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Salacgrīvas novada
izdevums

Svinam Latvijai 100 un Salacgrīvai 90!
17. novembrī, valsts lielo svētku priekšvakarā, Salacgrīvā un Ainažos notika Latvijas valsts dibināšanas dienai veltīti svinīgi pasākumi.
Svinot Latvijas valsts 100. dzimšanas
dienu, Salacgrīva atzīmēja 90. gadadienu, kopš tai piešķirts pilsētas vārds. Šajā
svētku reizē kopā ar salacgrīviešiem bija
draugi no sadarbības pašvaldībām – Handevitas Vācijā, Gori Gruzijā un Hēdemēstes Igaunijā. Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris salacgrīvietis Andris Bulis, kurš
neslēpa prieku par iespēju to darīt.
Pēc kopīgi nodziedātās Latvijas valsts
himnas svētku uzrunu teica Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs. Viņš sūtīja sveicienus visiem
novada ļaudīm un arī draugiem uz Nīčepingu Zviedrijā un Gabalu Azerbaidžānā. – Īpašs paldies jums, kuri svētku reizē
esat kopā ar mums! Šajās dienās mūsu
sirdis ir atvērtas, ir vieglāk pateikt labus
vārdus. Ikdienā bieži pukojamies uz valsti, valdību, pašvaldību, uz tiem, kuri ir
mums blakus. Prasām daudz un gribam
arvien vairāk... Taču patiesībā nevaram
gaidīt, lai viens izdara visu. Vai viens cilvēks spēj un vai izveidoja valsti? Vai viens
cilvēks varēja pastāvēt par to, lai šo valsti
atjaunotu? Vai viens var aizstāvēt brīvību, uzcelt pilsētu un izskolot paaudzi? Vai
spēj dejot un piedziedāt lielo Mežaparka
estrādi Dziesmu un deju svētkos? Nē, to
varam tikai visi kopā! Esam tik dažādi,
katrs prot savu, un kopā kļūstam stipri,
gudri un spējam ļoti daudz. Šajā svētku
brīdī, kopā esot, saprotam, ka bez kopābūšanas un mīlestības nevaram un negribam. Mēs patiesi mīlam cilvēkus sev apkārt, mīlam savu novadu, katru ciema ielu
un māju… Kopā tā ir Latvija. Salacgrīvas
novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicu
visus valsts svētkos – Latvijas dzimšanas
dienā un Salacgrīvas 90 gadu jubilejā.
Dievs, svētī Latviju!
Tieši pirms 10 gadiem – 2008. gada
valsts svētku un Salacgrīvas pilsētas
80. gadskārtā pirmo reizi tika pasniegta
balva Salacgrīvas novada goda pilsonis.
Līdz šim šis apbalvojums pasniegts trīs
reizes. 2008. gadā par goda pilsoni kļuva
toreizējais Handevitas pašvaldības vadītājs dr. Arturs Kristiansens. 2011. gada
goda pilsonis ir ilggadējs zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis priekšsēdētājs Alfrēds
Šlisers, bet 2013. gadā šo titulu saņēma
Salacgrīvas Klasiskās mūzikas festivāla
dibinātājs vijolnieks Aleksejs Lundins.
Savukārt šogad par sevišķiem nopelniem
Salacgrīvas novada labā goda pilsoņa
apbalvojums piešķirts novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam. To
pasniedza viņa vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.
Šajā svētku reizē novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un
sporta jautājumos Evija Keisele pasniedza
pateicības izcilībām mūzikā un mākslā –
Salacgrīvas mākslas skolas audzēknim
Mārcim Aleksandram Petrovam, pedagogiem Lienei Mednei-Grigorjevai un Egitai Repelei un mūzikas skolas audzēknei
Marei Malvīnei Īstenajai un pedagogiem
Santai Kalniņai un Ingai Gobai. Savukārt
atzinības rakstus izcilībām sporta jomā
pasniedza pats pašvaldības vadītājs, sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks
pārvaldnieks Kristaps Močāns un sporta
metodiķe Mārīte Jankovska. Atzinību par

Koncerta izskaņā, kopīgi dziedot Pie Dieviņa gari galdi

Dagnis Straubergs parakstās Salacgrīvas
novada goda pilsoņu grāmatā

izciliem sasniegumiem sportā saņēma
Kaspars Tīklenieks, Edvards Zaķis, Kristiāns Kacars, Aija Gūtmane, Mārcis Magone, treneri Kārlis Ozols, Kaspars Močāns, Uldis Močāns un Māris Bergšteins.
Apsveikuma vārdus Latvijai un Salacgrīvai sacīja Handevitas pašvaldības pārstāvji. Mērs Tomass Rasmusens (Thomas
Rasmussen) apliecināja savu prieku un pagodinājumu šajā svētku dienā būt Latvijā
un kopā ar draugiem svinēt Latvijai 100
un Salacgrīvai 90: – Es skatos uz lepnu un
neatkarīgu Latviju. Mēs redzam Salacgrīvas pašvaldību kā vietu, kas attīstās, kurā
vērojamas daudzas skaistas inovācijas.
Jau kopš 1991. gada mēs veidojam kopīgu
vēsturi ar Salacgrīvu. Šo gadu laikā bijušas daudzas vizītes un apmaiņas dažādās
jomās: starp baznīcām, skolām, mūzikas
jomā, un es ceru uz vēl daudzu gadu sadarbību. Esmu sapratis, ka mēs strādājam
līdzīgi un mums ir daudz kopīgā. Ceru, ka
turpmākajos gados mēs ne tikai gūsim un
sniegsim savstarpēju iedrošinājumu, bet
arī mācīsimies viens no otra. Priecīgus
svētkus! Bet Salacgrīvas novada mūzikas skola saņēma īpašu svētku dāvanu –
trombonu – no Salacgrīvas–Handevitas
draugu kopas. To pārstāvēja priekšsēdētājs
Bernds Remke (Bernd Rehmke), mācītājs
Hanss Jirgens Fridrihsens (Hans Jürgen
Friedrichsen) un uzņēmēji Svea Remke un

Dāvanu saņemot – no kreisās D. Straubergs, F. Rzepka-Neimans, K. Borozdina,
T. Rasmusens, aizmugurē H. Fridrihsens, B. un S. Remkes

Franks Rzepka-Neimans (Frank RzepkaNeumann). B. Remke uzsvēra: – Mēs zinām, ka latviešu tautu vieno mūzika. Katrs
no jums spēlē kādu mūzikas instrumentu,
dzied vai dejo. Mēs no savas puses ar cieņu un prieku skatāmies un klausāmies.
Tāpēc pasniedzam jums no draugu kopas
Handevitā šo īpašo mūzikas instrumentu.
Lai 1991. gadā aizsākusies draudzība turpinās!
Viesi no Gori Latvijai un Salacgrīvai
izteica pateicību par iespēju svinēt svētkus
kopā un vēlēja labklājību un attīstību nākotnē.
Hēdemēstes pašvaldības vadītājs Karels Telps (Karel Tölp) savā apsveikumā
pieminēja gan mūsu abu valstu kopīgo
vēsturi un cīņas par neatkarību, gan igauņu biežo viesošanos Latvijā, uzsverot, ka

viņi vienmēr šeit bijuši sirsnīgi sagaidīti.
Videosveicienus Latvijai un Salac
grīvai bija atsūtījuši Salacgrīvas novada
goda pilsoņi doktors A. Kristiansens un
A. Lundins.
Koncertā Mēs jau dzimām pie jūras
Salacgrīvas kultūras nama tautas māk
slas kolektīvi parādīja, ko mēs Salacgrīvā
darām. Izdziedātās dziesmas un izdejotās
dejas apliecināja, ka galvenā vērtība bija,
ir un būs cilvēki – kāpu aizvējā auklēti,
saules un ūdens apmīļoti un jūras vēja norūdīti. Svētku koncerts izskanēja ar kopīgi
dziedāto Pie Dieviņa gari galdi, bet viss
turpinājās ar balli, kurā spēlēja grupa Lauku muzikanti.
Valsts simtgades svētku svinības šajās
dienās notika arī Ainažos un Liepupē.
Ilga Tiesnese
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Juris Pļavinskis

Mēs esam!
Gadu simtos krāts
mums prieks,
mēs tēvu zemē plaukstam.
Mēs grimstam priekā
Gaujas līčos, ozolkalnos,
jūras krastos,
kur Dievzemīte dota.
Mums nav prieka lielāka par to,
ka mēs esam
savā tēvu zemē,
kas mums visu dota
ja aram, sējam, ražu gūstam.
Mēs esam!

Lauku
iniciatīvu
nedēļa kopā
ar jauniešiem
Latvijas
reģionos
Oktobrī biedrība
Latvijas
Lauku forums tikās ar jauniešiem
visos
Latvijas
reģionos. Radošo darbnīcu laikā kopīgi pastrādājām ar
viņu vēlmēm un vajadzībām, zīmējām
problēmu koku un modelējām iespējamos risinājumus. Šādu tikšanos mērķis
ir stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstīt esošās un identificēt jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus
lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot
līdzdalību, kā arī iepazīstināt ar metodi,
ko izmantot savas kopienas teritorijas attīstībai un vienlaikus iedrošinot tikšanās
pārstāvjus turpmākam darbam. Aktivitātes rezultātā tika sasniegti tie iedzīvotāji,
kuri nepiedalās reģionāla vai nacionāla
līmeņa NVO aktivitātēs, sniedzot informāciju par iespējām, metodēm un iedrošinot iesaistīties.
Pirmā kopienu nedēļas tikšanās notika jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka Salacgrīvas novadā 24. oktobrī. Jau pirmajā
dienā mēs pārliecinājāmies, ka Latvija ir
bagāta ar gudriem, savu dzimto vietu mīlošiem jauniešiem, kuriem tā rūp, un viņi
ir gatavi diskusijām un risinājumu piedāvāšanai.
Kopiena ir cilvēku veselums, kas satiekas, konkrētu iemeslu vadīti, piemēram, pašdarbnieku kopienas, kas tiekas,
lai trenētu savas dejas, dziedāšanas vai
citas aktīvās radošas prasmes. Vēl kāds
labs piemērs, lai izprastu kopienu būtību, ir māmiņu klubi vai citas formālas un
neformālas interešu kopas, kurās dažādu
jomu pārstāvji tiekas, jo viņus vieno kāda
konkrēta interese. Arī jauniešu centri ir
tā vieta, kur var pulcēties kopienas pārstāvji, taču, lai katrs indivīds sajustu, ka
viņš ir daļa no šīs jauniešu centra kopienas, centra vadītājiem jāīsteno mērķtiecīgas darbības, kas skaidri parādītu, ko
dalībnieki gūs, nākdami uz jauniešu centru. Tas nav tikai brīvā laika pavadīšanas
vieta uzgaidāmās telpas veidā – kā koridors starp vienu noslēgušos dienas daļu
līdz nākamās sākumam. Jauniešu centrs
ir vai var kļūt par sevis pilnveidošanas,
ideju ģenerēšanas un realizēšanas epicentru vietējā līmenī, kurā katrs spēj piedalīties.
Anita Seļicka,
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.
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Tituls Salacgrīvas novada
goda pilsonis

Jau ierasts, ka Valsts svētku svinību laikā Salacgrīvā godinām pilsētas
Gada cilvēkus. Atgādinām, ka Salacgrīvas novada augstākais apbalvojums ir tituls Salacgrīvas novada
goda pilsonis.
Šo apbalvojumu piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem
Salacgrīvas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā un citā darbā.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un
panākumiem bagāta darbība. Apbalvojumu Salacgrīvas novada goda
pilsonis var piešķirt ne tikai Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, bet arī
Latvijas un ārvalstu personām.
Kopš 2008. gada Salacgrīvas novadā šis tituls piešķirts trīs reizes:
goda pilsoņi ir doktors Arturs Kristiansens (Šlēsviga, Vācija), Alfrēds
Šlisers – ilggadējs zvejnieku kolhoza
Brīvais vilnis priekšsēdētājs un Aleksejs Lundins – (Maskava, Krievija) –
Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla dibinātājs un patrons.
Šogad, kad mūsu valsts svin 100. un
Salacgrīvas pilsēta – 90. dzimšanas dienu, novada dome ir saņēmusi 94 iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par apbalvojuma Salacgrīvas novada Goda pilsonis
piešķiršanu Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam.

