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Salacgrīvas novada

izdevums

Novada domes sēdē novembrī pieņemtie lēmumi
 ! Saskaņoti Salacgrīvas pilsētas tir-
gus pārvaldītāja Ginta Ostapko izstrādātie 
tirgus noteikumi. Tirgus noteiktie darba 
laiki - no pirmdienas līdz ceturtdienai 
no plkst. 8 līdz plkst. 14, piektdienā un 
sestdienā no plkst. 6 līdz plkst. 14.
 ! Apstiprināti 11 izpildrīkojumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 
kārtībā no 11 Salacgrīvas novada īpašumu 
īpašniekiem un lietotājiem
 ! Apstiprināta Salacgrīvas novada at-
tīstības programmas 2013. - 2020. gadam 
vadības grupa un darba uzdevums. Atbil-
dīgais par novada attīstības programmas 
izstrādi - Salacgrīvas galvenais arhitekts 
Guntis Kārkliņš. Izveidota programmas 
izstrādes vadības grupa: Salacgrīvas gal-
venais arhitekts G. Kārkliņš; Salacgrī-
vas novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs; Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultū-
ras un sporta jautājumos Dace Martinso-
ne; Salacgrīvas novada domes izpilddi-
rektors Jānis Cīrulis; Salacgrīvas novada 
domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs 
Ivo Īstenais; Salacgrīvas novada domes 
Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma.

 ! Apstiprināti grozījumi lēmumā Par 
interešu izglītības programmu izvērtēša-
nas, valsts budžeta mērķdotācijas un paš-
valdības fi nansējuma sadales komisijas 
izveidošanu. Komisijā iekļauta Salacgrī-
vas pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis 
vadītāja Baiba Kotāne.
 ! Apstiprināti grozījumi nolikumā 
Jauniešu biznesa plānu konkurss komerc-
darbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā. 
Konkursa īstenošanai piešķirts fi nansē-
jums Ls 20 000 no Salacgrīvas novada 
domes privatizācijas fonda līdzekļiem. 
Konkursa vērtēšanas komisiju ar rīkoju-
mu apstiprina Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs, kurš ir konkursa vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājs.
 ! Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas 
novada domes darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikumā
 ! Nolemts piedalīties Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai atklāta 
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2007. -2013. gadam pa-
sākumā Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem ar projektu Sporta un 
atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” re-
konstrukcija. Projekta kopējās izmaksas - 

Ls 201 306.24, t.sk. attiecināmās izmaksas 
Ls 140 000. Pašvaldības līdzfi nansējums 
projekta īstenošanai - Ls 75 306,24.
 ! Pieņemts lēmums ņemt Ls 25 411 
kredītu no Valsts kases, lai īstenotu Klima-
ta pārmaiņu fi nanšu instrumenta fi nansēto 
projektu atklātā konkursā Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšanai iesniegto 
projektu Saules enerģija siltajam ūdenim 
Salacgrīvas novadā. Valsts kases kredīta 
atmaksas termiņš – 20 gadu ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi. Atliktais maksā-
jums – 1 gads, pamatsummu atmaksāt no 
2012. gada. Aizņēmumu atmaksu garantēt 
ar pašvaldības budžetu.
 ! Nolemts biedrības Marmots projekta 
Par dabu mācies dabā realizācijas gadīju-
mā nodrošināt Ls 417,34 līdzfi nansējumu, 
t.i., 10% no projekta kopējām izmaksām.
 ! Nolemts piešķirt Ainažu Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības 85 gadu jubilejas 
pasākumam fi nansiālu atbalstu Ls 700.
 ! Apstiprināta Salacgrīvas novada ka-
lendāra SALACGRĪVAS NOVADS 2012 
tirgošanas cena Ls 2. To var iegādāties Tū-
risma informācijas centros Salacgrīvā un 
Ainažos

 ! Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas 
novada pašvaldības 2011. gada pamata un 
speciālajā budžetā.
 ! Pieņemts lēmums dibināt kapitālsa-
biedrību ar ierobežotu atbildību Salacgrī-
vas ūdens. Tās mērķis - nodrošināt ūdens-
saimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu, t.i., ūdens ieguvi, uzkrāšanu 
un sagatavošanu lietošanai līdz padevei 
ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no pade-
ves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpo-
juma lietotājam; notekūdeņu savākšanu 
un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām; notekūdeņu attīrīšanu un nova-
dīšanu virszemes ūdensobjektos un attie-
cīgo komunālo pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem.
 ! Par Salacgrīvas novada mūzikas sko-
las direktori apstiprināta Katrīna Borozdina.

 Ar Salacgrīvas novada domes novem-
bra sēdes materiāliem varat iepazīties 
Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 
pirmdienās no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 18.00 vai Salacgrīvas novada do-
mes mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā 
Dokumenti.

Ilga Tiesnese

Nākotnes pilsētas spēle

Pirms ķerties pie lieliem ideju radīšanas darbiem, Nākotnes spēles dalībnieki, stājoties rin-
dā, bez vārdiem noskaidro cits cita dzimšanas dienu un mēnesi. No kreisās - Iveta Kalniņa, 
Gints Šilbergs, Edmunds Birkenbergs, Liene Tiesnese un Koidula Meerente

 22. un 23. novembrī Ainažu kultūras 
namā tika izspēlēta situācijas analīzes un 
ideju radīšanas Nākotnes pilsētas spēle 
Salacgrīvas novads - nākamie divdesmit. 
To rīkoja Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija reģionālo forumu 
ietvaros sadarbībā ar Salacgrīvas novada 
pašvaldību, Britu padomi un biedrību Zi-
nāšanu un inovācijas sabiedrība. Spēles 
laikā tika meklēti radoši un fi nansiāli neie-
tilpīgi risinājumi ekonomiskās aktivitātes 
un sabiedrības līdzdalības rosināšanai Sa-
lacgrīvas novada teritorijā. Tika domāts, 
ka tā varētu stiprināt vietējo ekonomiku, 
izmantojot iedzīvotāju radošo potenciālu. 
Spēle izmantota kā mūsdienīgs sabied-
riskās apspriešanas instruments, kas paš-
valdībai palīdz uzzināt vietējo iedzīvotāju 
skatījumu par Salacgrīvas turpmākās at-
tīstības prioritātēm, jauniem uzņēmējdar-
bības virzieniem un pilsoniskām aktivitā-
tēm. Spēle veidota pēc sāncensības princi-
pa - komandas sacentās par labākās idejas 
izstrādi. 
 Analīzes un ideju radīšanas Nākotnes 
pilsētas spēlē Salacgrīvas novads - nāka-
mie divdesmit piedalījās 26 Salacgrīvas 
novada dažādu vecumu, jomu un piere-
dzes cilvēki - uzņēmēji, pensionāri, sko-
lēni, studenti un pašvaldības pārstāvji. 
6 grupās strādājot, viņi radīja 40 visdažā-
dākās idejas. Katrai komandai no savām 
iecerēm bija jāizvēlas viena un 10 spēles 
posmos tā jāizstrādā līdz biznesa idejai. 
 Otrās dienas pēcpusdienā komandas 
ekspertiem un pārējiem spēles dalībnie-
kiem rādīja savas nākotnes idejas. Zaļā 
komanda prezentēja savu ideju Otrās 
mājas. Zilā komanda atrādīja ieceri par 
Bocmaņa laukuma vēsturisko atdzimša-
nu Muzejs kā pūra lāde. Oranžā komanda 
stāstīja par ideju veidot inovatīvu centru 
- SIA Jūras māja. Uzņēmuma attīstībai 
tiks izmantotas jūras aļģes, niedres un jū-
ras malā izskalotie koki, gliemežvāki un 
stikli un, protams, jūras ūdens. Savu plā-
nu veidot Salacgrīvā Bocmaņa bazāru jeb 
pilsētu pilsētā atrādīja Sarkanā komanda. 
Projektā paredzēts apdzīvot, atjaunot un 
atdzīvināt veselu pilsētas kvartālu - sākot 

no pilskalna līdz pat AS Brīvais vilnis ra-
žotnei. Par pavārmākslas festivālu Stūķis, 
kura galvenais varonis būtu kartupelis, 
runāja un stāstīja Dzeltenā komanda. Pro-
vokatīvu, inovatīvu un nedaudz traku ide-
ju prezentēja Baltā komanda. Viņu iecere 
radīt Prieka māju - telpu negatīvo emociju 
novēršanai un laimes hormona radīšanai. 
 Abas dienas komandu darbu vērtēja 
visnotaļ nopietni eksperti: novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, domes 
ekonomiste-plānotāja Ināra Lazdiņa un 
galvenais arhitekts Guntis Kārkliņš. Iz-
sakot savus vērtējumus, eksperti vēlēja 
iesākto turpināt. D. Straubergs uzsvēra: 
- Kopējais rezultāts ir pozitīvs. Esam gu-
vuši 40 jaunu ideju pašvaldības attīstībai. 
Dažas īstenojamas tūlīt, citām nepiecie-
šams ilgāks laiks, bet galvenais, ka tās pa-
redz novada tālāku attīstību un investīciju 
piesaisti.
 Visi spēles dalībnieki, eksperti un no-
vērotāji balsojot noteica labāko nākotnes 
spēles ideju. Vispārējas ovācijas un atzi-
nību guva Baltās komandas - Gundegas 
Upītes, Lauras Tomsones, Koidulas Mee-
rentes un Jāņa Lipsberga - prezentētā ideja 
par Prieka mājas izveidi.
 Visi spēles dalībnieki kā viens atzina - 
šī bija ļoti laba iespēja aktīvi līdzdarboties 
un sniegt savu ieguldījumu pašvaldības 
attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk ie-
pazīt citus sabiedriski aktīvus novada pār-
stāvjus. Iegūtas jaunas prasmes un zinā-
šanas radošu ideju izstrādē, formulēšanā, 
pasniegšanā un pilnveidošanā. Tas ne tikai 
palīdzēs turpmākajā dalībnieku saskarsmē 
ar pašvaldību, iesniedzot priekšlikumus 
dažādu jautājumu risināšanā, bet arī sek-
mēs pašu profesionālās iemaņas. Šādas 
ideju spēles noteikti jāturpina.
 Spēles Salacgrīvas novads - nākamie 
divdesmit rezultāti noteikti noderēs nova-
da Attīstības programmas 2013. - 2020. 
gadam izstrādē. Šīs aktīvās divu dienu 
norises parādīja, ka novadā dzīvo radoši 
cilvēki, kuriem rūp tā attīstība, un, pār-
spriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir 
iespējams uzlabot apkārtējo dzīvesvidi.
 Spēles vadītāja Vita Brakovska teica, 

Savu projekta ideju - Prieka māju jeb laimes hormona gūšanas vietu - prezentē Baltā ko-
manda - no kreisās Gundega Upīte, Laura Tomsone un Jānis Lipsbergs

ka viņa vadījusi jau desmit šādu spēļu: 
- Katrā vietā ir savas niansītes. Man 
prieks, ka cilvēki uzsila, parādījās ener-
ģija. Sākumā nebija viegli, piejūras cilvē-
kiem ir savs sīkstums. Jūtos gandarīta, bet 
viss pārējais ir jūsu pašu rokās. Uzskatu, 

ka jāīsteno ideja par pavārmākslas festi-
vālu «Stūķis». Runājot par «Prieka māju», 
jājautā - vai spējam pārkāpt pāri tam, ko 
citi par mums saka?

Ilgas Tiesneses
teksts un foto
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Valsts svētku priekšvakarā Salacgrīvā 
sumina Goda pilsoni un gada labākos

 Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 
Salacgrīvas vidusskolā notika svinīgais sa-
rīkojums, kurā tradicionāli atskatījāmies uz 
krietnajiem līdzcilvēkiem, labajiem darbiem 
savai pilsētai, novadam, tātad Latvijai, un 
visi kopā lūdzām Dievs, svētī Latviju! 
 Savā vienpadsmitajā svētku uzrunā nova-
da domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs 
nerunāja par tiem, kuri izcīnīja mums brīvī-
bu, cēla mūsu pilsētu un valsti, tā uzsverot, 
ka viņu vietā runā darbi. - Svētku priekšva-
karā novēlu visiem – mīlēsim vietu, kurā 
dzīvojam! Katru rītu ceļoties un vakarā do-
doties pie miera, paskatīsimies visapkārt un 
apzināsimies, ka šī vieta, ko mēs ar savām 
rokām esam cēluši un būvējuši, ir visjau-
kākā un vismīļākā, tikai vajag to saskatīt. 
Tad ikdienas rūpes un domas par aizbraucē-
jiem vairs neliksies tik drūmas. Sveicu visus 
valsts dzimšanas dienā un novēlu vislielā-
kos panākumus, vislielāko mīlestību pret 
apkārtē jiem, sev tuvajiem un sevi! - vēlēja 
D. Strau bergs. 
 Kā pirmos salacgrīvieši godināja bijušos 
zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis darbinie-
kus, šobrīd krietnos plostnieku vīrus Raiti 
Alksni, Imantu Danci, Gunti Kalvišķi, Jāni 
Kalvišķi, Ēriku Šmitu, Juri Rozmiaņecu un 
Juri Smalko. Viņi goda vietā - Jahtu lauku-
mā - nolikuši Salacgrīvas ostas mola sāku-
ma akmeni. Kā tas noticis, svētku dalībnieki 
varēja noskatīties Arvīda Šimja dokumentā-
lajā īsfi lmā. Filmiņā kolhoza priekšsēdētājs 
Alfrēds Šlisers stāsta, kā kolhoza vīri, akme-
ņus vedot no tuvākas un tālākas apkārtnes, 
cēla molu: - Katru gadu pa simts metriem uz 
priekšu tas tika būvēts. Ziemeļu mols tā arī 
neskaitās pabeigts, tam vajadzēja jūrā stiep-
ties līdz tās 3,5 metru dziļumam.
 Raitis Alksnis atminējās: - Kad 1959. ga-
dā pēc Alfrēda Šlisera iniciatīvas sāka būvēt 
Salacgrīvas ostu, nebija ne valsts fi nansēju-
ma, ne projekta. Ja toreiz to neizdarītu, os-
tas celtniecība noteikti ievilktos uz daudziem 
gadiem, varbūt tā pat netiku uzbūvēta. To 
akmeni vīri atrada turpat jūrmalā – skulp-
tors Guntis Kalvišķis iekala «Brīvais vilnis 
1959.». Nezinām, cik šis darbs ir mākslinie-
ciski pilnvērtīgs, bet vēsturiski pilnvērtīgs 
tas ir noteikti. Bet ar to vien, ka akmens no-
likts goda vietā, vīriem vēl nav gana. Raitis 
un viņa kolēģi ļoti cer, ka Jahtu laukums nā-
kotnē izveidosies par miniatūru Salacgrīvas 
vēstures laukumu, un akmens stāvēs, kamēr 
pastāvēs Salacgrīva. 
 Stāsts par ostas mola akmens nolikšanu 
goda vietā bija ievads svētku svarīgākajam 
notikumam – Salacgrīvas novada Goda pil-
soņa cildināšanai. Sveicot 2011. gada Salac-
grīvas novada Goda pilsoni, domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra: - Laiks 
ir atsijājis graudus no pelavām, un mēs šo-
dien suminām Salacgrīvas novada Goda pil-
soni – cilvēku, kurš visu savu mūžu atdevis 
Salacgrīvai un vadībā būvēta osta, pilsēta, 
«Brīvais vilnis». Tas ir Alfrēds Šlisers. Milzu 
aplausiem skanot, kājās stāvot, cilvēki zālē 
sveica ilggadējo zvejnieku kolhoza priekšsē-
dētāju. Pēc Goda pilsoņa nozīmes saņemša-
nas un parakstīšanās Goda grāmatā Šlisera 
kungs teica lielu paldies visiem aktīvajiem 
darboņiem, kuri viņam palīdzēja, un visiem 
šīs dienas sveicējiem: - Lai Salacgrīvas no-
vads attīstās tāpat kā līdz šim no Ainažiem 
līdz pat Duntei. Darba veterāniem vēlu stip-
ru mūža dzīvošanu!
 Dāvanas un ziedus novada Goda pilsonis 
saņēma gan no bijušajiem kolēģiem, gan ga-
dos jaunākiem salacgrīviešiem. AS Brīvais 
vilnis vārdā bijušo priekšsēdētāju sveica Ina 
Melnalksne. Viņa teica: - Mīļo priekšsēdē-
tāj! Jūs sen bijāt pelnījis to medāli, kas jums 
pie krūtīm tagad. Man prieks, ka šodien tā 
domā ne tikai bijušie un esošie brīvvilnieši, 
tā domā visa Salacgrīva. Savulaik jūs teicāt 
vārdus: „Man pieminekli neceliet, es jau to 
esmu jau izdarījis”. Tā arī ir – jūsu celtais 
piemineklis stāvēs, vienalga, kādas vētras 
pāri brāzīsies. Mums, jaunajiem, ir jāmācās 
no jums, kā neliekties, kā nelocīties kā nied-
rei vējā, bet pastāvēt un turēt savu cēlo mēr-
ķi augstāk par visu. Ja mēs to iemācīsimies, 
Latvija zels un ziedēs! Paldies jums par to!
 Jau sesto gadu pēc kārtas salacgrīvieši 
noteica cienītākos, populārākos, rosīgākos 
un darbīgākos cilvēkus izglītībā, kultūrā, 

sportā, sociālajā aprūpē un medicīnā un sa-
biedriskajā darbībā. Apzināta tika veiksmī-
gākā iestāde vai uzņēmums un labākā ģime-
ne. Otro gadu salacgrīvieši sveica arī Gada 
jaunieti. 
 Nominācijai Gada salacgrīvietis izglītībā 
šogad bija izvirzītas 3 Salacgrīvas vidus-
skolas skolotājas: Ruta Valeniece, Inta Cir-
ša un Lolita Valaņina. Gada balvu izglītībā 
– vitrāžas zivi - saņēma I. Cirša. Kolēģi par 
viņu teic: - Vai kāds ir padomājis, kāda būtu 
skola bez Intas? Tumša, skumja un pelēka. 
Saņemot apbalvojumu, Inta jutusies tā, it kā 
tas būtu  Triju zvaigžņu ordenis: - Zīmīgi, ka 
šo apbalvojumu saņemu skolā, kas ir mana 
darbavieta kopš 1987. gada. Paldies kolē-
ģiem, kuri mani atbalsta un ir kopā ar mani.
 Nosakot 2011. gada salacgrīvieti kultūrā, 
visvairāk balsots par Agru Jankovsku, Iman-
tu Klīdzēju un Valentīnu Kalniņu. Par gada 
kultūras cilvēku V. Kalniņu salacgrīvieši 
saka: - Ja viņa kādam darbam ķeras klāt, ir 
100% pārliecība, ka rezultāts būs teicams. 
Enerģiska, radoša, centīga un ar labu gau-
mi - tā Valentīnu raksturo draugi. - 35 gadi 
uz skatuves paskrējuši nemanot, - stāsta pati 
Valentīna. - Mīlestība uz deju stiprināju-
si mani dzīvot, radoši strādāt, censties, lai 
visiem būtu interesanti. Liels paldies par 
mana darba novērtēšanu!
 Par izciliem sasniegumiem sportā izvirzī-
ti novada 3 jaunie, talantīgie sportisti – Dāvis 
Melnalksnis, Anete Kociņa un Kaspars Tīk-
lenieks. Par šī gada labāko sportistu Kasparu 
treneris Kaspars Močāns saka: - Foršs pui-
ka. Ikdienā kluss, sirsnīgs, izpalīdzīgs, bet 
ar skaidriem mērķiem - startēt Olimpiskajās 
spēlēs. 
 No trim nominācijai Gada salacgrī-
vietis sabiedriskajā darbā izvirzītajām 

