3. vietu kriketa bumbiņas mešanā, Jēkabs Tomsons (2002.g.) –
2. vietu lodes grūšanā. Līvai Zariņai
(2005.g.) 4. vieta bumbiņas mešanā. Ali-

se Smilte (2004.g.) startēja 60 m B finālā
un Aleksis Goba (2004.g.) 60 m un 150 m
skrējienu B finālos. Vēl labus rezultātus un
personīgos rekordus uzstādīja Nellija Zvejniece, Līva Priekule, Rihards Bendrāts un
Daniela Kalniņa.
Sakām lielu paldies mūsu atbalstītājiem
Kasparam Runcim un JMK LUX, Aleksandram Rozenšteinam, Jānim Ozolam un
Salacgrīvas novada domei. Liels paldies
vecāku un jauno sportistu vārdā trenerei
Rasmai Turkai par ieguldīto darbu jauno
sportistu izaugsmē. Veiksmi arī nākamajos
startos!
Inga Goba

Noskaidrots
Salacgrīvas novada
Kortu valdnieks –
čempions tenisā
Pēdējās divas augusta nedēļas sporta un
atpūtas kompleksā Zvejnieku parks pagāja
spraigās tenisa cīņās, kur astoņi dalībnieki uzsāka cīņu ceturtdaļfinālos. Lai tiktu
pusfinālā, ceturtdaļfināla spēle bija jāuzvar, un to paveica Gatis Preimanis, Jānis
Ozols, Mārtiņš Skreitulis un Sabīne Veide.
Savukārt attiecīgi Jurim Burdikovam, Jānim Bergam, Armandam Sergejevam un
Guntaram Zariņam turnīrs ar zaudējumu
ceturtdaļfinālā bija beidzies.
Pirmajā pusfinālspēlē tikās G. Preimanis, kurš pārliecinošā spēlē ar 2:0 (6-0,
6-1) uzvarēja M. Skreituli. Savukārt
otra pusfinālspēle, kurā tikās J. Ozols un
S. Veide, izvērtās līdzīgāka. Šajā spēlē pirmais sets bija ļoti saspringts, taču pārāka
ar 6-4 bija Sabīne. Spēles 2. setu savās rokās paņēma Sabīne, kura uzvarēja ar 6-0.
Tātad otrā pusfinālā ar rezultātu 2:0 S. Veide uzvarēja J. Ozolu.
Ar nepacietību tika gaidītas finālspēles,
taču nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ finālus
nācās pārcelt divas nedēļas nogales. Šīs
spēles tika izspēlētas darbdienu vakaros.
Pirmie cīņu sāka G. Preimanis un S. Veide,
kuri cīnījās par turnīra galveno titulu. Spēle notika līdz divu setu uzvarai. Abi seti

izvērtās ļoti līdzīgi. Ar pirmo geimu vadībā izvirzījās G. Preimanis, taču S. Veide
neļāva viņam atrauties un noturēja līdzīgu rezultātu līdz trešajam geimam. Spēles
galotni labāk un pieredzējušāk nospēlēja
G. Preimanis un galarezultātā uzvarēja ar
2:0 (6-3, 6-3). Tātad Salacgrīvas novada
čempionāta tenisā Kortu valdnieks galveno titulu un 1. vietu izcīnīja G. Preimanis.
S. Veidi apsveicam ar izcīnīto 2. vietu!
Nākamās dienas vakarā notika spēle par
3. vietu starp M. Skreituli un J. Ozolu. Arī
šajā spēlē līdz trešajam geimam rezultāts
abos setos izvērtās līdzīgs. Te geimu uzvarēja viens, te otrs. Taču arī šajā spēlē
galarezultātā pieredze ņēma virsroku, un
ar rezultātu 2:0 (6-3, 6-4) uzvaru izcīnīja
J. Ozols.
Tātad pirmais četrinieks ir šāds: 4. vietā
M. Skreitulis, 3. – J. Ozols, 2. – S. Veide
un 1. – G. Preimanis. Paldies Salacgrīvas
novada domei par sarūpētajām balvām un
īpašs paldies uzņēmumam SIA Baltic Forest un personīgi Ernestam Kupčam par
sarūpēto pārsteigumu turnīra pirmo trīs
vietu ieguvējiem.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Liepupes volejbolistes ar treneri pēc uzvaras savā vecuma grupā