Savā iesniegumā viņi raksta: – Mēs, novada iedzīvotāji, izvirzām Salacgrīvas novada domes dibinātajam apbalvojumam
«Salacgrīvas novada goda pilsonis» Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju
Dagni Straubergu. Kā jaunais arhitekts
viņš Salacgrīvā sāka strādāt 1994. gadā,
būdams Salacgrīvas būvvaldes vadītājs un
galvenais arhitekts. 2001. gadā viņu ievē-

lēja par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāju, pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā,
Dagnis Straubergs ir Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs. Mēs uzskatām, ka
novada domes priekšsēdētājs ir pelnījis
būt par goda pilsoni. Viņa darbs Salacgrīvas un novada attīstībā ir nenovērtējams.
Pateicoties viņam un viņa komandas darbam, plānošanai un sadarbībai ar uzņēmējiem, novada cilvēkiem un investoriem,
Salacgrīvas novads Ziemeļvidzemē kļuvis
par attīstītu centru. Latvijas simtgade un
Salacgrīvas pilsētas 90. dzimšanas diena
būtu īstā reize piešķirt Dagnim Straubergam šādu titulu.
14. novembrī Salacgrīvas novada goda
pilsoņa izvērtēšanas komisijas sēde pieņēma lēmumu piešķirt Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājam D. Straubergam apbalvojumu Salacgrīvas novada
Goda pilsonis.
Goda pilsoņa sudraba nozīmes pasniegšana notika 17. novembra svinīgajā svētku
sarīkojumā Salacgrīvas kultūras namā.
Kandidātus apbalvojuma Salacgrīvas
novada goda pilsonis piešķiršanai var izvirzīt domes deputāti, domes komitejas,
komisijas un Salacgrīvas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā
10 pilngadīgu personu, kuru dzīvesvieta
deklarēta Salacgrīvas pašvaldības administratīvajā teritorijā.)  
Ilga Tiesnese

Atjaunota
robežzīme
Ainažos
17. novembra vakarā uz Latvijas un
Igaunijas robežas Ainažos atklāja atjaunoto Latvijas robežzīmi. Atklāšanā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs apliecināja, ka tā ir vieta, kur
simboliski sākas Latvija: – Ja Latviju salīdzina ar pulksteni un Rīga ir centrs, tad
Ainaži ir pulksten 12. Šajā laikā sākas diena un nakts, un arī Ainaži Latvijas pilsētu
sarakstā ir pirmā. Te ir ceļš, pa kuru pie
mums brauc ciemiņi, pa kuru mēs ejam
ciemos… Šajā vietā simboliski sākas Latvija! Šī vieta bija jāsakārto, un mēs to izdarījām.
Folkloras kopa Cielava robežzīmes atklāšanu iedziedāja ar tautasdziesmu Skaista mana tēvu zeme par visām(i) zemītēm,

Tāda tagad izskatās atjaunotā robežzīme Ainažos

un pasākumā piedalījās viesi no Vācijas,
Gruzijas un Igaunijas.
Ainažu robežzīmes atjaunošanai Salacgrīvas novada dome piešķīra 12 000 eiro,
darbus veica SIA ArTaz, dekoratīvos stikla
paneļus izgatavoja SIA AM Studio, māk

sliniece – Anda Munkevica. Atjaunošanas
darbu laikā uzlikts jauns segums, atjaunota siena, uzstādīti stikla paneļi un ierīkots
apgaismojums.
Ilga Tiesnese

Latvijas Sarkanajam Krustam
100 gadu

Tikai divas dienas pēc Latvijas valsts
dibināšanas, 1918. gada 20. novembrī,
Rīgā, Tērbatas ielā dažādu profesiju pārstāvji – ārsti, juristi, inženieri un sabiedriskie darbinieki – parakstīja protokolu par
Latvijas Sarkanā Krusta (SK) dibināšanu.
Par pirmo priekšsēdētāju ievēlēja pulka
ārstu ķirurgu Jāni Jankovski. Organizācijas pirmās rūpes bija karagūstekņu izvietošana – ārstēšana un infekcijas slimību
apkarošana. Tā laika turīgie cilvēki atbalstīja SK darbību.
Okupācijas laikā savu pastāvēšanu un
īpašumus Sarkanais Krusts zaudēja, tikai
pēc 1951. gada 20. novembra Latvijā atjaunoja starptautisko SK organizāciju.
SK ir sabiedriska organizācija, kuras

pamatprincipi ir humānisms, objektivitāte,
neitralitāte, neatkarība, brīvprātība, vienotība. Visaptverošais SK mērķis ir darboties
kā valsts palīgam, uzlabot mazaizsargāto
cilvēku dzīves apstākļus.
Salacgrīvā SK nodaļa aktīvi darbojas
kopš 1956. gada. Šobrīd nodaļa atrodas bijušā kinoteātra telpās. Pateicoties Eiropas
Savienības atbalstam, Salacgrīvas novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem (cilvēkiem, kuri
uzrāda savas pašvaldības sociālā dienesta
izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās
personas vai ģimenes statusu) šajā gadā
izsniegts 860 pārtikas, 730 higiēnas preču
paku un sniegts atbalsts skolas vecuma un
mazajiem bērniem.
SK telpās Sila ielā darbojas veselības

vingrošanas grupa, iedzīvotāji var izmērīt
asinsspiedienu, gūt informāciju par dažādiem veselības jautājumiem, kā arī saņemt
apģērbu. Salacgrīvas SK nodaļas aktīvisti
regulāri organizē donoru dienas. Šogad
Salacgrīvas SK nodaļā bijis 860 apmeklētāju.
SK vārdā vēlu visiem labu veselību un
saku paldies Salacgrīvas novada domei
par atbalstu un labo sadarbību ar novada
sociālo dienestu. Paldies ziedotājiem, pateicoties kuru atbalstam, ir palīdzēts daudziem novada ļaudīm, un aktīvistiem par
ieguldīto darbu! Lai mums veicas turpmākā izaugsme!
Ilga Līdaka,
Salacgrīvas SK nodaļas vadītāja
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Vidzemnieki iepazīst Jūras ābeci
Viktorīna Meklējiet «Jūras
ābeci» bibliotēkās aptvērusi
28 Vidzemes skolas un bibliotēkas visos novados. To organizē
salacgrīviešu biedrība Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs»,
aicinot skolu jaunatni izprast
jūrniecības terminus, ielūkoties
mūsu kuģniecības vēsturē un iepazīt dižu vīru mūža gājumu, kas
sekmējis Latvijai tik nozīmīgās
tautsaimniecības nozares attīstību laiku lokos.
Sākot ar Staiceli, Mazsalacu,
Rūjienu un Naukšēniem mācību
gada sākumā, bibliokuģis šoruden apmeklējis skolas un bibliotēkas Gaujienā (kopā ar viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu),
Lejasciemā, Cesvainē, Jaunpiebalgā, Ērgļos, Vecpiebalgā, Ļaudonā, Varakļānos, Lubānā, Ieriķos (kopā ar tālbraucēju kapteini

Ēvaldu Grāmatnieku), Rāmuļos,
Līgatnē, Nītaurē. Novembrī būts
Stalbē, Priekuļos, Raunā, Kauguros, Burtniekos un Kocēnos.
Stāstus par jūru un kuģiniekiem
noslēgsim mūspusē – 6. decembrī
būsim Pālē un Liepupē. Vairākos
braucienos mūsu radošajā komandā iekļāvušies novadnieki –
tālbraucēji kapteiņi Ingus Siliņš,
Arnis Uzkalns un Imants Nartišs.
Kas ir locija, ko nozīmē fārvaters, ar ko mēra ūdens dziļumu,
kāda nozīme mūsdienās ir bākām? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem skolēni meklēja
atbildes pirms bibliokuģa ierašanās. Uzvarētāji aicināti 4. janvārī
apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur tiks sumināti un cienāti ar gardu kliņģeri. Neizpaliks
arī ekskursija pa Gaismas pili, tāpat kā brauciens uz Latvijas Uni-

Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis (no labās) un tālbraucējs kapteinis Ingus Siliņš kopā ar Jaunpiebalgas
vidusskolas skolniecēm

versitātes Akadēmisko bibliotēku, kur Misiņa grāmatu krātuvē
ir pasaulē lielākais latviski izdoto
iespieddarbu kopums. Bibliotēkas direktore Venta Kocere katrai
no viktorīnā iesaistītajām skolām
dāvinājusi vērtīgas grāmatas, kas

ar bibliokuģa starpniecību nogādātas šo skolu bibliotēkās.
Bibliokuģa aktivitātes šoruden atbalsta Valsts kultūrkapitāla
fonds, AS Latvijas Valsts meži,
Vidzemes Plānošanas reģions
un Salacgrīvas novada dome.

Aina ir cerīga – vairākās skolās
audzēkņi ir gatavi startam Rīgas
Jūrskolā vai Liepājas Jūrniecības
koledžā, vidusskolēni – Latvijas
Jūras akadēmijā.
Gints Šīmanis
Baibas Loginas foto

Latviešu jūrnieki
tiekas Ainažos

Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs kopā ar Ainažu Jūrskolas
muzeju šoruden tradicionālo latviešu jūrnieku tikšanos rīkoja renovētajā Ainažu kultūras namā.
Pirms tās bija piemiņas brīdis
vecajos jūrnieku kapos, kur dus
tālbraucēji kapteiņi, kas lika pamatus Latvijai kā nākotnes jūras
valstij. Piestājot Jūrskolas muzejā, tika iepazīta skaudra mazpilsētas vēstures lappuse – pretošanās kustības dalībnieku dzīvesstāsti jaunajā ekspozīcijā.
Kuģu mehāniķis Gunārs Nartišs savā uzrunā akcentēja divu
simbolu – jūras un brīvības –
nesaraujamību. Domu turpinot,
Ventspils Brīvostas kapteinis
Arvīds Buks aicināja jauniešus
doties jūrā, lai, Latvijas Jūrnieku
reģistra vadītāja tālbraucēja kapteiņa Jāzepa Spridzāna vārdiem
runājot, latvieši droši varētu
papildināt to 14 tūkstošu Latvi-

jas jūrnieku saimi, kas patlaban
strādā pasaules jūrās un okeānos.
Rīgas Brīvostas kapteinis Artūrs Brokovskis-Vaivods uzteica
bibliokuģa aktivitātes skolās un
pateicās Jūrskolas muzeja kolektīvam par rūpīgo darbu mūsu
jūrniecības vēstures apzināšanā.
Uzrunātie jūrnieki pauda gandarījumu, ka latviešu kapteiņu
kļūst arvien vairāk. Jūrskolotājs
Valdis Ozoliņš aktīvi diskutēja ar
saviem absolventiem – tālbraucējiem kapteiņiem Imantu Nartišu, Ingu Siliņu un kapteini Arni
Uzkalnu. Šie vīri bieži dodas uz
skolām kopā ar bibliokuģi, lai
stāstītu par redzēto dažādos platuma grādos. Ļoti patīkami, ka
Ainažos ieradās Latvijas Jūras
akadēmijas pārstāvji – ilggadējā
docētāja Ģertrūde Aniņa un jaunievēlētā rektore Kristīne Carjova.
Latvijas Jūrniecības savienības
valdes priekšsēdētājs Antons Vja-

Piemiņas brīdis vecajos jūrnieku kapos

ters mudināja jūrniekus aktīvāk
iekļauties sabiedrības izglītošanā
par nozarei būtiskiem jautājumiem, ko lieliski papildināja Jūr-

malas Kultūras centra vīru kora
Burinieks (diriģents Jānis Sējāns)
dziedātā Jura Kulakova dziesma
ar E. Veidenbauma vārdiem Par

spīti grūtiem laikiem. Jūrnieki turas, un viņos ir spēks!
Gints Šīmanis

Dzejas Olimpā kopā ar Uldi Bērziņu

Dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš šoreiz Salacgrīvā kopā ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projektu vadītāju Liegu Piešiņu

Salacgrīvas bibliotēkā Dzejas dienas šogad bija divu mēnešu garumā – septembrī
viesos nāca Lija Blūma un Uldis Auseklis,
oktobrī – dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš.
Sācis ar dzejoļu krājumu Piemineklis
kazai (1980), U. Bērziņš pragmatiski liek
lietā turku valodas zināšanas (pats lēš, ka
zinot aptuveni 20 valodu!), 2011. gadā lasītājiem nododot latviskoto Korānu. Tagad
spēkus veltī, lai pabeigtu spāņu 12. gadsimta varoņeposa Dziesma par Sidu atdzejojumu latviešu valodā. Kas ir Sids? Vai mūsu
lasītājiem tas liksies interesants? Kāda bibliotēkas viešņa pajautāja tieši: – Vai jūs gadījumā netulkojat tikai to, kas pašam interesants? Cik latviešu aizraus seno batāliju
atdzejojums? Varbūt tulkojums ir tikai pašmērķis? Dzejnieku šie jautājumi mudināja
sīkāk kavēties daiļdarba niansēs.
Latvijas literatūras Gada balvas 2017
laureāts sociālo tīklu komentāros tiek vērtēts kā lielisks cilvēks un dižs intelektuālis.
Klausoties, kā viņš pats lasa Dziesmas par

Sidu latviskojumu, tā vien
gribas lūgt U. Bērziņam pašam arī ierunāt
šo atdzejojumu – tik niansēts un uzsvariem
bagāts varētu būt šāds audioieraksts.
Tiekoties ar U. Bērziņu, neizpalika arī
jautājumi par viņa dēlu Ansi Ataolu, kurš
vienīgais izpelnījies reālu cietumsodu līdz
pat 30. novembrim. 2009. gada 13. janvāra grautiņi Vecrīgā tā arī ieies vēsturē, uz
brīvām kājām atstājot tautas musinātājus un
lietussargu revolūcijas ideologus. Par to, ka
Ansis nenolūdzās un nebučoja roku valdošajai politiskajai kliķei, viņš saņem pēc pilnas programmas. Atceramies, ka bija gadi,
kad Raimonda Paula dziesma Manai dzimtenei dažiem likās par baisu, pakausī jūtot
1905. gada elpu.
U. Bērziņš ir ģēnijs – to vairākkārt pauda salacgrīvieši. Bohēmā iešūpots viedais,
kurš mums reizi pa reizei pateiktu desmit
soļus priekšā. Tiesa, ja mēs to viņam taujātu.
Gints Šīmanis
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Ainažu bibliotēkā

Nāc spēlēt spēles!

Sarunas ar rakstnieci Annu
Skaidrīti Gailīti

Ainažu jaunieši iemēģina jaunās spēles

Apmeklējot Cēsīs bērnu un
skolu bibliotēku darbinieku
17. konferenci, bibliotēku darbinieki piedzīvoja lielu pārsteigumu, kad puiši no Brain Games –
vadošā galda spēļu uzņēmuma
Baltijā – klātesošajām bibliotēkām dāvināja 10 interesantas galda spēles. Tas darīts, lai izvērtētu
galda spēļu nozares tirgus piedāvājumu un šāda pakalpojuma nepieciešamību bibliotekārajā darbā
ar bērniem un jauniešiem bērnu
un skolu bibliotēkās. Uzņēmums

neatlaidīgi paplašina galda spēļu
klāstu ar jaunām, interesantām,
aizraujošām un kvalitatīvām galda spēlēm, radītām tepat Latvijā.
Pastāv uzskats, ka, spēlējot galda
spēles, iespējams apgūt zināšanas
un iegūt dzīves prasmes radošā
veidā. Senatnē galda spēles bijusi
karaliska izprieca. Spēles mūsdienās nav lētas, tāpēc priecājamies
par brīnišķīgo dāvinājumu un aicinām visus interesentus apmeklēt
bibliotēku, lai saturīgi un aizraujoši pavadītu brīvo laiku!

