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Salacgrīvas novada
izdevums

 12. oktobrī savu 25 gadu ju-
bileju svinēja folkloras kopa 
Cielava. Sveikt gaviļnieci bija 
sanākuši un sabraukuši draugi 
no tuvienes un tālienes. Jubilejas 
sarīkojumu Salacgrīvas kultū-
ras nama vadītāja Pārsla Dzērve 
sāka ar Cielavas vadītājas Zentas 
Mennikas izvēlētiem vārdiem: 
- «Cielava» 25 gadu garumā, 
mīlot un saudzējot dabu un gads-
kārtu ieražas, ir pasargājusi sevi 
no pakļaušanās svešiem ritmiem, 
svešiem dzejas un dejas soļiem, 
apliecinot uzticību pirmatnējām 
izjūtām un svētkiem. Ilgi jāiet, 
lai iemācītos lapas, smilšu grau-
da, sūnu un zvaigznes dziesmu, 

bet vēl ilgāk, lai iemācītos savu 
dziesmu. Jūra un upe sniedz tādu 
līksmi, gandarījumu un prieku, 
ka «Cielava» par savējām izvē-
lējusies ūdeņu dziesmas. Ūdeņi ir 
svētība ir tiem, kuri dzīvo to tuvu-
mā, tiem var savu bēdu izstāstīt, 
dusmas un sliktu noskaņojumu 
dabūt nost, padomu paprasīt, 
spēku un izturību pasmelties. 
Ūdens ir viens no svarīgākajiem 
dzīvības pamatelementiem.
 Kad izskanēja Cielavas dzie-
dātās dziesmas par ūdeņiem, ar 
klusuma brīdi varēja pieminēt 
aizgājējus, kuri katrs pats par sevi 
ir dzīva Cielavas leģenda: Gai-
du Kalniņu, Anitu Cimušku un 

Cielavai – 25

Cielavas kopā ar Lielajiem putniem dziedātā Marje, Marje jūra krāca neatstāja vienaldzīgu nevienu zālē sēdošo

Imantu Zīraku. 
 Cielava priecājās jubileju svi-
nēt kuplā draugu lokā, jo māka 
draudzēties un cilvēkmīlestība 
Cielavai ir dota pārpārēm. Īpa-
ši šai dzimšanas dienai Cielava 
kopā ar saviem puišiem, kuru 
vidū bija novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs, izpil-
dīja dziesmu vietējā dialektā Kas 
kaitēja nedzīvati lielam jūram ma-
liņā. Pirmais folkloras kopu jubi-
lejā sveica novada domes priekš-
sēdētājs: - Šodien jūsu dzimšanas 
dienā saku paldies par to, ko esat 
devuši mums visiem novadā, Lat-
vijā un ārpus tās. Jūs nekad nav 
jāskubina, jūs augstu godā turat 
sensenās tradīcijas. Visas lietas 
taču nāk no dabas! Latvijas Na-
cionālā kultūras centra (LNKC) 

folkloras eksperte Gita Lancere 
savā apsveikumā uzsvēra: - Jums 
piemīt cielavai raksturīgās īpa-
šības - esat priecīgas, zinātkā-
ras, rosīgas un čaklas. Novēlu 
jums saglabāt šīs īpašības un būt 
stiprām. Folkloras kopas ilgga-
dējās dalībnieces Biruta Gulbe, 
Ilze Paura, Maija Treimane, Inga 
Kuka, Ilma Lubiņa, Līga Mieze, 
Inita Veckalne un Z. Mennika 
saņēma LNKC atzinības rakstus. 
Savukārt Latvijas Folkloras bied-
rības valdes priekšsēdētājs An-
dris Kapusts un folkloras pētniece 
Aīda Rancāne pateicās Cielavai 
par tautas tradīciju kopšanu un 
uzticību. Īpaši muzikālus sveicie-
nus jubilārei bija sarūpējuši cie-
mos atbraukušie draugi no visas 
Latvijas – Abrenīte no Viļakas, 

Otaņķu etnogrāfi skais ansam-
blis, Saulkrastu Dvīga, dziesmu 
ansamblis Ventiņš no Ventspils, 
Sītava no Puzes, Rencēnu kopa 
Rota, Lieli putni no Lēdurgas. Arī 
salacgrīvieši bija parūpējušies 
par muzikāliem sveicieniem –
Cielavu godināja senioru koris 
Salaca, senioru deju kopa Saiva 
un pašu Cielavas spēlmaņi. Sir-
snīgus apsveikuma vārdus gaviļ-
niecei veltīja Taisa Aruma, Antra 
Ābele, pūtēju orķestris Enkurs, 
Salacgrīvas pilsētas bibliotēka, 
vidusskola un muzejs, par jubi-
lejas torti bija parūpējusies ko-
pas krustmāte Edīte Erdmane. 
P. Dzērve, sveicot jubilāri, aplie-
cināja, ka salacgrīvieši ļoti lepo-
jas ar saviem kolektīviem, un jo 
īpaši ar folkloras kopu Cielava.
 Kad bija saņemti ziedi un iz-
skanējuši apsveikuma vārdi, savu 
paldies sacīja galvenā cielava 
Z. Mennika: - Esam priecīgi, ka 
mums ir tik daudz draugu! Mēs 
esam uzauguši jūsu vidū, tālab 
bez jums un jūsu atbalsta neko 
daudz nevarētu izdarīt. Vienā 
vārdā sakot – šī ir mūsu visskais-
tākā jubileja. 25 gadi ir maz, viss 
tikai nupat sākas. Esam kārtīgā 
ieskrējienā, lai sāktu kāpt kal-
nā, - šajā un pēc tam nākamajā. 
Kopas vārdā Zenta lielu paldies 
teica Salacgrīvas novada do-
mei, kultūras nama darbiniecēm, 
AS Brīvais vilnis, SIA Baņķis, 
SIA MJK LUKSS, Latvijas Folk-
loras biedrībai un LNKC. Pēc ko-
pīgi dziedātās Pie Dieviņa gari 
galdi... svētki turpinājās ar lustī-
giem dančiem, dziesmām un ro-
taļām.

Ilga Tiesnese

Kas tad jubileja bez kārtīga danča! Tā nu Lielie putni spēlē un jubilāri 
danco

Ar kopīgi dziedāto 
Pie Dieviņa gari 
galdi, gari galdi... 
izskanēja Cielavas 
jubilejas pirmā 
daļa, kurai sekoja 
danču vakars
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  Izveidot nekustamā īpašuma pār-
valdības institūciju – Nekustamā īpašuma 
nodaļu, kuras kompetencē ir nekustamā 
īpašuma formēšana, tā lietošanas mērķu 
noteikšana un maiņa, adrešu piešķiršana, 
maiņa un likvidēšana, nosaukumu un ad-
rešu piešķiršana un maiņa atdalāmām ze-
mes vienībām, zemes vienību atdalīšana 
no nekustamā īpašuma, zemes gabala pla-
tību un robežu plāna apstiprināšana, ze-
mes vienības platības precizēšana, zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšana, 
nekustamā īpašuma nodokļa administrē-
šana, parādu piedziņa un atvieglojumu 
piešķiršana. Nekustamā īpašuma nodaļa 
deleģēta pašvaldības vārdā pieņemt lē-
mumus par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanu un maiņu, adrešu pie-
šķiršanu, maiņu un likvidēšanu, nosauku-
mu un adrešu piešķiršanu un maiņu atda-
lāmām zemes vienībām, zemes vienību 
atdalīšanu no nekustamā īpašuma, zemes 
gabala platību un robežu plāna apstipri-
nāšanu, zemes vienības platības precizē-
šanu, zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu, nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanu, nekustamā īpašuma no-
dokļu parādu piedziņu, nekustamā īpašu-
ma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu.
  Apstiprināt Nekustamā īpašuma 
nodaļas nolikumu. Uzdot Nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītājai līdz 1. decem-
brim izstrādāt nepieciešamos grozījumus 
pašvaldības domes normatīvajos aktos 
un dokumentos, kas saistīti ar nekustamā 
īpašuma nodaļas kompetencē esošajiem 
jautājumiem.
  Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 11 Grozījumi Salacgrīvas novada do-
mes 2010. gada 17. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 «Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Salacgrīvas novadā».
  Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 12 Par nekustamā īpašuma nodokli 
Salacgrīvas novadā 2014. gadā.
  Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 13 Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2012. gada 21. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 10 «Par līdzfi nansējuma 
samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas no-
vada profesionālās ievirzes izglītības ies-
tādēs».

  Izteikt Salacgrīvas mākslas skolas 
nolikuma 3. punkta 3. daļu šādā redakcijā: 
Skolas juridiskā adrese: Pērnavas iela 29, 
Salacgrīva, Salacgrīvas novads LV-4033, 
Latvija.
  Apstiprināt izstrādātos Salacgrīvas 
novada domes administrācijas un pārval-
žu darba kārtības noteikumus.
  Apstiprināt Noteikumus par tautas 
mākslas kolektīvu vadītāju, interešu ko-
lektīvu vadītāju, koncertmeistaru un kora 
mākslinieka darba samaksu.
  Apstiprināt Limbažu un Salacgrīvas 
novada sporta skolas Uzraudzības pado-
mi: padomes priekšsēdētājs – Limbažu 
novada domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Ainārs Liniņš; padomes priekš-
sēdētāja vietnieks – Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 
jautājumos Jānis Cīrulis; padomes locek-
lis – Limbažu novada domes deputāts Ar-
tis Ārgalis.
  Apstiprināt Salacgrīvas novada at-
tīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
izstrādes vadības grupu: novada domes 
teritorijas plānotāja Vineta Krūze, novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, novada 
domes izpilddirektors Kaspars Ķemers, 
Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īste-
nais, novada domes Sociālā dienesta va-
dītāja Anita Holma.
  Apstiprināt Salacgrīvas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2038. 
gadam izstrādes vadības grupu: novada 
domes teritorijas plānotāja Vineta Krū-
ze, novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīru-
lis, novada domes izpilddirektors Kaspars 
Ķemers, Salacgrīvas ostas pārvaldnieks 
Ivo Īstenais, novada domes Sociālā die-
nesta vadītāja Anita Holma.
  Izsludināt Salacgrīvas novada vē-
lēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas 
termiņu līdz 2013. gada 11. oktobrim.
  Iekļaut Satiksmes ministrijas Tran-
zīta politikas departamenta vecāko refe-
renti Ingu Sāri Salacgrīvas ostas valdes 
sastāvā kā Satiksmes ministrijas pārstāvi.
  Atstāt negrozītus Salacgrīvas no-
vada domes pilnvarotās personas Didža 

Žibala sastādītos administratīvos aktus 
administratīvā pārkāpuma protokolus-
paziņojumus 2013. gada 4. augustā un 
13. jūlijā.
  Apstiprināt nekustamā īpašuma Nei-
lijas Liepupes pagastā izsoles noteiku-
mus, izsoles sākumcena - Ls 260. Izsole 
notiks 27. novembrī plkst. 11 Liepupes 
pagasta Mežgravās, Liepupes pagasta 
pārvaldes telpās.
  Atsavināt, pārdodot izsolē ar aug-
šupejošu soli, pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Salacgrīvā, Meža ielā 
18b. Izsoles sākumcena - Ls 5200, ap-
stiprināti izsoles noteikumi. Izsole notiks 
26. novembrī plkst. 10 Salacgrīvā, Sila 
ielā 2, jaunatnes iniciatīvu centra telpās.
  Atsavināt, pārdodot izsolē ar aug-
šupejošu soli, Salacgrīvas novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu -
dzīvokli Nr. 1 dzīvojamā mājā Mednieki 
Salacgrīvas pagastā, apstiprināti izsoles 
noteikumi. Izsoles sākumcena - Ls 310.
  Apstiprināt maksas par telpu nomu 
un pakalpojumiem Salacgrīvas novada 
jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka.
  Pieņemt dāvinājumus no AS Brīvais 
vilnis - 300 krēslu par Ls 3600 Salac-
grīvas vidusskolas aktu zālei, no Rietu-
mu bankas Labdarības fonda ziedojumu 
Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mū-
zikas festivāla organizēšanai Ls 1500, no 
AS Swedbank Salacgrīvas novada kultū-
ras un izglītības pasākumam Ls 550. 
  Piešķirt Ls 1400 līdzfi nansējumu 
projekta Saieta telpu izveidošana Svētcie-
mā īstenošanai projekta iesniegumā norā-
dītajā termiņā līdz 2015. gada 30. jūlijam.
  Projekta Ainažu kultūras nams – 
pieejams visiem realizācijas gadījumā no-
drošināt 10% līdzfi nansējumu no projekta 
kopējām izmaksām, t.i., Ls 185,73.
  Noteikt apkures maksu 2013./2014. 
gada apkures sezonā Ainažu bērnudār-
za katlumājai 47,29 Ls/MWh līdz 2013. 
gada 31. decembrim, 67,29 EUR/MWh 
no 2014. gada 1. janvāra. Apkures maksai 
piemērojams PVN likumā noteiktā kārtī-
bā.
  Deleģēt SIA Energolux uz laiku 
līdz 2014. gada 30. aprīlim pašvaldības 
funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem ko-
munālos pakalpojumus siltumapgādes 

jomā, t.i., nodrošināt ar siltumapgādes 
pakalpojumiem Liepupes pagasta, Liep-
upes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Liepupe 9, Liepupe 27, Liepupe 28, Liep-
upe 29, Liepupe 30 un Liepupe 31, un 
pašvaldības nekustamos īpašumus Liep-
upes bibliotēku un Liepupes vidus-
skolu. Siltumenerģijas tarifs apkures 
sezonai tiek noteikts 39,47 Ls/MWh 
plus PVN Liepupes pagasta, Liepupes 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un 
Ls 44,15 Ls/MWh plus PVN Liepupes vi-
dusskolai. 
  Piešķirt Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam 
ikgadējā atvaļinājuma daļu - 2 kalendārās 
nedēļas no 30. septembra līdz 13. oktob-
rim ieskaitot.
  Izdarīt grozījumus Salacgrīvas no-
vada domes 2013. gada 17. jūnija lēmumā 
Nr. 279: izslēgt no sociālo un veselības 
jautājumu komitejas deputātu Normun-
du Tiesnesi, iekļaujot viņu attīstības un 
fi nanšu komitejā. Iekļaut sociālo un ve-
selības jautājumu komitejā deputāti Daci 
Martinsoni. 
  Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. B-10 Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2013. gada 14. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. B-9 «Par Salacgrīvas no-
vada pašvaldības 2013. gada pamata un 
speciālo budžetu».
  Lai nodrošinātu pašvaldības līdz-
fi nansējumu Kohēzijas fonda projektam 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Salacgrīvas pilsētā, ņemt Ls 625 320,48 
kredītu no Valsts kases. Visu kredīta sum-
mu ieguldīt SIA Salacgrīvas ūdens pa-
matkapitālā.
Informatīvajā daļā 
 - Atskaite par komandējumu uz Volho-
vas pašvaldību Krievijā projektā Sadarbī-
ba teātra un mūzikas mākslu attīstībā;  
Informācija
 - Par IV Starptautiskā Salacgrīvas kla-
siskās mūzikas festivāla norisi un plānoto 
V Starptautisko Salacgrīvas klasiskās mū-
zikas festivālu 2014. gadā.
 - Par Pasaules arhitektūras dienām.
 - Par projekta Salacas labā krasta pos-
ma no tilta līdz jahtu piestātnei rekonstru-
cija gaitu.

Ilga Tiesnese

Domes sēdē septembrī pieņemtie lēmumi

Olimpiskās dienas vingrošana Salacgrīvas vidusskolā

Olimpiskā rīta 
vingrošana 
Salacgrīvas 
vidusskolas 
sporta zālē

 Starptautiskā Olimpiskā ko-
miteja, atzīmējot savu dzimša-
nas dienu, ik gadu aicina visu 
valstu nacionālās Olimpiskās 
komitejas organizēt Olimpisko 
dienu, popularizējot Olimpisko 
kustību, kuras pamatā ir nezūdo-
šas vērtības – draudzība, cieņa 

un izcilība.
 Vienlaikus visās Latvijas 
Olimpiskās dienas 2013 nori-
ses vietās pasākums sākās ar 
rīta vingrošanu, kuras mērķis 
bija dalībniekus pamodināt un 
sagatavot dienas aktivitātēm, 
un atgādināt par pareizi veiktu 

rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu 
ikdienas sastāvdaļu. - Šogad pa-
sākuma devīze Latvijā ir “Esam 
sportiska ģimene”. Ģimene ir 
tā, kas katram palīdz atrast pa-
reizo ceļu ne tikai sportā, bet arī 
mācībās un dzīvē, - uzsver Lat-
vijas Olimpiskās komitejas ģe-

nerālsekretārs Žoržs Tikmers. -
Ģimene ir tā, kas ierosina un 
motivē ar savu personisko pie-
mēru nepagurt un neatslābt vā-
juma brīžos, just līdzi un prie-
cāties par kārtējo sasniegumu. 
Sports nenozīmē tikai ambici-
ozu mērķu izvirzīšanu un to sa-

sniegšanu Olimpiskajās spēlēs. 
Sports – tas ir kopā būšana un 
kopā jušana.
 Arī Salacgrīvas vidusskolas 
skolēni un pedagogi atsaucās 
aicinājumam 27. septembri sākt 
ar vingrošanu. Pirms plkst. 10 
1. - 4. klašu audzēkņi un skolo-
tāji pulcējās sporta zālē, lai vien-
laikus ar mūzikas skaņām radio 
un TV sāktu vingrojuma kom-
pleksu. Mūsu audzēkņiem pie-
biedrojās arī skolēnu grupa no 
Vācijas. Vingrojuma komplekss 
nebija no vieglajiem, bet visi 
kopā ar 8.b klases skolniecēm 
Elīnu Runci un Amandu Jan-
kovsku centās šos vingrojumus 
veikt iespējami precīzāk. Galve-
nais, ka no visu sejām nenozuda 
smaids un visi bija apņēmības 
pilni. Mērķis bija sasniegts - bija 
kopā būšana un kopā jušana! 
Liels paldies abām meitenēm 
un sporta skolotājiem par atbal-
stu un atsaucību! Bet labākie 
skolas sportisti šajā dienā savu 
sportisko sagatavotību pierādīja 
Limbažos notiekošajās sacensī-
bās. Šis bija jau otrais gads, kad 
skolēni piedalījās kopīgajā vin-
grošanā. 