Laikā no 19. līdz 25. augustam Bulgārijas kūrortpilsētiņā Primorskā norisinājās
starptautisks jauniešu volejbola turnīrs
Černo more 2017. Pēc divu gadu pārtraukuma šajā turnīrā piedalījās arī Limbažu
un Salacgrīvas novada sporta skolas jaunās volejbolistes.
Turnīrā piedalījāmies ar divām meiteņu
komandām: U-19 (1999.—2000. g.dz) un
U-17 (2001.g.dz. un jaunākas). Bija jācīnās ar turcietēm, čehietēm, bulgārietēm,
gruzīnietēm, polietēm un lietuvietēm.
Rezultātā U-19 vecuma grupas meitenes
izcīnīja 2. vietu, spraigā cīņā zaudējot tikai Gruzijas pārstāvēm no Batumi pilsētas. Mūsu komandā par labāko uzbrucēju
tika nominēta Dārta Lūse. U-17 komandas
meitenes, nezaudējot nevienu spēli, izcīnīja 1. vietu. Par labāko uzbrucēju tika atzīta
Laura Silvija Dubulte.
Paralēli spēlēm meitenēm bija iespēja
atpūsties Melnās jūras pludmalē, baudīt
spožo saulīti un fantastiski silto jūriņu, kā
arī kūrortpilsētiņas interesanto dzīvi ar visiem tās plusiem un mīnusiem.
Lai sporta skolas jaunās volejbolistes

varētu aizbraukt un piedalīties šajā turnīrā, audzēkņi, viņu vecāki un treneres saka
milzīgu paldies Limbažu novada pašvaldībai, Salacgrīvas novada pašvaldībai par
sapratni, sadarbību un atbalstu. Milzīgs
paldies arī uzņēmējiem un visiem labajiem
ļaudīm, kuri palīdzēja un bija ieinteresēti,
lai mēs varētu realizēt sapni par piedalīšanos šajā turnīrā, gūt pozitīvas emocijas
un iepazīt citu tautu kultūru, sadzīvi, iegūt
jaunus draugus. Paldies!
28. augusta agrā rītā atgriezāmies no
saulainās, viesmīlīgās Melnās jūras piekrastes, bijām jau sailgojušies pēc Latvijas, saviem tuvajiem un mīļajiem, jo nekur
nav tik labi kā mājās. Esam guvuši pozitīvas emocijas, piedalījušies turnīrā, apvienojuši šo galveno uzdevumu ar patīkamo
atpūtu, lai varētu uzsākt nākamo cēlienu –
mācības un jaunus turnīrus un sacensības.
Paldies arī vecākiem par atbalstu. Kopā
ar komandām un spēlēs bija viņu treneres
Mārīte, Ineta un Inta.
Inta Mežgaile,
volejbola trenere

Sportiskas aktivitātes

Sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolas
sporta skolotājām Rasmu Turku, Sandru
Bērziņu un skolēniem 31. augustā sociālās
aprūpes un rehabilitācijas viesnīcas Brīze
dārzā senioriem rīta cēliens aizritēja sportiskās aktivitātēs. Saule bagātīgi dāvināja
siltumu, bet par mundrumu un pacilātu
garu gādāja Andrejs Ābele, uz sintezatora
atskaņojot pasākumam atbilstošas jautras
melodijas. Sabiedrības atbalstu un uzmundrinājumu apliecināja Sarkanā Krusta
Salacgrīvas nodaļas vadītāja Ilga Līdaka,
sirsnīgā Valda Logina, pirmoreiz ar visiem
kopā līdzdarbojās Nadežda un Staņislavs
Lontoni.
Seniori varēja priecāties par Martas Kociņas un Amandas Hofmanes akrobātiskajiem vingrojumiem, bet Kristians Bērziņš,
Samanta Kalniņa, Jēkabs Tomsons, Alise
Smilte, Līva Priekule, Viktorija Mežgaile,
Aleksis Goba un Mārtiņš Jirgensons spēcī-