12. decembrī plkst. 13.00 Ainažu bibliotēkā
lasītāju tikšanās ar rakstnieku

Aivaru Kļavi.

Skolēni iepazīstas ar
Ziemeļvalstu autoru
darbiem

Noteiktu autoru darbus meklējot…

13. novembrī Ainažu bibliotēku apmeklēja 7. un 8. klases
skolēni kopā ar skolotāju Modru
Putnu, lai piedalītos Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas lasījumā. Tās
galvenais uzdevums ir šīs literatūras un kultūras iepazīšana.
Šogad nedēļa noritēja no 12. līdz
18. novembrim, kad atzīmējām
Latvijas 100. dzimšanas dienu.
Nedēļas laikā bibliotēkās,
skolās un citviet notiek lasījumi,
stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi
pasākumi. Šogad Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas tēma bija Ziemeļvalstu varoņi. Iepazīstinājām
skolēnus ar zviedru rakstnieces
Kristīnas Olsones darbiem un
lasījām priekšā fragmentu no
grāmatas Vilkaču noslēpums.

Skolēniem pēc fragmenta noklausīšanās vajadzēja pašiem
būt radošiem un pārbaudīt savas
iztēles robežas. Izmantojot spēli
Stāstu kauliņi, skolēni izdomāja
stāstus ar savu varoni. Tie izdevās gana interesanti un jautri.
Nākamajā uzdevumā bibliotēkā
vajadzēja atrast noteiktu autoru
darbus. Izmantojot bibliotekāru
sagatavotās norādes, skolēniem
bija iespēja iepazīties ar bibliotēkā iekārtotajām izstādēm, kas
veltītas Latvijas valsts simtgadei,
Mārtiņdienai, Ojāram Vācietim
utt. Pabeidzot uzdevumus, katrs
skolēns saņēma Latvijas valsts
karodziņu, uzlīmītes par akciju
Cimdotā Latvija un veiksmīgākie – īpašās rokassprādzītes Latvijas karoga krāsā.

Sirsnīga un jauka bija tikšanās Ainažos

3. novembrī Ainažu bibliotēkā lasītāju klubiņa
Vārds dalībnieki tikās ar rakstnieci, žurnālisti Annu
Skaidrīti Gailīti. Viņa iepazīstināja ar savu radošo
darbību. Klausījāmies, kā tapušas grāmatas, ko iecienījuši arī mūsu bibliotēkas apmeklētāji. Sarunu
vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu
vadītāja Liega Piešiņa, uzdodot rakstniecei jautājumus par sajūtām, kas pārņem, sākot grāmatas rak
stīt, un sajūtām, kad lasītāji tās novērtē.
A. S. Gailīte nāk no Jelgavas puses. Savos romānos viņa bieži pievēršas Latvijā dzīvojošu cilvēku likteņiem. Lasītājus šajos darbos aizrauj detalizēti aprakstītās ģeogrāfiskās vietas un sabiedrības
dzīve. Daudz darba tiek ieguldīts vēsturisku dokumentu un liecību izpētē. Autorei padodas spilgts
laikmeta un vides tēlojums, kur līdztekus reāliem
dzīvesstāstiem atklājas Latvijas un arī Eiropas vēstures panorāma visa 20. gadsimta garumā. Rakstnieces daiļradē iecienīti temati ir Latvijas brīv-

valsts laiks, pasaules kari, bēgļu ceļi, okupācija,
izsūtīšanas, dzīve okupētajā Latvijā un mūsdienās.
Rakstniece 2004. un 2005. gadā saņēmusi Lielo
lasītāju balvu, konkursā Zvaigznes grāmata 2007 ieguvusi laureātes godu vidusskolēniem veltīto prozas
darbu grupā ar grāmatu Patrīcijas dienasgrāmata.
2009. gadā viņa saņēmusi bibliotēku atbalsta fonda
balvu akcijā Lasītākās grāmatas.
Ainažu bibliotēkā vislasītākā A. S. Gailītes grāmata ir Alīna – likteņstāsts, kas balstīts uz konkrēta
cilvēka dienasgrāmatām. Tāpat mūsu bibliotēkā var
izlasīt autores romānu ar dzimtas likteņu iezīmēm
Dvēsele mūžīgi dzīvā…, dokumentālu romānu par
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Latvijas armijas
kapteini Jāni Valdmani Tu esi viens no mūžības,
grāmatu Sintijas stāsts, kuras pamatā ir reāla cilvēka reāla dzīve ar ticību gaišumam un pozitīvam
iznākumam pat ļoti grūtos dzīves brīžos, kā arī daudzus citus romānus.

Pasaku rīts

Rudens pirmā puse ir tas laiks,
kad daba nebeidz pārsteigt ar savu
skaistumu. Paveroties apkārt, viss
ir kā gleznā – dzeltenas, sarkanas,
oranžas vai zaļas lapas pamazām
pārņem visu Latvijas ainavu! Šajā
skaistajā laikā oktobrī bērnudārza
Randa sagatavošanas grupas audzēkņus kopā ar audzinātājām
aicinājām uz pasaku rītu, lai iepazīstinātu ar akciju Cimdotā Latvija un ar jaunām, interesantām
grāmatām bērniem.
Pasaku istabā bērni aplūkoja bibliotekāru sarūpēto cimdu kolekciju, kurā ietilpa gan
mūsdienās adīti, gan tādi cimdi,
ko adījušas mūsu vecmāmiņas
tālā pagātnē. Pastāstījām, ka
akcija Cimdotā Latvija aicina
gan lielus, gan mazus uz valsts
100. dzimšanas dienu sarūpēt sev
un dāvināt citiem rakstainus cimdus, lai 18. novembrī varētu koši
un silti svinēt Latvijas svētkus.
Latviešu cimdi ir vērtība – tie
stāsta par Latvijas vēsturi. Aicinājām arī mazos ķiparus un audzinātājas sameklēt mājās adītus
cimdiņus un uzvilkt tos Latvijas
dzimšanas dienā.
Iepazīstinājām ar Latvijas
simtgadei veltīto unikālo izdevumu – grāmatu, kurā apkopots 100
latviešu tautas pasaku, ko ilustrēja 100 dažādu tautību Latvijas mākslinieku. Kopīgi lasījām
pasaku Vecīša cimdiņš un darbojāmies ar bibliotekāres Ingas
darinātiem cimdiņiem. Cimdiņos

Mazie ainažnieki kopā ar bibliotekāri Sanitu Kānīti lasa pasaku par
cimdiņu un aplūko rakstainos dūraiņus

dancoja muša ķēniņiene, pelīte
pīkstīte, zaķītis baltļipītis, vilks
strupausis, lācis lielais pinka.
Lielu jautrību izraisīja kustību
rotaļa, kurā vajadzēja attēlot pasakā minētos dzīvniekus. Pasaku rīts noslēdzās ar bibliotekāru
sarūpēto konfekšu tūtu, ko bērni
saņēma par uzmanīgu klausīša-

nos un atsaucīgu darbošanos.
Kad dienas kļuvušas drēgnākas, saulīte vairs tik silti nesilda,
laiks palasīt kādu interesantu grāmatu, tāpēc ikviens interesents
laipni aicināts paciemoties bibliotēkā!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Skolēni uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē
Uzdrīksties uzvarēt

Konference Uzdrīksties uzvarēt pulcē
gan jaunos uzņēmējus, gan dažādu nozaru
ekspertus, kuri dalās pieredzē un ieteikumos par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, tai skaitā komunikāciju un iespējām
tikt pamanītiem. Konference norisinājās
15. oktobrī, un to jau trešo reizi vadīja
lieliskais Renārs Zeltiņš. Tajā pulcējās
vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas
Latvijas, tai skaitā arī mēs, 19 Salacgrīvas vidusskolas skolēnu un skolotāja Inga
Čekaļina.
Konferences laikā skolēniem bija iespēja iedvesmoties no Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem un personībām, lai
uzdrošinātos izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā vai jebkura cita sava sapņa īstenošanā. Pieredzē dalījās Lattelecom Rīgas
maratona vadītājs Aigars Nords, Latvijas
Futbola federācijas prezidents Kaspars
Gorkšs, Stereotactic radošais direktors
Gatis Mūrnieks, XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča, dziedātājs un uzņēmējs Ozols un citi Latvijā un ārzemēs zināmi cilvēki. Starp daudzajiem pieredzes
stāstiem bija arī izklaidējoši priekšnesumi, piemēram, superenerģisko karsējmeiteņu šovs, basketbola kaskadieru Lords
of Gravity šovs, perkusiju grupas Pulse
Effect priekšnesums, bungu šovs Drumline Latvija un Edavārdi.
JA Latvia īstenotās programmas ir stabils atspēriena punkts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, par ko liecina tas, ka katru
gadu daļa skolēnu mācību uzņēmumu
pārtop reālos uzņēmumos, kas gūst pa-

Konferencei dalībnieku netrūka, viņu vidū bija arī salacgrīvieši

nākumus ne vien Latvijā, bet arī Eiropas
mērogā.
– Jau pēc Aigara Norda runas es biju
pozitīvi uzlādēta un gatava veidot ceļu
uz saviem plāniem. Šī bija ļoti interesanta un pieredzes bagāta konference, kurā
varēja uzzināt daudz jaunu un interesantu

Salacgrīvas
vidusskolas audzēkne
Annija Neretniece –
viena no fotokonkursa
Es = Latvija uzvarētājiem

Salacgrīvas vidusskolas 12. klases
skolniece Annija Neretniece ir viena no
Saeimas organizētā fotokonkursa Es =
Latvija uzvarētājiem. Konkurss veltīts
valsts simtgadei un Lāčplēša dienai, lai
veicinātu patriotismu un nacionālo apziņu. Kopumā tam 64 jaunieši pieteica
157 darbus, kuros bija atklāta piederības
sajūta Latvijai, cildināts mūsu valsts skaistums, kultūras daudzveidība, patriotisma
tradīcijas un valsts simboli.
Desmit labāko darbu autori 1. novembrī kopā ar skolotājiem, kuri mudināja piedalīties konkursā, bija uzaicināti doties uz
Saeimu. Viņu vidū bija arī Annija.
Saeimas nama lielajā vestibilā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, sakot
labus vārdus par Latvijas jauniešiem un
viņu darbiem, atklāja šo darbu izstādi un
novērtēja to, ka Latvijas jubilejas mēnesis sākas ar tik jauku notikumu. Viņa atzīmēja arī to, ka šī izstāde būs redzama
18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī,
kur notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā Saeimas svinīgā sēde. Izstādes atklāšanā runāja arī citas valsts amatpersonas, bet pēc tam sekoja apbalvošana. Annija ieguva arī pārsteiguma balvu no virsnieka Gaida Andreja
Zeibota – par viņam tīkamāko fotogrāfiju.
Apbalvošanai sekoja interesanta ekskursija Saeimas namā un Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas telpās. Varēja uzzināt gan interesantus
vēstures faktus, gan savām acīm redzēt, kā
tad īsti notiek darbs Saeimā, bijām aculiecinieki 12. Saeimas pēdējai sēdei. Tāpat
ļoti interesanta bija tā saucamā dāvanu telpa, kur var apskatīt nelielu daļu no veltēm,
kas saņemtas no citu valstu augsta ranga
viesiem.

Fotoaparāta objektīvā šoreiz Annija

Pēc ekskursijas visi devāmies uz Ādažu
militāro bāzi, kur uzvarētājiem bija sagatavota īpaša programma. Tās laikā redzējām,
kā notiek šaušanas mācības, apskatījām
svarīgākās būves teritorijā, varējām iepazīt
bruņojuma tehniku, paši izmēģināt, kā ir
tajā atrasties, bet ekskursijas beigās prezentācijā bija apkopota pati svarīgākā informācija, kas saistīta ar Ādažu poligonu.
Annija kā šī konkursa uzvarētāja
18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī
piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā sēdē. Paldies viņai par piedalīšanos konkursā! Lai
drosme pieņemt jaunus izaicinājumus un
piedalīties citos konkursos!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja

lietu, – šādi pasākumu vērtē Samanta Kalniņa. Elfa Kivliņa ir sapratusi, ka galvenais ir nekad nebaidīties un uzdrīkstēties
darīt to, ko vēlies. Arī pārējie Salacgrīvas
vidusskolas audzēkņi ir sajūsmā par konferenci un pašlaik ir enerģijas un iedvesmas pilni, lai varētu sākt vai kāds pat tur-

pināt darbu skolēnu mācību uzņēmumā.
Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolotājai
Ingai Čekaļinai, kura informēja mūs par
šādu konferenci un palīdzēja līdz tai tikt.
Marta Antonova,
Salacgrīvas vidusskolas 11. klases
skolniece

