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Vēlu vienam otru labāk saprast, ieklausīties
teiktajā, labo no cita paņemt un otram dot! Tad mēs
savu dzīvi, sajūtas veidosim labākas. Lai katrai
ģimenei, katram cilvēkam katrā mājā, visā novadā
un valstī veiktos arvien labāk un labāk.
Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, ko
visvairāk vēlaties, bet jaunajā gadā lai ir spēks un
drosme šo vēlmi piepildīt!

Priecīgus, gaišus, ticības,
cerības un mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus
un panākumiem bagātu un
laimīgu nākamo gadu!
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Ziemassvētki un jaunā gada sagaidīšana ir laiks,
kad vēlam viens otram vislabāko, kad mācāmies
mīlēt un piedot, kad kļūstam labāki...
Lai katrā mājā smaržo piparkūkas, gaiši deg
svecītes un sirdīs ienāk Ziemassvētku brīnums!

Uz eņģeļa spārniem tā pasaule turas,
Kur cerību ugunskurs nedziestot kuras,
Kur ceļavējš nenogurst sapņus sviest burās,
Kur dziesmu teic rozēm, kaut pirkstos tās duras…
Ja eņģeļa spārni kaut mirkli tev doti,
Jel nebaidies lidot! Varbūt vēl to proti.
(Aivars Ustups)

Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un citiem!
Lai Ziemassvētku laiks sniedz mierinājumu
un gaišumu ikkatrā mājā!

Priecīgus Ziemassvētkus un
veiksmīgu nākamo gadu!

Samīļosim savus bērnus un mazbērnus,
savus vecākus un vecvecākus.
Katru dienu mācīsimies ko jaunu un krāsim pieredzi.
Katrs gads nāk ar jaunām
cerībām un darbiem.
Lai 2019. gads
visiem nes veiksmi!

Ilona Jēkabsone,
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja
Sanāksim kopā un iedegsim prieku,
Egles zaļajos zaros tā svecītes liek.
No tīrā un klusā Ziemassvētku sniega
baltākas domas un lūgšanas tiek.
						
(Lija Brīdaka)
Lai gada baltākie svētki ir laiks,
kad izvērtēt paveiktos darbus, nevis skaistus,
taču neīstenotus vārdus un solījumus.
Laiks, kad netiesāt ne sevi, ne citus, bet apņemties kļūt labākam pašam.
Jo nevajag daudz – reizēm pietiek tikai ar labu un saprotošu vārdu…

Salacgrīvas vidusskolas kolektīva vārdā sveicu svētkos mūsu
skolas skolēnus, absolventus, viņu vecākus un tuviniekus,
esošos un bijušos skolotājus un tehniskos darbiniekus!
Lai Ziemassvētku brīnums padara gaišu ikvienu jaunā gada dienu!
Sanita Šlekone, Salacgrīvas vidusskolas direktore

Lai nākamgad mēs bieži brauktu ciemos cits pie cita Ainažos, Liepupē, Lauvās
un Salacgrīvā un būtu klāt tur sagatavotos un piedāvātos kultūras notikumos!
Mums ir vesela rinda tautas namu, bibliotēku un muzeju, kas rīko vērtīgus,
saturīgus, emocionāli uzlādējošus un labi sagatavotus koncertus, izstādes,
kino seansus un tikšanās. Tikai vairāk jāizmanto šīs iespējas.

Bet vispirms – lai Ziemassvētkos mums visiem sanāk
būt kopā ar saviem vistuvākajiem un vismīļākajiem cilvēkiem.
Uz tikšanos jaunajā gadā!
Salacgrīvas muzejs – Ieva Zilvere un Iveta Kalniņa
Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli tev uz pleca roku liek.
Tas klusas nakts un Ziemassvētku maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!

Lai svētku mirdzumā
dzimst ticība, cerība un
mīlestība jauniem
darbiem un sapņiem!
Gaišus, miera un labestības
piepildītus Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un
panākumiem bagātu
nākamo gadu!
PII «Vilnītis»
darbiniekus, vecākus un
sadarbības partnerus sveicot,
vadītāja Dace Vilemsone

...
Paldies par to, ka bijāt blakus
Paldies par to, ja būsiet rīt
Uz Ziemassvētku spožās takas
Jau sudrabotas ēnas krīt
/Guntars Račs/

Salacgrīvas novada
bibliotēku kolektīvs novēl
gaišus un priecīgus svētkus!

Ilze Ozoliņa,
Liepupes pagasta
pārvaldes vadītāja
Tāds klusums dziļš,
Vien gaisā virmo gaidas.
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
To ļoti gaidām.
(Marta Bārbale)

Liepupes
tautas nama
kolektīvs sveic visus
Salacgrīvas novada
iedzīvotājus Ziemassvētkos
un sagaidot 2019. gadu.
Armands Leimanis,
Liepupes tautas nama vadītājs
Mums tik daudz pieder,
cik mēs paši savām rokām
varam nopelnīt, paši ar
savu garu uzcelt, paši ar
savu prātu izgudrot, paši
izdāvāt un beidzot – paši
savā sirdī izturēt.
(Zenta Mauriņa)

Tūjas bibliotēka
saviem lasītājiem un
atbalstītājiem, kolēģiem un
sadarbības partneriem vēl
mierpilnus Ziemassvētkus
un mērķtiecīgu
jauno – 2019. – gadu!
Kluss svētvakara prieks lai ienāk mūsu sirdīs,
Kad gaisma sveču liesmās silti pretī māj.
Lai jaunā gadā mazāk skarbu vēju,
Lai katrai dienai saules siltums dots!

Aizvērsim uz brīdi tās durvis,
pa kurām ikdiena staigā,
un atvērsim tās, pa kurām
var ienākt svētku prieks!
Sarkanā Krusta nodaļa sveic
visus novada iedzīvotājus,
vēlot gaišus svētkus
un labu veselību!

Ir pietrūcis viens mirklis mūžības
Šai vakarā, kad zvaigznes sarunājas,
Un atvadoties baltās vērpetēs
Mēs katrs alkstam laimes savās mājās.
No egles zaļuma un skuju rūgtās elpas
Uz jauno gadu labo nesot līdz,
Vēl paņemam no vecā gada šalkām
Pa siltai liesmai, kurā sildās sirds.
(A. Spura)

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Laimīgu, bagātīgu un veselīgu
jauno 2019. gadu!
Ainažu bibliotēkas kolektīvs
Ziemassvētku zvaigzne
Lai pāri visiem mirdz.
Miers lai ir virs zemes
Miers iekš katras sirds.

Svētīgus Ziemassvētkus
un spārnotām idejām
pārpilnu nākamo gadu!
Evija Keisele,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes jautājumos
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Salacgrīvas novada domes sēdē novembrī pieņemtie lēmumi

Apstiprināta Salacgrīvas novada pašvaldības ētikas komisija un Salacgrīvas
novada ētikas kodekss.
l Apstiprināts konkursa Ziemas rota 2018 nolikums un konkursa vērtēšanas
komisija.
l Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada bibliotēkas nolikumā.
l Nolemts deleģēt un slēgt līgumu ar
SIA Mērniecības datu centrs par Salac
grīvas novada pašvaldības administratīvās
teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu
un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
l Nolemts rīkot zemes gabala daļas Jūras
piekrastes josla Salacgrīvā, 700 m² platībā, nomas tiesību mutisku izsoli. Iznomātās zemes izmantošanas veids – teritorijas
labiekārtošana. Nomas līguma termiņš –
seši gadi. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam – 28 EUR.
l

Nolemts rīkot apbūves tiesību mutisku
izsoli ar augšupejošu soli komercdarbības
attīstībai zemes gabaliem Ainažos, Ozolu
iela 6, Ozolu iela 4A un Ozolu iela 4B,
nosakot minēto zemes gabalu apbūves
tiesības kā vienu izsoles objektu. Izsoles
objektam tiek piešķirtas apbūves tiesības
uz 20 gadiem. Apbūves tiesību izsoles
sākumcena izsoles objektam vienam gadam – 650 eiro. Noteikts, ka minimālā
summa, kas investējama apbūves tiesību realizēšanas gaitā izveidojamā komercapbūves objektā, laika periodā, kas
tiek paredzēts apbūves tiesību līgumā
trīs gadu periodā, ir 300 000 eiro. Apstiprināti šīs izsoles noteikumi. Izsoles
dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar
izsoles noteikumiem – katru darbdienu
līdz 2019. gada 7. janvāra plkst. 17, izsole notiks 2019. gada 9. janvārī plkst. 11
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
l Apstiprināts valsts budžeta mērķdotāl

cijas sadalījums Salacgrīvas novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā
arī interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018. gada 1. līdz 31. decembrim.
l Nolemts ņemt kredītu, lai realizētu
Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–
2020. gada plānošanas perioda projektā
Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu
kopienās – Baltijas jūras reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas īstenojamajiem apakšprojektiem Svētciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija
un Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pēc ad-

reses Valdemāra iela 8, Ainaži, Salacgrīvas novads.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada domes kalendāra Apceļo Salacgrīvas novadu
2019. gadam tirgošanas cena – 2,48 EUR,
kas apliekama ar PVN likuma noteiktajā
kārtībā.
l Par Ainažu kultūras nama vadītājas
pienākumu izpildītāju apstiprināta Madara Oga-Timofejeva.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-11 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2018. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. B-10 «Par Salacgrīvas
novada pašvaldības 2018. gada pamata
un speciālo budžetu».
l Par Liepupes pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināta Ilze Ozoliņa.
Ieskatu Salacgrīvas novada domes
novembra domes sēdes lēmumos
sagatavoja Ilga Tiesnese

Uzņēmēji gadatirgū Helsinkos
Īstenojot projektu Est-Lay Business,
Salacgrīvas novada uzņēmēji novembra
beigās piedalījās gadatirgū Martin Markkinat 2018 Helsinkos. Šis brauciens mūsu
novada uzņēmējiem deva iespēju redzēt,
kā notiek gadatirgi Somijā, un piedalīties
tajā ar saviem ražojumiem.
Salacgrīvas novada stendā tirgojās pieci mūsu uzņēmēji. Aigars Fridrihsons ar
savām glītajām dizaina lampām, Elmārs
Medenieks ar koka dizaina elementiem
un glezniņām, Ieva Skuja ar medu un cita
veida bišu produktiem un filcējumiem.
Nauris Birkenbergs pārstāvēja veikaliņu
Radīts Salacgrīvas novadā un tirgoja arī
paša izstrādājumus – lāzertehnikā grieztus
koka suvenīrus, savukārt Aija Ozoliņa no
lauku sieviešu biedrības Mežābele pircējiem piedāvāja visdažādākos septiņu sieviešu adījumus.
Piektdien tūlīt pēc ierašanās Somijā salacgrīvieši iekārtoja savu stendu un sestdienas rītā bija gatavi tirgoties. Gadatirgus
Martin Markkinat ir liela izstāde pārdošana, tā tēma – Viss par Igauniju un igauņu
draugiem. Starp daudzajiem igauņu tirgotājiem no Latvijas bija vien daži, tostarp
salacgrīvieši. Savukārt pircēji pārsvarā
bija somi un Somijā dzīvojošie igauņi.
Projekta koordinatore Solvita Kukanovska atzina, ka uzņēmējiem šī bijusi
laba pieredze, iespēja redzēt un izjust, kā
tirgoties. – Tirgošanās nebija tik ražena un
ienesīga, kā sākotnēji bijām domājuši un

Salacgrīvas uzņēmēji gadatirgū Martin Markkinat 2018

plānojuši, diezgan daudz preču atvedām
atpakaļ. Dārgie piedāvājumi šajā tirgū
„negāja”, pircēji galvenokārt iegādājās
pārtiku. Savukārt mēs pārtiku, izņemot
medu, nepiedāvājām. Mūsu stendā pirka
adījumus un mazos nedārgos suvenīrus.
Mēs būtu ļoti gandarīti un priecīgi, ja mājās brauktu ar tukšu “busu” un pilniem
makiem, bet diemžēl šis nebija tas gadījums. Guvām priekšstatu, ko var piedāvāt
un ko pērk somi gadatirgū, – viņa rezumē-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18
Grozījums Salacgrīvas novada
domes 2015. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18
«Nolikums «Par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā
(posms «SALACA I»)»»

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2018. gada
19. decembra lēmumu Nr. 443 (protokols Nr.13; 58.3.§)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība
36. punktu

Izdarīt Salacgrīvas novada
domes 2015. gada 29. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18
Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS
«SALACA I»)» (turpmāk - noteikumi) šādu grozījumu:

Izteikt noteikumu 13.1. punktu šādā redakcijā:
“13.1. Šī nolikuma darbības laiks
ir 4 (četri) gadi un tā beigu datums ir 2019. gada 31. decembris.”
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs

ja. Dalība gadatirgū bija projekta atbalstīts
pasākums, tāpēc Salacgrīvas uzņēmējiem
nebija jāmaksā par stenda īri, nokļūšanu
gadatirgū un dzīvošanu. – Ja uzņēmējam
pašam par visu būtu jāmaksā, viņš noteikti būtu vīlies. Mūsējiem bija vien jāsaņem
drosme un jāuzdrošinās piedalīties šajā
gadatirgū Helsinkos.
Ilga Tiesnese

Salacgrīviešu stends Helsinkos
Šī informācija atspoguļo autora viedokli
un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā
iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas
iespējamo izmantošanu.
Project: Est-Lat 48 «Estonian and Latvian
entrepreneurs cooperation platform»

