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Salacgrīvas novada
izdevums

Valsts svētku svinības Salacgrīvā

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā
Salacgrīvas kultūras namā notika valsts svētku pasākums. To
atklājot, kultūras nama vadītāja
Pārsla Dzērve sacīja: - Mēs visi
šajās dienās esam kopā, lai svinētu Latvijas valsts 96. gadskārtu.
18. novembra svētku sajūtai nav
nekā kopīga ar ārējiem apstākļiem vai valsts materiālās labklājības līmeni. Patriotisms, mīlestība pret valsti un tautu ir svēta,
neatkarīga lieta. Latvija mums ir
vienīgā tik un tā! Tāpēc aicinu visus 18. novembrī, Latvijas jubilejā, kā savos godos klāt baltu galdautu, aizdegt baltas sveces, gatavot svētku pusdienas, doties uz sev
nozīmīgām un mīļām vietām vai,
gluži pretēji, cilvēkos, kur tiek svinēti svētki un vakarā visiem kopā
dziedāt Latvijas himnu. Savukārt
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs valsts
svētku laikā aicināja domāt par
valsti, kurā dzīvojam, par aizbraukušajiem, par to, kāpēc valstij
klājas labi vai slikti. Viņš uzsvēra:
- Mēs esam pazaudējuši savu
patieso mīlestību cits pret citu,
pret savu valsti. Mūsu valsts ir
jauna, un mums jāliek lietā prāts
un savas rokas, lai valsti būvētu
pēc sava prāta. Nāk prātā aina
no Jāņa Streiča filmas «Cilvēka
bērns», kurā pēc smagiem pārdzīvojumiem aizmigušo Boņuku
nes uz mājām un vecaistēvs saka
vienkāršus, mīlestības pilnus un
viedus vārdus: “Lai aug!”. Arī
mums jāaug kopā ar savu valsti,
jāaug lielā un patiesā mīlestībā!
Šajā svētku vakarā godināja
Salacgrīvas novada Sociālā dienesta darbinieci Ingu Līci, kura
šogad atzīta par labāko Latvijas
sociālo darbinieku. Viņai novada
domes priekšsēdētājs pasniedza
Labklājības ministrijas Atzinības
rakstu. To saņemot, Inga sacīja:
- Sociālajā dienestā es strādāju
sešpadsmito gadu. Esmu sapratusi, ka katram no mums šajā dzīvē
dots savs uzdevums. Mans ir palīdzēt cilvēkiem. Nav svarīgi, cik
lielu darbu mēs darām, bet svarīgi, cik mīlestības mēs tajā ieliekam.
Savukārt aptauja Gada salac
grīvietis šogad bija mazliet citādāka - organizatori lūdza nosaukt
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tikai vienu pretendentu, kurš par
savu veikumu šogad būtu pelnījis
šo tik prestižo titulu. Salacgrīvieši
bija izvirzījuši sešas kandidatūras, bet svētku vakarā klātesošos
iepazīstināja ar trim, kuri saņēma
vislielāko atzinību.
Lūk, ko par vienu no viņām Anitu Emsi - raksta anketās:
- Anita pelnījusi atzinību par savu
ieguldījumu mūsu novada iedzīvotāju senču - Vidzemes piekrastes lībiešu - Svētciema dialekta
pētīšanā un saglabāšanā. 17. oktobrī tika atvērta jau otrā Anitas
grāmata «Saknes». Jaunais krājums ir īpašs ar to, ka daļa dzejoļu sarakstīti Vidzemes lībiskajā
dialektā un šis ir vienīgais šāds
izdevums Latvijā. Varam būt lepni
par profesores Janīnas Kursītes
atziņu grāmatas atvēršanas svētkos, ka arī Vidzemes lībisko dialektu vajadzētu iekļaut UNESCO
pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Gada salacgrīvieša titulam
izvirzīta arī Laura Tomsone. Anketās atzīmēts, ka viņa ir jātnieku
kluba Fenikss dibinātāja, cilvēks
ar neizsīkstošu enerģiju, bezgalīgu mīlestību un atbildības sajūtu.
Cilvēks bez brīvdienām un svētku
dienām, jo viņu vienmēr kāds gaida. Otrā mamma visiem Feniksa

bērniem. Sabiedriski aktīva, atbalsta pilsētas un novada pasākumus.
Popularizē pilsētas un novada vārdu, rīkojot jātnieku sacensības Salacgrīvas kauss, kā arī piedaloties
ar saviem audzēkņiem citos Latvijas novados organizētās sacensībās. Aktīvi darbojas ar audzēkņiem savā stallī, iemācot bērniem
mīlēt dzīvniekus un veselīgi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā. Atbalsta dažādas jauniešu nometnes, t.
sk. Go Global Go Green, iesaistot
jauniešus darbā zirgu stallī. Popularizē Salacgrīvas pilsētas un novada vārdu, tūristiem piedāvājot
zirgu izjādes. Ļoti labsirdīga un
uzņēmīga.
Liep aptieka dibinātāja un
vadītāja Maiga Liepiņa šai nominācijai ieteikta kā atsaucīgs,
izpalīdzīgs un saprotošs cilvēks.
Par Maigas kundzi anketās rakstīts: - Jau ilgus gadus Salacgrīvas
iedzīvotāji un iebraucēji Liepiņas
kundzes aptieku apmeklē ne tikai
noteiktajā darbalaikā, bet, vajadzības spiesti, var tur iegriezties
un saņemt palīdzību un derīgus
padomus jebkurā diennakts stundā. Cilvēki viņu raksturo kā vienmēr laipnu, smaidošu, kompetentu visā jaunākajā zāļu lietošanā.
Bieži ir gadījumi, kad cilvēks iet
pie viņas konsultēties, kādas zā-

les viņa kaitei būtu tās labākās.
Viņa vienmēr atrod laiku pateikt
uzmundrinošus vārdus pat kritiskās situācijās. Liepiņas kundze
viesojusies arī bibliotēkā, kur tematiskos pasākumos dalījusies
pieredzē par veselīgu ēšanu un
fiziskajām aktivitātēm, ko pati demonstrē ar savu dzīvesveidu.
Kad bija dzirdēts anketās rakstītais un aplūkotas fotogrāfijas,
novada domes priekšsēdētājs paziņoja, ka tituls Gada salacgrīvietis 2014 šogad piešķirts M. Liepiņai - cilvēkam, kurš palīdz brīžos,
kad jūtamies slikti.
Nedaudz samulsusi, Maigas
kundze teica lielu paldies par
piešķirto augsto godu: - Uztveru to kā pateicību, ka esmu jums
vajadzīga un nepieciešama - “pa
rokai”, kā saka. Man bijusi laime
izvēlēties profesiju, kas sakrīt ar
manu hobiju - palīdzēt cilvēkiem.
Mans darbs medicīnas laukā sākās 1959. gadā, nu jau 21 gadu
esmu salacgrīviete. Vienmēr esmu
sapņojusi par savu aptieku un
brīvvalsts laikā to nodibinājusi.
Strādāju tā, lai vienmēr būtu pieejama. Tā nu ir iekārtots - aptieka
savā mājā, vienmēr esmu pieejama, zvaniņš pie durvīm kā senos
laikos. Dzīvē viss ir vienkārši daru savu darbu un kā gandarīju-
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Laura Tomsone

mu saņemu spēku un enerģiju no
jums, saviem apmeklētājiem. Liels
paldies par man izrādīto uzticību! Jau pēc svinīgās godināšanās
Maigas kundze atzinās: - Ikdienā
ar runāšanu man veicas labāk
nekā šovakar. Pat “špikeri” biju
uzrakstījusi! Strādāšu, kamēr būs
spēks un enerģija. Bet jau tagad
savu dzīves gudrību cenšos iemācīt mazdēlam, gribu viņu izaudzināt tikpat iejūtīgu, kā bija provizori vecos laikos.
Svētku koncertā salacgrīviešus
priecēja Nauris Puntulis, Guntars
Ruņģis, Miervaldis Jenčs kopā ar
pianistu Gintu Bērziņu ar koncertprogrammu Trīs tenori - Latvijai
un pasaulei. Bet vakarā balle bija
kopā ar grupu Sympathique.
Ilga Tiesnese

Vēlu ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar savu Latviju!
Šogad mūsu valsts svin 96. dzimšanas
dienu. Celsim saulītē labo! Katrs mūsu
labais darbs, labā doma, drauga atbalsts
veido daļiņu no gaismas.
Novembris ir Latvijas neatkarības
cīņu un valsts proklamēšanas mēnesis.
Mēs iededzam svecītes par karavīriem
- brīvības cīnītājiem, izkaram pie mājas
sarkanbaltsarkano karogu, apmeklējam
svinīgus pasākumus, radām sevī un savos
tuvajos svētku izjūtu. Izjūtu, ka mums ir
sava valsts, kurā gribam dzīvot un ko gri-

bam redzēt sakoptāku, gaišāku, arī tādu,
no kuras nevajadzētu braukt prom, lai
meklētu darbu citur. Mums pašiem jātic,
ka kopīgi varēsim pārvarēt visas grūtības
un lepni teikt, ka valsts, kas plaukst un
attīstās, ir mūsu Latvija.
Šajā laikā parasti atskatāmies Latvijas
vēsturē, domās pārlūkojam mūsu pagātnes dažādās lappuses un pēdējā laikā paveikto, izvērtējam to, cenšamies saprast,
kurp ejam, ko varam sagaidīt nākotnē.

Šis nav vieglākais brīdis valsts pastāvēšanas laikā. Pašlaik katra laba doma,
ko veltām Latvijai, iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs. Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir, un nezaudēt
pašcieņu. Katrs labais darbs, labā doma,
drauga atbalsts veido daļiņu no gaismas.
Atbalstīsim savu valsti, priecāsimies
par tiem, kuri ir ikdienā kopā ar mums,
ar smaidu ieskatīsimies acīs tiem, kurus
mīlam, palīdzēsim cits citam saprast, ka

tikai, kopā esot un darbojoties, nenoso
dot, bet atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder, - mūsu valsti,
mūsu Latviju!
Valsts svētku mēnesī saku paldies visiem Salacgrīvas novada ļaudīm, kuri
strādā novada labā, kuri mīl savu novadu, dzīvo šeit un domā gaišas domas!
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs
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Apsveicam!
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Sarkanā Krusta sveiciens
Sabiedriskā organizācija Latvijas Sarkanais Krusts 20. novembrī atzīmēja 96. gadadienu.
Tās galvenais mērķis ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot
mazaizsargāto cilvēku dzīves
apstākļus, bez jebkādas diskriminācijas sniedzot palīdzību
tiem, kuriem tā vajadzīga visvairāk.
Pat tad, ja Sarkanajā Krustā
(SK) aktīvi nedarbojas, bet samaksā tikai biedrunaudu, arī tas
ir vērā ņemams ziedojums, kuru
saņem Latvijas SK un kuru izlieto palīdzībai daudziem nelaimēs
cietušajiem visā pasaulē.

Salacgrīvas SK nodaļā pašreiz ir 77 biedri, organizācijas
aktīvisti sadarbojas ar novada
Sociālo dienestu un strādā Sila
ielā 2, Salacgrīvā (bijušā kinoteātra priekštelpā). Katru pirmdienu un trešdienu no 9 līdz 12,
atnākot uz turieni, varat izmērīt
asinsspiedienu, parunāties. Iedzīvotāji var saņemt saziedotos
lietotos apģērbus. Salacgrīvas
SK brīvprātīgie ir piedalījušies
Eiropas Savienības pārtikas paku
dalīšanā, 2013. gadā izdalītas
3996 pārtikas pakas. Rīkotas veselīgas vingrošanas nodarbības.
Šogad Salacgrīvā organizētas trīs

Donoru dienas, kurās asinis nodeva 199 donori. Paldies visiem
par atsaucību! Apciemojot mājās
gados vecos un vientuļos cilvēkus, SK aktīvisti parunājas, atnes
zāles, palīdz ikdienas darbiņos.
Sveicot novada iedzīvotājus
Latvijas valsts un SK dzimšanas
dienā, aicinām palīdzēt cilvēkiem. Nāciet ar ierosinājumiem
mūsu kopīgam brīvprātīgam darbam! Strādājot kopā, mēs vairāk
varam palīdzēt saviem līdzcilvēkiem!
Ilga Līdaka,
SK Salacgrīvas nodaļas aktīviste

Atbalss pārsteidz
ugunsdzēsējus

Valsts svētkos Melngalvju
namā Rīgā svinīgā ceremonijā Atzinības krustu saņēma tūjietis Jānis Studers. Augsto apbalvojumu
Valsts prezidents Andris Bērziņš
viņam pasniedza gan par mūža
ieguldījumu izglītības darbā, gan
vēstures liecību saglabāšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm.
J. Studers ir kādreizējais pedagogs, skolu direktors un desmitgadi vadījis Limbažu rajona
Izglītības nodaļu. Pēdējos gados
apkopojis vēstures materiālus
par bijušajām skolām Duntē un
Vecmuižā, izveidojis triloģiju par
visām izglītības iestādēm kādreizējā Limbažu rajonā un apjomīgu
vēstījumu par Izglītības nodaļas
60 gadu darbību.
J. Studers savā darbā attīstījis
pedagoģijas aktuālākās tendences, sasaistījis izglītības iestādē
apgūstamās teorētiskās zināšanas
ar to praktisko realizāciju ikdie-

nā, pilnveidojis vairāku paaudžu
vispusīgu izglītošanu Salacgrīvas
novadā un tā apkārtnē. Publicējis šādas grāmatas: Duntes skola
1864. - 1981. (2009. gadā), Limbažu rajona tautas izglītības nodaļa 1949. - 1962., 1967. - 2009.
(2013.g.) un Vecmuižas pamatskola 1854. - 1972. (2014.g.).
Autora apkopotais un publicētais
materiāls par apkārtnes izglītības
iestāžu un pedagoģisko darbu ir
nozīmīgs izziņas avots skolēniem,
studentiem, Vecmuižas pamatskolas un Duntes astoņgadīgās skolas
absolventiem un ikvienam, kuram
tuva sava novada vēsture.
Valsts apbalvojuma piešķiršana J. Studeram ir cieņas apliecinājums par mūža ieguldījumu
pedagoģijas nozares attīstībā un
vēstures liecību saglabāšanā. Apsveicam!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada pensionāru biedrības Ainažu nodaļas Atbalss
vadītāja Aija Šmite ar ugunsdzēsējiem sarūpētajām dāvanām - pašu
adītām vilnas zeķēm

Jau gluži vai par ikdienišķu
var saukt tendenci, ka novada
sabiedriskās organizācijas un nodibinājumi sadarbojas - gan dalās
informācijā, gan palīdz pasākumu
rīkošanā vai vienkārši kopā risina
sasāpējušus jautājumus. Taču liels
bija mans pārsteigums, kad kādā
oktobra pēcpusdienā piezvanīja
Salacgrīvas novada pensionāru
biedrības Ainažu nodaļas Atbalss
vadītāja Aija Šmite un norunāja

tikšanos, vien noslēpumaini pavēstot, ka pensionāri ir kaut ko
sarūpējuši ugunsdzēsējiem.
Un tā skaistā novakarē tiekamies Ainažu ugunsdzēsības muzeja telpās. Sanākuši pensionāru
biedrības pārstāvji, pa kādam
ugunsdzēsējam un pati namamāte, muzeja vadītāja Anastasija
Celma. Pie kafijas tases risinās
sarunas par ugunsdzēsēju dzīvi
šodien, par senākiem un ne tik

seniem laikiem, tāpat pasapņojam par nākotni. Un tad jau nāk
arī pats mīklas atrisinājums. Izrādās, pensionāru pārstāvji Ugunsdzēsēju dienā - Muzeju nakts laikā - secinājuši, ka ugunsdzēsēji
ar apģērbu pa lielam ir nodrošināti labi, taču kaut kā elementāra trūkst. Tālab nolemts noadīt
ugunsdzēsējiem vilnas zeķes. Un
tagad 20 pāru zeķu skaistā pītā
grozā atraduši savus nākamos
saimniekus. Tik vienkārši un TIK
SIRSNĪGI! Jo patiešām, lai arī
cik labi dzēsējs ir apbruņots, ne
reizi vien ziemas apstākļos nākas
salt, jo kājas tomēr samirkst. AIZKUSTINOŠI, it sevišķi, kad dāvinājuma groziņā atrodam skaistu,
pašdarinātu kartīti ar novēlējumu:
Siltas kājas - veselības garants.
Esi bezbailīgs, bet - uzmanīgs!
Mēs, Ainažu ugunsdzēsēji,
esam patiesi pateicīgi sirmajām
kundzēm par sirsnīgo dāvinājumu un rūpēm par ugunsdzēsēju
veselību. Lai jums vienmēr laba
veselība, nekad nebeidzas šī vēlme dalīties sirsnībā ar citiem un
vienmēr jūsos mājo šis nebeidzamais optimisms!
Ainažu brīvprātīgo
ugunsdzēsēju vārdā Gints Kopštāls,
biedrības valdes priekšsēdētājs

Starptautiskā konferencē Jūrmalā

No 5. līdz 7. novembrim jauniešiem un
darbā ar jaunatni iesaistītajām personām bija iespēja piedalīties starptautiskā konferencē Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā Jūrmalā. To organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar
biedrībām Jaunatnes līderu koalīcija un
Baltijas Reģionālais fonds Latvijas un
Šveices sadarbības programmā Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos.

Lai tiktu pārstāvētas Salacgrīvas novada jauniešu intereses un veidota sadarbība
ar citiem jaunatnes iniciatīvu centriem un
jauniešu organizācijām, konferencē piedalījos arī es, Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centra Bāka jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance.
Konferences atklāšanas runā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas politikas
iniciatīvu un attīstības departamenta vietnieces jaunatnes jomā Sandas Brūnas lūguma tika atskaņots dziedātāju Camillas
un Gustavo dziesmas Mainīt pasauli frag-

ments ar vārdiem (..).bija vēlme mainīt pasauli, mainīt, lai kā dienā būtu pat naktī
gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja
ne es. Īsais fragments bija kā motivācija
darbam. To viegli asociēt gan ar jaunieša
mērķtiecīgo dabu, gan ar jaunatnes darbā
iesaistītajām personām, kuras bija ieradušās, lai kopīgiem spēkiem rastu atbildes
uz svarīgiem jautājumiem gan valsts, gan
pašvaldību mērogā. Par aktuālāko pirms
un konferences norises laikā iespējams atrast www.twitter.com profilā @ievirzi, zem
mirkļbirkas #ievirzi - dalībnieku komentārus, foto un atsauksmes.
Trīs dienu laikā tika vērtēts un analizēts, kā Latvija iederas Eiropā, kā Latvija
izskatās Latvijā un kā Latvija realizējas
novados. Pateicoties ārvalstu ekspertu
pieredzei, bija iespēja uzzināt, kā darbs ar
jaunatni noris citviet Eiropā. Izskatījām
tēmas Eiropas jaunatnes politika. Galvenie izaicinājumi 2014 - 2020, Nacionālā
jaunatnes politika, Strukturētais dialogs
kā instruments jauniešu līdzdalības veicināšanai Eiropas demokrātijas procesos,
Jauniešu centrs kā jaunatnes politikas

īstenotājs pašvaldībā, Nevalstisko organizāciju loma darba ar jaunatni attīstībā,
Pašvaldības atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai, kā arī Pieredze darbā ar “neaktīvajiem” jauniešiem” u.c. Paneļdiskusijā, kurā piedalījās gan ārvalstu eksperti,
gan Latvijas speciālisti, kopā ar konferences dalībniekiem, ņemot vērā pašreizējo
Latvijas situāciju un realitāti, pie atvērtā
mikrofona apsprieda dažādas lietas: sabiedrības izpratni par darbu ar jaunatni nacionālajā līmenī; kā pašvaldībās jānotiek
komunikācijai starp jauniešiem un pašvaldības vadību un lēmumu pieņēmējiem; vai
Latvijā nepieciešams izšķirt divas dažādas
profesijas - jaunatnes lietu speciālists un
jaunatnes darbinieks; kā padarīt strukturēto dialogu saprotamu ikvienam jaunietim un lēmumu pieņēmējam u.tml.
Strādājot darba grupās un ņemot vērā
Eiropas pieredzi, tika pētīta Latvijas realitāte un iespējas, kas kopīgs un atšķirīgs
darbā ar jaunatni Latvijas kaimiņvalstīs
un attīstītākajās lielvalstīs, kādu piemēru
vai darba metodes varam ieviest Latvijā,
lai veicinātu izaugsmi darbā ar jaunat-

ni un sabiedrības informēšanu, izpratnes
veicināšanu par darba ar jaunatni nozīmi
Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī.
Foruma laikā bija iespēja redzēt arī labās
prakses piemērus Latvijā, kas jau paveikts
novadu pašvaldību un valsts līmenī, uzzināt resursu piesaistes iespējas jauniešu
idejām, kā arī, kādi būs galvenie izaicinājumi pašvaldībās un valstī jaunatnes jomā
2015. - 2016. gadā.
Dalība konferencē un iegūtā informācija ikvienam bija kā motivācija turpmākajam ikdienas darbam, lai, kopīgi strādājot,
virzītu darbu ar jaunatni vienotāku, saprotamāku un pieejamāku apkārtējai sabiedrībai - jauniešiem, organizācijām, institūcijām. Izaicinājumam Latvijas pašvaldībām
novēlam tiekties un iegūt arī jaunietim
draudzīgas pašvaldības titulu, jo jaunieši,
neapšaubāmi, ir mūsu nākotne. Bet, lai nākotne būtu tāda, kādu to vēlamies, kāda tā
mums ir nepieciešama, ir jāiegulda tagadnē.
Marta Dance,
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu
centra «Bāka» jaunatnes lietu speciāliste
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Svētciema bibliotēkā
Rīta stunda par troļļiem un
briesmonīšiem

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir
projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet
Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes
birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centru un
biedrību Norden Latvijā.