Kā Pelēni gaidīja
Latvijas simtgadi

Kad visa Latvija bija svētku gaidās, arī
mēs, mazie Pelēni no Korģenes, centāmies daudz ko padarīt. Varu gan apgalvot,
ka čakli un darbīgi esam bijuši vienmēr,
jo, tikai darot, mēģinot un pat kļūdoties
apgūstam dažādas zināšanas un prasmes.
Skolotājs iedvesmojot, virzot un atbalstot
ir tas, kurš redz bērnu mirdzošās acis, darbotiesgribu un enerģijas plūsmu. Daži bērni man teikuši: – Tu esi kā mūsu otra mamma. Kurš tad cits, ja ne mamma grib savu
bērnu redzēt gudru, čaklu, labsirdīgu un
priecīgu, ļaujot viņam būt pētniekam, darītājam, ļaujot būt patiesam. Pasaule mainās,
arī mūsu Latvija, mūsu bērni būs tie, kas
turpinās to veidot mūsdienīgu, ilgtspējīgu
un labklājīgu.
Šajā mācību gadā aizritējušajos pāris
mēnešos kopā esam padarījuši daudz. Grupas telpa pārveidota tā, lai varam darboties
maksimāli funkcionāli, izjūtot piederības
sajūtu konkrētajai iestādei un grupai, veidojot bērna identitāti un padarot mācīšanos
redzamu. Kopā ar bērniem iekārtojām dabas centru, vācot ozolzīles, kastaņus, čiekurus, lapas, to kātiņus, akmentiņus, sēkliņas
un vēl citus dabas materiālus, kas noder
ikdienā rotaļājoties un reizē arī mācoties.
Matemātikas centriņā arī cenšamies paši
radīt materiālus, kas rosina skaitīt, rēķināt.
Labāk pat izmantot reālas lietas, ne veikalā
iegādātas spēles. Ienākot grupas telpā, ikviens var saprast, par ko runājam, temata
izpētes laikā mācību vide mainās. Telpā redzami gan pabeigti, gan nepabeigti darbiņi.
Bērni zina, kur stāv nepieciešamie materi
āli, katrs var tos paņemt, kad vajadzīgs.
Grupas laukumā, kur kļavas mums
bija par velti sabirdinājušas krāsainas lapas, tās varēja grābt, veidojot labirintus,
samest kaudzēs, lēkāt, mest gaisā, apgūt
krāsas, lielumu. Zirgkastaņa bija nometusi tik daudz mazu durstīgu ezīšu un brūnu
bumbuļu, ka spēj tik veidot gleznas, latvju
rakstus, izlikt burtus un ciparus!
Oktobrī, piedaloties Vislatvijas putras
programmā, noskatījāmies prezentāciju
par biežāk audzētajiem graudaugiem, no-

skaidrojām, ko no tiem gatavo. 10. oktobrī,
atzīmējot Putras dienu, nolēmām, ka pagatavosim sāļo putru, jo saldās bieži ēdam
bērnudārzā. Izvēlējāmies četrgraudu pār
slas. Tā bija interesanta nodarbība ārā, jo
putras vārīšana noritēja uz īstas lauku plīts
svaigā gaisā, turpat klājām arī galdu. Pa
ceļam salasītās kļavlapas noderēja kā paliktnis šķīvītim. Dobē izrāvām burkānus,
noplūcām zirņu lakstus un mazos tomātiņus dekorēšanai, bet zaļie zirnīši bija no
saldētavas. Mazākie veica vieglākos darbiņus, vecākie bērni nopietnākos – burkānu
tīrīšanu, griešanu. Taču visiem gribējās pamaisīt ar lielo koka karoti un uzpasēt, vai
putra gatava. Mūsu spēka putra bija gan
acīm baudāma, gan ļoti veselīga. Žēl, ka
bērniem putras neliekas īpaši gardas.
Labprāt piedalījāmies Labo darbu nedēļā. Gan jau kāds Korģenes iedzīvotājs vai
caurbraucējs ievēroja, ka autobusa pieturas
ir tīras, ciemata grāvmalas sakoptākas, arī
Korģenes bērnu laukumiņā un Līgo laukumā savākti zari, papīri un citi atkritumi.
Kopšanas darbus veicām divas dienas,
trešajā vēl izstaigājām, priecājoties par
paveikto. Ceru, ka aizdomāsimies, pirms
kaut ko sev nederīgu gribēsim nomest, kur
pagadās.
Papildus ikdienas darbiem iesaistījāmies arī konkursā Dabai labu darīt. Cītīgi vācam PET pudeles un makulatūru. Tā
mēs mācāmies saudzēt dabas resursus,
šķirot atkritumus. To mācās ne vien bērni, bet arī vecāki. Prieks, ka Pelēniem ir
arī palīgi. Paldies! Šis ir konkurss, kur par
savākto var iegūt arī naudas balvu. Tādēļ
jo vairāk kilogramu makulatūras un vairāk
kubikmetru saplacinātu pudeļu savāksim,
jo vairāk naudiņas būs Pelēnu maciņā. Tas
dos iespēju savai grupiņai ko vajadzīgu iegādāties.
Darīsim labus darbus, domāsim labas
domas un daudz smaidīsim, jo dzīvojam
skaistajā Salacgrīvas novadā, tik brīnišķīgā
valstī kā Latvija.
Ilga Ūdre,
PII «Vilnītis» filiāles Korģenē skolotāja
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eTwinning ikgadējā
Eiropas konference
Varšavā

Katru rudeni kādā no Eiropas
valstīm pulcējas simtiem eTwinning skolu sadarbības projektu
īstenotāju, tiek apbalvoti labākie
Eiropas projekti, kā arī kopīgi
diskutē par nozīmīgām izglītības
aktualitātēm. Šogad Eiropas konference, kuras galvenā tēma bija
Kultūras mantojums, norisinājās
Varšavā. Vairāk nekā 600 pedagogu no Eiropas valstīm diskutēja par kultūras mantojumu, tā
saglabāšanu un lomu izglītības
procesā un eTwinning projektos.
Latviju konferencē pārstāvēja
konkursa Nacionālā eTwinning
balva 2018 finālisti, t.sk. Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolotāja Ineta Lielkalne, eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta
komanda, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis. Trīs
dienās – no 25. līdz 27. oktobrim – konferences dalībnieki varēja piedalīties radošajās darbnīcās, satikt projektu īstenotājus,
izglītības jomas profesionāļus un
ekspertus, lai kopīgi diskutētu par
kultūras mantojumu eTwinning

projektos un mācību procesā. Ikviens konferences dalībnieks tika
aicināts pievērst uzmanību gan
nacionālajām, gan Eiropas kultūras mantojuma vērtībām dažādos
aspektos, rast risinājumus to saglabāšanai un motivēt skolēnus
aktīvi iesaistīties šī mantojuma
apzināšanā un popularizēšanā.
Tika runāts arī par nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm
izglītības jomā.
Apmeklējot darbnīcas, bija iespēja iepazīties ar dažādām idejām skolu partnerību veidošanā,
izmantojot eTwinning platformu.
Piemēram, ekoskolu pārstāves
dalījās pieredzē par savām aktivitātēm, sasaistot tās ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un eTwinning projektiem. Interesanta bija
darbnīca par Microbit robotiem.
Microbit sastāv no 25 LED lampiņām, un tā vadība iespējama
gan ar USB, gan Bluetooth. Šādu
robotu veidošana un programmēšana ir pa spēkam sākumskolas
un pamatskolas skolēniem un
būtu lielisks līdzeklis datorikas

programmas apguvē. Darbnīcas
mērķis bija parādīt, kā roboti spēj
atrisināt problēmas (uzdevumus)
un kā skolēniem ar problēmuzdevumu metodi mācīt programmēšanas pamatus. Noderīga bija arī
darbnīca STEM (Science, technology, engineering and mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un
kultūras mantojums. Tajā varēja
iepazīties ar izglītības resursiem
no dažādiem kultūras mantojumiem un STEM krātuvēm, piemēram, Scientix un Europeana.
Eiropas eTwinning ikgadējā
konference bija iespēja gūt radošu impulsu, dalīties pieredzē
un satikt līdzīgi domājošus – radošus un jaunām tehnoloģijām
atvērtus skolotājus, gūt jaunas
idejas turpmākajam darbam un
apzināt savu vērtību Eiropas kontekstā.
Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolotāja,
eTwinning vēstniece

Latviju eTwinning ikgadējā Eiropas konferencē Varšavā pārstāvēja
konkursa Nacionālā eTwinning balva 2018 finālisti, tostarp Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja Ineta Lielkalne

Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības
skolotāju metodiskās apvienības aktualitātes
Salacgrīvas novada pirmsskolas sākušas mērķtiecīgu gatavošanos pārejai
uz kompetenču pieeju mācību saturā ar
2019. gada septembri. Kā zināms, projektā Skola2030 izglītības sistēmas pakāpenisku pāreju uz jauno pieeju plānots
pabeigt 2023. gadā. Šobrīd visas ar pirmsskolas izglītību saistītās novada izglītības iestāžu vadības komandas apguvušas
36 stundu programmu Kompetenču pieeja
mācību saturā: Pirmsskolas vadības komandu loma ceļā uz izglītību mūsdienīgai
lietpratībai. Kursi sastāvēja no četriem
moduļiem, kur katrs no tiem bija vērsts
uz izpratnes maiņu par pārmaiņu izglītībā
būtību. Vadības komandas sagatavoja mājas darbus – prezentācijas par pārmaiņu
ieviešanu savās iestādēs, dalījās pieredzē.
Par pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
Vilnītis pieredzi pārmaiņu ieviešanā izrādījušas interesi vairākas tuvējo novadu
pirmsskolas, viņi izteikuši vēlmi apmeklēt
iestādi, lai gūtu pieredzi, pārrunātu aktu
ālos jautājumus. PII Vilnītis vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe apguvusi Valsts izglītības satura centra rīkoto
72 stundu profesionālās kompetences
pilnveides programmu Tālākizglītotāju
un mācīšanās konsultantu sagatavošana
pirmsskolā reģiona vajadzībām un spēj
sniegt metodisko atbalstu skolu vadībai
un pirmsskolas pedagogiem kvalitatīvas
izglītības principu ieviešanā pirmsskolas
grupās.
Apmeklējot kompetenču pieejas ieviešanas mācību jomu koordinatoru semināru 25. oktobrī Rīgā, gūta aktuālā informācija par projekta Skola2030 norisēm.
Visām pirmsskolām nodota jaunā pro
gramma, mācību jomu sasniedzamie rezultāti, mācību jomu plānošanas paraugi,
skolotāju vērtēšanas kritēriji. Daži novada
pirmsskolas pedagogi e-vidē jau apguvuši
profesionālās pilnveides programmu par
kompetenču pieeju mācību saturā. Gada
nogalē ar projekta Skola2030 atbalstu
iespēja mācīties e-vidē bez maksas tiks
piedāvāta ikvienam pirmsskolas speci
ālistam.

Ir uzsākta jauna veida plānošanas apguve. Pedagogi 24. oktobrī PII Vilnītis
zālē pulcējās uz metodiskās apvienības
praktikumu, lai kopīgi saprastu, kā veidot
plānu ikdienas darbam mācību centros, kā
mazam bērnam saprotamā veidā izteikt
ziņu par to, ko mācīsimies, ko rezultātā
sasniegsim. Pedagogi izteica ierosinājumu šādu kopīgu darba plānošanu organizēt katru mēnesi, lai gūtu kolēģu atbalstu
un stiprinātu komandas darbu.
Ar Salacgrīvas novada domes finansiālu atbalstu 26. oktobrī PII Vilnītis zālē
visiem novada pirmsskolas pedagogiem
tika organizēti profesionālās pilnveides
kursi Kā bērnam mācīt mācīties?. Izglītības iniciatīvu centra lektore, arī valsts
izglītības kvalitātes dienesta eksperte
Mg. paed. Sandra Kraukle aktualizēja agrās bērnības mācīšanās principus: mācīšanās procesā nepieciešamo aktīvo bērna
līdzdalību, principu, ka cilvēki mācās dažādos veidos un dažādā tempā, un to, ka
mācīšanās ir gan individuāls, gan sociāls
process. Jo mazāk laika bērni pavada visas grupas aktivitātēs, jo labākas ir viņu
kognitīvās prasmes vēlāk.
Sabiedrībā izskan bažas, kā tad būs ar
bērnu sagatavošanu skolai, vai pirmsskolā bērniem vairs nemācīs lasīt un rakstīt?
Uztraukumam nav pamata, jo prasmes
lasīt un rakstīt sekmēšana joprojām ir un
būs viens no mācību procesa būtiskākajiem elementiem, tikai metode, kā to panāks, kā sasniegs rezultātu, būs bērnam
draudzīgāka, interesantāka un aizraujošāka. Vecākiem tik saprotamās darba lapas, kas šobrīd ik dienu atrodamas katra
bērna portfolio vai izvietotas stendā, bet
kuras ne vienmēr ir aizraujošas un tīkamas pašiem bērniem, vairs nebūs vienīgā
apmācības forma. Rokas sagatavošanai
rakstīšanai, skaņu, burtu, ciparu apguvei
mācību centros tiks piedāvātas mērķtiecīgas aktivitātes sīkās pirkstu muskulatūras
attīstībai, attīstošas spēles, burtu rakstīšana uz vēstulēm, apsveikumiem, apgūstot
tēmu Pasts, burtu un vārdu rakstīšana uz
ieejas biļetēm pašu organizētajās teātra iz-

rādēs, lomu spēlēs Skola un skolotājs un
tam līdzīgi.
Jaunā kompetenču pieeja jeb lietpratība
pirmsskolas posmā no vecās pieejas atšķiras ar to, ka galvenais akcents likts nevis
uz konkrētu zināšanu apguvi un konkrētu faktu iegaumēšanu, ko visi saprotam,
kā esam mācījušies līdz šim, bet gan uz
daudzveidīgu kompleksu prasmju apguvi
reālās, bērnam pieejamās un saprotamās
dzīves situācijās. Prasme kritiski domāt,
pieņemt lēmumus, nevis atcerēties un atkārtot, ko skolotājs teicis, vecumam atbilstoši risināt problēmsituācijas, sadarboties,
pilsoniski līdzdarboties, pašam vadīt savu
mācīšanos, mācīties saprast savas emocijas, gūt pašapkalpošanās iemaņas, rūpēties
par savām lietām, mācīties uzņemties savam vecumam atbilstošu atbildību, piemēram, veikt dežuranta pienākumus, kopt
augus dabas centrā, nonākt pie rezultāta pa
paša izdomātu ceļu, ne pēc skolotāja dota
noteikta parauga, izvēlēties materiālus, ar
ko darboties mākslas centrā, iespēja labot
savas kļūdas, apgūt elementāras digitālas
prasmes, mācīties no citu bērnu pieredzes – tas ir jaunais akcents pirmsskolas
izglītībā. Mācīšanās mācību centros notiek
visas dienas garumā un nav laikā ierobežotas. Aktuālas kļuvušas nodarbības ārā,
dabiskā vidē. Dabu, valodu, matemātiku
mācīties dabā un nevis tikai no skolotāja
stāstījuma vai attēliem, bet gan mācīties
to, ko redzam, ko reāli var salīdzināt un
novērot, mainoties gadalaikiem. Zīmēt
smiltīs, grupēt pēc pazīmām un skaitīt
akmentiņus, koku lapas, čiekurus, salīdzināt, pašiem veidot labirintus, izglītojošas
trasītes, vērot skudru pūzni un gājputnus,
pavasarī gaidīt tos atgriežamies atpakaļ un
tamlīdzīgi, mācīties reālā vidē un piedzīvot īstas emocijas, veidot personīgo pieredzi – tā ir jaunās pieejas būtība.
Pieaugot bērnu vecumam, skolotāja
tiešā ietekme mācību procesā samazinās.
Jaunākajās grupās skolotājs darbojas līdzās bērnam, rāda dažādus darba paņēmienus, bērni tos atdarina, bet vecākajās
grupās skolotājs lielāku laiku velta atbil