gākos seniorus iesaistīja veiklības stafetēs.
Pasākums bija ieplānots tā, lai tajā varētu
iesaistīties arī ratiņkrēslos sēdošie. Aktivitātēs izmantoja visvienkāršākos sporta
piederumus: dažāda izmēra bumbas un
krāsainus apļus, prieku sagādāja ar baloniem rotāti futbola vārti. Pāris stundu aizritēja nemanot, skolēni un skolotāji tajās
apliecināja, ka sapratnei ar cilvēkiem nav
svarīgs vecums, bet dvēsele. Tik vienkārši un sirsnīgi bērni, kuri, kā redzējām šajā
dienā, nedarbojas tikai pienākuma vārdā.
Paldies vecākiem un skolotājiem par audzināšanas darbu!
Katru senioru par piedalīšanos aktivitātēs apbalvoja ar šokolādes medaļu un rozi.
Paldies teicām skolotājām un skolēniem
un lūdzām ciemos arī rudens tumšākajās
un īsākajās dienās, kad sportiskas aktivitātes varētu notikt telpās.
Ligita Jirgensone
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Šogad uz starta liels dalībnieku skaits – 182

Īpaši atraktīvā veidā – no mašīnas jumta –
skrējiena dalībniekus uzrunāja Salacgrīvas
vidusskolas direktore Sanita Šlekone

2017. gada 31. oktobris

Skrienam Trīs tiltus

16. septembrī visiem par prieku jaukos
laikapstākļos Salacgrīvā notika 36. Tautas
skrējiens Trīs tilti, pulcējot 182 dalībniekus.
Skrējiens notika  starptautiskā uzraudzībā,
mūsu viesi – skolotāji no Vācijas – distanci
izbrauca ar velosipēdiem, skrējienā gan neviens vācu skolēns šoreiz nepiedalījās.
Ar absolūtu trases rekordu pirmais distanci beidza daudzkārtējs skrējiena dalībnieks Uldis Briedis (22:45). Sieviešu konkurencē pirmā finišēja Gundega Heidingere
(25:16). Abi saņēma piemiņas kausus, bet
visiem pārējiem uzvarētājiem medaļas un
saldumus gādāja sponsore Līga Ende-Griķe, SIA AL-Pirtslietu darbnīca vadītāja.
Īpašos dalībnieku numuriņus sarūpēja sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks,
bet gardo tēju vārīja kafejnīcas Saiva darbinieces. Norisē svarīgi, protams, bija tiesneši un rezultātu rakstītāji. Paldies visiem!
Katrs dalībnieks saņēma arī saldu konfekti,
lai atgūtu spēkus.
Pirmsskolas vecuma grupā šogad bija
četri dalībnieki: Viktorija Gromova, Ieva

Griķe, Jēkabs Žibals, Gustavs Bergs.
1.—2. klašu grupā startēja septiņas meitenes un 16 zēnu. Uzvarētāji: Anastasija
Balode, Alise Romanova, Sofija Gromova,
Tomass Tomsons, Ralfs Valenieks, Rafaels Zviedris. 3.—4. klašu grupā aktīvākas
bija meitenes – 19 dalībnieces, labākās bija
Emīlija Alise Dārziņa, Katrīna Ķūrena,
Matilde Vilkaule, no 13 zēniem labākie bija
Kristians Kovačs, Kristians Bērziņš, Mārtiņš Hincenbergs. 5.—6. klašu grupā startēja 26 meitenes, visātrākās no viņām bija
Līva Zariņa, Nellija Zvejniece un Meisija
Sproģe. No 10 startējušajiem zēniem labākie bija Sandris Kalniņš, Maksis Obuhovskis un Kristaps Ralfs Vanka. 7.—8. klašu
grupā bija tikai piecas dalībnieces. Ātrākās – Viktorija Mežgaile (viņa saņēma īpašu Olimpiskās nedēļas balvu kā ātrākā Salacgrīvas vidusskolas skolniece), Daniela
Ringa un Samanta Lelde Ciganska. No sešiem zēniem uzvarēja Emīls Meļķis, Dāvis
Ende un Ivo Zvejnieks. Jaunietēm bija tikai
divas skrējējas – Solveiga Zeltiņa un Līga

Ieviņa, savukārt jauniešiem – 10 dalībnieku, no viņiem labākos rezultātus uzrādīja
Mārtiņš Petrovs, Juris Vīksna un Rihards
Bendrāts.
Viskuplāk pārstāvētā vecuma grupa bija
20—45 gadus vecie sportisti, tajā startēja
23 sievietes un 36 vīrieši. Ātrākās dāmas
bija Gundega Heidingere, Inta Zīriuse un
Agnija Bērziņa, ātrākie kungi – Uldis Briedis, Aleksis Borozdins un Dāvis Zariņš.
Vecuma grupā virs 45 startēja piecas
dāmas, uzvarētājas bija Ilona Balode, Ingūna Krūmiņa un Vineta Dance. Kungu
konkurencē – divi dalībnieki. Uzvarētāju
Nikolaju Saulīti par rezultātu 25:02 varētu apskaust jebkurš skrējiena dalībnieks! 
Otrais bija Māris Balcers arī ar labu rezultātu – 34:20.
Medaļas un balvas sadalītas, saldumus
saņēma arī kuplāk pārstāvētās ģimenes –
Gromovi, Žibali, Heidingeri. Tagad tikai
jāturpina trenēties, lai startētu nākamgad.