Latvijā jau 17. gadu novembrī notiek
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi, kuros vairāk iepazīst Ziemeļvalstu
literatūru un kultūru. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana,
literatūras izstādes, kas ļauj vēl vairāk
iepazīt šo valstu kultūru un literatūru. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma
ir Troļļi Ziemeļos.
Svētciema bibliotēkā tika rīkota Rīta
stunda mazajiem bērniem un Krēslas stunda pieaugušajiem. Rīta stundā kopā ar
trollēniem Paju un Pajko no Troļļu grāmatas bērni klausījās un skatījās jauko norvēģu pasaciņu Briesmonīšu tracis. Pasakas
briesmonīši bija labākie draugi, taču tie
sastrīdējās. Bērni pazina tādas situācijas
arī savā ikdienā, kad draugi sakašķējas par
sīkumiem . Taču, tāpat kā briesmonīšiem,
arī viņiem esot skumji, ja tas notiek tieši ar
labāko draugu. Tāpēc arī pasaka beidzas
ar izlīgšanu un patiesu gudrību Viss labs,
kas labi beidzas.
Toties Rīta stunda vēl nebeidzās. Visas
sarunas klausījās un šķelmīgi vēroja zem
lielā ekrāna paslēpušies trollēni. Un tad jau
arī viņi tika rādīti kā filmu zvaigznes! Tik
dažādi un teiksmaini kā pati Norvēģija!
Mazie varēja sekot braucienam pa Troļļu
ceļa serpentīnu, līdz varēja ieraudzīt troļļu
atstātās pēdas - sakrautās akmeņu piramīdiņas. Un kalnu galotnes sniedzas mākoņos , un no tiem atkal iznirst trollis… Bērni uzzināja, ka arī trollim ir bail. Vai zināt,
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Liepupes
pagasta tautas
nams izsludina
aptauju
Labo darbu
balva 2014

Nolikums.
Labo darbu balvas pieteicēji ir Liep
upes pagasta iedzīvotāji un Liepupes
pagasta iestādes. Balvai var pieteikt ikvienu cilvēku, kurš 2014. gadā nesavtīgi
darbojies pagasta iedzīvotāju labā. Pieteikumā norādāms balvai izvirzītā cilvēka konkrēts devums, kā arī pieteicēja
dati. Anketas izgriežamas no Salacgrīvas Novada Ziņām vai saņemamas tautas
namā un iesniedzamas Liepupes pagasta
pārvaldē, Liepupes pagasta tautas namā,
Liepupes un Tūjas bibliotēkās līdz 10.
decembrim. Par derīgām tiks uzskatītas
šim nolikumam atbilstošas, parakstītas
un noteiktā termiņā iesniegtas anketas.
Atzinības tiks pasniegtas Labo darbu
balvu sarīkojumā.

Rīta stundas mazie viesi Svētciema bibliotēkā meklē troļļu paslēptās zeķītes

no kā? Nu, protams, no saules un gaismas!
Tāpēc jau pa dienu redzam tikai viņu sastrādātās palaidnības, ne pašus. Norvēģijā
gan viņi mēdza sargāt veikalus, kalnus,
ceļus, jo tūristi taču grib ar viņiem kopā
fotografēties! Un kas nu par brīnumu, ka
trollim uz lielās ķepas tālajā ziemeļu zemē
uzminusi arī bibliotekārīte! Dīvainības notiek! Tās notika arī bibliotēkā, jo pēc ceļojuma pa troļļu zemi bērniem parasti tiek
kāds kārums, bet nu konču kaudzītes bija
sajauktas ar raibu raibām pupiņām. Un jālasa nevis konfektes, bet pupiņas! Ir gan
joki! Bet tas vēl nav viss! Grāmatu plauktos trollīši atstājuši savas pēdas un pie

tām - nekas cits kā sazagtās zeķītes! Un
nu tās jāatrod! Kāpēc zeķītes? Nu, tāpēc,
ka troļļi tā mēdz darīt - paņemt pa vienai
zeķītei no katra tūrista…
Lai nu kā ar tiem tūristiem, bet mazie
svētciemieši saņēma trollīšu plakāta bildes par godam izpildītajiem uzdevumiem.
Daudz uzzināts par troļļu dzīvi un draiskulībām! Noslēgumā kopīgi apskatījām bērnu zīmējumu un radošo darbu izstādi Es
sameklēju Latviju. Tāda nu sanāca mūsu
novembra svētku nedēļa - svinīga, nopietna un mazliet draiskulīga.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Lasīšanas maratona starta diena

Svētciema bibliotēkā jau divpadsmito
gadu jaunākā lasītāju paaudze iesaistās
lasīšanas veicināšanas projektā Bērnu
un jauniešu žūrija, bet otro gadu grāmatas lasa un vērtē arī vecāki. Projekta mērķis ir ieinteresēt bērnus un
jauniešus lasīt grāmatas, lai uzlabotu
viņu lasītprasmi. Latvijā šī aktivitāte
aizsākās 2001. gadā kā pilotprojekts.

Šogad lielo lasīšanu sākām ar Starta
dienu, kas mūsu bibliotēkā notika 17. oktobrī. Vispirms pagājušā gada čaklākā lasītāja Ance Andersone svinīgi iededza īpašo Lasīšanas maratona tradicionālo sveci.
Tad kopīgi atvērām Bērnu un jauniešu
žūrijas 2014 grāmatu kolekciju. Vairāki
bērni jau bija paspējuši izlasīt dažas grāmatas, tāpēc ar savu stāstījumu prata ieinteresēt pārējos. Aizrautīgi par grāmatu
Ada un peles rēgs stāstīja Endija Ramona
Roska. Pirmo reizi lasīšanas projektā piedalīsies pirmklasnieks Kārlis Papinoks,
kurš jau paspējis iepazīties ar Runci Punci
no tāda pašas nosaukuma grāmatas. Visi
dalībnieki noslēdza lasīšanas līgumus,
ar to apliecinot, ka viņi kā žūrijas eksperti apņemas izlasīt un novērtēt piecas
žūrijas sarakstā iekļautās grāmatas līdz
2014. gada 31. decembrim. Katrs lasītājs
saņēma savu Lasīšanas grāmatu, kurā ir
vērtēšanas noteikumi, grāmatu īsas anotācijas, kā arī atvēlēta vieta piezīmēm par
izlasīto, zīmējumiem vai savai jaunradei.
Ar Lasīšanas maratona norises gaitu var
iepazīties ikviens bibliotēkas lasītājs.
Pērn vērtēšana notika ar burgeriem, bet
šogad tā būs veselīgāka - pretī lasīšanas
eksperta uzvārdam par katru izlasīto grāmatu krāsies zefīriņi. Pagaidām var tikai
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Pagājušā gada čaklākā lasītāja Ance Andersone svinīgi iededz īpašo Lasīšanas maratona
tradicionālo sveci

minēt, cik to līdz gada beigām katrs sakrās,
lai tad uzlīmes nomainītu pret saldajiem
kārumiem. Kad visas nopietnās lietas bija
izrunātas, bērni iejutās aizraujošā šova Es
mīlu tevi, Latvija dalībnieku lomās. Interesanti, nopietni un mazliet nenopietni!
Lai arī šogad bērni varētu lasīt, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas jau vasarā
saņemtas 3 grāmatas un no Latvijas Bibliotekāru biedrības - 11 grāmatu. Tā kā
tā ir tikai daļa no nepieciešamā, pārējas

kolekcijas grāmatas oktobrī iegādātas par
bibliotēkai atvēlētā budžeta līdzekļiem.
Izdevumi ir dažādi un interesanti: dzejoļi, piedzīvojumi, fantastika. Ja vēl neesi
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014
dalībnieks, bet gribi iesaistīties lasīšanas
maratonā, sameklē tuvāko bibliotēku un
piesakies! Nekas nav nokavēts! Nāc un
lasi!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Krēslas
stundas
lasījums
Salacgrīvas
bibliotēkā

Mūsu senči krēslainos rudens novakarus pavadīja, stāstot stāstus, minot
mīklas, dziedot dziesmas un sveču
gaismā lasot grāmatas. Arī mūsu
Ziemeļvalstu kaimiņi piedāvā šādu
vakarēšanu bibliotēkās.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības Norden asociācija, bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centru un biedrību Norden
Latvijā. Ziemeļu projekts risinājās jau
18., bet Latvijā - 17. reizi. Nedēļas laikā
notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi
pasākumi. Gada tumšākajā laikā no 10.
līdz 16. novembrim vairākos tūkstošos
bibliotēku Ziemeļu un Baltijas valstīs
vienlaikus tiek iedegtas sveces un lasīta
viena kopīgi izvēlēta grāmata.
Salacgrīvas bibliotēkā 13. novembrī
šis lasījums izskanēja sešpadsmito reizi. Šī gada tēma - Troļļi ziemeļos. Sveču
gaismā pie smaržojošas tējas tasēm lasījām Tūves Jansones grāmatas Tētis un
jūra 2. daļu Bāka. Klausījās gan bērni,
gan pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji.
Darba fragments visus ļoti ieinteresēja.
Interesantā un savdabīgā T. Jansones
spēja aprakstīt dabu, troļļus un viņu dzīves uztveri piesaistīja klausītāju uzmanību tā, ka fragmenta lasījums tajā pašā
vakarā izvērta diskusijas, lika meklēt
grāmatas turpinājumu. Daudzi klausītāji, kuri šīs autores darbus nebija lasījuši,
labprāt ar tiem iepazinās. Klātesošie bija
ieinteresēti par izstādi Kas ir troļļi?, jo
izrādījās, ka par šīm mistiskajām būtnēm
zinām daudz mazāk nekā par rūķiem.
Esam lepni un gandarīti, ka Latvijas
lasījumu skaits apsteidzis pašas Ziemeļvalstis! Un vai šādu viena fragmenta lasīšanu dažādās valodās vienlaikus vairāk
nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt
par neoficiālu pasaules rekordu?
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
bērnu literatūras centra vadītāja
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Uzvedības
traucējumi
bērniem izaicinājumi
un risinājumi

Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas tikās metodiskās apvienības
seminārā-praktikumā Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē,
sabiedrībā - izaicinājumi, risinājumi,
lai gūtu jaunas zināšanas, pilnveidotu savas kompetences, apzinātu
jaunas metodes bērnu uzvedības
traucējumu novēršanā.

Straujš dzīves ritms, dažādu finansiālu un sociālo problēmu risināšana ģimenēs ir par iemeslu tam, ka vecākiem
aizvien mazāk laika atliek ikdienas
sarunām ar saviem bērniem, kopīgām
aktivitātēm. Paliek nerealizēta bērnu
pamatvajadzība mīlēt un būt mīlētam,
kā arī vajadzība justies vērtīgam sev un
citiem. Katram bērnam nepieciešama
piesaiste vismaz vienam cilvēkam. Ja
šāda cilvēka nav, bērns sāk zaudēt saskari ar īstenību, iespēju realizēt savas
pamatvajadzības, un rezultātā parādās
uzvedības traucējumi, kas ir liels izaicinājums pedagogiem un ģimenēm, tāpat pašiem bērniem un sabiedrībai kopumā.
Metodiskās apvienības seminārā
pirmsskolas skolotājas noskatījās un
noklausījās Austrālijas latvietes, pedagoģes Ilonas Brūveres videolekcijas
Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā, Vides organizācija
un uzvedības standartu kopsakarības
un Uzvedības traucējumu izpausmes
un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai, kā arī apzināja uzvedības problēmas pirmsskolas vecuma bērniem un
apsprieda risinājumus. Viņas noskaidroja, ka galvenie uzvedības traucējumu cēloņi ir noteikumu neesamība vai
neievērošana, robežu trūkums, seku
nepiemērošana, atšķirīgas prasības, veselības problēmas un attiecību problēmas.
Semināra noslēgumā metodiskās apvienības dalībnieki saņēma pirmsskolas
izglītības iestādes Vilnītis speciālistu izstrādātu bērnu uzvedības izpētes anketu, lai apzinātu uzvedības traucējumus,
sistematizētu tos un rezultātā izvēlētos
atbilstošu darba metodi darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, ņemot
vērā to veidu.
Seminārā gūtā galvenā atziņa - pie
bērna uzvedības jāstrādā jau pirmsskolā, jāmāca uzvesties, jo mazi bērni nemāk darboties grupā, audzināšana katrā
ģimenē ir atšķirīga, bērni attīstās dažādos tempos, un svarīgi katram parādīt
atbilstošas robežas, lai dienas ritums
būtu paredzams un bērns justos droši.
Ligita Dambe,
pirmsskolas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja, Mg. paed.

2014. gada 28. novembris

Noslēguma pasākums Atbalsts jauniešiem
zvejniecības tradīciju apguves un
uzņēmējdarbības veicināšanai Engurē
Konkursu jau trešo gadu rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
aktivitātē kopā ar Limbažu konsultācijas
biroju. Pirms tam notika nodarbības, kurās
pretendenti mācījās rakstīt biznesa projektus, kā arī dažādas zivsaimnieka darbam
noderīgas lietas. Salacgrīvā mācības notika maijā un jūnijā un beidzās ar ideju prezentēšanu un zivju kūpināšu viesu namā
Kraukļi. Mācībās piedalījās 6 jaunieši,
4 no viņiem izstrādāja biznesa plānu, un
konkursa pirmajās kārtās visi tika pozitīvi
novērtēti. Man bija liels prieks strādāt ar
jauniešiem, jo viņu idejas bija inovatīvas,
radošas. Protams, gribēju, lai ir vairāk jauniešu, kuriem interesētu apgūt uzņēmējdarbības pamatus.
Noslēguma pasākumā Engurē mūspuses jauniešu biznesa projektu prezentācijas bija ļoti labi sagatavotas. Un vispār
manējie bija vislabākie! Tāda sajūta mani
pavadīja visas divas stundas, klausoties
jauniešos. Salacgrīvas novada jauniešu
ieceres tika novērtētas un guva nelielu
finansiālo atbalstu to īstenošanai. Dalītu
3. - 6. vietu no mūsējiem ieguva Mārcis
Saklaurs, kuram ir piedāvājums bebru
medībām ūdenstilpēs, tāpat Marta Dance - viņai padomā ir izglītojoša galda spēle
Ne asakas. Veicināšanas balvu par kafejnīcas Zutiņš izveides ieceri saņēma Dāvis
Melnalksnis. Pavisam balvu fondā bija

Jauniešu
projektu
konkursa
uzvarētāji
no mūsu
novada:
Mārcis
Saklaurs
(no
kreisās),
galvenās
balvas
ieguvēja
Ilze
Jēkabsone,
Marta
Dance
un Dāvis
Melnalksnis

4200 eiro. Un galvenā balva jau otro gadu
ceļo uz Salacgrīvu! Tā tika Ilzei Jēkabsonei par ideju radīt pievienoto vērtību zivju
produkcijai, izveidojot vizuāli pievilcīgu
un ērtu iepakojumu, kas ļaus kūpinājumus
saglabāt ilgāk. Tāpēc, īstenojot projektu,
pakāpeniski paredzēts iegādāties vakuumiepakošanas iekārtu, saldētavu, zivju
apstrādes palīglīdzekļus u.tml.
Ļoti ceru, ka šī programma turpināsies
arī nākamgad, lai gan aktivizēt jaunie-

šus iesaistīties šajā programmā ir samēra
grūti. Tie, kuri piedalījušies, gan atzīst,
ka mācības ir interesantas, noderīgas un,
protams, arī motivējošas. Nākamgad gan
ļoti vēlētos, lai pats mācību process noritētu aprīlī vai maijā, jo tad tomēr cilvēki
izglītojošiem semināriem ir vairāk gatavi.
Vasara jau ir brīvdienu un atvaļinājumu
laiks.
Dzintra Eizenberga

Gudrākā
septītklasniece liepupiete Elva Paula
Martinsone
Gudri gribam būt visi - citam sanāk,
cits izliekas gudrs, taču mērvienības,
kā izmērīt gudrību, nav. Tomēr LTV
1. programmā ir raidījums Gudrs, vēl
gudrāks, kur notiek sīva cīņa starp visiem viena vecuma jauniešiem valstī, lai
noskaidrotu gudrāko no gudrākajiem.
21. novembrī no Liepupes vidusskolas
uz filmēšanu devās 8. klases pusfinālists
Mārcis Magone ar saviem klasesbiedriem
un līdzjutējiem un septītklasniece, Gudrs,
vēl gudrāks fināliste Elva Paula Martinsone. Pavadītāju pulkā bija gan vecāki Baiba un Raimonds Martinsoni, gan sportiskā
vecmāmiņa Mārīte Sakārne, gan mācību
pārzine Ira Janiša, gan draugi no 7. klases. Fināls bija ļoti spraigs - 3 meitenes un
3 puiši tiecās uz gudrinieka titulu. Pirmajās divās kārtās Elva bija pārliecinoša līdere. Trešā kārta, kas balstīta uz reakcijas
ātrumu, nedaudz pievīla, bet ceturtajā kārtā
sīvā cīņā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
skolnieci Martu Luīzi mūsu Elva bija pārāka. Tagad lepni varam teikt, ka gudrākā
septītklasniece mācās Liepupes vidusskolā.
Elva ieguva jaunu pieredzi, daudz jaunu

draugu,
planšetdatoru,
tikšanos ar spēles patronu
Valsts prezidentu Andri
Bērziņu. Uzvarētājai tika
arī Ilustrētā Junioriem
abonements gadam, to
Elva pārreģistrēja uz skolas adresi, lai žurnāls būtu
pieejams visiem skolasbiedriem, kuri vēlas kļūt
zinošāki. Jau pieteikšanās
un atlase ir liela uzdrīkstēšanās. Ne katrs ir gatavs nostāties kameru (un
septītklasniece - liepupiete Elva Paula Martinsone
visas Latvijas skatītāju) Gudrākā
kopā ar spēles vadītājiem Valteru Frīdenbergu (no kreisās) un
priekšā, atbildēt, pamatot. Kasparu Ozoliņu
TV studijas saspringtajā
gaisotnē, spožo prožektoru apžilbināti, var jiem bija iespēja vērot, kā notiek darbs teledaudzas lietas vienkārši aizmirst, apjukt, vīzijā - filmēšana, apskaņošana, grimēšana.
apmulst. Prieks, ka Mārcis un Elva turējās Spēles noslēgumā dalībniekus sveica grupa
braši, bija drosmīgi un pārliecinoši. Paldies Carnival Youth. Grupā spēlē četri jauni puiMārča un Elvas vecākiem, vecvecākiem un ši: Renāra Kaupera dvīņi Edgars un Emīls,
Aleksis Luriņš un Roberts Vanags. Raidīskolotājiem!
Vērojot spēli, bija patiess prieks par ra- jumu TV ekrānos varēs vērot piektdien,
došo sacensību garu, augsto motivācijas lī- 28. novembrī, LTV 1.
Arta RUBEZE,
meni. Arī konkurss ir veids, kā interesanti
Liepupes vidusskolas direktore
mācīties, uzzināt daudz ko jaunu. Līdzjutē-

Civilās aizsardzības mācības Salacgrīvā
14. novembrī Salacgrīvas novada
domes Civilās aizsardzības komisija
pulcējās uz mācībām. To mērķis bija
nostiprināt teorētiskās zināšanas un
aktualizēt novada domes civilās aizsardzības plānu.
Teorētisko apmācību vadīja Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD ) Vidzemes reģiona brigādes
Limbažu daļas Salacgrīvas posteņa komandieris Zigmārs Dancis. Viņš izskaid-

roja civilās aizsardzības sistēmu valstī,
ES un NATO, pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas uzdevumus, tiesības,
organizāciju, vispārīgus jautājumus par
ārkārtējām situācijām, pašvaldības pienākumus to laikā, katastrofu pārvaldīšanu.
Civilās aizsardzības plāna pārbaudei un
darbību saskaņošanai teorētisko mācību
laikā tika modelēta autoavārija Salacgrīvā uz Salacas tilta, kur avarējusi smagā
automašīna ar cisternu. Izspēlētajā avārijā paredzēts, ka automašīna iegāžas upē

un no cisternas izplūst šķidra viela, kuras
ķīmisko sastāvu nav iespējams noteikt, jo
norādes zīme uz automašīnas nav redzama. Autovadītājs nav cietis, bet valodu
barjeras dēļ nespēj sniegt paskaidrojumus.
Lai zinātu, kā rīkoties šādā bīstamā
un neprognozējamā situācijā, novada
Civilās aizsardzības komisijas atbildīgo
dienestu - VUGD, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, AS
Sadales tīkls un AS Latvenergo, Salac-

grīvas ostas pārvaldes - pārstāvji, kā arī
pašvaldības speciālisti izspēlēja uzdevumus, veicamās darbības, to izpildei nepieciešamo laiku, savstarpējo saziņu šādas avārijas situācijas seku likvidēšanas
laikā.
Pēc avārijas seku likvidēšanas komisija secināja - ja vien tilts pār Salacu izturēs, atbildīgie dienesti ir gatavi un zina,
kā kopīgi rīkoties ekstremālās un bīstamās situācijās.
Ilga Tiesnese
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6. Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Salacgrīvā notika Vidzemes 6. Patriotiskās
dzejas festivāls. Tā šīgada tēma - Brauc
mājās, latvieti!.