Lolita Valaņina, 
skolotāja 

Ivetas Kupčas foto
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 Vietējās rīcības grupas Jūrkante 6 pār-
stāvji (biedrības valdes priekšsēdētājs 
Ojārs Zvejnieks, koordinatore Dzintra 
Eizenberga, valdes locekles Brigita Skuji-
ņa un Vineta Kalniņa, SIA Baņķis pārstāvis 
Guntis Bergs un biedrības Sports Salac-
grīvas novadam biedre Inese Berga) kopā 
ar Liepājas kolēģiem septembra beigās de-

vās 3 dienu pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Ziemeļigauniju. Jūrkantes koordinatore 
Dzintra Eizenberga pastāstīja, ka Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla orga-
nizētajā braucienā tuvāk varējuši skatīt 
Ziemeļigaunijas piekrastes mazās ostas un 
tikties ar Igaunijas zivsaimniecības vietē-

Jūrkante vēro igauņu pieredzi

SIA Baņķis pārstāvis Guntis Bergs apskata igauņu zvejas kuģīti

jo rīcības grupu pārstāvjiem. - Vēlējāmies 
uzzināt, kā strādā mūsu igauņu kolēģi, ap-
skatīties, ko varam no viņiem mācīties un 
kas labāks pie mums, - viņa teica.
 Pēc tikšanās ar Igaunijas zivju tīkla un 
Kelnes pašvaldības Leader zivsaimnie-
cības projekta pārstāvjiem igauņu kolēģi 
parādīja Murastes skatu platformu, kas 
tapusi, izmantojot Leader Zivsaimnie-
cības fonda līdzekļus. Tad drosmīgākie 
ar kājām, pārējie ar autobusu devās uz 
Tilgu ostu. Ejot gar jūras krastu, tā bija 
vien pusotra kilometra attālumā no ska-
tu platformas, bet ar autobusu braucot 
vajadzēja veikt savus 25 km. Ziemeļ-
igaunijas piekraste ir ļoti robota, bagāta 
ar stāvkrastiem un maziem līcīšiem, kas 
kā radīti mazām piekrastes ostiņām. Arī 
to atjaunošana un uzturēšana ir lētāka, jo 
nav Latvijas piekrastei raksturīgo plūstošo 
smilšu, bet ir dolomīta krasti. Tilgu ostiņā 
izbūvēti moli, uzcelta novietne laivām un 
to remontam un piestātne mazajiem zvejas 
kuģīšiem. Pēcpusdienā delegācija devās 
uz Eiropas aizraujošāko muzeju - Tallinas 
Jūras muzeju, kas ierīkots hidroplānu ostā 
Lennusadam. Tā tikko atklātā ekspozīci-
ja, kas izvietota vēsturiskajos hidroplānu 
celtniecības angāros, veltīta visam intere-
santajam, kas atrodas zem ūdens, ūdenī un 
virs tā. Otrajā dienā viesu grupa iepazina 
vēl trīs mazās ostas. Modernākā, lielākā 
un skaistākā no tām ir Eismas osta, kurā 
no jauna izveidoti akmens moli, peldošās 
piestātnes un skaista ostas ēka. Toila ostā 

latviešiem bija iespēja apskatīt renovēto 
ostas ēku, slipus un piestātni, redzēt ostas 
celtni un degvielas uzpildīšanās iekārtas. 
Savukārt Narvas-Jēsū ostā mūsējie tikās ar 
enerģiskām vietējām dāmām, kuras, gūs-
tot atbalstu Leader projektā, veido zivju 
kafejnīcu, kā arī apmeklēja nēģu pārstrā-
des uzņēmumu un skatīja, kā igauņi ķer 
nēģus. Tas gan ir nedaudz citādāk nekā pie 
mums. Trešajā dienā brauciena dalībnieki 
apmeklēja Tapurlas, Nēmes un Lepnēmes 
ostas un izstaigāja Majakivi mācību taku. 
 Jūrkantes koordinatore Dz. Eizenberga 
atzina: - Katrs šāds brauciens ir intere-
sants un jaunas idejas rosinošs. Tūrisma 
braucienā neko tādu redzēt nav iespējams. 
Igaunijā „Leader” zivju rīcības program-
mas projektiem atvēlēti lielāki līdzekļi 
nekā Latvijā. Redzot Eismas moderni iz-
būvēto jauno ostu, gribas ko tādu redzēt 
arī pie mums. Bet tā labi padomājot, arī 
mums ir, ar ko palepoties, – Kuivižu zvejas 
un Jahtu osta.
 Dzintra ir pārliecināta - ja nākamajā 
plānošanas periodā vairāk fi nanšu atvēlēs 
mazo ostu attīstībai, arī šeit varēs domāt 
par mazo ostu atjaunošanu un piekras-
tes zvejniecības saglabāšanu. - Igauņu 
zemē varējām smelties pieredzi. Nebija 
gan iespēja parunāt ar pašiem piekrastes 
zvejniekiem, bet no vietējo rīcības grupu 
pārstāvjiem uzzinājām, ka Igaunijā domā 
par piekrastes zvejniecības kā sena aroda 
saglabāšanu, - viņa apliecināja.

Ilga Tiesnese

 18. septembrī Igates pilī tikās 
Limbažu fonda biedri, ziedotāji 
un atbalstītāji, lai kopīgi atminē-
tos paveikto, kā arī iepazītos ar 
nodibinājuma nākotnes mērķiem. 
 Atklāšanas seminārā Limbažu 

fonda valdes priekšsēdētāja Spī-
dola Lielmane klāstīja projekta 
Limbažu fonda darbības piln-
veidošana plānotos pasākumus, 
ko līdzfi nansē Eiropas Ekono-
miskās zonas (EEZ) fi nanšu ins-

truments. Tā atbalstu pērnruden 
nodibinājums ieguva Sabiedrības 
integrācijas fonda apsaimniekotā 
NVO fonda izsludinātajā projek-
tu konkursā Darbības atbalsta 
programma. EEZ fi nansējums 

«Limbažu fonds» atbalstītājus iepazīstina 
ar turpmākajiem projektiem

Limbažu fonda seminārs Igates pilī

būtiski atvieglos fonda ikdienas 
darbu, kā arī veicinās jaunu pro-
jektu attīstību - tas paredzēts līdz 
2015. gadam izstrādātajā Limba-
žu fonda darbības programmā. 
No EEZ fi nansējuma 2013. gada 
2. pusgadam Limbažu fondam 
piešķirts 6908,96 latu atbalsts, bet 
nodibinājuma līdzfi nansējums ir 
612 latu.
 Kopš jūlija, īstenojot EEZ at-
balstīto projektu, realizētas da-
žādas aktivitātes. Limbažu fonds 
ceturto gadu pēc kārtas organizē 
labdarības akciju Skolas soma, 
kur palīdzēts savākt 1400 latu  
ziedojumu. Tas Limbažu, Alojas, 
Krimuldas un Salacgrīvas nova-
dā skolas gaitas palīdzēja sākt 
93 pirmklasniekiem – viņi saņē-
ma dāvanu kartes 15 latu vērtībā. 
Tā kā nodibinājums sniedz arī so-
ciālo palīdzību ģimenēm, pašlaik 
tiek realizēts projekts Labas lietas 
manās mājās. Tas bijušā Limba-
žu rajona teritorijā 12 ģimenēm 
sniedz iespēju pašām labiekārtot 
dzīves vidi un rosina iesaistīties 
problēmu risināšanā, tā atjaunojot 
arī ticību savām spējām. 
 Līdz jaungadam ar EEZ līdz-
fi nansējumu paredzēti vēl vairāki 

pasākumi. Lādezerā (ar ELFLA 
atbalstu) īstenos projektu Centra 
Paaudžu osta – dažādība un ie-
kļaušanās, varēs piedalīties pro-
jektā Paēdušai Latvijai, nodroši-
nāt ikdienas darbību pakalpoju-
mu sniegšanas punktos Lādezerā 
un Lēdurgā, uzturēt veloceliņu 
infrastruktūru, kā arī citas akti-
vitātes atbalsta sniegšanai krīzes 
situācijās nonākušajiem, izveidot 
Atbalsta māju no bērnunama iz-
nākušajiem jauniešiem un strādāt 
ar vientuļajiem sirmgalvjiem. 
 Tā kā EEZ līdzfi nansētā pro-
jekta mērķis ir paaugstināt nodibi-
nājuma darbības spējas, Limbažu 
fonda dibinātājiem un piesaistī-
tajiem brīvprātīgajiem rīkos arī 
pieredzes apmaiņas braucienus 
pie Alūksnes un Apes novada fon-
da un Ziedot.lv labdarības fonda 
biedriem, lai dalītos pieredzē un 
smeltos iedvesmu turpmākajai sa-
biedriskā labuma darbībai.
 Projektu fi nansiāli atbalsta Is-
lande, Lihtenšteina un Norvēģija

Rita Ozoliņa,
Limbažu fonda projekta 

«Limbažu fonda 
darbības pilnveidošana» 

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Noslēdzies fotobiedrības fotokonkurss Salacgrīvas no-
vads ainavā. Fotogrāfi  no tuvākas un tālākas apkārtnes bija 
aicināti iesūtīt savas novada ainavas fotogrāfi jas, lai, tās 
izvērtējot, varētu veidot novada 2014. gada kalendāru. 
 Konkursam 91 darbu iesūtīja 19 fotogrāfu – Arvīds Ši-
mis, Einārs Bērziņš, Elisa Niram, Elva Paula Martinsone, 
Helmuts Griķis, Ilga Tiesnese, Ilona Veide, Ilze Feldma-
ne, Imants Klīdzējs, Juris Pļavinskis, Kārlis Miksons, Līga 
Gulbe, Linda Kauliņa, Maiga Sāre, Marta Dance, Maru-
ta Ādamsone, Pēteris Priekulis, Ilona Mennika un Valdis 
Menniks. Pēc pirmās izvērtēšanas kārtas 33 labākos darbus 
nosūtīja neatkarīgam vērtētājam – Liepājas fotobiedrības 
Fotast un fotostudijas SB Art vadītājam Jānim Vecbrālim. 
 Kārtējā fotobiedrības tikšanās reizē tās vadītāja Līga 

Gulbe iepazīstināja fotogrāfus ar novada 2014. gada ka-
lendāra bildēm un paziņoja konkursa uzvarētājus. No-
vada jauno kalendāru varēs ieraudzīt novembrī, bet jau 
tagad skaidrs, ka tajā būs publicēti M. Dances, A. Šimja, 
V. Mennika, J. Pļavinska, E. Bērziņa, H. Griķa, L. Gul-
bes un P. Priekuļa veidotie attēli. Par 3. labāko konkursā 
atzīta P. Priekuļa Lībiešu upuralu ziemīga bilde, 2. vietā 
M. Dances Salacgrīvas vakara fotogrāfi ja, bet uzvarētāja 
godā A. Šimja rudenīgais Patkuļu pļavas skats. Konkursa 
uzvarētāji saņēma Fotolukss dāvanu kartes un kolēģu sir-
snīgus aplausus. 
 Izvērtējot konkursam iesūtītos darbus, Imants Klīdzējs 
sacīja: - Kalendārs ir iespēja pasaulei parādīt Salacgrīvas 
novadu. Šobrīd no zināmiem punktiem rādām tradicionā-

lās, pazīstamās vietas. Lielākā daļa kalendāra attēlu ie-
skaitāmi „smukbildīšu” kategorijā, atšķiras vien Arvīda 
Šimja darbi. Nākotnē jādomā, kā zināmas vietas parādīt 
no neierastiem rakursiem. Savukārt A. Šimis vēlreiz atgā-
dināja savu pārliecību: - Vajag tik bildēt! Fotoaparāts vien-
mēr jānēsā līdzi, jo ieraudzītais mirklis ir neatkārtojams, 
tas jāpiefi ksē. Viņš, kad vien ir pieņemams laiks, ar riteni 
izbraukā vispirms savu ierasto trīs tiltu maršrutu un tad uz-
kavējas pilsētā. 
 2014. gada kalendāru novembrī jau varēs iegādāties 
Salacgrīvas un Ainažu tūrisma informācijas centros. Ļoti 
ceram, ka kalendārs Salacgrīvas novads ainavās būs laba 
dāvana radiem, draugiem  un paziņām tuvumā un tālumā.

Ilga Tiesnese

Par novada 2014. gada kalendāru domājot...
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 Septembrī noslēdzās Salac-
grīvas novada domes sadarbībā ar 
nīderlandiešu biedrību Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschap-
pij (KNHM) izsludinātais projek-
tu konkurss Sabiedrība ar dvēseli 
2013. Biedrības, nodibinājumi un 
fi zisku personu neformālas grupas 
no Salacgrīvas novada konkur-
sam iesniedza 7 projektus, no tiem 
atbalstīti 5. Programmas atbalstu 
neguvušo 2 sabiedriska labuma 
projektu īstenošanai pašvaldība 
piešķīra budžeta līdzekļus. Konkur-
sa kopējais pieejamais fi nansējums 
viena projekta īstenošanai ir līdz 
1000 eiro - 50% apmaksā KNHM 
un 50% Salacgrīvas novada dome.
 No īstenotajiem projektiem ar 
daudzdzīvokļu māju apkārtnes 
sakārtošanu šogad bija saistīti 2: 
biedrības Viļņu iela 9 iniciētais 
projekts Labiekārtošanas darbi 
Viļņu ielā 9 un Svētciema vecā-
ku apvienības iesniegtais pro-
jekts Bērnu brīvdienu namiņš 
(tajā paredzēta soliņu izvietoša-
na, bērnu laukuma labiekārtoša-
na, pat karoga masta uzstādīšana 
pie mājas šosejas Rīga - Tallina 
malā). Domubiedru grupas Aktīvie 

11. mājas iedzīvotāji projektā Pē-
dējais laiks jumta remontam un 
dzīvespriecīgākai mūsu ikdienai 
tika salabots nama jumts un kāp-
nes pie ieejas mājā, pielāgojot tās 
iemītniecei ar kustību traucēju-
miem. Savukārt jauniešu grupas 
Mēs Salacgrīvai rosinātajā pro-
jektā Intelekts brīvā dabā lauku-
mā pie Jaunatnes iniciatīvu centra 
izveidoti un uzstādīti interesanti 
soliņi un galdiņš, kas paredzēti arī 
galda spēlēm. Salacgrīvas novada 
dzīvnieku aizsardzības biedrības 
Mūsu ķepas projektā Teritorijas 
labiekārtošana sakopta teritorija - 
iztīrīti notekgrāvji, izcirsti krūmi, 
nopļauta zāle un uzstādīts žogs, 
lai izveidotu voljeru pamesto vai 
noklīdušo dzīvnieku pagaidu izmi-
tināšanai.
 Paredzēta arī balva labākajam 
projektam – 500 eiro. Par šīs nau-
das izlietojumu grupa var lemt 
pati, konkursa organizētāji to ne-
pārbaudīs. Kurš no iesniegtajiem 
projektiem saņems šo balvu, uz-
zināsim novembra beigās rīkotajā 
Sabiedrība ar dvēseli noslēguma 
pasākumā.

Ilga Tiesnese

Īstenoti «Sabiedrība ar dvēseli» projekti

Domubiedru grupas Aktīvie 11. mājas iedzīvotāji dalībniece 
Gunita Bisniece rāda daļu no projekta gaitā paveiktā - salabotās kāpnes 

pie ieejas mājā, pielāgojot tās iedzīvotājai ar kustību traucējumiem. 
Otra īstenotā projekta daļa skatāma, uzkāpjot uz mājas jumta

Kā īstenots jauniešu grupas Mēs Salacgrīvai projekts Intelekts brīvā 
dabā, rāda Marta Dance, Kaspars Neimanis un JIC vadītāja Liene Eglīte

Dzīvnieku aizsardzības biedrības Mūsu ķepas biedri Uldis Apsītis un Ligita Šteina, asistējot atbalstītājiem 
Didzim Žibalam (no kreisās) un Aldim Freimanim, svinīgi pārgriež voljera atklāšanas lenti

 Salacgrīvas novadā pirmo 
CrefoCert sertifi kātu ieguvis 
kokapstrādes uzņēmums SIA 
Kubikmetrs, tā apliecinot aug-
stos maksātspējas rādītājus, kam 
atbilst tikai 5,8% Latvijas uzņē-
mumu. CrefoCert sertifi kāts ir 
jauna kvalitātes zīme Latvijā, 
kas tiek piešķirta maksātspējī-
gākajiem uzņēmumiem. Sertifi -
kāts apliecina uzņēmuma spēju 
uzņemties un pildīt fi nansiālās 
saistības, kas ir būtisks faktors 
sadarbības attīstībā un jaunu 
darījumu slēgšanā. - Īpaši sva-
rīgi veidot un veicināt stabila 
uzņēmuma reputāciju ir tādiem 
uzņēmumiem, kas pēc saimnie-
ciskās darbības būtības ir saistī-
ti ar lielu klientu un sadarbības 
partneru skaitu. Sertifi kāts būs 
noderīgs arī starptautiskajā tir-
gū, kurā grūtāk sasniegt pazīsta-
mību un konkurētspēju, - skaidro 
Vladislavs Mejertāls, SIA Cre-
ditreform Latvija biznesa attīstī-
bas vadītājs.
 Maksātspējas sertifi kāti ir ie-
rasta prakse visā pasaulē, kas no 

2013. gada jūlija pieejama arī 
Latvijā. Pirmo 3 mēnešu laikā 
CrefoCert sertifi kātus ieguvuši 
jau 30 uzņēmumi no dažādām 
nozarēm, kurus vieno ilggadēja 
pieredze Latvijas tirgū un stabila 
fi nanšu situācija. Līdzīgus mak-
sātspējas sertifi kātus, piemēram, 
Lietuvā, gadā saņem vidēji 1000 
uzņēmumu, kas atzinīgi novērtē-
juši sertifi kāta lietderību biznesa 
attīstībā.
 Kubikmetrs ir pirmais Salac-
grīvas novadā, kas ieguvis Cre-
foCert sertifi kātu. Nozarē ko-
pumā vērojami daudz augstāki 
maksātspējas rādītāji nekā vidēji 
Latvijā, jo CrefoCert standar-
tiem atbilst 16% uzņēmumu, bet 
vidējais rādītājs valstī ir 5,8%. 
- Piešķirtais sertifi kāts aplieci-
na uzņēmuma stabilo fi nanšu 
situācij u un uzņēmuma spēju 
darboties ilgtermiņā. SIA «Ku-
bikmetrs» attīstās, tiek palieli-
nāti ražošanas apjomi un darba-
vietu skaits. Paplašinām sadar-
bību ar esošajiem piegādātājiem 
un pircējiem, kā arī piesaistām 

jaunus. Uzņēmuma maksātspē-
jas reputācija un spēja izpildīt 
fi nanšu saistības vienmēr ir bi-
jusi augsta. «CrefoCert» serti-
fi kāts ir papildu apstiprinājums 
mūsu esošajiem un potenciāla-
jiem sadarbības partneriem, tas 
raksturo SIA «Kubikmetrs» kā 
uzticamu, stabilu un atbildīgu 
uzņēmumu. Kā eksportējošam 
uzņēmumam mums ir svarīga 
«CrefoCert» sertifi kāta starp-
tautiskā vērtība, - pastāstīja SIA 
Kubikmetrs valdes loceklis Ar-
mands Upītis. 
 Uzņēmumi var pretendēt uz 
2 veida sertifi kātiem – Standar-
ta un Zelta klases, kuri tiek pie-
šķirti uz 1 gadu. Ja gada laikā 
būtiski pasliktinās maksātspējas 
rādītāji, sertifi kātu anulē. Mak-
sātspējas aprēķinos izmanto 
vairāk nekā 30 dažādu faktoru, 
ieskaitot fi nanšu datus, uzņē-
muma kredītvēstures analīzi un 
speciālu CrefoScore indeksu. 
Sertifi kāta izsniegšanas kritēriji 
izstrādāti pēc īpašas metodolo-
ģijas sadarbībā ar Creditreform 

SIA Kubikmetrs ieguvusi CrefoCert sertifi kātu

Šādu sertifi kātu saņēma Salacgrīvas novada uzņēmums SIA Kubikmetrs

Risk Management Vācijā. Bū-
tiski, ka uzņēmumu novērtēšanu 
veic neatkarīgs un profesionāls 
SIA Creditreform Latvija grupas 
uzņēmums SIA CREFO Rating. 
Tā kā CrefoCert speciālistu rī-
cībā maksātspējas izvērtēšanai 
ir visa nepieciešamā informāci-

ja par uzņēmumu, pieteikšanās 
kārtība ir pavisam vienkārša. Tā 
izdarāma elektroniski www.cre-
focert.lv. Tur var iegūt arī vairāk 
informācijas par sertifi kātu un 
iepazīties ar citiem sertifi cēta-
jiem uzņēmumiem. 