Jau pavisam drīz notiks pirmie sabraukumi veterānu līgā, kurā piedalīsies spēlētāji no visa bijušā Limbažu rajona, tā
teikt – florbola aizsācēji mūsu rajonā. Vēlēsim viņiem izturību un izdošanos!
Nobeigumā A. Pavlovskis saka: – Šī
sezona solās būt ļoti aktīva, kas, protams,
prasa papildu darbošanos un finasējumu.
Ir nepieciešams nodrošināt mājas spēlēs
spēlētājus un tiesnešus ar ūdeni, ir jāgodina komandu labākie spēlētāji, nepieciešams spēļu sekretariāts. Tāpēc Liepupes
komandas vārdā gribu teikt lielu paldies
par finansiālo un informatīvo atbalstu,
paldies par sapratni Salacgrīvas novada
domei, personīgi Dagnim Straubergam

un Ilgai Tiesnesei, veikaliem «Vērdiņš»,
personīgi Rūtai Kalniņai un «Muižas
klēts», personīgi Andai Alsbergai, krogam
«Sidrabiņi», personīgi Kasparam Bitem,
Liepupes vidusskolai, personīgi Artai Rubezei, Olimpiskajam centram «Limbaži»,
personīgi Baibai Martinsonei un Imantam Ķīkulim, kā arī visiem tiem, pie kuriem komandas pārstāvji vēl vērsīsies!
Lai viss izdodas, lai daudz līdzjutēji
un turēsim īkšķus! Ātrāk un precīzāk par
jaunumiem Liepupes florbolā var uzzināt,
sekojot mūsu Facebook lapai Floorball
Liepupe.

Inta Cirša

Liepupes
florbolisti
sezonu iesāk
ar jauniem
izaicinājumiem
Kad kokos sāk krāsoties lapas un mācības jau kļūst par ikdienu, sporta zālēs
atgriežas florbols, lai sāktu 2017./2018. gada sezonas spēles. Šajā sezonā Liepupes
florbolisti pieņēmuši jaunus izaicinājumus – atgriezties LFF čempionātā ar spēlēm 2. līgā un atjaunot veterānu komandu, kurā spēlē florbolisti vecumā 35+.
Tas spēlētājiem nozīmē vairāk spēļu gan
izbraukumos, gan arī mājās – savā Liep
upes vidusskolas zālē. Komanda visu iepriekšējo gadu ir cītīgi trenējusies, spēlējot Rīgas un Kocēnu atklātajos turnīros.
Vasarā savu fizisko aktivitāti visi uzturēja
Liepupes florbola čempionātā un Drēzdenes atklātajā turnīrā, tur izcīnot 5. vietu.
Liepupes komandas pārstāvis Aleksandrs
Pavlovskis stāsta: – Šogad 2. līgā spēlē
20 komandu, kas sadalītas divās divīzijās – austrumu un rietumu. Liepupieši
spēlēs austrumu divīzijā, kurā par vietu
finālā cīnīsies 12 komandu. Pirmās spēles
liepupieši ir aizvadījuši, izcīnot uzvaras
pār Smilteni (9:3) un Jaunjelgavu (9:7).
Jāuzteic komandas spars, cīnoties par katru centimetru laukumā. Esmu lepns par

Liepupes
florbolistiem šajā
sezonā jauni
izaicinājumi

saviem spēlētājiem! Prieks, ka mūsu izaugsmi redz ne tikai paši spēlētāji, bet arī
citu komandu pārstāvji. Fiziskā sagatavotība puišiem ir, vēl tikai “jāsaliek” spēļu
zīmējumi – kombinācijas un izspēles. Te
lieti noderētu trenera padoms, tāpēc šeit
būs jāmeklē kādi risinājumi.
Lai uzlabotu savu spēļu praksi lielajos
laukumos, arī šogad Liepupes florbolisti
spēlēs Kocēnu novada atklātajā turnīrā.
Jau aizvadītas pirmās spēles, sajūtot gan
uzvaras garšu ļoti grūtās spēlēs, gan arī
sāpīgu zaudējumu. Lieliski šīs spēles aizvadījis Mārcis Rolands Janvārs, četrās
spēlēs sasniedzot 12 rezultativitātes punktu un izvirzot Liepupes komandu 1. vietā.