Dzejnieka Valda Rūjas šai dienai un
Salacgrīvai veltīto dzejoli Junda Lāčplēša
dienā nolasīja pasākuma vadītāji Sanita
Kānīte un Andris Zunde, un festivāls varēja
sākties. To atklāja viena no idejas autorēm
un galvenā rīkotāja - Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa. Viņa
pateicās no tuvienes un tālienes sabraukušajiem viesiem - skolēniem, skolotājiem,
bibliotekāriem, literātiem un atbalstītājiem.
Lai zinātu, kas atbraucis uz Salacgrīvu,
H. I. Podziņa iepazīstināja ar festivāla dalībniekiem no Staiceles, Alūksnes novada Ojāra Vācieša Gaujienas, Valmieras
Viestura, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Priekuļu, Vecpiebalgas, Liepupes
un Salacgrīvas vidusskolas, Mārkalnes,
Trapenes, Ēveles, Cēsu pilsētas, Garlība
Merķeļa Lēdurgas, Lādezera, Bērzaunes,
Degumnieku, Mārsnēnu, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Cēsu un Valmieras valsts ģimnāzijas, Limbažu novada
ģimnāzijas, Limbažu sākumskolas, Cēsu
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra,
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Katvaru un Drabešu internātpamatskolas, Naukšēnu novada sociālās korekcijas izglītības
iestādes Naukšēni.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs savā uzrunā klātesošos aicināja Lāčplēša dienā padomāt arī
par to, cik katrs spējam dot savai valstij:
- Vislielākais patriotisms nav skaļi vārdi un
izteiktas emocijas. Tas ir darbs, ko ikdienā
varam darīt. Ja sajūtam, ka tas nes ne tikai
prieku mums, bet arī ko labu apkārtējiem,
esam patrioti, jo darām mūsu valsti stiprāku. Viņš izteica pārliecību, ka latvieši,
kuri devušies ārpus valsts un apgalvo, ka
neatgriezīsies, brīdī, kad tas visvairāk būs
nepieciešams, atvērs sirdis Latvijai un būs
kopā ar šeit dzīvojošajiem. Savukārt Saeimas deputāts, rezerves brigādes ģenerālis
Kārlis Krēsliņš atgādināja jauniešiem ne
tikai par vēsturi un Latvijas karavīru vēsturiskajiem panākumiem, bet kā piemēru
šībrīža varēšanai uzsvēra jauno Latvijas
sportistu apbrīnas cienīgos panākumus.
Festivāla krusttēvs, kinorežisors Jānis
Streičs diemžēl nevarēja piedalīties festivāla atklāšanā, bet viņa atsūtītais videosveiciens iepriecināja visus dalībniekus. - Esmu
dedzīgs šī pasākuma atbalstītājs, kopš tas
izveidojies, un visos festivālos esmu bijis
kopā ar jums. Ar satraukumu gaidu šo dienu, lai ieelpotu jūsu gaisu, sagaidītu jaunību no visas Latvijas. Sveicu jūs valsts svētkos, kas šodien Salacgrīvā sakrīt ar dailes
svētkiem, ar mākslu, ar poēziju. Raiņa lugā
«Uguns un nakts» Spīdola saka Lāčplēsim:
„Tu spēks, es daile, mēs saderam kopā,
mūsu mērķis ir viens - pilnība!”. Šodien tā
pilnība ir Salacgrīvā, jūs to nesat mums!

6. Vidzemes patriotiskās dzejas festivāla uzvarētāji kopā ar viesiem

Festivāla pamats ir skolēnu jaunrades
darbu - eseju un dzejoļu - konkurss. Šogad
tā 1. kārtā piedalījās aptuveni 1000 jauno
autoru no 65 klasēm. 2. kārtā un uz festivālu izvirzīti bija 113 darbi no 18 Vidzemes
novadu 27 skolām. Visi šo darbu autori,
skolotāji un bibliotekāri saņēma pateicības
un grāmatu dāvinājumus, bet paši labākie
tika īpaši sumināti un viņu darbi nolasīti
visiem festivāla viesiem. Tie arī apkopoti
par godu šim pasākumam īpaši izdotā grāmatiņā Brauc mājās, latvieti, ko bagātina
Salacgrīvas novada bērnu zīmējumi.
Festivāla laureātu darbu lasījumi sākās ar J. Streiča 2006. gadā iedibinātās
Tagadnes balvas ieguvējas sumināšanu.
Balvu saņēma Jaunpiebalgas vidusskolas
5. klases audzēkne Amanda Agija Orlov
ska (skolotāja Jolanta Glāzere), kuras vēstule svešumā dzīvojošajai māmiņai dziļi
aizkustināja zālē sēdošos.
2. - 3. klašu grupā 1. vieta Mikum Rodrigo Viļķinam (Salacgrīvas vsk., sk. Edīte Liedeskalniņa), 2. vieta Artai Arnicānei
(bibliotekāre Aelita Punkstiņa) no Burtnieku novada Ēveles pamatskolas, 3. - Cēsu
pilsētas pamatskolas skolēnam Matīsam
Zaļaiskalnam (bibliotekāre Lauma Zaļaiskalns). 4. - 5. klašu grupā 1. vieta Nikam
Jakovickim (Salacgrīvas vsk., sk. Viktorija Brīnuma), 2. - Tomam Laubmanim
(Salacgrīvas vsk., sk. Ingūna Ādmīdiņa).
3. - Pēterim Alksnim (Limbažu sākumskola, sk. Irēna Bērziņa) un Laurai Dapševičai (sk. Jolanta Glāzere) no Jaunpie-

balgas vidusskolas. 6. - 7. klašu grupā
1. vieta Lainei Džeriņai (sk. Daina Briede)
no Madonas novada Bērzaunes pamatskolas, 2. - Andrim un Kristiānam Netļiem
(bibliotekāre Aelita Punkstiņa) no Burtnieku novada Ēveles pamatskolas, 3. - Lāsmai
Zandai Malvesai (Limbažu sākumskola, sk. Irēna Bērziņa). 8. - 9. klašu grupā
1. vieta Gunaram Tomašam (sk. Vita Lapiņa, Vecpiebalgas vidusskola), 2. - Jānim
Smalkajam (Katvaru internātpamatskola,
sk. Solvita Ādamsone) un Amandai Laumanei (bibliotekāre Ingrīda Logina, Amatas novada Drabešu internātpalīgskola),
3. - Selvai Lindai Bāliņai (sk. Daiga Kozule) no Alūksnes novada vidusskolas.
Festivālu atbalstīja arī Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule. Uzrunājot
klātesošos, viņa uzsvēra skolotāju un bibliotekāru ieguldījumu, rosinot jauniešu
interesi par patriotisma tēmu un palīdzot
viņiem attīstīt literāro talantu. Pedagogi
un bibliotekāri, kuri jau ilgus gadus aktīvi
mudinājuši jauniešus piedalīties festivālā, saņēma skaistu paldies - uzaicinājumu
doties braucienā uz Strasbūru, kur atrodas galvenā Eiroparlamenta mītne. Starp
viņiem bija arī Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja Edīte Liedeskalniņa un Katvaru internātpamatskolas skolotāja Alise
Brauna. Uz Strasbūru brauks arī Salacgrīvas bibliotēkas darbinieki Gunta Zeme,
Māra Apine, Pēteris Zuševics, Anete Liepiņa, Ona Bajinska, Antra Bērziņa un pati
H. I. Podziņa.

Festivālam turpinoties, jaunieši tikās ar
literātiem J. Streiču, Uldi Ausekli, V. Rūju,
Arnoldu Auziņu, Ronaldu Briedi, Eduardu
Aivaru, Viktoru Kalniņu (Viku), Liju Blūmu, Zani Brūveri, Indru Sproģi un Maiju
Stepēnu, kā arī ieklausījās dziesminieka
Ulda Kākuļa dziesmās.
Kultūras nama foajē savu bruņojumu
demonstrēja Zemessardzes 27. kājnieku
bataljona vīri. Zemessardzes lauka virtuvē
viesi cienājās ar gardu pusdienu putru, lai
būtu pacietība klausīties dzejas lasījumos
un doties lāpu gājienā no Salacgrīvas kapiem, kur atdusas Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri, uz Jahtu laukumu. Tur pie iekurtā ugunskura kopā ar folkloras kopu Cielava tika dziedātas dziesmas, spēlēja pūtēju
orķestris Enkurs un noritēja cienāšanās ar
siltu tēju un pīrādziņiem.
Festivāla organizētāji saka lielu paldies
lieldraugiem - Valsts kultūrkapitāla fondam, akciju sabiedrībai Brīvais vilnis un
Swedbank - un atbalstītājiem: Salacgrīvas
novada domei, LNB, tipogrāfijai Ogrē,
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai, Nacionālajam grāmatu apgādam, Literārajai
brālībai, fondam Sibīrijas bērni, augstskolai Turība, Eiroparlamenta deputātei I. Grigulei, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
virspavēlniekam Raimondam Graubem,
Saeimas deputātam K. Krēsliņam, Pāvilam
Vasariņam, Lienes konditorejai un 33 izdevniecībām.
Ilga Tiesnese

Zemessargs Artūrs Koluškins jauniešiem demonstrē ieročus
Pēc lāpu gājiena no kapiem līdz pilsētai Jahtu laukumā
tika iedegts ugunskurs un kopā ar folkloras kopu Cielava
dziedātas dziesmas
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Biedrība Mēs Korģenei talko un
apgūst jaunas zināšanas
Pēc vasaras atpūtas biedrība Mēs
Korģenei atsākusi savu darbību ar
virkni pasākumiem. Korģenieši tikās
ar hipnoterapeiti, neirolingvistiskās
programmēšanas (NLP) meistari, astroloģijas un numeroloģijas speciālisti
Neldu Bailīti.
Iepazīšanās reizē 11. oktobrī Neldas
kundze pastāstīja, kā viņa apguvusi visas šīs zinības, un ar piemēriem no pašas
pieredzes ilustrēja, kā tās palīdz ikdienā.
Nākamajā reizē - 1. novembrī - iepazinām
skaitļu maģiju un numeroloģiju, izzinājām,
kā tās palīdz saprast sevi un līdzcilvēkus.
Neldas kundze mūs iepazīstināja arī ar
vingrinājumiem, kas palīdz acu slimībās
un uzlabo redzi, kā arī nedaudz pastāstīja
par sejas jogu, piemēram, kā atbrīvoties
no galvassāpēm (migrēnas) bez medikamentiem. Būtībā visa pamatā ir pozitīvā domāšana un cenšanās visur saskatīt
labo. Visiem apmeklētājiem pēc nodarbībām bija daudz vielas pārdomām un aizvien pieaugoša interese. Vēl runāsim par
zemapziņu, nedaudz ieskatīsimies NLP
- dažādu paņēmienu sistēmā, kas ļauj izmantot mūsu prāta kolosālās iespējas, no
kurām ikdienā izmantojam niecīgu daļu - vien 5 - 6%. NLP ir mācība par cilvēka personīgo meistarību, tā ļauj apgūt metodes, kas nodrošina līdzsvaru un
harmoniju. NLP ļauj apzināties un reāli
sasniegt mērķus, uz kuriem tiecamies.
Šogad ar Neldu Bailīti mēs vēl tiksimies

SIA Salacgrīvas
ūdens informē

Sakarā ar projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salac
grīvas novada Ainažu pilsētā realizāciju iespējami īslaicīgi un neprognozējami dzeramā ūdens piegādes traucējumi Ainažos. Lūdzam iedzīvotājus ar
izpratni izturēties pret radušos situāciju!

Aicinājums

Korģenieši talko!

29. novembrī, tad 6. decembrī un arī turpmāk.
25. oktobrī kārtējā rudens talkā tika sakopta saieta nama apkārtne un Korģenes
centrs, vien žēl, ka bija maz talcinieku.
17. novembrī bija svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
96. gadadienai. Pirms tam - 15. novembrī - iepazinām Cēsis un noskatījāmies izrādi Vīrieši, vīrieši, savukārt 23. novembrī
Rīgas cirkā izrādi Āfrikas svelme. Vēl šo-

gad iedegsim lielo egli Korģenes centrā un
būs Ziemassvētku sarīkojums bērniem.
Ļoti vēlamies lielāku iedzīvotāju atsaucību pasākumu apmeklējumos, kā arī
priekšlikumus, kādus pasākumus vēlaties,
ar kuriem cilvēkiem gribat tikties, ko darīt, lai mūsu ciematā būtu interesanti. Savus ierosinājumus varat sūtīt arī uz e-pastu
meskorgenei@gmail.com.
Dace Cīrule,
biedrības «Mēs Korģenei» biedre

Aicinām visus zemniekus reģistrēt
zemju nomas līgumus attiecīgajā pašvaldībā. Salacgrīvas novadā tas ir pie manis, Dzintras Eizenbergas, Salacgrīvas
novada domē.
Likumā Par zemes privatizāciju lauku apvidos ir papildināta VI sadaļa,
kurā noteikts, kas turpmāk varēs veikt
darījumus ar lauksaimniecības zemēm.
30. panta otrajā daļā rakstīts, ka pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi ir:
l kopīpašniekiem;
l lauksaimniecības zemes nomniekiem;
l Latvijas zemes fonda pārvaldītājam,
ja pirmpirkuma tiesības neizmanto pirmajā un otrajā punktā minētās personas.
Dzintra Eizenberga,
Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja
T. 64071985,
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

Salacgrīvas muzeja dārgumi
Arī šogad, kā katru gadu, Lāčplēša dienā notika lāpu gājiens un
svinīgs brīdis Salacgrīvas kapos, kad nolikām ziedus mūsu lāčplēšiem - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, cilvēkiem, kuri varonīgi
cīnījās par Latvijas brīvību un neatkarību un par to tika apbalvoti.
Vēlamies iepazīstināt ar šiem varoņiem, kas atdusas Salacgrīvas un
Stienūžu kapos, lai mums visiem būtu priekšstats, ko godinām šajā
dienā, kam sakām paldies par mūsu brīvību.
Mūžīgi saglabāsim varoņu piemiņu!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Levs Kalniņš (1890 - 1918)

Miķelis Aunapū (1880 - 1952)

Jānis Kārts (1890 - 1946) Stienūžu kapos

Ādolfs Blūmentāls (Ošups)
(1897 - 1983)

Miķelis Tomsons (1900 - 1962)

Emīls Rinkovičs (1897 - 1963)

Arnolds Bergs (1897 -1968) - pirmais no labās

Alfrēds Tenisons un viņam
piešķirtais Lāčplēša Kara ordeņa
3. šķiras diploms
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Laikraksts «Auseklis» raksta
Lielsalacas ev. lut.
Sperts solis Rail Baltica II
draudzes baznīcā siltāk un
īstenošanas virzienā
Lai sekmīgi īstenotu Rail Baltica II
Eiropas standarta dzelzceļa līnijas projektu, 28. oktobrī, klātesot visu triju Baltijas
valstu transporta ministriem, tika dibināts
Rail Baltica II Baltijas valstu kopuzņēmums. Galvenais tā uzdevums būs dzelzceļa projektēšana, būvniecība un mārketings. Satiksmes ministrijas sabiedrisko
attiecību speciālists Rolands Rumba informē, ka līdz 2016. gada sākumam notiks
Rail Baltica II Latvijas posma detalizēta
tehniskā izpēte. Tās mērķis ir no vides,
tehniskajiem un ekonomiskajiem aspektiem pamatot un noteikt precīzu plānotās
dzelzceļa līnijas novietojumu mūsu valsts
teritorijā.
Pēc izpētes līdz 2019. gadam paredzama tehnisko projektu izstrāde, lai nākamajā gadā varētu sākt būvniecību. Tā noslēgsies 2024. gadā. Kopuzņēmuma dibināšanas pasākumā Latvijas satiksmes ministrs
Anrijs Matīss uzsvēris: - Vislielākie ieguvēji no šī projekta būs tieši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, kuri krietni
īsākā laikā varēs ērti nokļūt jebkurā Baltijas valstī, kā arī uz citiem galamērķiem
Eiropā.
Plānots, ka Rail Baltica II kopējais garums būs 728 km un maksimālais kustības ātrums pasažieru pārvadājumiem tajā
ir 240 km/h (vidējais ātrums 170 km/h).
Latvijā būs 235 km garš posms. Izvēlētajā maršrutā brauciena ilgums starp Tallinu
un Lietuvas/Polijas robežu pasažieru vil-

cieniem plānots aptuveni 4 stundas. Paredzēts, ka pasažieru pārvadājumus maršrutā organizēs ik pēc 2 stundām.
Šobrīd skaidrs, ka dzelzceļa līnija šķērsos Salacgrīvas novada teritoriju. Cik dziļi
tā ieies Limbažu novadā, atbildes vēl nav,
tiek izskatīti vairāki varianti. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs piekrīt ministram - jā, iedzīvotāji, kuri vēlēsies mērot tālākus ceļus, no
šī projekta tiešām būs ieguvēji. Bet viņam
kā pašvaldības, kuras teritoriju maģistrāle
šķērsos, vadītājam rūp, lai ieguvēji būtu
arī citi. - Ja tā būs vien starptautiska maģistrāle, novadam un vietējiem tas būs tikai zaudējums, jo dzelzceļš sadalīs dzīves
telpu. Skaidrs, ka šo procesu mēs nevaram
apturēt, tāpēc jāpanāk, lai no tā būtu arī
kāds labums. Tālab uzstājam, lai nākotnē
šo līniju izmantotu arī reģionāliem pārvadājumiem, lai cilvēki varētu ar vilcienu
aizbraukt arī, piemēram, uz Rīgu, - skaidro pašvaldības vadītājs. Nesen viņš kā
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs galvaspilsētā viedokļu
noskaidrošanai bija aicinājis kopā savus
kolēģus no tām Rīgas un Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kuru teritoriju,
iespējams, šķērsos starptautiskā maģistrāle. - Ir jāredz situācija kopumā, kādi ieguvumi vai zaudējumi no šī projekta Latvijā
varētu būt, - viņš uzskata.
Sagatavoja
Regīna Tamane

civilizētāk

Oktobra beigās Lielsalacas ev. lut.
draudzes baznīcā pabeigts LEADER finansēts projekts, kura laikā nams kļuvis
siltāks un civilizētāks. Līdz šim dievnama
priekštelpa bijusi auksta, parādes durvis
pa atslēgas caurumu (un ne tikai) ļāvušas
vējam ieskriet ēkā, tādēļ balkonā esošais
koris un ērģelniece nereti dzīvojuši caurvējā. Līdz ar jaunajām durvīm sakārtots un
glīti izkrāsots arī pats priekšnams.
No tā vēl vienas durvis ved uz jauno tualeti. Draudzes mācītājs Andris Vilemsons
spriež, ka tās ierīkošana ir viens no līdz
šim labākajiem projektiem. - Mūsu laiks
prasa, lai šāda ikdienišķa lieta būtu katrā
baznīcā, - viņš uzskata. Daudzos dievnamos labierīcību nav, viņaprāt, ne jau tādēļ,
ka nevarētu rast finanses, bet tālab, ka nav
telpu, kur to ierīkot. Salacgrīvas baznīcā
pēc iepriekš vairākiem īstenotiem projektiem tāda iespēja radās. - Nekur citur baznīcās un ne tikai Latvijā neesmu redzējis
tik veiksmīgi atrisinātu labierīcības izbūvi
kā Salacgrīvā. Būs jāaicina kolēģi pieredzes apmaiņā, - saka mācītājs. Jaunajai
tualetei izveidots ūdens un kanalizācijas
pieslēgums pilsētas centralizētajai sistēmai. Telpā ierīkota siltā grīda, ventilācija.
Projektu LEADER programmā iesniedza biedrība Dvēseles dziesma. Tās
priekšsēdētājs Guntis Bergs atklāj, ka nav
bijis nemaz tik vienkārši iegūt atbalstu šai