Ieva Meļko, «CrefoCert» 
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 Interesants eksponāts muzejā ir plakāts, kas aicina uz tikšanos ar 
Eduardu Berklavu - LNNK vadītāju un LTF Domes locekli 
1988. gada 14. novembrī Kuivižu klubā.

 Salacgrīvas muzeja dārgumi

LTF Salacas nodaļas konferences vēlēšanu biļeteni. 1989. gads

Mūsējie bija tur -
pie Augstākās 
padomes. Agra 
Skujiņa foto. 
1991. gada 
janvāris

 Sagaidot Lāčplēša dienu un 
Valsts svētkus, Salacgrīvas mu-
zejā ir iecere veidot izstādi, kas 
būtu veltīta vēl kādam nozīmī-
gam notikumam mūsu valsts 
vēsturē - Latvijas Tautas frontes 
(LTF) izveidošanas 25. gadskār-

tai. Mēs vēlamies sekmēt ar LTF 
darbību saistīto kultūrvēsturisko 
materiālu apzināšanu, komplek-
tēšanu un popularizēšanu. Gri-
bam parādīt, ka arī salacgrīvieši 
aktīvi iesaistījās lielākās Latvi-
jas valstiskās neatkarības atjau-

nošanas perioda tautas kustībā, 
atbalstīja visus svarīgākos At-
modas laika notikumus un pro-
cesus, kam bija nozīmīga loma 
Latvijas valstiskuma atjaunoša-
nā.

 Ļoti nozīmīga liecība un tie-
šām muzeja dārgums ir salac-
grīvietes Ritas Kiršas šūtais 
Latvijas karogs. Tas Salacgrīvā 
svinīgi uzvilkts mastā jau 1988. 
gada 18. novembrī vietā, kur 
pašlaik atrodas pilsētas ģerbonis. 
Tieši šis karogs redzams Agra 
Skujiņa fotogrāfi jā. 
 No dokumentiem varētu mi-
nēt iespaidīgas mapes ar visu 
Salacgrīvas iestāžu darbinieku 
iesniegumiem un sarakstiem - 
personām, kuras vēlējās būt LTF 
biedri. Interesi izraisa arī LTF 
Limbažu rajona Salacas novada 
nodaļas dibināšanas konferen-
ces materiāli - mandāti, vēlēša-
nu biļeteni, statūti, arī darbības 
programma. Tā tika pieņemta 
1989.g. 22. septembrī LTF Sala-

cas nodaļas konferencē ar šādām 
sadaļām: I. Sabiedrības demo-
kratizācija un sociālais taisnī-
gums. Tajā viens no punktiem 
ir nodot atklātībai to 1941. un 
1949. gada ... represēto un masu 
represiju īstenotāju vārdus. 
II. Cilvēka tiesības un naci-
onālais jautājums. Te svarīgs 
punkts ir lai cilvēki varētu brīvi 
izteikt savu viedokli un palikt pie 
tā... III. Ekonomika. Šajā sada-
ļā ietverti ļoti daudzi jautājumi, 
kas, skatoties šodienas acīm, 
liekas pašsaprotami, piemēram: 
prasīt krasi uzlabot veikalu ap-
gādi ar pārtikas un pirmās ne-
pieciešamības precēm, atļaut 
uz vietas tirgot saimniecību un 
iedzīvotāju palīgsaimniecībās 
saražoto produkciju. IV. Kul-

tūra, izglītība, ētika. Te viens 
no punktiem ir izveidot pilsētas 
muzeju. Vākt materiālus par Sa-
lacgrīvas novada vēsturi un vēl 
kāds: prasīt Izglītības ministri-
jai atteikties no militārās ap-
mācības vidusskolā. Šīs stundas 
izmantot fi ziskajai audzināšanai 
vai novada vēstures mācīšanai. 
V. Ekoloģija. Šeit ļoti daudz 
domāts par vides sakārtošanu, 
nepiesārņošanu un arī attīrīšanu. 
Visi šie dokumenti rakstīti ar pa-
rasto rakstāmmašīnu, pavairoti 
caur parasto koppapīru. Mūsu 
dienās kaut kas tāds jau sāk aiz-
mirsties.
 Muzejā pagaidām ļoti maz ir 
fotogrāfi ju no tā laika, izņemot 
fotogrāfa A. Skujiņa nenovērtē-
jamo barikāžu laika sēriju. 

 Muzeju ļoti interesē kat-
ra liecība par LTF aktivitātēm 
Salacgrīvas pusē, katra liecība 
par piedalīšanos Atmodas laika 
notikumos visā Latvijā. Varbūt 
kāds var padalīties ar muzeju 
gan atmiņu pierakstos, gan foto-
grāfi jās, gan dokumentos? Patei-

camies Laimonim Martinsonam, 
kurš atbalstīja mūsu ieceri un 
atnesa izstādīšanai interesantus 
materiālus!
 

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja 
krājuma glabātāja

 Un vēl mēs īpaši lepoja-
mies ar mūsu muzejam uzti-
cēto dārgumu - Jāņa Kalvišķa 
1991. gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmi. Tādas saņēmuši 
visi varonīgie barikāžu aizstāvji.

Visi laipni gaidīti 
muzejā 

11. novembrī 
plkst. 14.00

Ritas Kiršas šūtais Latvijas karogs Salacgrīvā

Aicinājums tikties ar Eduardu Berklāvu

Jāņa Kalvišķa 1991. gada barikāžu 
dalībnieka Piemiņas zīme
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 Kā gājputniem rudenī uznāk 
aizlidošanas ilgas, tā cilvēkiem 
Latvijā Dzejas dienu laikā uznāk 
dzejas trakums. Izņēmums nav 
arī Liepupe. Nupat noslēdzies 
Liepupes tautas nama izsludinā-
tais jaunrades konkurss Liepupe. 
 Tautas nama vadītājs Andris 
Zunde, atklājot konkursa noslē-
gumu Liepupes vidusskolā, sacī-
ja: - Šī konkursa mērķis ir pasaulē 
tālu, tālu nest Liepupes vārdu un 
slavu. Bieži vien koncertos, spor-
ta sacensībās un pasākumos mūs 
nepareizi nosauc par Lielupi vai 
Lielpupi, tikai ne Liepupi. Pat šī 
gada Dziesmu un deju svētku gā-
jienā devāmies bez savas vietas 
apzīmējuma plakāta. Šis starpga-
dījums deva man iedvesmu kon-
kursam, kurā aicinājām visus bez 
vecuma ierobežojuma un dzīves-
vietas piederības iesniegt rado-
šos darbiņus par Liepupi visda-
žādākajos žanros. Tā varēja būt 
fotogrāfi ja, zīmējums, glezniņa, 
video sižets, dzejolis vai prozas 
darbs. Vērtēšanai saņēmām vai-
rāk nekā 50 darbu. Varu teikt, ka 
konkurss ir izdevies.
 Jaunrades konkursam iesnieg-
tos darbus vērtēja žūrija: vidus-
skolas latviešu valodas un litera-
tūras skolotājas Inese Broka un 
Jautrīte Marina Liepiņa, Liepupes 
un Tūjas bibliotekāres Sarmīte 
Zvīne un Iveta Lūse un Salacg-
rīvas vidusskolas vizuālās māks-
las skolotāja Iveta Rozenberga. 

- Vērtēt konkursam iesniegtos 
darbus nebija grūti. Atšķirībā no 
citām reizēm žūrijas viedoklis sa-
krita. Literāros un zīmētos darbus 
vērtējām atsevišķi, - stāstīja tautas 
nama vadītājs. Savukārt I. Brokai 
vērtēt nenācies viegli, jo visi da-
lībnieki bija pašu skolas skolēni. 
- Svarīgi, lai skolēni Liepupi pa-
rādītu daudzveidīgu, no dažā-
diem aspektiem. Kas tad ir Liepu-
pe? Skola, tantiņu pļāpas, trakto-
ra parkšķi un koris, dejotāji? Visi 
mēs kopā! Man pašai Liepupe ir 
dzīve, darbs un vaļasprieks. Viss 
vienā, - atzina skolotāja.
 Darbu vidū bija daudz zīmē-
jumu. Par tiem Andris lielu pal-
dies saka Salacgrīvas vidussko-
las vizuālās mākslas skolotājai 
I. Rozenbergai. Viņa mudinājusi 
savus audzēkņus uzzīmēt, kādu 
viņi redz Liepupi. Daudzos zīmē-
jumos atainota Liepupe šodien, 
bet ir darbiņi, kuros atspoguļojas 
bērnu fantāzijas – 5 zīmējumos 
zīmēta strūklaka.  
 Visupirms pateicības saņēma 
zīmējumu konkursa dalībnieki 
Annija Neretniece, Alise Saman-
ta Zlidņeva, Katrīna Vilkauša, Ina 
Zviedre, Alise Bašēna, Kristīne 
Ozola, Inga Treija, Nadīna Ozo-
liņa Mennika, Sandija Megi, Ilze 
Pogule, Kitija Rubina. Zīmējumu 
konkursā 3. vieta piešķirta Ričar-
dam Kauliņam, 2. - Kitijai Kreiš-
manei, bet uzvarētājas tituls -
Kristai Muciņai. Literāro darbu 

autori Anta Debu, Rihards Keišs, 
Ritvars Dubults, Elizabete Pav-
lovska saņēma pateicības rakstus. 
3. vietā ierindojās Aijas Gūtma-
nes un Liānas Āboliņas dzejoļi, 
2. - Sintijas Trankales darbs, bet 
labākais dzejolis šajā konkursā 
izdevies Ozolu ģimenei. Godal-
goto vietu ieguvēji saņēma dip-
lomus, Salacgrīvas novada un IK 
Torro Andas Alsbergas veikala 
Muižas klēts sarūpētās dāvaniņas.
 Savukārt konkursa galvenā 
balva piešķirta Liepupes vidus-
skolas fotokolāžai Cilvēku Liep-
upe. Par to žūrijas priekšsēdētājs 
A. Zunde teica: - Šis darbiņš ka-
vējās, man nācās paskubināt ar 
dažādiem saukļiem. Taču, kad to 
saņēmu, tūdaļ bija skaidrs, ka šis 
darbs pretendē uz galveno balvu. 
Uzvarētājiem balva bija īpaša – 
leģendārā latviešu mūziķa Nika 
Matvejeva uzstāšanās. - Jūs mani 
nostādījāt tādā neveiklā situāci-
jā – es grasījos jūs smīdināt, bet, 
dzirdot jūsu dzejoļus, to nemaz 
vairs negribas. Liels prieks, ka 
jūs savā dzimtajā vietā rakstāt 
dzeju, tā rosina domāt un pārdo-
māt. Zinu, ka tagad nekas tam-
līdzīgs vairs nav modē... - pirms 
dziedāšanas sacīja mūziķis.
 Labākā dzejoļa autori - Ozolu 
ģimenes mamma Sanita un meita 
Elīna - atzinās, ka dzejolim pa-
līdzējis tapt arī tētis Normunds. 
– Mēs, līdzīgi kā citi, centāmies 
ietērpt vārdos to, ko mīlam Liep-

Jaunrades konkurss Liepupē

Zīmējumu konkursa darbi patika lieliem un maziem liepupiešiem

upē, ar ko tā mums asociējas. 
Liepupe – Liepu upe, Pernigele, 
Liepupītes smalki izaustie krasti, 
Liepupe – dzidrie zvani baznīcas 
tornī, kora balsis priežu galotnēs 
un izdejoti raksti pilskalna pa-
pardēs, Liepupe – jūras šalkas 
un oļu birums, kuģi un vīri ūķos, 
gadsimta elpa muižas parkā un 
jumta dakstiņos. Liepupe - stārķu 
soļiem izmērīts pagalms, dzērvju 
klaigās ietīti rīti, gājputnu lielceļš 
mākoņu liedagā. Liepupe - sest-
dienas burzma skolas gaiteņos. 
Liepupe - nākotnes iespēju zeme. 
Nekas nav izdomāts, tas viss no-
tiek tepat pie mums – Liepupē, - 

vēstīja uzvarētāji.
 Tautas nama vadītājs noslē-
gumā neslēpa savu saviļņojumu: 
- Mani šie dzejolīši aizkustināja! 
Lasot iepriekš un tagad klauso-
ties, saprotu, cik svarīgi ir mīlēt 
vietu, kurā dzīvo. Tad arī viss 
pārējais ir jaukāks, gaišāks un 
sakārtotāks. Jaunrades konkurss 
izdevās pat emocionālāks, nekā 
sākumā biju domājis. Mums mēr-
ķis bija popularizēt vārdu «Liep-
 upe», tas izdevās emocionāli un 
patriotiski. Ja tā mēs mīlam savu 
Liepupi, tad arī citi mūs mīlēs!

Ilga Tiesnese

 Mēs, seši 9.a klases skolēni -
Kristīne Ozola, Lote Veckal-
ne, Laura Pogule, Elvita Līcīte, 
Ojārs Rozenbergs, Daniels Pis-
mennijs - un mūsu klases audzi-
nātājs Guntars Ūdris ieguvām 
lielisku iespēju nedēļu pavadīt 
Šveicē, jo uzvarējām konkursā 
Uguns pavēlnieks. Viss sākās ar 
piedalīšanos Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras sadarbībā ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestu rīkotajā konkursā. 
Tajā bija 3 kārtas, pēdējā - fi nā-
lā - Rīgā piedalījās 5 labākās. Tā 
nu sanāca, ka mūsu komandai 
Liesmiņas izdevās izraut uzvaru 
un iegūt galveno balvu – 5 dienu 
ceļojumu uz Šveici. 
 Turp devāmies 25. augustā. 
Pirmais, ko pamanījām Šveicē –

kalni un vīnogu dārzi. Mūsu 
Gaiziņkalns Šveices kalniem 
ir kā spļāviens jūrā. Un vīno-
gu dārzi tur ir kā mums labības 
lauki un meži – it visur. Šveicē 
apskatījām Ženēvu, tur esošo 
vienu no augtākajām strūklakām 
pasaulē (140 m), aizbraucām uz 
dabas parku, kurā mīt lāči, vilki 
un poniji. Jāatzīst, ka šajā dienā 
bijām ļoti noguruši un gribējām 
ātrāk nokļūt viesnīcā. Vakarā no-
nācām Lozannā, kur pavadījām 
gandrīz visu atlikušo laiku. Tā ir 
viena no lielākajām Šveices pil-
sētām, kur pārsvarā runā francis-
ki. Nākamajā dienā mūs gaidīja 
Ugunsdrošības centrs, skatu tor-
nis, reptiļu māja un vecpilsētas 
apskate. Ugunsdrošības centrā 
mums stāstīja par dažādām ar 

uguni saistītām nelaimēm un to, 
kā tās novērst. Šī vieta bija gan 
interesanta, gan izglītojoša, tādu 
gribētos arī Latvijā. Mēs praktis-
ki varējām mācīties nodzēst ne-
lielus ugunsgrēkus, bija arī iespē-
ja nošļūkt pa cauruli, ko izmanto 
gadījumos, ja trepes kādus cilvē-
kus nevar aizsniegt. Skatu tornī 
pavērojām Lozannas panorāmu, 
uzzinājām, ka šis tornis pēc jūras 
līmeņa atrodas augstāk par Eifeļa 
torni Parīzē. Reptiļu mājā redzē-
jām dažādas eksotiskas čūskas 
un ķirzakas, arī krokodilus. Bija 
iespēja pieskarties un pat paņemt 
uz pleciem īstu čūsku. Tomēr 
mēs tik ekstrēmi nebijām, čūskai 
tikai pieskārāmies. Par Lozannu 
un tās vecpilsētu mums stāstīja 
gids. Apskatījām katedrāli, uzzi-

Piedzīvojumi Šveicē
nājām tās apbrīnojamo vēsturi, 
noskaidrojām, ka zem pilsētas 
tek divas upes, ko šobrīd vairs 
nevar redzēt. Tagad zinām, ka 
Lozannā dzeramo ūdeni var ņemt 
no jebkuras strūklakas. Varējām 
arī pabraukt ar metro – Latvijā 
tāda nav. 
 Trešajā dienā Šveicē mēs 
beidzot darījām to, kas obligāti 
jāizdara, atrodoties šajā valstī, –
devāmies kalnos. Ar vilcienu no-
nācām kalnu pilsētā, kur agrāk 
atradās tikai slimnīcas, jo kalnu 
gaiss ir ļoti veselīgs. Pēc tam ar 
vagoniņu devāmies vēl augstāk. 
Augšā bija neliela ieleja, kur zie-
mā dodas slēpot. Nokāpt lejā bija 
viegli, uzkāpt atpakaļ augšā – ne 
pārāk. Sapratu, ka neesmu kalnos 
kāpēja... Pēc tam devāmies uz 
sāls raktuvēm. Gids bija ļoti labs, 
viņš stāstīja par to, kā agrāk ie-
guva sāli, cik grūti tas bijis un kā 
to iegūst tagad. Raktuvēs ir vien-
mērīga temperatūra - 18 grādu, 
tāpēc tur ir ierīkoti vīna pagrabi. 
 Priekšpēdējā dienā apciemo-
jām Šveices skolēnus, pastāstī-
jām viņiem par Latviju un uzdā-
vinājām aproces ar latviešu tau-
tas zīmēm. Jāatzīst, viņi angliski 
nerunāja tik labi kā mēs, bet 
viņiem visu iztulkoja skolotāja. 
Uzzinājām, ka Šveicē skolās ir 
daudz stingrāki noteikumi nekā 
Latvijā, un visi skolēni nopūtās 
vien, kad pastāstījām, ka mēs, 
piemēram, starpbrīžos varam iz-
mantot telefonus un mums nav 
jāatstrādā neattaisnotas kavētās 
stundas dubultā. Tas mums lika 
priecāties par to, ka mācāmies 
Latvijā. Devāmies apskatīt arī 
studentu pilsētiņas mācību centru 
un bibliotēku. Šī ēka veidota pēc 
japāņu arhitekta plāna, visa grīda 
ir tādos kā viļņos. Vēl arī tas, ka 
visa ēka ir viena liela telpa, ne-
kur nav nodalītas istabas. Tiešām 

ļoti neierasts dizains! Pēc tam ar 
kuģīti braucām pa Ženēvas ezeru 
līdz Šijonas pilij – slavenākajai 
Šveicē. Tur mums pastāstīja par 
senajiem laikiem, kā tur dzīvoja, 
arī par cietumu, kas atradās pilī. 
Tad devāmies uz garšīgāko ap-
skates vietu – šokolādes fabriku. 
Tur aizraujošā veidā tika parādīta 
kakao un šokolādes vēsture, tas, 
kā cilvēki nonāca līdz šokolādes 
ražošanai. Protams, pēc tam bija 
iespēja pagaršot dažādus šoko-
lādes veidus. Jāatzīst – nogaršot 
visus nebija iespējams. Vakarā 
norisinājās ofi ciālas vakariņas ar 
Šveices pārstāvjiem, kuri spon-
sorēja šo ceļojumu. Visi bija ļoti 
jauki, un mēs teicām, ka noteikti 
atbrauksim atkal, tikai jāatrod vēl 
kāds konkurss, kurā pieteikties. 
 Pēdējā ceļojuma dienā līdz 
dienvidum bija laiks paklejot pa 
veikaliem, iztērēt pēdējos fran-
kus nelieliem suvenīriem. Tad 
kāpām autobusā un devāmies uz 
lidostu. Mūsu koferi atpakaļce-
ļā bija kļuvuši par kādiem 5 kg 
smagāki un droši vien mēs arī. 
Šveicē tiešām daudz ēd!
 Liels paldies visiem: vecā-
kiem, draugiem un radiem, kuri 
juta mums līdzi un palīdzēja gan 
balsojot, gan ar transportu un 
vienkārši turot īkšķus, lai mēs 
nokļūtu līdz Šveicei. Paldies sko-
lotājam Guntaram Ūdrim, kurš 
spēja mūs paciest šīs dienas, pat 
ja gadījās nelielas ķibeles. Šis 
ceļojums bija kaut kas unikāls. 
Viss, ko tā laikā iemācījāmies, 
tiešām mūs padarīja par Uguns 
pavēlniekiem. 
 Novēlu arī citām klasēm pie-
dalīties konkursos un censties 
uzvarēt – varu godīgi teikt, ka tas 
ir iespējams! Vajag tikai pamēģi-
nāt! 