Endija Pavlovska
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ZAAO iesniedzis jaunu tarifa projektu

SIA ZAAO, reģ. nr. 44103015509, Rīgas iela 32, Valmiera 2017. gada 12. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā Daibe
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Tas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 Sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika.
Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā
Piedāvātais
Tarifa
esošais
tarifs
palielinājums/
tarifs
samazinājums
* (%).
(bez PVN) (bez PVN)

Sadzīves atkritumu apglabāšana
poligonā Daibe Stalbes pagastā,
Pārgaujas novadā
periodam 01.12.2017—31.12.2017
periodam 01.01.2018—31.12.2018
periodam 01.01.2018—31.12.2019
periodam no 01.01.2020.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi
un nepieciešamību segt ES Kohēzijas fonda projekta Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu

28,22
28,22
28,22
28,22

29,91
24,97
21,02
17,56

6,00%
-11,50%
-25,50%
-37,75%

apsaimniekošanas projekta IV
kārta un CSA poligona «Daibe»
atkritumu reģenerācijas procesa
iekārtu modernizācija projektā
izveidoto infrastruktūras objektu
ekspluatācijas izmaksas.
Iepazīties ar tarifu projek-

tā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var
SIA ZAAO birojā Rīgas ielā 32,
Valmierā katru darbdienu no
plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš
sazinoties ar Finanšu daļas vadītāju-izpilddirektori Ievu Barutinu, tālr. 64281250.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt
SIA ZAAO – Rīgas iela 32,
Valmiera, LV-4201, e-pasts
zaao@zaao.lv, fakss 64281251,
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
(Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.
67097277 vai tās reģionālās
struktūrvienības adresē), e-pasta adrese – sprk@sprk.gov.lv,
20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kartībā.

Samaksājot nodokļu
pamatparādu, iespējams
atbrīvoties no nokavējuma un
soda naudas

Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos nodokļu parāda slogu, laikā līdz 2018. gada
2. janvārim aicinām ikvienu,
kam šāds parāds izveidojies, pieteikties VID uz atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un
soda naudas pilnīgu dzēšanu ar
nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz
2019. gada 31. decembrim tiek
samaksāts nodokļu pamatparāds.
Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti. Tas attiecas uz visiem
nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma un solidaritātes
nodokli, neatkarīgi no tā, par cik
senu laika posmu parāds izveidojies.
Ikviena fiziskā persona var
pieteikties atbalsta pasākumam,
norādot to nodokļu pamatparāda
summu sadalījumā pa nodokļu
veidiem, kāds stāvoklis ir pieteikuma iesniegšanas dienā. Savukārt ikviena juridiska persona var
pieteikties atbalsta pasākumam,
norādot nodokļu pamatparāda
summu sadalījumā pa nodokļu
veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc
stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un
nav samaksāta līdz dienai, kad
iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.
Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams līdz
2018. gada 2. janvārim, aizpildot
īpaši tam paredzēto veidlapu. Juridiskās personas šo veidlapu varēs
aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas” – Citi –
Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un
soda naudas dzēšanai), savukārt
fiziskās personas to varēs iesniegt arī:
l personīgi jebkurā VID klientu
apkalpošanas centrā;
l izmantojot drošu elektronisko
parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
l sūtot pa pastu uz adresi: Valsts