stošas mācību vides iekārtošanai, mācību
uzdevumu sagatavošanai, iepriekš veicot
bērnu novērošanu, lai noskaidrotu viņu
prasmes un zināšanas par attiecīgo tēmu.
Akcents likts uz visu bērnu vienlaicīgu
aktīvu darbošanos pa apakšgrupām dažādu jomu mācību centros. Skolotājs kā
aktīvs līdzdalībnieks iesaistās centrā, kurā
apgūstamas jaunas zināšanas un prasmes,
tajā skaitā lasītprasme un rakstītprasme,
jaunu burtu apguve. Strādājot vienlaikus
ar 4–5 bērniem, iespējams daudz efektīvāks darbs ar katru atsevišķi. Pārējos
mācību centros bērni darbojas patstāvīgi
vai ar skolotāja nelielu atbalstu, veicot
iepriekš sagatavotus mācību uzdevumus,
kas balstīti uz bērna iepriekšējām zināšanām un prasmēm par konkrēto tēmu. Ikviena diena sākas ar rīta apli, kurā ar jautājumu un atbilžu metodi skolotājs noskaidro dienas aktuālo tēmu, noskaidro bērnu
zināšanas un pieredzi, kā arī to, kas tieši
bērnus interesē, pārrunā dienā veicamos
darbus, iespējamos uzdevumu veikšanas
ceļus un kopīgi meklē atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Lai nodrošinātu
iespēju bērnam sekot savam mācīšanās
procesam, grupās izmanto informatīvo
stendu, kas ir gan kā darba uzdevumu plānotājs nedēļai, izmantojot piktogrammas,
gan arī kā bērnu organizators, kas nosaka,
kādā mācību centrā katrs bērns darbosies,
lai nedēļas laikā pabūtu visos.
Jaunā pieeja, protams, ir izaicinājums
pedagogiem, izpratnes veidošanās par
pārmaiņām, darba metožu maiņa. Izkāpšana no ierastā notiek pakāpeniski. Tāpat kā bērni, arī katrs pedagogs iet savu
profesionālās kompetences attīstības ceļu,
bet eksperte S. Kraukle novērtēja mūsu
veikumu pārmaiņu procesā. Mūsu metodiskās apvienības mērķtiecīgās iestrādes,
pedagogu izglītošana, iekārtotā bērncentrētā vide rāda, ka līdz šim noietais ceļš ir
bijis pareizs. Iestrādes ir labas, attīstības
ceļš jāturpina.
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece
izglītības jomā
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Kora Pernigele
Latvijas jubilejas
gads – patriotisma
un dziesmas zīmē
austs!

Korim Pernigele 2018. gads ir bijis ļoti
īpašs – tas pagājis patriotisma un dziesmas
zīmē. Jau agrā pavasarī devāmies uz Vāciju koncertēt Salacgrīvas draugu pilsētā
Handevitā viņu svētkos. Paralēli šīs pro
grammas gatavošanas darbam ritēja dziesmu apguve, lai startētu koru skatē. Pēc
tās saviļņojums par augsto novērtējumu,
un atkal mēģinājumi, mēģinājumi, lai godam nestu kora un arī novada vārdu, piedaloties pusfināla skatē Rīgā Lielajā aulā.
Dziedot skatē kopā ar Latvijas labākajiem
koriem, prieks un gandarījums par paveikto. Ja tiek ieguldīts liels darbs un tam
klāt ir dziesmas mīlestība, tad var sasniegt
augstas virsotnes!
Pavisam drīz pēc skates nedēļas garumā izdzīvojām Dziesmu svētku burvību,
baudot tautas vienotību un patriotismu,
kas bija jūtams ne tikai svētku dalībnieku vidū, bet visā latviešu tautā. Augustā
korim bija ļoti mīļš koncerts – dziedājām
mūsu diriģentes Artas Zundes dzīves jubilejas koncertā, kurā priecēja visi viņas
vadītie kolektīvi. Pernigelei viņas sirds
pieder teju jau 20 gadu.
Novembris kora dalībniekiem pagājis
Latvijas jubilejas noskaņā. Pateicoties diriģentei, piedalījāmies rokoperas Lāčplēsis koncertā Arēnā Rīga. Daudzi no kora

dalībniekiem sevī nes atmiņas un izjūtas
par 1988. gada izrādi. Šogad izjūtas bija
ļoti līdzīgas, šķiet, kaut esam brīvi, ienaidnieks nesnauž, bet ļoti klusu dara savu
melno darbu... Taču mēs esam stipri, to
lieliski pierāda M. Zālītes vārdi kopā ar
Z. Liepiņa mūziku.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, tradici
onāli bijām pie Brīvības pieminekļa, kur
sniedzām koncertu un vēlāk kopā ar tautu
dziedājām stiprās dziesmas Daugavmalā. Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu
atzīmējām savās mājās – Liepupes tautas
namā kopā ar savām ģimenēm un novadniekiem.
Latviju sveicot, gribējām tai pateikt paldies: – Tā pati uguns, tā pati zāle, tie paši
pakalni un lejas, meži, upes, ezeri un jūra,
un arī mēs tie paši. Redzam atkal ar tūkstošgadīgām acīm, dzirdam ar tūkstošgadīgu dzirdi, un mēs nokļūstam pie ugunskuriem, pie rasā sabristām kājām, pie ozollapu vainagiem, uguns sārtā blāzmojošām
rudens ainavām, leduskristāliņu veidotām
gleznām ziemā un pieneņu dzeltenām pļavām pavasarī. Mēs dzirdam – tālu suņi rej,
zirgi zviedz un klusu skan izkapts dziesma...
Un ir svarīgi, ka esam – šeit. Un ir svarīgi, ka ūdens tek to pašu ceļu, saule iet to
pašu ceļu, dzeguze zvana un smilgu skaras

Kora Pernigele dziedātāji pie Liepupes tautas nama pirms svētku koncerta

pļavā tik sudrabotas, it kā mēs paši to tautasdziesmu būtu sacerējuši. Un ir svarīgi,
ka esam tā pati zeme un tauta – svēta zeme,
svēta tauta, svēta maize un svēta mīlestība. Bet par visu svētākais tas, kas paaudžu
paaudzēs izdomāts, izciests, izdarīts un pa-

teikts vienā vārdā – Dzimtene. Daudz laimes, Latvija!
Kora «Pernigele» vārdā –
Inta Balode
(Rakstā izmantoti citāti no E. Rudzīša
grāmatas «Straupes burtnīcas»)

Ar Ziemeļvalstu literatūru mazos
svētciemiešus iepazīstina Karlsons

Jau ierasts, ka Ziemeļvalstu literatūras
nedēļa vienmēr notiek mūsu valsts svētku laikā. Šogad tā bija īpaša, jo Latvijas
simtgadei veltīto bibliotēkas pasākumu
patriotiskajai tematikai pievienojās Ziemeļzemju literatūras varoņu iepazīšana.
Lasījumi sveču gaismā 2560 bibliotēkās
Skandināvijas valstīs, Fēru un Ālandu
salās, Baltijā, Islandē un pat Grenlandē
notika jau 22. reizi. Šī gada tēma bija Varoņi Ziemeļos, un nedēļas uzdevums bija
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.
Svētciema bibliotēka izvēlējās piedalīties rītausmas stundas lasījumos, uzaicinot to darīt kopā ar jaunākajiem lasītājiem
no pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis
Snīpju grupas. Tā kā šo grupiņu apmeklē
bērni, kuri ir pietiekami jauni savos labākajos gados, no projektā piedāvātajām
bērnu grāmatām neizvēlējāmies lasīt Rokasgrāmatu supervaroņiem, bet gan tās
alternatīvu – īstu varoņstāstu par pietiekami senu un mīļu grāmatas varoni Karlsonu
no Astridas Lindgrēnas grāmatas Brālītis
un Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Karlsons
bērnus pārsteidza, figurējot pa bibliotēku.
To gan nācās pārtraukt, jo pats taču vien
bija uzaicinājis bērnus pie sevis, lai runātos par tik svarīgu un nopietnu tēmu kā
varonība. Pēc savstarpējās karlsoniskās
sasveicināšanās sekoja iepazīšanās ar
Ziemeļzemēm, to atrašanos vietu, dabu,
dzīvniekiem, ziemeļblāzmu un, protams,
bērnu grāmatām. Populārās zviedru rakstnieces A. Lindgrēnas varoņus tikai daži
bērni jau iepriekš bija iepazinuši teātra
izrādēs vai filmās. Karlsons un Pepija šai
paaudzei ne tuvu nebija tik pazīstami kā

Rīta stunda kopā ar Karlsonu

Smurfi, Zibens Makvīns, Sūklis Bobs vai
Minioni, Digimoni un Pokemoni. Bet tāpēc jau ir bibliotēka, lai atvērtu grāmatu
un iepazītos ar jauniem varoņiem. Jā, bet
kas tad ir varoņi? Kādas īpašības raksturo
varoni? Ko dara visu apjūsmotie varoņi
un ko īsti ļaundari? Tieši uz šiem jautājumiem meklējām atbildes kopīgi. Visvienkāršāk taču sadalīt varoņus labajos
un sliktajos. Bet vai sliktajā nav nekā laba

un otrādi – labajos arī pa kādai skabargai?
Par to pārliecinājāmies, lasot grāmatas
fragmentu par Brālīša pirmo satikšanos ar
Karlsonu, kā arī noskatoties filmiņu, kurā
abi draugi noķer blēžus Filli un Rulli.
Pēc filmiņas pārrunājām, kādas rakstura īpašības ir Brālītim, kādas Karlsonam, kāpēc Brālītim bija skumji un kāpēc
ir labi, ja ir draugi. Ko īsti dara visu apjūsmotais varonis šajā stāstā un ko dara blē-

ži – ļaundari? Runājot par pozitīvajiem
bērnu grāmatu varoņiem, nākas aizdomāties, kāpēc populārāki mūsdienu literatūrā aizvien biežāk kļūst antivaroņi…
Liela jautrība sākās, kad Karlsons
demonstrēja savu jandalēšanās prasmi.
Troksnis bija liels, pa gaisu lidoja visādi
priekšmeti, pat tie, kuri parasti gan nelido… Nē, nē, tās nebija grāmatas! Bet, kad
bibliotēku atkal vajadzēja sakārtot, Karlsons to ierādīja pa savai modei. Labi, ka
Snīpju bērni zināja, kā rotaļlietas pēc tādas jandalēšanās jāsakārto. Paldies viņu
Bokas jaunkundzēm –skolotājām Indrai,
Anitai un Ivetai, kuras mazos Snīpjus palaikam pieskatīja, izpalīdzēja un nemaz
nebija bargas.
Uz atvadām Karlsons katram dāvināja
savu portretu izlasi, kas gan pašiem būs
vēlāk jāizkrāso un jāatrāda dāvinātājam.
Lai gan pasaulē labākajam tortu ēdājam
bija grūti šķirties no saldumu balviņām,
ciemiņiem tās tomēr tika. – Mieru, tikai
mieru! – pirms šķiršanās teica Karlsons,
aicinot bērnus neskumt, jo padomā ir vēl
dažas grāmatas, par kurām būtu vērts bērniem pastāstīt. Un, protams, arī jāskatās
multenītes, jo jāzina taču par pasaules
labākā lidotāja un labākā tvaika mašīnu
meistara Karlsona lidošanu un lodāšanu
atkal. Pēc pasākuma bērni gan zināja stāstīt, ka Karlsons tagad dzīvojot Ziemeļos.
Tā jau tas arī laikam ir, jo Karlsons taču
dzīvo katrā no mums – visur un vienmēr
pašos spēka gados, gudrs, skaists un pietiekami izskatīgs!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Patriotiskās dzejas festivāls