Kristīne Ozola,
komandas «Liesmiņas» kapteine

Salacgrīvas vidusskolas komandas Liesmiņas dalībnieki ar skolotāju Guntaru Ūdri Šveicē
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 Ar šādiem dzejiski skanīgiem 
vārdiem biedrības Svētupes Lau-
va biedri un Lauvu tautas nama 
vadītāja Indra Kauliņa septembra 
pēdējā sestdienā pie sevis aicināja 
Lauvu puses bijušos mūziķus. - Ik 
dziesma ir vesela dzīve, ko ne-
sam līdzi caur laikiem, - ar šiem 
dzejnieces Celmas vārdiem sākās 
izstāde par Lauvu puses tuvāk un 
tālāk, senāk un vēl nesen zinā-
miem mūziķiem. 
 Par izstādes tapšanu pastāstīja 
tās galvenā kūrētāja, darītāja un 
organizētāja Māra Lejniece: - Kad 
pirms pāris gadiem izveidojām iz-
stādi par ievērojamiem Lauvu pu-
ses cilvēkiem, radās doma aizsāk-
to turpināt. Sākumā domājām par 
šīs puses amatniekiem, bet tad 
atcerējāmies, ka kādreiz gandrīz 
katrā mājā muzicēja, - cits tāpat 
vien, sev un draugiem par prieku, 
cits jau profesionālāk. Kāpēc gan 
nesapulcēt muzikantus vēlreiz vi-
sus kopā? Izstādē redzamas mu-
zikantu fotogrāfi jas, viņu dzīves 
apraksti un spilgtākie notikumi, 
sākot no 1939. gada. Runājot par 
izstādes tapšanu, Māra atcerējās: 
- Sākām ar cilvēkiem, kurus pašas 
zinājām, skatot fotogrāfi jas, atce-
roties un runājot ar līdzcilvēkiem, 
pazinām arvien vairāk vietējo. 
Bija arī tādi atklājumi jeb apslēp-
tie talanti, kuri atklājās tikai tad, 
kad izstāde bija jau iekārtota. 
Lai neaizietu nebūtībā atmiņas, 
fotogrāfi jas un senās dziesmas, 
nolēmām – ir jārīkojas!
 Īstu balles noskaņu tautas 
namā radīja pūtēju ansambļa All 
Remember puiši, viņu Ohaio val-
sis pieskandināja visas telpas un 
klausītāju sirdis. Tā viņi turpinā-
ja, starp I. Kauliņas un M. Lej-
nieces stāstīto izspēlējot pa skaņ-
darbam. Šajā vakarā Lauvās bija 
sabraukuši kādreizējie muzikanti 
ko Siguldas, Ķekavas, Salacgrī-
vas un pašām Lauvām. 
 Tinot atmiņu kamolu, Māra kā 

pirmās minēja Mintiku mājas, kur 
pie Augusta Mintika kopīgai mu-
zicēšanai pulcējās gan viņa laika-
biedri, gan mācekļi. Sens tik sens 
ir šis stāsts saucas viens no izstā-
des stendiem. Nez vai tik sens, 
jo mūsu vidū ir vīri, kas spēlēja 
tālaika ansamblī. Fotogrāfi jā ar 
akordeonu rokās redzams Andris 
Brasmanis. Bet ne tikai pie Minti-
kiem Jaunvāvuļos muzicēja, spē-
lēšana notika arī Brīvkalnos, kur 
pagalmā bija platforma, uz kuras 
vakaros brālēni un kaimiņi mu-
zicēja tā, ka viss apkārt skanēja. 
Laikam ritot, kapelu muzikanti 
pārgāja spēlēt pūtēju orķestros, 
jo, lai gan mūziku nebija mācī-
jušies augstās skolās, katrs prata 
spēlēt vairākus instrumentus. Šie 
puiši, kungi un puikas, tikpat labi 
varēja spēlēt gan kapelā, gan pū-
tēju orķestrī, tā teikt – universālie 
mākslinieki. 
 Klātesošie ar ziediem un ska-
ļiem aplausiem godināja klāteso-
šos vecos muzikantus A. Brasma-
ni, Ēriku Eglīti, Aivaru Tomsonu 
un Anatoliju Prohorovu, kuru 
dzīves gājumam un fotogrāfi jām 
planšetēs atvēlēta īpaša vieta.
 Iepazīstinot ar izstādi, Māra 
stāstīja arī par nedaudz jaunā-
kiem laikiem, kad, apvienojoties 
kolhoziem, apvienojās arī kolek-
tīvi. Pūtēju mūzikas attīstība kon-
krēti Lauvu pusē plašumā gāja, 
kad kolhozā Dzirkstele Korģenē 
izveidojas pūtēju orķestris, ko 
vadīja Viktors Pēcis. Vīri uzstājās 
kāzās, bērēs, kristībās, apsējībās, 
apkūlībās, aršanas sacensībās, 
pilngadības, bērnības svētkos, 
kartupeļu talkās un zaļumballēs. 
Muzikantu sievām tas bija grūts 
periods, kad piektdienas vakarā 
tautudēls pasita savu trompeti 
padusē un labi ja pirmdienas rītā 
pārradās, lai tās dāmas mājās tiek 
galā, kā grib. Tāda tā mīlestība ir! 
Un tā līdz pat šai dienai...
 Jaukas un sirsnīgas atmiņas par 

Pa dzīves raibajām notīm mēs skanīgi ejam...

Anatolijam Prohorovam (no kreisās), Indulim Cīrulim un Ērikam Eglītim 
ir, ko atcerēties! Kopīgi nospēlēta ne viena vien balle

All Remember puiši radīja īstu svētku noskaņu, paldies viņiem par to!

Izstādes kuratores Māras Lejnieces rokās īsta muzejiskā vērtība - Artura 
Mežgaiļa 1906. gada dziesmu grāmata

Sadziedāšanās kopā ar muzikantiem Anatoliju un Aivaru

pūtēju orķestra pirmo balli klubā 
Rūjas bija Skaidrītei Mintikai. 
Orķestris tik vien pratis kā trīs 
gabalus nospēlēt, bet ko darīt -
uzstāšanās paredzēta un atkāpša-
nās ceļa vairs nav. Vīri piepūtu-
ši vaigus un - uz priekšu. Ballei 
bijis simbolisks nosaukums Lai 
pirmais valsis tālāk skan... Mūzi-
ķi spēlējuši pirmo, otro, trešo, tad 
otro, pirmo, trešo, tad pirmo, tre-
šo... skaņdarbu juku jukām. De-
jotāji jau arī bijuši juku jukām – 
viena glāzīte, otra, trešā... Beigās 
visiem bijis labi, visi ļoti apmieri-
nāti ar pirmo pūtēju orķestra balli.
 Nemanot atmiņu stāstījums 
pārgāja uz jaunākiem laikiem, 
kad Korģenes un Lauvu pusē vei-
dojās ansambļi, kuros spēlējuši 
mūspuses vīri Imants Kalniņš, 
Indulis Cīrulis, Aldis Freimanis, 
viņiem pievienojušās dziedātājas 
Aija un Ligita. Muzicēšanas tra-
dīcijas Lauvu pusē turpinās arī 
tagad. Mūsējiem zināmi Uģis Šē-
riņš, Anete Rozenberga un Emīls 
Eglītis. Šo sarakstu droši varētu 
turpināt. Māra atzina: - Te gan ne 
tuvu nav tā, kā varētu būt, spēka, 
naudas un laika ir tik, cik ir. Da-
rījām, ko varējām.
 Īpaša vieta izstādē atvēlēta 
senajām dziesmu grāmatām un 
mūzikas instrumentiem. Imanta 
Kalniņa dziesmu grāmatu kaut 
šodien šķir vaļā un dziedi! Bet 
īsta relikvija ir Artura Mežgaiļa 
dziesmu grāmata, kurā pirmais 
ieraksts izdarīts 1906. gadā un 
tā sākas ar dziesmu Bože, carja 
hraņi. Fantastiska grāmata, ko 

vajadzētu restaurēt, īsta muzeja 
vērtība! 
 Runājot par muzikantiem, 
Māra īpaši uzsvēra tiem blakus 
stāvējušo meiteņu, sievu un māšu 
vērtību, bez viņām vīri nevarētu 
nodoties savam jaukajam prie-
kam citiem par prieku. 
 Par muzikantu I. Kalniņu 
Māra teica: - Ko gan citu viņš vēl 
varētu darīt, ja ne spēlēt mūziku! 
Pats Imants atceras, ka viņi bijuši 
nopietna grupa: - Spēlējām deju 
mūziku un rajona skatē ieguvām 
II kategoriju, kas mums deva ie-
spēju spēlēt visā Limbažu rajonā. 
Mūzikas skolā neesmu mācījies, 
armijā apguvu ģitārspēli, mājās 
atgriezies, muzicēšanu turpināju. 
Tagad spēlēju pavisam maz, bet 
atceroties jūtu, ka tas bija jauks 
un interesants laiks. Ar bijuša-
jiem grupas biedriem Aldi Frei-
mani, Didzi Ģēģeri, Induli Cīruli, 
Ligitu Jirgensoni paretam satie-
kamies.
 Arī A. Tomsonam bija, ko at-
cerēties: - Muzicēju no bērna kā-
jas. Man bija 6 gadi, kad sāku čī-
gāt krusttēva trīsstīgu vijoli. No-
tis nepazinu, bet iemācījos spēlēt 
vijoli, cītaru. Tolaik mēs, jaunie, 
pievienojāmies Ulmaņlaika stīgu 
kapelas vīriem un visi muzicējām 
pēc dzirdes. Kolhoza laikā iemā-
cījos spēlēt akordeonu, bet, kad 
50. gadu sākumā kolhozs „Dzirk-
stele” iegādājās pūtēju orķestra 
komplektu, par manu instrumentu 
kļuva trompete. Tad, Viktora Pēča 
skolots, apguvu notis un spēlēju 
Korģenē un Salacgrīvā. Dzīve tā 

sagrozījās, ka aizgāju uz Līgatni, 
vēlāk - uz Siguldu. Tur spēlēju pū-
tēju orķestrī un mazā sastāva an-
samblī. Aktīvo spēlēšanu beidzu 
pirms 2 gadiem. Šodien ir jauki 
satikt vecos cīņu biedrus, paru-
nāties un atcerēties pagājušos 
laikus.
 Ne visu šajā vakarā piedzīvoto 
var aprakstīt, bet skudriņas pār-
skrēja mugurai, kad vecie vīri A. 
Tomsons un A. Prohorovs vēra 
vaļā savas instrumentu kastes un 
sāka spēlēt akordeonu, saksofonu 
un klarneti. Īsta kopdziedāšana 
ar dejām, skaļiem smiekliem un 
jautrību!
 Izstādes organizētāja Māra vēl 
piebilda, ka izstāde patiesībā sā-
kusies no kopīgām runām: - Cil-
vēki labprāt nesa bildes un dalī-
jās atmiņās. Man patīk ar vēsturi 
ņemties, un, cik vien ir manos 
spēkos, es to turpināšu. Esam 
domājušas par mūspuses veco 
amatnieku apzināšanu. Ideju ir 
daudz. Redzot cilvēku atsaucību 
un ieinteresētību, ir gandarījums, 
ka mūsu darbs nav veltīgs. Vei-
dojot šo izstādi, es apbrīnoju, cik 
mēs esam spējīgi. Šajā mazajā 
vietā ir tik daudz talantīgu puišu 
un meiteņu!
 Savukārt tautas nama vadītāja 
pauda pārliecību, ka iesāktais jā-
turpina: - Ievērojamu cilvēku iz-
stāde bija kā dzīpars, kas pavilkts 
tinas tālāk – mūziķi, amatnieki, 
mājas... Ideju ir daudz. 
 Vēlu veiksmi Lauvu puses ak-
tīvajiem cilvēkiem!

Ilga Tiesnese
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 10. oktobrī ar plašām aktivitātēm visā 
pasaulē tiek svinēta Starptautiskā putras 
diena. Daudzās valstīs šo dienu velta lab-
darībai, lai ar dažādām aktivitātēm snieg-
tu atbalstu trūcīgajiem cilvēkiem. Latvijā 
putras ēšanai ir senas tradīcijas, mūsdie-
nās tās ieguvušas jaunu veidolu. Putras ir 
gan vienkārši, gan garšīgi pagatavojamas, 
turklāt uztura speciālisti ir vienisprātis, 
ka graudaugu putras ir enerģijas un spē-
ka avots, jo satur saliktos ogļhidrātus, kas 
organismā nodrošina lēnu cukura līmeņa 
paaugstināšanos – tātad pakāpenisku un 
ilgstošu enerģiju.
 Jau augusta beigās skolotāji saņēma 
aicinājumu iesaistīt 1. - 4. kl., kā arī bēr-
nudārzu audzēkņus jautrā piedzīvojumā 
ar Putras programmu, kas izveidota sa-
darbībā ar Valsts izglītības satura centru, 
Veselības ministriju, Slimību profi lakses 

un kontroles centru un AS Rīgas Dzirnav-
nieks. Programmai skolās bija 3 posmi:
 1. Putras stundas kopā ar audzinātājiem 
(skolotāji tās vadīja klasē);
 2. mājasdarbu pildīšana, gatavošanās 
noslēguma sarīkojumam;
 3. noslēguma sarīkojums skolas zālē.
 Skolēniem bija iespēja sekot projekta 
gaitai un aktivitātēm, kā arī iepazīstināt 
ar savām gaitām sociālajos tīklos drau-
giem.lv/profesorsgrauds un facebook.lv 
lapā Profesors Grauds.
 Mūsu skolā visu septembri un oktobra 
pirmajās dienās sākumskolas klasēs bija 
vērojama liela rosība. Reizēm pa skolas 
gaiteņiem klejoja gardu putru smaržas. 
Tas liecināja, ka kādā klasē skolēni mie-
lojas ar pašu izvārītām putrām. Tika izzi-
nātas dažādas receptes no skolēnu ģimeņu 
pūra. Kā lai tās nepagaršo? Vienā no tā-

10. oktobris - Starptautiskā putras diena

1.a klases skolēni runāja dzejolīšus par putru

Mazo trešklasnieku deja parādīja - putru ēdot, var dejot un nemaz nenogurt

dām degustācijām piedalījās arī viesi - Vā-
cijas skolēni.
 Bet visjaukākais bija 10. oktobra noslē-
guma sarīkojums skolas zālē. Katra klase 
bija sagatavojusi savu priekšnesumu. Se-
kojot līdzi to saturam, varēja iepazīties ar 
ceļu, kāds jānoiet graudam, lai tas putras 
izskatā nonāktu uz mūsu šķīvjiem, uzzi-
nāt par šī darba darītājiem. Visi varēja arī 
pārliecināties, kāda nozīme ir putrai ikdie-
nas ēdienkartē, lai cilvēks būtu vesels un 
stiprs. Skanēja dziesmas un tautasdzies-
mas, raiti ritēja dejas soļi, skolēni rādīja 
akrobātiskus vingrojumus. Un, protams, 
beigās tika dalītas atzinības par paveikto. 

Balvās skolēni saņēma Rīgas Dzirnavnie-
ka putras paciņas, grāmatiņas, batoniņus. 
Visi bija gandarīti.
 Pasākumā piedalījās arī folkloras ko-
pas Cielava vadītāja Zenta Mennika. Visi 
kopā ar dziesmu Daudz baltu dieniņu... un 
aplausiem sveicām Zentiņu folkloras ko-
pas 25 gadu jubilejā. Tā mēs sūtījām svei-
cienus visam kolektīvam, kas nekad neat-
saka savu klātbūtni skolas pasākumos. Lai 
viņiem vēl daudz radošu domu un darba 
pilni gadi!

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja 

Ivetas Kupčas foto

 Vēl it kā pavisam nesen, maijā, 
Salacgrīvas PII Vilnītis Svētciema 
fi liāles bērni, vecāki un darbinieki 
piedzīvoja satraucošus un prie-
ka pilnus mirkļus, kad Brīvdabas 
muzejā svinīgi tika apbalvoti uz-
varētāji makulatūras un izlietoto 
bateriju vākšanā. Pateicoties neat-
laidīgiem un darbotiesgribošiem 
vecākiem, I un II vietas ieguvēji 
bijām tieši mēs – Svētciema fi li-
āles mazie un lielie bērni, vecāki, 
radi un draugi. Bērniem šis bija 
neaizmirstams piedzīvojums, jo 
paši varēja visu vērot un piedalī-
ties.
 Emocijas jau norimušas, taču 
uzvarās nopelnītās naudas balvas 
vēl nav izlietotas. Jāsāk rīkoties! 
Tāpēc akcijas galvenā organiza-
tore Mārīte Liepiņa-Bērziņa ap-
spriedās ar kolektīvu un vecāku 
komitejas pārstāvjiem. Tika saru-
nāti ļoti jauki un darbīgi puiši no 
SIA JMK LUX, kuri, lai ieprie-
cinātu bērnus, piekrita izgatavot 
un uzstādīt rotaļu mājiņu. Tajā ir 
tējas namiņš, šūpoles un vietas, 
kur var pārbaudīt savu spēku un 
veiklību. Cerībā, ka mūsu bērnu 

vidū nākotnē būs pazīstami futbo-
listi, lai šīs prasmes varētu apgūt 
jau laikus, JMK LUX darbinieki 
izgatavoja arī futbola vārtus. To-
pošās futbola zvaigznes par tiem 
bija sajūsmā. Tīklu futbola vār-
tiem dāvināja piekrastes zvejnieks 
Rolands Ķirsis.
 Septembra pēdējā dienā mājiņa 
bija uzstādīta, iemēģināta un bērni 
to atzina par ļoti labu. Mazie prie-
cīgi, vecāki smaidīgi un gandarīti, 
darbinieki - iepriecināti, jo bērnu 
attīstībai un fi ziskai sagatavotībai 
šis ir svarīgs ieguvums. Liels pal-
dies SIA JMK LUX, R. Ķirsim, 
visiem vecākiem, kuri atbalstīja 
šo vērienīgo pasākumu gada ga-
rumā, aktīvi līdzdarbojoties! Pal-
dies Snīpīšu un Snīpju bērniem 
un visam bērnudārza kolektīvam. 
Mēs to paveicām kopīgi un labi 
padarīta darba sajūta ir visiem. Uz 
sadarbību citos pasākumos! Tur-
pināsim vākt izlietotās baterijas, 
arī šī mācību gada garumā domā-
jot par tīru Latviju!