Ainažos Asara dārzā tapusi jauna estrāde
Ainažos pirmā pilsētas galvas Jāņa
Asara kādreizējā dārzā tapusi estrāde. Ainažu pilsētas pārvaldniece Ilona Jēkabsone kopā ar vietējā kultūras nama vadītāju
Solveigu Muciņu mēģināja atcerēties, cik
gadu par to sapņots. Būs savi 20. Savulaik
pilsētiņā bija iecienīta danču plača vieta,
kur ik nedēļas nogali tika rīkotas ballītes.
Šo vietu atguvis kādreizējais zemes īpaš-

nieks, bet pasākumi vasarā rīkoti kur nu
kurais.
Solveiga jau ieplānojusi, ka jaunās estrādes lielā atklāšana notiks pavasarī, kad
to, iespējams, kādā kopiestudējumā iemēģinās kultūras nama pašdarbības kolektīvi.
Skaidrs, ka būs arī zaļumballes. Par to, vai
katru nedēļas nogali kā sendienās, kultūras
nama vadītāja šaubās. Mazpilsētā cilvēku

vairs nav tik daudz. Bet Ainažus kā atpūtas vietu iecienījuši salacgrīvieši, atgriežas
igauņi un jūra saista arvien vairāk vasarnieku. Tik ilgi kā līdz nākampavasarim
gan ainažnieki nevarēšot nociesties, pirmais pasākums uz jaunās estrādes iecerēts
Pirmajā Adventē 30. novembrī.
Regīna Tamane

Sākas rosība Svētciema saietu centrā
Pirmajā novembra sestdienā Svētciema attīstības biedrības biedri talkoja vietējā saietu centrā - mazgāja grīdas, logus
utt. Biedrība ar LEADER atbalstu sakārtoja vienu no bērnudārza ēkas spārniem

un renovēja zāli. Biedrības līdere Mārīte
Liepiņa-Bērziņa pastāstīja, ka turpinās
centra labiekārtošana un notiek jau arī pirmās aktivitātes. Bijusi mūzikas nodarbība
bērniem, aizrunāta pasniedzēja aerobikai

bērniem un zumbas nodarbību vadīšanai
pieaugušajiem. Veidojas teātra spēlētāju
pulciņš. 26. decembrī ar balli visu vecumu
interesentiem iecerēta centra atklāšana.
Regīna Tamane

Velofotoorientēšanās Ainažu ielās

Svētdien, 12. oktobrī, Ainažos jau piekto gadu notika ikgadējais riteņbraukšanas
pasākums - velofotoorientēšanās Ainažu ielās. Uz pasākumu bija sapulcējušies
12 dalībnieki, t.sk. 5 skolēni, kuri izturēja 2 stundu braucienu un veiksmīgi atrada
kontrolpunktus, arī pieveica atjautības un
fiziskos uzdevumus. Pateicoties kādiem

augstākiem spēkiem, arī laikapstākļi bija
jauki - īsti rudenīga diena. Lai gan Salacgrīvas pusē lija, Ainažos tikai priekšpusdienā nedaudz sijāja lietutiņš, bet drīz arī
tas pārstāja.
Pēc sacensībām visiem dalībniekiem
bija gandarījums par paveikto un brīnišķīgo dienu, kā arī par iespēju apceļot visas

Ainažu pilsētas ielas un atrast to nosaukumus. Visiem uzvarētājiem tika diplomi,
kausi un balvas no vietējiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Paldies par piedalīšanos visiem dalībniekiem!
Biedrības «Sprints A» vārdā Gunta Bērziņa

Olimpiskā centra Limbaži čempionāti pilnā sparā
Rudens un ziemas mēneši ir laiks, kad
pilnā sparā notiek Olimpiskā centra (OC)
Limbaži rīkotie čempionāti sporta spēlēs.
Tajās startē komandas no visa bijušā Limbažu rajona. Pirmo gadu OC rīko florbola
čempionātu. - Līdz šim to organizēja paši
florbola entuziasti. Tagad ar Igora Kamkina palīdzību to pārņēma Olimpiskais
centrs, - pastāstīja OC valdes priekšsēdētāja Baiba Martinsone. Čempionātā, kas
noslēgsies 14. decembrī, startē 7 komandas: Veixmes (Liepupe), P.K.U (Puiku-

le), Kopturis-A (Salacgrīva), FK Petkuss
(Tiegaži), z.s. Ceriņi un Impar (abas no
Limbažiem).
- Komandas tiekas sabraukumos, un
visus rezultātus, kā katrreiz tām veicies,
var atrast mūsu mājaslapā, - uzsvēra OC
sporta darba organizators Artūrs Vītols,
piebilstot, ka jaunākā informācija par OC
rīkotajiem pasākumiem atrodama arī sociālajos tīklos feisbukā un tviterī.
1. novembrī sākās tradicionāli vērienīgākais no OC rīkotajiem ziemas sezo-

nu čempionātiem - startēja basketbolisti. 1. līgā par uzvarētāju titulu sacenšas
5 komandas: Mārtiņbode/Lēdurga, Limbažu ceļi, Niknie eži, Kopturis-A/BK
Salacgrīva un Re - Mix. 2. līgā cīnās
11 vienību: Grīva, Old Crabs, TZT, BK
Aloja, BK Eco, Spartaks, Liepupe, Viļķene, Kopturis-A/Salacgrīvas vidusskola
un Pāle. Uzvarētāju, ticamāk, uzzināsim
martā vai aprīlī.
Laila Paegle

iecerei, tomēr ar trešo piegājienu izdevies.
Projekta īstenošana pavisam izmaksāja
gandrīz 18 000 eiro, no tiem 90% finansēja Eiropas Savienība, atlikušo - kā jau
biedrībai - Salacgrīvas novada pašvaldība.
Darbus baznīcā veica vietējā firma Kopturis-A. Starp citu, šis ir jau otrais projekts,
kad LEADER nauda piesaistīta Lielsalacas
draudzes dievnama sakārtošanai. Pirmajā
salabotas ērģeles, veikta to telpas un balkona vienkāršota renovācija. Draudzes
priekšniece Daina Grebe uzsver, ka tas ir
Gunta nopelns. Draudzes locekle Modrīte Kārkliņa priecājas, ka baznīcā ienākuši jauni, uzņēmīgi cilvēki un īsteno tādus
projektus. Bet, protams, arī gados vecākie
baznīcā gājēji savu iespēju robežās darot,
ko varot, lai uzturētu namu kārtībā.
G. Bergs spriež, ka vēl derētu sakārtot baznīcas fasādi, tāpat nosiltināt visus
bēniņus. Pirms gadiem sešiem uzstādīts
siltumsūknis, ierīkota siltā grīda, bet ēkas
siltumnoturība nav atbilstoša, lai varētu
teikt, ka zemes siltuma izmantošana ir
efektīva. Sarunbiedrs atklāj, ka tiek pētīts,
kādās programmās varētu gūt finanses, lai
turpinātu ēkas sakārtošanu. Bet tā kā reliģiskajai organizācijai jārēķinās ar līdzmaksājumu, iespējas piesaistīt finanses
tiek vērtētas piesardzīgi.
Regīna Tamane

Salacgrīva
izaicina
Carnikavu
nēģu kaujai
Oktobra vidū LTV 7. kanāla raidījumā
Jūrā un krastā Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs izaicināja Carnikavu spēkoties, lai noskaidrotu,
kura no šīm pilsētām pelnījusi nēģu galvaspilsētas statusu. - Protams, Carnikavā
šī nodarbe ir ļoti attīstīta, bet arī Salacgrīva neatpaliek. Būtu interesanti sarīkot
sacenšanos, kuru nēģu zvejnieku tradīcijas ir stiprākas. To varētu darīt ik gadu, spriež pašvaldības vadītājs.
Viņaprāt, tādējādi notiktu arī pieredzes
apmaiņa. Par šo tēmu priekšsēdētājs runājis ar Eduardu Skavenecu, kuram pieder SIA Krupis. Šis uzņēmums Latvijā
ir lielākais, kas pārstrādā nēģus. Carnikavietis salacgrīvieša izaicinājumu pieņēmis. Izrādās, ka viņš, gatavojot Carnikavas firmas nēģus, izmantojot arī Salacā
zvejotos.
Regīna Tamane

Salacgrīva
atsaucas Gori
aicinājumam
draudzēties

Salacgrīvas novada domnieki nolēmuši atsaukties Gori pašvaldības mēra
aicinājumam veidot sadarbību ar šo Gruzijas pilsētu. - Runa vēl nav par līguma
parakstīšanu, vispirms mums jāiepazīstas, - teica Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Iepazīšanās vizītei veidos delegāciju, kurā būs
arī uzņēmēji, speciālisti no kultūras un
izglītības iestādēm, NVO pārstāvji.
Regīna Tamane
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Fotokonkursa noslēguma izstāde Salacgrīvā

1. novembrī Salacgrīvas kultūras namā
notika fotogrāfiju konkursa Plašās,
saulainās Salacgrīvas novada ainavas
noslēgums - fotoizstādes atklāšana.
Fotobiedrības Salacgrīva vadītāja Līga
Gulbe pastāstīja, ka šogad saņemts
daudz fotogrāfiju - 25 autori no Salac
grīvas, Limbažiem un Rīgas konkursam iesūtīja kopskaitā 95 darbus.

Atsūtītās bildes izskatīja neatkarīgais
vērtētājs - fotogrāfs Aigars Lapiņš no Rūjienas. Viņš kopā ar fotogrāfiem no Sanktpēterburgas izvēlējās konkursa tēmai atbilstošākās un labākās 13 fotogrāfijas, kas
pavisam drīz būs skatāmas jaunajā Salacgrīvas novada 2015. gada kalendārā.
Īpaši apbalvoti un sumināti tika trīs labāko fotogrāfiju autori. 3. vietu fotokonkursā ieguva Askolds Berovskis, 2. - Valdis Menniks, bet godalgotā 1. vieta Rolandam Ūdrim.
Korģenietis R. Ūdris, kurš šobrīd studē
un strādā Rīgā, rādījās nedaudz samulsis
par tik augstu sava darba novērtējumu:
- Izstādē ir daudz labu fotogrāfiju, domāju - labāku par manējo. Daudziem maniem
draugiem patika šis attēls, tāpēc nosūtīju
to konkursam. Fotografēšana ir mans hobijs, un esmu pārsteigts un priecīgs par
atzinību. Godalgotā fotogrāfija, kas būs
uz 2015. gada kalendāra vāka, tapusi ļoti
agrā rītā - pulksten četros Niedrāju-Pilkas
purvā.
- Es neesmu fotogrāfs, - par sevi saka
salacgrīvietis V. Menniks, kurš tagad dzīvo un strādā Rīgā. - Brīvajos brīžos vienkārši tāpat “knipsēju.” Konkursā piedalos

Augusta fotogrāfija ir konkursa 3. vietas ieguvēja, tās autors
Askolds Berovskis
1. vieta un 2015. gada Salacgrīvas novada kalendāra vāka bilde, tās
autors - korģenietis Rolands Ūdris

otro gadu, gribējās redzēt, kā uz kopējā
fona izskatās manas bildes. Par rezultātu
esmu pat vairāk nekā gandarīts! Godalgotā bilde tapusi Ķurmragā. Lai iegūtu labāku kompozīciju un rakursu, Valdis bridis
lielos viļņos un piesmēlis zābakus, bet rezultāts ir tā vērts.
Rīdzinieku A. Berovski konkursā piedalīties pierunājusi vietējā fotogrāfe Sintija Papiņa. Arī viņa darbs tapis Ķurmragā.
- Fotografēšana ir mans vaļasprieks, un šī
bilde tapa fotogrāfa Aivara Akmeņkalna
meistarklases laikā fotoplenērā. Tajā vakarā ļoti zibeņoja, un no 30 bildēm šī ir
labākā. Patīkami savu darbu redzēt izdrukātu! - teic Askolds.
L. Gulbe ir apmierināta ar konkursa
rezultātiem un samaketēto 2015. gada ka-

lendāru: - Tas, ka šogad
konkursā
piedalījās
vairāk cilvēku no malas, ir daudz interesantāk un patiesāk. Bildes
parāda cilvēku skatījumu uz vietām, lietām un
tēmām, kas jau pazīstamas un ierastas. Nākamā gada kalendārs būs
skaists un krāsains bildes autors Valdis Menniks saņēma 2. vietas
ļoti atbilstošs konkursa Decembra
godalgu
izvēlētajai tēmai “Plašās, saulainās Salacgrīvas novada aina- jas Papiņas un Arņa Birzgaļa fotogrāfijas.
vas”. Kalendārā būs skatāmas Rolanda Iegādāties to varēs Salacgrīvas novada
Ūdra, Ingas Kukas, Arvīda Šimja, Valda Tūrisma informācijas centros Salacgrīvā
Mennika, Martas Dances, Ilgas Tiesneses, un Ainažos, tā cena - 3 eiro.
Kristīnes Kukas, Askolda Berovska, SintiIlga Tiesnese

Liepupes skolēni iepazīst Latvijas galvaspilsētu

Pirms rudens brīvlaika interesantā,
izzinošā ekskursijā devās Liepupes
vidusskolas 3., 4. un 7. klases skolēni
kopā ar savām audzinātājām, kā arī
daļa lasīšanas pulciņa dalībnieku no
2. klases.

Savu izziņas ceļu sākām ar vienu no
programmas Mammadaba aktivitātēm apmeklējām Latvijas finiera ražotni Troja
Pārdaugavā. Pēc nelielas mācību filmas
sekoja dažādu cehu iepazīšana trīs zinošu
speciālistu vadībā. Vērojām, kā top ceļa
zīmes, katram no bērnības pazīstamie šūpuļzirdziņi, redzējām, kā no bērza rodas
saplāksnis, pasaulē pazīstamā Latvijas
produkcija, ko izmanto gan mēbeļu ražošanai, gan skrituļošanas rampu gatavošanai. Kā nelielu dāvaniņu saņēmām informatīvo materiālu un koka klucīšus.
Nākamais pieturas punkts mūsu braucienā lielu interesi radīja jau iepriekš; tā
bija daudz medijos redzētā Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka. Klātbūtnes
iespaids bija vēl varenāks nekā iepriekš
iedomātais. Ilgāk pakavējāmies Bērnu
literatūras centrā, ābeču izstādē un seno
grāmatu ekspozīcijā. Jaunā bibliotēka tiešām ir unikāla būve ne tikai Latvijas mērogā, un dažādie simboli, kas ietverti ēkas
projektā, ir neuzbāzīga, bet patiesa, dziļi
iekodēta patriotisma audzināšana. Ticu, ka
ne viens vien no jaunajiem apmeklētājiem
turpmākajās mācībās izmantos Gaismas
pils dotās iespējas.

Vecrīgas pievilcību līdz galam izbaudīt
nedaudz traucēja neierasti aukstais un vējainais laiks. Toties iespaidi šeit bija visdažādākie. Mazākie bērni ar bijību pētīja
vienas no vecākajām Baltijas celtnēm - Sv.
Pētera baznīcas - senos mūrus un velves,
nostājās Latvijas ģeodēziskajā sākumpunktā. Vecākie skolēni mūsu novadnieka,
Rīgas domes deputāta Jāņa Ata Krūmiņa
pavadībā iepazina domes ēku un darbu.
Tomēr visu skolēnu lielāko atzinību
guva Look at Riga - pirmā Latvijā veidotā
daudzdimensiju filma - lidojums virs Rīgas. Tas ir krāšņs un informatīvs piedzīvojums, kurā varējām izbaudīt 3D attēlu,
kustības imitācijas, vēja brāzmas, ūdens
šļakstus un citus klātbūtnes efektus. Redzētais rosina atgriezties Rīgā vēl, lai iepazītu mūsu galvaspilsētas kultūru citā
griezumā.
Paldies atsaucīgajiem Lauras, Alīsijas,
Daniela un Ilvara vecākiem, skolas psiholoģei Gundegai Lācei, logopēdei Ievai
Krapivņickai, kas iesaistījās visās aktivitātēs!