Saistošo noteikumu Nr. 18
Grozījums Salacgrīvas novada domes
2015. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18
«Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(POSMS «SALACA I»)»» paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādama informācija
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi pagarināt ar Salacgrīvas novada
domes 2015. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 Nolikums «Par
licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (posms «SALACA I»)» apstiprinātā nolikuma darbības
termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim. 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība 36. punkts paredz, ka ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas vai zemūdens medību nolikumi, kas pirms šo noteikumu stāšanās
spēkā ir apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ir spēkā līdz to
darbības termiņa beigām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka, ka nolikuma Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms «SALACA I») darbības laiks ir 4 (četri) gadi un tā beigu datums ir 2019. gada 31. decembris.
3. Informācija par plānoto projekta Tiešas ietekmes nav.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Tiešas ietekmes nav.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par konsultācijām ar Nav veiktas.
privātpersonām

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Izziņo nākamā gada Positivus festivālu
un pirmos māksliniekus
The 1975 un Cut Copy ir pirmie mākslinieki, kuri uzstāsies 13. Positivus
festivālā. Tas nākamvasar norisināsies
26. un 27. jūlijā, piepildot Salacgrīvas
iemīļoto Zvejnieku parku ar neaizmir
stamiem pasaules mēroga zvaigžņu,
aktuālāko Baltijas grupu un spilgtu
jauno talantu koncertiem. Pirmās
biļetes uz festivālu par īpaši izdevīgo
Early Bird cenu tirdzniecībā būs
pieejamas tikai līdz 22. decembrim.
– Jau 13. «Positivus» festivāls nākamajā vasarā atkal pulcēs apmeklētāju tūkstošus, kuri lielisku mākslinieku priekšnesumus ieradīsies baudīt no visas Latvijas un
tuvākām un tālākām ārvalstīm. Nākamajā
gadā festivāls notiks divas dienas, piektdien un sestdien, tādējādi festivāla biļeti
padarot pieejamāku. Mūsu sajūta ir, ka
cilvēku maksātspēja ir ļoti ierobežota, un
mums ir jādomā, kā nelikt cilvēkiem domāt, ka šis ir ļoti dārgs pasākums. Tāpat
festivāls katrā dienā piedāvās vairāk koncertu nekā iepriekš.
Nākamajā vasarā Positivus festivālā sagaidīsim alternatīvo britu rokgrupu
The 1975. Grupa pazīstamību izpelnījās
2013. gadā, izdodot savu pirmo debijas
albumu The 1975, kas ar tās hitiem Chocolate un Sex iekaroja Lielbritānijas albumu topu virsotni. Turpinot komerciāli
veiksmīgus panākumus, arī grupas nākamais albums I Like It When You Sleep,
for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It ar hitiem Somebody Else un The
Sound iekaroja ne tikai Lielbritānijas topus, bet pieteica sevi arī ASV, pārdodot
tur vairāk nekā 350 000 albumu kopiju,
kā arī tika nominēti prestižajai Mercury

Positivus festivāls Salacgrīvā

mūzikas balvai. Populārais mūzikas žurnāls NME izdoto albumu novērtēja kā labāko 2016. gadā. Jau 2017. gadā grupa
uzvarēja Brit Awards un tika nominēta
kā labākā Lielbritānijas grupa. The 1975
ir iesildījusi tādus mūzikas grandus kā
The Rolling Stones un Muse, devušies
ASV turnejā kopā ar The Neighbourhood un spēlējuši lielākajos festivālos –
Coachella, Sziget, Lollapalooza, Glas
tonbury, Open’er, Leeds, Reading un
daudzos citos.

Festivālā sagaidīsim arī Austrālijas
grupu Cut Copy, kas pielīdzināma tādiem
pasaulē zināmiem mūziķiem kā Air, Daft
Punk un LCD Soundsystem. Grupa sevi
pieteica 2008. gadā ar otro izdoto studijas
albumu In Ghost Colours un iekaroja klausītāju uzmanību ar labi zināmajiem hitiem
Lights & Music, Hearts on Fire un Take
Me Over, kuru atskaņošanas skaits mūzikas vietnēs Spotify un YouTube pārsniedz
miljonus. Nedaudz no disko, nedaudz no
sintīpopa, nedaudz no indīmūzikas – gru-

pas dziesmu ritmi festivālā iekustinās ikvienu!
Tikai līdz 22. decembrim festivāla mājaslapā www.positivusfestival.com,
Biļešu servisa kasēs un interneta vietnē
bilesuserviss.lv biļetes uz nākamo Positivus festivālu būs pieejamas par Early Bird
cenu. Divu dienu biļete bez telts vietas
maksās 59 eiro, ar telts vietu – 67 eiro.
VIP biļete – 200 eiro. Biļešu cena mainīsies no 23. decembra!
Krista Luhaera foto

Latvijas simtgades pasākumi Vilnītī

2018. gada novembris bijis īpašs gan
lieliem, gan maziem, jo visi svinējām Latvijas 100. dzimšanas dienu, piedaloties
daudzveidīgos svētku pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis svētku
programmu veidojām emocionāli izglītojošu, akcentējot tādas vērtības kā Latvijas
valsts, kultūra, brīvība, ģimene, daba un
darbs, sekmējot tēvzemes mīlestību, patriotismu un piederības sajūtu savai ģimenei, pilsētai un zemei.
Sirsnīgas izvērtās tikšanās gan Salac
grīvā ar Zemessardzes 27. kājnieku bataljona leitnantu Igoru Kalniņu, gan Svētciema filiālē ar leitnanti Valēriju Ozolu. Bērni uzzināja, cik svarīgi ir sargāt tēvzemes
brīvību, cik grūti un atbildīgi ir būt par zemessargu, cik daudz jāzina, cik stipram un
cik gudram jābūt. Bērnus interaktīvā veidā
iepazīstināja ar Zemessardzes ikdienu, ar
īstu karti, kādu mācībās lieto zemessargi,
ar nepieciešamo ekipējumu, formas tērpu, ēdienu. Ikviens varēja pārbaudīt sevi,
kopā ar leitnantu veicot īstus zemessarga
spēka vingrinājumus, vingrinoties soļošanā un pielaikojot īstu bruņuvesti. Tikšanās
noslēgumā bērni fotografējās kopā ar viesiem, priecājās par dāvanā saņemtajiem
karodziņiem un svētku lentītēm. Daudzi
izteica vēlmi nākotnē kļūt par zemessargiem un aizstāvēt savu tēvzemi. Izsakām
pateicību leitnantam I. Kalniņam un leitnantei V. Ozolai par ieguldījumu bērnu
patriotiskajā audzināšanā!
Ja domājam par Latviju, par tās vērtībām, daudziem prātā nāk spēka un enerģijas avots – latviskā rupjmaize. Dodoties
tuvos un tālos pasaules ceļos, latvietim allaž līdzi ir klaipiņš rudzu maizes. Vilnīša
vecāko grupu bērni devās uz Lienes konditoreju gūt pieredzi, kā top maize, un kopā
ar maizes cepšanas meistari Lieni Kalniņu katrs pats izveidoja un izcepa nelielu
kukulīti. Baudot šo maizīti, bērni sajuta
Latvijas smaržu un garšu. Liels paldies

meistarei L. Kalniņai par
atsaucību, par iespēju iepazīt seno maizes cepēja
arodu un pašiem piedzīvot un sajust, cik vērtīga
ir īsta Latvijas maize!
Iestādes padomes pār
stāvji ar padomes priekšsēdētāju Elīnu Jušku
priekšgalā, vecāki un
darbinieki, stiprinot sadarbības saites, tikās ģimeņu simtgades turnīrā.
Bija īpaši padomāts par
komandu noformējumu,
devīzi, kā arī sagatavots
mājasdarbs – simtgades
našķis. Pasākuma aktivitātes veidotas, izmantojot
kompetenču pieejas elementus un organizēšanas
principus, nosakot sa- Ģimeņu simtgades viktorīna
sniedzamos rezultātus un
veicot pašvērtējumu, lai tādējādi netieši kādus tikumus ieaudzināsim mūsu bērnos,
vecākus iepazīstinātu ar jauno pieeju iz- kā pozitīvi disciplinēsim jauno paaudzi.
glītībā. Skanot Atvara Sirmā dziesmai Pa- Informatīvi izglītojošas aktivitātes miauklē, saulīte, katrs pasākuma dalībnieks jās ar patriotiska satura tautasdziesmām.
savās plaukstās izauklēja mazu simbolis- Dziesma vienoja, radīja svētku sajūtu un
ku sarkanbaltu auseklīti, domājot labas prieku par kopābūšanu. Pasākuma noslēdomas par savu dzimtu un tās turpināju- gumā, kad katra komanda bija saskaitījusi
mu. Vēlāk šīs rīta zvaigznītes novietoja punktus un novērtējusi savas zināšanas,
uz Latvijas kontūras, kas veidota no rudzu nobaudījusi pašu sarūpēto cienastu un
graudiem, tajā vietā, kur katram ir dzim- liepziedu tēju, Arita Majore vecāku vārdā
tas saknes. Daudz auseklīšu rotāja Sa- teica paldies iestādei par ieguldījumu salacgrīvas pusi, bet bērnu dzimtas saknes darbības veidošanā, kas ir ieguvums gan
aizvijās arī tālu visā Latvijā – Kurzemē, vecākiem, gan darbiniekiem.
Svētku priekšvakarā, 16. novembrī,
Zemgalē, Latgalē. Tik skaisti, ka mums
visiem bijis lemts satikties tieši šeit – Vil- zālē pulcējās visa pirmsskolas Vilnītis saime, lai skaisti rotātā zālē ar savām dziesnītī!
Izglītojoši emocionālā vakara gaitā mām, dzejoļiem un dejām godinātu Latvigrupu komandas pārrunāja, ar ko raksturī- ju. Pasākuma noslēgumā iestādes vadītāja
ga jaunā paaudze, cik liela vērtība ir bērns Dace Vilemsone visus sveica svētkos un
un cik nozīmīgi ir sadarboties pirmsskolai izteica gandarījumu par paveikto. Pirmsar ģimeni, lai izaudzinātu krietnu cilvēku. skolas skolotājas Kristīne Staškuna un
Spriedām, kādas vērtības aktualizēsim, Kristīne Zabrovska saņēma īpašas Salac

grīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga parakstītas pateicības par
ieguldījumu kompetenču pieejas ieviešanā
un atbildīgu attieksmi pret darbu.
Svētki ir pagājuši, bet simtgade turpinās. Vilnītis gada garumā turpinās gatavot īpašu paliekošu dokumentālu liecību
nākamajām paaudzēm – fotogrāmatu
«Vilnītis» Latvijas simtgadē – šeit un tagad, kur krājam un apkopojam fotogrāfijas, liecības par to, kāda ir mūsu ikdiena
2018. gadā, ko darām, kā mācāmies, ar kādām rotaļlietām rotaļājamies, kādus mācību līdzekļus un kādu datortehniku izmantojam, kā svinam svētkus, kādi esam paši
un kādi ir mūsu darbi. Sakām lielu paldies
Lienei Mednei-Grigorjevai par sniegto atbalstu fotogrāmatas tapšanā!
Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece
izglītības jomā
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Svētciemā izrotā parka
zaļsvārces

2018. gada 21. decembris

Ziemassvētku eglīte
bērniem ar īpašām vajadzībām
29. decembrī plkst. 14.00 Svētciema saieta mana zālē.
Interesēties, zvanot Marijai pa tālr. 26120504

Ziemassvētku
ciematiņš Salacgrīvā

Svētciemā šogad rotāta arī mazā eglīte. Lai aug!

15. decembrī Svētciema muižas parkā pirmssvētku noskaņās pulcējās lieli un mazi, lai kopīgi
svinētu svētkus. Lielā svētku egle jau bija izrotāta
un izgaismota, bet šajā pēcpusdienā, dziedot kopīgu
dziesmiņu, iedegās lampiņas parkā iestādītajā eglītē. Pēc pāris gadiem svētciemiešiem vairs nebūs
jāmeklē egle mežā, varēs rotāt pašu stādīto.
Kad bija iedegtas lampiņas mazajā eglītē, vilkts

bluķis, paēsta putra, pār lauku brienot, muižas parkā
ieradās Ziemassvētku vecītis. Kamēr mazākie gāja
rotaļās, skaitīja dzejolīšus un no viņa saņēma saldumu pakas, lielākie lēja sveces un piedalījās ģimeņu
atrakcijās.
Paldies par jaukajiem svētkiem Svētciema attīstības biedrībai un zemnieku saimniecībai Robežnieki.
Ilga Tiesnese

Atceļ maksu par riepu, logu stikla un
elektrotehnikas nodošanu EKO laukumos

SIA ZAAO izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu realizācijai. No 2019. gada janvāra privātpersonas četras nolietotas automašīnu riepas gadā
(diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot
bez maksas. Tāpat no privātpersonām tiks pieņemts
arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves elektrotehnika.
ZAAO darbības reģionā ir 20 EKO laukumu, kas
atrodas Alojā, Apē, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos,
Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā, kā arī
Līgatnes, Krimuldas, Pārgaujas un Vecpiebalgas
novadā. Šajos laukumos bez maksas no privātpersonām pieņem arī pudeļu stiklu, papīru, kartonu,
polimērus (ar apzīmējumu LDPE un HDPE), PET
dzērienu pudeles, metālu, luminiscentās spuldzes,

baterijas, akumulatorus, koka paletes un lietošanai
derīgus apavus.
ZAAO apkopotie dati liecina, ka EKO laukumu
pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. 2018. gada
11 mēnešos laukumus apmeklējuši vairāk nekā
62 500 klientu – par 3000 vairāk nekā šajā periodā
pērn. Visapmeklētākie ir EKO laukumi Valmierā,
Cēsīs, Saulkrastos un Limbažos. Visbiežāk uz šiem
laukumiem iedzīvotāji nogādā papīra, polietilēna
un stikla iepakojumu.
ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.
Zane Leimane,
SIA «ZAAO» sabiedrisko attiecību speciāliste

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko apbūves tiesību
mutisku izsoli ar augšupejošu soli komercdarbības attīstībai
zemes gabaliem Salacgrīvas novada Ainažos:

Ozolu iela 6, kadastra Nr. 6605 003 0079, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0078 1200 kv. m platībā,
Ozolu iela 4A, kadastra Nr. 6605 003 0080, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0079 1200 kv. m platībā,
Ozolu iela 4B, kadastra Nr. 6605 003 0082, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0080 1200 kv.m platībā,
nosakot minēto zemes gabalu apbūves tiesības kā vienu izsoles objektu.
l
l
l

Izsoles objekta apbūves tiesību maksa gadā – 650 eiro.
Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadu.
Izsoles veids – izsoles objekta apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 7. janvāra plkst. 17.
Izsole notiks 2019. gada 9. janvārī plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 106. telpā.
Ar izsoles noteikumiem un informāciju varat iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles un Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64071982.