Indra Medne,
skolotāja

Snīpji un Snīpīši gavilē

SIA JMK LUX jaunais rotaļu namiņš nu priecē mazos svētciemiešus un 
atgādina par uzvaru makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas 
konkursā

 Salacgrīvas novada dome sa-
ņēmusi iesniegumu, kurā novada 
iedzīvotāji Salacgrīvas novada 
domes dibinātajam apbalvoju-
mam Salacgrīvas novada Goda 
pilsonis izvirza Salacgrīvas kla-
siskās mūzikas festivāla māksli-
niecisko vadītāju, izcilo krievu vi-
jolnieku, Maskavas mūzikas aka-
dēmijas profesoru Alekseju Lun-
dinu. Viņš Salacgrīvas pusē pirmo 
reizi ieradās 2008. gadā, lai kopā 
ar ģimeni atpūstos viesu namā 

Svētupes. Miers, klusums, mežs, 
jūra un vietējo sirsnīgā uzņemša-
na māksliniekam tik ļoti iepatikās, 
ka pateicībā par to pilsētas svēt-
ku laikā izskanēja viņu ģimenes 
koncerts. Tiekoties ar pašvaldības 
vadītāju, A. Lundins izteica ideju 
rīkot Salacgrīvā klasiskās mūzi-
kas festivālu, kura laikā notiktu 
meistarklases Latvijas un citu val-
stu talantīgākajiem mūzikas skolu 
audzēkņiem un skanētu klasiskās 
mūzikas koncerti. Tā A. Lundins 

Salacgrīvas Goda pilsonis
kļuva par Starptautiskā Sa-
lacgrīvas klasiskās mūzikas 
festivāla māksliniecisko 
vadītāju. 2010. gadā notika 
pirmais šāds festivāls, šo-
gad bija jau ceturtais. Fes-
tivāla laikā ik gadu notiek 
meistarklases Latvijas mū-
zikas skolu talantīgākajiem 
audzēkņiem un ikviens var 
baudīt koncertus Salac-
grīvas baznīcās, kultūras 
namā un brīvā dabā. 
 Sadarbības 6 un Salac-
grīvas klasiskās mūzikas 
festivāla 4 gadu laikā meis-
tarklasēs mūzikas gudrības 
apguvuši 237 audzēkņi no 
Latvijas, 7 skolēni no Itāli-
jas un 1 audzēkne no Dien-
vidkorejas. Klasiskās mūzi-
kas cienītājiem šo festivālu 
laikā bija iespēja apmeklēt 
68 koncertus Ainažos, Liep-
upē un Salacgrīvā un dzir-
dēt izcilus māksliniekus: 
Kristīni Opolais, Mocart 
kvartet, Zemlinski kvartet, 
Sergeju Jēgeru, Sonoru 
Vaici un vēl daudzus citus.
 Uzskatām, ka A. Lundins 
ir pelnījis būt Salacgrīvas 
Goda pilsonis. Viņa darbs 
festivāla organizēšanā, at-
balstītāju un sponsoru pie-
saistē, klasiskās mūzikas 
popularizēšanā un Salac-
grīvas vārda spodrināšanā 

ir nenovērtējams. Pateicoties viņa 
darbībai, Salacgrīvā viesojas un 
muzicē pasaulslaveni mākslinie-
ki, dāvinājumā esam saņēmuši 
jaunu Tallinas klavieru fabrikā 
tapušu koncertfl īģeli un daudzi 
Latvijas mūzikas skolu audzēkņi 
iepazinuši un iemīlējuši klasisko 
mūziku. 
 Ja arī jūs vēlaties atbalstīt 
A. Lundina kandidatūru, parakstī-
ties varat novada domes Informā-
cijas nodaļā. 

Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla mākslinieciskais vadītājs, izcilais krie-
vu vijolnieks, Maskavas mūzikas akadēmijas profesors Aleksejs Lundins
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 Septembris allaž nāk ar sārtām kļavu 
lapām, ar gājputnu steigu uz siltajām 
zemēm. Arī mūsu grupiņā valdīja rosība -
ieradās darboties, uzzināt, iepazīties 
un rotaļāties griboši bērni. Septem-
bris ir iepazīšanās un atkalredzēšanās 
laiks. Visu mēnesi pavadījām dažādās 
aktivitātēs. Iepazināmies cits ar citu, ar 
lietām tuvākajā apkārtnē, priecājāmies 
par atkalsatikšanos. 
 Drošības nedēļā apmeklējām Ainažu 
Ugunsdzēsības muzeju, pārrunājām dro-
šības noteikumus uz ielas un mājās. Par 
to ievērošanu pārliecinājāmies, dodoties 

pārgājienā. Sākām arī mūsu grupas ik-
gadējo sadarbību ar pilsētas bibliotēku, 
apmeklējot pasākumu, kas bija veltīts 
Miķeļdienai. Paldies bibliotekārei Sanitai 
par jauko tikšanos! Mēnesi noslēdzām ar 
jauku darbiņu - no pašu sarūpētajiem dār-
zeņiem vārījām Miķeļdienas sautējumu. 
Kopīgi ēdām, gājām rotaļās, minējām 
mīklas un jauki pavadījām laiku.
 Mīļš paldies par sapratni un atsaucību 
grupas bērnu vecākiem, manam palīgam 
Maijai.

Gundega Kānīte,
grupas skolotāja 

Septembris Ainažu Randas 
sagatavošanas grupā

 Rudens ir gada darbīgākais laiks, kad 
redzam sava darba augļus. Visu savu ba-
gātību liekam apcirkņos, pagrabos, burkās 
un lepojamies ar padarīto.
 Ir tāda bagātība, kas nav noglabājama, 
bet sirdi sildoša. Tās ir pozitīvās emocijas, 
patiess prieks, kādu spēja sniegt Liep-
upes vidusskolas skolotājas Solveiga 
Boka un Inese Broka Miķeļdienas pasāku-
mā. Prieks ielija visu sejās, kad savu dzie-
dātprasmi rādīja skolas jaunākā saime -
pirmsskolēni. Varējām vērot, kā viņi un 
sākumskolas audzēkņi tikai pēc nepilna 

mēneša darba jau spēja sadziedāt kuplā 
pulkā. Pēkšņi skatuve pārtapa par košu 
sakņudārzu, kas sargāja sevi no zvirbuļiem 
čiepējiem. Teātra pulciņš bija iestudējis 
I. Šteinbergas ludziņu Ķirbis un priecēja 
mazos skatītājus. Ar interesi bērni minē-
ja mīklas un iejutās pasakā Vai maize jau 
gatava?. Noslēgumā neizpalika arī jautras 
rotaļas, kurās lieli palīgi skolotājām bija 
teātra dalībnieki.
 Veiksmīgu un radošu darba cēlienu!

Aina Strupiša,
Liepupes vidusskolas skolotāja logopēde

Miķeļdiena Liepupes 
vidusskolā

Ludziņas Ķirbis aktieri ar skolotājām Inesi Broku un Solveigu Boku

Mazie censoņi pie pašu sarūpētā Miķeļdienas sautējuma

 Pirmajā rudens dienā, kad saules stari 
mijās ar lielām lietus lāsēm un vēja brāz-
mām, pie Salacgrīvas vidusskolas piestāja 
košs mobilais Valodas kamoliņa autobuss. 
Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savie-
nības dalībvalstis atzīmē Valodu dienu. 
Tajā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiro-
pas valodām, to daudzveidībai un apguvei. 
Latvijā notiek dažādi pasākumi, tostarp 
arī skolās. Tos organizē Latviešu valodas 
aģentūra (LVA).
 Šogad Eiropas Valodu dienā uz dažā-
dām Latvijas vietām devās mobilais Valo-
das kamoliņš, lai skolēniem popularizētu 
Eiropas Valodu dienu. Mēs bijām to dažu 
skolu skaitā, pie kurām 23. septembra rītā 
piestāja mobilā ekspedīcija. Pasākumu 
vadīja Kašers. Skolēni skolas zālē pieda-
lījās dažādās aktivitātēs. Busiņā notika 
konkurss Atrodi burtus!, kurā varēja pie-
dalīties 30 skolēnu līdz 9 gadu vecumam. 

Mūsu audzēkņi tika uzslavēti par ļoti la-
biem rezultātiem.
 Kad konkurss un Kašera vadītās aktivi-
tātes beidzās, skolēni un skolotāji parak-
stījās 500 m garajā Valodas kamoliņā, uz-
rakstot savu novēlējumu latviešu valodai 
un parakstoties. Kamēr skolēni darbojās 
kopā ar Kašeru, skolā notika LVA metodi-
ķu saruna ar skolotājiem un skola saņēma 
dāvinājumu - LVA jaunākos izdevumus. 
Pasākums bija interesants un skolēniem 
tas patika. Arī ar spēļu un dažādu citu akti-
vitāšu palīdzību varam pievērst audzēkņu 
uzmanību savai dzimtajai valodai, uzzināt 
par citām valodām. Kad Valodas kamoliņš 
devās uz citu skolu, 4. klašu bērni turpinā-
ja runāt par latviešu valodu, apgūt Zentas 
Mennikas sniegtās latviskās gudrības, mā-
coties dziesmas un rotaļas. 

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Eiropas valodu diena 
Salacgrīvas vidusskolā

Skolēni ar lielu prieku iesaistās Zentas Mennikas vadītajās latviskajās rotaļās

 Salacgrīvas novada bibliotēkas septem-
brī saņēma atbalstu latviešu oriģināllitera-
tūras iegādei. Šāda iespēja radās, jo Lat-
vijas publiskās bibliotēkas tika aicinātas 
iesniegt projektus Latvijas Bibliotekāru 
biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas izsludinātajā projektu konkursā Latvie-
šu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās. 
Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latvie-
šu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību 
publiskajās bibliotēkās. Finansiāli šo kultū-
ras projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds (VKKF). 
 Pavisam tika atbalstīti 59 projekti, to-
starp Salacgrīvas novada iesniegtais. Iegū-
tā oriģinālliteratūras kolekcija ir nozīmīgs 
atbalsts novada bibliotēku lasītājiem. No 
kolekcijas 73 grāmatām 45 vispār nebija 

nevienā no mūsu novada bibliotēkām. Tā-
tad jaunais piedāvājums, kurā ietilpst gan 
grāmatas, gan CD, papildina novada kata-
logu un ir vērtīgs ieguvums lasītājiem. Jau-
nā oriģinālliteratūras kolekcija tika sadalīta 
uz visām 7 publiskajām bibliotēkām – kat-
rai tika aptuveni 10 grāmatu, kas ievadītas 
kopējā e-katalogā. 
 Par projekta kolekcijas grāmatām var 
uzzināt, apmeklējot bibliotēkas vai arī iz-
mantojot bibliotēku mājaslapu www.salac-
biblioteka.lv. Grāmatas noliktas pie jaunu-
miem atsevišķā plauktā, uz kura norādīts 
Kultūras projekts «Latviešu oriģināllitera-
tūra un autori bibliotēkās». Uz katras grā-
matas ir VKKF uzlīme. 

Inese Hedviga Podziņa

Salacgrīvas novada 
bibliotēkas top bagātākas

Daļa no jaunās oriģinālliteratūras kolekcijas Salacgrīvas bibliotēkā
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 Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis ar 
fi liālēm Svētciemā un Korģenē visās gru-
piņās svinēja Miķeļdienu. Svētku noska-
ņās tika rotātas grupu telpas, sadarbībā ar 
vecākiem koridoros tapa dārzeņu izstādes, 
tika skandētas tautasdziesmas, rīkotas sa-
lātu dienas, apkopotas salātu receptes. Ik 
gadu godinām kādu no bērnu iemīļotiem 
dārzeņiem. Šogad goda vietā bija burkāns. 
Pavērsim durvis un nedaudz ielūkosimies, 
kā bērni pavadīja Miķeļdienu!
 Pie visjaunākajiem (1,5 – 3 g.) grupā 
Mārītes ciemos ieradās Zaķis un atnesa 
somu, kurā lepni gozējās burkāni ar visiem 
lakstiem. Bērni apsprieda, kura burkāna 
daļa ēdama, un, lai pārliecinātos par atbil-
žu pareizību, Zaķis ļāva bērniem no savas 
somas izvēlēties vislielāko burkānu. Sko-
lotājas A. Koidu un A. Vilkaule parādīja, 
kā burkānu notīrīt un sadalīt, lai katram 
tiek pa saldam un sulīgam oranžajam ripu-
lim. Zaķis brīnījās, cik interesanti burkāni 
izauguši Ģirta vecāku dārzā un cik vare-
ni ķirbji padevušies Armanda vecākiem. 
Kristiāna L., Kristiāna R., Enija, Gustavs, 
Lote, Maira, Patriks, Hanna un Anete kopā 
ar savām ģimenēm bija pagatavojuši inte-
resantas dārzeņu kompozīcijas.
 Grupā Taurenīši (5 - 6 g.) bija sarīkota 
bagātīga izstāde. Skolotājas E. Tomsone 
un I. Leimane priecājās par sadarbību ar 
vecākiem, teica paldies par aktivitāti un 
stāstīja, ka bērni sajūsminās par katru pašu 
gatavoto kompozīciju, bet gardais vīnogu 
ezis, skaistais behemotiņš un aitiņas ai-
cināja pakavēties izstādē ilgāk. Par godu 
Miķeļdienai pašu bērnu rokām tapuši da-
žāda veida sāļi un saldi burkānu salāti, 
kas, protams, garšojuši lieliski.
 Savukārt grupā Pūcītes (5 - 6 g.) bērni 
kopā ar skolotājām I. Armoševičus un K. 

Zabrovsku spieda burkānu sulu. Veikti ek-
sperimenti ar garšām - burkānu sulai pie-
vienota ābolu un bumbieru sula. Sadarbībā 
ar vecākiem tapis svētku galds, kas dižo-
jies ar vecāku gatavotām burkānu konfek-
tēm, burkānu marmelādi un dažāda veida 
salātiem. Bērni pārrunājuši Miķeļdienas 
tradīcijas, ticējumus, gājuši jautrās rotaļās 
un slavējuši burkāna izcilās garšas īpašī-
bas.
 Grupā Bitītes (4 - 5 g.) iekārtota gan 
dārzā izaugušo interesanto īpatņu, gan da-
žādi izveidoto burkānu izstāde. Skolotāju 
Ž. Līdakas un G. Tazānes mudināti, bērni 
paši darinājuši burkānus, krāsojuši, līmē-
juši, vēruši. Salātu pēcpusdienā uzzināts, 
cik veselīgi ir burkāni un cik svarīgi tos 
ēst, lai katrs bērns izaugtu liels un vesels. 
Izmēģinātas gan saldo (burkāniem pievie-
nots brūkleņu ievārījums), gan sāļo salātu 
receptes. Pēc degustācijas atzīts, ka gardā-
ki tomēr ir sāļie. Grupā uzkrātas vecāku 
ieteiktās vērtīgās iecienītāko burkānu sa-
lātu receptes, no kurām bērni iesaka izmē-
ģināt Dagnītes burkāniņu. Salātu pagata-
vošanai būs nepieciešami 3 svaigi burkā-
ni, mērcītei: 100 g krējuma, 50 g kečupa, 
100 g niķu, 1 asariņa, 4 ēdamkarotes 
smieklu, zaļumi un sāls pēc garšas. Bur-
kānus sagriež stienīšos. Mērcīti samaisa ar 
mīlestību un... veseli ēduši, burkānu gaba-
liņus mērcējot mērcītē!
 Grupā Ābolīši (5 - 6 g.) bērni kopā 
ar skolotājām L. Šrenku, I. Misāni un 
V. Jēkabsoni pārrunājuši Miķeļdienas tra-
dīcijas. Kopā ar vecākiem mājās pētīti lai-
kapstākļi, lai pārbaudītu ticējumu atbilstī-
bu mūsdienām. Bērni minējuši mīklas un 
integrēti izspēlējuši rudens tirgu, noskaid-
rojuši, kur, kas un kā aug un cik veselīgi 
dārzeņus un augļus lietot ikdienā. Svētku 

nedēļas noslēgumā ar pašu gatavotām lapu 
virtenēm un pīlādžu un vilkābeļu krellēm 
rotātā grupas telpā tapuši daudzveidīgi sa-
lāti un svinēta Miķeļdienas ballīte.
 Pie grupas Saulītes (3 - 4 g.) bērniem 
ciemos atnācis Zaķis, kas pastāstīja par 
Miķeļiem un dažādiem dārzeņiem, pār-
baudīja, vai bērni tos pazīst. Bērni kopā 
ar Zaķi dārzeņus garšoja, smaržoja, ripi-
nāja, apguva dažādo krāsu nosaukumus, 
dziedāja dziesmiņu par Rudentiņu – ba-
gāto vīru un gāja rotaļās. Grupas skolotā-
jas S. Janīte un M. Račicka priecājās par 
Madaras, Viktorijas, Alekša K., Alekša E., 
Edgara, Artūra un Sandras vecākiem, kuri 
palīdzēja iekārtot jauku dārzeņu izstādi.
 Jauktā grupa Pelītes (1,5 – 7 g.) kopā 
ar saviem vecākiem un radošajām skolo-
tājām I. Ūdri, L. Vasiļevsku, I. Kļaviņu 
godināja dāsno rudeni. Dārzeņu izstādē 
bija gan ratiņi no kāpostiem, gan kāpostu 
sieviņa ar lakatiņu, gan dažāda veida kā-
posti vispār. Bērni mielojās ar pašu vārītu 
kāpostu zupu un gatavotiem salātiem, bet 
visinteresantāk izdevās eksperimenti ar 
krāsainajiem kāpostiem, kad bērni ar tiem 
veidojuši zīmējumus. Lieliski izdevās krā-
sā iemērkta puķkāposta nospieduma rozī-
tes. 
 Snīpjos (5 - 6 g.) Miķelītis sagaidīts 
ar dziesmām, rotaļām, skandēti dzejoļi, 
zīmēts un aplicēts. Bērni cienājās ar Ad-
riana māmiņas sarūpētiem salātiem un 
paši gatavojuši salātus, nogaršota veselīgā 
svaigi spiestā sula. Ciemos aicināti mazie 
bērni (1,5 – 4 g.) no kaimiņu grupas Snīpī-
ši, kuri arī ciemkukulī sagatavojuši savus 
salātus. Skolotājas I. Medne, A. Kauliņa, 
M. Meļķe, A. Berdaškeviča priecājās par 
bērnu praktiskā darba prasmēm, kā arī par 
vecāku atsaucību, kopā ar bērniem veido-

jot dārzeņu izstādi.
 Grupā Zaķēni (6 - 7g.) apbrīnoti Dagni-
jas sarūpētie jocīgie spocīgie burkāni, kas 
šogad nav auguši rātni, bet dobē spārdīju-
šies un grūstījušies. Kā gan citādi vienam 
burkānam varēja izaugt 7 kājas! Bērni mi-
nēja mīklas, pelnīja burkānu medaļas, tika 
klāts īsts svētku galds no pašu gatavotiem 
dažādiem salātiem pēc vecāku sarūpētām 
receptēm. Kopā ar skolotājām M. Treima-
ni un S. Kalniņu svinēti īsti latviski svētki: 
uz galda bija maize un sāls, bet rotājumos –
miķelītes.
 Grupā Vāverēni (5 - 6 g.) svētku nedē-
ļas laikā iekārtota plaša dārzeņu izstāde, 
kur uz lapu paklājiem, soliem un palo-
dzēm jautri gozējušās puķkāpostu aitiņas, 
ķirbju sniegavīrs, kabaču kuģu eskadra, 
ar kāpostlapu apsedzies ābolu mazulis 
kabača gultiņā, vesela armija burkānu un 
kartupeļu vīriņu, ābolu simtkājis, kastaņu 
zirneklis un smaidīgā ķirbju jaunkundze. 
Svētku rītā saņemta vēstule no Miķeļa, 
kurš bērnus kopā ar savām skolotājām 
A. Krūmiņu un S. Jirgensoni, skolotāju 
palīdzi R. Kalniņu un vecākiem aicinājis 
uz pikniku. Miķelis bija sagatavojis mar-
šrutu apkārt bērnudārzam ar 5 kontrol-
punktiem, kur dalībniekiem nācās atbildēt 
uz jautājumiem par Jumi, minēt mīklas, 
no čiekuriem salikt Jumja zīmi, sacens-
ties sportiskās aktivitātēs, pabeigt Miķeļa 
iesāktos ticējumus un vēl, un vēl. Miķelis 
priecājies par kopīgi atminēto krustvār-
du mīklu, jautrām rotaļām un vēl šodien 
brīnoties par vecāku izdomu, kopā ar bēr-
niem gatavojot dārzeņu kompozīcijas!