Liepupes skolēni cehā, kur top šūpuļzirdziņi

Klašu
audzinātāju
Ineses Eglītes
un Baibas
Dobeles
vārdā Sandra Zaķe

Skolēnu iespaidi:

Man patika Gaismas pils, kino un Latvijas finieris.
Gaismas pilī man patika, ka tur bija daudz grāmatu. (Dace)
l Es ekskursijā biju laimīgs, jo mēs bijām uz kino, kur
kratījās krēsli. (Kevins)
l Man bija interesanti Nacionālajā bibliotēkā, jo tur varēju uzzināt daudz jauna par seniem laikiem. (Emīls)
l Man vislabāk patika kino, jo tur mēs kustējāmies un
mums pūta virsū ūdeni un burbuļus, bet arī bibliotēka bija
interesanta, mēs uzbraucām pašā augstākajā stāvā. (Patrīcija)
l Man ļoti patika Gaismas pils violetais stāvs un bērnu
stāvs. Latvijas finierī bija interesanti visādi zirdziņi. Pilī
(baznīcā) bija interesanti kapakmeņi, vecas durvis, seni
stāsti un arī Latvijas vidus. (Alīsija)
l Es gribētu visu laiku braukt ekskursijās. (Artūrs)
l

Vecākie audzēkņi ar interesi iepazina Rīgas domes ēku

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2014. gada 28. novembris

l

9

Spēle Es mīlu Salacgrīvas vidusskolu
Skolotāju dienā

Lai arī komanda, kuras kapteinis bija Eduards Ādmīdiņš un
dalībnieces - skolotājas Lolita Valaņina, Sanita Šlekone un Ināra
Biseniece, spēlē Es mīlu Salacgrīvu neuzvarēja, viņi parādīja īstu
erudīciju un labas zināšanas
Emocionāli un pārliecinoši izskanēja skolēnu dziedātā Raimonda
Paula dziesma Tikai vienu reizi… ar pašsacerētiem vārdiem

Skolotāju dienas rītā savus pedagogus
sagaidīja divpadsmitie, un katrs varēja
izvēlēties krāsainu kroni ar dažādiem
uzrakstiem: foršākais, stilīgākais, labākais, uzcītīgākais utt. Pēc tam noteikti
bija jāieskatās 9.a klases sarūpētajā
rotātajā burvju spogulī. Uzraksts uz
tā liecināja, ka mēs esam tie labākie.
(Pārfrazējot Māra Čaklā dzejoli - Tai
bija jābūt liela mākai, kā skolēniem un
audzinātājai L. Valaņinai bija izdevies
šo milzīgo spoguli piedabūt pie gaiteņa
durvīm!)
12. klases skolēni vadīja divas stundas
1. - 10. klašu skolēniem. Par stundu sarakstu bija parūpējušās Ieva un Serafima.
Dažādas klases, dažādi skolotāji, dažādas

atsauksmes - no sajūsmas līdz apbēdinājumam. Kā jau dzīvē… Te viela pārdomām
skolēniem, kā izturēties, kad stundu vada
tavs vienaudzis.
Tikmēr 11. klase bija sagatavojusi
skolotājiem spēli Es mīlu Salacgrīvas vidusskolu, kur divas komandas (kapteiņi
E. Ādmīdiņš un I. Cirša) apliecināja savu
erudīciju, zināšanas, attapību. Skolēni
bija lieliski sagatavojuši dažādus uzdevumus, kādus varam vērot TV spēlē Es
mīlu Latviju. Tāpat ļoti labi sagatavojuši
uzdevumus, adaptējot tos Skolotāju dienas
situācijai un rediģētajam nosaukumam.
Komandām bija jāstāsta par skolas dibinātāju H. Eidemani un bijušo skolotāju
Ā. Dārziņu, bija gan erudīcijas jautājumi,
gan jautājumi par skolu. Protams, bija arī

dzimšanas dienas tikšķošā kaste un lapiņas ar personām, kuras jāatmin, - tur bija
redzamākie skolas absolventi I. Šnore,
A. Bulis, R. Apsītis u.c. Par muzikālajiem uzdevumiem rūpējās R. Maurītis un
K. Zvejniece. Katram bija savs pienākums, un spēle ritēja ļoti raiti. Neizpalika
arī veiksme, griežot laimes ratu. Uzvarēja I. Ciršas komanda ar 65 punktiem
(komandā vēl startēja S. Tīte, S. Medne,
G. Ūdris), tikai 2 punkti mazāk E. Ādmīdiņa komandai (S. Šlekone, L. Valaņina,
I. Biseniece). Balvas - no AS Brīvais vilnis
un Laima. Paldies 11.a un 11.b klasei un
audzinātājām L. Pelšei un R. Valeniecei.
Paldies līdzjutējiem, kuri bija aktīvi, palīdzot atbildēt uz jautājumiem!
11. klašu sagatavotajā koncertā skanē-

ja haikas un mūzika, ar priekšnesumiem
uzstājās Guna Brenda Pogule, Emīls Eglītis, Reinis Maurītis, Karolina Zvejniece
un trio - Līva Bašēna, Roberta Spuriņa
(ģitāras) un Vitālijs Bogdanovičs (trombons) ar dziesmu Upē naktī pīles kliedz,
kurai skolotāji tūlīt sāka dziedāt līdzi. Nobeigumā izskanēja R. Paula dziesma Tikai
vienu reizi ar skolēnu pašsacerētu tekstu.
Skolotājus apsveica šīsdienas ievēlētais
direktors - 12. klases audzēknis Toms Sārmanis, skolotājiem sveicienam bija divi
kliņģeri dažādām gaumēm - gan sāļš, gan
salds.
Paldies visiem - 9.a, 9.b un 10. klasei
par telpu rotāšanu, paldies skolēniem par
skolotāju apsveikumiem!
Inta Cirša

Izstāde No Mācekļa līdz Meistaram Lauvās

Valsts svētku priekšvakarā Lauvu
tautas namā atklāja izstādi No Mācekļa
līdz Meistaram, kas tapusi sadarbībā ar
saviesīgo biedrību Svētupes Lauva un
pašu tautas namu. Šī izstāde ir turpinājums pirms gadiem iesāktajai tradīcijai
celt gaismā Lauvu puses ievērojamākos,
izcilākos un talantīgākos ļaudis. Šoreiz
kārta Lauvu puses māksliniekiem. Ne
velti izstādei dots tāds nosaukums, jo
apskatei izlikti gan pavisam jaunu autoru, gan vecmeistaru darbi.

Izstādi tautas nama vadītāja Indra Kauliņa atklāja ar Anitas Emses dzejoli no viņas
nupat iznākušās grāmatas Saknes: - Tu, mīļaš zemit, mass ka cimc - Tu sīkeš Sveicem
pagasc; Mēs i teu bēn - viens otrs simc - Cic
bagataks, cic nabaks. Pēc kopīgi dziedātās
Mazs bij’ tēva novadiņis… Indra uzsvēra,
ka šī izstāde ir par saknēm: - Par to cilvēku
saknēm, kuri šeit dzīvojuši, dzīvo un uzskata šo vietu par savu, vienreizēju, neatkārtojamu un arī neaizmirstamu.
Izstāde ir krāsaina, acis tā vien ceļo no
zīmējumiem pie fotogrāfijām un gleznām.
Bet patiesībā mākslas darbi ir šīs izstādes
pievienotā vērtība. Pamatvērtība ir pats cilvēks. Runājot par izstādē redzamo darbu
autoriem, Indra uzsvēra, ka katru no viņiem
pazīst un kādā noteiktā dzīves posmā viņu
ceļi ir krustojušies.
Tā kā izstādes nosaukums ir No Mācekļa līdz Meistaram, atklāšanas stāstu Indra
sāka ar jaunākās dalībnieces - Salacgrīvas
vidusskolas 8. klases skolnieces Ilzes Pogules zīmējumiem. Viņas darbu smalkās
līnijas Indru uzvedinājušas uz atmiņām par
Ilzes vecākā brāļa Lauvās tapušajiem zīmējumiem un pašas Indras vecmāmiņas apsveikuma kartītēm, ko zīmējis mākslinieks
Arvīds Priedītis. Ja zīmētu dzimtaskoku,

Par savu tēvu - gleznotāju Valdi Treiju - stāsta viņa meita Agnese Hermane (no labās)

tajā noteikti parādītos arī Ilze, kas kā smalka līnija ir šīs dzimtas turpinājums.
Indrai vajadzētu zināt visu par nākamo
izstādes dalībnieci, jo tā ir viņas meita Linda. - Viņa ir kā aizslēgta dārgumu lāde,
kurai klāt tik viegli nemaz netiek. Bet, kad
lādes vāks kaut uz mirkli paveras, tajā redzamas brīnumu lietas, - viņa teica. Pati
Linda pieticīgi stāstīja, ka, ejot dabā un
fotografējot, viņa nomierina sevi un cenšas
saskatīt pasauli citādāku.
Arī par Jutu Šēriņu un viņas darbiem
Indrai bija savs sakāmais: - Ar Jutu ir interesanti sarunāties, ļoti pacietīga, apzinīga
un centīga meitene. Ja ko dara, tad no visas
sirds un ar lielu izdomu.
Jāņa Melnalkšņa un Aldoņa Cīruļa glez-

nas izliktas iepretim. Abi mākslinieki vienā gadā dzimuši, vienā skolā mācījušies,
vienā klasē palaidnības kopā darījuši. Vispirms Indra pastāstīja par J. Melnalksni.
Mākslinieka gan vairs nav mūsu vidū, bet
viņa gleznas ir dzīvs apliecinājums meistara prasmei un talantam. Jānim gleznošana bija Dieva dots talants. Visu mūžu viņš
strādājis vienkāršu darbu un gleznojis vien
sava un tuvinieku priekam. Viņa vienaudzis A. Cīrulis mācījies augstās skolās un
strādājis ar mākslu saistītās jomās. Pirmās
atmiņas Indrai par Aldoni bijušas no tēva
mednieku stāstiem, bet pirmā kopīgi veidotā izstāde veltīta medību trofejām. Šī ir
jau piektā izstāde Lauvās, kuras tapšanā A.
Cīrulis pielicis savu roku. Pats mākslinieks

atzina: - Darbs pie izstādes bija pārdomām.
Te redzama mana dzīve no bērnības līdz šai
dienai, tas, kā no mācekļa esmu tapis par
meistaru, jeb, kā sacīja viena no manām
kursabiedrenēm, - nostalģija.
Vispazīstamākais no izstādes autoriem
ir gleznotājs Valdis Treijs. Indra par viņu
teica: - Liels meistars, bet ļoti sirsnīgs, iejūtīgs, inteliģents un talantīgs cilvēks. Viņa
meita Agnese Hermane bija ļoti pateicīga
par lauviešu izrādīto cieņu tēvam un ar
prieku stāstīja par viņa mazbērniem Emīliju, Edgaru un Augustu, kuri turpina vectēva
radošo garu un ir lieli zīmētāji.
Izstādes visvecākais dalībnieks Georgs
Zabeļins Indrai savulaik dāvinājis vienu no
savām gleznām. Izgājis Sibīriju, pārdzīvojis izsūtījumu un vācu nometni, sagaidījis
savu 98. dzimšanas dienu, viņš vēl arvien
ir dzīvespriecīgs un optimistisks. Viņa meita Brigita atgādināja, ka tēvs, dzīvodams
Lauvās, spēlējis teātri, muzicējis orķestrī,
dziedājis un daudz gleznojis. - Viņa veselības recepte pavisam vienkārša - vasaras
ikrīta pastaigas rasotā zālē, saulīte acīs un
ar smaidu satikti tuvinieki, draugi un pretimnācēji, - uzskaitīja Brigita.
Kad bija izstāstīts par izstādē skatāmo
darbu autoriem, tautas nama vadītāja Indra
teica lielu paldies labvēļiem un atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei, Ģirtam
Bisniekam, Edžum Zvīnim un cilvēkiem,
kuri no savām mājām uz izstādi atnesa
mākslinieku darbus, - Antrai un Jolantai
Brantām, Vinetai Bērziņai, Ritai Pogulei,
Jurim Melnalksnim un, protams, izstādes
veidotājiem A. Cīrulim un Mārai Lejniecei.
Kopīgi izdziedājuši Nāk rudens apgleznot Latviju un valsts himnu, lauvieši pie kafijas un tējas tases vēl turpināja sarunas un
kavējās atmiņās.
Ilga Tiesnese
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Rudenīgas ziņas
no Mammadaba
vēstniecības
Salacgrīvā
Aizvadīti 2 mēneši Mammadaba
vēstniecības statusā. Sadarbība
ar dabu mūsu skolā rit
pilnā sparā. Mammadaba
meistarklasei pieteikušās 12
klases. Katrā no tām notiek
dažādas aktivitātes.
Piemēram, 6.b klase devās uz
mežu ar riteņiem. Tur visus gaidīja dažādi uzdevumi, kurus neizpildot, ceļu turpināt nevarēja.
Visas astoņas sākumskolas klases
Miķeļdienā nodarbojās ar putras
vārīšanu dabā, atceroties latviskās
tradīcijas. Kas var būt labāks par
putru, kura vārīta uz ugunskura
brīvā dabā, jautrā kompānijā ar
rotaļām un dziesmām! Turpinās
dabas procesu iepazīšana. Tas viss
ir kaut kas jauns abām pirmajām
klasēm, jo tās šogad Mammadaba meistarklasē darbojas pirmo
gadu. Ieinteresēti ir ne tikai bērni,
bet arī viņu vecāki. Visu septembri
un oktobri notika aktīva ozolzīļu
vākšana dzīvniekiem. Visvairāk
zīļu savāca 3.b klase, no viņiem

Ainažos Sandras
Lagzdiņas
gleznas

mazliet atpalika 1.a klase. Skolēni rakstīja pasakas Cūkmenam,
zīmēja logo nākamā gada Meža
dienām. Arī skolotāji nav mazāk
aktīvi. Tiek vadītas stundas dabā,
arī Meža olimpiādes stundas sociālajās zinībās.
Bet 28. oktobrī skolotāji no
visām trim Salacgrīvas novada
skolām piedalījās vides izglītības
Izzini mežu! kursos Jelgavā un
tāspuses mežos. Diena bija saulaina, viena no siltākajām oktobrī,
nodarbības - interesantas. Bijām
Jelgavā Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūtā, kur
bez teorētiskajām nodarbībām apmeklējām un iepazinām radošās
laboratorijas. Tur redzētais mūs
gan pārsteidza, gan lika lepoties
ar mūsu mazās Latvijas sasniegumiem. Daži kolēģi šos kursus
apmeklēja atkārtoti, jo katru gadu
var uzzināt kaut ko jaunu, interesantu.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Māksliniece Sandra Lagzdiņa savu gleznu
izstādes atklāšanā Ainažos

1. novembrī Ainažu kultūras namā
atklāta mākslinieces Sandras Lagzdiņas gleznu izstāde.

Zenta Mennika no folkloras kopas Cielava un mazie
pirmklasnieki ar nepacietību gaida, kad putra būs gatava

Kas slēpjas
burciņā?
Liepupes bibliotēka 28. oktobrī pulcēja
mājsaimnieces uz sanākšanu ar moto
Rudens raža burciņā. Katra ieradās ar
kādu pārsteigumu. Tad sekoja degustācija un recepšu noslēpumu atklāšana.
Galdā netrūka ne sāļu un pikantu salātu, ne saldu ievārījumu. Atzinību ieguva
Intas Krastiņas vīriešu zapte un Ingrīdas
Līces tomātu mērce. No saldajiem ievārījumiem grūti atšifrēt nācās Gaļinas Rihaļ
skas svaigo ērkšķogu ievārījumu, Guntas
Kuģenieces dzērveņu, irbenāju un ingvera ievārījumu ar āboliem. Lielākā rudens
oga - ķirbis - bija degustējama kopā ar eksotisko kokospienu. Vienlaikus bibliotēkā
skatāma konservēšanas noslēpumu grāmatu izstāde.

Kad pagaršots no visām burciņām, klāt grūtais izšķiršanās brīdis - kura tā labākā…

Pēcpusdienas otrajā daļā pie mums ieradās Andris Zunde, lai atsāktu šis sezonas pirmo sadziedāšanos ar Liepupes bibliotēkas dziesmu draugu kopu. Pirmā no

dziesmām izskanēja Nāk rudens apgleznot
Latviju...
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Sandra Ainažos viesojusies vairākkārt, un tas ir pašsaprotami, jo jūra kalpo par iedvesmas avotu ne vienam vien
māksliniekam un aicina atkal atgriezties,
lai mums tik pierasto ainavu iemūžinātu
gleznās. Arī tovakar, veroties Sandras ainavās, likās - pati jūra mums dāvā savus
sveicienus no vasaras…
Mākslinieces viesu pulks bija mazs,
bet sirsnīgs. Tas bija atkalredzēšanās
prieks ar kolēģiem, kursabiedriem, cilvēkiem, kuri mīl mākslu un seko San
dras aktivitātēm. Pateicībā par brīnišķīgo
izstādi māksliniece tika sumināta ar rudenīgiem ziedu pušķiem un veltēm. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs, jo kopā ar
Sandru bija arī viņas ģimene, un mazās
meitiņas spēlētās kokles skaņas sajūsmināja visus klātesošos.
Izstādes viesu rezumējums bija šāds kultūras nama Kamīna zāle ir ļoti pateicīga gleznu izstādēm, un nākamie māk
slinieki, kuri vēlētos tur izstādīt savus
darbus, jau pieteikušies.
Ja tu vēl neesi redzējis šo izstādi, vari
to izdarīt Ainažu kultūras namā, kur šīs
gleznas būs apskatāmas vismaz līdz Ziemassvētkiem.
Zintis Sārs

Rudens ražas pasākums
Ainažu skolēniem
10. oktobra pēcpusdienā
Ainažu skolēni tika aicināti
uz Rudens ražas ballīti, kas
jau kļuvusi par tradīciju un
ko organizē biedrība Vecāki Ainažu jaunatnei sadarbībā ar
Ainažu kultūras namu.
Arī šoreiz pasākuma vadītājs
Zintis bija parūpējies par interesantiem uzdevumiem saistībā ar
rudeni un rudens veltēm. Kam
dārziņā bija izaugušas interesantas formas dārzeņi, bija atnesuši
tos uz izstādi apskatei, par ko varēja nopelnīt papildu balvu.
Skolēni tika aicināti izveidot
savu komandu un piedalīties dažādās jautrās stafetēs. Lapu sūcējā bez roku palīdzības ar salmiņu bija jāpārvieto rudens lapas,
Gredzenu pavēlniekā galvenais
bija komandas sadarbība, Atrodi
ābolīti ļoti patika jaunākajiem
skolēniem, jo atgādināja aklās
vistiņas. Uzdevumā Makšķerēšana komandas dalībnieki varēja

pārbaudīt savas koncentrēšanās
spējas un precizitāti, savukārt
uzdevumā Māksla komandas varēja radoši izpausties, no rudens
veltēm veidojot mākslas darbu.
Papildu punktus varēja nopelnīt
par pareizām atbildēm uz jautājumiem par Miķeļdienu, Mārtiņdienu, latviešu tautas tradīcijām.
Tā interesanti, radoši un jautri
pagāja spēles, un laiks bija skaitīt
punktus un noskaidrot uzvarētājus.
1. vietu izcīnīja komanda Kļaviņas, 2. - Asie čili un 3. - Rudens
lapas, ko veidoja jaunākie, toties
gana atraktīvie un ņiprie skolnieciņi. Prieku par jauki pavadīto
laiku vēl vairoja saldās balvas,
ko saņēma visi pasākuma dalībnieki.
Paldies mūsu atbalstītājiem Salacgrīvas novada domei, Ainažu kultūras namam, organizētājiem, dalībniekiem un pasākuma
vadītājam Zintim!
Inga Čekaļina

Nemaz nav tik viegli bez roku palīdzības ar salmiņu pārvietot rudens lapas
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Mārtiņdiena Salacgrīvas vidusskolā
Mārtiņi jeb Mārtiņdiena latviešiem ir
seni ziemas sagaidīšanas svētki. Pēc Saules
kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu
starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un
ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem).
Mārtiņdienas tradīcijas pazīstamas daudzu Eiropas valstu iedzīvotājiem. Vācieši
šos svētkus dēvē par Martinstag, angļi par
Martinmas, zviedri par Martensafton, dāņi
par Mortensdag, somi par Martinpaiva,
igauņi par Mardipaev. Kopš viduslaikiem
šie svētki saistījās ar zirgu kultu un bruņi-

nieku tradīcijām. Austrijā, Vācijā un Nīderlandē Mārtiņu vakarā notiek svinīgi bērnu
gājieni ar svecēm un laternām.
Taču latvieši iet ķekatās, jo beigušies
visi āra darbi, beidzies Veļu laiks, tagad varam līksmot.
4.a un 4.b klase šogad uzņēmās vadību
un gāja ciemos pie pārējām sākumskolas
klasēm. Kopīgi minējām mīklas, runājām
tautasdziesmas, lai namamātes (klašu audzinātājas) neuztraucas, jo ne jau ķekatnieki iet ēst un dzert, bet gan dejot un parunāt.