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 pagraba 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, ar nomaksas termiņu līdz 60 mēnešiem.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019. gada 5. februāra plkst. 17, izsole notiks 2019. gada 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 (tai skaitā 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 iespējams Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

9. decembrī Salacgrīva pārvērtās par Ziemassvētku ciematiņu. Šogad gan tās centrs bija citā
vietā – Rīgas ielā, bet viss pārējais tāpat kā pagājušajā gadā. Par
pilsētas lielo egli šogad izvēlēta
divdesmitgadīgā baltegle Rīgas
ielā, ko stādījusi novada ainavu
arhitekte Gundega Upīte-Vīksna.
Pusdienlaikā ar mūziķu grupas Trīs BO (Vitālijs Bogdano
vičs, Klāvs un Aleksis Borozdini) muzikālu priekšnesumu,
novada domes priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga un novada Tūrisma informācijas centra (TIC)
vadītājas Kristīnes Paegles uzrunu Ziemassvētku ciematiņš
sāka savu darbību. Ikviens varēja
mieloties brančā ar mēra Dagņa
Strauberga ceptajām vafelēm,
iepirkties Ziemassvētku tirdziņā,
bildēties fotostūrī Ieslēdz gaismu pie biedrību laivas, mīļstūrītī
priecāties par trušiem. Vēl bija
izdevība klausīties Ziemassvētku
muzikantu priekšnesumos, darboties radošajās darbnīcās kafejnīcā Munde, pie Spīķera kopā ar
jaunatnes iniciatīvu centra Bāka
pārstāvjiem liet sveces un kopā
ar DUDU ligzdas izkalt Salacgrīvas Ziemassvētku monētu 2018.

Mantu kambarī varēja noskatīties
filmu Ziemassvētku Jampadracis, piparkūku namiņā pie TIC
kopā ar Dabas maize rotāt piparkūkas, bet Dabas aizsardzības
pārvaldes telpās uzzināt visu par
kokiem. Dienas garumā Rīgas
ielā skanēja mūzika, smaržoja
karstvīns, kakao un piparkūkas.
Pēcpusdienā bija pienācis
laiks dienas svarīgākajam notikumam – skanot mūziķu apvienības Kaut kur ziemeļos dziesmai
Divas dvēseles, iesākās gaismu
spēle Ziemassvētku eglē. Izskanot pēdējiem kompozīcijas
akordiem, tā iemirdzējās visā
krāšņumā. Tad sākās rotaļas un
lustēšanās kopā ar Limbažu Bērnu un jauniešu centra kapelu Eži,
sniegavīru Olafu un ziemeļbriedi Svenu. Nosalušie visas dienas garumā varēja sildīties pie
SIA Grandeg siltuma avotiem.
Paldies svētku organizētājiem
– Radīts Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas kultūras namam, Salacgrīvas novada TIC un Robertam
Ķūrenam. Svētki bija izdevušies,
un lai jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Ilga Tiesnese

Milzīgu PALDIES sakām visiem un ikvienam, kurš atbalstīja un
palīdzēja šos svētkus sarīkot:
l Maritai un Sandim Birkenbergiem par dullo vīziju realizēšanu,
par tehnisko atbalstu un lielisku svētku noformējumu;
l Rutai Birkenbergai par izcili gardajām vafelēm (nevienam līdz
šim nav izdevies pagatavot TIK gardas!);
l Dagnim Straubergam par vafeļu cepšanu. Būsim godīgi – lai
sanāktu gardas vafeles, jābūt ne tikai labai mīklai un pannai, bet arī
cepējam;
l Robertam Ķūrenam un viņa komandai par Ziemassvētku ciematiņa izgaismošanu un eglītes iedegšanu mūzikas pavadījumā;
l Lienei Kalniņai un Dabas maizei par brīnišķīgo piparkūku darbnīcu;
l Gatim Pīpkalējam un DUDU ligzdām par novada Ziemassvētku
monētas radīšanu;
l Ilmāram Mediniekam par savu mākslas darbu izstādīšanu un
iespēju mums tos aplūkot;
l Dabas aizsardzības pārvaldei un personīgi Intai un Andrim
Somiem par fantastisku radošo darbnīcu, kurā varējām uzzināt visu
par kokiem;
l Lienei Eglītei, Martai Dancei un jaunatnes iniciatīvu centram
Bāka par sveču liešanas darbnīcu, kur tapa vienreizēji mākslas
darbi;
l Pēterim Priekulim un Mantu kambarim par iespēju atgriezties
pagātnē un kino baudīt senākā gaisotnē;
l Visit Salacgrīva kaimiņienei Mārītei par dzīvnieciņu mīļstūrīti;
l tai foršajai kundzei, kura no mājām mums atnesa ievārījumu
burkas, lai izceptās vafeles būtu vēl gardākas;
l mīļš paldies svētku mūziķiem Vitālijam Bogdanovičam, Klāvam
Borozdinam un Dāvim Borozdinam;
l priecājamies par sadarbību ar krogs Munde, kurā bija iespējas
veidot Ziemassvētku rotājumus;
l SIA Grandeg, ka mūsu degunus un rokas, kā ierasts, sildīja ne
vien karstvīns, bet arī nodrošinātie siltuma avoti;
l mājražotājiem, kas labprāt papildināja pasākumu ar Ziemassvētku tirdziņu;
l Raimondam Kreitusam un SIA CUT! par Ziemassvētku monētu
glabātāja izveidi;
l organizatoru kaudzītei – Gundegai Upītei par pilsētas apzaļumošanu un egles rūpīgu izrotāšanu, Visit Salacgriva meitenēm Līgai
Līsmanei un Intai Briģei, Salacgrīvas kultūras namam – Pārslai
Dzērvei un Inesei Jerānei, Ārim Ladusānam ar komandu, Salacgrīvas novada domei par finansiālo atbalstu, Maritai un Sandim,
kuri jau otro gadu ir vieni no galvenajiem organizatoru komandas
dalībniekiem.
Kristīne Paegle,
«Visit Salacgriva» štābiņa vadītāja
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Muzeja
Ziemassvētki
14. decembra pēcpusdienā Ziemassvētkus svinēja Salacgrīvas muzejs. Tā direktore Ieva Zilvere priecājās par viesiem,
kuri darbdienas vakarā bija atraduši laiku,
lai apmeklētu muzeju, kopā atcerētos šī
gada spilgtākos notikumus un klausītos
Salacgrīvas novada mūzikas skolas audzēkņu koncertu. Viņa atgādināja, ka šajā
gadā nosvinēta valsts simtgade un Salacgrīvas pilsētas 90. dzimšanas diena. – Bet
ir vēl trešā jubileja, lai arī daudz, daudz
mazāka… Salacgrīvas muzejs šogad svin
savu 20. gadskārtu. Zinu, ka gada beigas
ir saspringts un darbu pilns laiks, bet ļoti
ceru, ka mēs šovakar radīsim Ziemassvētku noskaņu, – teica Ie. Zilvere
Salacgrīvas novada mūzikas skolas audzēkņiem šis bija pirmais Ziemassvētku
koncerts. To atklājot, mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina uzsvēra, ka eglīte muzejā skolas audzēkņiem ir jauka tradīcija: – Mēs, pedagogi, programmu esam
sastādījuši, bet vēl nezinām, kā skanēs, jo
šajā vakarā gandrīz visi priekšnesumi būs
pirmatskaņojumi… Mūsu koncerts būs kā
brīnumsvecīte – pārsteigumu pilns! Un tas
patiesi radīja Ziemassvētku noskaņu. Kad
izskanēja pēdējie koncerta akordi, muzeja

vadītāja sacīja paldies mūzikas skolas
audzēkņiem
Emīlijai
Gobai,
Ancei Rubenei,
Markusam Zvejniekam, Kārlim
Rubenim, Edvardam Vildem, Ilzei
Matildei Andersonei, Elizabetei
Kalniņai,
Viestardam Majoram,
Marei Malvīnei
Īstenajai,
Līgai
Annai Maurītei un
pedagogiem Olgai
Graudiņai, Ingai Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu koncerts priecēja muzeja apmeklētājus
Gobai,
Lolitai
Jakabsonei, Mārim Jēkabsonam, Maijai uzsvēra, ka ne velti tāvakara svinības ga kolekcija, ar ko ļoti lepojamies. Ja pieŠvēdenbergai, Vitālijam Bogdanovičam saucās Mūzika un māksla. – Mūziku mēs tiktu telpu, šādu ekspozīciju mēs gribētu
un mūzikas skolas direktorei K. Borozdi- jau dzirdējām, bet gribu atgādināt, ka uz izrādīt vienmēr, ne tikai uz laiku.
Kad bija apskatīta mākslas darbu eksnai. Tāpat Ie. Zilvere pateicās muzeja re- pusgadu šeit būs mākslas telpa, jo esam
gulārajiem apmeklētājiem Valdai Loginai, izveidojuši ekspozīciju no krājumā esoša- pozīcija, klāt laiks mierīgām pievakares
Ilgai Līdakai un Laimai Virzai un muzeja jiem mākslas darbiem. Tā tapusi 20 gadu sarunām un atmiņu stāstījumiem par tuvāsadarbības partneriem Aldonim Cīrulim, laikā, un gandrīz visi darbi ir dāvināti pēc kiem un tālākiem laikiem.
Valdim Ozoliņam, Arvīdam Šimim un mākslinieku personālizstādēm SalacgrīIlga Tiesnese
Imantam Klīdzējam. Sakot paldies, viņa vas muzejā. Mums izveidojusies iespaidī-

Salacgrīvas muzeja dārgumi
Latvijas simtgadei, Salacgrīvas 90. un
muzeja darbības 20. gadadienai par godu
esam uz laiku pārtapuši par mākslas muzeju. 20 gadu laikā ir izveidojusies vērā
ņemama mākslas darbu kolekcija, ko vienā reizē nemaz nav iespējams parādīt. Šai
izstādē blakus jau redzētām kompozīcijām
klāt nākuši arī vairāki vērtīgi jaunieguvumi.
Pēc veiksmīgas sadarbības ar tēlnieku Jāni
Strupuli (viņš 2017. gadā veidoja piemiņas plāksni Salacgrīvas pilsētas pirmajam

priekšsēdētājam Jānim Liepiņam) mākslinieks no savas personīgās latviešu autoru
darbu kolekcijas izvēlējās piecus, kas ataino Salacgrīvu, un uzdāvināja tos muzejam.
Tie ir Dzidras Ezergailes akvareļi un tušas
zīmējumi, kā arī Imanta Meldera ogles zīmējums.
Pie ļoti vērtīga dāvinājuma muzejs ticis,
arī pateicoties mūsu pašu māksliniekam
keramiķim Imantam Klīdzējam, kurš pēc
izstādes muzejam atstās dekoratīvu porce-

lāna trauku grupu Kustības dimensija. Kaut
salacgrīvieši Imantu pēdējos gados vairāk
zina kā aizrautīgu fotogrāfu, kurš palaikam sarīko pa izstādei, un kā Salacgrīvas
mākslas skolas direktoru, viņš vispirms tomēr ir un paliek profesionāls keramiķis, bet
fotogrāfija palīdz nonākt pie jaunatklājumiem keramikā. Pēc braucieniem uz Ķīnu
2008. un 2010. gadā Imants saslimis ar
balto zeltu – porcelānu – un pēdējos gados
strādā ar šo materiālu. Šogad pavasarī Rī-

gas Porcelāna muzejā viņam bija lieliska
izstāde, pēc kuras liela daļa darbu nonāca
šī muzeja kolekcijā. Tagad arī Salacgrīvas
muzejā glabāsies Imanta darbi, par ko ļoti
liels prieks. Paldies viņam par to!
Ieva Zilvere
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Ieskats Salacgrīvas novada pašvaldības
2018. gadā paveiktajā
Par aizejošajā gadā paveikto stāsta Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: – 2018. gads ir bijis darbīgs, pašvaldības finansiālais stāvoklis ir stabils, gada laikā notikuši plānotie pasākumi. Esam atbalstījuši biedrības. Pašvaldības
iestādes un struktūras ir īstenojušas lielu daļu no attīstības plānā iecerētajiem pasākumiem. 2018. gadā plānojām ne tikai precīzu veicamo darbu plānu, bet arī stingri
noteiktu to izpildes grafiku. Kopējais plāns tika izstrādāts un precizēts tā, lai lielākos
darbus izdarītu pavasarī un rudenī, netraucējot cilvēkiem vasaras atpūtu. Ir izdarīti
lieli darbi, ieguldītas lielas investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanā, veicam nākamo soli pilsētas un novada labiekārtošanā.
Salacgrīvas novada iedzīvotāji mums uzticas, un mēs ejam pareizajā virzienā.
Mums jābūt gudriem, lai nākotnē justos kā saimnieki, kuri prot un var par sevi parūpēties.
Mūsu novads ir dažāds. Salacgrīvu droši varam saukt par tā industriālo motoru,
Liepupe ir vieta, kur strādāt zemi, sagaidīt viesus un jauki pavadīt vasaras, savukārt
Ainaži ir jūrniecības šūpulis un vieta, kur sākas Latvija.
Mūsu novadā dzīvo ļaudis, kuri patiesi mīl savu novadu, vietu, kur viņi dzīvo un
strādā. Visi kopā mēs veidojam šo valsti.
Vēlos pateikties visiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem par iesaistīšanos novada
saimnieciskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. Neapstāsimies pie sasniegtā, darbosimies
kopā, lai mūsu novads būtu skaistāks un labāks!
Plašāka saruna ar pašvaldības vadītāju par 2018. gadā paveikto un iecerēm jaunajā
gadā būs lasāma 2019. gada Salacgrīvas Novada Ziņās.