Ligita Dambe,
«Vilnīša» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Vilnītī svin Miķeļdienu

 Oktobra pirmajā sestdienā Salacgrīvas 
bibliotēkas lasītavā pulcējās apmeklētāji, 
lai piedalītos pasākumā Mazais pasta ba-
lodītis. Atnākušie bija liecinieki Latviešu 
Fonda (LF) fi nansiāli atbalstītā projekta 
Skaņu plašu saglabāšana un popularizē-
šana noslēgumam. 
 Projektā norādītais mērķis ir sasniegts. 
Ir veikta skaņuplašu digitalizācija – nu 
daudzām platēm, kas atrodas bibliotēkas 
fondos, nodrošināta pārmantojamība. Tās 
pieejamas diskos un tādējādi lielāka ie-
spēja dzirdēt tajās skanošo mūziku, bal-
sis. Skaņuplates ir lielas vērtības un tās 
glabāsies bibliotēkas telpās. Apmeklētā-
jiem uz mājām tiks izsniegti pārrakstītie 
diski. Informācija par skaņuplatēm un 

par jaunradītajiem diskiem pieejama Sa-
lacgrīvas bibliotēkā, kā arī elektroniska-
jā katalogā Alise. Ikvienā pasaules malā 
jebkurā laikā ikviens cilvēks var atvērt 
bibliotēkas mājaslapu www.salacbiblio-
teka.lv, izvēlēties sadaļu Elektroniskais 
katalogs, ierakstīt meklētājā kādas dzies-
mas nosaukumu vai autoru un ieraudzīt 
attiecīgo eksemplāru, lasīt plates, diska 
aprakstu un uzzināt, vai šāds disks ir bib-
liotēkā. Lai norādītu, ka skaņuplates di-
gitalizētas ar LF fi nansiālo atbalstu, elek-
troniskajā katalogā gan skaņuplates, gan 
diska aprakstā pievienota informācija, 
kurā norādīts – LF. Tāpat uz katra fi zis-
kā diska uzlīmēts LF simbols – Austras 
koks.

 Patīkami, ka uz pasākumu, kad ļāvā-
mies Bellacord Electro, kā arī citu ierak-
stu  studiju skaņuplašu burvīgajai mūzi-
kai, kopā ar kundzi bija ieradies arī LF 
Latvijā pārstāvis Valdis Bērziņš, kurš 
pastāstīja par pašu fondu un aktivitātēm, 
ko veic šī brīvprātīgā devēju apvienība, 
kas veicina latviskas izglītības, kultūras 
un apziņas saglabāšanu nākotnē.
 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pārstā-
vis Aivars Lācis, kurš veica plašu pārrak-
stīšanu, klātesošos nedaudz iepazīstināja 
ar pārrakstīšanas procesu. Te būtu vietā 
citēt tekstu, kas uzrakstīts uz skaņuplates 
Trīs no Pārdaugavas apvalka: - Dažkārt 
skaņu plates vieglāk izgatavot, nekā no-
klausīties. Nedaudz jautru stundu segām 

Kamēr latviski dziedās, 
būs latviešu tauta

Latvijas Neredzīgo 
bibliotēkas pārstāvis 
Aivars Lācis (no 
labās) klātesošos 
nedaudz iepazīstināja ar 
mūzikas pārrakstīšanas 
procesu

polsterētā studijā, īsa cīņa ar mikrofo-
niem, ģitārstīgām un aizsmakumu, ko ik 
brīdi atvieglo laipnu roku pasniegta me-
dus dzira vai karsta citronsula, un, skat, - 
mūsu rokās guļ plate kā svaigi cepts plā-
cenis. Toties jūs, mīļais plates īpašniek, 
stāvat nopietnākas problēmas priekšā: 
jums tagad jādomā, ko ar šādu plāceni 
darīt un kādā veidā to vislabāk baudīt. 
Mūsdienās jau jādomā, kā skaņuplates 
saglabāt un dot mūzikai jaunu dzīvi. 
 Liels pārsteigums bija viesis no Rīgas –
skaņu izdevniecības Balss īpašnieks Rai-
nis Upmalis, kurš bibliotēkai uzdāvināja 
vairākas videofi lmas no Kārļa Vahštei-
na kolekcijas. Īpaši atbilstoša šim pasā-
kumam bija fi lma par Alfrēdu Vinteru 
Vēlreiz dzirdēt tavu dziesmu... DVD ie-
kļautas videofi lmas par latvju zemes lik-
teņiem, par kurzemnieku gaitām pasaulē 
17. gs. hercoga Jēkaba laikos, to saistību 
ar mūsdienu latviešiem, par mūsu pašap-
ziņu, tieksmi pēc patiesas brīvības.
 Lai popularizētu skaņuplates un dis-
kus, esam iecerējuši piedāvāt iedzīvotā-
jiem, īpaši jaunajai paaudzei, tematiskus 
vakarus, kur klausīsimies plates, runāsim 
par cilvēkiem, kuru dziesmas skan platēs, 
kuri tās izpilda. Reti kurš zina, piemēram, 
dziedātājus no Amerikas rietumu krasta - 
Oregonas štata Portlandes, kurus no Rī-
gas šķir 8711 km. Lai piepildās šie Port-
landes Dzintara 1980. gadā teiktie vārdi: 
- Kamēr viena svece deg – būs gaisma, 
kamēr vien latvieši runās, domās un lat-
viski dziedās – būs latviešu tauta.
 Vēlreiz paldies LF un skaņu izdevnie-
cībai Balss. Pateicoties viņiem, Salacgrī-
vas novada bibliotēkas apmeklētāji varēs 
klausīties gan zināmas dziesmas, gan ie-
pazīt jaunus dziedātājus. Šādi tiek  veici-
nāta latviešu kultūras izglītības attīstība. 

Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
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Skolotāju dienas Atkalsatikšanās pēcpusdiena 
Svētciema bibliotēkā

Jauka, sirsnīga un jautra bija šī atkalsatikšanās!

 Jau otro gadu Svētciema bib-
liotēkā bijušo apkārtnes skolu 
pedagogi tika ielūgti uz Sko-
lotāju dienas Atkalsatikšanās 
pēcpusdienu. Kā jau svētkos 
pienākas, apsveikumam bija uz-
aicināts īpašais viesis. Šoreiz 
sveiciens bija pārdomu pilns 
ar lielo, dziļo un visiem mums 

svarīgo domu. Ciemos ieradās 
korģeniete Guna Grote-Majore. 
Tik daudz sirsnības, emocijas un 
pārdomu mirkļu mums sagādāja 
Gunas dziesmas un ģitāras spēle! 
Katrs aizdomājāmies par savu 
pasauli zem saules, par cilvē-
ku attiecībām, tuviniekiem, par 
mums dotajiem spārniem. Dzies-

mām vārdus visbiežāk Guna 
raksta pati - gan kā veltījumus 
cilvēkiem vai notikumiem, gan 
tad, kad dzejolis vienkārši atnāk 
pats. Guna saka: - Mēs dziedam 
nevis tāpēc, ka esam laimīgi, bet 
esam laimīgi tāpēc, ka dziedam. 
 Oktobrī svinējām Latvijas 
Tautas frontes jubileju. Mūsu 

 4. oktobrī tradicionāli nosvinēta Skolo-
tāju diena. Divas stundas vadīja 12. klašu 
skolēni, toties skolotāju kolektīvam 1. stun-
dā notika improvizētā pedagoģiskās pado-
mes sēde, kurā skolotāji kavējās atmiņās un 
teica paldies ilggadējai skolotājai un mācī-
bu pārzinei, kurai Salacgrīvas vidusskola ir 
vienīgā darba vieta, - Dzidrai Štālai. Vēlāk 
skolas zālē skolotājus uzrunāja šīs dienas 
12. klases izvēlētie direktors un mācību 
pārzinis. Dažādas klases, dažādi skolēni, 
līdz ar to jaunajiem skolotājiem atšķirī-
ga pieredze - gan patiess gandarījums par 
sagatavotajām stundām, gan vilšanās par 
audzēkņu uzvedību. Apsveikumu skolotā-

jiem bija sagatavojuši arī 11. klases sko-
lēni. Vispirms skolotājiem pa pāriem bija 
jāatrod telpa, kuras apraksts bija izteikts 
ar pašu skolēnu sacerētu mīklu. Grūtākā 
laikam bija - telpa, kurā varat satikt kādu 
meža dzīvnieku. Bija dažādi minējumi, bet 
izrādījās, ka skolotājiem vajadzēja doties 
uz sporta zāli un satikt buku! Visi pāri sa-
ņēma sertifi kātus, kuros ar 99% precizitāti 
skolēni apliecināja skolotāju raksturīgākās 
īpašības, turklāt katrs drīkstēja izvilkt lote-
rijas biļeti. Nobeigumā skanēja dziesma Jo 
jūs esat un būsiet tie labākie. Paldies par 
stundām, apsveikumu un skaisti izrotāto 
skolu!

 Ar to šī svētku diena vēl nebija galā. 
Pēcpusdienā ciemos ieradās skolotāju gru-
pa no Šaukenai vidusskolas Lietuvā (pērn 
viesojāmies pie viņiem). Viņi iepazinās ar 
pilsētas muzeju, Jaunatnes iniciatīvu cen-
tru un, protams, ar skolu. Skolotāji viesus 
sagaidīja ar dziesmu, kur nobeiguma vārdi 
Un dziesma lai vieno mūs ir zīmīgi abu sko-
lu draudzībā. Vakara gaitā tapa gan kopīga 
jautra Pelnrušķītes izrāde vācu valodā, gan 
īpašs apsveikums Skolotāju dienā no aktī-
vistu galdiņa. Visi ievingrināja soļus gan 
latviskās rotaļās, gan dejās kopā ar grupu 
Dubultprieks – paldies par možuma devu! 
 Sestdien pedagogi posās tradicionālajā 

Skolotāju dienas aktivitātes Salacgrīvā

Likteņdārzā tapusī Salacgrīvas skolotāju kopbilde

Skolotāju dienas ekskursijā (paldies parti-
jas Reģionu alianse Salacgrīvas novada de-
putātiem un arodbiedrībai par šo iespēju!). 
Šoreiz devāmies uz Kokneses pusi. Likteņ-
dārzā gides Anitas vadībā iepazinām dārza 
ideju, tā tapšanas vēsturi un attīstības vī-
ziju. Paldies par iedvesmojošo stāstījumu! 
Turklāt atradām arī savas skolas skolēnu 
kokā veidotus veltījumus Latvijai no pērnā 
gada akcijas.
 Brauciens turpinājās uz Liepsalām, kur 
uzbraucām Dolomīta kalnā (to veido dau-
dzu gadu garumā ražošanas procesā neiz-
mantotie dolomīta milti). No augšas pa-
vērās tiešām brīnišķīgs skats uz Daugavu 
un rudenīgajiem kokiem (liekas, mūspusē 
ūdens nav tik zils), uzzinājām par vēsturi, 
kas saistās ar tuvējo Stukmaņu muižu, kā 
arī maiznīcas Liepkalni darbību. Degustē-
jām Liepkalnos ceptu maizīti, ko turpat vei-
kaliņā varēja iegādāties. Interesenti izbrau-
ca ar vikingu laivu un pārradušies atpakaļ 
teica: - Dvēsele priecājas! Šo sajūtu radīju-
si daba, saule, mūsu likteņupe un stāstījums 
par to, kā mainījusies apkārtne, kad tika 
uzcelta spēkstacija. 
 Braucienu noslēdza ciemošanās pie 
Skrīveru mājas saldējuma ražotājiem. 
Sirsnīga atmosfēra, izsmeļošs stāstījums, 
kurā bija gan Andreja Upīša groka receptes 
pārstāsts, gan Čaka dzejolis par saldējumu 
un, protams, dažādu neparastu saldējumu - 
alus, paniņu, mārrutku ar siļķīti un bietēm –
degustācija. Desertā nogaršojām tradici-
onālākus - zemeņu, smiltsērkšķu, biezpie-
na. Nobeigumā saimniece pacienāja ar šo-
kolādes saldējumu ar zilo sieru. 

Inta Cirša

skolotāji ar šiem vēsturiskajiem 
notikumiem pirms ceturtdaļgad-
simta bija cieši saistīti, tāpēc 
sarunas ievirzījās par patriotis-
mu šodien, par ģimenēm un bēr-
niem. Tas, kā Guna mūs uzrunā-
ja ar savām dziesmām, dzeju un 
atziņām par dzīvi un dzīvošanu, 
tikai apliecināja mūsu visu domu 
- jo vairāk Latvijā būs tādu jau-
no ģimeņu kā Gunai un Mārcim 
Majoriem, jo vairāk paši sajutī-
sim un cienīsim savu valsti, va-
lodu un cilvēkus. 
  Pēc jaukās muzikālās tik-
šanās sarunas raisījās nevis par 
skolotāja darbu bijušajās sko-
lās, bet gan par aizvadīto gadu, 
par vasaras tuvajiem un tālajiem 
ceļojumiem. Kopā ar Lāņu sko-
las bibliotekārīti un labo gariņu 
Anitu Emsi atcerējāmies aizva-
dītos Dziesmu un deju svētkus. 
Anita pastāstīja arī par vasaras 
ekskursijā gar Kurzemes pie-
krasti redzēto. Savukārt skolotā-
jai Ligitai Jirgensonei ļoti spilgtā 
atmiņā bija satikšanās ar saviem 
skolotājiem un skolasbiedriem 
Alojas vidusskolas salidojumā. 
Ligitas emocionālais stāstījums 
lika visiem atcerēties savas sko-

las un skolotājus. Skolotāji Dace 
un Valdemārs Klēviņi bija aizce-
ļojuši uz Franciju, kur izbaudīja 
vienreizējas sajūtas, apmeklējot 
Tezē klosteri. Viņu atmiņās tā 
bijusi neaizmirstama kopības 
sajūta - visapkārt tūkstošiem jau-
nu cilvēku runā visdažādākajās 
pasaules valodās, lūgšanas un 
dziedāšana sveču gaismā, kloste-
ra miers, savstarpējā uzticēšanās 
un draudzība. Mums bija iespēja 
aplūkot skatu kartes no šī skaistā 
ceļojuma. 
 Katram no mums ir savs va-
saras stāsts, katrs kaut kur esam 
aizceļojuši: tepat līdz radiem vai 
kaimiņiem, tepat līdz jūrai vai 
Svētupei, tepat līdz Rīgai vai 
Kuldīgai, tepat līdz Šveicei vai 
Stokholmai, vai – tepat - sapnī. 
Skolotāja Ligita pēc pasākuma 
teica: - Nav svarīgi, cik tālu vai 
tuvu esam ceļojuši, ir svarīgi, cik 
dziļas pēdas šis ceļojums atstājis 
dvēselē. Liels paldies skolotā-
jiem par jauko tikšanos un gar-
dajiem našķiem svētku galdam, 
paldies G. Grotei-Majorei par 
dzeju, dziesmām un emocijām!

Līga Borozdina

 Sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks no-
slēgumam tuvojas aktīvā vasaras sporta sezona, kas 
aizsākās maijā, kad pēc ziemas mēnešiem tika atvērti 
tenisa korti, bet stadionā notika pirmās futbola spēles. 
Šajā laikā Zvejnieku parku treniņiem izmantojuši ho-
keja, basketbola, futbola un vingrošanas sporta veidu 
pārstāvji. Intensīvos treniņos, lai pilnveidotu iemaņas 
un spētu sasniegt labākus rezultātus, sportistiem noti-

ka gan vispārējās fi ziskās sagatavotības, gan tehniskas 
pilnveidošanas nodarbības. Savas sporta spēles atpūtas 
kompleksā sarīkoja vairāki uzņēmumi un valsts iestā-
des. Tika aizvadīts Latvijas Zēnu futbola čempionāts. 
Futbola laukumos regulāri notika arī OC Limbaži čem-
pionāta spēles. Līdz 28. septembrim  Zvejnieku parkā 
vēl ritēja Vidzemes reģiona Latvijas Jaunatnes futbola 
līgas spēles.

 Savukārt patlaban un līdz 30. aprīlim apmeklētājiem 
darbdienās no plkst. 8 līdz 17 pieejama Zvejnieku parka 
trenažieru zāle. Zvejnieku parks sācis gatavoties ziemas 
sezonai - novada iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvā-
tas jaunas ziemas izpriecas. 