ieņēmumu dienestam, Talejas
ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz
kuriem piesaka atbalstu, un plānu, cik mēnešu laikā apņemas to
samaksāt. Atbalsta pamatparādu
var sadalīt vienādās daļās, un
tas ir maksājams reizi mēnesī.
Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne
ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
Lēmumu par nodokļu atbalsta
pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot VID pieņems
21 dienas laikā no pieteikuma
saņemšanas dienas. Minēto lēmumu VID nodokļu maksātājam
nosūtīs, izmantojot VID EDS.
Tiem, kuri nav EDS lietotāji,
lēmums tiks nosūtīts vēstulē uz
deklarēto vai norādīto dzīvesvietas adresi.
VID 21 dienas laikā (no dienas, kad atbalsta pamatparāds
samaksāts pilnā apmērā) pieņem
lēmumu par nokavējuma naudas
un soda naudas dzēšanu, ja tāda
ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta
pamatparādu.
Tiem nodokļu maksātājiem,
kuri nebūs noteiktajos termiņos
maksājuši noteiktos maksājumus
saskaņā ar nodokļu pamatparāda
nomaksas grafiku, lēmums par
atbalsta piemērošanu tiks atcelts
un nodokļu parāds pilnā apmērā
(ieskaitot nokavējuma un soda
naudas) tiks piedzīts bezstrīdu
kārtībā.
Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību šādos gadījumos:
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju pieņemts lēmums par tā
saimnieciskās darbības apturēšanu;
l ja nodokļu maksātājs izslēgts
no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
l ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu

maksātāja adrese iekļauta riska
adrešu sarakstā;
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem
savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012. gada Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja
šie lēmumi joprojām ir spēkā un
to izpildi VID joprojām uzrauga.
VID informēs juridiskās personas par atbalsta pasākumu ar
EDS starpniecību, bet fiziskajām personām nosūtīs vēstules,
izmantojot VID rīcībā esošo nodokļu maksātāju kontaktinformāciju.
Nodokļu maksātāji, kuri vēlēsies noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un
soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to varēs precizēt VID EDS. Fiziskās
personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu
pamatparāda apmēru varēs iegūt,
sazinoties ar VID speciālistu,
kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.
Atbalsta pasākumu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai nosaka Nodokļu maksātājiem
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta
likums.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID
Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu Nodokļi, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā
Kontakti/Uzdot jautājumu VID.
Plašāka informācija par nodokļu
atbalsta pasākumu, kā arī iesnieguma veidlapa pieejama VID
tīmekļa vietnē sadaļā Nodokļi/
Noderīgi/Nodokļu parādi.
Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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Liepupes pagasta tautas nams
izsludina aptauju

Labo darbu balva 2017
Nolikums.
1. Mērķis.
1.1. Apzināt un godināt cilvēkus, kas 2017. gadā nesavtīgi darbojušies
sabiedrības labā.
2. Kritēriji.
2.1. Labo darbu balvai var pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2017. gadā
nesavtīgi (nesaņemot par to regulāru atalgojumu) darbojies Liepupes
pagasta iedzīvotāju labā.
2.2. Balvai nav paredzēts pieteikt ģimenes locekļus.
3. Pieteikšana.
3.1. Pieteicēji ir Liepupes pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrības,
pagasta iestādes un dienesti.
3.2. Privātpersona var pieteikt ne vairāk kā trīs pretendentus.
3.3. Pretendentu pieteikšana uzņēmumiem, biedrībām, pašvaldības
iestādēm un dienestiem nav ierobežota.
3.4. Anketas pieejamas Salacgrīvas Novada Ziņās, tāpat tās saņemamas un iesniedzamas Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes tautas
namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkās līdz 1. decembrim (ieskaitot).
3.6. Pieteikumā jānorāda izvirzītā cilvēka konkrēts devums, adrese,
kā arī pieteicēja dati.
3.7. Par derīgām tiks uzskatītas aizpildītas, parakstītas un noteiktā termiņā iesniegtas anketas.
3.8. Labo darbu balvas pretendenti tiks uzaicināti uz sarīkojumu Labo
darbu balva 26. decembrī Liepupes pagasta tautas namā.
3.9. Labo darbu balva 2017 ir atklāts sarīkojums visiem pagasta iedzīvotājiem.
Pasākuma rīkotājs patur tiesības noraidīt pretendentu, ja tas neatbilst šim nolikumam.

Anketa
Labo darbu balva 2017
«Labo darbu balvai 2017» piesaku:
______________________________________________________
Vārds, uzvārds

Pretendenta adrese (ielūguma nosūtīšanai):
______________________________________________________
______________________________________________________
Pamatojums: ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: _________________________________
Adrese: _______________________________________________
______________________________________________________
Tālrunis: ________________________________
Paraksts: ________________________________
...........................................................................................................
Anketas iesniegšanas-saņemšanas apliecinājuma pasaknis
_____________________________________________________
(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums)