Lielākie 2018. gada darbi
(turpinājums – laikraksta numurā janvārī)

skrituļotāju ceļš, sakopts mežs, uzstādīti
informācijas stendi un norādes plāksnes,
ierīkots apgaismojums. Projekts Kultūras
mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā
īstenots, piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Salacgrīvas novada
pašvaldības finansējumu. Kopējās projekta izmaksas – 255 745 eiro.
Īstenojot projektu Drošība piekrastē
un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā, izbūvēta operatīvā transporta nobrauktuve
Vitrupē. Šis projekts īstenots ar Interreg
Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu, Nobrauktuves izbūves izmaksas ir
46 453 eiro, no kuriem 30 000 eiro ir Eiropas Savienības finansējums.

Izbūvēts gājēju celiņš pie Salacgrīvas
vidusskolas. Darbu kopējās izmaksas –
23 071,05 (bez PVN) eiro. Projekts tiek
īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Salacgrīvas novada domes finansējumu.

Turpinās ūdenssaimniecības projekti
Salacgrīvā, šobrīd rit ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības 3. kārtas būvniecība. Projektā, ko atbalsta Kohēzijas
fonds, paredzēts izbūvēt astoņas sūkņu
stacijas, kā arī kanalizācijas tīklus vairāk
nekā 7 km garumā, no tiem 2,5 km Kuivižos, konkrēti Atlantijas, Murdu un Laivu
ielā. Savukārt Salacgrīvā apjomīgākie darbi norit Meldru ielā gar Salacu, tāpat Ceriņu, arī jūrmalā – Bangu, Robežu, Līču,
Selgas ielā un pa salīdzinoši nelieliem
posmiņiem Priežu, Sila, Salas un Lejas
ielā. Darbus plānots veikt par 1 miljonu un
484 tūkstošiem eiro (bez PVN). Salacgrīvas novada dome piešķīrusi arī 73 000 eiro
centralizētā ūdensvada (ar nepieciešamajiem pieslēgumiem un hidrantiem) izbūvei
Meldru un Ceriņu ielā. Pašvaldība piešķīrusi finansējumu Meldru ielas labiekārtošanai – bruģēšanai, stāvlaukuma izveidei.

novada domes finansējums. Šobrīd šajā
projektā ir tehnoloģiskais pārtraukums,
darbi atsāksies pavasarī.
Ainažos pilsētas peldvietas teritorija
pie Blusupītes ietekas izveidota ģimenēm
draudzīgāka. Publiskai lietošanai uzstādīts
jauns daudzfunkcionāls bērnu rotaļu laukums, atpūtas zona papildināta ar jauniem
sauļošanās krēsliem.
2009. gadā Ainažu pagasta viensētām
uzstādīja mājas norādes zīmes. Šogad darbība tika turpināta, izgatavojot un uzstādot mājas norādes zīmes Ainažu pagasta
viensētām, kas no jauna iekļautas Ainažu
pagastā.
Ainažu pilsētas kapu teritorijā ir divas
kapličas, no kurām viena atjaunota. Tai
nokrāsota ārējā fasāde un veikta iekšējā
apdare, nomainīta jauna dēļu grīda. Ieeja
un izeja pie kapličas nobruģēta, tā radot
ērtāku piekļuvi kapličai.
Ainažu autoostas ēkas fasādei veikts
jauns krāsojums un uzklāts jauns bruģis
gar autoostas ēku.
2017. gada rudenī Ainažu pagastā atjaunots Kājnieku tilts pār Salacu, taču laikapstākļu dēļ remontdarbi netika pabeigti
pilnībā. Šī gada pavasarī nokrāsotas margas. Kājnieku tilts pār Salacu ir pilnībā atjaunots un drošs gājējiem.

Nomainīts jumta segums Liepupes pamatskolai: ieklāta siltumizolācija, uzstādīti jumta aeratori un ventilācijas skursteņi,
uzklāts jauns jumta segums. Pašvaldība
šiem darbiem atvēlējusi 113 529 eiro.

Ainažos, Valdemāra ielā veikti bruģēšanas darbi. Salacgrīvas novada dome
tiem piešķīra 57 127 eiro (bez PVN).

Izbūvēta jauna laipa pie Ziemeļu mola
Ainažos. Tās izbūvei pašvaldība piešķīra
72 000 eiro.

Pie sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks administratīvās ēkas veikta
piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve. Pašvaldība tam piešķīrusi 72 022 eiro
(bez PVN).

Lai uzlabotu atpūtas iespējas sporta un
atpūtas kompleksā Zvejnieku parks, izbūvēti celiņi, ap veco futbollaukumu ierīkots

Pabeigti pērn uzsāktie Smilšu ielas
seguma pamata izbūves un ielas asfalta
seguma ieklāšanas darbi. Pašvaldība ceļa
atjaunošanai un asfaltēšanai atvēlējusi
27 777 eiro (bez PVN).
Uzsākta Sēņu ielas pārbūve Svētciemā.
No projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā attiecināmajām izmaksām 168 705,40 eiro
finansē Eiropas Savienības struktūrfondi
un Kohēzijas fonds, pārējais ir Salacgrīvas

kais finansējums 11 737,40 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –7066 eiro.
Ir pabeigta Ainažu kultūras nama atjaunošana. Projekta Jūriņ’ prasa smalku tīklu
īstenošanai pašvaldība guva atbalstu Lauku atbalsta dienesta Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondā. Kopējās projekta
izmaksas – 188 159 eiro, no tiem 90% ir
Eiropas Savienības un 10% – pašvaldības
finansējums. Atjaunota lielās zāles parketa grīda un nama fasāde, ārpusē izbūvētas
jaunas kāpnes un panduss, ierīkota centrālapkure ar gāzi.

Salacgrīvas novada dome 12 000 eiro
piešķīra Ainažu robežzīmes atjaunošanai.
Tās laikā uzlikts jauns segums, atjaunota
siena, uzstādīti stikla paneļi un ierīkots apgaismojums.
Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansēto projektu
Ar velo pa Zaļo ceļu, veikta šaursliežu
dzelzceļa līnijas attīrīšana. Kopējās projekta izmaksas – 18 803,40 eiro, publis-

Veikta Tūjas zinību centra vienkāršotā
atjaunošana, apvienots zinību centrs un
bibliotēka. Šiem remontdarbiem pašvaldība piešķīra 33 613 eiro. Centrā siltumu
nodrošina gāzes apkure. Nākamgad turpināsies Tūjas zinību centra-bibliotēkas ārpuses labiekārtošana.
Salacgrīvas novada dome īstenojusi
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēto projektu Saules
un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu
apgaismojumā. Projekta kopējās izmaksas – 215 440,50 eiro, t.sk. EJZF finansējums 180 000 eiro un pašvaldības –
35 440,50 eiro. Projekta gaitā Ainažu pilsētas Gatves, Zāles un Kaiju ielā, Liepupes ciema Pārupes ielā un Jelgavkrastu
ciema Līvānu, Lazdu un Ceriņu ielā izbūvētas ar atjaunojamiem energoresursiem –
saules un vēja enerģiju – darbināmas ielu
apgaismojuma sistēmas, kas darbojas autonomi. Šādai sistēmai nav nepieciešama
papildu barošana no ārējiem elektriskajiem tīkliem, līdz ar to nevajadzēja izbūvēt
papildu elektroenerģijas uzskaiti, kabeļu
līnijas un pieslēgties kopējam tīklam. Visās iepriekš minētajās ielās līdz projekta
īstenošanai ielu apgaismojuma nebija.
Ilga Tiesnese
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Jurģi un izstāde Tūjas bibliotēkā

Decembris Tūjā aizsākās ar divkāršiem svētkiem. Muzicējot Liepupes pagasta kapelai Ieviņa, Tūjas zinību centrā
atvēra mākslinieces Māras Skrides gleznu izstādi un svinīgi – ar lentes griešanu – atklāja Tūjas bibliotēkas jaunās telpas. Tagad zinību centrs un bibliotēka ir
vienās telpās – Tūjā, Liedaga ielā 11, blakus veikalam Vērdiņš.
Svinības sākās Zinību centrā, kur, uzrunājot klātesošos, bibliotēkas vadītāja
Zeltīte Millere uzsvēra notikuma nozīmi:
– Necerējām, ka varēsim un paspēsim, bet
viss ir salicies un noticis tā, ka esam paguvuši. Arī turpmāk zinību centra zāle būs
satikšanās, izstāžu un pasākumu norises
vieta, bet bibliotēka tagad būs plašākās
telpās.
Atklājot savu izstādi, pati M. Skride pastāstīja, ka glezniecība ir viņas mīlestība
jau kopš bērnības: – Kā lauku bērns zīmēju
uz bērza tāsīm un malkas pagalēm ar grīdas krāsu, ogli – visu, kas radīja krāsu. Tā
sanāca, ka dzīve mani aizveda pa mūzikas
ceļu. Kopš beidzās ļoti aktīvās muzicēšanas gaitas, beidzot esmu tikusi pie gleznošanas, un izrādās, ka visu mūžu esmu pēc
tās ilgojusies. Gleznošana ar eļļas krāsām
šobrīd aizņem visas manas domas. Visvairāk man patīk portretēt cilvēkus, jo katrs
ir unikāls, viņa sejā ir rakstīts nodzīvotais
mūžs, rakstura īpašības, sajūtas un emocijas. To lasīt un pētīt gleznojot ir ārkārtīgi
interesanti. Uzskatu, ka man dzīvē ir paveicies, jo savu vēlmi pamācīties gleznot
varu piepildīt privātstudijā Saulkrastos
pie Sandras un Džona Delgalvjiem. Arī
šodien viņi ir kopā ar mani. Kamēr vien
varēšu, turpināšu gleznot! Autore no sirds
priecājās, ka viņas izstādes un jauno telpu atklāšana notiek vienā dienā: – Man ir
gods būt te brīdī, kad atklāj jaunās bibliotēkas telpas. Esmu ļoti priecīga un laimīga
sastapties ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem kā
Zeltīte. Šādas sastapšanās uzlādē. Prieks,
ka laukos vēl ir dzīvas, siltas un atvērtas
sirdis! Man šķiet, ka lauku bibliotekāri ir
pelnījuši, lai par viņiem uzrakstītu grāmatu. Viņu darbs ir apbrīnojams. Jūs esat
gaismas nesēji laukos!
Tūlīt pēc gleznu izstādes atklāšanas
bibliotēkas vadītāja Z. Millere sacīja lielu paldies Salacgrīvas novada domei un
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam
par īstenoto projektu – apvienoto zinību
centru un bibliotēku. Labus vārdus viņa
veltīja arī pašvaldības izpilddirektora palīgam tehniskajos jautājumos Jānim Blūmiņam, izpilddirektoram Andrim Zundem, Liepupes pagasta pārvaldes vadītājai
Ilzei Ozoliņai, ainavu arhitektei Gundegai

Bibliotēkas atklāšanas lenti griež pašvaldības vadītājs Dagnis
Straubergs, viņam asistē Valdis Andersons

Zeltīti Milleri (no labās) sveic bijušie kolēģi

Lidija Bērze

Zilie brīnumi

Sakiet vēl, ka brīnumi nav zili,
Tie taču notiek Tūjas jūrmalā!
Tā vienkārši – ņem, uzbur Gaismas pili,
Teikt varētu – tikpat kā pasakā.
Rauc domes ļaudis pieres grumbās dziļās,
Vai tā var būt, ka taisni no nekā?
Kaut vai tie paši brīnumi, kas zili,
Jau Tūjas bibliotēkā pārtapa.
Nu Tūja lepojas ar Gaismas pili –
No tās jau tagad garagaisma līst.
Kas še ir bijis, it neviens nav vīlies,
Par to tik labas valodiņas klīst.