kandidatūrām - Gunta Berga, Inas Melnalks-
nes un Rutas Valenieces - par populārāko 
atzīta R. Valeniece. - Erudīta, atsaucīga, ar 
lielām darba spējām, prot pārliecināt, iein-
teresēt un aizraut ar idejām, zināšanām un 
darbu, - tā domā viņas kolēģi. - Man vien-
kārši rūp apkārt esošie cilvēki, mani skaro-
šie notikumi un lietas. Es turpināšu iesākto, 
un lai mums visiem veicas šajā brīnišķīgajā 
novadā! - savā uzrunā pateicās Ruta.
 Nominācijā Salacgrīvas Gada jaunietis 
no trim izvirzītajām kandidatūrām – Ievas 
Rozmiaņecas, Laines Karlsones un Lauras 
Tiesneses - lielākais salacgrīviešu atbalsts 
tika Laurai. Apbalvojumu par brīvprātī-
gā darba popularizēšanu un starptautiskās 
jauniešu nometnes rīkošanu saņēmu arī es, 
Lauras mamma. Laura šobrīd mācās Skoti-
jā Stirlingas universitātē un savā pateicības 
vēstulītē raksta tā: - Viens nu man ir skaidrs 
– patīkami pārsteigt un sagādāt prieku sa-
lacgrīvieši patiesi māk! Liels paldies par to! 
Manā sejā manāms plašs smaids. Ko es varu 
pateikt? Galvenais jau ir darīt. Jūs esat at-
balstījuši mani, tagad es cenšos darīt labas 
lietas kopā ar jums. Drīz tiekamies! No sirds 
paldies! 
 Par gada labākajiem sociālajā aprūpē un 
medicīnā bija ieteikti Anita Holma, Skaidrī-
te Eglīte un organizācija Sarkanais Krusts. 
Balvu par ieguldīto darbu pilsētas iedzīvo-
tāju sociālās labklājības nodrošināšanā sa-
ņēma Salacgrīvas Sarkanā Krusta nodaļas 
pārstāves Ilga Līdaka un Maiga Ennīte. Ilgas 
kundze teica: - Cik varam, tik strādājam, ai-
cinām palīgā, un paldies visiem!
 Par veiksmīgu piedalīšanos ES projektos, 
sistemātisku pilsētas infrastruktūras sakār-
tošanu un labiekārtošanu, par rezultatīvu 
sadarbību ar jauniešiem, NVO un uzņēmē-

jiem, teicamu novada tēla prezentēšanu un 
attīstīšanu par Gada uzņēmumu šoreiz atzī-
ta Salacgrīvas novada dome. Nominācijai 
pieteiktas vēl bija AS Brīvais vilnis un SIA 
Acteks. Saņemot šo apbalvojumu, novada 
domes priekšsēdētājs uzsvēra: - Domāju, ka 
mēs visi kopīgi darām lielus un mazus dar-
bus. Paldies par atzinību!
 Melnalkšņi, Ķūrēni un Jankovski šogad 
ieteikti populārākās un rosīgākās ģimenes 
nominācijai. Par 2011. gada ģimeni salacg-
rīvieši noteica Melnalkšņus. - Aktīvi, rado-
ši, sabiedriski visās jomās – sportā, mā-
cībās, mākslā, - tā par viņiem teic vietējie. 
Runājot ģimenes vārdā, I. Melnalksne patei-
cās vispirms jau saviem vecākiem un vec-
vecākiem: - Mēs jau piektajā paaudzē esam 
salacgrīvieši un ļoti, ļoti mīlam šo vietu. 
Novēlam, lai Salacgrīva plaukst un veido-
jas par tādu vietu, no kuras nekad negri-
bas braukt projām un vienmēr gribas at-
griezties. Tā ir brīnišķīga sajūta - būt starp 
savējiem. Aizej uz «Brīvo vilni» – esi starp 
savējiem, atnāc uz skolu – pie savējiem, 
aizej uz jebkuru vietu – domi, pastu, aptie-
ku vai veikalu – visur, visur priekšā savējie. 
Tā, manuprāt, ir vislielākā laime - būt starp 
savējiem.
 Pēc kopīgas fotografēšanās kultūras 
nama direktore Pārsla Dzērve aicināja ikvie-
nu savā sirdī paņemt līdzi šīs dienas skaistos 
un sirsnīgos vārdus, lai no tiem izaug labi 
darbi un lai tie dara stipru Salacgrīvu un līdz 
ar to mūsu Latviju. Īsts saldais ēdiens bija 
Rīgas Doma kora skolas zēnu koncerts. Bet 
18. novembrī Lielsalacas evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā notika svētku dievkalpojums 
un dziedāja koris Dvēseles dziesma. 

Ilga Tiesnese

Aptaujas Gada 
salacgrīvietis, 
uzņēmums, 
ģimene 
2011. gada no-
minanti - smai-
dīgi, gandarīti 
un apmierināti: 
no kreisās 
Melnalkšņu ģi-
mene – Aigars, 
Līva, Dāvis 
un Ina, Inta 
Cirša, Valen-
tīna Kalniņa, 
Sarkanā Krusta 
pārstāves Ilga 
Līdaka un Mai-
ga Ennīte, Ruta 
Valeniece, Dag-
nis Straubergs, 
sēž novada 
Goda pilsonis 
Alfreds Šlisers 
un Inta Vāvule

Vīri, kas cēla Salacgrīvas ostas molu 1959. gadā 
un domā par tā vēsturiskās piemiņas saglabāša-
nu šodien: Imants Dancis, Raitis Alksnis, Guntis 
Kalvišķis un Jānis Kalvišķis

Salacgrīvas Goda grāmatā parakstās novada 
Goda pilsonis Alfrēds Šlisers
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4. Patriotiskās dzejas
konkursa grāmatas atvēršana
 Dienā, kad Latvijas valsts svi-
nēja Lāčplēša dienu, Salacgrīvas 
vidusskolā pulcējās mūsu novada 
skolēni, kuri 2010. gada rudenī 
piedalījās 4. Patriotiskās dzejas 
konkursā Mani vārdi Latvijai. 
Reizē ar senākajām atmiņām par 
Latvijas valsts armijas uzvaru pār 
Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā 
saukto Bermonta karaspēku, kad 
1919. gada 11. novembrī Rīgā 
izšķīrās 1918. gada 18. novem-
brī dibinātās Latvijas Republikas 
liktenis, skaudro atbrīvošanas 
ceļu atmiņu pavedienos palīdzēja 
izstaigāt 12.b klases puiši Dāvis 
Melnalksnis, Elvijs Veide, Mikus 
Gorbuņs un Gusts Gustavs Zvī-
nis. Patīkami, ka nelielo svētku 
koncertu papildināja Salacgrīvas 
mūzikas skolas audzēkņi Li-
nards Kupcis, Reinis Maurītis, 
Kristians Kacars, Karolina Zvej-
niece, Asnāte Kalniņa un Emīls 
Eglītis. Lirisku noskaņu ienesa 
Artas Zundes vadītais meiteņu 
ansamblis, kuram šī bija pirmā 
uzstāšanās.
 Sarīkojuma laikā bija iespēja 
aplūkot Lāčplēša dienai veltītu 
izstādi, kurā skolas bibliotekāre 
Ināra Ādmīdiņa sarūpējusi pla-
šu materiālu klāstu par Lāčplēša 
Kara ordeņa vēsturi un Salacgrī-
vas novada karavīriem, kuri pie-
dalījušies Latvijas brīvības cīņās. 
 Ar novada domes, Salacgrīvas 
bibliotēkas, Valsts Kultūrkapitāla 
fonda, Vidzemes plānošanas re-
ģiona un SIA Tipografi ja-Ogre 
atbalstu tapis radošo darbu krā-
jums Mani vārdi Latvijai, kurā 
ievietoti 17 dzejas un prozas dar-
bi, kā arī 9 zīmētāju darbi. Visus 
Salacgrīvas novada uzvarētājus 
un viņu pedagogus sumināja 

Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas 
vadītāja Hedviga Inese Podziņa, 
rosinot jaunam konkursam, ko 
izsludinās 2012. gada 11. jan-
vārī. Pārējie krājumā ievietoto 
darbu autori un viņu pedagogi 
šos krājumus saņems 5. Vidze-
mes patriotiskās dzejas festivāla 
laikā 2012. gada 11. novembrī. 
Drīzumā Salacgrīvas bibliotē-
ka nogādās šo krājumu uz tām 
40 Vidzemes reģiona skolām, kas 
piedalījās 4. Patriotiskās dzejas 
festivālā.

Pārsla Zvejniece,
Salacgrīvas vidusskolas 

skolotāja

Salacgrīvas muzejā jauna izstāde
Izglītības vēsture Salacgrīvā

 2011. gads muzejam pagājis, 
strādājot Salacgrīvas vidusskolas 
90 gadu jubilejas zīmē. Gatavo-
šanās šai nozīmīgajai gadskārtai 
rosināja izzināt novada izglītības 
un skolu pirmsākumus, kas mūs 
aizved 300 gadu tālā pagātnē.
 Pētījums aptver teritoriju, kurā 
ietilpst Salacgrīva un kādreizējie 
Vecsalacas un Svētciema pagas-
ti, un skolas, uz kurām mācīties 
sūtīja novada bērnus. Tās ir lu-
terāņu un pareizticīgo draudzes 
skolas Salacgrīvā, Korģenē, Kui-
vižos, Cērpēnos, Mežmeinikos, 
Vecsalacas muižā, Kuiķulē un 
Svētciema muižā. Neesam pē-
tījuši Ainažu un Ķirbižu skolas 
vēsturi, jo šīs divas apdzīvotās 
vietas gan piederēja Lielsalacas 
evaņģēliski luteriskajai draudzei, 
tomēr administratīvi atradās citos 
pagastos.
 Pētniecībā izmantoti Latvi-
jas Valsts arhīva materiāli - 
1926. gadā rakstīta Salacas pa-

gasta hronika un Salacgrīvas 
pamatskolas pārziņa 1937. gada 
pieraksti par Salacgrīvas pilsē-
tas pamatskolas pirmsākumiem, 
vēsturiskas ziņas par Svētciema 
pagasta skolām un ziņas no sko-
lotāja Aleksandra Skujiņa perso-
nīgā arhīva un viņa veiktajiem 
pētījumiem Latvijas PSR Cen-
trālajā Valsts arhīvā. Izmantots 
arī limbažnieka Ērika Birkmaņa 
pētījums par Limbažu novada 
skolu vēsturi, kas publicēts Au-
seklī 1991. gadā.  Elektroniskā 
sarakstē esam ieguvuši izziņas 
materiālu no Dzintara Roskes 
Zviedrijā. Ar Kuiķules vēstures 
materiāliem mums palīdzējusi 
arī saviesīgās biedrības Svēt upes 
lauva aktīviste lauviete Māra 
Lejniece.
 Ideja, ka inteliģentas sabied-
rības veidošanā katrā miestā vai 
mazpilsētā liela nozīme ir ie-
spējai uz vietas iegūt izglītību, 
nav oriģināls jaunatklājums, bet 

neapgāžama patiesība. Par to 
liecina tādu mazo skoliņu iegul-
dījums lauku jauniešu skološanā 
kā Mežmeiniki jeb Ausekļa pa-
matskola, Jemekļu, vēlāk Kor-
ģenes pamatskola Vecsalacas 
pagastā un Kuiķules luterāņu un 
Silkalnu pareizticīgo pamatskola 
Svētciema pagastā. Salacgrīvā 
liels sasniegums bija 1876. gadā 
uzceltais luterāņu draudzes sko-
las nams Krasta ielā un gandrīz 
100 gadu vēlāk - mūsu jaunā 
vidusskola. Pēdējā uz visiem 
laikiem pielika punktu mācībām 
divās maiņās un deva iespēju 
visiem mācīties vienuviet gai-
šās, siltās un pagājušā gadsimta 
70. gadiem atbilstoši labiekārto-
tās telpās.
 Aicinām apskatīt muzeja eks-
pozīciju, papētīt senās fotogrāfi -
jas. Varbūt izdodas kādu pazīt?!

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja 
Hedviga Inese Podziņa demonstrē 
4. Patriotiskās dzejas festivāla 
dzejoļu krājumu

Pa dzīves raibajām notīm
Mēs visi kopā ejam.
Pa dzidro oktāvu kalniem
Augšā un lejā.
Tā melodija, ko dziedam,
Kas to ir devis?
Un kas ir tā dziesma, kas paliek,
tā dziesma, kas paliek aiz tevis?
 Vēsturi katra valsts un katra 
paaudze pielaiko sev kā tērpu. 
Daudziem patīk bruņukrekli un 
septiņjūdžu zābaki, kas liecina 
par uzvarām iekarotajās zemēs. 
Var lepoties arī, spīguļojot zel-
tā un dārgakmeņos. Vislielākais 
kārdinājums ir piegriezt vēsturi 
pēc sava prāta. Meistaru netrūkst. 
Tie strādā jau tad, kad notikumi 
vēl tikai risinās. Pēc tam var gan 
pielikt, gan nošņāpt. Vissvarīgā-
kā ir apdare, kaut ko paslēpjot 
padrēbē vai izceļot. Var sadrapēt 

tik sarežģīti, ka pie skaidrības 
netiks vairāku paaudžu laikā. Ga-
dās, ka pasūtītājs pieprasa vēsturi 
sašķērēt gabalos. Pēc gadu sim-
tiem tad jāmokās, atkal kopā lie-
kot. Tomēr nav drošības, ka viss 
būs tieši tā, kā patiesībā noticis. 
Ārdot un no jauna šujot, vīlēs 
vien daudz kas pazūd.
 Tādēļ, lai atcerētos savu vēs-
turi un pieminētu savus varoņus, 
par godu Lāčplēša dienai 11. no-
vembrī Salacgrīvā no Bocmaņa 
laukuma uz Salacgrīvas kapiem 
svinīgā lāpu gājienā devās aptu-
veni 30 lielu un mazu Salacgrīvas 
novada iedzīvotāju un zemessar-
gu. Gājienu pavadīja orķestris, 
kas uzturēja patriotisku noska-
ņu.  Domāju, katrs, rokās nesot 
degošu lāpu un ejot šajā gājienā, 
izjuta cieņu pret Latvijas brīvī-

bas cīnītājiem, kuriem par godu 
11. novembri atzīmē kā Lāčplēša 
dienu. Pie kapsētas bija iekurts 
liels ugunskurs un gājiena dalīb-
niekus sagaidīja folkloras grupa 
Cielava. Salacgrīvas kultūras 
nama kultūras darba organizatore 
Inese Jerāne, godinot senos no-
tikumus, nedaudz pastāstīja par 
vēsturi. Vēlāk visi gājiena dalīb-
nieki kopā ar Cielavu dziedāja 
karavīru dziesmas. Zemessargi 
un piederīgie devās nolikt ziedus 
un atdot godu mirušajiem Salac-
grīvas puses karavīriem.
 Vēsture nav svece, ko var tu-
rēt zem pūra cerībā, ka tā izdegs 
un izdzisīs. Gaismas dēļ to nevar 
noslēpt. Gadās, ka liesma aizde-
dzina pūralādi un sadeg viss, kas 
bēdzināts.

Monta Homka

11. novembris - Lāčplēša diena

Lāpu gājienu Lāčplēša dienā tradicionāli ved pūtēju orķestris

 Ainažos koncerts, veltīts 
valsts svētkiem, 17. novembra 
vakarā sākās ar kora Krasts iz-
pildīto valsts himnu, kurai pie-
vienojās lieli un mazi koncerta 
apmeklētāji. Ainažu pilsētas pār-
valdniece Ilona Jēkabsone, sumi-
not vietējos labos gariņus, kuri 
domā un rada, lai pilsētiņas dzīve 
būtu pilnasinīga, aicināja visus 
domāt pašiem, rīkoties pašiem, 
lai mēs dzīvotu labākā - rītdienas 
Latvijā. 
 Savu pienesumu un varēšanu 
ainažniekiem, radiem un vie-
siem, kuri bija ieradušies uz svēt-
kiem Ainažos, izrādīja kultūras 
nama pašdarbnieku saime – gan 
Krasta patriotiskās dziesmas, 
gan Agras Jankovskas mūzikas 
pulciņa mazo vokālistu snie-
gums, gan mazo dejotāju drais-
kais un bezbēdīgais dejas solis 

lika aizdomāties, kur tad slēpjas 
latvieša spīts un dzīvotgriba. - No 
sentēvu dainām, no turienes mū-
sos tas spīts, no sentēvu koptām 
un lolotām tradīcijām, no turie-
nes spēks, kas Latvijas vārdu 
liek skandēt skaļāk kā citkārt, no 
pašu entuziasma un neatlaidības 
savu darbu padarīt godam, lai 
pašiem un citiem prieks!
 Svētku kulminācija bija lāpu 
gājiens, kas pa tumšajām Ainažu 
ieliņām aizvijās līdz pilsētas tēva 
Jāņa Asara piemiņas vietai, bet 
noslēgumā mūsu – ainažnieku – 
cieša apņemšanās savas domas, 
darbus un pūliņus veltīt labākai 
Latvijai nākotnē līdz ar gaismas 
dzirkstelītēm uzvirmoja naksnī-
gajās debesīs. Gan jau mūs kāds 
sadzirdēs!

Zintis Sārs
Ainažos

Valsts svētki
Ainažos

Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit...
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – astoņpadsmit!

Noteikti fotokonkursa Salacgrīvas novads uzvarētāji
 17. oktobrī noslēdzās foto-
biedrības Salacgrīva izsludinā-
tais fotokonkurss Salacgrīvas 
novads. Tā mērķis bija uzzināt 
skaisto un īpatnējo individuālo 
redzējumu, kas asociējas ar vār-
du salikumu Salacgrīvas novads 
un ir attēlots fotogrāfi jā. 
 Savus darbus fotokonkursam 
iesūtīja fotogrāfi  no visa Salac-

grīvas novada – autori no Aina-
žiem, Mērniekiem, Liepupes, 
Tūjas un Duntes, par salacgrīvie-
šiem nemaz nerunājot. 
 Fotokonkursa laikā žūrija vis-
pirms izvēlējās labākās fotog-
rāfi jas novada kalendāram, bet 
pēc tam visus iesūtītos darbus 
vērtēja neatkarīgs eksperts - fo-
togrāfs, kino un foto režisors, 

fotoprojektu organizators, fo-
tomākslas kritiķis, fotogrāfi jas 
estētikas vēstures lektors Vilnis 
Auziņš. 18. oktobra pēcpusdienā 
sākās 18 autoru 82 iesūtīto dar-
bu izvērtēšana, kas noslēdzās ļoti 
vēlā vakarā. Pēc spraigām saru-
nām, strīdiem un dziļdomīgas 
klusēšanas izvēlējās 13 darbus, 
kas nu redzami novada jaunajā 

kalendārā. Liels paldies Auziņa 
kungam par mums atvēlēto laiku 
un padomiem, ko saņēmām bilžu 
vērtēšanas procesā!
 Ņemot vērā fotokonkursa 
tēmu - Salacgrīvas novads, par 
labāko viņš atzina Toma Grīn-
berga akmeņainās Vidzemes 
jūrmalas fotogrāfi ju, otrs la-
bākais – Imanta Klīdzēja darbs 

Tūjas steķis, savukārt 3. vieta 
Matīsa Lubiņa randu pļavas foto-
grāfi jai. Fotomākslas kritiķis vēl 
atzīmēja Lienes Brunzetes foto 
Salacgrīvas jūrmala, I. Klīdzēja 
darbu Daba un Pētera Priekuļa 
fotogrāfi ju Vējš Veczemju klintīs. 

Ilga Tiesnese



4   "   SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS 2011. gada 3. decembris

Lauvu Dienas
centram - 10!