Artūrs Aļebastrovs,
Sporta un atpūtas kompleksa 

«Zvejnieku parks» pārvaldnieks

Zvejnieku parkā noslēgumam tuvojas aktīvā sporta sezona
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 Eiropas Ceļojumu Centrs no 
22. līdz 26. septembrim rīkoja 
pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Austriju Latvijā strādājošajiem 
sociālajiem darbiniekiem un tiem, 
kuri strādā ar vecajiem cilvēkiem. 
 Visām ceļojuma dalībniecēm 
bija iespēja apmeklēt diakonijas 
centru Zalcburgā un Komplenda 
namu-pansiju Vīnē. Zalcburgā 
mūs sagaidīja Latvijas goda kon-
suls Austrijā un diakonijas centra 
vadītājs Vindinga kungs. Iepazi-
nāmies, kā tiek organizēts darbs 
gan ar vecajiem ļaudīm, gan inva-

līdiem. Diakonijas centrs atšķiras 
no mūsu veco ļaužu namiem, jo 
pie centra darbojas klīnika, kas 
nodrošina dažādu ārstu pakalpo-
jumus gan senioriem, gan palīdz 
nākt pasaulē jaunajai paaudzei. 
Diakonijas centra vadītājs uzsvē-
ra, ka tur senioriem ir iespēja ne-
šķirties no saviem mīļajiem māj-
dzīvnieciņiem, visu nepieciešamo 
- barību, smiltis utt. gan nodrošina 
radi. Ideju par mājdzīvnieciņu ap-
rūpi kopā ar senioriem ieviesīsim 
darbā Rozēnos. 
 Komplenda nams-pansija Vīnē 

pārsteidza ar jauno un krāšņo seš-
stāvu celtņu kompleksu un ļoti 
plašajām telpām. Tajā dzīvo gan 
ļaudis gados, gan māmiņas ar bēr-
niem, kuras saskārušās ar dažā-
dām dzīves problēmām. Bez tam 
šajā centrā pēcpusdienās pedago-
ga pavadībā skolēniem, kuriem ir 
grūtības mācībās, ir iespējas pildīt 
mājasdarbus un mācīties. Abos 
centros notiek ļoti cieša sadarbība 
ar labdarības organizācijām, ir arī 
iespēja apmeklēt dievkalpojumus 
turpat centros.
 Lietderīgais, protams, tika ap-

Brīzes meitenes viesojas Austrijā

Ina Kalvāne, Anita Kauliņa un Anita Lūse pie diakonijas centra Zalcburgā

Pieredzes apmaiņas brauciena uz Austriju dalībnieki - Latvijā strādājošie sociālie darbinieki un darbinieki, 
kuri strādā ar vecajiem cilvēkiem. Viņu vidū arī salacgrīvietes Ina Kalvāne, Anita Kauliņa un Anita Lūse, Anita 
Holma, Inga Parole un Iveta Kalniņa

vienots ar patīkamo. Zalcburgā 
apmeklējām Helbrunnas pili ar 
joku strūklakām, paviesojāmies 
Mirabellas pilī. Apskatījām namu, 
kurā dzimis un savus garadarbus 
radījis Mocarts. Nepilnu stundu 
varējām paklaiņot pa Zalcburgas 
šaurajām ieliņām, kurās satikām 
gan bērnus, gan jauniešus, gan pa-
vecākus ļaudis tautiskajos tērpos, 
jo Zalcburgā bija svētku diena. 
Vīnē mūsu pieredzes brauciena 
laiks sakrita ar tautiskajiem svēt-
kiem Zelta Vīne un varējām pār-
liecināties, ka arī tur, tāpat kā Lat-
vijā, cilvēkiem ļoti patīk dziedāt. 
Visām dalībniecēm bija iespēja 
apskatīt Vīnes operu, Šēnbrunnas 

pili.
 Šo dienu laikā guvām daudz ie-
rosmju sava darba pilnveidošanai 
un pozitīvas emocijas. Pārliecinā-
jāmies, ka Brīze darbu ar vecajiem 
cilvēkiem organizē un plāno līdzī-
gi kā Eiropā. Diemžēl jāsecina, 
ka mūsu valstī nav tik liela valsts 
atbalsta kā Austrijā. Ja būtu tāds 
pats fi nansējums no valsts, kā tur, 
mēs klientiem varētu sniegt vairāk 
pakalpojumu.
 Liels paldies Jurim un Mārai 
Maksimoviem par iespēju doties 
šādā ceļojumā un pilnveidot sevi.

Anita Lūse, 
Ina Kalvāne, 

Anita Kauliņa

 Septembra nogalē arī biblio-
tēkās sākas lielāka rosība - bei-
gušies darbinieku atvaļinājumi, 
skolēni, atgriežoties mācību ies-
tādēs, atceras vasarā neizlasīto 
ieteicamo literatūru, sarosās la-

sīšanas projekta Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija dalībnieki, arī 
pieaugušie, lauku darbus apda-
rījuši, sāk taujāt pēc jaunākajām 
grāmatām, žurnāliem, adījumu 
rakstiem, biežāk izmanto e-pa-

kalpojumus. Lai šim rudens dar-
bīgajam cēlienam būtu skaists 
iesākums, mēs Svētciema biblio-
tēkā īstenojām savu apņemšanos 
aizbraukt nelielā ekskursijā uz 
Tūju. Jau Ziemassvētkos, tieko-

Svētciemieši ciemojas Tūjā

Svētciemietes, viesojoties pie Ojāra Kiršteina (vidū), ir pārliecinātas - Tūjas puses apmeklējums izdevies

ties ar tūjieti, daiļdārza saimnie-
ku Ojāru Kiršteinu, apsolījām, ka 
vasarā būsim viņa ciemiņi. Pa-
spējām vēl pirms salnām. Saim-
nieks, mūs sagaidot, smaidot uz-
deva jautājumu, pēc kā tad esam 
atbraukuši. Uz Tukumu, redz, 
braucot pēc smukuma. Ko tad 
Tūjā gribot atrast? Nu protams -
tūjas. Tad arī sākām ekskursi-
ju pa dārzu - saimnieka vairāku 
desmitu gadu lolojumu. Šķirņu 
nosaukumus gan nez vai atce-
rēsimies, bet izpratni par krāsu, 
formas un vietas izvēli stādīju-
miem gan ieguvām. Mūžzaļie 
krūmi, skujeņu šķirnes, krāšņās 
dālijas un kannas - skaisti! Pa 
taciņu gar 7 pakāpienu ūdens-
kritumu kaskādes malu Kiršteina 
kungs mūs aizveda līdz jūrai.
 Pie tās pašas jūras jau visi 
vien dzīvojam, bet Tūjas jūrmalā 
vēl nebijām bijuši - smiltis citā-
dākas un arī nosacījumi citi - ej 
nu saproti, kā nezinātājs var at-
rast kādu taciņu, kas ved uz jūru, 
visur privātmāju teritorijas… 
 Saimnieks izrādīja arī sav-
dabīgo akmeņu kolekciju, ar 
svārstu tika demonstrēts akme-
ņu enerģētiskais lauks, varējām 
uzklausīt labus padomus par 

āderu krustpunktu neitralizēša-
nu. Pirms atvadām O. Kiršteins 
mums parādīja nelielu fotogrā-
fi ju izstādi, cienāja ar sulīgiem 
bumbieriem un aicināja atbraukt 
vēlā rudenī vai pavasarī, kad 
Ābolnieku urgā būs ūdens un va-
rēsim izbaudīt romantisko daiļ-
dārza ūdenskritumu.
 Tikpat jauka tikšanās mums 
bija arī Tūjas bibliotēkā. Biblio-
tēkas vadītāja Iveta Lūse izrādīja 
telpas, pastāstīja par bibliotēkas 
ikdienu, jaunajām grāmatām, 
Tūjas ciematu. Mums bija izde-
vība ielūkoties arī geokešinga 
(slēpņošanas) spēles cienītāju 
noslēptajā dārgumu kastē. No 
Tūjas bibliotēkas aizņēmāmies 
grāmatas krievu valodā, ko pie-
dāvāt mūsu lasītājiem Svētcie-
mā. 
 Skaista un krāsaina diena, 
jauki cilvēki līdzās, daudz un 
dažādas informācijas par Tūju, 
par dārzu, par akmeņiem, par ai-
navas veidošanu. Paldies mūsu 
lasītājiem, paldies Aelitai Nag-
lei par jaukajām bildēm, paldies 
Tūjas bibliotekārītei Ivetai un 
O. Kiršteinam, paldies mūsu šo-
ferītim Uldim Apsītim!

Līga Borozdina

 Esam veikuši Salacgrīvas novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu un īpašumiem 
piegulošo teritorijas uzturēšanas un sakoptības pārbaudi pēc Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem 
piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā. 
  Uzrakstītas un nosūtītas 23 informatīvās vēstules par ēku numurzīmju izvietošanas 
kārtību.
  Uzrakstītas un nosūtītas 9 atgādinājuma vēstules par teritorijas sakopšanu.
  Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli par nepļautajām platībām.
  Veiktas 15 teritorijas apsekošanas par nenopļautām platībām, 5 kontroles kāpu aiz-
sargjoslā.
  Piedalījāmies 2 apsekošanās kopā ar novada sociālajiem darbiniekiem, 2 ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes speciālistiem un 1 ar būvvaldes darbiniekiem.
  Atrisināti 3 kaimiņu sadzīves konfl ikti un 1 kaimiņu konfl ikts par atkritumu radīša-
nu.

  Veiktas pārrunas ar 3 saimniekiem par viņu klejojošiem suņiem.
  Izteikti 5 aizrādījumi par pašvaldības saistošo noteikumu par atkritumu apsaimnie-
košanu neievērošanu – nav noslēgti līgumi ar ZAAO.
  Veiktas 5 pārbaudes par smēķēšanu pie Salacgrīvas vidusskolas.
  Izteikti 6 aizrādījumi par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola pudeli.
  Sniegtas 5 atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem.
  Turpinām suņu reģistrāciju.
  Veicam Salacgrīvas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība kontroli – izteikti 2 mutiski 
brīdinājumi.
  Notika ikmēneša tikšanās ar Vidzemes reģiona Limbažu iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas priekšnieku Ivo Viļķinu.

Gunita Bisniece, Didzis Žibals, 
Salacgrīvas novada kārtībnieki

Kārtības nodaļas atskaite par septembrī un oktobrī paveikto
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 12. oktobrī notika jau ses-
tā Nēģu diena. Šogad tajā ie-
saistījās 3 nēģu tači Salacā un 
1 Svētupē. Laikapstākļi bija tieši 
tādi, lai dotos dabā, skatītu zelta 
rudeni, baudītu jauko laiku un 
uzzinātu ko jaunu.
 1. tacī Meldru ielā pie zv.s. 
īpašnieka Aleksandra Rozen-
šteina varēja baudīt nēģu zupu, 
degustēt karstus nēģus, skatīties 
fi lmu par šo apaļmutnieku zveju 
un iegādāties cienastu mājāspa-
licējiem. 2. tacī Jānīšos ciemi-
ņus gaidīja saimnieka Visvalža 
Šrenka gardā zivju zupa un cepti 
nēģi. 3. tacī pie Jāņa Rakuzo-
va arī varēja mieloties ar nēģu 
zupu, ceptiem nēģiem un vakarā 
izdejoties kopā ar grupu Mercs. 
Savukārt brīvdienu māja Vēja-
vas Svētupes krastos Nēģu dienā 
sadarbībā ar IK J.A.N.K.I. piedā-
vāja ekskursiju pie tača zvejnie-
kiem, zupas un nēģu degustāci-
ju. Ciemošanās laikā no zvejnie-
kiem varēja uzzināt par apaļmut-
nieku dzīvesveidu, migrāciju, 
to zveju. Vējavu lapenē varēja 

skatīties radošās apvienības Jū-
ras vēstis fi lmu Latvijas nēģi un 
aplūkot senos nēģu zvejas rīkus, 
kā arī baudīt vidzemnieku gau-
mē kūpinātas jūras zivis. 
 Salacgrīvas muzejā viesus 
gaidīja ekspozīcija par nēģu 
zveju Salacā Zutiņš murdā un 
aktivitātes ar puzlēm un kons-
truktoriem, fi lma No eglēm līdz 
nēģiem. Arī pilsētas krodziņi 
Zvejnieku sēta un Bocmanis šajā 
dienā bija parūpējušies par īpašu 
ēdienkarti. 
 Svētku laikā Salacgrīvā vie-
sojās arī ciemiņi no Ludzas, 
Kandavas, Olaines, Rīgas un 
Kuldīgas. Viņi ar baudu pirmo 
reizi ēda nēģu zupu un, slavējot 
saimnieces, prasīja vēl... Dau-
dzi ar interesi apstaigāja visus 
Salacas tačus un izgaršoja tajos 
vārīto zupu, lai pēc tam dotos uz 
Svētupi. 
 Kā gāja Nēģu svētkos, nelielu 
ieskatu varat gūt, aplūkojot fo-
togrāfi jas!

Ilga Tiesnese

Nēģu diena Salacgrīvas novadā

1. tacī Mežābeles sievu vārītā zupa līdznešanai dota netika - vispirms lai tiek atbraukušajiem!

Arī Vidzemes Televīzijas ļaudīm nēģu zupa garšoja. No labās - Sarmīte 
Persidska

Tačus šajā dienā izstaigāja ne tikai zvejnieki. Foto redzams 1. tacis

Tā 1. tacī top nēģu zupa saimnieču Rutas Birkenbergas (no kreisās) un 
Sarmītes Persidskas gaumē

3. tacī Mirdzas Sprinces nēģu zupa bija garda jo gardaNēģu svētkos šogad apmeklētāju bija īpaši daudz

Zivju zupa, cepti nēģi un nesteidzīgas sarunas 2. tacī
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 21. septembris bija tradicionālā Trīs 
tiltu skrējiena diena, kad 6,5 km garajā 
trasē devās lieli un mazi – 56 meitenes, 
jaunietes, sievietes un 80 zēnu, jauniešu, 
vīriešu. Tikuši pāri Salacas tiltam, skrējie-
na dalībnieki pa Krasta ielu devās Jaun-
upes virzienā, lai vispirms šķērsotu tiltu 
pār Jaunupi un tad Annasmuižas tiltu. Gar 
upi skrienot, lēnāk vai ātrāk viņi tuvojās 
fi nišam – Salacgrīvas pilskalnam, siltai tē-

jai un sagaidītāju urravām.
 Sagaidītāji īsti nespēja nosalt – pagāja 
vien nepilnas 24 minūtes, un pirmais šī 
gada Trīs tiltu dalībnieks Uldis Briedis 
šķērsoja fi nišu. Viņa laiks – 23,28 minū-
tes. Pats skrējējs teica, ka viņš Trīs tiltos 
piedalās ceturto reizi un visās ir uzvarējis. 
Nepilnu minūti vēlāk fi nišēja Mārtiņš Za-
riņš, kura laiks bija 24,27, trešais fi nišēja 
Niks Bisenieks, kura laiks 27,04 minūtes. 

 Īpašu balvu saņēma visjaunākā sacen-
sību dalībniece Amanda Hofmane. 1. – 
2. kl. grupā no meitenēm ātrākās bija Elī-
za Elizabete Gederte, Ksenija Klētniece 
un Nellija Zvejniece, no zēniem - Arvis 
Hermanis Maurītis, Ivo Zvejnieks un Vil-
nis Rasmuss. 3. – 4. kl. grupā no meite-
nēm uzvarēja Līva Grēta Sīlīte, 2. - Dinija 
Klētniece, un 3. - Samanta Lelde Cigans-
ka. Zēniem ātrākais Niks Jakovickis, 2. - 

Trīs tiltu skrējiens Salacgrīvā

Skriet pāri Salacas tiltam pa braucamo daļu var tikai vienreiz gadā - Trīs tiltu skrējiena laikā

Miķelis Miks Vilkaušs, 3. - Emīls Meļķis. 
5. - 6. kl. grupā meiteņu pavisam maz – 
vien 4, ātrākā no viņām bija Linda Prie-
kule, aiz sevis atstājot Sintiju Miglīnu un 
Signi Zvejnieci. Zēnu sacensībā pirmais 
fi nišēja Rihards Bendrāts, otrais - Sandis 
Vosekalns, trešais - Alens Mārtiņš Jirgen-
sons. 7. – 8. kl. grupā meiteņu sacensībā 
1. – 2. vietu dalīja Amanda Jankovska un 
Sintija Veinberga, jo fi nišēja vienlaikus, 
3. vietā Krista Muciņa, no zēniem ātrākais 
Mareks Migliņš, 2. - Jānis Ričards Kār-
kliņš, 3. - Juris Vīksna. 9. – 12. kl. grupā 
jaunietēm visātrākā bija Paula Kalniņa, 
2. - Anete Līcīte un 3. - Kristiāna Zaļuma, 
jauniešu vidū pirmais bija Emīls Ļebe-
devs, 2. - Raimonds Kūziks, 3. - Pēteris 
Balodis. 
 Šogad daudz skrējēju bija pieaugušo 
grupā – 14 sievietes un 22 vīrieši. No dā-
mām pirmā fi nišēja Agnija Bērziņa, otrā 
Kristīne Zariņa un trešā Baiba Močāne, 
vīru sacensību uzvarētājus jau minēju ie-
priekš. Skrējienu noslēdza Vineta Dance 
un Santa Brokāne, kuras bija atbildīgas 
par drošību distancē. 
 Organizētāji saka paldies skrējējiem, 
sagaidītājiem un atbalstītājiem par šīs tik 
jaukās un veselīgās tradīcijas uzturēšanu 
un turpināšanu.

Ilga Tiesnese

 28. septembri sagaidījām sau-
lainu un rudenīgi krāsainu - tieši 
tādu, kādu bijām plānojuši, jo 
tika organizētas velofotoorientē-
šanās sacensības. Šogad maršru-
tu izveidojām, lai apgūtu ne vien 
Ainažus, bet arī mūsu kaimiņ-
valsti Igauniju. Maršruts bija ap-
tuveni 18 km gars, un 35 aktīvie 
punkti bija jāsameklē, braucot 
līdz pat Treimaņiem. Kaut da-
lībnieku šoreiz bija tā pamaz, 
tas nelika šķēršļus pasākuma no-
risei. Liels prieks, ka piedalījās 
arī zēni no Krišjāņa  Valdemāra 
Ainažu pamatskolas. 
 Par to, kā sacensības patika 
un, ko vēl vajadzētu darīt, lai 
pasākums būtu labāks, pēc brau-
ciena dalībnieki izteica savu vie-
dokli:
 Reinis: - Man patika, nenožē-
loju, ka piedalījos!
 Rodrigo: - Jauks pasākums, 
bijām pat līdz Igaunijai. Tētis 
arī gribēja piedalīties, bet saga-
dījās, ka šoreiz netika.
 Valters: - Gribējās, lai pieda-
lītos vairāk bērnu. Tagad man 
bija jāstartē pieaugušo konku-
rencē.
 Māris: - Šogad pa asfaltu bija 

vieglāk braukt, taču gadījās arī 
trauma uz līdzenas vietas. Bet 
šogad bija interesantāk, jo Igau-
nijā punktus atrast bija grūtāk.
 Inga: - Piedalījos pirmo reizi 
un man ļoti, ļoti patika. Meklējot 
objektus dabā un arī fi ziski iz-
kustoties, tagad ir tādas jaunas 
emocijas. Man enerģijas pieplū-
dums būs visai nedēļai!
 Viesturs: - Pasākums atkal 
bija izdevies. Prieks, ka šoreiz 
iepazinām arī kaimiņzemi un 
bija arī dalībnieki no kaimiņpil-
sētas. Gadi nav šķērslis, piedalī-
šos arī turpmāk.
 Liene: - Nebija viegli, daži 
objekti pavisam grūti atrodami, 
bet tie arī bija visinteresantākie. 
Riktīgi priecājos, ka šoreiz pati 
piedalījos biedrības organizē-
tajās sacensībās, jo kas var būt 
labāks par aktīvu un jauki pava-
dītu brīvdienu kopā ar ģimeni!
 Anda: - Piedalījos jau trešo 
gadu. Ar katru gadu sacensības 
top arvien interesantākas. Šoreiz 
distances kopgarums bija apmē-
ram 18 km, bet tā bija tik aiz-
raujoša, ka nemaz nebija grūti 
to pievarēt.
 Māris: - Super sacensības! 