Savas
izstādes
atklāšanā
Māra Skride
bija kopā
ar kapelas
Ieviņa vīriem

Var novaddomē katrs bārdu kasīt,
Jo padarītais darbs ir kolosāls!
Ar sālsmaizi šurp atnākt tūdaļ prasās,
Nav jāprāto, kur nopirkt pudu sāls.
Var apēst maizīti ar visu sāli,
Teikt vadītājai jaudīgu paldies!,
Bet Gaismas pils pat nākotnē tāltālā
Pār Tūjas ļaudīm savu gaismu lies.
Upītei-Vīksnai, Aivaram Ilgavīzim, Dacei Martinsonei, kura aizsāka šo projektu, un bijušajām bibliotēkas darbiniecēm
Sanitai Šlekonei, Ivetai Lūsei un Zanei
Kolai un Salacgrīvas novada bibliotēkas
kolēģiem par morālo atbalstu. Paldies par
mēbeļu salikšanu un palīdzēšanu pārvest
5000 grāmatu no bibliotēkas daudzdzīvokļu mājā uz jaunajām telpām Liedaga ielā
(tas paveikts ar laukos tik iecienīto transportlīdzekli – tačku) Zeltīte teica Ivanam

Adamaitim, Andim Krūmiņam, Mārtiņam
Kviesim. Tāpat pateicība tika brīvprātīgajiem palīgiem – asistentei Diānai Dežkinai
un viņas mammai Guntai Zemei, kā arī
Tūjas bibliotēkas lasītājiem.
Savukārt Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs D. Straubergs uzsvēra, ka
bibliotēkas ciemos var saukt par sabiedriskajiem centriem jeb tautas namiem, kuros
cilvēki pulcējas kopīgiem svētkiem. – Šis
bija sarežģīts projekts. Bija dažādas idejas
– no jaunas ēkas būvniecības līdz telpu
iegādei 2. stāvā. Ļoti gandarīti bijām, kad
radās iespēja iegādāties telpas 1. stāvā
un izveidot visiem ērti pieejamu bibliotē-

ku un zinību centru. Svarīgākais ir tas, ka
izdevās bibliotēku no daudzdzīvokļu mājas pārcelt publiskā, visiem pieejamā vietā. Paldies visiem projektā iesaistītajiem!
Prieks, ka centra atklāšana notiek reizē
ar Māras Skrides gleznu izstādes atklāšanu, – viņš teica.
Bibliotēkas-zinību centra apvienošanas
remontdarbiem pašvaldība piešķīra 33 613
eiro, darbus veica SIA ArTaz. Centrā siltumu nodrošina gāzes apkure. Nākamgad
turpināsies Tūjas zinību centra-bibliotēkas
ārpuses labiekārtošana.
Ilga TIESNESE

Pievakares sarunas kopā ar mākslinieci Intu Lī (Lee)

Svētciema bibliotēkā novembrī un decembra sākumā bija
skatāma mākslinieces Intas Lī
(Lee) skrapbukinga tehnikā veidoto darbu izstāde Silueti Svētciemā. Viņas darbi jau izrādīti
vairākās mūspuses bibliotēkās –
gan Staicelē, Pociemā un Limbažos, gan Salacgrīvas novada
bibliotēkā. Pirmoreiz ieraugot šīs
30x30 cm lielās glezniņas, ikvienam apmeklētājam radās jautājums, kādā tehnikā tās gleznotas,
kā tapušas. Katram darbiņam
māksliniece devusi savu nosaukumu: Pastaiga paralēlajās pasaulēs, Gleznas patiesā puse, Rudens pilsētā, Laiks, Draiskās rožu
meitenes, Kaķītis u.c. Izstādi vēl
interesantāku darīja tas, ka viens
darbiņš tika atvēlēts loterijai.
Vajadzēja tikai uzrakstīt sev vistīkamākās bildes nosaukumu un
piedalīties izlozē. Ar prieku saņēmām Intas kundzes piekrišanu
tikties ar svētciemiešiem bibliotēkas rīkotajās Pievakares sarunās.
Sagaidījām mākslinieci jauku,

Māksliniece Svētciema bibliotēkā

enerģisku, sirsnīgu. Tieši tādās
rimtās un sirsnīgās adventes laika
sajūtās ritēja mūsu sarunas. Vispirms Intas kundze mūs iepazīstināja ar sevi un sava vaļasprieka

pirmsākumiem. Inta Lī dzimusi
Talsos, beigusi Stradiņa universitāti un pēc profesijas ir psihiatretiesu eksperte. Šobrīd viņa savā
profesijā vairs nestrādā un kopā
ar vīru dzīvo Salacgrīvā. Uz mūsu
lielo jautājumu, kas ir skrapbukings, guvām atbildi, vērojot un
klausoties mākslinieces sagatavoto prezentāciju par digitālās
mākslas vēsturi. Pirmais mēģinājums skrapbukingā pasaulē bijis
jau 18. gadsimtā. Scrapbooking
tulkojumā no angļu valodas nozīmē iekļaut grāmatā (scrap –
izgriezums un book – grāmata).
Klasiskā izpratnē tā ir radoša pieeja fotogrāfiju noformēšanai un
saglabāšanai, izmantojot fotogrā
fijas, dekoratīvo papīru un citus
materiālus. Jutāmies kā digitālās
izstādes apmeklētāji, jo prezentācijā mums bija iespēja redzēt
Intas Lī darbus 10 gadu garumā.
Izmantojot šo tehniku, ar datora
palīdzību viņa veido apbrīnojami
skaistus darbus, kas drukāti uz
kanvas jeb audekla. Lai varētu

tapt šādi mākslas darbiņi, lielais
atbalsts esot viņas vīrs Roberts.
Šāds vaļasprieks nebūt neesot no
lētākajiem, tāpēc vislielākā pateicība pienākoties Robertam – tieši
viņš pamudinājis pievērsties digitālajam skrapbukingam nopietnāk
un veidot izstāžu kolekcijas. Inta
atzīst, ka, pateicoties vīra atbal
stam, viņa var nodarboties ar to,
kas patīk. Tikpat svarīgi esot, lai
darbi būtu tīkami arī citiem. Savus
darinājumus viņa nereti dāvinot
draugiem. Sarunas noslēgumā Intas kundze bibliotēkai uzdāvināja
pašas veidoto nākamā gada kalendāru, kur katrā lappusē atrodamas
viņas darbiņu fotogrāfijas. Pārsteigumu Inta bija sagādājusi ikvienam no mums, dāvinot skaistas
fotogrāfijas-grāmatzīmes.
Kad jautājumi par mākslu izrunāti un darbi apskatīti, klāt bija
laiks loterijai. Balsotāju un izlozes dalībnieku bija gana daudz,
bet laimētājs tikai viens. Tā nu
glezniņa Laiks ar mākslinieces
parakstu nonāca mūsu lasītājas Il-

gas Gīzes īpašumā. Savukārt glezniņu Kaķītis viņa dāvināja kādam
no bērniem, kuri iepriekš par šo
glezniņu bija nobalsojuši. Mazā
Emīlija ļoti priecājās, uzzinājusi,
ka izvēlētā glezniņa nu piederēs
viņai. Arī mēs teicām paldies Intai
un viņas ģimenei. Dāvinot mūsu
novada kalendāru, vēlējām nākamajā kalendārā ieraudzīt arī kādu
viņas fotografētu bildi. Dzīvojot pie jūras, nevar nefotografēt,
un tas Intas kundzei izdodas tīri
labi. Protams, vēlējām izdošanos,
strādājot pie jauniem darbiņiem,
un izteicām cerību satikties atkal
citās izstādēs. Te nu jāteic, ka jau
otrajā dienā pēc pasākuma Intas
kundze līdz ar pateicības vārdiem
mums atsūtīja tikko tapušo darbiņu, kurā pazinām viņai pasniegtās
mārtiņrozes. Paldies visiem, kuri
bija kopā šajā pievakarē, paldies
Intai un Robertam par tikšanos un
garšīgo torti no Lindas bufetes!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Dziesminieka Valda Atāla jaunākā dzejas krājuma
atvēršanas svētki Tūjas bibliotēkā

Valdis Atāls lasa savu dzeju

Jaunā dzejas krājuma Uz domu stāvās kraujas... atvēršana Tūjas bibliotēkas zinību centra zālē kopā ar tā autoru dziesminieku Valdi Atālu,
mūziķi Arnoldu Kārkli un komponistu un dziesminieku Egonu Pičneru

8. decembrī, turpinoties Tūjas bibliotēkas jauno telpu apskatei, bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere bija sarīkojusi svētkus visiem dzejas un dziesmu mīļotājiem.
Viņa aicināja būt kopā dziesminieka Valda Atāla jaunā dzejas krājuma Uz domu
stāvās kraujas... atvēršanā. Tūjas bibliotēkas zinību centra zālē todien viesojās ne
tikai viņš, bet arī mūziķis Arnolds Kārklis
un komponists, tāpat dziesminieks Egons
Pičners.
Par spīti lietainajam laikam centra zālīte bija skatītāju pilna – turpat pussimts
bija sabraukuši un sanākuši no Tūjas,

Liepupes, Salacgrīvas, Limbažiem. Sākoties pasākumam, V. Atāls aizdedza svecīti, dodot garīgu svētību jaunajām bibliotēkas telpām. Pasākums noritēja dvēseliski
gaišā un mīlestības pilnā atmosfērā. Klausoties dziesmās, atmiņu stāstos un komentāros par to rašanos, par dzejas rakstīšanu un dzīves svinēšanu, laiks aizskrēja
nemanot. Dažai klausītājai ritēja asaras.
Tā dzīvā stīga no dziesminieku sirdīm uz
klausītāju dvēselēm vibrēja smalkā toņkārtā.
– Latvju tautas dvēselīte,
latvju tautas sirds,

Gadu simtus nīcināta, tomēr gaiši mirdz.
Pāri laikam, pāri naidam dzīvo valoda,
Tautasdziesmās bezgalīgās droši glabāta, –
dziedāja E. Pičners.
Publika klausījās, un likās, ka apstājas
laiks, atveras debesis un pār mums nolīst
mīlestības lietus. Ikviens saņēma mīlestību savai dvēselei, lai ar gaišām domām
dotos savos ikdienas ceļos, jau trešo Adventi gaidot.
– Šī bibliotēkas garīgās iesvētīšanas
diena bija brīnišķīga ar visu, ko tā deva.
Mazajā zālītē ietilpa visi, jo mīlestība
ir tādas mājas, kurās pietiek vietas vi-

Salacgrīvas vidusskolas 11. klase
izzinošā ekskursijā mūsu novadā
Salacgrīvas vidusskolas 11. klase devās izzinošā mācību ekskursijā mūsu
novadā, piedaloties iniciatīvas Latvijas
Skolas soma projektā. Šī iniciatīva nodrošina Latvijas skolas vecuma bērniem
un jauniešiem iespēju klātienē pieredzēt
Latviju, iepazīt Latvijas kultūrvērtības,
tā spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Tā kā Salacgrīvas novadā
ir daudz kultūras objektu, kas saistīti ar
Latvijas attīstību dažādos laikmetos un
vēsturiskajās iekārtās, nolēmām iepazīt
nozīmīgākos objektus tuvākajā Salacgrīvas apkaimē – Ainažos.
Ainaži tagad ir pavisam neliela piejūras pilsētiņa, bet Latvijas vēsturē tai ir liela loma. Pilsēta izveidojusies sena lībiešu
ciemata vietā. Par nosaukuma izcelšanos
ir vairākas versijas – iespējams, ka tas cēlies no igauņu valodas ar nozīmi ceļš, kas
iebraukts, vedot sienu no jūrmalas pļavām
vai no lībiešu vārda ar nozīmi vienīgais.
Ainažu uzplaukums bija no 1864. gada,
kad tika atvērta jūrskola, līdz Pirmajam
pasaules karam. Devāmies uz Ainažu jūrskolas muzeju, lai uzzinātu vairāk par to
laiku, kad šeit noritēja aktīva sabiedriskā
dzīve. 1864. gadā Ainažos tika atvērta pirmā tā sauktā jaunā tipa jūrskola. Krišjāņa
Valdemāra aicināti, turīgākie apkaimes
zemnieki ziedoja līdzekļus, lai varētu nodibināt šādu skolu, kur mācības bija par
brīvu un varēja mācīties dzimtajā valodā.
Pēc tam šāda tipa jūrskolas tika dibinātas
arī citviet, bet Ainažu jūrskola ir aizsākums latviešu nacionālajai jūrniecībai,
un K. Valdemāra latviešu tautas pirmās
atmodas laikā izteiktais aicinājums Latvji,
brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā! nav

zaudējis nozīmi arī šodien.
Klausoties gides stāstījumu un aplūkojot muzeja eksponātus, var daudz uzzināt
gan par skolas darbību, izcilajiem skolotājiem un kapteiņiem, gan novērtēt latviešu jūrnieku uzņēmību, izturību un drosmi,
būvējot kuģus un ar tiem dodoties vai visas pasaules lielajos ūdeņos.
Savukārt Ainažu Ugunsdzēsības muzejā uzzinājām par Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības vēsturi. Muzejs
izvietots vienā ēkā ar biedrības telpām,
tādēļ varējām iepazīties ne tikai ar vēsturiskiem eksponātiem, bet arī redzēt transportu un ekipējumu, ar ko ugunsdzēsēji
strādā ikdienā.
Protams, mācību ekskursijā apskatījām
visu, kas ievērības cienīgs Ainažos un
ar ko varam lepoties. Par pagātnes vareno attīstību liecina Ainažu mols. Ainažu
osta tika izbūvēta 20. gadsimta sākumā,
mola būves galvenais iemesls bija ierīkot
šaursliežu dzelzceļa atzarojumu no Ainažu stacijas līdz viļņlauzim, lai ērtāku padarītu ar kuģiem atvesto labumu izcelšanu krastā un tālāku pārvadāšanu. Pirmais
pasaules karš būvdarbus pārtrauca, bet
vēl šodien mols ir kā liels mūris – tā garums krastā ir 361 m, līcī – 482 metri. Pa
ceļam no mola apskatījām vecās Ainažu
bākas – gan to, kas atrodas pretī vecajam
ceļam (celta 1930. gadā) un joprojām rāda
jūrniekiem ceļu, gan 1926. gadā būvēto,
kas pēc nogrimšanas jūrā no tās izcelta
un uzstādīta kā kultūras piemineklis Valdemāra ielas malā. Par seno laiku godību
liecina arī Ainažu stacijas māja un Veides
pils: 1902. gadā to cēlis Mārtiņš Veide –
viens no Ainažu pilsētas un jūrskolas dibi-

nātājiem. Šodien tā atzīta par Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu, vien žēl,
ka pamazām iet bojā. Ainažos ievērojama
ir arī Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca
(celta 1895. gadā). Ar igauņu un latviešu
līdzdalību izveidojās pareizticīgo draudze, jo Krievijas cars solīja zemi tiem,
kuri pāries pareizticībā. Blakus skaistajai baznīcai uzcelta arī draudzes skola un
mācītājmāja. Baznīcas darbība tika pārtraukta 1958. gadā, bet draudze to atguva
1995. gadā. Šodien tur notiek arī luterāņu dievkalpojumi. Pa ceļam vēl apskatījām Ainažu jauno estrādi, kas tapusi pirmā pilsētas galvas Jāņa Asara kādreizējā
dārzā, bet mācību ekskursijas beigās atgriezāmies pie jūrniecības tēmas: Ainažu
jūrmalā ir piemiņas akmens Baltā saule
– veltījums K. Valdemāram. Viņš gribēja,
lai latvieši brauc plašā pasaulē ar saviem
būvētajiem buriniekiem. Saules zīme te
ieguļ kā dabas klēpī, un uz noapaļotās akmens virsmas tēlnieks Vilnis Titāns iekalis pasaules kartes daļu, ko šķērso taisna
bronzas līnija. Ainažu veco jūrnieku kapos vēl pieminējām viņu mūžus, un tad
jau ceļš mājup.
Domāju, ka pēc šādas mācību ekskursijas katram ir, ko pārdomāt. Citam vairāk, citam mazāk, bet veco jūrnieku dzīvesstāsti ir iedvesmojoši. Ja 19. gadsimta
vidū zemnieki varēja mācīties, gūt zināšanas, būvēt kuģus un doties pasaules jūrās
un okeānos, kas šodien liedz jauniešiem
piepildīt savus sapņus?
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja

siem! – pēc pasākuma bibliotēkas viesu
grāmatā ierakstīja V. Atāls.
Paldies kungiem par šo brīnišķīgo, dvēseliski gaišo un piepildīto pasākumu! Paldies Zeltītei par sirsnīgo dāvanu Ziemassvētku gaidīšanas laikā! Paldies visiem
par kopābūšanu!
Pasākuma apmeklētāji varēja iegādāties arī V. Atāla grāmatas un E. Pičnera
balāžu kompaktdisku.
Ar šo literāri muzikālo pasākumu noslēdzās Tūjas bibliotēkas veidotais un
Salacgrīvas novada domes finansiāli atbalstītais pasākumu cikls, veltīts Latvijas
simtgadei.
Indra Ozola
Guntara Vītola foto