Anketa
Lauvu labais gariņš 2017
Lauvu labā gariņa balvai
piesaku _______________________________________________
Pamatojums: ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: _________________________________
Adrese: _______________________________________________
______________________________________________________
Tālrunis: ___________________
Tūlīt pie durvīm klauvēs novembris un mēs, saviesīgās biedrības Svēt
upes Lauva valde, izsludinām aptauju Lauvu labais gariņš 2017. Paskatīsimies uz līdzcilvēkiem un atcerēsimies visu labo, ko viņi paveikuši šajā gadā!
Varbūt tas ir bijis tikai sīkums, bet ļoti vajadzīgs tieši tajā brīdī un tajā laikā…
Cerot uz atsaucību, gaidīsim anketas!
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Lai allaž tāds ugunskurs tevī,
Ko neapdzēš rudenīgs laiks,
Un pasmaidot sevī un citiem,
Joprojām dvēselē paliec
Gan ērkšķains, gan dāliju maigs!

Silti sveicieni oktobra jubilāriem!
Ābolu, rudens lapu un liepziedu tējas smarža
ir kopā ar jums drēgnajos rudens vakaros! Lai mīļi
draugi ir kopā ar jums ne tikai svētku reizēs!

Iespēja apgūt jaunas
prasmes

Kopš 5. oktobra valstī skatāma
un klausāma plaša reklāma par
ESF atbalstīto projektu Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Šajā projektā
starp 64 pašvaldībām partneris ir
arī Salacgrīvas novads. Projekts
piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai paaugstināt esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī
apgūt citu darba tirgū pieprasītu
arodu un pārkvalificēties kādā no
profesionālās izglītības iestādēm.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no
25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr liela pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības
uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā
profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un
9. pamatgrupas profesijās, proti:
ir pakalpojumu un tirdzniecības

darbinieki, kvalificēti strādnieki
un amatnieki, iekārtu un mašīnu
operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās
strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju
grupas visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.
Lielāko daļu mācību apmaksās
ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var segt arī darba
devējs. Maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams
atbalsts reģionālajai mobilitātei,
savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka
izmaksu kompensācija.
Ja darbinieki vecumā no 25 ga
diem nepieciešamās prasmes kādā
no profesijām četrās nozarēs jau ir
ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju
ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Salacgrīvas novada iedzīvotājiem mācības projektā piedāvā arī
profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikums
Limbažu filiāle:
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
(stundu skaits 80, līdzmaksājuma apjoms 36 EUR)
Nozare: būvniecība
Bruģa un laukakmeņu ieklāšanas pamati
Mūrēšanas darbi
Sausā būve
Flīzēšanas darbi
Nozare: kokrūpniecība
Koksnes mehanizētā apstrāde
Galdniecības darbi
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Nozare: kokrūpniecība
Profesionālā kvalifikācija(s): Būvizstrādājumu galdnieks
Programmas stundu skaits: 960
Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 157,3
Nozare: būvniecība
Profesionālā kvalifikācija(s): galdnieks
Programmas stundu skaits: 640
Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 102,96
Profesionālā kvalifikācija(s): apdares darbu tehniķis
Programmas stundu skaits: 960
Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 139,7
Profesionālā kvalifikācija(s): apmetējs
Programmas stundu skaits: 640
Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 91,44
Profesionālā kvalifikācija(s): apdares darbu strādnieks
Programmas stundu skaits: 640
Līdzmaksājuma apjoms (EUR) 91,44
Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz
6. novembrim. Mācības pirmajā projekta posmā plānots uzsākt
2018. gada janvārī. Sīkāka informācija par projektu, tai skaitā par
izglītības iestāžu piedāvājumu Cēsīs, Valmierā, pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Konsultācijas sniedz Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga – dzintra.eizenberga@
salacgriva.lv, 64071985.
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

2017. gada 31. oktobris

Paldies par
atbalstu
Salacgrīvas
vidusskolai

Salacgrīvas vidusskolas kolektīva vārdā izsaku pateicību
Intaram Salmanim ar ģimeni un
restorānam Pļavas par ziedojumu
skolas lego-robotikas komplektu
iegādei. Paldies par ieguldījumu
Salacgrīvas vidusskolas attīstībā!
Sanita Šlekone

Lauvu tautas namā
4. novembrī plkst. 20.00
atpūtas vakars
Nāc gadu spietā veldzēties.
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Ar skanīgām dziesmām priecēs
Salacgrīvas KN ansamblis
Dziedātprieks
Balli spēlēs Allegro.
Ieejai 2,50 EUR.