 Cik ātri paiet laiks, cilvēks 
saprot tikai tajos brīžos, kad tiek 
aicināts uz kādu jubileju vai pats 
saņem ziedus dzimšanas dienā. 
Līdzīgi bija arī man, kad saņē-
mu uzaicinājumu piedalīties Sa-
lacgrīvas Dienas centra fi liāles 
Lauvās 10 gadu jubilejā 19. no-
vembrī. Vai tiešām jau pagājis 
10 gadu no tās 11. novembra 
pēcpusdienas 2001. gadā, kad 
svinīgi tika griezta Dienas cen-
tra fi liāles atklāšanas lente un 
skanēja meiteņu ansambļa Puķes 
dziedātās dziesmas? Laiks skrien 
nemanot...
 - Mēs nākam no bērnības sa-
vas, - tā ielūgumos kopā tika 
aicināti bijušie un esošie Lauvu 
bērnistabas apmeklētāji. Jā! Tie-
ši tā lielie un mazie sauc Dienas 
centra fi liāli Lauvās. Bērnistabas 
vadītāja Laila Rozenberga prie-
cājās redzēt tik kuplā skaitā sa-
nākušos viesus: - Katrai dienai 
ir savs brīnums. Arī pie mums 
tas ir noticis, un mēs esam sati-
kušies, lai pakavētos atmiņās par 
kopā pavadīto skaisto laiku. Mēs 
bijām kopā gan jautros un prie-
cīgos, gan skumju brīžos. Tinot 
atmiņu kamolīti, viņa mudināja: 
- Ļausimies atmiņām un saliksim 
kopā labās domas, pārdomāsim 
labos darbus, pateiksim labus 
vārdus saviem draugiem.
 Katrs ciemiņš dalījās savās 
atmiņās par kopā pavadīto laiku. 
Anete atcerējās kopīgos pārgājie-
nus un radošās darbnīcas, savu-
kārt Zanda - to reizi, kad bērnis-
tabā palikuši pa nakti. Kurš vairs 
atceras, cik dziesmu tajā reizē 
izdziedātas un kādas tik sarunas 
runātas! Inta atminējās kopīgās 
ekskursijas, Lieldienu svinēšanu 
ar olu ripināšanu un, protams, 
pārgājienus. 
 Toma un Zandas mamma 
Dagnija teica lielu, lielu paldies 
Lailai par pacietību un novēlēja 
izturību. Arī Salacgrīvas Die-
nas centra vadītāja Liene Eglīte 
sveica Lauvu bērnistabu jubile-
jā un pasniedza Lailai Salacgrī-
vas novada domes pateicību par 
radošu un veiksmīgu darbu ar 
jauniešiem visus šos 10 gadus. 
Savukārt pati Laila bija sarūpē-
juši mīļas un jaukas dāvaniņas 
visiem viesiem. - Paldies, par to, 
ka man bija iespēja būt kopā ar 
lielajiem un mazajiem bērniem, 
paldies par atbalstu un labajiem 

vārdiem! Grāmatzīmes ar lauvas 
attēlu un jauku dzejolīti nu rotās 
daudzu lasītās grāmatas. Arī paši 
bērnistabas apmeklētāji bija sa-
rūpējuši apsveikumu Lailai. Pēc 
Anetes un Zanes dziedātās dzies-
mas bērni un nu jau jaunieši svei-
ca centra vadītāju: - Te nu mēs 
esam, tavi bērni, cits lielāks, cits 
mazāks, dažs pārcēlies uz dzīvi 
citur, cits izaudzis un izveidojis 
savu ģimeni. Bet tevis iedotā la-
bestība paliek. Mēs tev dāvinām 
«Labo vārdu vācelīti», ja kādreiz 
top skumji, palasi un atceries 
mūs!
 Savs sakāmais bija Lauvu tau-
tas nama vadītājai Indrai Kauli-
ņai: - Esmu ļoti priecīga par labo 
tandēmu, kas izveidojies, mums 
ar Lailu strādājot kopā šos des-
mit gadus. Brīžam saprotamies 
no pusvārda! Īpaši Indra uzteica 
šī pasākuma lielākos palīgus – 
Jutu un Zandu, kuras palīdzēja 
veidot prezentāciju, meklēja dze-
jolīšus un plānoja vakara norisi.
 Jubilejas kliņģeri ar desmit 
svecītēm steidza nopūst visi 
bērn istabas apmeklētāji, lai pēc 
tam ārā ar gaišām domām, laba 
vēlējumiem un klusām cerī-
bām gaisā palaistu 10 gaismas 
lukturīšus.
 Kad bija izskanējušas apsvei-
kuma un pateicības runas, pie-
nāca laiks mierīgām sarunām. 
Salacgrīvas Dienas centra va-
dītāja Liene uzsvēra, ka pirms 
10 ga diem izveidotā fi liāle Lau-
vās sevi ir attaisnojusi. - Labu 

darbiņu toreiz izdarījām. Pārgā-
jieni, ekskursijas, radošās darb-
nīcas, spēles un rotaļas, talkas 
un... Nevar vien uzskaitīt visu, ko 
Lauvās dara „bērnistabas” ap-
meklētāji. Ļoti pozitīvi ir tas, ka 
dažādās nodarbībās piedalās arī 
bērnu mammas, - teica Liene
 Tautas nama vadītāja Indra at-
gādināja, ka Dienas cetrs ir tā vie-
ta, kur bērniem un jauniešiem sa-
tikties un parunāties: - Īpaši daudz 
viņu ir sestdienās. Te viņi darbo-
jas, ir pieskatīti un neklīst apkārt. 
Bērnu šobrīd ir nedaudz mazāk, 
bet bija Ziemassvētki, kad pir-
kām un gatavojām pat 40 paciņu. 
Prieks, ka bērni te ne tikai jauki 
pavada laiku, bet arī ko iemācās.
 Pati bērnistabas vadītāja Laila 
atgādināja, ka bērni paši izdo-
mājuši nosaukumu bērnistaba: 
- Man patīk būt kopā ar viņiem, 
iet pārgājienos un braukt ekskur-
sijās. Katra diena ir citādāka, 
katrs nāk ar savu domu, savu 
„es”.
 Māsas Alīna Viegzdiņa un Juta 
Šēriņa, kuras nu jau izaugušas, 
dzīvo, strādā un mācās Rīgā, kad 
vien ir iespēja, apciemo bērn-
istabu Lauvās, lai uzzinātu, kas 
jauns noticis, kā klājas draugiem 
un Lailai. Juta teica: - Nāku ap-
ciemot Lailu. Viņa mūs atbalstīja 
mācībās un mācīja daudz intere-
santu lietu, paldies viņai par to.
 Novēlu arī turpmāk Lauvu 
bērnistabai mīlestību, sirsnību 
un labu kopā dzīvošanu!

Ilga Tiesnese

Jubilejas kliņģera 10 svecītes pūš bērnistabas bijušie un esošie apmeklētāji

Lauvu bērnistabas vadītāju Lailu Rozenbergu (no labās) sveic Salacgrī-
vas Dienas centra vadītāja Liene Eglīte

 Biedrības Sabiedrība par at-
klātību «Delna» lektori 2. novem-
brī viesojās Zvejniekciema un 
Salacgrīvas vidusskolā, lai runātu 
par jauniešu līdzdalību demokrā-
tijā un korupcijas novēršanā. 
 Nodarbību cikla mērķis ir 
veicināt jauniešu līdzdalību vie-
tējo kopienu dzīvē un pašvaldī-
bas darba uzlabošanā, sekmējot 
pašvaldības darbības atklātību 
un atsaucību vietējo iedzīvotāju 
vajadzībām. Nodarbībās ar jau-
niešiem Delna runāja par to, kas 
ir demokrātija, ko viņi var darīt, 
lai veicinātu demokrātiju un tie-
siskumu, kādu ietekmi uz demo-
krātiju atstāj korupcija un kā to 
mazināt.
 Sabiedriskās domas aptaujās 

jaunieši ir viena no apātiskāka-
jām un apolitiskākajām sabied-
rības grupām, tādēļ īpaši svarīgi, 
lai viņi diskutētu par pilsonisko 
līdzdalību un korupcijas no-
vēršanas nozīmi demokrātijas 
stiprināšanā.
 Jauniešu izglītošanas pro-
grammas gaitā Delna šoruden jau 
viesojusies 10 Latvijas skolās un 
runājusi ar 300 vidusskolēniem. 
Vizītes skolās notiek sadarbībā 
ar F. Eberta fondu un ar Nīder-
landes vēstniecības, Eiropas Ko-
misijas pārstāvniecības, Eiropas 
Parlamenta informācijas biroja 
un Atvērtās sabiedrības institūta 
atbalstu.

Daiga Kļanska,
LETA

Delnas lektori Salacgrīvā - par
jauniešu līdzdalību demokrātijā 

un korupcijas novēršanā

 ! Salacgrīvas novada dome 
piešķīrusi 19 198 latus ūdens un 
kanalizācijas saimniecības sakār-
tošanai Mērniekos. Jau rakstījām, 
ka Dammes pašvaldībai uzdāvi-
nāja 4000 m² zemes, kur uzbūvē-
tas vairākas daudzdzīvokļu mājas. 
Dāvinātājs arī sola apmaksāt mēr-
niecības darbus zemes nodalīša-
nai. Pašvaldības iecere ir uz šīs 
zemes ierīkot ūdens urbumu un 
uzstādīt lokālās attīrīšanas ietai-
ses, liedzot neattīrītiem ūdeņiem 
nonākt Salacā. Pašvaldība aicinās 
kopā daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājus, lai spriestu, vai viņi būs 
gatavi uzņemties jaunizbūvētās 
saimniecības apsaimniekošanu, 
vai to atstās pašvaldības aģentūrai.
 ! Salacgrīvas novada dome, 
piešķirot 2500 latu, atbalstījusi 
sava Tūrisma informācijas centra 
(TIC) vēlmi izdot tūrisma karti, 
kā arī novada brošūru tā populari-
zēšanai. TIC vadītājs Juris Zālītis 
pastāstīja, ka centrā, protams, ir 
dažādi informācijas materiāli – 
par Salacgrīvu, bijušo Limbažu 
rajonu, bet konkrēti par Salacgrī-
vas novadu, ko tūristi nereti prasa, 
nav. Šobrīd tiek vākta un aktuali-
zēta informācija, lai materiāli tap-
tu un nākamā gada sākumā tos va-
rētu prezentēt ne vien, kā ierasti, 
tūrisma izstādēs Rīgā un Tallinā, 
bet, iespējams, arī Viļņā.
 ! AS Brīvais vilnis Salac-
grīvas novada domei uzdāvinājis 
savu īpašumu - Ostas ielu 1. Tā-
dējādi pašvaldība beidzot varēs 
sakārtot Transporta ielas turpinā-
jumu ražošanas teritorijā. Piekļū-
šanai uzņēmumiem ostā nebija 
atstāts publisks ceļš, tika braukts 
pa ražošanas teritoriju, kur se-
gums jau bija ļoti nekvalitatīvs, 
savukārt pašvaldība līdzekļus tur 
ieguldīt nevarēja, jo tas bija svešs 
īpašums. Domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs atzina, ka ceļš 
līdz dāvinājuma saņemšanai bi-
rokrātijas dēļ bija ļoti garš. Mēr-
niecības darbiem Transporta ielā 
pašvaldība piešķīrusi 1350 latu.
 ! Liepupes vidusskolā iece-
rēts bērniem un jauniešiem ār-
pusstundu nodarbībās mācīt kok-
apstrādi. Pagasta etnisko tradīciju 
kopa Skale novembra sākumā 
Latvijas Kopienas iniciatīvu fon-
dā (LKIF) iesniedza izvērtēša-
nai projektu Pulkā nāc - strādāt 
sāc!. Tas paredz darba instrumen-
tu iegādi, lai skolēni pedagoga 
Gundara Āboltiņa vadībā iemā-
cītos iemaņas praktiski lietojamu 
priekšmetu gatavošanā. Jaunās 
prasmes interesentiem atvieglos 
arī profesionālo izvēli. Projekta 
kopizmaksas ir Ls 2500. Salacgrī-
vas novada pašvaldība jau sniegu-
si 10% atbalstu, pārējā summa ir 
LKIF fi nansējums.
 ! Valsts Kultūrkapitāla fonda 

šā gada 3. kultūras projektu kon-
kursā atbalstīts arī Salacgrīvas 
novada projekts Vienpadsmit zaļi 
soli. Tam piešķirts atbalsts - 260 
latu. Sākot ar nākamā gada janvā-
ri, Salacgrīvas novadā, gatavojo-
ties Vidzemes 5. Patriotiskās dze-
jas festivālam, 11 mēnešu laikā 
paredzētas tikšanās ar literātiem.
 ! Salacgrīvas novada dome 
atbalsta ūdensvada ierīkošanu 
mājā Liepupe 4. Līdz šim iedzī-
votāji izmantoja dzeramā ūdens 
brīvkrānu. Darbus veiks un fi nan-
sēs pašvaldības aģentūra Salac-
grīvas komunālie pakalpojumi. 
Uzņēmuma galvenais inženieris 
Aivars Kotāns stāsta, ka aplēsts 
- ūdensvada ierīkošanai vajadzēs 
790 latu. Aģentūra sāks darbus 
Liepupē pēc tam, kad pabeigs 
ūdensvada sakārtošanu Salacgrī-
vas kultūras namā.
 ! Liepupes vidusskolas 2. kla-
ses un Krišjāņa Valdemāra Aina-
žu pamatskolas 4. klases skolēni 
piedalījās Rīgas Zooloģiskā dārza 
ozolzīļu vākšanas akcijā. Par pa-
darīto darbu šīm klasēm piešķir-
ta atzinības balva - 50% atlaide 
Zooloģiskā dārza apmeklējumam. 
Kopumā no 21. septembra līdz 
31. oktobrim akcijas laikā 42 Lat-
vijas skolu un pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņi Zooloģiskā 
dārza iemītniekiem sarūpējuši 
5781 kg ozolzīļu. Pērn savākti 
4000 kg.
 ! Tūjas ciematā turpina sa-
kārtot elektrosaimniecību, lai to 
nodotu AS Latvenergo apsaimnie-
košanā. Elektrības pievadu ierīko-
šanai līdz katrai no 118 abonentu 
mājsaimniecībām novada dome 
atvēlējusi papildu 12 062 latus. 
Šajā summā iekļauta arī neliela 
daļa no vēl neiesāktā Liedaga ie-
las rekonstrukcijas projekta - vai-
rāku apgaismes stabu uzstādīšanai 
ciemata centrā. Savulaik Liepupes 
pagasta padome pārņēma elektro-
saimniecību no kādreizējā ķieģe-
ļu cepļa Tūjā. Pašvaldība kļuva 
par vidutāju starp Latvenergo un 
elektrības lietotājiem. Līdz šim 
godprātīgu patērētās elektrības 
apmaksāšanu pēc kopējā skaitītā-
ja rādījumiem neizdevās panākt. 
Zaudējumus - aptuveni 8000 latu 
gadā - sedza Salacgrīvas novada 
dome. Bez tam pašvaldība pil-
dīja ne savu funkciju. Tālab tika 
noslēgts trīspusējs līgums starp 
novada domi, Sadales tīklu un 
klientiem. No 50 169 latu kop-
summas par elektrosaimniecības 
sakārtošanu pašvaldība maksā 
60%, kuros iekļauta arī elektro-
enerģijas lietotāju daļa - maksa 
par pieslēgumiem, Latvenergo 
fi nansē 40%. Pēc jaunās līnijas 
izbūves Latvenergo par elektro-
enerģijas lietošanu slēgs līgumus 
ar katru klientu individuāli. 

Auseklis raksta
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 Oktobrī savu jubileju svinēja Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskola, pašās mē-
neša beigās jubileju atzīmēja Salacgrīvas 
vidusskola, bet novembra otrā sestdiena 
bija Liepupes vidusskolas jubilejas svinī-
bu diena. Salacgrīvas Novada Ziņās ok-
tobrī jau rakstījām par svētkiem Ainažos, 
šoreiz par jubilejām Salacgrīvas un Liep-
upes vidusskolā.
 28. un 29. oktobrī savu 90. gadskārtu 
svinēja Salacgrīvas vidusskola. Svētku 
nedēļas piektdienā Salacgrīvas muzejā 
atklāja izstādi Izglītības vēsture Salac-
grīvā. Muzeja vadītāja Ieva Zilvere (arī 
vidusskolas absolvente) pastāstīja: - Viss 
šis gads pagājis skolas jubilejas zīmē. 
Esam pētījuši un rakuši, cik dziļi vien var, 
un rezultātā tapa šī izstāde par izglītības 
vēsturi Salacgrīvā. Domāju, ka mēs varē-
tu svinēt un sākt skaitīt skolas dzimšanas 
dienas, sākot ar 1868. gadu, kad Fridrihs 
Bērziņš kļuva par draudzes skolas skolo-
tāju. Iepazīstoties ar muzeja ekspozīcijā 
esošajiem materiāliem, skaidrs ir viens - 
skolas Salacgrīvā un tās apkārtnē jau biju-
šas krietnu laiku pirms 1921.gada. 
 Pēcpusdienā uz skolu bija aicināti gan 
bijušie un esošie pedagogi un darbinieki, 
gan sadarbības partneri un draugi. 90 gadu 
jubilejā skolu sveica novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Dace Martinsone un iz-
glītības speciāliste Antra Paegle. Sveicēju 
vidū bija arī novada uzņēmēji, daļa no vi-
ņiem savas dāvanas skolai bija pasnieguši 
jau iepriekš. Godināt salacgrīviešus skolas 
jubilejā bija ieradušies draugi no Handevi-
tas Vācijā un Šalkinai Lietuvā. 
 - Šī vakara pasākumam izvēlējāmies 
nosaukumu «Kas atmiņai kabatā». Cie-
miņiem piedāvājam ieskatu nozīmīgāka-
jos notikumos, kas skolā norisinājušies 
iepriekšējo piecu gadu laikā, - teica Inta 
Cirša.
 Bet svētku koncertā piedalījās folklo-
ras kopa Zēģelīte, mazie un lielie dejotā-
ji, mūzikas skolas vokāli instrumentālais 
ansamblis, dzeju lasīja paši skolēni – sko-
lēnu padomes aktīvisti. Pēc koncerta, svi-
nīgām runām un apsveikumiem ikviens 
varēja apmeklēt skolas vēstures muzeju, 
ko izlolojusi, izveidojusi un turpina veidot 
skolotāja Ruta Valeniece, satikties ar biju-
šajiem kolēģiem, izstaigāt skolu vai vien-
kārši atpūsties. 
 Bijusī skolotāja Dzidra Gīze apliecinā-
ja, ka šī viņai ir ļoti liela jubileja: -  Šajā 
skolā beidzu 11. klasi un atgriezusies 
pēc studijām nostrādāju 43 gadus. Tātad 
55 savus dzīves gadus esmu pavadījusi 
Salacgrīvas vidusskolā. Man patika bērni 

un skola! Ilggadējā skolotāja, ārpussko-
las darba organizatore un direktore Ilga 
Kalvāne atcerējās: - Tas laiks tik ātri ir 
paskrējis... Steiga, steiga un darbs, tāda 
īsti personīgā dzīve nemaz nesanāca. 
1954. gadā atnācu strādāt uz Salacgrīvas 
vidusskolu un tā līdz pat 2004. gadam. 
I. Kalvānei ir ļoti laba atmiņa, jo viņa atce-
ras visus skolas audzēkņus. Iziešana vien-
kārši uz veikalu viņai parasti izvēršas pāris 
stundu garumā, jo ar savējiem taču jāapru-
nājas... Visiem, visiem skolas jubilejā viņa 
vēlēja: - Lai jums labi, lai jums labi, lai 
jums ļoti labi klājas! 
 Sestdienas rītā Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notika svētku dievkal-
pojums, ko vadīja draudzes mācītājs And-
ris Vilemsons un Jūrmalas iecirkņa prā-
vests Andris Krauliņš (vidusskolas absol-
vents), dziedāja koris Dvēseles dziesma. 
Sirsnīga un aizkustinoša bija Salacgrīvas 
vidusskolas karoga iesvētīšana. Vakarā 
Salacgrīvas vidusskolā pulcējās savējie no 
visas plašās Latvijas un ne tikai. Dažs šurp 
bija steidzies no Londonas, cits no kai-
miņzemes Igaunijas. Reģistrēšanās sākās 
krietni pirms svētku koncerta un nerimās 
visu vakaru – līdz pat pusnaktij. Reģis-
tratori saskaitījuši turpat vai sešus sim-
tus bijušo absolventu. Cienījamākie – no 
pirmā vidusskolas izlaiduma 1950. gadā 
– Arsēnijs Aukums un Dzidra Gīze, no 
1951. gada – Ziedonis Priekulis, Viktorija 
Alla Grīnberga un Juris Liepiņš.  
 Skolas aktu zāle bija pārpildīta, daļa 
svētku koncertu skatījās, kājās stāvot. Bet 
arī to var pārdzīvot. Galvenais taču ir satikt 
savējos – samīļot bijušos klases un skolas 
biedrus, apciemot bijušo klases audzinātā-
ju. Svētku uzrunā Salacgrīvas vidusskolas 
direktors Eduards Ādmīdiņš atzina: - Kaut 
mums visiem šī skola ir viena un kopīga, 
katram ir citādas atmiņas un izjūtas. To-
mēr ikviens to atceras. Šīs jubilejas de-
vīze – «Es savai skolai». Absolventi un 
ikviens, kurš jūtas saistīts ar Salacgrīvas 
vidusskolu, bija aicināts paveikt kādu labu 
darbu. Uzņēmēju atsaucība bija necerē-
ti liela, ir atbalsts arī no novada domes. 
Mēs varam lepoties ar saviem draugiem, 
atbalstītājiem un palīgiem. Skolas jubile-
jas koncertā piedalījās bijušie un esošie 
skolēni. Koncertu vadīja absolvents aktie-
ris Andris Bulis, tajā dziedāja skolas koris 
Dzelme, ko vada Agra Jankovska un diriģē 
Katrīna Borozdina, spēlēja pūtēju orķes-
tris Reids (diriģents Vitālijs Bogdanovičs), 
dejoja deju skolotāja Anita Gīze ar savām 
audzēknēm un bijušajām skolasbiedre-
nēm, muzicēja Liepupes vīru ansamblis 