Sākas
pieteikšanās
Salacgrīvas
novada
atklātajam
čempionātam
galda tenisā

Lai aktivizētu sporta dzīvi Salacgrīvas
pilsētā un novadā arī ziemas mēnešos, kā
arī popularizētu galda tenisu, sporta un
atpūtas komplekss Zvejnieku parks sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi rīko novada atklāto čempionātu galda tenisā. Tas
notiks Salacgrīvā, Rīgas ielā 2b (2. stāvā), laikā no 26. janvāra līdz 7. aprīlim.
Turnīra organizatori aicina visus, kuri
vēlas aizpildīt garos ziemas vakarus
vai brīvdienas, gūt pozitīvas emocijas,
uzspēlējot galda tenisu. Maksimālais
turnīra dalībnieku skaits – 16. Izspēles
notiks pēc noteikta grafika, dalībniekiem
savstarpēji vienojoties par spēles dienu un laiku (darbdienās vai brīvdienās).
Vienojoties ar dalībniekiem, iespējamas
arī turnīra sabraukuma dienas, kad katrs
izspēlēs vairākas spēles. Turnīra dalības
maksa – 10 eiro par visām spēlēm.
Par piedalīšanos turnīrā dalībnieki paziņo elektroniski, rakstot uz e-pastu marite.jankovska@salacgriva.lv, pa tālruni
64041553 vai 28626884. Pieteikšanās
termiņš – līdz 2019. gada 18. janvāra
plkst. 16.
Turnīra nolikums – mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Sports (galda
teniss).
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe
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Tā noskaņa
ir netverama,
ko decembris
mums sirdī
auž…
Ir pienācis laiks, lai atskatītos
uz paveikto, padomātu, ko un kā
darīt nākamajā gadā, izteiktu laba
vēlējumus un vienkārši baudītu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
Savu vērtējumu šajā gadā paveiktajam 25. decembra vakarā
dosim arī mēs, lauvieši. Bet tagad mazliet ieskatīsimies pēdējo
mēnešu darbiņos.
Savu šī rudens un ziemas sezonu sākām pavisam braši – svinot rudeni un iestādot Latvijas
simtgades ozolu birzi. Sakām
paldies īpašuma Kalniņi saimniekiem par birzij sagatavoto
vietu, sagādātajiem stādiem, kā
arī par pusdienām. Pie iestādītajiem ozoliņiem piesējām stādītāja vārdu, tādēļ pavasarī dosimies
paskatīties, kā mūsu mazuļi jūtas.
Oktobri es nosauktu par remontdarbu mēnesi. Pārvērtības
piedzīvoja tautas nama zālīte. Ar
Salacgrīvas novada domes finansiālu atbalstu un SIA V&M Būve
vīru čaklajām rokām tā tapusi
gaišāka, ar atjaunotu apgaismojumu un jaunu grīdas segumu. Zālītes atklāšanu svinējām reizē ar
ikgadējo jubilāru balli. Tajā bez

sveicieniem šī gada 13 gaviļniekiem skanēja arī paldies visiem
remontdarbos iesaistītajiem.
Lāčplēša dienas pievakarē pie
mūsu karoga masta pakājes iededzām svecītes. Prieks par to, ka nu
arī mums ir vieta, kur to izdarīt.
Latvijas simtgadi atzīmējām
ar sirsnīgu, mīļuma un emocijām
piepildītu koncertu, ko sniedza
Santa Sāre-Gerža un viņas draugi. Pēc tā cienājāmies ar svētku
kūku, svinot valsts dzimšanas
dienu un biedrības Svētupes Lauva deviņu gadu jubileju.
Un tad jau klāt 1. decembris!
Šajā vakarā pulcējāmies uz erudīcijas viktorīnas Asini prātu šī
gada noslēguma pasākumu. Kā
jau kārtīgā konkursā pienākas,
vispirms bija āķīgi un izzinoši jautājumi. Tad skaitījām gan
vakara, gan kopējos rezultātus.
Pirmajām trim komandām tie
bija līdzīgi, bet kopvērtējumā
1. vietu izcīnīja komanda Spicās no Lauvām (D. Rozenberga,
I. Kalniņa un I. Sargune). Otrie palika Ķirsīši (D. Zvejniece,
D. Ķirpe, L. Kauliņa un mazie palīgi), trešie – Ta grāvis, ta bedre

Šī gada jubilāri

Krustvārdu mīklu minēšanas čempioni
Lauvu tautas nams, valsts svētkus gaidot

Lauvu tautas nama izremontētā zāle

(L. Rozenberga, A. Rozenberga,
M. Lejniece un J. Vilims). Atzinības balvas saņēma gan Cēsis un &,
gan Vizbulītes. Par skaistajām
balviņām sakām paldies mūsu
Raimondam Kreitusam. Man labākie šķita komandu atvadu vārdi: – Tiekamies nākamgad jaunā
konkursā.
9. decembrī iededzām mūsu
eglīti. Nevaram nobrīnīties – tā
stiepjas un stiepjas (kā nākamgad
iekārsim lampiņas?)! Bija tāda
maza, maziņa, bet nu… Pēc tam

nāca lielā piparkūku cepšana. Nogaršojām no visām četrām Dabas
maizes gatavotajām piparkūku
mīklām ceptās. Uzvarētājas nebija – katram sava gaume. Bet pēc
cepšanas pievērsāmies skaistuma
radīšanai. Ārciemiete Ilze Zaķe
mācīja glīti saiņot Ziemassvētku
dāvanas. Var tikai apbrīnot Ilzes
prasmes un izdomu skaistā radīšanā!
Šogad visus gaidu ciemos vēl
25. decembra vakarā, kad godināsim aptaujas Lauvu labais ga-

riņš 2018 laureātus. Būs svētku
koncerts. Bet laukā zem izgreznotās eglītes kāds nevaļīgs Rūķis
bija nolicis dāvanu maisu ņiprajiem, mazajiem lauviešiem. Skatīsim, kas tajā slēpjas! Pēc visa –
kopīga pasēdēšana un balle kopā
ar grupu Trešā brigāde.
Lai visiem gaišs un mierīgs
šis brīnumainais gaidīšanas laiks!
Mieru dvēselē, prieku sirdī un visam pāri – nedaudz sniega baltuma!
Indra Kauliņa

Salacgrīvas desmitklasnieki viesojās
Melngalvju namā
Salacgrīvas vidusskolas 10. klases
skolēni kopā ar klases audzinātāju Santu
Čiževsku un latviešu valodas skolotāju
Intu Balodi devās uz Rīgu, lai iniciatīvas
Latvijas Skolas soma laikā iepazītu Melngalvju namu, tā papildinot savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kā arī novērtējot
nama nozīmi šodienas Latvijas politiskajā
un kultūras dzīvē.
Melngalvju nams ir Rīgas simbols un
tās sirds. Nams vairāk nekā 600 gadu
bija Rīgas rota, dzīru un saietu vieta ar
krāšņām, bet stingrām tradīcijām, kā arī
ar augstu prestižu. Otrais pasaules karš
tam bija liktenīgs, bet vēsturiskais uzraksts virs ieejas Ja man kādreiz sagrūt
būs, mani atkal celiet jūs piepildījās, un
īsi pirms Rīgas 800. jubilejas tas atdzima.
Rīgas pils remonta laikā kalpojis par prezidentu rezidenci, tagad ar jaunu ekspozīciju pieejams apskatei.
Melngalvju nama vēsture ir ļoti inte-

resanta. No 1330. līdz 1334. gadam tapa
Jaunais saietu nams, kurā sākotnēji visas
biedrības drīkstēja noturēt sanāksmes un
dzīres. 1413. gadā uz pirmo sanāksmi sanāca Melngalvju brālība. Tā bija neprecēto tirgotāju sociāla (drīzāk saieta rakstura)
brālība, kur pulcējās uz dzīrēm, bet slēdza
arī līgumus. 17. gs. Melngalvju brālība
atpirka Jauno namu no Rīgas rātes, un
tad to oficiāli sāka saukt par Melngalvju
namu. 1710. gadā tas cieta Ziemeļu karā,
to atjaunoja 1718. gadā. Nams bija viena no Rīgas reprezentatīvajām ēkām, un
1910. gadā tajā tika uzņemts cars Nikolajs II, 1921. gadā tur parakstīts Padomju Krievijas, Ukrainas un Polijas miera
līgums. 1930. gadā nams tika pasludināts par valsts aizsargājamu pieminekli.
Melngalvju biedrība šeit pastāvēja līdz
pat 1939. gadam. 1941. gadā nams cieta
ugunsgrēkā, atjaunots 1999. gadā.
Šodien Melngalvju namu var skatīt

visā tā godībā. Aplūkojām ēkas krāšņo fasādi, kas ietver dažādu stilu arhitektoniskās un dažādu laikmetu mākslinieciskās
vērtības. Pēc tam nokļuvām viduslaikos –
plašajos nama pagrabos uzzinājām par
ēkas vēsturi, klausījāmies gides interesantajā stāstījumā, kā tajos laikos notikušas
dzīres, kādi likumi bijuši, cik bargi bijis
jāmaksā par nejauši izlietu alus kausu…
Bargi sodi bijuši par jebkuru pārkāpumu. Skolēniem bija ļauts arī pašiem minēt, cik tad īsti svēris bruņinieka tērps, kā
arī to uzmērīt. Galvas bruņas sver 8 kg,
lielās bruņas – 18 kg. Ja varam iedomāties, ka tā laika vidējais vīriešu augums
bijis mazliet pāri 1,50 m, tad bruņas
bija īsts pārbaudījums…
No viduslaikiem pārgājām uz jaunāku
vēsturi, priecājoties par telpu grezno interjeru, vēsturiskiem priekšmetiem, lielisko sudrablietu kolekciju, kas reiz bijusi
lielākā Baltijā, brīnumainajām kristāla

lustrām. Iejutāmies greznajā svētku zāles
atmosfērā un novērtējām, cik brīnišķīgi,
ka Melngalvju nams ir atjaunots, ka varam būt lepni par tā vēsturi un priecāties
par iespēju visu skatīt savām acīm un arī
rādīt pilsētas viesiem.
Noslēgumā apmeklējām radošās apvienības Spiediens improvizācijas šovu.
Labā garastāvoklī skatījāmies aktieru iepriekš nesagatavotās etīdes, kuru galvenās vadlīnijas nosaka paši skatītāji.
Mācību ekskursijas laikā iepazinām
Rīgas vēsturisko centru, ieguvām plašas
zināšanas par Rīgas un Melngalvju nama
vēsturi. Nākamajā ekskursijā turpināsim
paplašināt zināšanas par Latvijas vēsturi,
jo, tikai zinot savas tautas vēsturi, varam
veidot tās nākotni.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja
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Sociālā dienesta
darbiniekiem – jauni
formastērpi

2018. gada 21. decembris

Ainažu un Salacgrīvas skolu jauniešu
draudzības spēle basketbolā

Salacgrīvas novada Sociālajam dienestam jauni formastērpi

Pēc kopīgas spēles tapa kopbilde

Salacgrīvas novada Sociālā
dienesta darbinieki turpmāk pie
saviem klientiem dosies vienādi
tērpti. Viņus varēs pazīt pēc tum-

15. novembrī Ainažos norisinājās draudzības spēle basketbolā starp Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas un Salac-

ši zilajām siltajām jakām, ko rotā
izšūts Salacgrīvas novada ģerbonis.
Ilga Tiesnese

grīvas vidusskolas jauniešiem.
Par sirsnīgo kopābūšanu sportā
paldies idejas autoram un realizētājam – skolotājam Marekam

Runcim. Sīvā cīņā uzvarēja Ainažu komanda, bet jauniešiem
bija prieks par tikšanos.
Sandra Bērziņa