Kurā klasē iegāja ķekatnieki, tur svētība,
saticība, draudzība un cieņa vairosies. Liels
paldies Zentiņai, kura ar savām lieliskajām
folkloras zināšanām aizrauj visus bērnus un
pieaugušos!
Neatņemama tradīcija mūsu skolā ir
Mārtiņa tirgus. Jau vienpadsmito gadu visi
tirgotiesgribētāji piedāvāja pašdarinātas
preces. Tirgus sortiments ir ļoti plašs - no
tradicionālajiem speķa pīrādziņiem līdz
pat Ziemassvētku kartītēm un tamborētām
rotām. Mūsu gadatirgu vienmēr apciemo

un atbalsta vecāko klašu skolēni, skolotāji,
skolas direktors un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.
Paldies vecākiem par atbalstu, skolas
mācību pārzinēm par sapratni un sākumskolas klašu audzinātājiem par darbošanās
prieku!
Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās,
Šodien sētā ierībināja.
Deviņi ratiņi, simts kumeliņu,
Trīs simts sulaiņu, bruņotu vīru.
Iveta Kupča

Ziņas no Liepupes vidusskolas
Putrai dzimšanas diena!
Pirmais mācību gada posms 24. oktobrī Liepupes vidusskolas 1. - 4. klašu skolēniem noslēdzās ar nebijušu pasākumu svinējām dzimšanas dienu putrai! Vairākas
nedēļas skolēni bija papildinājuši zināšanas
par graudaugiem, to lomu uzturā un saistību ar veselīgu dzīvesveidu. Izstādē gaitenī
tika izkārtotas skolēnu veidotās grāmatiņas,
zīmējumi, jaunrades receptes. Nu varējām
ar uzzināto dalīties.
Gaidot Krišjāņa Barona 180. dzimšanas
dienu, sākumskolas skolotājas putras nozīmi ieplānoja šoreiz parādīt caur bagāto latviešu folkloras materiālu.
Meklējot putras vēsturiskos sākumus,
nonācām tik senos laikos, kad grāmatas vēl
nedrukāja un pat nerakstīja, bet savu dzīves
pieredzi izteica mutvārdos - teikās, tautasdziesmās, mīklās, skaitāmpantos, sakāmvārdos, pasakās. Noskaidrojām, ka šādu
laiku, parasti ziemas vakaros, kad bija jau
tumšs, bet elektrības nebija un ģimene sanāca kopā, sauca par vakarēšanu. Tad lielie
strādāja sveču un skalu gaismā, vecie stāstīja pasakas, mazie klausījās un visi minēja
mīklas.
Līdzīgā vakarēšanas noskaņā, draudzīgi
sasēduši uz paklāja, 4. klases skolēni atcerējās tautasdziesmas, 2. klases bērni uzdeva
mīklas, bet visi kopā ieklausījās dziesmā

Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, ko uzsāka skolotājas,
folkloras kopas
Skale dalībnieces
Inese un Sandra.
Dziesmai
Sijā
auzas, tautumeita 3. klase zināja
ne tikai vārdus,
bet arī soļus, un
labprāt iemācīja
šo rotaļu arī citiem gribētājiem.
1. klasīte kopā ar
skolotāju Daigu
ar skaitāmpantiem par kukuliepupieši kopā ar skolotājām atceras tautasdziesmu vārdus un
līša cepšanu un Mazie
prot tās atainot ar kustībām
pieciem miltiem
katliņā rādīja, kā mammas un vecmāmiņas dajam kuskusam, gan miežu biezputrai, ko
bērnam jau mazotnē māca ēst veselīgi.
pusdienās ēda visa skola. Tomēr nepārspēta
Arī Liepupes bērni grib kļūt, gudri un palika mannas putra - tā gandrīz visās destipri, skaisti un veikli, tādēļ aktīvi iesais- gustāciju tabuliņās ieguva lielāko punktu
tījās mūsu saimnieču vārīto dažādo putru skaitu.
degustēšanā. Skolotāja Iveta bija sagādāLai mazā dāvaniņa no Latvijas dzirnavjusi arī svešās zemēs augušus graudus, un nieka ir atgādinājums putras ēšanas tradīcinu sākās salīdzināšana. Pie dažām garšām ju turpināt arī brīvdienās!
vēl jāpierod, taču savi piekritēji bija gan
kukurūzas, gan prosas putrai, gan svešāSandra Zaķe

Sporta nedēļa pirmsskolā

No 20. līdz 24. oktobrim pirmsskolā
bija sporta nedēļa. Mājasdarbā katrai grupai vajadzēja izdomāt nosaukumu un sagatavot atšķirības zīmes. 3 - 4 gadīgie savai
komandai bija sevišķi nosaukumu Rūķi, ko
apliecināja emblēmas pie krūtīm. Piecgadīgo komanda saucās Saulītes-Pienenītes,
un atšķirības zīmes bija dzeltena cepure
katram bērnam. Sešgadīgie sevi nosauca
par Stipro uguns komandu, atšķirības zīme - ap roku apsiets diedziņš.

Pirmdienas rīts sākās aktu zālē ar jautrajām stafetēm. Pirmie sacentās Rūķi. Vislabāk bērniem patika leļļu ratiņu ar lelli stumšana. Stafetēs cīņā starp piec- un sešgadīgajiem uzvarēja Stiprā uguns komanda.
Otrdiena bija veltīta orientēšanās sacensībām. Katra komanda saņēma plānu,
pēc kura skolas teritorijā vajadzēja atrast
4 kontrolpunktus. Katrā atradās izpildāms
uzdevums (piemēram, palēcieni uz labās
kājas, pietupieni u.c.).

Trešdien visas komandas mūzikas pavadībā nodarbojās ar aerobiku.
Ceturtdien Saulītes-Pienenītes un Stiprā uguns komanda sacentās florbola spēlē. Vārtus guva Karlīna Š. (6 g.), Viesturs
(6 g.), Valdis P. (5 g.) un Alekss K. (6 g.).
Piektdien katra komanda saņēma diplomus, konfektes un balonus ar aicinājumu ar
sporta aktivitātēm nodarboties arī ikdienā.
Sporta skolotāja
Marika Skuja

Skolu sacensības florbolā Vidrižos

Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada vispārizglītojošo skolu sacensībās florbolā
Liepupes komandai sudrabs. Apsveicam!

4. novembrī Vidrižu sporta hallē pirmo reizi
notika Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada
vispārizglītojošo skolu sacensības florbolā. Sacentās 1998. - 2000.g. dzimušie jeb 8. - 9. klašu
skolēnu komandas - 4 zēnu un 2 meiteņu.
Pirmajā spēlē mūsējie tikās ar Limbažu novada ģimnāziju. Pārāki bija liepupieši, uzvarot ar
3:0. Otrā spēle bija pret Alojas Ausekļa vidusskolas zēniem. Pārliecinoši ar 4:1 uzvarējām.
Spēle pret Staiceles vidusskolas puišiem bija
fināla cienīga. Mūsējo pieļautās kļūdas sākumā
bija liktenīgas, nespējām izlīdzināt rezultātu,
zaudējums ar 1:2.
Tomēr spēlēs gūtais rūdījums, pieredze (arī
jaunākiem spēlētājiem) deva pozitīvas emocijas.
Prieks arī sporta skolotājai un komandas treneriem Mārcim Janvāram un Elizabetei Pavlovskai. Paldies arī Pētera mammai, kura izlīdzēja
ar transportu, aizvedot un atvedot sportistus.
Sudraba medaļas un kausu skolai izcīnīja:
8. kl. Pēteris Krastiņš (kapteinis) - gūti 2 vārti,
9. kl. Jānis Mantiņš - 4 vārti, 9. kl. aizsargs Arvis Krastiņš, 9. kl. aizsargs Niks Markins, 9. kl.
aizsargs Ingus Janišs, 6. kl. Ralfs Keišs - 2 vārti,
5. kl. Otomārs Gaigals, 7. kl. vārtsargs Mareks
Andreisons.
Sporta skolotāja Mārīte Sakārne

11. novembris Lāčplēša diena

Pēc sirsnīgi jaukā Lāčplēša dienai veltītā pasākuma skolas aktu zālē sākumskolas
skolēni posās ceļā uz Liepupes kapsētu,
baznīcu un šovasar atklāto pieminekli.
Pa senatnes ceļu mēs nonācām pie pieminekļa - akmens, kas atgādina mums visiem par tiem daudzajiem represētajiem
liepupiešiem, kuri atdevuši savas dzīvības
cīņās par Latviju, un arī jūrniekiem, kuru
dzīvības paņēmusi jūra. Skolēni aizdedza
un pieminekļa pakājē nolika svecītes, kuru
liesmiņās atspoguļojās valsts vēsture, mūsu
mīlestība pret Latviju. Kopā nodziedājām
dziesmu par Latvijas novadiem, kur Latvija
mums ir kā princese. Skanēja vareni!
		 Maza mana tēvuzeme,
		 Divu plaukstu platumā:
		 Mīļa mana tēvuzeme,
		 Divu plaukstu siltumā;
		 Dziļa mana tēvuzeme,
		 Visa mūža garumā.
Nu ceļš mūs ieveda Liepupes kapsētā,
kur ir trīs Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Jāņa Kalniņa, Alfrēda Knapes un Ernesta Rankas atdusas vietas. Šie vīri 20 un
21 gada vecumā cīnījās par mūsu Latviju.
Arī pie šīm kapu kopiņām tika aizdegtas
un noliktas svecītes, lai mazās gaismiņas
atgādina par viņu drosmi, cīnoties par savas valsts neatkarību un brīvību. Mēs esam
lepni, jo Liepupes kapos atdusas cilvēki, ar
kuriem visi varam lepoties.
Atpakaļceļā iegājām Liepupes baznīcā,
kur skanīgi nodziedājām mūsu valsts himnu Dievs, svētī Latviju!.

Kas dimd, kas rīb
ap istabiņu?

Latvisko gadskārtu - Mārtiņu - dziesmas
izskanējušas arī Liepupes vidusskolā. Te
sākumskolas bērnus kopā pulcēja etnisko
tradīciju kopa Skale, lai, rotaļās ejot, stiprinātu latvisko dzīvesziņu un svinētu rudens
darbu nobeigumu. Dziesma Divējāda saule
tek rosināja pirms Mārtiņu līksmības padomāt par nupat aizvadīto veļu laiku un to, cik
katrs pats atstājam aiz sevis. Rotaļas Kur tu
teci, gailīti manu, Mārtiņa gailīši dancīti
veda, Rupjmaiz’ kukul’s ievadīja seno darba
tradīciju ritmā, ļāva sevi parādīt un reizē sajust savu piederību kopīgam pulkam. Mārtiņbērni svētkiem bija centīgi posušies: gatavojuši tautasdziesmas, apguvuši rotaļas,
rotājuši savu gaiteni. Centīgi maskojušies
un izteiksmīgi krāsojušies, ķekatnieki pa
klašu grupām ar lepnumu varēja iziet goda
apli, saņemot pārējo dalībnieku aplausus.
Līksmās rotaļas nokausēja ne vienu vien
draiskuli, un noslēguma dziesma Nogodēju
rudzus, miežus atkal skanēja nesteidzīgi un
rimti.
Mārtiņu tirgus svētku noslēgumā pulcēja neredzēti lielu pārdevēju skaitu, daudzajiem gardumiem netrūka arī pircēju. Paldies vecākiem, kas ik gadu palīdz bērniem
sagatavoties šim tradicionālajam tirdziņam,
iesaistās masku gatavošanā un kopā ar bērniem svin latviešu svētkus!
Kopā ar «Skali» un sākumskolas saimi
dziedāja, dejoja un pīrāgus ēda arī
Sandra Zaķe
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Ainažu bibliotēkā
āboli bolās

Lauvās svin
rudeni
Ar rudens lietavām un krāsainajām koku lapām atsākušās
gan Lauvu tautas nama, gan
saviesīgās biedrības Svētupes
Lauva (tā ieguvusi sabiedriskā
labuma organizācijas statusu)
plašākas aktivitātes.
Nodarbības sākām septembra
beigās ar roku krēma gatavošanu liepupietes Sandras Verginas
vadībā. Oktobrī mūsu viešņa
bija kocēniete, neirolingvistiskās
programmēšanas meistare Nelda
Bailīte. Sirsnīgās sarunās pie tējas tases pagāja vairākas stundas.
Sapratām, ka pārrunājamo tematu ir bezgala un šai sarunai sekos
turpinājums.
Turpinām labi iesākto - katru
nedēļas nogali rūpējamies par
savu veselību, vingrojot kopā ar
Ilzi. Aicinām arī pārējās dāmas
piebiedroties mūsu pulciņam!
- Atkal viens aplis ir noiets kā
pa cirka arēnu traku, kaut kas ir
zaudēts un daudz kas ir iegūts, šo
riņķa danci dejojot… - ar šiem
vārdiem Lauvu tautas namā iesākās gadskārtējais pasākums Nāc
gadu spietā veldzēties. Šogad lie-

Mazie ainažnieki, kopā ar bibliotēkas vadītāju
Sanitu un audzinātājām Ligitu un Gundegu
cienājoties ar āboliem, izjūt īsto rudens garšu

Rudeni jūt apkārtnē, dabā koku lapu krāsās un vēja
smaržā, putnu klaigās, pārlidojot gaisus, saltajos miglas
rītos un vakaros. Bet Zemliku
jeb Veļu mēnesis oktobris vēl
ir dažādo rudens darbu un
rudens domu laiks.
Kādā oktobra dienā Ainažu
bibliotēkas Pasaku istabā uz mazās skatuvītes bija uzradušies un
satupuši dažādi interesanti dārzeņu vīriņi, smaidīgi ķirbji - meitene un puisis, jautri zvēriņi: kabaču zaķis, gliemezis, kartupeļu
ezīši, burkānu vēzis un āboli, kuri
bolās. Jautros dārzeņus apskatīja un par dīvaino ražu priecājās
bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņi un audzinātājas
Ligita un Gundega. Apskatījuši
izstādi, bērni kopā ar bibliotekāri Sanitu vārīja Lielo dārzeņu
sautējumu. Katram bija jānosauc
kāds dārzenis, ko likt katlā, līdz

lajā priedes zara svečturī dedzām
desmit apaļo jubileju svecītes.
Bet vislielākais prieks bija par
vienpadsmito - mazās Gabrielas
pirmo gaismiņu, ko iededza viņas vecāki Jolanta un Māris. Šajā
vakarā bez svecīšu liesmiņām
visu sirdis sildīja Pāles pamatskolas mazo dziedātāju un viņu
skolotāja Egona Beitika sagatavotais aizkustinošais koncerts.
Saviesīgajā daļā par deju ritmiem
gādāja ansambļa Trešā brigāde
muzikanti.
Skatoties, ka katrā vietā meklē un sumina savus čaklos rūķīšus, esam izsludinājuši aptauju
Lauvu labais gariņš 2014. Mēs
gan esam lēmuši, ka galvenā
balva būs viena, bet nosacījums
ir tāds, ka uzvarētājs, neatkarīgi
no rezultātiem, katru gadu būs
cits. Rezultāti taps zināmi Ziemassvētkos, bet anketas lūdzam
iesniegt tautas namā līdz 1. decembrim. Esiet atsaucīgi, jo labu
darbu darītāju un palīdzīgu roku
īpašnieku arī Lauvās ir daudz.
Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama vadītāja

Anketa
Lauvu labais gariņš 2014
Lauvu labā gariņa balvai piesaku

Ainažu
bibliotēkas
Pasaku ista
bā uz mazās
skatuvītes
šajā dienā
bija skatāma
rudens velšu
izstāde

sautējums bija gatavs. Izspēlējot kustību rotaļu Visi putni lido,
pavadījām mūsu draugus putnus
uz siltajām zemēm. Kopīgā tārpiņvirtenē ceļojām pa bibliotēku,
līdz nonācām pie koka zariem,
zem kuriem bija paslēpies zaļais
grāmatu tārpiņš. Tārpiem garšo
āboli, tāpēc bērni izkrāsoja bibliotekāres Ingas, kura bija arī jocīgās izstādes autore, sagatavotos
papīra ābolīšus un sakāra tukšajos koka zaros. Visus iepriecināja

_______________________________________________
Pamatojums: ____________________________________
_______________________________________________
bibliotekāru sarūpētie āboli, ko
ar gardu muti varēja notiesāt pasākuma izskaņā.
Āboli, bolās, grozās,
Grozā bolās, līdz
Beigu beigās
Ābolgrozojas Iegrozās manā
Ābolu grozā.
			 (M. Laukmane)
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

_______________________________________________
_______________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds:
_______________________________________________
Adrese: _________________________________________
_______________________________________________
Tālrunis: ___________________

Liepupes pagasta senioru
rudens ekskursija

9. oktobrī Liepupes pagasta pensionāri
devās ekskursijā pa Salacgrīvas un
Limbažu novadu.

AS Brīvais vilnis izpilddirektors Māris
Trankalis, savulaik viesojoties pensionāru
atpūtas vakarā, aicināja apmeklēt Brīvo
vilni, tādēļ tas bija pirmais apskates objekts. Pats M. Trankalis pastāstīja par uzņēmuma vēsturi un izaugsmes iespējām,
kā arī par jauno tirgu meklējumiem Ķīnā.
Savukārt uzņēmuma kvalitātes kontrolieris Henrijs Babris iepazīstināja ar zivju
produkcijas ražošanas procesu. Degustējām arī šprotes, Atlantijas zivju konservus
- skumbrijas, siļķes, sardīnes eļļā. Daudzveidīga un garšīga produkcija! Vislielākā
piekrišana bija šprotēm un skumbrijām.
No Salacgrīvas devāmies uz Limbažiem - mākslinieka sudrabkaļa Oļega
Auzera Dzīvā sudraba muzeju, kur mūs
pacienāja ar sudraba ūdeni, iepazīstināja
ar muzeja kompozīcijām. Rudens veltes,