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Salacgrīvā centrālais notikums bija Vidzemes
8. Patriotiskās dzejas festivāls, kas šoreiz
bija nodēvēts Latvijas Jūras spēku devīzes
vārdā – Mūs vieno Latvijas svētais vārds!.
Dzejoļu konkursu festivāla organizētāja –
Salacgrīvas novada bibliotēka – izsludināja jau martā, tagad, novembrī, notika labāko dzejoļu autoru sumināšana.
– Ai, Salaca, māmuliņa, Ai, zaļā līdaciņa… – ar šādiem vārdiem bibliokuģa Krišjānis Valdemārs bocmanis Gints Šīmanis
atklāja 8. Patriotiskās dzejas festivālu,
uzsverot, ka todien Salacgrīvā pulcējušies
jaunie un labākie dzejnieki, rakstnieki,
literāti, dzejas kritiķi, festivāla lieldraugi
un draugi. Apsveikuma vārdus festivāla
viesiem un dalībniekiem teica arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: – Šajās mūsu valstij tik nozīmīgajās, dienās mēs daudz runājam par
patriotismu. Kas ir patriotisms? Redzot
sarkanbalti sarkanās lentītes, mēs bjūtamies vienoti, tā ir sajūta, kas mūs vieno
bez vārdiem. Manuprāt, šī ir mīlestība, ko
saucam par patriotismu. Ir patiess prieks
redzēt jūs visus Salacgrīvā. Lai jauka un
iespaidiem bagāta šī diena!
Savukārt Patriotiskās dzejas festivāla idejas autore, biedrības Bibliokuģis
Krišjānis Valdemārs un Salacgrīvas no-

vada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese
Podziņa sacīja paldies festivāla draugiem, lieldraugiem un atbalstītājiem,
kuri uzticīgi bijuši kopā ar festivālu kopš
2005. gada. Paldies tika arī tiem, kuri
pievienojušies šogad. – Šis festivāls ir
īpašs, jo esam pārauguši Vidzemi, dzejoļu
konkursā šogad uzdrošinājās piedalīties
skolas un bibliotēkas no Latgales. Tas nozīmē, ka bibliotēka un festivāls ir augošs
organisms, – viņa rezumēja. Muzikālus
sveicienus festivāla dalībniekiem bija sagatavojuši Salacgrīvas novada mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi, savukārt
dzejnieki lasīja savu dzeju.
Svinīgi notika festivālam iesūtīto labāko darbu autoru godināšana. Jaunie dzejnieki saņēma Patriotiskās dzejas festivāla
dzejas izdevumu – grāmatiņu Mūs vieno
Latvijas svētais vārds!, šokolādes no Salacgrīvas ostas un Latvijas simtgades nozīmītes. Laureātu vidū arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni un skolotāji Estere Romanovska, Adrians Raap, Vineta Dance,
Evija Kosīte-Viļķina.
Savukārt apsveicējos bija dzejnieki Valdis Rūja, Viks (Viktors Kalniņš), Rolands
Briedis, salacgrīviete Lija Blūma, Latvijas
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
direktore Venta Kocere, Latvijas Naci
onālās bibliotēkas projektu vadītāja Liega

Lielsalacas
ev. lut. baznīcā

Piešiņa, Latvijas Jūras spēku Imantas klases kuģa M06 Tālivaldis komandieris komandleitnants Deniss Ņemcovs, bijušais
Jūras kara flotes virsnieks, viceadmirālis,
Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto
spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots, Latvijas simtgades biroja vadītāja
Jolanta Borīte un festivāla patrons – kinorežisors Jānis Streičs. Festivāla dalībnieki
un viesi sumināja ne tikai labākos jaunos
dzejniekus, bet arī sveica Salacgrīvas bibliotēku 115. dzimšanas dienā.
Festivāla viešņa, Eiroparlamenta deputāte Iveta Grigule arī šogad bija kopā
ar festivāla dalībniekiem un uzaicināja
konkursa uzvarētāju audzēkņu pedagogus
decembrī apmeklēt Beļģijas galvaspilsētu
Briseli.
Pēc laureātu apbalvošanas festivāla
dalībniekus gaidīja Zemessardzes 22. kājnieku bataljona gatavotās pusdienas, mīnu
tralera Tālivaldis apmeklējums, brīvais
mikrofons ar dzejnieku piedalīšanos. Tam
sekoja piemiņas brīdis Salacgrīvas kapos
un lāpu gājiens līdz Jahtu laukumam Salacgrīvā, kur kopā ar pūtēju orķestri Enkurs, folkloras kopu Cielava, Jūras spēku
karavīriem salacgrīvieši un viesi izdziedāja karavīru dziesmas.

2. decembrī pl. 10.00

Pirmā adventa dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma,

21. decembrī pl. 9.00

Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolas kolektīvam

24. decembrī pl. 15.15

kora Dvēseles dziesma
Ziemasvētku ieskaņas koncerts

pl. 16.00

SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS
14. decembrī 17.00
Salacgrīvas muzejā

Ziemassvētku eglīte

ZIEMASSVĒTKU
CIEMATIŅŠ

Ilga Tiesnese

9. DEC
12:00-16:00
RĪGAS IELĀ

Liepupes pagasta tautas nams
izsludina aptauju
Labo darbu balva 2018
Nolikums.

1.Mērķis.
1.1. Apzināt un godināt cilvēkus, kuri
2018. gadā nesavtīgi darbojušies sabiedrības labā.
2.Kritēriji.
2.1. Labo darbu balvai var pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2018. gadā darbojies
Liepupes pagasta iedzīvotāju labā, nesaņemot par to atalgojumu.
2.2. Balvai nedrīkst pieteikt ģimenes
locekļus un personas, kuras veikušas savus tiešos pienākumus.
3.Pieteikšana.
3.1. Pieteicēji ir Liepupes pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrības, pagasta
iestādes un dienesti.
3.2. Privātpersona var pieteikt ne vairāk
kā vienu pretendentu.
3.3. Pretendentu pieteikšana uzņēmumiem, biedrībām, pašvaldības iestādēm
un dienestiem nav ierobežota.

$

3.4. Anketas pieejamas Salacgrīvas
Novada Ziņās, kā arī saņemamas un iesniedzamas Liepupes pagasta pārvaldē,
tautas namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkā
līdz 12. 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 25. decembrī Liepupes pagasta tautas
namā.
3.9. Sarīkojumā Labo darbu balva 2018 gaidīti visi pagasta iedzīvotāji.
Pasākuma rīkotājs patur tiesības noraidīt pretendentu, ja tas neatbilst šim nolikumam.

Anketa Labo darbu balva 2018

Labo darbu balvai 2018 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)

$

Ziemassvētku koncertprogramma Ar mīlestību sirdī, kurā uzstāsies populārie mākslinieki Kaspars Markševics un Jenny May, iecerēta kā sirsnīgs, klusināts, skaistas mūzikas piepildīts pārdomu brīdis ikvienam tā klausītājam.
Programmā iekļautas tādas dziesmas kā Tu mazā, klusā Betlēme, Klusa nakts, svēta
nakts, Svētums mājās, Ave Maria, Hallelujah, Uzsniga sniedziņš balts un daudzas citas
šim periodam atbilstošas dziesmas.
Ziemassvētku laiks vienmēr bijis īpašs, kad nebūtiskais šķiet acīmredzams un mēs
skaidrāk ieraugām un atceramies esības pamatvērtības – mīlestību, draudzību, nesavtīgu
došanu un sirds siltumu. Tā arī saucās koncerttūre – Ar mīlestību sirdī.
Koncerta galvenā ideja ir bez lieka skaļuma un trokšņa kaut uz brīdi klausītājiem dot
sirds siltumu un mieru. Muzikālais materiāls ir akustisks, un tas vēl vairāk radīs siltuma
un gaišuma sajūtu.
Klausītājus priecēs ne tikai dziedātāji, bet arī pianists, perkusiju meistars, akustiskā
ģitāra un flauta.
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Sprīdīšos svin mūsu
valsts simtgadi

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm:
Zaļi meži, zaļi lauki,
Zilis jūras ūdentiņš.
Gatavošanās lielajiem valsts
svētkiem veco ļaužu mītnē Sprīdīši sākās jau oktobrī. Tika darinātas virtenes valsts karoga krāsās, Latvijas kartē kopā skatījām
novadus un tad sekoja iemītnieku
atmiņu stāsti par katra dzimto
pusi. Tika atsaukti atmiņā vārdi,
kādus agrāk vecāki un paši savās
ģimenēs bija lietojuši ikdienā.Tagad mēs tos saucam par vecvārdiem.
Sprīdīšos svinības par godu
Latvijas simtgadei noritēja divās dienās – 15. un 18. novembrī. 15. novembra rīta pusē paši
iemītnieki veidoja un cepa pīrāgus, lai vēlāk kopīgi mielotos pie
svētku galda. Šis darbiņš sagādāja lielu prieku, darbojoties tika
skandētas dziesmas. Pēc pusdienām tika klāts svētku galds un
pie tā sapulcējās gan Sprīdīšu
iemītnieki, gan personāls. Tika
nolasīta vēstule, ko bija atsūtījuši pedagogi un bērni no Anglijas
brīvdienu skoliņas Sprīdīši. Vēstulītē skolas pedagogi aprakstīja,
kas notiek viņu skoliņā, un tika
veltīti silti vārdi lielo Sprīdīšu
iemītniekiem. Tā interesanti sanācis – mazie Sprīdīši no Anglijas sveic lielos Sprīdīšus Latvijā!
Vēstulītei klāt bija aploksnes ar
dāvaniņu katram iemītniekam –
bērni bija no papīra pagatavojuši
un skaisti noformējuši cimdiņu ar
pielīmētiem dzintara gabaliņiem.
Tās izdalīja un mīļus vārdus tei-

ca veco ļaužu mītnes Sprīdīši
direktora pienākumu izpildītāja
A. Lūse. Pēc tam kopīgi mēģinājām atcerēties visus Valsts prezidentus, minējām vecvārdus, dziedājām dziesmas un tika izdejots
arī kāds deju solis.
18. novembrī, kad Latvijā svinēja valsts simtgadi, arī Sprīdīšos
pavārīte bija uzcepusi kūku, un
svētki turpinājās. Šai dienā pansijas iemītniekam Jānim Šmitam
arī bija dzimšanas diena, tātad iznāca pat dubulti svētki.
Jāpiebilst vēl, ka šoruden diviem pansijas iemītniekiem svinētas 90. jubilejas – tikpat gadu,
cik Salacgrīvas pilsētai. Divām
iemītniecēm gadu skaits jau pārkāpis pāri 90 gadu slieksnim. Tā
ka Sprīdīšu iemītnieku vairākums
var teikt: – Mani gadi ir mana
bagātība... Mēs esam bagāti ar
saviem gadiem, savu dzīvesprieku, ģimeniskumu un draugiem.
Jā, un, ja pieminam draugus, tad
gribam teikt paldies Ilonai un
Uldim Pūsildiem no Salacgrīvas
par dāvanām – medus spaini un
žurnāliem. Medus bija tieši laikā,
jo vairāki iemītnieki klepoja un
tad nu kā Vinniji Pūki mielojās
ap gardo medus podu. Paldies Jānim Rakuzovam par galdiem un
soliem, kas noderēs jaunajā lapenītē. Un mīļš paldies Sprīdīšu kolektīva meitenēm, kuras svētku
dienās strādāja un savā brīvdienā
atbrauca uz svinībām, lai kopā ar
iemītniekiem atzīmētu Latvijas
simtgadi.
Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Rudens nāca sētiņā,
ražu nesa klētiņā…

l

9

Izstāde Cimdotā Latvija
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā apskatāma izstāde Cimdotā Latvija, kurā redzami gan
jauni, tieši izstādei tapuši cimdi,
gan cimdu pāri jau ar vēsturi. Senākie ir no 1953. gada. Ir saglabāti dūraiņi, ar kuriem vecaistēvs
atgriezies no Sibīrijas 1957. gadā.
Daudzi cimdu pāri ir vecmāmiņu
adījums saviem mazbērniem. Pēc
100 viss turpinās – pavisam izstādē apskatāms 101 cimdu pāris.
Paldies visiem, kuri atsaucās
aicinājumam piedalīties izstādē!
Laila Olte

Pēc 100 viss turpinās…

Veselīgs un sabalansēts uzturs

Veselīga uztura olimpiāde Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā

14. novembra pēcpusdienā
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā notika nodarbība Veselīgs un sabalansēts uzturs, kuras
mērķauditorija bija pedagogi un
jebkurš interesents. To rīkoja
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) Eiropas Sociālā
fonda projektā Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei 14 pašval-

dībās (Nr. 9.2.4.2/16/I/106).
Uztura speciālistes no On Plate stāstīja par sabalansēta uztura
nozīmi, neveselīga uztura sekām,
ogļhidrātiem, pilngraudu produktiem un cukuru, olbaltumvielām un taukiem, skaidroja,
kāds ir ekonomisks, bet veselīgs
uzturs. Iepazināmies ar veselīgu
un ekonomisku ēdienu receptēm,
sarunā noskaidrojām, kā pareizi
sadalīt savu pārtikas produktu
šķīvi: pusi šķīvja tilpuma aizņem

dārzeņi, ceturto daļu – ogļhidrāti,
atlikušo ceturtdaļu – olbaltumvielas.
Praktiskajā daļā notika veselīga uztura gatavošanas meistarklase.
Paldies SPKC un īpaši uztura
speciālistēm no On Plate par izzinošo nodarbību!
Ineta Lielkalne,
veselību veicinošās skolas
koordinatore Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolā

Par iepirkumiem un
projektiem
Zināšanas par Latvijas lielākās ogas – ķirbja – uzturvērtību un nozīmi
mūsu veselības uzlabošanā noderēs ikvienam šīs pēcpusdienas
dalībniekam