All Remember – 10

1. decembrī 10. dzimšanas dienu svinēja muzikālā apvienība All Remember. Savā
jubilejas koncertā Viss par mums grupas
vadītājs Vitālijs Bogdanovičs bija pulcējis
radus, draugus un atbalstītājus, lai atskaņotu pasaulslavenus oriģinālskaņdarbus un
savas aranžijas.
Pasākumu vadīja Salacgrīvas kultūras darba organizatore Inese Jerāne. Viņa
klausītājus uzrunāja ar šādiem vārdiem:
– Šajā gadā, kad mūsu valsts atzīmē savu
simtgadi un mūsu pilsēta 90. dzimšanas
dienu, arī mūziķu apvienība «All Remember» svin apaļu 10 gadu jubileju. Dibināta
2008. gadā, apvienība pirmo reizi publikai
atrādījās Salacgrīvas kultūras nama pašdarbnieku vakarā. Tas bija viņu pirmais
uznāciens, tad visi uzzināja, ka Salacgrīvā
ir šāds veidojums. Desmit gadi ir pagājuši, kolektīvs nedaudz mainījies, bet pats
kodols – Vitālijs Bogdanovičs, Arnis Šmitiņš, Andris Vāle, Klāvs un Dāvis Borozdini un Pāvels Ignatjevs – ir palicis. Bez
tam, ka šovakar te spēlē Nils Balodis, Santa Čiževska un Ilze Ēltamma, ar kolektīvu
kopā bijuši arī Uģis Kalniņš, Emīls Eglītis
un Jurģis Viļļa.
Jubilejas programmā skanēja dziesmas,
kas visus šos gadus ir bijušas mīļas, kolektīvam īpašas, arī daži jaundarbi un pirmatskaņojumi. Koncertā kopā ar All Remember todien uzstājās arī Liene Some-Tiesnese, V. Bogdanoviča vokālā pedagoģe Ginta
Vikmane, vīru ansamblis Stende un tubu
kvartets Magic 4.
Starp All Remember un V. Bogdanoviču
var likt vienlīdzības zīmi, jo gan viņš, gan
apvienība vienmēr bijuši meklētāji. Vitālijam nekad nav šķitis interesanti vai paticis
spēlēt pēc notīm un atskaņot to, ko kāds
jau ir uzrakstījis. Viņš vienmēr meklējis
īpašas sadarbības, tālab šajos 10 gados kolektīvs ir muzicējis kopā ar eifonistu Jāni
Pusplato, ģitāristu Jāni Ristamecu, čellisti
Gitu Lignicku, dziedātājām Sabīni Balodi, L. Somi-Tiesnesi, Strautu jeb Artūru
Strautiņu, arī ar deju kolektīvu Liepupīte,
Austrumu deju studiju Hasana un Salacgrīvas līnijdeju klubu, koriem Krasts un
Pernigele. Pavisam interesanta sadarbība
bija pagājušajā gadā, muzicējot kopā ar
folkloras kopu Zēģelīte. All Remember
bijuši daudzi koncerti tepat Salacgrīvā
un citviet Latvijā, būts viesos Krievijā un
Gruzijā. Pēdējos gados nevieni pilsētas
svētki nebija iedomājami bez viņu rīta
modināšanas.
Tubu kvarteta Magic 4 vadītājs Jānis Retenais, sveicot jubilāru, sacīja tā:
– Mums ir liels gods te atgriezties ik pēc
pieciem gadiem, arī šovakar, šī lieliskā
Salacgrīvas ansambļa jubilejas koncertā.

Mūziķu apvienības vadītājs Vitālijs
Bogdanovičs

Mēs klausāmies, ka esat iemācījušies jaunas dziesmas, bet mēs ne... Sveicam visu
brigādi un Vitāliju apaļajos svētkos! Novēlam tev muzicēt vēl 50 gadu! Ceru, ka šis
ansamblis un tradīcija muzicēt saglabāsies
un turpināsies! Sveicēju vidū bija arī koris
Krasts, Stendes vīru ansamblis, draugi un
atbalstītāji.
Šajā vakarā I. Jerāne runāja Vitālija
vietā, jo viņam esot nedaudz grūti runāt
publikas priekšā, un nolasīja mazu daļu
no viņa vēstules par All Remember. Šī muzikālā apvienība pašam esot kā rotaļlieta,
bez kuras viņš nevarētu. – Gadi iet, puiši aug un rotaļlietas mainās. Bet ir lietas,
kas nemainās. Tā ir mīlestība pret «All
Remember», pret mūziku. Sākumā Vitālijs
esot teicis – nevienas sievietes sastāvā!,
bet tagad viņš atzinies, ka domas par to ir
bijušas aplamas: – Spēlējot ārpus Latvijas,
pirmais, ko pamana, ir ne jau mūsu skanējums, draudzīgais kolektīvs vai vēl kas
cits, bet tieši mūsu skaistās dāmas Ilze un
Santa.
Pirms skanēt pēdējam skaņdarbam, Inese nolasīja katra ansambļa dalībnieka atziņas par All Remember. A. Šmitiņš: – Labi
draugi, laba mūzika un stimuls uzturēt
formā trompetes spēli. K. Borozdins savukārt atceras, ka tā ir viņa pirmā pieredze
ansamblī un orķestrī. Viņam All Remember
ir kā puķains krekls, kas simbolizē dažādos
kopā spēlētos skaņdarbus. N. Balodim šīs ir
jaunas iespējas un piedzīvojumi, pieredze
ar nebeidzamām idejām un neizsmeļamu
mūzikas baudu. I. Ēltammai All Remember
sācies ar nelielu saskriešanos veikalā top!
ar Vitāliju un uzaicinājumu spēlēt grupā.
Mēģinājumu procesā viņa atslēdzoties no

All Remember ar draugiem jubilejas reizē

racionālās domāšanas, no mājas darbiem,
pienākumiem, darbu virpuļiem un ļaujot sestdienas rītus aizvadīt humora pilnā
gaisotnē. S. Čiževska atceras Vitālija reiz
teikto, ka All Remember nekad nespēlēs
sievietes, bet pēc kāda gada viņu uzrunājis un uzaicinājis spēlēt kopā. Tā aizsākusies fantastiska kopābūšana ar labiem
cilvēkiem un lielisku mūziku, pozitīvas un
humora pilnas sestdienas. P. Ignatjevam
šī mūziķu apvienība asociējas ar visiem
foršajiem izbraucieniem ārpus Latvijas.
A. Vālem ir interesanti un jautri būt kopā
ar labiem mūziķiem un tas liek pašam justies nedaudz jaunākam. D. Borozdinam ir
pavisam vienkāršs stāsts – nelielā dialogā
uz jautājumu, vai varētu veidot mazo sastāvu, viņš atbildējis īsi un skaidri: – Labi.

Paldies All Remember, kas 10 gadu
mūs ir priecējis ar šādiem jaukiem un krāsainiem koncertiem. Paldies, ka jūs esat,
turklāt esat tik forši. Gribas jūs dzirdēt un
redzēt vēl un vēl!
Muzikālās apvienības vadītājs V. Bogdanovičs saka paldies L. Somei-Tiesnesei,
G. Vikmanei, vīru ansamblim no Stendes,
tubu kvartetam Magic 4, Edgaram Viju
pam, Justīnei Borozdinai, Katrīnai Borozdinai, Kristīnei Paeglei, Salacgrīvas kultūras namam – Pārslai Dzērvei un I. Jerānei.
– «All Remember» nav tikai deviņi cilvēki, mēs esam milzīga komanda, visi kopā
ar jums! No Salacgrīvas, Rīgas un Siguldas, – sakot paldies, uzsvēra Vitālijs.
Ilga Tiesnese
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Plakāti Salacgrīvas novada domē

Domāsim par sevi, dabu un nelietosim vienreizējās plastmasas izstrādājumus!
Salacgrīvas vidusskolas ekopadome

Vidusskolas jaunietes
piedalās spēļu naktī Ledlauži
Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolas jaunietes
spēļu naktī Ledlauži

Esi līderis! ir visas Latvijas
skolu projekts, kas jau 18 gadu
dod iespēju skolēniem iegūt
daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Arī Salacgrīvas vidusskola ir šajā
projektā – skolēniem no 7. klases
ir iespēja piedalīties tajā pēc brīvprātības principa.
Katru gadu projekts Esi līderis! rīko spēļu nakti Ledlauži, kas
šogad norisinājās 23. novembrī
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Kopumā to apmeklēja
169 azartiski līderi no 16 Latvijas skolām, tai skaitā Salacgrīvas
vidusskolas meitenes Samanta
Kalniņa, Marta Antonova, Katrīna Kate Vilkauša, Alise Daniela
Bašēna un Alita Numure.
Spēle Ledlauži ir visaptveroša
galda spēle komandas veidošanas
stratēģijas izstrādē un lēmumu
pieņemšanā. Treniņš, kurā apgūst
prasmi komunicēt, sadarboties,
uztvert, ieklausīties un izprast
līdzcilvēkus. Spēle balstās uz
jaunu kontaktu veidošanu un cilvēku dažādo būtību pieņemšanu.
Spēlētāji uzzina interesantus jaunumus cits par citu, otra cilvēka
labākās īpašības, uzskatus un
domāšanas veidu, kā arī saprot
savu tēlu pārējo spēles dalībnieku
skatījumā. Spēle ir vērsta uz pozitīvu citu cilvēku uztveri un veido
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Atskatoties uz aizvadīto
gadu Liepupes
pamatskolā

Salacgrīvas
vidusskolas
audzēkņu
darbu izstāde
novada domē un
pilsētas bibliotēkā

No 29. oktobra līdz 4. novembrim tika aizvadītas ekoskolu Rīcības dienas, kuru laikā
Salacgrīvas vidusskolas skolēni
izstrādāja plakātus ar saukli Nē
vienreizlietojamai plastmasai.
Tie bija apskatāmi izglītības
iestādes 3. stāva gaitenī, bet
15. novembrī, lai informētu arī plašāku sabiedrību,
plakāti bija aplūkojami Salacgrīvas novada domē
un pilsētas bibliotēkā izstādē Latvija tīra no… Ar
šo izstādi skolēni un ekopadome vēlas pievērst sabiedrības uzmanību vienreizlietojamai plastmasai,
tās kaitīgumam dabai un cilvēka veselībai.

l

labu atmosfēru jebkurā klasē vai
cilvēku grupā. Tomēr, kā jau visas spēles, arī šī radīja azartu, kas
lika tiekties pēc uzvaras.
Atzinības ieguva katras komandas uzvarētājs, no Salacgrī
vas vidusskolas tā tika K. K. Vilkaušai. Bet ieguvēji noteikti bija
visi.
Salacgrīvas vidusskolas skolnieces dalās ar saviem ieguvumiem:
Samanta: – Šis tik tiešām bija
izdevies pasākums! Komandā,
kurā katrs jaunietis nāca no savas Latvijas puses, bija jāpierāda savas komunikācijas spējas,
prasme iepazīties, sadarboties.
Gaidu nākamo!
Alise Daniela: – Man ļoti patika šīs spēles ideja – saliedēt
visdažādākos jauniešus no visdažādākajām Latvijas skolām.
Katram no mums ir atšķirīgi uzskati, viedokļi, kas spēli padarīja vēl aizraujošāku. Mans ieguvums – izgāju ārpus savas komforta zonas un sapratu, ka noteiktos apstākļos varu iepazīties,
saprasties, sadraudzēties ļoti īsā
laikā.
Marta: – Man patika jauki,
lietderīgi, jēgpilni pavadīt piektdienas vakaru ar tik dažādiem
jauniešiem. Tas uzlaboja manas
komunikācijas prasmes, prasmi