Sudraba pērļu lādīte, Klīstošais holandietis - tās ir alegorijas par cilvēka dzīvi.
Ienākot šajā pasaulē, uzmanīgi vērojam
apkārtni, bet, dzīvei turpinoties, saprotam, ka viss ir nosacīti. Vēl ļoti interesanta bija kompozīcija Tautas mugurkauls ozols kā spēka simbols, veltīts cilvēkiem,
kuri represēti Staļina laikos. Kailie zari
ir nogalinātie, ozollapas un zīles ir bērni
un mazbērni, kas turpina dzīvot un atcerēties. Interesantas bija arī ceļojošās balvas makšķerniekiem, zolītes spēlētājiem
un motosportistiem. Pēc muzeja apskates
pulcējāmies uz nelielu lekciju par sudraba
ārstnieciskajām īpašībām un tā izmantošanu dažādu slimību ārstēšanā. Saņēmām
praktiskus padomus veselības uzlabošanai, varējām iegādāties sudraba bumbiņas, plāksnītes un ūdeni.
Tālāk ceļš veda uz Lielezera maiznīcu, kas atrodas 19.gs. akmens mūra ēkā,
kur sākumā bijis krogs, vēlāk - dzīvojamā māja, bet 20.gs. 80. gados tā pielāgo-

ta maizes cepšanai. 1991. gada 5. jūnijā
nodibināta SIA N.Bomja maiznīca «Liel
ezers». Tās lepnums ir īstā rudzu maize,
kas cepta pēc senas tehnoloģijas. Pirmos
trīs gadus uzņēmums cepa tikai rudzu
maizi, pēc tam sāka baltmaizes ražošanu. Maiznīcas darbinieks Valters Kanopa
pastāstīja, kā maizīte top. Izrādās, ka no
plaucējuma pagatavošanas līdz kukulīša izņemšanai no krāsns paiet gandrīz
45 stundas. Klaipus dala un veido tikai ar
rokām. Plaucējumi diennakti tiek nogatavināti apses koka kublos. Tas ir garants
maizes augstajai kvalitātei un neatkārtojamajai garšai. Pašreiz maiznīcā strādā
130 cilvēku, kuri diennaktī saražo aptuveni 13 000 maizes klaipu - 20 rudzu maizes un mazliet vairāk baltmaizes veidu.
Maiznīcā mūs pacienāja ar siltu, garšīgu
saldskābmaizi un vēl iedeva līdz. Pēc interesantā stāstījuma devāmies uz veikalu
iegādāties saražoto produkciju.
Pēdējais apskates objekts bija 1860. ga-

dā celtā Bīriņu pils. Pusloka stila celtne
paceļas pakalnā pie ezera, pili ieskauj
gleznains parks, ezeri un muižas ēkas.
Parka vidū aug mīlestības ozols ar jaunlaulāto mīlestības zvaniņiem zaros. Neatkarīgās Latvijas laikā un padomju gados
pils bija pielāgota sanatorijas vajadzībām.
Pēc tās likvidācijas pili privatizēja Jānis
Vimba un pārveidoja to par greznu vietu
viesību rīkošanai. Šodien pils ir prestiža
banketu un semināru vieta. Blakus pilij
dārznieka mājā ierīkota viesnīca.
Kaut diena bija apmākusies, tas netraucēja pa ceļam vērot daudzkrāsainos lapu
kokus starp zaļajām eglēm un priedēm.
Tā rudenīgi krāsainās noskaņās, uzzinājuši daudz interesanta, atgriezāmies mājās.
Par iespēju iepazīt savu tuvāko apkārtni
vissirsnīgākais paldies Inesei Alksnei par
maršruta izvēli un Mārītei Mežgailei par
transporta organizēšanu.
Marija Šakele,
ekskursijas dalībniece
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Jaunumi būvniecībā
Salacgrīvas novada būvvalde informē,
ka 1. oktobrī spēkā stājās jauns Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku
būvnoteikumi un citi speciālie būvnoteikumi.
Ņemot vērā būvniecību regulējošo
normatīvo aktu izmaiņas, kopš 1. oktobra
būvniecības iecerēm vairs netiek izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi
(PAU). Līdzšinējo būvniecības iesniegumu - uzskaites karšu - vietā Būvvaldē
jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā. Jaunās iesniedzamo dokumentu veidlapas publicētas
novada domes mājaslapas sadaļā Būvniecība.
Pasūtītājiem, kuri PAU saņēmuši līdz
1. oktobrim, balstoties uz Būvvaldes ie-

priekš izsniegtajiem nosacījumiem, ir
paredzētas tiesības turpināt projektēšanas darbus. Tomēr, iesniedzot Būvvaldē
izstrādāto būvprojektu, tam būs jāatbilst
jaunajam normatīvo aktu regulējumam.
Gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies Būvvaldē ar iesniegumu par būvatļaujas saņemšanu, kam pievienos uz iepriekš izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumiem izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā vai skiču projektu,
Būvvalde izsniegs būvatļauju bez atzīmes
par projektēšanas nosacījumu izpildi. Savukārt gadījumos, kad pasūtītājs vērsīsies
Būvvaldē ar izstrādātu projektu pilnā sastāvā un visas projektēšanas prasības, kas
norādītas PAU un jaunajā normatīvo aktu
regulējumā, būvprojektā būs izpildītas,
Būvvalde pasūtītājam izsniegs būvatļauju,

kurā būs izdarīta atzīme par projektēšanas
nosacījumu izpildi un ietverti nosacījumi
būvdarbu uzsākšanai.
Pēc 1. oktobra iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem būvatļaujas saņemšanai Būvvalde būvatļaujā norādīs projektēšanas nosacījumus detalizētai projekta
izstrādāšanai un nosacījumus būvdarbu
sākšanai. Par katru šo nosacījumu izpildi
atbilstoši būvatļaujā norādītajiem nosacījumiem pasūtītājam nepieciešams saņemt
arī Būvvaldes atzīmi, kas apliecinās konkrēto nosacījumu izpildi. Pasūtītāji būvdarbus varēs uzsākt tikai pēc konkrēto
atzīmju saņemšanas un tad, kad būvatļauja
būs kļuvusi neapstrīdama.
Ineta Cīrule,
Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja,
galvenā arhitekte

Mūsu dambretisti veiksmīgi startē
pasaules čempionātā
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Panākumi
sacensībās Rīgā
Rīgas Juglas vidusskolā notika galvaspilsētas jaunatnes atklātās sacensības
100 lauciņu dambretē. Tajās piedalījās
arī Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas astoņi audzēkņi.
Zēnu grupā, uzvarot visus savus pretiniekus, pārliecinoši pirmais bija mūsu
Klāvs Norenbergs. Par 4 punktiem mazāk
ieguva pasaules čempionāta dalībnieks
Renārs Grantiņš (Rīgas Juglas vidusskola). Vēl 2 punkti mazāk un bronzas medaļa Vadimam Cvetkovam (Rīgas Purv
ciema vidusskola). Pārējo mūsu zēnu
rezultāti bija šādi: Mareks Andreisons 10. vieta, Mārcis Magone - 15. un Miks
Magone - 17. vieta. Meiteņu grupā viss
medaļu komplekts tika mūsu sporta skolas audzēknēm. Par uzvarētāju kļuva
Aija Gūtmane, aiz sevis atstājot Jekaterinu Krasovsku un Elizabeti Norenbergu.
Mūsu Jolanta Ķuze uzrādīja 20. rezultātu.
Sacensības ļoti raiti vadīja mūsu sporta
skolas treneris Kārlis Treijs, gūdams atzinību un daudzas Rīgas kolēģu uzslavas.

Svētku turnīrs
Liepupē
Liepupes vidusskolā divas dienas
norisinājās Latvijas 96. gadadienai
veltītas atklātās sacensības dambretē.
Pirmajā dienā dambretisti sacentās
pie 64 lauciņu galdiņa. Pie medaļām
kāroja tikt gandrīz 30 vietējo spēlētāju, pārsvarā Limbažu un Salacgrīvas
novada sporta skolas audzēkņi, kā arī
viesi no Rīgas un Valmieras.

Par to, kurš uzvarēs šajā spēlē, sacenšas Klāvs Norenbergs
(no kreisās) un Tamerlans Akhmerovs
Aija Gūtmane (no labās) spēlē ar Anastasiju Arhangelskaju
no Krievijas

Tallinā 1. novembrī noslēdzās pasaules jaunatnes čempionāts 100 lauciņu
dambretē U-10 un U-13 vecuma grupās.
Tajā startēja 125 dalībnieki no 16 valstīm:
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Ķīnas,
Mongolijas, Francijas, Beļģijas, Itālijas,
Nīderlandes, Polijas, Surinamas, Spānijas,

Gruzijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas.
Mūsu valsti pārstāvēja 11 jaunie dambretisti, t.sk. arī Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas audzēkņi Aija Gūtmane
un Klāvs Norenbergs.
Klāvs uzrādīja 12. rezultātu U-10 vecuma grupā un bija labākais no visiem Lat-

No Prāta spēlēm ar
uzvarētāju lauriem

Oktobra beigās Dobelē noslēdzās 14. Latvijas Prāta sporta
spēles. Tajās ar ļoti labiem panākumiem startēja Liepupes vidusskolas dambretisti.
Sacensības notika trijās vecuma grupās. Katrā no 1. - 3.,
4. - 6. un 7. - 9. klašu posmiem komandu veidoja 2 dalībnieki. Vispirms skolēni 3 stundas risināja 14 dažādus uzdevumus.
Šajā disciplīnā visās vecuma grupās uzvarēja mūsējie. Jaunākajā grupā zelta medaļas un Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra diplomi Klāvam Norenbergam un
Mikam Magonem, vidējā - Otomāram Gaigalam un Elizabetei
Norenbergai, bet vecākajā - Marekam Andreisonam un Mārcim Magonem.
Pēc tam pāri sacentās Go un dambretes spēlē. Jaunākajā
grupā visus savus pretiniekus abos turnīros pieveica Klāvs un
Miks. Elizabete un Otomārs Go spēlē bija otrie, bet dambretē piektie. Tas šo spēļu divcīņā viņiem deva bronzas medaļas. Savukārt Mareks un Mārcis otrie bija dambretē, bet senajā japāņu
spēlē ceturtie. Šie sasniegumi arī viņiem prāta divcīņā atnesa
bronzas godalgas.
Kopvērtējumā ar 21 punktu (saskaitot visās disciplīnās
iegūto vietu summu) pārliecinoši uzvarēja mūsu komanda.
Tā tika apbalvota ar Latvijas Universitātes kausu. 2. vietā ar
32 punktiem ierindojās Valmieras Jauniešu centrs, bet 3. vieta
tika Dobeles sporta skolas komandai ar 46 punktiem.
Kārlis Ozols
14. Latvijas Prāta sporta spēļu uzvarētāji Liepupes vidusskolas dambretisti

vijas valsts izlases dalībniekiem. Viņš bija
arī jaunākais sacensību dalībnieks un šajā
vecuma grupā varēs startēt vēl 2 gadus.
Aijai tas bija pirmais starts ārpus Latvijas,
un viņas izcīnītā 27. vieta U-13 vecuma
grupā vērtējama kā laba.
Kārlis Ozols

Jaunākajā grupā zēniem uzvarēja jau
starptautisko sacensību garšu izbaudījušais Klāvs Norenbergs, aiz sevis atstājot
Pēteri Pīpkalēju un Uģi Alksni. No meitenēm šajā vecumā pārāka izrādījās Valmieras Viestura vidusskolas talantīgā 2. klases skolniece Annija Debeļska. Sudraba
un bronzas medaļas tika attiecīgi Taīdai
Kalniņai un Paulai Hannetei Sokolovskai.
Vidējā grupā zēniem zelta medaļu izcīnīja
Artūrs Nipers, tālākajās godalgotajās vietās atstājot Ilvaru Dubultu un Miku Magoni. Veiksmīgākās meitenes šajā grupā
sarindojās šādi: Evita Lindenberga, Elizabete Norenberga un Betija Āboltiņa.
Starp vecākajiem jauniešiem un pieaugušajiem uzvaras laurus plūca Arturs Finogenovs. Sudraba medaļu izdevās iegūt
Laurim Alksnim, bet bronzas - Mārcim
Magonem. Jaunietēm savu pārākumu nodemonstrēja Aija Gūtmane. 2. vietā ierindojās Jekaterina Krasovska, bet 3. - Alise
Vikmane.
100 lauciņu dambretē zēni sacentās
divās vecuma grupās, bet meitenes trijās.
Starp jaunākajiem zēniem atkal uzvarēja
K. Norenbergs, toties sudrabs un bronza
šoreiz tika Mikam Magonem un Jānim
Krūmiņam. Vecākajā grupā par uzvarētāju kļuva Mareks Andreisons, 2. un
3. vietā atstājot attiecīgi Mārci Magoni
un Arturu Kalniņu. Jaunākajā meiteņu
grupā arī šajā dambretes veidā uzvarēja
A. Debeļska. 2. un 3. vietu izcīnīja attiecīgi Taīda Kalniņa un Sintija Malofeja. Vidējā grupā pārliecinoši labākā bija
E. Norenberga. Vēl medaļas tika Evitai
Lindenbergai un Betijai Āboltiņai. Vecākajā grupā tikai turnīra koeficients noteica, ka zelts pienākas Aijai Gūtmanei, bet
sudrabs Jekaterinai Krasovskai. Bronzas
medaļu ieguva A. Vikmane.
Nākamie svētku turnīri Liepupes vidusskolā plānoti starp Ziemassvētkiem un
Jaungadu. Dambretes treneri Kārlis Ozols
un Kārlis Treijs ļoti cer, ka tie jau varētu
notikt arī jaunajā dambretes telpā, kura
tiek kapitāli remontēta ar skolas direktores Artas Rubezes morālo labvēlību un
Salacgrīvas novada domes lielu finansiālu
atbalstu.
Kārlis Ozols
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24

Salacgrīvā sumina
Sabiedrība
ar dvēseli 2014
labāko projektu
21. novembrī Salacgrīvā notika projekta Sabiedrība ar dvēseli noslēgums,
kurā pulcējās visi šī gada projektu realizētāji, lai rādītu un stāstītu par paveikto,
skatītu, kā veicies citiem, un suminātu
šīgada Sabiedrība ar dvēseli 2014 labāko veikumu. Atklājot pasākumu, Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Niko Opdams sacīja: - Šis ir pēdējais gads, kad
projektus Latvijā atbalsta Nīderlandes
puse, turpmāk to darīs Latvijas Pašvaldību apvienība «Sabiedrība ar dvēseli
- Latvija». Šis ir pēdējais noslēguma
pasākums kādā no pašvaldībām, vēl tikai lielais Vislatvijas saiets 24. janvārī
Lielvārdē, un noslēgsies deviņus gadus
mūsu atbalstītais projekts. Esmu lepns
par šajā laikā paveikto Latvijā, tostarp
trīs gados Salacgrīvā.
Pēc komisijas lēmuma par labāko noteikts Svētciema biedrības Rīgas iela 2A
projekts Brīnumlabi savā pagalmā un
sētā. Tā iniciatore un realizētāja Sarmīte
Valdmane bija pārsteigta un ļoti priecīga. - Darbs, īstenojot projektu, saliedēja
mūsu mājas iedzīvotājus. Daudz paveicām un iedvesmojāmies arī jauniem darbiem. Mūsu daudzdzīvokļu māja celta
1984. gadā, bet apkārtnes labiekārtoša-

Grozījumi 2010. gada 19. maija
saistošajos noteikumos Nr. 15
Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 411 (protokols Nr. 11; 25.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu

nā 30 gadus nekas nebija darīts. Mājas
iedzīvotāji iesaistījās rotaļu mājas kopālikšanā, augu stādīšanā un apkārtnes sakopšanā. Šobrīd kopīgi domājam, ko vēl
var izdarīt. Pavasarī, kad sapratām, ka
piedalāmies projektā un esam saņēmuši
atbalstu, es apsēdos un no prieka raudāju. Un viss beidzās vēl labāk! Mājas iedzīvotāji ir kļuvuši saliedētāki, draudzīgāki. Pagalms sakopts, vieta ir gan bērnu rotaļu laukumam, gan autostāvvietai.
Kad viss sazaļos un kociņi pieaugs, būs
vēl skaistāk! - viņa sacīja.
Svētciemieši saka lielu paldies organizētājiem un ir pārliecināti, ka kopīgā darbošanās vēl vairāk nostiprināja
apziņu - kas sakopts un sakārtots pašu
rokām, ir saudzējams un pieskatāms.
Paldies visiem palīgiem, padomdevējiem, atbalstītājiem: Jānim Jirgensonam,
SIA JMK LUX, Gunitai Purmalei un
AS Latvijas Valsts meži Valmieras kok
audzētavas darbiniekiem!
500 eiro balvu svētciemieši saņems
24. janvārī Lielvārdē, bet jau tagad ir
skaidrs - tā tiks tērēta turpmākai mājas
pagalma labiekārtošanai!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu Salacgrīvā, Atlantijas ielā 1B,
kadastra Nr. 66150100117, kas stāv no zemes gabala 1666 m2 platībā
un katlumājas.

Izsoles sākumcena - EUR 3000.
Izsoles solis - EUR 20.
Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 4. decembra plkst. 17, tā notiks 5. decembrī
plkst. 11 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles dalībniekiem Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita dalības maksa - 20 EUR
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv
sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 18B,
kadastra Nr. 66150050178, zemes vienības kadastra apz. 66150050198,
1750 m2 platībā, nosakot zemes gabala nomaksas termiņu 36 mēneši.

Izsoles sākumcena - EUR 6700.
Izsoles solis - EUR 100.
Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 4. decembra plkst. 17, tā notiks 5. decembrī
plkst. 10 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
Izsoles dalībniekiem Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita dalības maksa - 20 EUR
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv
sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.

Salacgrīvas
novada
pašvaldība rīko
cirsmu izsoli
saimniecībās
Ainažu pilsētā
Salacgrīvas
novada
pašvaldība rīko
cirsmu izsoli
saimniecībā
Ainažu pagastā

Nr.
p.k.

Saimniecības
nosaukums

Kvartāla Nogabala
Kadastra apz.
Nr.
Nr.

1.

Parka iela 12, Ainaži

66050020047

2

1

2.
3.

Parka iela 12, Ainaži
Parka iela 14A, Ainaži

66050020047
66050020119

2
1

3
1; 3; 5; 6

Saimniecības
nosaukums

Kadastra apz.

Granti, Ainažu pagasts
Granti, Ainažu pagasts
Granti, Ainažu pagasts
Granti, Ainažu pagasts

66250020364
66250020364
66250020364
66250020250

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Kvartāla Nogabala
Nr.
Nr.
2
2
2
1

5
4
1; 3
2

Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada
19. maija saistošajos noteikumos Nr. 15
Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2. Sezonas tirdzniecība - tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam
pavasara/vasaras sezonā laika posmā no
1. aprīļa līdz 31. oktobrim mazumtirdznie-

cības novietnē un nav attiecināma uz ielu
tirdzniecībai definētajiem nosacījumiem.”
2. Svītrot 1.3. apakšpunktu.
3. Svītrot 6.8. apakšpunktu.
4. Svītrot 11. punktu.
5. Svītrot 14. punktu.
6. Svītrot saistošo noteikumu Pielikuma
Nr. 2 6.7. apakšpunktu.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novadā kopš 25. novembra
ripo elektromobilis VW UP!
Tas iegādāts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
transporta sektorā Salacgrīvas novada
pašvaldībā, iegādājoties elektromobili.
Ar šo auto vienā reizē bez uzlādēšanas

var nobraukt 150 km, un enerģijas patēriņš uz 100 kilometriem ir 1,5 eiro.
Jau pavisam drīz elektromobilis būs
redzams mūspuses apdzīvotajās vietās, jo ar to brauks novada pašvaldības
speciālisti.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Meķi Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 6660010 070, kas sastāv no zemes gabala 2,65 ha platībā
un nedzīvojamām ēkām - bibliotēkas, šķūņa un klēts.

Izsoles sākumcena - EUR 5700.
Izsoles solis - EUR 100.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 28. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 11.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Melbārži
Liepupes pagastā,

kadastra Nr. 66600020075, kas sastāv no zemes gabala 0,2635 ha platībā un dzīvojamās mājas 157,8 m2 platībā.
Izsoles sākumcena - EUR 5600.
Izsoles solis - EUR 100.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 28. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 11.00 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli īpašumu Ābeļziedi
Liepupes pagastā,
kadastra Nr. 66600040063, kas sastāv no zemes gabala 1,84 ha platībā
un Tūjas tautas nama ar kadastra apz. 66600040063001, pagraba un šķūņa ar kadastra apz. 66600040063002, kūts pamatiem ar kadastra
apz. 66600040063004 un šķūņa ar kadastra apz. 66600040060063008.

Izsoles objekts ir apgrūtināts ar diviem dzīvojamo telpu īres līgumiem (88,20 un 63,00 m2 platībā), īres līgumi noslēgti uz nenoteiktu laiku.
Izsoles sākumcena - EUR 8400.
Izsoles solis - EUR 200.
Izsolei jāpiesakās līdz 2015. gada 28. janvāra plkst. 17, tā notiks 2015. gada 29. janvārī
plkst. 10.30 Liepupes pagasta pārvaldes telpās Mežgravās.
Izsoles dalībniekiem Salacgrīvas novada domes kontā - AS SEB banka, kods UNLALV2X,
konts LV71UNLA0013013130848 - jāpārskaita dalības maksa - 20 EUR (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot 64020118) un reģistrēties
izsolei katru darbdienu Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
tālr. 64071986.

Nogabalu
Izcērtamā Paredzēts
Meža
nosacītās
platība pārdošanai
izmantošanas
cena izsolei
m³
(ha)
veids
(EUR)
galvenā cirte
0,7
55,22
1800
izlases cirte
kopšanas cirte
0,2
12,21
405
kopšanas cirte
3,19
211,67
2690
Nogabalu
Izcērtamā Paredzēts
Meža
nosacītās
platība pārdošanai
izmantošanas
cena izsolei
m³
(ha)
veids
(EUR)
kailcirte
0,5
145,70
4990
kopšanas cirte
0,08
6,88
130
kopšanas cirte
0,27
19,39
265
kopšanas cirte
0,03
3,10
52

Pretendentiem izsolei jāpiesakās
līdz 4. decembra plkst. 17, tā notiks
5. decembrī plkst. 10.30 Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā.
Izsoles dalībniekiem Salacgrīvas
novada domes kontā AS SEB
banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita
dalības maksa - 20 EUR (t.sk. PVN
21%) un nodrošinājuma nauda
10% apmērā no īpašuma izsoles
sākumcenas.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem
var iepazīties mājaslapā
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles,
saņemt informāciju, reģistrēties izsolei
katru darbdienu Salacgrīvas novada
domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.
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Jaunākais par valsts ceļa
Akmeņkalni - Lauvas - Ķekari
remontu un uzturēšanu

Atsaucoties uz februārī sākto protesta akciju parakstu vākšanu par valsts autoceļa V143
Akmeņkalni - Ķekari - Lauvas remontu un
uzturēšanu, vēlos informēt par jau veiktajiem
darbiem šim ceļam. 27. oktobrī par šo ceļu
notika saruna, kurā piedalījās AS Latvijas
Valsts ceļi Vidzemes reģiona Limbažu nodaļas
vadītājs Viesturs Štrāls, Salacgrīvas domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers un arī es.