Ar šādu moto lietainā rudens
pēcpusdienā Liepupes bibliotēkā
pulcējās tie apmeklētāji, kuri vēlējās uzzināt par Latvijas lielākās
ogas – ķirbja – uzturvērtību un
nozīmi mūsu veselības uzlabošanai. Pasākuma ievadā noskatījāmies video, kurā ārstniecības
augu pazinēja Sarma Žarcinska
pastāstīja par to, ka no ķirbja ir
izmantojamas visa sastāvdaļas.
Ziedi satur ēteriskās eļļas, tādēļ
tie jāizmanto tējai, sēklas jāēd
no rītiem pa nelielai saujiņai, lai
būtu labs garastāvoklis, ķirbja
miza stiprina matus un nagus, savukārt mīkstums jāizmanto ādas
kopšanai kā losjons. Ķirbju sula
samazina holesterīnu, bet kopā ar
medu ir labam miegam.
Bibliotēkā bija izstāde – ku-

linārijas grāmatas, kurās piedāvāti ķirbju ēdieni. Bija viktorīna
Ko tu zini par ķirbi?. Uzzinājuši
praktiskos ieteikumus, ķērāmies
pie degustācijas. Mūsu galdā tikai ķirbis – ķirbju maize, želeja,
kēkss. Un tad sekoja pats vērtīgākais – svaigi spiesta ķirbju sula,
ar ko iestiprinājās ikviens, lai uzņemtu vitamīnu devu. Balvā par
pasākuma apmeklējumu tika rasta iespēja apmeklēt ķirbju izstādi
Rīgas Dabas muzejā. Tur iepazinām neskaitāmas ķirbju šķirnes
un, protams, iegādājāmies sēklas, lai nākamā gada raža mums
Liepupē būtu daudzveidīga un
mēs varētu veidot ķirbjaudzētāju
ražas izstādi.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Par novadā uzsāktajiem projektiem un lielākajiem darbiem
stāsta Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora vietnieks tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš.
l Līdz gada beigām jāpabeidz
Bocmaņa laukuma projektēšanas
darbi;
l stāvlaukumu projektēšana pie
Liepupes vidusskolas arī noslēgsies, nākamajā gadā notiks stāvlaukumu izbūve skolas iekšpagalmā un skolas priekšā;
l pašlaik tiek veikta Zvejnieku
parka estrādes ekspertīze, līdz
jaunajam gadam ir plānots pabeigt Zvejnieku parka rekonstrukcijas projektu.
Novembrī izsludināts tranzītielas A1 (Salacgrīvā no katoļu
baznīcas līdz iebrauktuvei Zvejnieku parkā) projektēšanas iepirkums. Tilta pār Salacu rekonstrukcija tajā nav plānota.
Šobrīd izsludināti iepirkumi
Salacgrīvas novada domes ēkas
energoefektivitātes paaugstinā
šanai, autoceļa Liepu iela –
Jennas Salacgrīvas pagastā un
Transporta ielas pārbūvei.
Ir pabeigti remontdarbi Ainažu kultūras namā un Tūjas

zinību centrā, turpmāk tā telpās
būs zinību centrs un bibliotēka.
Abas šīs iestādes apsildīs gāzes
apkures katli, atlikuši vēl pēdējie
to ierīkošanas un uzstādīšanas
darbi.
Ainažos atjaunots skolas
sporta laukums, tagad skrejceļos uzlikts Versaļas (granīta sīkšķembu) segums.
Notiek remontdarbi Ainažu
pamatskolā, lai pielāgotu telpas
pirmskolas izglītības iestādes
vajadzībām, tiem jābūt pabeigtiem līdz Ziemassvētkiem.
Svētciemā Sēņu ielas izbūvē ir
tehnoloģiskais pārtraukums meteoroloģisko laikapstākļu dēļ. Pa
ielu var braukt, jo asfalta apakškārta ir uzlikta, būvnieks asfalta
segumu un nomales uzliks un
labiekārtošanas darbus pabeigs
līdz nākamā gada maijam.
Realizējot ūdenssaimniecības
projektu Salacas labajā krastā,
Meldru ielā, izbūvēta kanalizācijas sistēma un pašvaldība piešķīrusi finansējumu šīs ielas labiekārtošanai. Šobrīd uzsākti bruģa seguma būvdarbi. Ir plānots
nobruģēt Meldru ielu līdz Lašu
ielai, kur tā pieslēdzas Baznīcas

ielai. Netālu no tača izbūvēs nelielu autostāvvietu vieglajām automašīnām, savukārt pie Mācītājmājas būs stāvvieta autobusiem.
Veicot vienus rakšanas darbus,
būsim īstenojuši divus projektus
un sakārtojuši Meldru ielu. Abu
paralēlo projektu nodošanas termiņš ir nākamā gada jūnijā.
Salacgrīvas, Carnikavas, un
Saulkrastu novads piedalās Interreg Centrālbaltijas programmas projektā Coast4Us (Piekraste mums), kura mērķis ir
attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās
balstītu plānošanas pieeju jūras
un piekrastes teritoriju attīstībai
Somijā, Latvijā, Zviedrijā un
Igaunijā. Īstenojot šo projektu,
tiek izstrādāta teritorijas plānošanas sistēma katrā pašvaldībā
vienai pilotteritorijai. Mūsu novadā tā būs Tūja – veidojot tai
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), izstrādās iespējamos
ciema attīstības scenārijus un
virzienus. Projekta laikā Tūjas
Zinību centrā būs pieejama ĢIS
un iedzīvotāji varēs padalīties
Tūjas ciema attīstības scenārija
izstrādē.
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 30. novembris

2019. gada kalendārs
Apceļo Salacgrīvas novadu
Tieši pirms valsts svētkiem Salacgrīvas novada pašvaldība no SIA Hromets
poligrāfija saņēma 2019. gada Salacgrīvas novada kalendārus. To tēma ir Apceļo Salacgrīvas novadu. Šim sauklim
atsaucās daudzi fotogrāfi, turklāt ne tikai
no Salacgrīvas novada. Konkursam savus darbus iesūtīja 37 autori. Konkursā
varēja piedalīties ikviens fotogrāfs, amatieris un iedzīvotājs, kura rīcībā ir skaistas fotogrāfijas ar novada dabas objektiem – Ainažu molu, Balto sauli Ainažos,

randu pļavām, Salacas Sarkanajām klintīm, nēģu tačiem Salacā, Rīgas ielu un
promenādi Salacgrīvā, Vidzemes akmeņaino jūrmalu, Veczemju klintīm, Ķurmraga bāku, Tūjas steķi (molu), Minhauzena taku, Niedrāju-Pilkas purvu – visos
gadalaikos.
Salacgrīvas novada 2019. gada kalendāram izvēlēti astoņu fotogrāfu darbi.
Par labākajiem atzīti Evijas Kalnbērzas,
Ingas Starčakas, Andreja Komarova, Arvīda Šimja, Ērika Kariņa, Sabīnes Grāve-

res, Ingus Evertovska, Ingas Zeiles-Ģēģeres veidotie attēli.
Paldies par fotogrāfijām arī Agnim
Karlsonam, Annijai Neretniecei, Arvīdam Gertneram, Astrai Tomsonei, Edijam Volcjokam, Guntaram Vītolam,
Guntim Apsem, Inesei Sārei, Ingrīdai
Briedei, Ivetai Zeltiņai, Keitai Vīndedzei, Kristai Tauriņš, Lāsmai Bezdelīgai, Leldei Sārei-Jansonei, Lilitai Līcei,
Lindai Eglei, Lindai Kauliņai, Marekam
Ēķim, Martai Dancei, Mārtiņam Mangu-

lim, Nikolai Misānei, Ritai Lavenderei,
Sabīnei Pabērzai, Sabīnei Veidei, Sandim
Ozoliņam, Sintijai Papiņai, Tomam Vernim, Inesei Ziediņai un Andai Martinsonei.
2019. gada Salacgrīvas novada kalendāru Apceļo Salacgrīvas novadu var
iegādāties Salacgrīvas novada Tūrisma
informācijas centrā un tūrisma informācijas punktā Ainažos, tā cena – 3 eiro.
Ilga Tiesnese

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada 17. oktobra sēdes lēmumu Nr. 338 (protokols Nr. 11; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14

Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 31. punktu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par
Pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai Pašvaldības valdījumā esošu rezerves zemes
fondā ieskaitītu vai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – zemesgabals) Salacgrīvas
novada teritorijā.
2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kas tiek iznomāts ar mērķi sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu,
ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams
kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu
gadā nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā
8 EUR (astoņi euro) gadā.
3. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kuram saskaņā ar teritorijas plānojumu
noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme,
komercdarbības objektu apbūves zeme un
kas tiek iznomāts ar mērķi sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas
nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu gadā
nosaka 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 8 EUR
(astoņi euro) gadā.
4. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kas tiek iznomāts ar mērķi personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši li-

PIELIKUMS Nr. 1

Salacgrīvas novada domes
2016. gada 19. oktobra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 11
Ēkas numurzīme
Salacgrīvā un Salacgrīvas
pagasta ciemu teritorijās

Pamatne – cinkots skārds, malas locītas
Fons – balts, atstarojošs
Apmale un burti – melni
Izmērs – 600x170
Fonts – Haettenschweiler Normal LV

kuma Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos 7. pantam ar nosacījumu,
ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams
kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu
gadā nosaka 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā
8 EUR (astoņi euro) gadā.
5. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās
līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā
nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
nomas maksu gadā nosaka 2% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro)
gadā.
6. Neapbūvētu Pašvaldības zemesgabalu, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu
labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību
un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas
sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes,
kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofās
un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī
starptautiskajām organizācijām ar nosacī-

jumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams
kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu
gadā nosaka 2% apmērā no zemesgaba-

Saistošo noteikumu Nr. 14 Par neapbūvētu zemes
gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Ēkas numurzīme Liepupes
pagasta ciemu teritorijās
Pamatne – cinkots
skārds, malas locītas
Fons – zaļš (pulverkrāsa)
Apmale, burti –
balti, atstarojoši
Izmērs – 200x300
Fonts –
Haettenschweiler
Normal LV

Norādāmā informācija

1. Īss projekta
satura izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās
daļas 13. punktu un 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 31. punktu, lai noteiktu zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību
iznomātajiem pašvaldības zemes gabaliem, sadalot tos pa lietošanas mērķiem (mazdārziņu teritorijas; zemes gabali, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma Par zemes reformu Latvijas
Republikas lauku apvidos 7. pantam; starpgabali vai neapbūvēti zemesgabali (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams
patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam; zemesgabali, kas tiek iznomāti biedrībām
vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai
kādai tās daļai, kā arī starptautiskajām organizācijām), lai uz minētajiem
zemesgabaliem tiktu attiecināta saistošajos noteikumos noteiktā kārtība,
kādā Pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu.
2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 30. punkts nosaka
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu zemesgabaliem, kuri iznomāti
iepriekš minēto noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos. Pašvaldībai
savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par
pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts 2018. gada
19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā.
Saistošajos noteikumos ir noteikta lielāka zemesgabalu nomas maksa.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi, atbilstoši
kuru noslēguma jautājumu 139. punktam pašvaldības izvērtē saskaņā ar
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu 18. punktu izdotos pašvaldību saistošos
noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019. gada 1. janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus. Saistošie noteikumi izdoti atbilstoši 2018. gada
1. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi 31. punktā dotajam deleģējumam
pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem noteikt nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemes gabaliem.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu – ieņēmumu palielinājums gadā
1435 euro.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību pašvaldības
teritorijā. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas nomāt pašvaldības
zemes gabalus, un līdz ar to tiks radītas vienlīdzīgas tiesības visām mērķgrupām visā novada teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas informāciju par pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem iznomājamiem zemesgabaliem var iegūt Salacgrīvas novada domes mājaslapā www.salacgriva.lv, un saskaņā ar 2018. gada 1. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 37. punktu iesniedz iesniegumu Salacgrīvas novada
domē vai Ainažu un Liepupes pārvaldē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots
www.salacgriva.lv.

Ēkas numurzīme
Ainažos un Mērniekos

Pamatne – cinkots
skārds, malas locītas
Fons – zils (pulverkrāsa)
Apmale, burti –
balti, atstarojoši
Izmērs – 200x300
Fonts –
Haettenschweiler
Normal LV

la kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā
28 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
7. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada
1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2018. gada 30. novembris

Salacgrīvas novada atklātais
čempionāts zolītē

2. novembrī ar 1. posmu savas sacensības uzsāka zolītes spēlmaņi, kuri cīnīsies
par labākā zolītes spēlētāja titulu Salacgrīvas novada atklātajā čempionātā. Šī
turnīra mērķis ir veicināt zolītes attīstību
novadā. Sacensībās drīkst piedalīties visi
zolītes spēlētāji bez dzimuma ierobežojuma vecumā no 16 gadiem.
Čempionāts norisināsies astoņos posmos, sacensību fināls – 8. posma laikā.
Kopvērtējumu sastādīs fināla un piecu labāko posmu rezultāti. Spēle notiek piecās
kārtās, katra kārta ilgst 45 minūtes vai arī
24 partijas. Dalības maksa vienā posmā ir
3 EUR, kas palīdzēs segt sacensību organizēšanas izdevumus.

Zolītes turnīrs notiks piektdienās
plkst. 19 Salacgrīvas kebabnīcā KasTe (Viļņu ielā 2). Pieteikties var iepriekš
pie Salacgrīvas sporta metodiķes Mārītes
Jankovskas, e-pasts marite.jankovska@
salacgriva.lv vai pa telefonu 64041553
vai 28626884. Sacensību dienās pieteikties varēs līdz plkst. 18.45 sacensību
vietā. Sacensību nolikums – mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Sports (zolīte).
Uz 2. posma sacensībām 30. novembrī
plkst. 19 tiekamies kebabnīcā!
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Salacgrīvas novada dome
izsludina pieteikšanos
konkursam Ziemas rota 2018

Par lapu dedzināšanu

Objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada privātmājas
un lauku sētas īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku. Konkursā var piedalīties, bet godalgoti netiks konkursa Ziemas
rota 2017 visu nomināciju pirmo vietu laureāti.
Konkurss norisināsies trīs nominācijās:
l privātmāja,
l daudzdzīvokļu māja,
l uzņēmums, sabiedrisks, darījumu vai
pakalpojumu objekts.
Par interesantu ideju konkursa vērtēšanas komisija var piešķirt speciālbalvu.
Piesakies līdz 14. decembrim Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa telefonu 64071973. Būs jānorāda īpašuma adrese, vārds, uzvārds
un tālruņa numurs. Objektu vērtēšana notiks līdz nākamā gada 4. janvārim. Uzvarētāji katrā nominācijā tiks apbalvoti ar naudas balvām, piešķirot 1. vietai 150 EUR,
2. – 110 EUR, 3. – 70 EUR un speciālbalvai 50 EUR.
Apbalvošana notiks Liepupes pagasta tautas namā Valentīndienas ballē 22. februārī.
Konkursa nolikums – www.salacgriva.lv.