darboties komandā, kā arī ļāva
paplašināt angļu valodas zināšanas, jo spēle bija angļu valodā.
Katrīna Kate: – Šī bija noderīga pieredze. Spēles sākumā visi
bija sveši, kautrīgi, bija grūti komunicēt, bet nācās sadraudzēties,
lai gūtu uzvaru. Pēdējā spēles
posmā mums tas izdevās, arī es
kļuvu drošāka un ieguvu jaunus
draugus.
Alita: – Man ļoti patika šī spēle. No sākuma negāja tik gludi, jo
viss bija jauns un svešs, komandas biedri cits citu nepazina, bet
visiem bija dots uzdevums un bija
jāiepazīstas, jāsadarbojas, jāliek
lietā savas komunikācijas un sadarbības prasmes. Vislielākais
ieguvums man ir jauni draugi no
dažādām Latvijas pilsētām, kurus
iepazinu spēlē. Ar viņiem joprojām uzturam kontaktus. Šāda veida spēlē noteikti piedalītos vēl.
Kamēr skolēni apguva dažādas prasmes, arī skolotājiem bija
iespēja interesanti pavadīt laiku
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, kur interaktīvā veidā varēja
atsvaidzināt zināšanas par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa
autoru A. Pumpuru, Lielvārdi un
Lielvārdes jostu.
Inga Čekaļina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Gada skaistākajā laikā, kad
katrs no mums biežāk paceļ acis
uz debesīm, lūkojot mirdzošo
zvaigžņu spietu, gaidot baltās
sniegpārslas, kas nesīs zemei un
ļaudīm ilgi gaidīto baltumu, gribas izvērtēt, kāds bijis šis laiks.
Liepupes pamatskolai tas bijis
pārmaiņu un pozitīvu pārbaudījumu gads.
Šajā Latvijas simtās jubilejas gadā vienlaikus ar jūsmu un
spožu uguņošanu esam saņēmuši
dāvanas no valsts – gan projektu
Skolas soma, ar ko katram izglītojamajam atvēlēta iespēja kultūras,
mākslas, mūzikas un teātra baudīšanai, gan brīnišķīgas latviešu
kinofilmas, gan kvalitatīvas grāmatas. Šo to esam arī zaudējuši –
vidusskolas klases un vidusskolas
nosaukumu.
Baltums, ko gaidām no debesīm, bieži slēpjas mūsos pašos.
Mēs neskumstam par skolas statusa maiņu, bet esam gatavi strādāt,
turpināt labos darbus, kuru nav
mazums. Un Ziemassvētku gaidīšanas laikā gribas pateikt paldies
visiem, kuri bijuši blakus, atbal
stījuši un palīdzējuši!
Mēs, liepupieši, esam sava
novada un skolas patrioti, tāpēc
darbi, ko darām, nāk no sirds. Jau
otro gadu darbojamies ekoskolu
programmā, esam saņēmuši Zaļo
karogu, kas skaisti plīvo pie skolas parādes ieejas. Esam piedalījušies konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, guvuši godalgotas
vietas. Skolas vidējais vērtējums
ikdienas darbā ir paaugstinājies,
sasniedzot 6,98 balles.
Šogad esam iesaistījušies
Erasmus+ KA2 skolu apmaiņas
partnerības projektā ACC Full
Steam Ahead, kurā bez mums ir
vēl piecas valstis: Polija, Itālija,
Turcija, Grieķija un Portugāle.
Tāpat laba sadarbība izveidojusies starp novada skolām un
pirmsskolas izglītības iestādēm,
esam organizējuši gan apmācību
pedagogiem, gan izglītojamos
pulcējuši uz kopīgiem pasākumiem, no kuriem pazīstamākais ir
novada Popiela, arī izmēģinājuma
eksāmens svešvalodā, skatuves
runas konkurss un karjeras izvēles
projekts.
Skolā esam tikuši gan pie jauna LED apgaismojuma, gan pie
jauna siltināta un moderna skolas
jumta. Par to vislielākais paldies
Salacgrīvas novada domei, kas
atbalsta skolu, pedagogus un izglītojamos.
Ļoti pateicīgi esam sadarbības
partneriem un vietējiem uzņēmējiem! Gada garumā bijuši vairāki
ļoti jauki izglītojošie pasākumi ar
bibliokuģi Krišjānis Valdemārs,
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā esam tikušies ar
Roaldu Dobrovenski, Māri Bērziņu, Annu Žīguri, Knutu Skujenieku un Edvardu Šmiti, tikšanās
brīžus interesantākus ir padarījusi
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projektu vadītāja Liega Piešiņa,
Gints Šīmanis un Raivis Struncens. Paldies Salacgrīvas bibliotēkai un Hedvigai Inesei Podziņai!
Tāpat Liepupes bibliotēkas bibliotekārei Sarmītei Zvīnei, kas ir
lasīšanas pulciņa un Bērnu žūrijas
pasākumu liels atbalsts!
Lielu atbalstu skolai sniedz
vietējie zemnieki. Skolēni uzņemti ciemos saimniecībās pie
Kristīnes Mauliņas un Lijas Jok
stes, izglītojušies, guvuši iespai-

dus par nākotnes iespējām lauku
uzņēmējdarbībā. Pie L. Jokstes
Birzgaiļos ciemojāmies kopā ar
biedrības Jūrkante vadītāju Dzintru Eizenbergu, izgaršojot Baltijas
jūras zivis. Ar viņas atbalstu mūsu
skolēni varēja piedalīties arī zvejas pasākumos Kurzemes jūrmalā – Engurē. L. Jokste viesojusies
skolā ar aizraujošu lekciju par bioloģisko lauksaimniecību un ekoloģisku pārtiku, ko var iegūt laukos. Arī lūgums pēc kūtsmēsliem
skolas puķudobēm un salmiem
skolas dekoru veidošanai ticis
nekavējoties sadzirdēts un atbalstīts – par to īpašs paldies K. Mauliņai. Mūs atbalsta arī citi vietējie uzņēmēji: Liepupes muiža,
Kāpnes, SIA Lauga, A. Līdumas
ģimenes ārsta prakse, Ingus Konstants, SIA Kuivižu enkurs u.c.
Liels skolas atbalsts ir Arnis
Skrastiņš, kurš skolai jau septiņus
gadus veicis ziedojumus. Šogad
ziedojums ir pavisam dāsns –
5000 eiro svešvalodu kabinetu
labiekārtošanai un aprīkošanai,
kā arī robotikas pulciņa attīstībai.
Paldies Skrastiņa kungam!
Laba sadarbība izveidojusies
arī ar Minhauzena muzeju, kur
dodamies talkās un svinam bērnu
svētkus. Liels atbalsts ir Liepupes
pagasta pārvaldes ļaudis un kultūras darba organizators Armands
Leimanis. No pārvaldes saņemam
regulāru atbalstu ikdienas darbā,
paldies Aivaram Ilgavīzim, Ilzei
Ozoliņai, Ingai Ģēģerei, Zanei
Zvejniecei, Olgai Lūsei, Līvijai
Bērziņai, Gintai Jēkabsonei un
šoferiem Andrim Dokteram un
Normundam Zulpam.
Sadarbības partneri ir arī nodibinājums Limbažu fonds, Slimību
profilakses centrs, Pašvaldību mācību centrs, Nodarbinātības valsts
aģentūras Limbažu nodaļa, Jaunsardzes Limbažu nodaļa u.c. Paldies par atbalstu! Īpašs paldies Ainažu BUB un Zigmāram Dancim
par lielo atbalstu Liepupes pamatskolai stafešu organizēšanā un
auto, un par ekipējuma demonstrēšanu tūrisma dienā Krimalniekos un Ugunsdzēsēju dienā!
Paldies visiem, kurus nepieminēju, bet kas ir pelnījuši pateicību!
Paldies gribas teikt arī skolotājiem, tehniskajam personālam
un skolēnu vecākiem. Ir tik daudz
labu darbu darīts – kāds atnes uz
skolu grozu ar āboliem, lai citiem
arī tiek! Kāds uzada zeķes un atnes – lai arī citiem silti! Kāds izrotā skolu, kāds lielo egli, lai citiem
prieks! Paldies jums, darbinieki
un vecāki! Tā kopā ik dienā, ik
solī citam citu atbalstot, varam
padarīt pasauli gaišāku un labāku. Tā ir pasaule, kurā dzīvojam
mēs visi, ko veidojam mēs visi un
kurā izaug mūsu bērni! Paldies
par uzticību un atbalstu Liepupes
pamatskolai!
Ziemassvētku laikā novēlu visiem to sapņu piepildījumu, kas
katram ir vissvarīgākie. Noteikti
vēlu katram atvērt sirdi un palīdzēt kādam, kuram iet grūtāk
nekā jums, apmeklēt un iepriecināt kādu, kurš ir vientuļāks, un iepriecināt kādu, kurš ir skumjāks!
Ziemassvētku vakarā lai uzsnieg balts sniegs, baltumu ienesot katrā mājā un sirdī, un eņģeļi
lai gavilē: – Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem
labs prāts!
Arta Rubeze
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Sniegpārslu lietus,
kartīšu lietus,
mīļvārdu lietus
Ziemas saulgriežu vakarā
lai pār tevi līst,
lai tu staro kā egle
zaļu nākotnes cerību dzietos,
un lai vārdu sudrabs
ap tevi arvien ir īsts!

2018. gada 21. decembris

Gaidot Ziemassvētkus,
šogad jūtos tā īpaši…
Gaidu Ziemassvētku brīnumu
un ceru – tas būs!

Tāpēc sveicu
Ziemassvētkos
un jaunajā gadā
visus Salacgrīvas
Novada Ziņu
lasītājus!
Ilga Tiesnese

Jubilāriem
Ziemassvētki...
Lai sirdi sasilda
šis vēlējums,
kas izteikts klusā,
baltā svētvakarā;
lai mīlestība
allaž staro jums
kā sveces liesma
svētku egles zarā.

Decembra jubilāriem šajā mēnesī ir
divkārši svētki. Lai izdodas visu paspēt
un izdarīt, lai pietiek laika atcerēties
savus mīļos, tuvos un dārgos cilvēkus!
Veselību, izturību, dzīvesprieku un
mīlestību!

Pateicība

Salacgrīvas novada Sociālais dienests
saka lielu paldies
Salacgrīvas lauku sieviešu biedrībai
Mežābele par novada ģimenēm
sarūpētajām siltajām zeķītēm.
Lauvu tautas namā
25. decembrī plkst. 20

gada nogales pasākums

Lai Ziemassvētki
sirdi vij ar prieku.

Ziemas gaidās

Kur esi, ziemasmāt, kam pametusi mūs,
Kad mūsu meži, lauki balti kļūs?
Kamdēļ tu kavējies, vai atmiņa tev kļuvusi ir vāja,
Vai neatceries vairs, kur Ziemassvētku vecītim
ir māja?
		 Mēs droši zinām, ka tā nava,
		 Tev aizkavēšanās ir zināšana sava,
		 Tas noteikti ir staltais ziemeļvējš,
		 Kas galvu sajaucis tev, iznesīgs un spējš.
Tu labi zini to, cik jauka sajūta un sirdī prieks,
Kad apkārt zaigo baltais sniegs,
Sals degunam liek sevi manīt
Un sniega māte savas pārslu meitas ganīt.
		 Cērt vecais lausks ar cirvīti gar māju stūriem,
		 Liels, apaļš mēness noraugās
gar vecā staļļa mūriem,
		 Spīd logos ugunis no sveču liesmām,
		 Un virmo gaiss no bērnu
Ziemassvētku dziesmām,
Te svētku noskaņai ir viss,
Var veltenīšos savos Ziemassvētki droši šurpu brist.
Anita Dzirnupe
2018. gada 7. decembris

31.XII 21.00 Ainažu kultūras namā

Jaungada
sagaidīšanas
karnevāls

ar īstu
80. gadu
diskotēku
un
Agitu un
Reini.

Lielsalacas
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā
21. decembrī pl. 9
Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolas
kolektīvam
24. decembrī pl. 15.15
kora Dvēseles dziesma
Ziemassvētku ieskaņas
koncerts
pl. 16 SVĒTVAKARA
DIEVKALPOJUMS

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

Paldies skolotājam Jurim Erdmanim!

Salacgrīvas vidusskolas kolektīva vārdā paldies mūsu agrākajam kolēģim, skolotājam Jurim Erdmanim, kurš par godu Latvijas valsts simtgadei pasniedza sirsnīgu dāvanu savai skolai un
kolēģiem. Lielākā dāvana šajos svētkos bija kopābūšana, kopīgas
atmiņas ar kolēģiem, bet bez tā Juris bija gādīgi parūpējies par
simbolisku dāvanu – baltu galdautu ar izšūtu novēlējumu, sarkanbaltsarkanām svecēm un cienastu saviem kolēģiem, novēlot saticībā sēsties pie balti klāta galda. Paldies, skolotāj!
Sanita Šlekone

Liepupē

Aivara Čakstes fotoizstāde Pāri laikiem gaisma plūst –
Liepupes tautas namā darbdienās no plkst. 8 līdz 17.
24.XII 18.00 ev. lut. baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums,
				
mācītājs Romans Kurpnieks. Piedalās koris Pernigele
25.XII 12.00 tautas namā Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem.
				
Izrāde, radošās darbnīcas, Ziemassvētku vecītis.
				
Ieeja bez maksas (saldumu paciņa – 5 EUR)
			 17.00 tautas namā Labo darbu balva 2018 noslēguma sarīkojums.
				
Aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Ieeja brīva
l

Salacgrīvas kultūras namā

22.XII 14.00
				
				
26.XII 12.00
				
				
				
				
31.XII 23.50
				
				
				
			 0.30
9.I			 17.30
				
				
				
				
10.I		 18.00
				
				
				
				
				
				
				
				
26.I		 16.00
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Ziemassvētku sarīkojums Salacgrīvas senioriem
Dedz svētku liesmu sirdī savā…
Dalību lūdzam pieteikt pa telefonu 29465758 – Aija
Ziemassvētku pasākums bērniem Kurš ir Ziemassvētku
vecītis? Pasākumā priecēsim bērnus ar jauku Ziemassvētku
izrādi, tai sekos jautras rotaļas kopā ar izrādes varoņiem.
Jaukā noskaņā noslēgumā Ziemassvētku vecītis
bērniem dāvinās saldumu paciņas. Ielūguma cena 4 EUR
laukumā pie kultūras nama
LAIMĪGU JAUNO – 2019. – GADU!
l domes priekšsēdētāja D. Strauberga apsveikums
l Jaungada uguņošana.
Jaungada balle kopā ar grupu Tālbraucēji. Ieeja 5 EUR
I. Prisjolkovas seminārs
Čakru diagnostika un līdzsvarošana.
Kursā skatīsimies, kas mūsu dzīvē notiek jomu pa jomai,
pa līmeņiem kārtosim savu enerģētiku, lai viss sakārtotos.
Dalību seminārā pieteikt līdz 7. janvārim kultūras namā
filma Jaungada taksometrs. Vecgada vakars. Taksometra
vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis maiņu,
kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana
viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā
vakarā paviesojusies viņa automobilī, – kašķīgu pāri,
pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu
līgavaini un pat grūtnieci. Katra pasažiera stāstā Andrejam
ir sava loma, bet vai pats taksists piedzīvos Jaungada
brīnumu? Ieeja 3 EUR
teātra izrāde Silvija. Ja esat nolēmuši iegādāties suni,
ir īstais laiks šo ieceri īstenot. Ja izvēlēsieties suņu meiteni,
sauciet to par Silviju. Tad, iespējams, sajutīsieties kā
amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija
lugas Silvija varoņi Gregs, Keita, Filisa, Lesli, Toms un,
protams, arī pati meža nimfa Silvija. Silvija ir komēdija
par mīlestību, par to, kā šodienas pragmatisma vilnī
saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīvesprieku.
Izrādē piedalās Aīda Ozoliņa, Evija Skulte,
Dace Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš.
Ieeja: iepriekšpārdošanā 8 EUR, izrādes dienā 10 EUR
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