Jubilejas Salacgrīvas novada
skolās turpinās

(tajā spēlē absolventi Andris Zunde, Ju-
ris un Agris Kalniņi) un dziedāja Endija 
Rezgale. 
 Kad bija noklausītas apsveikuma runas 
un izskanējis svētku koncerts, absolventi 
un skolotāji steidza satikties. Ir tik svarīgi 
uzzināt, kas jauns noticis kopš pēdējās tik-

šanās reizes, - kuri ir vai nav precējušies, 
kuri sagaidījuši mazuli un kuri kļuvuši par 
vecvecākiem. Un tā līdz rītam... Tiksimies 
arī nākamajā, nu jau 95. Salacgrīvas vi-
dusskolas dzimšanas dienā!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas muzejā izstādi Izglītības vēsture Salacgrīvā atklāj tā vadītāja Ieva Zilvere

Skolas vadība – direktors Eduards Ādmīdiņš un viņa vietnieces Inta Cirša (vidū) un Vineta 
Dance - vēl nedaudz satraukušies, vai viss būs izdevies labi

 Tūlīt pēc Lāčplēša dienas savu 30. dzimša-
nas dienu svinēja jaunākā Salacgrīvas novada 
skola – Liepupes vidusskola. Apvienojoties 
Duntes, Tūjas un Liepupes vecajai skolai, 
1981. gadā tapa Liepupes vidusskola.
 Sestdien aicinošas ugunis dega visos Liep-
upes vidusskolas logos un daudzos atnācējus 
jau pagalmā sagaidīja spoži lukturīši, ko dari-
nājuši mazpulcēni. Sporta zāli rotāja skolotājas 
Ilonas Trezunas veidotais dekors – izgaismots 
skolas siluets. Ievadot svētku sarīkojumu, sa-
vus lukturīšus gaismas ceļā uz skolu iededza 
divi absolventi no katras desmitgades – katram 
ir savs ceļš, kā izzināt pasaules kārtību. Mūsē-
jais sācies šeit – Liepupē. 
 Skolas dzimšanas dienā absolventus, biju-
šos un esošos pedagogus, darbiniekus un sko-
lēnus sveica direktors Žanis Andže, kurš skolu 
vada visus šos 30 gadus. Jubilāri svētkos sveica 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja viet-
niece Dace Martinsone un izglītības speciāliste 
Antra Paegle, Salacgrīvas vidusskolas kolek-
tīvs un Limbažu pilsētas pārvaldnieks Māris 
Beļaunieks. 

 Sirsnīgi un jauki izskanēja svētku koncerts, 
kurā uzstājās Solveigas Bokas Rūķu nama ma-
zie dziedātāji un Jāņa Trezuna mācītie dejotāji, 
dziedāja skolas absolventes Kristīna Trezuna, 
Elīna Vēja un Līga Priede, spēlēja Ilze Lei-
mane un dažādu paaudžu dejotāji. Koncerta 
izskaņā, dziedot pedagogu kopkorim, zālē tika 
ieripināts svētku kliņģeris, un skolas direktors 
Ž. Andže pateicās visiem, ar kuru atbalstu tapa 
šie svētki, – pašvaldībai, vietējiem uzņēmējiem 
un zemniekiem, no kuriem daudzi ir pašu ab-
solventi, visam skolas kolektīvam un ikvienam 
no bijušajiem skolēniem, kuri atkal bija iera-
dušies skolā. Vidusskolas pastāvēšanas gados 
to absolvējuši gandrīz 500 jauniešu, aptuveni 
300 piedalījās svētkos, tostarp daļa bija vecās 
skolas beidzēju. 
 Pēc svētku koncerta turpat zālē turpinājās 
skolas salidojums, kurā satikās, atkal redzējās 
un no jauna sapazinās skolotāji un absolventi. 
Tieši pusnaktī debesīs pie Liepupes vidussko-
las pacēlās 26 spoži lukturīši – tik, cik izlaidu-
mu vidusskolā šajos gados ir bijis. Un gaismas 
ceļš turpinās.

Svētki Liepupes vidusskolā,
gaismas ceļu ejot  Dzejnieka Aleksandra Čaka 110. 

jubilejas priekšvakarā Svētciema bib-
liotēkas lasītāji pulcējās dzejas vakarā 
Pie sveces gala balzama pudelē. Ru-
dens lapas, sveces, Atzīšanās smel-
dzīgā melodija radīja noskaņu, kādā 
vienkārši gribas lasīt un atkal un atkal 
izbaudīt Čaka dzejas burvību. 
 Lai labāk varētu izprast, kas ir tas 
izcilais, kas cauri gadu desmitiem no 
paaudzes paaudzē mūs piesaista Čaka 
pārsteidzoši modernajai un reizē tik 
vienkāršajai dzejai, skolotāja Ligita 
Jirgensone interesentus iepazīstināja 
ar dzejnieka dzīves spilgtākajiem un 
mazāk zināmiem notikumiem. Iein-
teresēti klausījāmies stāstā par Čaka 
bērnību, par viņa dzīves sievietēm, 
par slavenā dzejoļa Atzīšanās (Miglā 
asaro logs) tapšanu, par savas mīļās 
Rīgas apdziedāšanu dzejā. Savukārt 
Inta Soma sarunas vērsa uz V. Rūm-
nieka un A. Miglas biogrāfi sko romā-
nu Čaks, kurā lasāmas maz zināmas 
vai pilnīgi nezināmas Čaka dzīves 
lappuses, kas savijas ar kultūrvēstu-

risko un politisko notikumu attēlo-
jumu, kā arī neparasti noslēpumi par 
viņa mīlestības trīsstūriem un izcilāko 
darbu rašanos. 
 Katram no mums satikšanās ar 
Čaku bijusi citādāka - vienam dzejā, 
citam mūzikā, vēl kādam - Rīgas par-
kos un ielās. Katram no mums savi 
mīļākie Čaka dzejoļi, ko vēlējāmies 
lasīt. Sveču gaismā tapa arī zīmējumi 
par tēmu, kā mēs katrs redzam glītā 
un neglītā, daiļā un kroplā satikšanos 
dzejā Rozi zābakā.
 Pēc pārdomām par tālo gadu Rīgu, 
mīlestību un dzejnieku frakā, baltā 
zīda šallē un baltos cimdos, pie kūpo-
šas tējas tases uzsaucām Čakam svei-
cienu jubilejā, dziedājām par liepām, 
Rīgas ielām un mīlestību. 
 Izdeg sveču gali, izskan dzejas 
rindas, bet satikšanās ar Čaku taču 
nebeidzas, jo, kā rakstījis J. Sudrab-
kalns: - Čaks ir liels dzejnieks. Ak, 
man liekas, es jau zinu – brīnumputns.

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Svētciema bibliotēkā
Čaka dzejas vakars
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Apgūstam jaunas 
zināšanas

 Cik krāsaina un mainīga ir 
rudenīgā daba mums apkārt, tik 
dažādi ir mūsu līdzcilvēki – gan 
pieaugušie, gan skolēni. Viens 
dzirdēto tekstu labāk uztver vi-
zualizējot, cits - izspēlējot lomu 
spēli, bet vēl kādam nepiecie-
šamas atgādnes vai sagatavotas 
diagrammas. Ne velti esam no-
vērojuši, ka dažam klausītājam 
nodarbību pieraksti ir rūpīgi un 
glīti, bet citam lapu malu rotāju-
mi ir greznāki par nule dzirdēto 
informāciju. 
 Vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs mācās arvien vairāk sko-
lēnu, kam ir kāda no speciālajām 
vajadzībām: disgrafi ja – nekon-
sekventa rakstība, nesalasāms 
rokraksts, diskalkulija - grūtības 
orientēties skaitļu virknē, nolasīt 
pulksteņa laiku, disleksija – spe-
cifi ski lasīšanas traucējumi, lēns 
lasīšanas temps un tā izpratne. 
Šie un vēl citi mācīšanās trau-
cējumi nereti ir cēlons skolēnu 
nesekmībai. Protams, šādi skolē-
ni bijuši vienmēr, taču vai esam 
iedziļinājušies šo traucējumu 
izpratnē? 
 Tā kā Salacgrīvas novada iz-
glītības iestādēs iekļauti skolēni 
ar speciālām vajadzībām, radās 
nepieciešamība paaugstināt spe-
ciālās izglītības programmās strā-

dājošo pedagogu profesionālo 
kompetenci un sekmēt skolēnu ar 
speciālām vajadzībām kvalitatī-
vu iekļaušanu izglītības sistēmā. 
Tādēļ oktobrī četras sestdienas 
36 Salacgrīvas novada pedagogi 
apguva, kā organizēt pedagoģis-
ko procesu klasē, kurā iekļauti 
skolēni ar speciālām vajadzībām. 
Pedagogi mācījās izvērtēt un iz-
strādāt nepieciešamos atbalsta 
pasākumus, analizēt dažādas si-
tuācijas un skolēnu attīstības di-
namikas kartes, izprast atbalsta 
komandas veiksmīgas darbības 
nosacījumus, veidot individuālo 
izglītības plānu. 
 Lasot par Voltu Disneju vai 
Īzaku Ņūtonu, nav šaubu, ka viņi 
ir pasaulslaveni cilvēki - novato-
ri un izgudrotāji, taču arī viņiem 
skolā bija mācīšanās traucējumi, 
kas tomēr netraucēja darboties 
savā jomā. 
 Šobrīd vienlaikus mācāmies 
visi – pedagogi, skolēni un 
arī vecāki – izprast un meklēt 
piemērotāko metodi veiksmīgas 
izglītības programmas apguvei. 
Paldies Salacgrīvas novada do-
mei par fi nansiālu atbalstu peda-
gogu izglītošanā! 

Pārsla Zvejniece, 
Salacgrīvas vidusskolas 

skolotāja 

Individuālo plānu grupā veido Rita Kariņa (no kreisās), Iveta 
Rozenberga, Guna Meiere, Līga Tauriņa un Ināra Biseniece

 2. novembrī ap plkst. 11 Sa-
lacgrīvas novadā pie Rostu klin-
tīm Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvaldes (JIŪP) 
Salacgrīvas sektora inspektori 
sadarbībā ar Vidzemes zvejnie-
ku biedrības biedriem aizturēja 
1954. gadā dzimušu maluzvej-
nieku, kurš Salacā bija nozvejojis 
gandrīz 10 kg smagu lašu mātīti 
un 2,7 kg smagu līdaku.
 JIŪP inspektors Jānis Brants 
aģentūru LETA informēja, ka 
par 2. novembrī aizturētā Ainažu 
pagastā dzīvojošā maluzvejnieka 
nelikumīgajām darbībām inspek-
toriem bija zināms jau aptuveni 
2 gadus, taču līdz šim viņu pie-
ķert neizdevās.
 Vīrietis Salacā bija izlicis 
mazizmēra tīklus jeb t.s. televi-
zorus un tieši todien devās pēc 
loma. Viņš tika aizturēts upes 
tuvumā brīdī, kad ar velosipēdu 
izbrauca uz ceļa. Pie maluzvej-
nieka inspektori atrada 9,78 kg 

smagu lašu mātīti ar ikriem un 
2,7 kg smagu līdaku. Abas zivis 
vairs nebija dzīvas. Tās tika kon-
fi scētas un nodotas psihoneirolo-
ģiskajai bērnu slimnīcai Ainaži.
 J. Brants pastāstīja, ka sākot-
nēji aizturētais vīrietis liedzies, 
taču beigās pārkāpumā atzinies.
 Maluzvejnieks tiks saukts pie 
administratīvās atbildības pēc 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 80. panta 2. daļas jeb par 
zvejas noteikumu pārkāpšanu. 
Par to fi ziskām personām var 
piemērot 200 - 500 latu sodu, 
konfi scēt pārkāpuma izdarīšanas 
rīkus un pārkāpuma priekšmetus 
(sods var būt arī bez konfi skā-
cijas) un atņemt zvejas tiesības 
uz laiku līdz 1 gadam (vai bez 
tiesību atņemšanas). Tāpat aiz-
turētajam būs jākompensē zivju 
resursiem nodarītie zaudējumi, 
kas šajā gadījumā ir 560 latu.

Jānis Skruzis,
LETA

Salacgrīvas novadā 
aiztur maluzvejnieku ar 

lašu mātīti un līdaku

Ieskats nometnes Koši, droši, radoši 
dienasgrāmatā

 Skolēnu rudens brīvdienās no 
24. līdz 28. oktobrim 30 Olai-
nes novada bērni vecumā no 7 
līdz 14 gadiem piedalījās bērnu 
brīvā laika pavadīšanas un atpū-
tas nometnē Koši, droši, radoši. 
Nometne tika organizēta Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācijas 
Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta 
projektā Olaines novadā.
 Mēs satikāmies mazliet dzes-
trā, bet saulainā rudens rītā, lai 
Salacgrīvas novada viesu namā 
Kraukļi pavadītu 5 radošas die-
nas. Lai veidotu košumus, ar ku-
riem izrotāt sevi un savu dzīves 
telpu, lai būtu droši un zinoši 
dažādās bieži vien neparedzamās 
dzīves situācijās, lai kopā ietu 
pārgājienā, smietu un dziedātu.
 Pirmajā dienā iekārtošanās, 
ap kārtnes iepazīšana. Mācī-
jā mies savu himnu, veidojām 
Krauk ļa darbnīcā koka plāksnes 
ar iededzinātu savu vārdu, sākām 
darbu pie Mazās raganiņas lelles 
veidošanas, sējām un batikojām 
maisiņus, vēlāk pie ugunskura 
pārrunājām dienas notikumus un 
laidām riņķī Miera slotu.
 Otrajā dienā veidojām ra-
ganīgas rotiņas – raibas pērļu 
rokassprādzes ar zvārgulīšiem, 
krāsainu spalvu auskariņus, at-
slēgu piekariņus kā ķirzakas, ka-
ķus, miroņgalvas, zirnekļus. Pie 
mums viesojās lektore Valda Poi-
kāne, kura ļoti interesanti stāstīja 
par pirmās palīdzības sniegšanu, 
daudz ko varējām arī paši izmē-
ģināt un pastāstīt par savu piere-
dzi. Vakarā bija puišu pirts va-

kars Garu, garu, uzmet garu, lai 
es labāk pērties varu!
 Trešās dienas rītā pēc brokas-
tīm gājām pārgājienā uz Salac-
grīvu. Vēlāk noskaidrojām, ka 
visas ekskursijas laikā nostai-
gājām apmēram 20 km. Mazie 
malači! Vispirms devāmies uz 
1. nēģu taci zv.s. Kurķis, kur 
Aleksandrs mums ļoti interesanti 
pastāstīja par nēģiem un nēģu 
zvejošanu. Pēc gardām un siltām 
pusdienām Kambīzē apmeklējām 
Salacgrīvas muzeju, kur tā darbi-
nieces mūs sagaidīja un iepazīsti-
nāja ar muzeju. Bērniem sevišķi 
interesēja mazais tača maketiņš, 
veidojamās puzles un tača kons-
truktors, protams, arī senlaicīgo 
cepuru mērīšana un fotografēša-
nās ar tām. Tad ceļš atpakaļ. Šajā 
vakarā bija meiteņu Pirts gudrī-
bu vakars. Un tad naksniņas un 
patīkams nogurums...
 Ceturtajā dienā gatavojām 
Sapņu ķērājus, lai drošībā būtu 
arī visi mūsu sapņi, eglītē ka-
rināmas raganiņas, pabeidzām 
visus iesāktos darbiņus. Gājām 
uz Murkšķu trasi izkāpelēties un 
izlocīties svaigā gaisā. Dienas 
lielākais un aizraujošākais noti-
kums gan lieliem, gan maziem 
bija Nakts trase, kurā bērni gāja 
ar saviem kabatas lukturīšiem 
tumsā, lai palīdzētu Mazajai ra-
ganiņai atrast Labestības bur-
vestību. Bērni bija drošsirdīgi 
un visu paveica kā nākas. Katru 
vakaru dziedājām dziesmas un 
īpašo miega dziesmiņu, kā arī la-
sījām pasaku par Mazo raganiņu.

 Pēdējā dienā bijām jau ceļa 
jūtīs, pabeidzām darbiņus, pārru-
nājam, kas patika, ko kurā dienā 
darījām, fotografējāmies kopbil-
dei. Tad mielojāmies pie kolosāla 
zviedru galda ar augļiem, dārze-
ņiem un dažādām uzkodām. Un 
tad jau jāatvadās. Pa 5 dienām tā 
sarasts, ka pat mazliet žēl šķir-
ties, bet ceram vēl kādreiz tikties. 
Bija taču tik jauki!
 Nometnes vadītāja Ilona Men-
nika: - Lielu paldies saku savai 
brīnišķīgajai komandai – skolo-
tājiem Gunai un Didzim. Viņu ra-
došums un vēlme darboties bija 
jūtams ik uz soļa. Paldies visiem, 
kas nometnes ikdienu padarīja 
košāku un drošāku, – PMP lekto-
rei Valdai, nēģu tača saimniekam 
Aleksandram, Salacgrīvas muze-
ja atsaucīgajām darbiniecēm Ie-
vai un Ivetai, mūsu brīvprātīga-
jam palīgam Kārlim, viesu mājas 
saimniekam Edmundam, organi-
zatoriem Valentīnai un Andrim 
Čerņavskiem. Īpašs paldies or-
ganizatorei Solvitai Deglei, kura 
ļoti labi iekļāvās mūsu komandā 
un bija liels palīgs visās darbnī-
cās un nakts trasē.
 Paldies par fi nansiālu atbalstu 
Olaines novada pašvaldībai saka 
Latvijas SOS Bērnu ciematu aso-
ciācijas Ģimeņu stiprināšanas un 
atbalsta projekta bērnu rudens 
nometnes Koši, droši, radoši or-
ganizatori. Lai jums visiem arī 
turpmāk – koši, droši, radoši!