19. novembrī plkst. 16.00
ar valsts svētkiem veltītu
programmu
Visādas mājas
mūs priecēs modernā folka
duets Pastakaste.

Svētciema parkā

31. oktobrī 18.00
Helovīna ķirbju izstāde
11. novembrī 18.00
Lāčplēša dienas atceres
pasākums

Svētciema saieta namā

3. decembrī 16.00
cepam piparkūkas kopā
ar Lienes konditoreju
22. decembrī 18.00
Ziemassvētku sagaidīšana

Liepupē

2.XI		 19.00 Liepupes pagasta tautas namā un
9.XI		 18.00 Muižas klētī
spēlfilma Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Biļetes cena 2 eiro
11.XI 14.00 pie piemiņas zīmes liepupiešiem piemiņas brīdis,
veltīts Lāčplēša dienai
18.XI 15.00  Liepupes pagasta tautas namā Latvijas valsts
dzimšanas dienai veltīts sarīkojums:
				
l svētku uzruna;
				
l koncerts. Piedalās Evita Zālīte, Liepupes tautas
nama pašdarbnieki un Liepupes vidusskolas audzēkņi;
				
l svētku torte

Salacgrīvā novembrī

11.XI
Lāčplēša dienas svinības
			 16.00 ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
atdusas vietām
			 16.30 lāpu gājiens no kapiem uz Bocmaņa laukumu
				
l sadziedāšanās ar folkloras kopu Cielava
				
l svecīšu nolikšana promenādē, veidojot gaismas
krastu
14.XI 19.30 erudīcijas spēle Salacgrīvas Prātnieks
17.XI
valsts svētkiem veltīts sarīkojums
			 15.00 Jāņa Liepiņa piemiņas plāksnes atklāšana
Rīgas ielā 6
			 18.00 kultūras namā
				
l Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga uzruna
				
l aptaujas Gada salacgrīvietis 2017 uzvarētāju
sveikšana
				
l konkursa Gada uzņēmējs laureātu sumināšana
				
l koncertā grupas Latvian voices programma
				
Sudrabs
				
l ballē spēlē grupa Skinny cheese. Ieeja brīva

Kino seansi Ainažu kultūras namā

10.XI 18.00 dokumentālā filma Ievainotais jātnieks.
Režisore Ilona Brūvere, 95 min, Latvija 2017.
Biļetes cena 2 eiro
24.XI 18.00 spēlfilma Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Režisors Varis Brasla, 80 min, Latvija 2017.
Biļetes cena 2 eiro
1.XII		 18.00 dokumentālā filma Astoņas zvaigznes.
				
Režisors Askolds Saulītis, 100 min, Latvija, 2017.
Biļetes cena 2 eiro

23. NOVEMBRĪ 1730
SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ
“SAULES UN KALNU ZEME GRUZIJA”
INTA BALODE stāstīs
par ceļojuma iespaidiem

Aptauja GADA SALACGRĪVIETIS – 2017
Tuvojoties Latvijas valsts un mūsu pilsētas – Salacgrīvas – jubilejām, mēs pārskatām šī gada darbus, sasniegumus un rezultātus, ar ko lepojamies mēs paši un
līdz ar to dodam pienesumu Latvijai.
Katram darbam un katram sasniegumam pamatā ir cilvēks. Arī šogad esam iecerējuši godā celt Gada cilvēku – gada salacgrīvieti, kurš pelnījis saņemt visu mūsu
atzinību un novērtējumu.
Esiet aktīvi savas pilsētas patrioti un piedalieties aptaujā Gada salacgrīvietis 2017!
Arī šogad saskaņā ar jūsu aizpildītajām anketām uzvarētāji var būt vairāki, pārstāvot dažādas
jomas.
Nosauciet, jūsuprāt, uzņēmīgāko, populārāko un rosīgāko Salacgrīvas cilvēku 2017. gadā, pamatojot, kāpēc tā!
_________________________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds)

Pamatojums – kāpēc?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
							
Anketu pieteica_________________________________________
Anketas pieejamas Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvas kultūras namā, Salacgrīvas vidusskolā, Salacgrīvas bibliotēkā, JIC Bāka, mūzikas skolā, Tūrisma informācijas centrā. Anketu iespējams aizpildīt arī mājaslapā www.salacgriva.lv.
Anketas jāaizpilda līdz 10. novembrim
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 3500 eks.