Pagaidām daļēji sakārtots posms no Kuiķules
līdz Lauvām - ir nocirsti liekie krūmi un vecie
koki, lai slapjā laikā ceļš labāk žūtu, kā arī būtu
iespējams izrakt grāvjus gar ceļa malām; uzbērta
grants posmā no Jesparu mājām līdz vecajai kaltei;
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Paldies labiem
cilvēkiem!

izrakti grāvji un saliktas notekcaurules no Lauvām
līdz Sprundām, savukārt no Lauvām līdz Ķekariem
bedrainākajās vietās ir uzbērta grants. Tā kā šīs sezonas ceļu būves darbi ir beigušies, esam saņēmuši
solījumu, ka iesāktie darbi turpināsies arī nākamgad.
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja šo iniciatīvu
ar saviem parakstiem, - vietējiem iedzīvotājiem, kā
arī uzņēmējiem Ģirtam Biseniekam no Lauvām,
Ingam un Mārai Saliņiem no Kuiķules, Edmundam
Birkenbergam no Avotkalna, Aldim Kalniņam no
Salacgrīvas un Ārijam Gobiņam no Ainažiem. Lēnām, bet noteikti tiksim pie labāka ceļa!
Laura Lapiņa,
akcijas iniciatore, Lauvu puses iedzīvotāja

Atvērts elektrības tirgus ko tas nozīmē un kā
jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar valdības šā gada
3. marta lēmumu, ar ko tika
pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks, kā
plānots, 2015. gada 1. janvārī.
Līdz ar to viens elektrības
piedāvājums visiem beigs
pastāvēt. Faktiski tas nozīmē,
ka elektrība kļūst par preci,
ko turpmāk tirgos vairāki savstarpēji konkurējoši tirgotāji,
bet iedzīvotājiem jāizvēlas
piemērotākais piedāvājums.

uztur un attīsta AS Sadales tīkls.
Elektrību līdz iedzīvotāju mājām
kā līdz šim piegādās AS Sadales
tīkls, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās - visi tirgotāji
izmantos valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni
vadi un kabeļi līdz savu klientu
mājoklim nebūs jāvelk.

Kāpēc jāatver
elektroenerģija tirgus
mājsaimniecībām?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu un
termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt
tirgotāju piedāvājumus. Tas ir
galvenais rādītājs, ap ko veidojas
tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta - piedāvājuma izvēles termiņi. Sava izvēle jāizdara
līdz 15. decembrim, ja vēlaties
mainīt tirgotāju un/vai kādu no
tirgotāju piedāvājumiem jau no
1. janvāra. Ja nevēlaties neko
mainīt vai neesat vēl iepazinies
ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties - elektroenerģija jums tiks
nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas tirgotājs kā universālu pakalpojumu. Tomēr jāņem vērā, ka tā var
būt dārgāka, nekā ja klients būs
izvēlējies piedāvājumu atbilstoši
mēneša patēriņam.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu
katru mēnesi - par to jāvienojas
ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam. Iesakām to
darīt laikus, negaidot 15. datumu.
Līdz tirgotāja vai piedāvājuma
nomaiņai jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas
rēķini.

Atverot elektroenerģijas tirgu,
Latvija īsteno valsts attīstībai un
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi - iespēju
pirkt elektrību par izdevīgākām
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz
Latviju, piemēram, no Zviedrijas
vai Somijas caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka
atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas
konkurences. Tā starp tirgotājiem pastāv un pat saasinās. Gada
sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju izteica četri tirgotāji,
savukārt šobrīd - jau septiņi, no
kuriem trijiem - AS Latvenergo,
SIA Baltcom TV un SIA WIN
Baltic - jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji
ar saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties
sev piemērotāko mobilo sakaru
operatoru un tarifu plānu, jūs
varat izvēlēties elektroenerģijas
piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā
arī ar citiem mājoklī svarīgiem
pakalpojumiem, piemēram, kā
komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un telefons.
Elektroenerģijas piegādes ceļš
līdz klientiem nemainās - jauni
vadi un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī
nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā
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Kas ir svarīgi
un kā jārīkojas
iedzīvotājiem?

Kam jāpievērš
uzmanība elektrības
piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, jāskatās uz vairākiem faktoriem,
ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram,
jāaplēš, kur elektrības rēķinu var
apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa
pastu un elektronisku rēķinu, kā

arī norēķinu iespējām tirgotāju
portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un bankas filiāli.
Ja jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar
atsevišķiem skaitītājiem, tos var
apvienot vienā līgumā un rēķinā.
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības
cenu un, apmaksājot rēķinu, ietaupīsiet. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju
mājsaimniecībām, varat iegūt
portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz
st@sadalestikls.lv vai zvanot uz
80200403.

Kam tiks sniegts
valsts atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, ir padomāts,
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk
nepieciešams, - trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām,
kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks
nodrošināta iespēja iegādāties
300 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, jāpiesakās AS Latvenergo
(www.e-latvenergo.lv vai klientu
apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks
nodrošināta iespēja iegādāties
100 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu
atbalstu, savas pašvaldības Sociālajā dienestā jānoformē šādas
personas statuss un turpat jāpaziņo AS Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt.
Atbalstam papildus pieteikties
nav nepieciešams, jo Sociālais
dienests visu nepieciešamo informāciju nosūtīs AS Latvenergo.
Papildu informācijai:
AS Sadales tīkls
E-pasts st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80200403
Bojājumu pieteikšana: 80200404

Pensionāre Lija Kalniņa ar vienu no saviem aprūpējamajiem

Šis ir stāsts par mūsu mazajiem
draugiem. Par tiem, kurus pieradinām, bet ne vienmēr esam
atbildīgi par viņiem. Nu kā var
paiet garām kaķēnam, ja tas
grib ēst? Kur lai kaķītis rod sev
barību un pajumti?
Kāds neapmierināts zvanītājs
no Mērniekiem 3 norādīja, kur
regulāri tiek piebaroti klaiņojoši
kaķi. Devos uz turieni un satikos
ar vietējiem ļaudīm. Uzklausījusi
viņus, secināju, ka tie sadalījušies divās frontēs. Vieniem kaķi
netraucē, un viņi dzīvnieku piebarošanu uzskata par cilvēcības
izpausmi, otri labprāt tiktu no
tiem vaļā, jo lielākā problēma klaiņojošie kaķi nav sterilizēti, tie
mitinās kāpņutelpās un pagrabā.
Ļoti labi saprotu Liju Kalniņu, kura uzņēmusies rūpes par
astoņiem pamestajiem minkām.
Ziema tūlīt būs klāt, nabaga dzīvnieciņiem jāpalīdz. - Cilvēki ir
nežēlīgi. Kad mazais kaķis paaugas un ir apnicis ar to spēlēties,
dzīvnieks tiek izlikts aiz durvīm kā
nevajadzīga lieta. Par izdzīvošanu tam jācīnās pašam, - viņa teic.
Sievietei sāp sirds par nežēlīgo
izturēšanos pret dzīvniekiem, un
viņa baro un rūpējas par tiem.
Pie mājas sastaptā iedzīvotāja
neapmierināta norādīja, ka kaķi
ir visur, tie pamanās uzturēties

arī pagrabā, un tagad tur ir kaķu
izkārnījumi. Ja durvis neaiztaisa,
tad tāda situācija arī kāpņu telpā.
Kāda cita kundze norādīja, ka pagalmā saskaitījusi vismaz 10 klīstošu kaķu. Tas esot par traku.
Lai palīdzētu bez mājām un
siltuma palikušajiem kaķiem, nofotografēju šos minkas un bildes
ievietoju draugiem.lv, lai cilvēki
atsauktos un palīdzētu. Pēc šīs
informācijas atsaucās cilvēki, kas
labprāt atvestu pārtiku gan kaķīšiem, gan saimniecei, trīs murrātāji aizceļoja uz jaunām mājām pie
jauniem saimniekiem. Lai ierobežotu kaķu skaitu, Ivara Manguļa
veterinārais serviss AUXILIUM
IK veica kaķeņu sterilizāciju.
Aicinu cilvēkus palīdzēt pieviltajiem un pamestajiem dzīvniekiem, jo mēs taču esam atbildīgi
par tiem, kurus pieradinām! Ja
katrs palīdzētu kaut vienam pamestam dzīvniekam, nelaimīgo
stāstu būtu daudz mazāk. Aicinu
visus būt sociāli atbildīgiem un
gudriem, jo, ejot garām problēmai, mēs to nemazinām.
Lielu paldies saku par iedzīvotāju saziedoto sauso barību, Baibai, Jurim un Irēnai - par sniegto
pajumti pamestajiem kaķiem.
Liels paldies AS Brīvais vilnis par
sagādātajiem konserviem.
Gunita Bisniece,
kārtībniece

Pasaule ir tieši tik laba, kādu mēs radām, bet ne
visiem dzīvē ir paveicies. Bieži vien ikdienas steigā
nespējam novērtēt tās lietas, kas mums dotas, bet
kas tik ļoti ir vajadzīgas grūtībās nonākušo ģimeņu
bērniem.
Mēs esam ceļā uz kluso Adventes laiku un esam Ziemassvētku brīnumu gaidās. Ziemassvētku laiks ir īpašs, tas IR mīlestības laiks. Tas IR brīnumu
laiks! Tikai jāatceras, ka brīnumi nenotiek tāpat vien. Tie jārada un, galvenais, tiem jāļaujas
noticēt... Būsim brīnumdari!
Dosimies pretim Ziemassvētkiem pa brīnumu ceļu, jo mūsu
ceļš uz Ziemassvētkiem ir ceļš
no sirds uz sirdi!
Jau sešpadsmito gadu Salacgrīvas novada uzņēmēju atbalsts
labdarības akcijai No sirds uz
sirdi pierāda, ka vēlamies un
spējam palīdzēt cits citam, un
apliecina, ka daudziem cilvēkiem mūsu novadā dzīves vērtības mērs ir izpalīdzība, iejūtība
un sirds siltums. Dāvāsim prieku
Salacgrīvas novada grūtībās nonākušo ģimeņu bērniem!
Pagājušajā gadā tika saziedo-

ti 935 eiro. Par šiem līdzekļiem
tika iegādātas pārtikas pakas novada 50 daudzbērnu ģimenēm.
Tas, kurš dara labu citam,
vēl vairāk dara labu pašam
sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par
to gaidītu balva, bet gan tajā, ka
apziņa, ka padarīts labs darbs,
pats par sevi sniedz lielu prieku.
(Seneka)
Pateicoties par jūsu atbalstu Salacgrīvas novada domes
Sociālais dienests
Naudu lūdzam ieskaitīt:
Salacgrīvas novada domes
ziedojumu kontā
ar norādi:
akcijai «No sirds uz sirdi»
Banka Citadele
Reģ. Nr. 90000059796
Kods: PARXLV 22
Konts:
LV32PARX0002241210025
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Jubilāriem

Ainažu bibliotēkā visu novembri var apskatīt
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu izvēlētos
latviešu dzejnieku dzejoļus un to vizualizācijas.

Lai jums nekad nepietrūkst
darāmā un iespēju, draugu tuvuma,
mīlestības un sirdsmiera! Skatieties
nākotnē ar cerību, drosmi un
apņēmību, ar sparu un līksmu prātu,
jo šīs ir lietas, no kurām var veidot
dzīvi, kādu patiešām vērts dzīvot.

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus.
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos,
Kuri nenobaidās.

29. novembrī plkst. 11
Biedrību saieta namā
Ainažos, Parka 16

Ziemassvētku mieru meklējot,
nodarbību No dvēseles,
par dvēseli… vadīs

reiki meistare,
dziedniece, skolotāja
Sarmīte Baumane.
(Ieeja – 1 eiro kafijas pauzei )
Pasākumu rīko biedrība «Ainaži»

Tie ir skolēnu redzējumi par Latviju šodien un dāvana Latvijas valsts svētkos.
Projektu Mana dāvana Latvijai organizēja
skolotājas Arta Ragaine, Modra Putna, Egita Repele.

Lielsalacas ev. lut. baznīcā

30. novembrī pl. 10
Pirmā Adventa dievkalpojums.
Dzied Dvēseles dziesma
14. decembrī pl. 17
koris Dvēseles dziesma aicina visus
mācīties un dziedāt skaistākās
Ziemassvētku dziesmas.
Cienāsimies ar koristu ceptajām
gardajām piparkūkām un karstu tēju.
19. decembrī pl. 9
Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolas skolotājiem
un skolēniem.

Paziņojums

Salacgrīvas novada Sociālais dienests
meklē asistentu ar personīgo transportu
II grupas invalīdam Liepupes pagastā.

Tev kā tēvam noteikti sanācis aizdomāties, vai dari visu pareizi attiecībās ar
savu bērnu. Vai problēmas, ar kurām
tu saskaries, ir arī citiem tēviem citās
ģimenēs?
Tēviem tiek piedāvāta iespēja rast atbildes uz daudziem no šiem jautājumiem.
Nodibinājums Centrs Dardedze kopā ar
Saulkrastu sociālo dienestu sācis jaunu
iniciatīvu - tēvu atbalsta grupas programmu Tēvi ir svarīgi. Programmas mērķis ir
sniegt atbalstu tēviem, lai veicinātu viņu
aktīvu iesaistīšanos bērnu audzināšanā un
ģimenes dzīvē kopumā.
Programmā paredzētas 6 tikšanās reizes, uz kurām aicināti tēti, kas vēl tikai
gaida bērniņus vai jau audzina bērniņus
līdz 5 gadu vecumam. Nodarbības notiks
vienu reizi nedēļā un ilgs 1,5 - 2 stundas.

Tuvāk interesēties pie sociālās darbinieces Līvijas Bērziņas Liepupes pagasta pārvaldē.
Tālrunis 64020303 (Liepupē) vai 64071980 (Salacgrīvā), mobilais tālr. 29157673,
e-pasts livija.berzina@salacgriva.lv.

Nodarbībās
tēti būs aicināti domāt par
šādām tēmām:
l Manas kā tēva vajadzības un ietekme
bērna dzīvē;
l Mana kā tēva loma, gaidot bērniņu;
l Kā rūpēties par sevi un savu partneri;
l Kā paskatīties uz pasauli bērna acīm;
l Bērna pozitīva disciplinēšana.
Diskusiju vadīs Saulkrastu vidusskolas sociālais pedagogs Raitis Zeps. Nodarbības norises vieta - bērnu un jauniešu dienas centrs Saulespuķe Raiņa ielā 7,
Saulkrastos, plkst. 18.00 (iespējamā norises diena - pirmdiena vai trešdiena).
Ja vēlies pieteikties grupā, lūdzu, raksti
uz raitis.zeps@saulkrasti.lv, norādot savu
vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, vai zvani pa tālr. 25708982.

Decembrī
Ainažos

7.XII 16.00
			
13.XII 16.00
			
21.XII 16.00
31.XII 24.00
		
0.30
			

estrādes atklāšana - muzikāla izrāde Ziemassvētki pie krustmātes MŪMŪ
ar mazo dejotāju - rūķu - saimi. Pilsētas egles iedegšana
SIA Art Work sadarbībā ar Jūrmalas teātri piedāvā ziemas dziesmu
koncertu Ir mazliet saputināts sniegs. Ieeja - 3 eiro
Ziemassvētku pasākums mazajiem ainažniekiem Gana lieli Ziemassvētki
svētku uguņošana pie pilsētas egles
Jaungada sagaidīšanas balle kultūras namā. Spēlēs Avārijas brigāde.
Ieeja - 3 eiro

Duntes Mežgravās

Gleznu un fotogrāfiju Izstāde Puķes un ziedi (Digna Čuikova, Verners Kristiansens)
21.XII 15.00 sarīkojums Labo darbu balva. Muzicēs apvienība Mati
			
(Valmiera, Matīši, Rencēni, Liepupe)
25.XII 12.00 Ziemassvētki mazajiem liepupiešiem Čučumuižas Ziemassvētku pasaka.
			
Paciņas bērniem, lūdzu, pieteikt tautas namā! T. 64023932
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25. decembrī plkst. 12
Duntes «Mežgravās»

Salacgrīvā

Paciņas bērniem lūdzu pieteikt tautas namā - tālr. 64023932.

Decembris BIBLIOTĒKĀS
6.XII 15.00

Literārā klubiņa Noskaņa tematisks pasākums Troļļi
Ziemeļos
Decembrī
Grāmatu izstāde P. Rozītim - 125 gadi
Decembrī
Tematisks pasākums bērnudārza Randa
sagatavošanas grupas audzēkņiem
Tekat, bērni, skatīties,
Kas pa namu rībināja!
Izstādes
- Reiz putnam sadzīs spārns, Kļūs valoda mātes
vārds - Evai Mārtužai - 60
- Pāvilam Rozītim - 125
- Saulgriežu laikā griež saule ar savu staru spožajām
dzirklēm. (A. Balode) - Ziemassvētku laiks
15.- 31.XII
Dzejniekam Leonam Briedim - 65. Bibliotēkas krājuma izstāde
23.XII 15.00
Ziemassvētki bibliotēkā. Tikšanās ar lasītājiem un
kopābūšana
4., 11.XII 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi
8. - 23.XII
Tematiskā izstāde Idejas Ziemassvētkiem
15. - 19.XII
Grāmatu izstāde Dzejniekam L. Briedim - 65
19.XII 17.00
Gada noslēguma pasākums bibliotēkā
Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Salacgrīvas
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā

5. XII		
13.XII 19.00
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
14.XII 16.00
			
			
			
		
17.00
			
21.XII 14.00
23.XII 19.00
			
			
26.XII 12.00
			
31.XII 23.50
			
			
1.I
0.30

Lielā lasītāju balva
ziemas dziesmu koncerts Ir mazliet saputināts sniegs.
Ģirts Alsters (vokāls), Ieva Muižniece (vokāls), Krista Bundzeniece
(vokāls), Haralds Stenclavs (taustiņi), Andris Barons (ģitāra),
Dāvis Putāns (basģitāra), Edijs Šimiņš (bungas) sarūpējuši
īpašu koncertu tiem, kam jau ir pazīstama Ziemassvētku atnākšanas
burvība, tāpat tiem, kuri vēlas to iepazīt.
Katru gadu līdz ar pirmās svecītes iedegšanu Adventes vainagā
mūsos iezogas tā neapjaušamā brīnuma gaidīšanas sajūta…
Gribas, lai visapkārt ir miers, balti snieg, spoži izgaismojas nami,
pagalmi un ikkatrs tumšākais dvēseles stūrītis, lai visapkārt ieskanas
Ziemassvētku melodijas un klusa zvārgulīšu zvanīšana.
Gribas sajust egļu skuju un piparkūku smaržas, dzirdēt bērnu smieklus
un vienkārši būt kopā. Tā, lai kļūst silti un gaiši šai gada vistumšākajā
laikā! Ieeja - 3 eiro
pilsētas egles iedegšana - Bocmaņa laukumā
l koncerts
l rotaļas un spēles kopā ar Ziemassvētku vecīti un viņa draugu Gufiju
l saldumi no Ziemassvētku vecīša maisa
Ziemassvētku dziesmu mācīšanās pie tējas tases un piparkūkām ev. lut. baznīcā
Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem
Visa veida versijas piedāvā Ziemassvētku ieskaņu programmu
Vēstules sniegā ar Valda Atāla dziesmām un mūsdienu latviešu dzejnieku
mīlas liriku. Ieeja brīva
pasākums bērniem Ziemassvētku prieka darbnīca. Ieeja - 7 eiro.
Ielūgumus iegādāties kultūras namā līdz 20. decembrim
LAIMĪGU JAUNO GADU! Laukumā pie kultūras nama
l domes priekšsēdētāja uzruna
l svētku salūts
balle - kultūras namā. Spēlē grupa Stradivari. Ieeja 3 eiro

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