Guna Grote-Majore 
Kārļa Miksona foto

Smaidīgi un apmierināti, nometnes dalībnieki viesu nama Kraukļi lielajā zālē

Bažas par ciršanas
apliecinājumiem

 Meža izstrādātāji un meža 
īpašnieki izteikuši vēlmi mežnie-
cībās ieviest jaunu pakalpojumu 
– paātrinātu ciršanas apliecināju-
mu izsniegšanu 7 - 10 dienu lai-
kā, par ko arī būtu gatavi maksāt 
vairāk nekā par parastajā kārtībā 
izsniegtu apliecinājumu, ko var 
nākties gaidīt veselu mēnesi. 
Galvenais iemesls šādam priekš-
likumam ir bažas par to, vai no 
1. janvāra, kad būs pabeigta 
Valsts meža dienesta reorgani-
zācija un štati krietni vien sama-
zināti, dienesta kapacitāte būs 
pietiekama, lai apliecinājumus 
izsniegtu operatīvi.
 Tomēr mežniecībās strādājo-
šie darbinieki nav pārliecināti, ka 
jaunajā sistēmā, kas stāsies spēkā 

2012. gada 1. janvārī, šāds pasū-
tījums būtu reāli izpildāms.
 Ina Feldmane, Salacgrīvas 
mežniecības mežzine: - Ar laiku 
šādu pakalpojumu varētu ieviest, 
taču šaubos, vai tas būtu iespē-
jams tūliņ pēc jaunā gada, kad 
visa sistēma būs citāda un tiem, 
kuriem līdz šim vajadzēja visu 
skatīt dabā vai aizpildīt vajadzī-
gos dokumentus, tagad būs jāda-
ra abi šie darbi, turklāt jāuzrau-
ga 10 000 ha teritorija. Arī visu 
vajadzīgo auditoriju aptveroši 
elektroniskie sakari un elektro-
niskā paraksta iespējas mums 
nebūs, tāpēc pieļauju, ka doku-
mentu aprite notiks lēnāk.
 Modris Fokerots, kurš apsaim-
nieko lielas meža platības Kurze-

mē, uzskata, ka kontrolējošajai 
iestādei vairāk vajadzētu uzticē-
ties meža īpašniekam un ik rei-
zi nemaz nedoties uz mežu visu 
pārbaudīt dabā. M. Fokerots: 
- Mežsargi jau zina, kurš ir kār-
tīgs meža īpašnieks un nepatik-
šanas netaisa, tāds nebūtu īpaši 
jākontrolē. Protams, likums ir 
likums, mežs ir mežs un dzīve ir 
dzīve - var gadīties, ka mežizstrā-
dātāji sākuši darbu kādā platī-
bā, kurai ciršanas apliecinā-
jums vēl nav izsniegts. Tad tas 
steidzami jāizņem. Piekrītu, ka 
šāda pakalpojuma ieviešana būtu 
lietderīga.

Anita Jaunbelzere,
«Latvijas Avīze»
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 Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir 
svinama diena, kas iezīmē rudens beigas 
un ziemas sākumu. Arī pirmsskolas izglī-
tības iestādes Randa jaunākie audzēkņi 
Mārtiņdienai gatavojās jau labu laiciņu 
iepriekš. Darbiņu daudz - mūzikas sko-
lotājas Lienes pavadībā jāmācās latviešu 
tautasdziesmas par Mārtiņiem, savukārt 
audzinātājas Aiva, Evija un Guna centās 
katram iemācīt dzejolīti. Tika pārrunā-
ti seno latviešu ticējumi par Mārtiņdienu 
un minētas mīklas, zīmēti, līmēti, krāsoti 
mārtiņgaiļi un latvju aizsargzīmes.
 Visbeidzot klāt pati Mārtiņdiena - 
10. novembra rītā mazie uz bērnudārzu 
devās pacilātā garastāvoklī, somā bija 
izvēlētā maska un gardumi svētku gal-
dam. Mārtiņdienas ballīti bērni bija ļoti 
gaidījuši.
  Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža 
ir tērpšanās maskās. Mazie bija iejutušies 
dažādos tēlos – te sanāca gaiļi, velniņi, či-
gāni, lapsas, suņi, lāči. Tika dziedātas ķe-
katu dziesmas un skandētas latviešu tau-
tasdziesmas, bērni ar audzinātājām gāja 
rotaļās. Kad savās mājās bija kārtīgi pasvi-
nēts, varēja doties budēļos pie pirmsskolas 
grupiņas bērniem. Tas mazajiem izvērtās 
par varenu piedzīvojumu. Tur mazos bu-
dēlīšus sagaidīja lielākie, un kopā ir jaut-
rāk - ar audzinātājām tika izietas dažādas 
rotaļas un dziedātas dziesmas.
 Pēc latviešu ticējumiem Mārtiņos jā-
vēro laikapstākļi, lai varētu pareģot, kāda 

Randā

Latviešu tautasdziesmas, ķekatu dziesmas un rotaļas Mārtiņdienā mācījās mazie ainažnieki

Dagnis Straubergs, kurš kopā ar skolas di-
rektoru Eduardu Ādmīdiņu apskatīja visus 
tirgošanās plačus un iepirkās ne pa jokam. 
Paši izteicās, ka jāiepērkoties, lai varētu 
sagaidīt nākamo Mārtiņdienas tirgu. Arī 
skolotāji bija smaidīgi un atbalstīja skolē-
nus gan ar padomu, gan palīdzēja mazāka-
jiem naudu saskaitīt, gan uzmundrināja, ja 
kādam likās, ka viņa preci sākumā nepērk 
tik aktīvi, kā gribētos. 

 Liels paldies arī vecākiem, kuri atbals-
tīja bērnus! Daži palīdzēja naudiņu skaitīt, 
izdot atlikumu, citi tikai bija tuvumā, lai 
mazais tirgotājs justos drošāk. Dienas ie-
guvums - pozitīvas emocijas ilgākam lai-
kam un nākamā gada Mārtiņdienas tirgus 
gaidīšana.

Elizabete Allika,
Salacgrīvas vidusskolas 6.a klases 

skolniece

Salacgrīvas vidusskolā

2. klases skolēni Mārtiņdienas svētkiem bija īpaši gatavojušies!

 Iezīmējot pāreju no rudens uz ziemu, 
Liepupes vidusskolā tika svinēta Mārtiņ-
diena. Viss notika, kā jau šajos svētkos 
pieklājas, - maskās tērpušies sākumskolas 
Mārtiņbērni - kaķi, zaķi, lapsas, vāveres, 
eži, zirgi, dažas nāves un kupls pulciņš či-
gānu - devās apgaitā pa skolu, pieskandinot 
mācību telpas un pārsteidzot tos, kas node-
vās zinību apgūšanai. Mūzikas skolotājas 
Solveigas Bokas vadībā viņi skandināja 
dziesmas un gāja rotaļās, atbilstoši tautas 
ticējumiem veicot auglības rituālus - lai nā-
kamajā gadā laba raža un augstas atzīmes! 
Pēc ķekatu gājiena skolā sākās sen gaidītais 

Mārtiņdienas tirdziņš, kurā skolēni piedā-
vāja pircējiem pašu gatavotus labumus - 
dažādus kārumus, rotaslietas, apsveikumu 
kartītes un citus pievilcīgus sīkumus.
 - Bērniem šādi pasākumi sagādā prie-
ku, - uzsvēra S. Boka. - Var redzēt, ka viņi 
izjūt rituālo dziesmu suģestiju. Viņi sapra-
tuši, ka, atšķirībā no Helovīna, šajos svēt-
kos būtiskas ir pašu darinātas maskas. Īpaši 
viņi gaida tirdziņu, un izrādās, ka ļoti veik-
smīgi tiek galā ar pirkšanu un pārdošanu. 
S. Boka uzteica vecākus par atbalstu bēr-
niem produkcijas ražošanā. - Ar katru gadu 
bērni aizvien vairāk ieinteresējas par šiem 

svētkiem un tradīcijām, - novērojumos dalī-
jās 2. klases skolotāja Daiga Krūze. - Šogad 
bija sagatavoti ļoti labi klašu priekšnesu-
mi, kuros dominēja dažādi ar Mārtiņdienu 
saistīti ticējumi. To, ka bērnus tas interesē 
un aizķeras prātā, ļoti labi varēja redzēt 
nākamajā rītā, kas mūs pārsteidza ar ne-
lielu salu un nosarmojušiem kokiem, - stās-
tīja skolotāja, piebilstot, ka nu būs jāievieš 
īpašas atzīmes kalendārā, lai pārliecinātos, 
vai patiešām tad, kad Mārtiņos ir sals, ap 
Ziemassvētkiem būs silts laiks.

Austra Gaigala

Mārtiņdienā

būs ziema. Mazie kopā ar audzinātā-
jām secināja, ka ziemā būs gan sals, gan 
sniegs, varēs baudīt arī ziemas priekus. 
Svētku kulminācija bija mielasts ar vecā-
ku sarūpētiem kārumiņiem, ko mazie bija 
godam nopelnījuši.
 PII Randa jaunākie audzēkņi par dažā-
dām latviešu tautas tradīcijām runā visa 

gada garumā. To atzinīgi vērtē vecāki. 
Latviskums un tradīcijas bērnos ir jāieau-
dzina jau no mazotnes. Turklāt tautas tra-
dīcijas vislabāk bērni apjauš, vērojot nori-
ses dabā, kā arī iepazīstot savam vecumam 
atbilstīgu darbošanos.

PII «Randa» jaunāko audzēkņu
vecāku vārdā – Inga Čekaļina

 Mārtiņdienas rīts ausa dzestrs, bet sau-
lains. Sākumskolas skolēni uz skolu devās 
ar maskām un dažādiem našķiem somās. 
Diena bija sākusies jauka, tāpēc jaunākie 
skolēni bija līksmi jau no paša rīta, se-
jās bija smaids un acīs dzirkstīja prieka 
uguntiņas.
 Klasēs notika lielā pārģērbšanās mas-
kās. Kādas gan tik maskas bija redzamas! 
Bet vislielākais prieks visiem bija par ie-
priekšējā gadā kopā ar Zentu Menniku 
pašu rokām gatavotajām maskām. Zem 
tām nevarēja pazīt nevienu, pat pateikt, 
vai to nēsā zēns vai meitene. Klasēs tika 
klāts Mārtiņdienas cienasts, minētas mīk-
las, skandētas tautasdziesmas un ticējumi. 
Skolas zālē maskās tērptie skolēni kopā 
ar folkloras kopu Cielava gan dziedāja, 
gan gāja rotaļās, gan uzzināja daudz jau-
na par šo latviešiem tik iemīļoto gadskārtu 
tradīciju.
 Skolas 1. stāvs bija pārtapis par lielu 
tirgus placi. Par to jau iepriekšējā die-
nā vēstīja izliktie rotājumi. Mārtiņdienas 
tirgus Salacgrīvas vidusskolā notiek jau 
10. reizi. Tā ir tradīcija, kas skolā iesak-
ņojusies, to gaida gan lieli, gan mazi tir-
goties un iepirkties gribētāji. Un ko gan 
tur varēja nopirkt! Tur pārdeva gan gardas 
kūciņas, gan veselīgās ķiplokmaizītes, 
gan pašu audzētos ābolus un bumbierus, 
gan dažāda veida sulas. Savu kārtu gaidī-
ja medus burciņas, skaisti pagatavoti ap-
sveikumi. Ļoti liela rinda izveidojās pie 
2.a klases skolnieces Diānas tirgus galda, 
jo tur varēja nopirkt dažādas meiteņu tik ie-
cienītās rotas. Visapkārt bija kņada un dar-
bīga atmosfēra. Tirgu arī šogad apmeklēja 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

Liepupes vidusskolā

 Liepupes pagastā darbu sākusi jauna 
Tele2 trešās paaudzes jeb 3G bāzes stacija. 
Tās uzstādīšana ir būtiska, jo nodrošina ne 
tikai augstvērtīgu sakaru kvalitāti, bet arī 
ātrgaitas mobilā interneta iespējas Tele2 
tīklā visā apdzīvotajā teritorijā. 
 Šī gada pirmajos 9 mēnešos Tele2 vi-
dēji katru nedēļu uzbūvēja vairāk nekā 
3 jaunas bāzes stacijas, to kopējam skai-
tam sasniedzot 134. Tele2 investīcijas tīkla 
attīstībā un infrastruktūrā veidoja 5,6 mil-
jonus latu.
 - «Tele2» mērķis ir nodrošināt 3G tīk-
la pārklājumu visā Latvijas teritorijā. 
Pašlaik «Tele2» ātrgaitas mobilais inter-
nets pieejams lielākajās un reģionālajās 
pilsētās. Šī gada laikā palielinām mobilā 
interneta kapacitāti pilsētās un izvēršam 
3G tīklu mazākās pilsētās, ciemos un lau-
kos. Datu patēriņa apjomi jaunajās bāzes 
stacijās ievērojami pieaug. Tas liecina par 
augsto pieprasījumu pēc ātrgaitas mobi -
lā interneta - patērētais datu apjoms, sa-
līdzinot ar pērno gadu, ir pieaudzis par 
200%, - saka Tele2 tehniskais direktors 
Ervīns Kampāns.
 Ātrgaitas mobilo internetu var lietot kā 
bezvadu interneta pieslēgumu portatīva-
jam vai galda datoram un mobilajā tālru-
nī – Tele2 tīklā 90% tālruņu ir ar interneta 
pārlūkošanas iespējām. 
 Lai pārliecinātos par Tele2 mobilā in-
terneta iespējām, ikviens var pieteikties 
5 dienu bezmaksas izmēģinājumam, par 
brīvu saņemot testa modemu ar kurjerpie-
gādi visā Latvijas teritorijā. Plašāka infor-
mācija par Tele2 mobilā interneta pieslē-
gumu veidiem - Tele2 interneta veikalā, 
mājaslapā vai tuvākajā klientu apkalpoša-
nas centrā. 

Egita Māliņa,
«Tele2» sabiedrisko attiecību konsultante

Liepupes 
pagastā 

uzstādīta jauna 
Tele2 3G bāzes 

stacija

 Ziemassvētki ir laiks, kad pie mums at-
nāk vai neatnāk brīnums. Viss atkarīgs no 
tā - mēs tam atveramies vai ne, atrodam 
vai neatrodam sevī to zelta stīgu, kas liek 
dāvāt brīnumu apkārtējiem.
 Jau daudz gadus Salacgrīvas novada 
domes Sociālais dienests un Salacgrīvas 
Sarkanā Krusta aktīvisti rīko labdarības 
akciju No sirds uz sirdi, kuras laikā par 
ziedojumiem tiek rīkots arī Ziemassvētku 
sarīkojumu novada bērniņiem no maztu-
rīgām ģimenēm. Arī mēs šogad iesaistī-
simies šajā akcijā, palīdzot savākt ziedo-
jumus rotaļlietu, grāmatu, spēļu veidā no 
ziedotgribētājiem Ainažos un to apkārtnē. 
 Aicinājums bērniem un jauniešiem – 
ja tev ir pietiekami daudz rotaļlietu, grā-
matu un spēļu, varbūt tu vari padalīties un 
iepriecināt kādu mazu sirsniņu, uzdāvinot 
skaistu rotaļlietu, grāmatu, spēli, puzli. 
Atnes kaut ko tādu, ko pats būtu priecīgs 
saņemt dāvanā! Vari arī uzzīmēt kartīti 
un uzrakstīt novēlējumu bērnam, kurš sa-
ņems tavu dāvaniņu.
 Aicinājums vecākiem - atbalstiet sa-
vus bērnus, izstāstiet mazajiem, kuri vēl 
neprot lasīt, par iespēju iepriecināt kādu 
bērniņu.
 Aicinājums arī vecvecākiem - varbūt 
jūsu mazbērni jau izauguši un ir saglabā-
jušās kādas spēles vai mantas, kas varētu 
sākt otru dzīvi.
 Ikviens, kurš vēlas ziedot mantas, atne-
siet tās uz veikalu Loreta darbdienās no 9 
līdz 18, sestdienās no 9 līdz 15.
 Atver savu sirdi! Dots devējam atdo-
das. Vienmēr!

Biedrība «Vecāki - Ainažu jaunatnei»

Aicinājums 
ainažniekiem
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 27. oktobrī Kapteiņu ostā ru-
dens noskaņās notika pasākums 
bērniem Izkrāsosim rudeni. Par 
to, lai būtu interesanti, rūpējās 
Vineta Jūlika, kura bija sagata-
vojusi dažādas atjautības, veik-
lības un mākslinieciski radošas 
spēles ne tikai bērniem, bet arī 
līdzi atnākušajām mammām. 
Tika minētas mīklas. No dažā-
diem burtiem četras komandas 
salika vārdus, lai uzzinātu savas 
komandas nosaukumus: Greip-
frūti, Kokosrieksti, Baklažāni un 

Granātāboli. Tad tikai sākās īs-
tās atrakcijas! Spēlējām burkānu 
boulingu, dejojām ābolu deju un 
skrējām kartupeļu stafeti. Atpū-
šoties katrs tika pie baltas rudens 
lapas, ko varēja izkrāsot savās 
vismīļākajās rudens krāsās. Tik-
mēr mammas sacentās garākās 
kartupeļu mizas griešanā.
 Protams, neiztika bez žūri-
jas. Pie uzvarētāju balviņām tika 
jaunākās dalībnieces Betija un 
Anna. Pēc labi pavadītā laika sē-
dāmies pie lielā galda - gatavo-

jāmies ābolu pankūkām un zāļu 
tējai. Ar lielām ovācijām sagaidī-
jām mūsu šefpavāru Aleksandru 
ar karsti kūpošām ābolu pankū-
kām. Visi čalodami tās ēdām un 
priecājāmies par jauki pavadīto 
laiku.
 Paldies Vinetai par jauko pēc-
pusdienu un vecākiem ar bēr-
niem par piedalīšanos. Tiksimies 
nākamajā pasākumā un ņemsim 
līdzi draugus!