Izsoles

Decembris BIBLIOTĒKĀS

Salacgrīvas novada pašvaldība saņēmusi vairāku iedzīvotāju aicinājumu pavasaros un rudeņos aizliegt lapu dedzināšanu pilsētās un ciemos. Lai ierobežotu
un aizliegtu lapu dedzināšanu, jāveic
grozījumi Salacgrīvas novada saistošajos noteikumos. Vēlamies uzzināt novada iedzīvotāju viedokli, vai šāds aizliegums būtu vajadzīgs. Šobrīd mājaslapā

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

www.salacgriva.lv tiek veikta aptauja. Vai
jūs atbalstītu lapu dedzināšanas aizliegumu pilsētu un ciematu teritorijās? Atbildes – jā; nē; atbalstītu aizliegumu, ja tiktu
noorganizēta savākto lapu aizvešana.
Aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā vai savu viedokli paust, rakstot
ilga.tiesnese@salacgriva.lv vai zvanot
64071987

Salacgrīvas novada pašvaldība atkārtoti pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu
Pērnavas ielā 60D,

kadastra Nr. 6615 010 0188, Salacgrīvā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apz. 6615 010 0186 (1671 kv. m platībā) un būves ar kadastra apz. 6615 010 0120 002.
Īpašuma nosacītā cena – 6000 eiro,
Izsoles solis – 200 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 3. decembra plkst. 17, izsole notiks 5. decembrī plkst. 15 Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu
Vecsprīdīši Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,

kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 005 0270
(0,2961 ha platībā), dzīvojamās mājas ar piebūvi ar kadastra apz. 6672 005 0270 001 un
pagrabu ar kadastra apz. 6672 005 0270 002.
Īpašuma nosacītā cena – 3245 eiro.
Izsoles solis – 200 eiro.
Nekustamais īpašums tiek pārdots ar iespēju iegādāties to uz nomaksu, nomaksas termiņš –
līdz 60 mēnešiem.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019. gada 5. februāra plkst. 17, izsole notiks 6. februārī plkst. 10 Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē īpašumu
Upenes Ainažu pagastā,
kadastra Nr. 6625 002 0372, kas sastāv no zemes vienības 2,02 ha platībā
ar kadastra apz. 6625 002 0348.

Īpašuma nosacītā cena – 3320 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas
novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, darbdienās no 8.00 līdz 17.00, tālr. 64071986 un Ainažu
pilsētas pārvaldē, tālr. 64071310.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē īpašumu
Rotas Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,

Datums
Pasākums
Decembris
Literatūras izstāde Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozarēs
Decembrī un Rotaļu telpā nāc un iepazīsti spēles atpūtai un radošai domai
pastāvīgi
Decembrī
Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas decembrī
(Latvijā)
1.XII 12.00

5.XII 18.00
No 5.XII
Līdz 7.XII
8.XII 13.00

12.XII 13.00
12.XII 16.00
14.XII
18.XII 14.00
19.XII
20.XII 15.00

21.XII 14.00
Decembrī

kadastra Nr. 6660 008 0065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0065
(2,599 ha platībā).
Īpašuma nosacītā cena – 7120 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas
novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, darbdienās no 8.00 līdz 17.00, tālr. 64071986 un Ainažu
pilsētas pārvaldē, tālr. 64071310.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt
informāciju un reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,
tālr. 64071986.

Decembrī

Decembrī

Decembrī

Vieta
Tūjas bibliotēkā
un Zinību centrā

Tūjas bibliotēkas
un Zinību centra
info stendā
Kordiriģentes, Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kava- Tūjas bibliotēkas
lieres skultietes Māras Skrides gleznu izstādes Ar dziesmu un un Zinību centra
otu... atklāšana un tikšanās ar autori
zālē
Bibliotēkas jaunās mājvietas atklāšanas stāstu iekrāsos seno (Liedaga ielā 11)
mūzikas instrumentu kapelas Ieviņa dvēsele un vadītājs tūjietis Valdis Andersons, ilggadējs vīru vokālā ansambļa Arājs
(vad. M. Skride) dalībnieks
Pievakares sarunas. Tikšanās ar mākslinieci Intu Lī (Lee)
Svētciema
bibliotēkā
Novadnieces Margitas Čudas minitekstiliju izstāde Gadalaiki Liepupes
bibliotēka
Mākslinieces Intas Lī (Lee) skrapbukinga tehnikā veidoto
Svētciema
darbu izstāde Silueti Svētciemā
bibliotēkā
Latvijas simtgadei veltīta literāri muzikāla kompozīcija
Tūjas bibliotēkas
Uz domu stāvās kraujas... (V. Atāls)
un Zinību centra
Dziesminieka, literāta un dzīves mākslinieka Valda Atāla
zālē
jaunākā dzejas krājuma atvēršana un saruna ar autoru
(Liedaga ielā 11)
Muzikālās noskaņas radīšanā līdzdarbosies mūziķis Arnolds
Kārklis, komponists un dziesminieks Egons Pičners
Lasītāju tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi
Ainažu bibliotēkā
Viesos rakstnieks un publicists Aivars Kļavis
Salacgrīvas
bibliotēkā
Rīta stunda bērniem Viss notiek brīnumu laikā...
Svētciema
bibliotēkā
Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem Pār zemi
Ainažu bibliotēkā
svētku zvaigzne spīd…
Pievakares sarunas Ziemassvētku noskaņās Tad, kad nav
Svētciema
sniega vai saules, meklēsim gaismu sevī.
bibliotēkā
Simtiem cepu kukulīšu,
Tūjas bibliotēkas
Ziemassvētkus gaidīdama:
un Zinību centra
Simtiem nāca danču bērnu,
zālē
Ziemassvētku vakarā. (L.t.dz.)
(Liedaga ielā 11)
Ziemas saulgriežu svinības senču tradīciju garā kopā ar
Salacgrīvas kultūras nama folkloras kopu Cielava
(vad. Z. Mennika), bluķa vilkšana apkārt jaunajai bibliotēkas
mājvietai
Klāt ziemas saulgrieži…
Liepupes
bibliotēka
Vivantas Volkovas fotoizstāde Baznīcu stāsti
Salacgrīvas
bibliotēkā
l Dzejnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltīta literatūras
Svētciema
izstāde Dzejnieks savam laikam un mūžībai
bibliotēkā
l Aktiera Edgara Liepiņa jubilejai veltīta literatūras izstāde
Labdien! Atvainojiet – labvakar!
l Tematiskā izstāde Svētki nāk, svētki nāk, kā tos svētkus
gaidīsim
l Grāmatu izstāde Pie eglītes skaitāmi panti lieliem un
maziem
Liepupes
Literāras izstādes
l Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc… – Edgaram Liepiņam 90 bibliotēka
l Nav dots uzrakstīt kaut ko lēnu un mierīgu… – Andrim
Kolbergam 80
Ainažu bibliotēkā
Izstādes
l Zvaigžņu acis atvērdama,
Debess atspīd zemes vaigā… (V. Mora)
Klāt Ziemassvētku laiks!
l Detektīvžanra meistaram – rakstniekam, scenāristam
Andrim Kolbergam – 80

12

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Prom pa salnu, pa lietavu ceļiem
Saule dziļāk rudenī brien,
Vēji koku matus pin bizēs
Un viskošākās lapas tur sien.
Šajos salnu un lietavu ceļos
Prieks kā tauriņš pie tevis lai skrien,
Sirds lai sildās pie vēlīniem ziediem,
Lai to gaišums tev apkārt arvien!

Klāt tumšākais gada laiks. Nedaudz skumji un vientuļi…
Šis noteikti ir laiks, lai atcerētos savus mīļos, domātu
gaišas domas un gatavotos atmodai – sevī, dabā un
apkārtējos! Lai jauks, mīļš un sirds siltuma pilns šis laiks!

11. decembrī 18.00

Korģenes saieta nama zālē

Salacgrīvas
novada domes
speciālistu
tikšanās
ar iedzīvotājiem.
Lai laikus sagatavotu atbildes,
jautājumus lūdzam iesūtīt
Korģenes ciema vecākajai
Dacei Cīrulei vai
Informācijas nodaļas
vadītājai Ilgai Tiesnesei
ilga.tiesnese@salacgriva.lv

2018. gada 30. novembris

Lauvu tautas
namā

1. decembrī plkst. 19.00
erudīcijas konkursa Asini
prātu 2018 noslēgums
9. decembrī no plkst. 12.00
adventes pēcpusdiena
Baltajā klusumā:
l cepsim piparkūkas,
l iedegsim eglīti,
l radošas idejas dāvanu
saiņošanai sniegs I. Zaķe.
25. decembrī plkst. 20.00
gada nogales pasākums Lai
Ziemassvētki sirdi vij ar prieku.

Ainažos
2.XII		 18.00 pilsētas egles iedegšana. Koncerts un izrāde bērniem
9.XII		 17.00 Otrās adventes koncerts Ziemassvētku miers
Vitālija Bogdanoviča un Līgas Priedes izpildījumā
31.XII 21.00 Jaungada sagaidīšanas karnevāls ar īstu 80. gadu diskotēku
un Agitu un Reini

Liepupē decembrī
l

Aivara Čakstes fotoizstāde Pāri laikiem gaisma plūst.
Izstāde apskatāma Liepupes tautas namā
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

2. decembrī plkst. 14.15 Liepupes baznīcā (tūlīt pēc dievkalpojuma)
orķestra Lemisele Pirmās adventes koncerts
Par Lemiseli: pūtēju orķestris Lemisele ir Limbažu kultūras nama pūtēju
orķestris, kas jau vairākus gadu desmitus radoši attīsta Limbažu novadā
dzīvojošo un muzicējošo iedzīvotāju pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēles iemaņas, kā arī priecē novada iedzīvotājus
visdažādākajos notikumos. Orķestris regulāri sniedz koncertus un
piedalās ikgadējā pūtēju orķestru konkursā. Lemisele ir Dziesmu svētku
kustības dalībnieks, kas šogad notikušajos XXVI Vispārējos latviešu
dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās pūtēju orķestru svētku skates
finālā. Limbažu kultūras nama pūtēju orķestri Lemisele vada diriģenti
Māra Lemken un Uldis Ezermalis.
24. decembrī plkst. 18 Liepupes ev. lut. baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums.
Mācītājs Romāns Kurpnieks. Piedalās koris Pernigele.
25. decembrī plkst. 12 Liepupes tautas namā
Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem
Izrāde, radošās darbnīcas, Ziemassvētku vecītis
Ieeja bez maksas (saldumu paciņa – 5 EUR).
Paciņas pieteikt līdz 18. decembrim (tālrunis informācijai 64020142).
25. decembrī plkst. 17 tautas namā
Labo darbu balva 2018 noslēguma sarīkojums.
Labo darbu balvas anketas iesniedzamas līdz 12. decembrim.
Aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Ieeja brīva.

Salacgrīvas kultūras namā

1.XII		 19.00 All Remember 10 gadu jubilejas koncerts Viss par mums.
				
Programmā: R. Pauls, Coldplay, Bruno Mars, J. Tizol,
R. Tiguls, Ed Sheeran, G. Gershwin u.c.
Koncerta viesi – Liene Tiesnese, Ginta Vikmane,
vīru ansamblis Stende un tubu kvartets Magic 4.
				
Ieeja – 2 EUR
6.XII		 17.30 I. Prisjolkovas seminārs Čakru diagnostika un
				
līdzsvarošana. Dalību seminārā lūdzam pieteikt
līdz 3. decembrim salac.kultura@inbox.lv
7.XII		 18.00 spēlfilma Tēvs Nakts.
				
Pēc Ineses Zanderes
romāna Puika ar suni.
				
Stāsts par nosargātu
				
noslēpumu motīviem
tapusi filma par
Žaņa Lipkes ģimenes
centieniem glābt ebrejus
Otrā pasaules kara laikā
un bērna pieaugšanu
traģiskā vēstures
situācijā. Ieeja 3 EUR
9.XII		 16.00 Salacgrīvas pilsētas egles
iedegšana Ziemassvētku
ciematiņā Rīgas ielā
pie biedrību laivas:
l šis un tas acīm un ausīm – uz skatuves jauniešu kapela Eži,
				
l šis un tas kājām un rokām – Sniegavīrs Olafs un
				
Ziemeļbriedis Rūdolfs rīko burziņu pie egles,
l šis un tas vēderam – piparkūkas, mandarīni, karsti dzērieni
				
13.XII 19.00 Ziemassvētku koncerts Ar mīlestību sirdī.
				
Ziemassvētku koncertprogrammā uzstāsies populārie
mākslinieki Kaspars Markševics un Jenny May.
Koncerts iecerēts kā sirsnīgs, klusināts, skaistas mūzikas
piepildīts pārdomu brīdis ikvienam tā klausītājam.
Koncerta galvenā ideja ir bez lieka skaļuma un trokšņa kaut
uz brīdi klausītājiem dāvāt sirds siltumu un mieru.
Muzikālais materiāls ir akustisks, kas vēl vairāk radīs
siltuma un gaišuma sajūtu. Ieeja 8 EUR
22.XII 14.00 Ziemassvētku sarīkojums Salacgrīvas senioriem
				
Dedz svētku liesmu sirdī savā… Dalību pasākumā lūdzam
pieteikt pa telefonu 29465758 – Aija
26.XII 12.00 Ziemassvētku pasākums bērniem Kurš ir Ziemassvētku
				
vecītis?
				
Pasākumā priecēsim bērnus un vecākus ar jauku
Ziemassvētku izrādi, kurai sekos jautras rotaļas kopā ar
izrādes varoņiem. Noslēgumā Ziemassvētku vecītis
bērniem dāvās saldumu paciņas. Ielūgumus var iegādāties
kultūras namā līdz 20.XII. Ielūguma cena – 4 EUR
31.XII 23.50 laukumā pie kultūras nama Laimīgu Jauno gadu!
l domes priekšsēdētāja D. Strauberga uzruna
				
l svētku salūts
				
			 0.30 svētku balle kopā ar grupu Tālbraucēji. Ieeja 5 EUR

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

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 4000 eks.