Guna Pēce

Kapteiņu ostā izkrāso rudeni

Kapteiņu 
ostas rudens 
izkrāsotāji

 Salacgrīvas vidusskolā tradi-
cionāli notiek Popiela, kurā pie-
dalās, manuprāt, atraktīvākie un 
drosmīgākie skolēni. Nav viegli 
izvēlēties dziesmu, tad ne tikai 
iemācīties to dziedāt, bet arī no-
dejot. Šī gada Popielā redzējām  
8 priekšnesumus, bet vēl pirms 
tiem bija ēnu teātris un slavenā 
kabarē de Moulin Rouge dejotāju 
uzstāšanās. 
 Pirms priekšnesumiem vakara 
vadītāja Andžela Titova klāteso-
šos iepazīstināja ar žūriju. Tajā 
šogad Salacgrīvas kultūras nama 
darba organizatore Inese Jerāne, 
novada domes Informācijas noda-
ļas vadītāja Ilga Tiesnese, 12. kla-
ses skolnieks Elvijs Veide, grupas 
Helid basģitārists Toms Treijs, 
skolotāja Agnese Gromova un 
īpašais Popielas viesis Kristaps 
Veigners jeb Vāģis no grupas Tra-
veling Band, kurš piedalījās šovā 
O!Kartes akadēmija. 
 Pirmie žūrijai savu priekšnesu-
mu rādīja 7.a klases skolēni, kuri 

izpildīja Katy Perry dziesmu Hot 
and cold. 5.b klase uzstājās ar 
Maikla Džeksona dziesmu They 
don’t care about us, trešā savu 
sniegumu rādīja apvienotā 8.b, 8.a 
un 9.b klases meiteņu grupa Spice 
Girls ar dziesmu Wannabe. Pār-
liecinošs, izteiksmīgs un superīgs 
bija 5.a klases grupas LMFAO 
Party Rock dziesmas izpildījums. 
Tecktonik remix 8.b klases skolēna 
deja bija laba, vien pietrūka dzie-
dāšanas. Zāles un arī žūrijas vis-
pārēju atzinību ieguva 11.a klases 
remix Latviešu hitu bīts. Septītie 
savu sniegumu ļoti atbilstoši ori-
ģinālam rādīja 6.b klases skolēni 
– Katy Perry Last Friday night. 
Par īpašu priekšnesumu bija parū-
pējusies apvienotā Vācijas – Lat-
vijas skolotāju grupa. Izcili tērpi, 
perfektas kustības un emocionāls 
dziesmas I Like to move it izpil-
dījums. Skatītāji zālē neslēpa savu 
sajūsmu – ar izsaucieniem un ska-
ļiem aplausiem viņi uzmundrināja 
skolotājus. 

 Bet diemžēl viss labais reiz 
beidzas, lai... turpinātos. Popie-
las dalībnieku vietā uz skatuves 
iekārtojās grupa Traveling Band, 
lai atlikušajā vakara daļā spēlētu 
un dziedātu.
 Nelielā starpbrīdī uz skatuves 
kāpa žūrija, lai paziņotu Popielas 
uzvarētājus un apbalvotu dalīb-
niekus. Sponsoru - SIA Acteks, 
SIA LĪVIMA un kafejnīcas Saiva 
- sarūpētās balvas vispirms saņē-
ma konkursa organizētāja A. Ti-
tova un vakara vadītājas, skaņu 
puiši un kabarē dejotājas. Žūrijas 
speciālā balva - apvienotajai sko-
lotāju deju grupai. Trešajā vietā 
7.a klase, otrajā - 11.a klases uz-
vedums, bet uzvarētāji - 5.a klase.
 Šī gada Salacgrīvas vidussko-
las Popiela izdziedāta, izdejota 
un izjusta. Man patika, nesapratu 
tikai vakara vadītājas Andželas 
teikto: – Paldies par piedalīšanos 
pēdējā Popielā... Vai tad nākam-
gad nebūs?

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolā Popiela

Šī gada Popielas uzvarētāji  - 5.a klases grupa LMFAO, izpildot  dziesmu Party Rock

Svētciema bibliotēkā 
brīvdienās kopā nāk 

Bērnu un jauniešu žūrija

 Svētciema bibliotēka rudens 
brīvdienās aicināja savus Bērnu 
un jauniešu žūrijas ekspertus uz 
Tējas vakaru. Šis jau ir desmi-
tais gads, kad bibliotēka pieda-
lās lasītveicināšanas projektā, ko 
īsteno Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs un Valsts Kultūrkapitāla 
fonds (VKKF) sadarbībā ar Lat-
vijas Bibliotekāru biedrību. Pro-
jekta mērķis ir konsolidēt valsts 
un pašvaldību pasākumus un lī-
dzekļus lasīšanas veicināšanai, 
izmantojot un pilnveidojot pub-
lisko bibliotēku iespējas darbā ar 
bērniem un jauniešiem.
 Pēdējos 3 gadus ne visas grā-
matiņas varējām iegādāties ar 
VKKF fi nansiālo atbalstu. Arī 
šogad, par spīti tam, ka biblio-
tēkas projekta pieteikums tika 
atbalstīts, VKKF fi nanšu resursi 
nebija pietiekami visiem Latvi-
jas bibliotēku lasošajiem bēr-
niem. Tāpēc ļoti priecājāmies 
par sabiedrības atsaucību akcijā 
Sir sniņa prasa, lai bērniņš lasa, 
ko rīkoja LNB Atbalsta biedrība, 
lai palīdzētu Latvijas bibliotēkās 
nonākt labākajām un jaunākajām 
bērnu grāmatām.
 Pateicoties šim labdarības 
projektam, kā skaistu un sirsnīgu 
dāvanu mēs saņēmām trūkstošās 
grāmatiņas. Paldies cilvēkiem, 
kuri izprata šī projekta nozīmīgu-
mu - nepieļaut, ka Latvijas bib-
liotēkās tiek apturēta bērnu lasī-
šanas veicināšanas programma. 
 Šogad programma paredz ne 
tikai pamatskolas bērnu iesais tī-
šanu lasīšanā. Arī jau nie šiem tiek 
piedāvātas 5 labas, in teresantas 
un aizraujošas grā ma tas. Prie cā-
ja mies, ka mūsu Bēr nu žūrijas 
Tē jas vakaram atsaucās gan sep-
tiņgadnieki, gan vidusskolēni. 
 Pasākumā, kā parasti, projekta 
grāmatu virpuļa vidū tika iedegta 
īpašā svece. Sekoja iepazīšanās 
ar tikko saņemtajām grāmatām. 
Vairāki bērni jau gandrīz tikuši 
galā ar uzdevumu izlasīt 5 sa-

vas vecuma grupas grāmatas. 
Ar lielu aizrautību par izlasīto 
stāstīja Serafi ma Grigorjeva un 
Reinis Maurītis. Par Aurēliju un 
Kokspokiem, par drosmīgo Kimu, 
par Tatu un Patu ērmīgām ierī-
cēm un Matīsa piedzīvojumiem 
mūs ieinteresēja otrklasniece 
Ance Andersone un 4. klases 
skolnieks Ilmārs Vīksna. Šie aiz-
rautīgie stāstītāji, neatklājot sa-
turu pilnībā, nešaubīgi mudināja 
izlasīt visu pašiem.
 Interesanta izvērtās lasīšanas 
līguma slēgšana. Mūsu bibliotē-
kā tika slēgts īpašs Koplīgums, 
kurā paredzēts ne tikai izlasīt un 
novērtēt grāmatas, bet arī „nemā-
nīties draugiem, sev un biblio-
tekārei, ja neesam grāmatu līdz 
galam izlasījuši”. Šis svarīgais 
dokuments, apliecināts ar pa rak-
stiem, būs izlikts redzamā vietā 
bērnu literatūras nodaļā. Vēl va-
kara gaitā tika izspēlēta prognožu 
spēle Un tad es izlasīju visas Bēr-
nu žūrijas grāmatas. Kā tas viss 
būs īstenojies, redzēsim noslēgu-
ma pasākumā. Par to, ka tieši šie 
bērni ir labākie lasītāji, liecinās 
viņiem dāvinātās aproces, kas 
iegādātas ar programmas organi-
zētāju atbalstu. Tāpat kā pagāju-
šajā gadā, par katru izlasīto grā-
matu lasītājs saņems Bubblicious 
burbuļkošļenīti.
 Tējas vakara noslēgumā Rei-
nis bija padomājis par interesan-
tām spēlēm, kurās katrs varēja 
parādīt savus talantus.
 Paldies visiem bērniem un 
jauniešiem, kas atnāca. Īpašs 
prieks par jaunajiem ekspertiem, 
kuri programmā iesaistījās pir-
mo gadu, - Eduardu Zaķi un Jāni 
Ozolu. Nekas nav nokavēts arī 
citiem, kuri vēlas lasīt. Grāmatas 
ir interesantas, un lasīt varēsiet 
līdz Ziemassvētkiem. Paldies arī 
vecākiem, kuri atbalstīja mūsu 
Bērnu žūrijas pasākumu, atsū-
tot saldumus un mudinot bēr-
nus piedalīties lasītveicināšanas 
programmā.

Svētciemieši slēdz koplīgumu par grāmatu izlasīšanu

 5. novembrī Lauvu tautas 
namā tika sumināti Lauvu puses 
iedzīvotāji apaļajās jubilejās. Sa-
rīkojums Nāc gadu spietā veldzē-
ties! Lauvās notika jau četrpad-
smito gadu pēc kārtas. Jubilāru 
sveicēji ar ziedu pilnām rokām 
bija sanākuši kuplā skaitā. Lau-
vu tautas namā valdīja ģimenis-
ka un svinīga gaisotne. - Citādāk 
nemaz nevar būt, jo Lauvās visi 
viens otram ir draugi vai radi-
nieki, - sacīja Lauvu tautas nama 
vadītāja Indra Kauliņa.
 No 12 jubilāriem bija iera-
dušies 8. I. Kauliņa viņus svei-
ca ar dzejas rindām un ziediem. 

Katrs jubilārs aizdedza svecīti 
un saņēma apsveikumus un laba 
vēlējumus no draugiem, radiem 
un esošajiem un bijušajiem ko-
lēģiem. Jaunāko jubilāri Madaru 
Melnalksni sveica 10 gadu jubi-
lejā. Abas vecākās jubilāres Edīte 
Brante un Rita Pogule šajā gadā 
nosvinējušas 70 gadu. E. Brante 
uz šo pasākumu šogad atnākusi 
pirmoreiz, bet jutusies ļoti patī-
kami šajā sirsnīgajā gaisotnē, bet 
R. Pogule nākot katru reizi. Viņa 
teica: - Šis ir visvairāk apmeklē-
tais pasākums no visiem Lauvās 
rīkotajiem.

Monta Homka

Lauvās sumina jubilārus
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 21. oktobris Krišjāņa Valde-
māra Ainažu pamatskolas skolē-
niem bija jauka diena - vispirms 
jau prieks par gaidāmo brīvlaiku, 
bet pēc stundām bija paredzēta 
biedrības Vecāki - Ainažu jaunat-
nei rīkotā sporta diena. Skolēni 
brīvlaiku sagaidīja ar sportiskām 
aktivitātēm svaigā gaisā.
 Skaistajā, saulainajā rudens 
pēcpusdienā pēc mācību stundām 
skolēni pulcējas ārā pie skolas. 
Turpat visi sadalījās jauktās ko-
mandās, lielie skolēni uzņēmās še-
fību par mazajiem, gan pamācot, 
gan uzmundrinot un iedrošinot. 
Arī skolotāji bija atnākuši līdzi 
just un atbalstīt savus skolēnus.
 Sporta trenere Lienīte bija 
sagatavojusi skolēniem jautras 
stafetes, bet visas nenotika vie-
nā vietā. Gājām pārgājienā cauri 
pilsētai, kur bija noskatīti lauku-

mi sportiskām aktivitātēm. Katrā 
notika pa vienai stafetei. Pavisam 
tādas bija 6, tajās tika izmantots 
sporta inventārs - riņķi, nūjas, 
auklas, espanderi, bija arī stafete 
ar maisiem un noslēgumā - goda 
aplis apkārt stadionam.
 Sportā kā jau sportā - kāds 
vienmēr būs pirmais un kāds - pē-
dējais, bet ne tas šoreiz bija sva-
rīgākais. Normatīvi skolēniem 
jāpilda sporta stundās, svarīgākais 
šķita viņiem parādīt, ka sportot 
svaigā gaisā var arī interesanti, ra-
doši un ar prieku.
 Lai nepieliptu rudens vīrusi, 
visi dalībnieki tika pie vitamī-
niem, kā arī katrs saņēma piemi-
ņas balviņu. Paldies Salacgrīvas 
novada domei par fi nansējumu!

Inga Čekaļina

Ainažos skolēni brīvlaiku sagaidīja
ar sportiskām aktivitātēm

Dažādas spēles un stafetes notika visos pilsētiņas laukumos

 Aizvadītajā vasarā biedrība Sports Sa-
lacgrīvas novadam īstenojusi VRG bied-
rībā Jūrkante iesniegto projektu par sporta 
laukuma izbūvi un rekonstrukciju Krasta 
ielā 40b, Salacgrīvā Eiropas Zivsaimniecī-
bas fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvi-
jā 2007. - 2013. gadam. Projekta pieteiku-
mu biedrība iesniedza pērn maijā, naudu 
tam piešķīra 2010. gada nogalē, bet darbi 
sākās šī gada maijā. 
 Jūrkantes koordinatore Dzintra Eizen-
berga pastāstīja, ka šis ir EZF pirmās 
kārtas projekts rīcībā Teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošana aktivitātē Ciematu, 
kuros veic zivsaimniecības darbības, at-
jaunošana un attīstība. Sporta laukuma 
izbūvei un rekonstrukcijai biedrība Sports 
Salacgrīvas novadam saņēma 19 963 latu 
fi nansējumu, no tiem publiskais fi nansē-
jums no EZF fonda - 17 963 lati un 2000 
- pašvaldības līdzfi nansējums.
 Sporta un rotaļu laukumu ar lepnumu 
izrādīja biedrības vadītājs Mārcis Kalniņš: 
- Naudu projekta realizācijai saņēmām 
jau 2010. gada nogalē, bet laikapstākļi 
mums neļāva uzsākt ierīkošanas darbus. 
Pavasarī sākām un, kārtīgi strādājuši visu 
vasaru, nu esam apmierināti ar paveikto.
  Tas, ko kopā ar biedrības Jūrkante 
koordinatori Dz. Eizenbergu ieraudzī-
jām Krasta ielā, patīkami pārsteidza - kla-
jā vietā tapis labiekārtots sporta un ro taļu 
laukums. Lai tas nebūtu pārlieku mitrs un 
vietām par sausu, ierīkota drenāža, uzklāts 
ģeotekstils, uzbērta smilts, ielikts bruģis, 

iekārtoti futbola (mazā) un 2 pludmales 
volejbola laukumi. Rotaļu laukuma mā-
jiņas un šūpoles, lapene, soliņi, batuts 
(kurā var lēkāt arī pieaugušie), strītbola 
grozs – viss vienuviet. Visapkārt lauku-
mam apjozta sēta (tā gan vairāk domā-
ta dzīvniekiem), pie tās - riteņu statīvs. 
M. Kalniņš pastāstīja par lietām, kas vēl 
taps: - Te, brīvajā laukumiņā, uzstādīsim 
āra trenažierus, strītbola laukumā būs 
badmintona tīkls un labā laikā ārā varē-
sim spēlēt arī galda tenisu. Lai parādītu 
visu paveikto, Mārcis aizveda mūs pie 
upes, kur labiekārtota arī Salacas peldvie-
ta. - Šobrīd gan lielais pontons, gan drēb-
ju pakaramie novietoti krastā - bail, ka 
pavasarī upes ledus to neaiznes. Sākoties 
peldsezonai, te būs laipa un liels pontons, 
no kura varēs lēkt upē, - viņš teica. Rotaļu 
laukumā jau tagad apmeklētāju netrūkst, 
pat nav jāgaida vasara un siltais laiks. 
Katru dienu te dzirdamas bērnu čalas un 
smiekli. - Laukums mums, šī Salacas kras-
ta iedzīvotājiem, bija ļoti vajadzīgs. Visap-
kārt te dzīvo daudz mazu bērnu. Nu būs 
vieta viņiem, kur dzīvoties un sportistiem, 
kur trenēties. Nebūs vairs jāmēro ceļš līdz 
Zvejnieku parkam.
 Jūrkantes koordinatore Dzintra Eizen-
berga uzteica biedrību Sports Salacgrīvas 
novadam: - Šis ir jau otrais atbalstītais 
biedrības projekts. Prieks redzēt labi pa-
darītu darbu, kura rezultāts vajadzīgs 
daudziem!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā, Krasta ielā 
tapis jauns sporta un rotaļu 

laukums

Biedrības Sports Salacgrīvas novadam pārstāvis Mārcis Kalniņš izrāda nupat tapušo sporta 
un rotaļu laukumu Krasta ielā

 Ainažu kultūras namā pulcējās Salac-
grīvas novada aktīvākie sportisti un viņu 
atbalstītāji uz 12. reizi, kad pēc kārtīgas 
sportošanas gandrīz gada garumā godinā-
ja un sveica labākās komandas un sumi-
nāja sportistus. Spartakiāde Salacgrīva ir 
Salacgrīvas pašvaldības sporta komandu 
sacensība - šogad 21 sporta veidā. 
 Atklājot sarīkojumu, spartakiādes ko-
ordinatore Mārīte Salmane teica: - Paldies 
visiem, kas, nežēlojot savu laiku, piedalī-
jās sacensībās. Kad šis pasākums notika 
pirmo reizi, tas bija vienkārši spartaki-
ādes noslēgums, bet tagad šajā novada 
lielākajā sportiskajā sarīkojumā mēs svei-
cam labākos Salacgrīvas novada sporta 
klubus un sportistus. Katru gadu sportistu 
ballē piedalās kāds Latvijā un pasaulē zi-
nāms sportists. Šogad vakara viešņa bija 
Latvijas sieviešu basketbola izlases bijusī 
kapteine Gunta Baško-Melnbārde. 
 Vispirms tika sumināti aktīvākie spor-
tisti un sporta klubi, kas Salacgrīvas vārdu 
popularizējuši gan Latvijas, gan Eiropas 
mērogā. Mūsu pilsētā šogad tādi ir 4 – 
vieglatlēte Jolanta Liepiņa, autobraucējs 
Raimonds Jerāns un smaiļotāji Dāvis 
Melnalksnis un Kaspars Tīklenieks. 
 Novada domes un spartakiādes atbalstī-
tājas - AS Brīvais vilnis - sarūpētās dāva-
nas saņēma basketbola klubs Salacgrīva, 
hokeja klubs Salacgrīva, makšķernieku 
klubs Salackrasti, autoklubs Salaca, mo-
toklubs MX Salacgrīva un biedrība Super-
aktīvs. Latvijas autokrosa čempionātā vīri 
braukuši Baltijas autokrosa čempionātā un 
VAZ kausā. Ļoti aktīvi un labi startējuši 
divi Latvijas čempioni – Open klasē Jānis 
Jerāns un 1600 - Reinis Lilienšteins. 
 Futbola treneris Aigars Ragainis pa-
stāstīja par savu sportistu sasniegumiem: 
- Mazie futbolisti ļoti veiksmīgi startē Lat-

vijas futbola čempionātā. Veterāni šogad 
spēlēja 4 turnīros. Lielākais prieks ir par 
jaunajiem puišiem, kuri šogad Mītavas 
kausā Ainažu posmā izcīnīja 2. vietu, ļoti 
veiksmīgi spēlēja fi nālā, bet nepaveicās un 
nedaudz pietrūka līdz godalgotājām vie-
tām. Liels paldies biedrībai «Sprints A», 
kas ļoti atbalstīja futbolistus! Rajona čem-
pionātā, kas bija ļoti nežēlīgs, izcīnījām 
3. vietu. Gods un slava puišiem – viņi pie-
dalījās un spēlēja. Mums bija ļoti daudz 
labu spēļu, bet nebija nevienas izcilas. Nā-
kamajā gadā - vairāk tieši tādu! 
 Un tad jau bija klāt kārta spartakiādes 
Salacgrīva 2011 labāko sumināšana. Šo-
gad spartakiādē tika pieteiktas 9 koman-
das. Katru reizi sacensības starp koman-
dām bijušas ļoti interesantas un spraigas. 
Pirmo gadu ugunskristības spartakiādē 
izturēja komanda Sprints A no Ainažiem. 
Viņiem veicās labi – kopvērtējumā izcīnī-
ta 7. vieta. 
 Labākie sportisti: dāmu komkurencē 
3. vieta Jolantai Liepiņai no komandas 
Dulburi, 2. vieta Lindai Paeglei no Zirnī-
šiem, bet 1. vietā Zane Berdaškēviča no 
komandas Leģions. Vīru konkurencē visi 
trīs labākie no Grīvas komandas: Gints 
Ronis trešais, otrais - Justs Jankovskis un 
labākais no vīriem - Juris Jankovskis. 
 Komandu cīņas bija ļoti interesantas, 
spraigas un satraucošas. 9. vietā Liep-
upes sporta klubs Veixmes, 8. - Kuivižu 
Spartaks, 7. - Ainažu komanda Sprints A, 
6. vieta Korģenes komandai, 5. - Zir-
nīšiem, 4. vieta Dulburiem. Godalgotā 
3. vieta Salacgrīvas novada domei. Ļoti 
sīva cīņa bija starp abām labākajām ko-
mandām - fi nālā starpība tikai 0,1 punkts. 
Otrie palika Leģiona komanda, bet sesto 
gadu pēc kārtas, bet septīto kopumā labā-
kie izrādījās komandas Grīva sportisti.

Grīva spartakiādes uzvarētāji 
jau septīto reizi

Spartakiādes Salacgrīva 2011 uzvarētāji – Salacgrīvas novada domes komandas kapteinis 
Jānis Klēviņš, komandas Leģions pārstāvis Elvijs Jaunbalodis, basketboliste Gunta Baško-
Melnbārde un daudzkārtējais spartakiādes uzvarētājs, komandas Grīva kapteinis Gints Ronis
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 18. novembrī mūsu valsts svinēja 
93. dzimšanas dienu. Lai šo dienu patiesi 
pavadītu svētku noskaņās, jau otro gadu 
biedrība Sprints A Ainažos rīkoja galda 
spēļu turnīru. Un šogad tika nolemts, ka 
par godu valsts svētkiem šis pasākums 
turpmāk notiks katru gadu. 
 Šoreiz dalībnieku skaits bija lielāks 
nekā iepriekš, par ko mums, rīkotājiem, ir 
liels prieks, jo redzam, ka tādi pasākumi 
ir vajadzīgi. Dalībnieki sacentās 4 galda 
spēlēs: Cirkā, dambretē, domino un novu-
sā, kā arī šautriņu mešanā (tā izvērtās ļoti 
interesanta, jo pie uzvaras netika, vienkār-
ši iegūstot lielāko punktu skaitu, bet gan 
pierādot spējas precīzākā trāpījumā).
 Dienas izskaņā, protams, bija uzvarē-
tāju apbalvošana (balvās – diplomi un bi-
ļetes uz hokeja komandas Rīgas Dinamo 

spēli). Bērnu konkurencē 1. vietu Cirkā 
ieguva Matīss Gailums, domino – Rainers 
Čekaļins, šautriņu mešanā Lote Veckalne. 
Pieaugušo konkurencē 1. vietas ieguvēji: 
Cirka spēlē – Sandra Sprice, domino – 
Gundega Kānīte, dambretē – Andris Gai-
lums, novusā - Ainārs Šmits un šautriņme-
šanā - Māris Ločmelis. Visiem prieks un 
gandarījums par izdevušos pasākumu un 
lietderīgi pavadīto dienu!
 Lai galda spēles varētu notikt patīkamā 
vidē un labā noskaņojumā, paldies Aina-
žu bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājai 
Ilonai Balodei un visam slimnīcas kolek-
tīvam par viesmīlību, jo viņi visiem spē-
lētgribētājiem un organizatoriem laipni 
atvēlēja slimnīcas sporta zāli. Paldies arī 
visiem par piedalīšanos un atbalstu!

Biedrība «Sprints A»

Otrais galda spēļu turnīrs 
noslēdzies

Ainažu otrajā galda spēļu turnīrā notika sacensība arī par labāko novusā

 Novembra beigās uz bibliotēkas atvērša-
nas svētkiem pēc remonta aicināja Korģe-
nes bibliotēkas vadītāja Ilze Baumane. 
 Bibliotēka Korģenē dibināta 2010. gada 
pavasarī, pateicoties Sorosa fonda atbals-
tam. Tagad – 2011. gada novembrī – tā no 
jauna ver durvis saviem apmeklētājiem 
izremontēta, tīra, gaiša un plaša. Korģe-
nes bibliotēkas telpu rekonstrukcija veikta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) aktivitātē Pamatpakalpo-
jumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektā 
Kultūras infrastruktūras rekonstrukcija 
Salacgrīvas novadā. Kopējās darbu izmak-
sas - Ls 16 005, darbus veica SIA CMG 
no Valmieras. Savukārt Leader fi nansētā 
projektā Kultūras iestādes – daudzfunk-
cionāli kultūras un izglītības centri Kor-
ģenes bibliotēka papildināja grāmatu krā-
jumu, iegādājās jaunas mēbeles – krēslus, 
galdus, televizoru. Pavisam drīz Korģe-
nes bibliotēkas logus aizklās jaunas 
ža  lū  zijas. 
 Atklāšanas goda lenti, asistējot biblio-
tēkas vadītājai, kopā ar novada priekšsē-
dētāju Dagni Straubergu grieza mazais 
korģenietis Rūdis Vasiļevskis. Par svētku 
koncertu bija parūpējušies bērni no PII 
Vilnītis Pelēnu skolas. Viņi pirmie uzstā-
jās uz mazās skatuvītes bibliotēkas zālītē. 
Kā šādās reizēs pieklājas, tika teikti patei-
cības vārdi un svētku uzrunas. Vispirms 
I. Baumane teica lielu paldies novada do-
mes vadībai – D. Straubergam un viņa 
vietniecei Dacei Martinsonei, PII Vilnītis 
vadītājai Baibai Kotānei, projektu vadītājai 
Sarmai Kacarai, ēkas pārvaldniekam Ro-
mānam, kurš līdzēja ar savu fi zisko spēku, 
domu un nekad neatteikšanu, un saviem 
lielākajiem palīgiem Dairai un Dzintrai - 
par izturību, spēku un idejām. Saviem kolē-
ģiem – novada bibliotekāriem, kuri dalījās 
pieredzē, neatteica un palīdzēja Korģenē 

tapt bibliotēkai –, Ilze dāvināja paipalu oli-
ņas, lai pietiek spēka, enerģijas un jaunu 
ideju.
 Sveicot korģeniešus, domes priekšsē-
dētājs uzsvēra: - Lai gan skolas Korģenē 
vairs nav, gaisma šajā ēkā nenodziest. Te 
ir bērnudārzs, darbojas biedrība «Mēs 
Korģenei», drīz te būs feldšeru punkts, 
jau  nieši īstenos frizētavas projektu. Šī ēka 
kļūst apdzīvotāka. Pateicoties klātesošo 
enerģijai, darbi virzās uz priekšu. Redzam, 
ka kopīgiem spēkiem ļoti daudz var izdarīt. 
Bibliotēka, kas savu darbu skolas ēkā sāka 
2010. gadā, turpina strādāt gaišās, izremon-
tētās telpās. - Bibliotēka attīstās – tā ir sa-
biedrības pulcēšanās vieta. Pie mums nāk 
lieli un mazi – spēlē spēles, lasa grāmatas 
un žurnālus, min krustvārdu mīklas, sērfo 
internetā. Mūsu rīcībā ir grāmatas, žurnā-
li, 3 datori no Sorosa fonda un 5 nedaudz 
novecojuši palika no Korģenes skolas. Tos 
pārinstalēsim, būs labāk, pieejama arī 
multifun kcionālā iekārta, kas veic skenēša-
nu. Esam Korģenē kā maza gaismas saliņa. 
Cits nāk pēc grāmatām, cits parunāties vai 
vienkārši izkratīt sirdi... - teica Ilze.
 Bibliotēka Korģenē strādā darbdienās 
no 11 rītā līdz 7 vakarā, lai to varētu apmek-
lēt gan bērni pēc skolas, gan pieaugušie pēc 
darba. Ar laiku Ilze plāno atjaunot teātra 
pulciņa darbību un citas nodarbes bērniem. 
Bibliotēka nākotnē veidosies par Dienas 
centru.
 Arī mazie pelēni no pirmsskolas izglī-
tības iestādes Vilnītis ir priecīgi par kai-
miņiem. Audzinātāja Ilga Ūdre priecājas: 
- Nu vairs nejūtamies vieni, ir drošāk un 
interesantāk, bieži nāksim ciemos. Svēt-
ciema bibliotēkas vadītāja Līga Borozdina 
priecājās līdzi savai kolēģei: - Esam kļuvu-
ši bagātāki ar vēl vienu gaišu stūrīti mūsu 
novadā!

Ilga Tiesnese

Pēc remonta atklāj
Korģenes bibliotēku

Atklāšanas goda lenti, asistējot bibliotēkas vadītājai Ilzei Baumanei, kopā ar novada priekšsē-
dētāju Dagni Straubergu grieza mazais korģenietis Rūdis Vasiļevskis

 25. novembrī Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta administratīvajā ēkā sarunas ritē-
ja neierastāk - lietuviešu un latviešu valo-
dā. Salacgrīvā notika lietuviešu rakstnieka 
Justina Marcinkeviča grāmatas Lidojošās 
priedes atvēršana, kurā piedalījās grāmatas 
atdzejotāja Daina Avotiņa. Nupat apgādā 
Mansard iznākušajā izdevumā apkopoti 
dzejoļi no dažādiem autora krājumiem. 
 Valmieras teātra aktieris Rihards Ru-
dāks lasīja J. Marcinkeviča dzeju lietuviešu 
valodā, un pirms ofi ciālajām uzrunām un 
grāmatas atvēršanas klātesošie ar klusuma 
brīdi pieminēja 16. februārī, Lietuvas Re-
publikas atjaunošanas dienā aizsaulē aizgā-
jušo 20. gadsimta nogales un 21. gadsimta 
sākuma ievērojamāko lietuviešu dzejnieku 
J. Marcinkeviču. - Šī dzejnieka vārds kļuvis 
par titulu, ko zina visi, - uzsvēra R. Rudāks.
 Dzejnieci, rakstnieci un atdzejotāju D. 
Avotiņu uzrunāja Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: 
- Grāmatas atvēršanas svētki ir jauks un 
patīkams notikums. Mēs zinām, cik liela no-
zīme ir Dainas klātbūtnei šeit – Salacgrīvā. 
Man ir tā iespēja rītos iedzert kafi ju un va-
karos malkot tēju tur, kur to savulaik darīja 
Daina Avotiņa. Paldies par „Avotos” atstā-
tajām gaišajām domām un labestību! Lai 
nepietrūkst spīvuma un enerģijas strādājot!
 Lietuvas vēstniecības Latvijā pārstāve 
Daļa Kraulīte, sakot paldies dzejniecei un 
atdzejotājai, uzsvēra: - Mēs esam radniecī-
gas baltu tautas, kurām ir kopīgi pasaules 
uzskati, tradīcijas, vēsture un ne tikai. Ticu, 
ka šī grāmata jūs uzrunās un jūs to iemīlē-
siet. Paldies dzejniecei par viņas mūža dar-
bu un daļu no sirds, kas ieguldīta šajā un 
citu grāmatu tapšanā. Savukārt lietuviešu 
rakstnieks Vlads Bražuns savā uzrunā sacī-
ja: - Šī nav vienīgā grāmata, kas vieno lat-

viešu un lietuviešu autorus. Šurp braucot, 
sapratu skaistumu, kas vieno divas dzīvas 
baltu valodas. Grāmata ir pierādījums tam, 
ka Justins ir dārgs ne tikai lietuviešiem, bet 
arī latviešiem. Vislielākā pateicība Dainai 
par viņas sirds darbu, kas stiprina mūsu 
tautas.
 Jānis Peters sveica Dainu Avotiņu gan 
grāmatas atvēršanas svētkos, gan nupat 
pagājušajā dzimšanas dienā. Daloties at-
miņās, viņš minēja, ka Daina, protams, ir 
dzejniece, rakstniece, atdzejotāja, bet vis-
pirms – cilvēks: - Savulaik mēs - Vācietis, 
Ziedonis, Čaklais, Ļūdēns un es - vērsāmies 
pie viņas kā pie cilvēka, kurš prata savaldīt 
tos spēkus, kas darīja mums pāri. Daina bi-
jusi mūsu sargeņģelis. Viņas draudzība ar 
lietuviešiem un lielā mīlestība ir bezgalīga. 
Suminot rakstnieci, J. Peters priecājās, ka 
spalva vēl nav nolikta malā un Daina turpi-
na strādāt savās Mač kalnu mājās.
 Apsveicēju vidū bija draugi un tuvinie-
ki, studenti un pasniedzēji, dzejnieki un 
rakstnieki. Apsveikumu dzejniece saņēma 
arī no Latvijas kultūras ministres Žanete 
Jaunzemes-Grendes.
 Pati dzejniece un atdzejotāja priecājās 
par šo grāmatu un teica, ka Justinu, kurš 
savulaik Dzejas dienās viesojies Salacgrī-
vā, uzskata arī par mūsu dzejnieku. Viņa 
apliecināja: - Šo vakaru uzskatu par darba 
svētkiem – sava un Justina darba svētkiem. 
Paldies, ka ir tāda zeme Lietuva! Dzejniece 
teica paldies visiem, kas palīdzēja, – izdev-
niecībai Mansard, Lietuvas vēstniecībai, 
Jānim Elsbergam, Salacgrīvas bibliotēkai, 
Dagnim Straubergam, draugiem un laika-
biedriem. Īpašu paldies Daina veltīja savai 
meitai un mazbērniem: - Viņu darbīgā dzī-
ve liek arī man strādāt!

Ilga Tiesnese

Salacgrīvā atvēra
Dainas Avotiņas tulkoto Justina 
Marcinkēviča dzejas krājumu

Dzejnieci, 
rakstnieci un 
atdzejotāju 
Dainu Avotiņu 
sveic Salacgrī-
vas novada do-
mes priekšsē-
dētājs Dagnis 
Straubergs
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 Bankas Citadele Limbažu 
fi liāle un Salacgrīvas Klien-
tu apkalpošanas centrs (KAC) 
29. novembrī sāka valsts garan-
tēto atlīdzību izmaksu Latvijas 
Krājbankas klientiem. Citadele 
aicina iedzīvotājus saglabāt mie-
ru un nesteigties uz banku jau 
pirmajās dienās, lai nebūtu jāstāv 
garās rindās. Citadeles Limbažu 
fi liāles pārvaldniece un Salac-
grīvas KAC vadītāja Ilze Kalni-
ņa aicina iedzīvotājus izvēlēties 
sev ērtāko apmeklējuma laiku, 
iepriekš piereģistrējoties vizītei. 
Citadeles klientus viņa aicina iz-
mantot iespēju saņemt naudu ar 
internetbankas palīdzību.
 - Latvijas valsts garantē 
«Krājbankas» klientiem naudas 
izmaksu līdz 70 280,40 latu (100 
tūkstošiem eiro). Likums paredz, 
ka klientiem tiesības saņemt šo 
naudu saglabāsies pat 60 gadu. 
Tāpēc steigties uz banku jau pir-
majās dienās visiem nav nepie-
ciešams, ikviens var izvēlēties un 
saplānot sev ērtāko laiku, kad ie-
rasties «Citadeles» fi liālē, - saka 
Ilze Kalniņa. 
 Valsts garantētā atlīdzība at-
tiecas uz visiem līdzekļiem – 
depozītiem, norēķinu, algu un 
krājkontiem, ieskaitot peļņas 
procentus, kas aprēķināti līdz 
22. novembrim. Atbilstoši No-
guldījumu garantiju likumam 
nauda tiks izmaksāta latos. 
 Naudu būs iespējams saņemt 
gan ar pārskaitījumu uz bankā 
Citadele atvērto kontu vai jeb-
kuras citas bankas kontu, gan 
izņemot skaidrā naudā. - Drošī-
bas apsvērumu dēļ aicinām ie-
dzīvotājus pārskaitīt naudu uz 
kādu savu kontu, nevis izņemt 
skaidrā naudā, jo visa summa 

tiks izsniegta vienā reizē, - saka 
I. Kalniņa. Viņa uzsver: ja cilvēks 
vēlas izņemt skaidrā naudā vai-
rāk par 500 latiem, tas iepriekš 
obligāti jāpiesaka bankā, jo tur 
drošības apstākļu dēļ vienuviet 
lielas skaidras naudas summas 
netur.
 - Lai cilvēkiem nebūtu jāstāv 
rindā, aicinām iepriekš pieteikt 
savu apmeklējuma laiku «Cita-
deles» mājaslapā www.citadele.
lv vai zvanot «Citadeles» Klien-
tu atbalsta centram pa diennakts 
tālruni 67010000, kā arī 1188. 
Piereģistrējoties jums ir iespēja 
izvēlēties sev ērtāko pieejamo 
bankas apmeklējuma laiku! - ai-
cina I. Kalniņa. Viņa uzsver, ka 
bankas Citadele klientiem, kam 
pieslēgta internetbanka, ir iespēja 
saņemt naudu caur internetban-
ku un nav nepieciešams nākt uz 
banku. 
 - Lūdzam ņemt vērā, ka, piere-
ģistrējoties apmeklējumam 1188, 
būs nepieciešams nosaukt savus 
personas datus. Aicinām iedzīvo-
tājus arī izmantot iespēju piekļūt 
internetam vietējās bibliotēkās, 
lai piereģistrētu apmeklējumu, - 
saka I. Kalniņa. 
 Plašāka informācija www.ci-
tadele.lv, kā arī zvanot uz uzziņu 
dienestu 1188 vai bankas Citade-
le diennakts Klientu atbalsta cen-
tru pa tālruni 67010000.

Ieva Prauliņa, 
Korporatīvo komunikāciju daļas 

vadītāja bankā «Citadele»

Bankas Citadele
Limbažu fi liāle un 

Salacgrīvas Klientu 
apkalpošanas centrs
sāk valsts garantēto 

atlīdzību izmaksu Latvijas 
Krājbankas klientiem

 Izglītības, kultūras un sporta 
biedrība Liepupe Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) Lauku attīstības 
programmas pasākumā Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā saskaņā ar Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļvidzemes reģio-
nālās lauksaimniecības pārvaldi 
īsteno projektu Daudzfunkcionāla 
izglītības un kultūras centra izvei-
de Liepupē. Tā mērķis ir veicināt 
sabiedriskās aktivitātes iedzīvotā-
ju dzīves kvalitātes paaugstināša-
nai, izveidojot radošu izglītības un 
kultūras centru semināru, apmācī-
bas, mūžizglītības, veselības attīs-
tības un profesionālās pilnveides 
pasākumu organizēšanai Liep-
upes pagastā. Līdz šim Liepupes 
ciema centrā nav bijis piemērotu 
telpu, kur rīkot sabiedriski nozī-
mīgus pasākumus. 
 Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 12 595. Lielu paldies vēlamies 

teikt Salacgrīvas novada domei 
Dagņa Strauberga vadībā par 
10% piešķirto līdzfi nansējumu 
no kopējām projekta izmaksām. 
Projektam iegūtais fi nansējums ir 
būtisks ieguldījums Liepupes un 
visa Salacgrīvas novada attīstībā, 
uzsverot izglītības un kultūras 
nozīmi. 
 Īstenojot projektu, lauku terito-
riju iedzīvotājiem tiks radīta vieta, 
kurā regulāri (piesaistot citas ne-
valstiskās organizācijas, vietējos 
pašdarbniekus un Latvijā pazīsta-
mus lektorus) tiks rīkoti izglītojo-
ši pasākumi dažādām iedzīvotāju 
grupām, veicinot vietējo kopienu 
sabiedriskās aktivitātes un attīs-
tību. Plānots iesaistīties arī citos 
projektu konkursos, piesaistot 
fi nansējumu daudzveidīgu, cik-
lisku un regulāru pasākumu orga-
nizēšanai. Par projekta līdzekļiem 
jau iegādāts aprīkojums daudz-
veidīgu pasākumu organizēšanai 
- ekrāns, projektors, portatīvais 
dators, multifunkcionālā iekārta 

dokumentu un citu materiālu pa-
vairošanai, skaļruņu sistēma, lā-
zerprezenters, projektora galdiņš 
un apmeklētāju krēsli. Pašlaik tiek 
veikta vienkāršotā renovācija, lai 
nodrošinātu telpas mūžizglītības 
nodarbībām, personības attīstību 
veicinošu semināru organizēšanai 
(psiholoģija, veselība, rokdarbi, 
informācija jaunajiem vecākiem, 
bērniem un jauniešiem, pensijas 
vecuma iedzīvotājiem), profesio-
nālo attīstību veicinošu pasākumu 
organizēšanai, biedrības biedru un 
citu nevalstisko organizāciju kop-
sapulcēm, kā arī izstāžu iekārtoša-
nai. Daudzfunkcionālā izglītības 
un kultūras centra atklāšanas svēt-
ki paredzēti 11. decembrī plkst. 17 
Dispečeru punktā. Laipni gaidām 
ikvienu interesentu!

Sanita Šlekone,
Izglītības, kultūras un sporta 
biedrības «Liepupe» valdes 

priekšsēdētāja

Liepupē top izglītības un kultūras 
centrs

 Kad visapkārt sāk klejot dažā-
di vīrusi un meklē novājinātākos 
organismus, ļoti svarīgi domāt 
par veselīgu dzīvesveidu, veselī-
gu un vitamīniem bagātu uzturu. 
Vecākiem ne vienmēr ir laiks se-
kot savu bērnu ēdienkartei. Tāpēc 
labi, ja ir vēl kāds padomdevējs. 
Ar 1. novembri Lauku atbalsta 
dienesta programmā Valsts un ES 
atbalsts augļu un dārzeņu piegā-
dei skolēniem vispārējās izglītī-
bas iestādēs (Skolas auglis) sākās 
augļu un/vai dārzeņu izdale 1. - 9. 
klašu skolēniem. Tā paredzēta 
3 reizes nedēļā. Atbalsta program-
ma ilgs līdz nākamā gada 9. mar-
tam. Mūsu skolā skolēni saņem 
ābolus.
 Salacgrīvas vidusskolā novem-
brī notika dažādas nodarbības vai 
mācību stundas, lai vairāk iepa-
zītos ar augļu un dārzeņu nozīmi 
veselīga dzīvesveida nodrošināša-
nā. Tēmas un darbošanās veidus 
izvēlējāmies atbilstoši skolēnu 
vecumam. 1.a klases skolēni ie-
pazinās ar žāvētu augļu paga-
tavošanu, izgaršoja tos, spēlēja 
dažādas spēles ar un par āboliem. 
1.b klasē tika runāts par augļiem 

kā draugiem cilvēku veselībai. 
2.a klases skolēni paši no sanesta-
jiem augļiem un dārzeņiem gata-
voja dažādus salātus un secināja, 
ka tie ir tiešām gardi. 2.b klasē 
skolēni un skolotāja pārrunāja 
veselīga uztura nozīmi, sastādīja 
dažādu salātu receptes. 3.a klasē 
bērni iekārtoja zīmējumu izstādi 
Mani mīļākie dārzeņi un augļi, tā 
iepazīstinot cits citu ar katrā ģime-
nē iecienītāko augli vai dārzeni. 
3.b klasē sociālo zinību stundai 
skolotāja izvēlējās tēmu Veselā 
miesā - vesels gars, bet mājturī-
bas un tehnoloģijas stundā tika 
gatavoti veselīgi salāti. 4.a klasē 
Viena nedēļa kopā ar augļiem un 
dārzeņiem sniedza jaunu infor-
māciju par it kā visiem zināmām 
lietām, lai izsargātos no slimībām 
un būtu mundri un veselīgi visu 
gadu. 5.a klase diskutēja par tēmu 
Augļi - mūsu draugi un darbojās 
arī praktiski. 6.a klasē latviešu va-
lodas skolotāja Pārsla Zvejniece 
ieteica skolēniem cept maizītes 
un kūku, izmantojot augļus. Sko-
lēni mīcīja mīklu, raudzēja, grie-
za augļus, cepa, dziedāja latviešu 
tautasdziesmas un izbaudīja pašu 

izceptos gardumus, piedzerot ve-
selīgu tēju. Bija omulīgi un jautri! 
6.b klasē runāja par svaigēšanu, 
par šo tēmu bieži diskutēts arī 
radio raidījumos. Skolēniem bija 
arī savs viedoklis. 7.a un b kla-
se sociālo zinību stundās kopā 
ar skolotāju Ligitu Ķūrenu ru-
nāja par tēmu Ēst veselīgi, bet 
8.a un b klasē pārrunu tēma bija 
Uzturs - tava ēdienkarte. Lai ie-
interesētu audzēkņus domāt par 
augļu un dārzeņu nozīmi uztu-
rā, 9.b klases audzinātāja Vine-
ta Dance savā klasē radīja īstu 
sacensības garu - tika sarīkotas 
ābolu mizošanas sacensības. Va-
rēja tikai apbrīnot zēnus, kuri ar 
tādu centību mizoja ābolus! Klasē 
smaržoja arī ābolu tēja.
 Tā, praktiski darbojoties, sko-
lēni vairāk uzzina gan par ve-
selīgu uzturu, gan iemācās paši 
pagatavot ēdienus, kas sastāv no 
dārzeņiem vai augļiem. Skolēni 
iegūtās zināšanas un prasmes va-
rēs izmantot arī savās ģimenēs.

Lolita VALAŅINA,
Salacgrīvas vidusskolas

skolotāja

Programmā Skolas auglis pārrunā 
dārzeņu un augļu nozīmi veselībai

2.a klase pie pašu sagatavotajiem dažāda veida salātiem

  14. novembrī mēs - Salacgrī-
vas vidusskolas 6.a klases sko-
lēni - rosījāmies pa mācību vir-
tuvi kopā ar latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Pārslu Zvej-
nieci, kā arī ar mūsu nenogurdi-
nāmo klases audzinātāju Lolitu 
Valaņinu. 
  Literatūrā pabeidzām tēmu 
Folklora, nedaudz paplašinājām 
to ar fabulām. Mācību stundās 
runājām par tautasdziesmu no-
zīmi latviešu tautas dzīvē un 
gatavojām to grāmatiņas, ie-
pazinām teikas, smējāmies par 
anekdotēm. Spriedām un disku-
tējām par cilvēcību un vērtībām. 
Literatūras skolotāja ierosināja 
tēmas noslēguma stundu veidot 
neierastāku. Viņa uz skolu bija 
atnesusi produktus mīklas gata-
vošanai, bet mēs nesām ābolus. 
Pēc 3. stundas visi devāmies uz 
mācību virtuvi, lai pēc receptes 
sagatavotu mīklu maizītes un kū-

ciņu cepšanai. Mīkla uzrūga ātri. 
Laikam bijām to labi izmīcījuši. 
Tad sākās interesantākais process 
- ābolu mizošana, to cukurošana, 
kūciņu gatavošana un našķēša-
nās. Lai prāts būtu lustīgāks, pa-
līgā nāca mūzikas skolotāja Inga 
Strante, ar kuras līdzdalību tika 
dziedātas latviešu tautasdzies-
mas. Bija kā īsteniem latviešiem 
- darbu veicām ar dziedāšanu 
un prieku. Mani ļoti iepriecināja 
klasesbiedru lielā degsme. 
 Kad likām cepties visu saga-
tavoto, plītis jau bija karstas, jo 
mūsu klases audzinātāja kopā ar 
2.a klasi jau bija paspējuši izcept 
gan ābolu plātsmaizes, gan ābo-
lu laiviņas. Smaržoja visa skola! 
Mūsu ābolu pīrādziņi un plāts-
maize bija ļoti gardi. Un kad vēl 
piedzer klāt veselīgu zaļo tēju... 

Nadīna Ozoliņa-Mennika, 
6.a klases skolniece

Aktīva darbošanās
ar dziesmām un 

gardumu cepšanu
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Klāt lielais brīnumu gaidīšanas 
laiks! Gaidīsim un radīsim brīnu-
mus sev un saviem tuvajiem. Lai 
pietiek spēka, veselības un iztu-
rības! Adventes laiks ir saistīts ar 
diviem atslēgas vārdiem: atnākšana 
un gaidīšana. Tā ir gatavošanās 
Ziemassvētkiem, ar ko beidzas šis 
gaidīšanas laiks.
Tāpēc novembra 
jubilāriem vēlam 
Ne pēc laimes zīlēt – 
Pašam laimi kalt!
Ne pēc mīlas alkt – 
Tikai mūžam mīlēt! 

Decembris bibliotēkās
Laiks Pasākums Vieta

2.XII Fotoizstāde Dzīvā daba Ziemeļvidzeme 
jūrmalā

Tūjas bibliotēka

3.XII Noskaņa, Aleksandru Čaku pieminot Salacgrīvas bibliotēka

6.XII Bērnu žūrija 2011 - fi niša taisnē Liepupes bibliotēka

6.XII Ieklausies brīnumā, ieklausies! - tikšanās ar 
Salacgrīvas kultūras nama kultūras darba 
organizatori Inesi Jerāni

Ainažu bibliotēka

27.XII 14.00 Muzikāla pēcpusdiena Uzsniga sniedziņš 
balts…

Liepupes bibliotēka

30. XII 14.00 Bērnu žūrijas 2011 ekspertu noslēguma 
sesija jaunā gada priekšvakarā

Tūjas bibliotēka

decembrī Ziemassvētku ieskandināšana kopā ar Liep-
upes dziesmu draugu kopu

Tūjas bibliotēka

decembrī Literāro darbu izstāde Zigmundam 
Skujiņam – 85

Liepupes bibliotēka

decembrī Ziemassvētku prieks - pasākums bērnudār-
za Randa sagatavošanas grupas audzēk-
ņiem

Ainažu bibliotēka

decembrī Izstādes
Laika upei pāri - rakstniekam Zigmundam 
Skujiņam - 85
Ziemassvētki zvaigzni dedz
Volta Disneja pasaku tēlu pasaulē - ameri-
kāņu kinorežisoram Voltam Disnejam - 110

Ainažu bibliotēka

Oktobrī dzimusi
  Kitija Keita Ķere

*    *    *
Oktobrī aizsaulē aizgājuši:
  Haralds Ozoliņš (1940)
  Margrieta Tomsone (1935)
  Ventis Ozoliņš (1949)
  Lūcija Škapare (1941)
  Fanija Zaiga Biruta Zlidņeva (1938)
  Vilma Janīte (1942)
  Mihails Prihodjko (1936)
  Edgars Krūmiņš (1929)
  Veneranda Pallo (1935)
  Andis Šēriņš (1960)

Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas

Kultūras pasākumi
Salacgrīvā
4.XII  16.00 II Adventes dzejas uzvedums, Salacgrīvas kultūras nama teātra studijas 
    debija Ziemassvētku gulbji - Lielsalacas ev. lut. baznīcā
11.XII 16.00 pilsētas egles iedegšana – Bocmaņa laukumā
    " Ziemassvētku vilcieniņa krāsainais ceļojums ar garšīgām,
    muzikālām, aktīvām un jautrām pieturām 
    " Salavecīša skola
   18.00 III Adventes koncerts A Baroque Christmas - Lielsalacas ev. lut. baznīcā. 
    Piedalās: Latvijas Universitātes simfoniskais kamerorķestris, kori 
    Pernigele un Dvēseles dziesma. Diriģenti Valdis Butāns un Arta Zunde
13. XII 12.20 Liliputu cirks – Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē. Ieeja Ls 2
17. XII 20.00 Salacgrīvas kultūras nams aicina visus pirmajā ballē pēc remonta
    " jaundibinātās teātra studijas piedāvātās noskaņas Ziemassvētkos
    " atkalredzēšanās ar Lauku muzikantiem
    " prieks acīm un sirdij balles laikā
    Galdiņus rezervēt pa telefonu 64041458 kultūras namā, ieeja Ls 3
18.XII 18.00 IV Adventes koncerts Vakara mūzika Lielsalacas ev. lut. baznīcā. 
    Piedalās: Gunta Davidčuka - soprāns, Artis Sīmanis - saksofons, 
    Kristīne Adamaite - ērģeles. Programmā: J.S. Bahs, H. Pērsels,
    Jānis Kalniņš, Ē. Ešenvalds, P. Vasks u.c.
26.XII 11.00 Ziemassvētku pasākums bērniem Rūķu pasaka. Ieeja Ls 3,50, 
    ielūgumus lūdzam iegādāties kultūras namā līdz 21. decembrim
31.XII 23.45 Jaunā gada sagaidīšana laukumā pie kultūras nama
    " uguņošana
    " Jaungada balle, spēlēs Mercs. Ieeja Ls 2

Liepupē
3.XII  18.00 Duntes Mežgravās Liepupes pagasta tautas nama amatierteātra 
    5 gadu jubilejas balle Spēlēsim dzīvi! 
    Programmā:
    " Liepupes pagasta tautas nama amatierteātra izrāde - 
    Inguna Bauere Savedēji
    " atmiņu kaleidoskops un paveiktā izvērtējums
    " dejas un atrakcijas. Ieejas maksa Ls 1 
    Ņemiet līdzi labu noskaņojumu un groziņu! Par mūziku un jautrību 
    gādās Ainārs Ašaks. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās. 
7.XII  18.30 Duntes Mežgravās Alfa kurss. Nodarbību cikls sadarbībā ar Liepupes 
    ev. lut. draudzi tiem, kas vēlas uzzināt vai padziļināt zināšanas par 
    kristīgo ticību un pieaugt ticībā. Lekcija, jautājumi, diskusijas
11.XII 14.00 Duntes Mežgravās koncerts A Baroque Christmas.
    Piedalās Latvijas Universitātes simfoniskais kamerorķestris, kori 
    Pernigele un Dvēseles dziesma. Diriģenti Valdis Butāns un Arta Zunde
16.XII 18.00 Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem. Uzvedums Zilonēna 
    Ziemassvētki. Viesojas rūķi, gailis, pūce un zilonēns no Valmieras.
    Būs arī īsts Ziemassvētku vecītis! Lūgums pieteikt paciņas bērniem
    līdz 14. decembrim (Ls 2)
18.XII 14.00 Ziemassvētku sarīkojums Liepupes pensionāriem. Vidusskolas 
    audzēkņu koncerts. Saviesīgajā daļā Tūjas ermoņiku spēlmanis
    Valdis Andersons, Liepupes bibliotēkas dziesmu draugu kopa un 
    Liepupes vīru ansamblis. Galdiņu rezervācija un transporta pieteikšana 
    tautas namā. Par labumiem uz galda rūpējas Salacgrīvas novada 
    pensionāru biedrība.
21.XII 18.00 Duntes Mežgravās un Mekes krogā Ziemas saulgrieži kopā ar
    tradīciju kopu Skale. Bluķa vilkšana, piparkūku cepšana, tautasdziesmas
    Tālrunis tautas namā 64023932

Ainažu kultūras namā
4.XII  16.00 II Advente, svētku egles iedegšana
   16.30 Adventes ciklu ieskandināsim ar dziedātājiem no jauniešu kora Balsis  
    Zani Treidi, Jāni Tālumu, Zani Buiķi un pašmāju mūziķiem
    Kristīni Paegli, Litu un Ilzi Jēkabsonēm
6.XII  19.00 komēdija Balkona ragneši - neatkarīgās teātra trupas Divas acis 
    sniegumā, tikšanās ar jau iemīļotiem aktieriem Zani Jančevsku,
    Aīdu Ozoliņu, Juri Kalniņu, Voldemāru Šoriņu u.c.
    Ieeja Ls 4 (iepriekšpārdošana kultūras namā )
11.XII 16.00 Ceļā uz Ziemassvētkiem skaisto melodiju virpulī mūs vedīs
    Agras Jankovskas mūzikas studijas audzēkņi un koris Krasts 
13.XII 14.30 Liliputu cirks. Ieeja Ls 2
16.XII 19.00 Ainažu BUB 85. un Ainažu BUB muzeja 20. jubileja
18.XII 16.00 Ziemassvētku brīnuma gaidās pašmāju mazo pašdarbnieku 
    Ziemassvētku pasaka
1.XII 0.30 satiksimies ballītē Lai nāk laimīgs Jaunais gads! Ieeja Ls 2

 Ir teikts: - Tava dzīve ir Dieva dāva-
na tev, bet tas, ko tu dari, ir tava dāvana 
Dievam.
 Pavisam drīz mēs svinēsim Ziemas-
svētkus – mazā Kristus bērniņa dzimša-
nas dienu, šajā laikā pārdomāsim, kādu 
dāvanu katrs personīgi Viņam dāvināsim. 
Arī Lielsalacas ev.lut. draudze un mācītājs 
Andris Vilemsons gatavojas Adventei un 
Ziemassvētkiem.

 Šogad mūsu draudze kopā ar Salacgrī-
vas kultūras namu visus mīļi gaidīs baznī-
cā, lai svinētu Adventes svētdienas, kurās 
bez dievkalpojumiem būs īpaši koncerti 
Dievam un jūsu sirdīm par prieku (koncer-
tu afi šas - kultūras nama pasākumu plānā). 
Visi mīļi gaidīti mūsu dievnamā! Lai klusa 
prieka piepildīts šis laiks jums visiem!

Lielsalacas ev.lut. draudze

Klāt Advente – pārdomu, gaidīšanas 
un klusuma laiks

 Salacgrīvas novada dome piedāvā nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām 
maksāt, izmantojot e-pakalpojumu saiti www.epakalpojumi.lv.
 Šis pakalpojums ļauj:
" pieteikties saņemt nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu;
" iegūt aktuālu informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli Latvijas pašvaldībās;
" veikt nodokļa samaksu par saviem īpašumiem Latvijas pašvaldībās;
" aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
" veikt nodokļa samaksu par citas fi ziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
" iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem īpašu-
miem citās Latvijas pašvaldībās;
" iegūt citu noderīgu informāciju (t.sk. arī juridisku) par nekustamā īpašuma nodokli.
 Ir iespēja arī juridiskām personām (paraksttiesīgām) autorizēties portālā e-pakalpoju-
mi, sekojot portālā norādītajai informācijai.
 Iespējas nosūtīt ziņojumu pašvaldībai, ja jums rodas jautājumi par jūsu nekustamā 
īpašuma nodokli.
 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus lūdzam būt atsaucīgiem un izmantot 
šo piedāvāto pakalpojumu, jo tas ir ērts un pārskatāms samaksas veids un ļauj 
sekot sava nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.
 Ja nevēlaties izmantot www.epakalpojumi.lv, piedāvājam nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojumus nosūtīt vienkārši uz jūsu norādīto e-pasta adresi (savu adresi 
paziņot nodokļu administratorei uz e-pastu valda.neimane@salacgriva.lv)

Informācija nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem

VEIKALĀ LĪVIMA
SALACGRĪVĀ, OSTAS IELĀ 1, tel. 64041398
" SADZĪVES TEHNIKA 
" ELEKTROPRECES
Svētku akcijas preces – avīzē PROKS!
" SAIMNIECĪBAS PRECES 
" SADZĪVES ĶĪMIJA 
" ROTAĻLIETAS 
" KANCELEJA 
" PARFIMĒRIJA
" GALANTĒRIJA 
" ADVENTES UN ZIEMASSVĒTKU ROTĀJUMI
" DEKORATĪVAS SVECES, SALVETES, SUVENĪRI

Visai Dzintara produkcijai 20% atlaide!
Veiksmīgus pirkumus un jauku Ziemassvētku gaidīšanas laiku vēlot -

Dace, Una, Edgars