Pārrobežu velofotoorientēšanās sacensības

Šogad velofotoorientēšanās sacensības bija starptautiskas - vairāki kontrolpunkti brauciena dalībniekiem bija 
jāatrod Igaunijā

Vēl lielāks prieks, ka šoreiz uz-
varējām un tikām pie lieliskām 
balvām – biļetēm uz motofrīstai-
la čempionāta posmu Rīgā.
 Līga: - Izdevies pasākums. Ie-
guldīts gana liels darbs pasāku-

ma organizēšanā, bet gandarī-
jums par paveikto! Žēl, ka šoreiz 
maz dalībnieku...
 Protams, tika noskaidroti arī 
uzvarētāji, viņi saņēma tiešām 
vērtīgas balvas. Paldies visiem 

dalībniekiem! Uz tikšanos galda 
spēļu turnīrā 17. novembrī!

Gunta Bērziņa,
biedrības «Sprints A» 
valdes priekšsēdētāja 

 - Dr. Mauriņa Vēnu klīnikas 
spec iālisti izbraukumus sāka, jo 
pēc veiktās aptaujas rezultātiem 
secinājām, ka gandrīz 2/3 Latvi-
jas iedzīvotāju nav informēti par 
risku saslimt ar vēnu varikozi. 
Īpaši satraucoša ir situācija Lat-
vijas reģionos, kur iedzīvotājiem 
daudzviet nav pieejama pat kva-
litatīva ārsta konsultācija, neru-
nājot par mūsdienīgu operāciju 
iespēju un kāju vēnu veselības 
profi lakses materiāliem. Latvijas 
reģionu iedzīvotāju interese ir 
liela - vidēji dienā uz konsultā-
ciju ierodas 20 cilvēku. Var just, 
ka līdz šim pacienti klusējuši par 
savu sāpi un bieži vien nav devu-
šies pie ārsta tieši lielā attāluma 
dēļ, - stāsta dr. med. Uldis Mau-
riņš.
 - Kāju virspusējo vēnu vari-
koze ir viena no biežākajām sli-

mībām, ar ko slimo katra ceturtā 
sieviete un katrs piektais vīrietis. 
1% pieaugušo dzīves laikā attīstās 
smaga venoza mazspēja ar grūti 
dzīstošām kāju čūlām. Tā ir viena 
no slimībām, kuras attīstību 
visbiežāk veicina mazkus-
tīgs dzīvesveids, - norāda U. 
Mauriņš. Tātad vēnu vari-
koze ir kāju vēnu mazspēja 
ar tādu simptomu kopumu, 
kas ietver tūsku, sāpes, nie-
zi, paplašinātas un izspiedu-
šās vēnas, neatgriezeniskas 
kājas ādas pārmaiņas, čūlas. 
 Kā slimība attīstās? Ar 
laiku vēnas paplašinās, uz 
kājām kļūst redzams vēnu tīklo-
jums potītes rajonā un zili vēnu 
mezgli. Vēlāk veidojas tumša 
ādas pigmentācija potītes rajonā, 
nieze apakšstilbos. Slimības ne-
ārstēšanas gadījumā var attīstīties 

grūti ārstējamas un ļoti sāpīgas 
čūlas apakšstilbos.
 - Nereti ir uzskats, ka kāju vēnu 
slimības nav ārstējamas. Un, ja 
jau nav ārstējamas, tad nav vērts 

tērēt laiku, labāk ciest un nedarīt 
neko. Taču šīs slimības ir ārstē-
jamas! Un laikus diagnosticētai 
slimībai nereti pietiek ar pareizi 
veiktiem profi lakses pasākumiem, 
kas ilgtermiņā varētu palēnināt 

vai pilnībā apturēt slimības tālā-
ko attīstību, - atzīst dr. Ints Bruņe-
nieks. 
 Kā pārliecināties, vai vēnas 
ir veselas? Dr. I. Bruņenieks iesa-

ka: - Veiciet kāju vēnu so-
nogrāfi ju! Duplekssono-
grāfi ja ir visprogresīvākā 
diagnostika. Šādi iespē-
jams slimību atklāt agrī-
nā stadijā un laikus sākt 
ārstēšanu. Nesāpīgā un 
nekaitīgā izmeklēšana aiz-
ņem 10 - 15 minūtes. Jums 
precīzi tiks izmeklētas gan 
virspusējās, gan dziļās 
vēnas. Ja tomēr vēnas iz-

rādīsies neveselas, tiks noteikti 
slimie vēnu posmi un kopā ar pa-
cientu izstrādāts ārstēšanas plāns. 
Latvijā ir fl ebologi, kuri ārstēšanā 
izmanto pasaulē visprogresīvākās 
ārstēšanas metodes. Tās sniedz 

iespēju ārstēt tikai slimos vēnu 
posmus, neskarot veselos, tādējā-
di iegūstot maksimālu ārstniecis-
ku un kosmētisku efektu, ļaujot 
pacientam jau operācijas dienā 
turpināt ierastās dzīves un darba 
aktivitātes.
 Venozo slimību profi laksē un 
ārstēšanā ir virkne dažādu pasā-
kumu, ko katrs var veikt patstā-
vīgi. - Lai nesaslimtu, sekojiet sa-
vam ķermeņa svaram; izvairieties 
no stāvēšanas vai sēdēšanas ilgāk 
par stundu bez pārtraukuma; ne-
sēdiet sakrustotām kājām; dze-
riet daudz ūdens - vismaz 2 litrus 
dienā, nodarbojieties ar sportu –
skrieniet, peldiet, brauciet ar ri-
teni; valkājiet ērtus apavus – jo 
zemāks papēdis, jo labāk, - reko-
mendē Dr. med. U. Mauriņš.
 Gaidīsim jūs uz konsultācijām, 
Salacgrīvā!

Ārsti fl ebologi brauc uz Salacgrīvu...

Nākamā izbraukuma konsultācija 
Salacgrīvā -

15. novembrī
Dr. N. Oščenkovas ārstes praksē

Pieraksts uz maksas konsultāciju - 
67315316, 67610217, 67374747



Informācija zvejniekiem 
 Privātpersonām iesniegumus pašpatēriņa zvejai Rīgas līča piekrastē 2014. gadam 
lūdzam iesniegt Salacgrīvas novada domē līdz 15. novembrim. 
 Juridiskajām personām jāiesniedz iesniegums, ja plānotas izmaiņas zvejas rīku 
izmantošanā. Papildus var pieprasīt tikai zvejas rīkus (zivju murdi, zivju āķi, lucīšu 
murdi), kas ir brīvi pieejami.

Salacgrīvas novada dome

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS      152013. gada 22. oktobris

2.XI 15.00 Vilnis Heinrihsons. Ilustrāciju izstādes pēc F. Kafkas grāmatas 
       Pils atklāšana – Salacgrīvas bibliotēkā
Visu novembri bibliotēkā apskatāma izstāde Mēs lepojamies
4.XI stāstnieku konkurss 1. - 12.kl. skolēniem Teci, teci, valodiņa - 
  Salacgrīvas vidusskolā 
11.XI 14.00 muzejā izstādes Salacgrīvas tautas frontes nodaļai – 25 atklāšana,
    dokumentālās fi lmas Salacgrīva (1961.g.) demonstrēšana. 
    Režisors Gunārs Piesis, operators - Miks Zvirbulis
   16.00 lāpu gājiens no Bocmaņa laukuma
12.XI 17.30 Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākums 
    Krēslas stunda Salacgrīvā - Salacgrīvas bibliotēkā
13.XI 19.00 pašu veidotās dokumentālās fi lmiņas Daudz laimes, Salacgrīva! 
    pirmizrāde un erudīcijas spēle/ viktorīna Ko es zin’ pa’ Salacgrīv’? 
    (ar komandu reģistrāciju, pie galdiņiem, 
    pasākumu var apmeklēt ikviens) - JIC Bāka 
14.XI 17.00 klaviermūzikas koncerts – Salacgrīvas mūzikas skolā
   17.30 Salacgrīvas mākslas skolas izstādes Pastkartes no Latvijas 
    atklāšana – muzejā

 Bērnudārzā Vilnītis
 Instalāciju konkurss ģimenēm Salacgrīvas skaistākās un ievērojamākās vietas. 
 Darbus iesniedz no 1. līdz 12.XI
 Izstādes atklāšana 15.XI
15.XI 9.30 koncerts Mana dziesma Latvijai un instalāciju konkursa 
    uzvarētāju apbalvošana
15.XI Salacgrīvas vidusskolā svētku koncerts 1.-6./7.-12. kl.

 Salacgrīvas kultūras namā
16.XI 17.30 fotoizstādes Svētki atklāšana
   18.00 Latvijas 95. un Salacgrīvas 85. jubilejai veltīts svinīgais sarīkojums:
    domes priekšsēdētāja D. Strauberga svētku runa,
    apbalvojuma Salacgrīvas Goda pilsonis pasniegšana,
    Salacgrīvas kultūras nama kolektīvu svētku koncerts 
    Savai valstij, pilsētai, mājām,
    balle. Spēlēs Lauku muzikanti
17.XI 10.00 dievkalpojums un kora Dvēseles dziesma koncerts – 
    Lielsalacas ev. lut. baznīcā 
18.XI 13.00 Endijas Aleksandras un ērģelnieka Aivara Kalēja koncerts 
    Manai pilsētai

 Salacgrīvas vidusskolā
22.XI stāstnieku starpnovadu konkurss Teci, mana valodiņa 
25.XI koncerts 1.-12. kl. Es dziedu un stāstu Latvijai

17. XI  16.00 Duntes Mežgravās, sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas 
          95. gadadienai. Svinīgā uzruna. Liepupes pagasta tautas nama 
          pašdarbnieku un Liepupes vidusskolas audzēkņu koncerts. 
          Svētku torte. Dokumentālā fi lma Atmodas antoloģija (2013). 
          Režisors Askolds Saulītis. (Filma stāsta par būtiskākajiem 
          pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē.) Ieeja brīva.
25. XI  19.00 Tūjas Ābeļziedos,
26. XI  19.00 Duntes Mežgravās un
27. XI 19.00 Liepupē, biedrības Liepupe telpās 
    Jāņa Norda un studijas TANKA 2013. gada mākslas fi lma 
    Mammu, es tevi mīlu! Ieeja Ls 0,50

Liepupes pagasta tautas nams izsludina aptauju
Labo darbu balva 2013
Nolikums.
 Labo darbu balvas pieteicēji ir Liepupes pagasta iedzīvotāji un Liepupes pagasta ies-
tādes. Balvai var pieteikt ikvienu Liepupes pagasta iedzīvotāju, kurš 2013. gadā nesav-
tīgi 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. Tās jāiesniedz Liepupes pagasta pārvaldē, tautas 
namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkās līdz 15. decembrim. Par derīgām tiks uzskatītas 
šim nolikumam atbilstošas, parakstītas un noteiktā termiņā iesniegtas anketas. Balvas 
tiks pasniegtas Labo darbu balvu sarīkojumā 29. decembrī Liepupes pagasta tautas 
namā Duntes Mežgravās.

Latvijas 95. un Salacgrīvas 
85. jubilejai veltīto 
pasākumu plāns

Liepupē novembrī

Anketa
Labo darbu balva 2013

Labo darbu balvai piesaku_______________________________________________
Adrese: _____________________________________________________________
Pamatojums: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: _______________________________________________
Adrese: _____________________________________________________________
Tālrunis: _____________________
...........................................................................................................................

Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
_______________________________________________

(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums )

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu Liepupes pagastā Neilijas, kadastra Nr. 6660 013 0194, kas sastāv no zemes 
gabala 1616 m2 platībā un kūts ēkas.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 260. 
Izsoles solis – Ls 20.
Izsoles dalības maksa – Ls 20.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosa-
cītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, 
kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 
25. novembra plkst.17. Izsole notiks 27. novembrī plkst. 11 Mežgravās, Liepupes pa-
gasta pārvaldes telpās. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei var katru 
darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986, 64020118.

 Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu novadā, no 
7. oktobra Ainažu pilsētas pārvaldē strādā sociālā darbiniece Guna Cīrule. Guna veiks 
sociālo darbu ar visām klientu grupām, t.i., ar pilngadīgām personām, organizēs mājas 
aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, strādās ar ģimenēm un bērniem, pieņems iesnie-
gumus un aizpildīs iztikas līdzekļu deklarācijas sociālās palīdzības saņemšanai.
 Mainās arī sociālās darbinieces Līvijas Bērziņas darba pienākumi Liepupes pagasta 
pārvaldē. Turpmāk arī viņa veiks sociālo darbu ar visām klientu grupām. Trešdienās 
klientus Liepupes pagasta pārvaldē pieņems Iveta Kalniņa. Viņa nodrošinās klientu pie-
ņemšanu sociālās palīdzības jautājumos. 
 Lūgums Liepupes pagasta iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt sociālo palīdzību, kuriem 
nepieciešams materiālā stāvokļa izvērtējums, lai saņemtu trūcīgās ģimenes/personas iz-
ziņu, vērsties pie I. Kalniņas trešdienās no plkst. 900 līdz 1300 . 
 Tātad klientu pieņemšana sociālās palīdzības saņemšanai:
Ainažu pilsētas pārvaldē – 
Guna Cīrule 
 Pirmdien  830 - 1700

 Ceturtdien 830 - 1200

Atlikusī darba nedēļa tiks veltīta sociālajam darbam 
Liepupes pagasta pārvaldē
 Līvija Bērziņa  Pirmdien 800  - 1300 
Atlikusī darba nedēļa tiks veltīta sociālajam darbam
 Iveta Kalniņa  Trešdien 900 - 1300, 
      bet 1400 – 1600 klientu apsekošana dzīvesvietā
Salacgrīvā - Iveta Kalniņa 
 Pirmdien  800 - - 1800

 Ceturtdien  800 - 1700

Cerot uz sapratni un sadarbību -
Anita Holma,

Sociālā dienesta vadītāja

Par izmaiņām 
Sociālā dienesta darbā

Nekustamo īpašumu izsoles

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokli 
Nr. 1 Salacgrīvas pagasta Medniekos, kadastra Nr. 6672 900 0285, kas sastāv no dzī-
vokļa ar kopējo platību 29,9 m2.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 310. 
Izsoles solis – Ls 30.
Izsoles dalības maksa – Ls 10.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās 
cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods 
UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 25. no-
vembra plkst. 17. Izsole notiks 26. novembrī plkst. 10.30 Salacgrīvā, Sila ielā 2, jaunat-
nes iniciatīvu centra telpās. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams 
katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986. 

Salacgrīvas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod neapbūvētu 
zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 18b, kadastra Nr. 6615 005 0178, zemes vienības 
kadastra apz. 6615 005 0198, zemesgabala kopējā platība 1750 m2.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 5200. 
Izsoles solis – Ls 100. 
Izsoles dalības maksa – Ls 30. 
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu nosacītās 
cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods 
UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 25. no-
vembra plkst. 17. Izsole notiks 26. novembrī plkst. 10 Salacgrīvā, Sila ielā 2, Jaunatnes 
iniciatīvu centra telpās.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā 
Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei iespējams katru darbdienu Salacgrī-
vas novada domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
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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.

Novembris BIBLIOTĒKĀS

17.XI 19.00 Valsts svētku koncerts. 
    Piedalās Ainažu pamatskolas  
    interešu izglītības pulciņi un kultūras nama 
    pašdarbnieki
   21.00 svētku balle, spēlēs grupa Dubultprieks. 
    Ieeja brīva
23.XI 17.00 Ausekļa Limbažu teātra izrāde 
    Bezkaunīgie veči (2012. gada labākā 
    amatierteātru izrāde Latvijā), režisore 
    Inta Kalniņa. Ieeja - brīva
   Līdz gada beigām skatāma mākslinieka 
  Ulda Zutera personālizstāde
   Novembrī paredzēta Jāņa Norda fi lmas 
  Mammu, es tevi mīlu! un Askolda Saulīša 
  Latvijas Tautas frontei veltītās fi lmas 
  Atmodas antoloģija demonstrēšana

Jubilāriem
Pret rudeni zied viršu lauki,
Pret ziemas miglas padebešiem.
Ak, kad jau vēsi miglo debess - 
Ar tūkstoš maigiem, jautriem ziediem
Vēl uzzied mana mīlestība
Pret rudeni.

Silti sveicieni, mīļi vārdi 
un maigi glāsti jums jubilejās! 

Noskaņas rudenī

1. - 15.XI Izstāde Ojāram Vācietim - 80

Liepupes bibliotēka12.XI Literāra pēcpusdiena 
Par ko runā Ojāra Vācieša dzeja…

No 15.XI Izstāde, veltīta Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai

2.XI 15.00 Noskaņā Viļņa Heinrihsona darbu izstādes 
atklāš ana. Tikšanās ar mākslinieku

Salacgrīvas 
bibliotēka

12.XI 17.30 Ziemeļvalstu lasījums 
Ziema ziemeļos... un Salacgrīvā

Novembris
Izstādes: 

 Ojāram Vācietim – 80
 Latvijas Republikai – 95
 Mēs lepojamies. Salacgrīvai - 85

Novembris
Izstāde Par tevi, skaistā Latvija, Mums vienmēr jābūt no-
modā Lāčplēša dienai un Latvijas jubilejai;
viktorīna Ko Tu zini par Salacgrīvu, veltīta pilsētas 85. ju-
bilejai

Salacgrīvas b-kas
Bērnu lit. centrs 

Novembris Fotoizstāde Gadalaiki
Tūjas bibliotēkaNovembris Ojāra Vācieša mēnesis jeb Ojāram Vācietim - 80

16.XI 11.00 Latvijai - 95. Radošā darbnīca bērniem un vecākiem 
Mēs Latvijai 

Novembris Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem 
Ojāra Vācieša esības apliecinājums Latvijai

Ainažu bibliotēka

10.XI Mārtiņdiena - ziemas sagaidīšanas svētki

Novembris
Tematisks pasākums bērnudārza Randa sagatavošanas 
grupas audzēkņiem 
Nu atbrauca Mārtiņdiena 
Deviņiem kumeļiem

Novembris
Izstādes:

 Ojāram Vācietim – 80
 Latvijas 95. gadadiena

5.XI 11.00 PII grupas Pelītes ekskursija bibliotēkā

Korģenes bibliotēka

8.XI 15.45 Mārtiņdienas pēcpusdiena Nāc, nākdama Mārtiņdiena
        18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi atsāk darbu
4. - 30.XI Izstāde Latvija un latvieši

13.XI 16.30 O. Vācieša dzejas pēcpusdiena skolēniem

11. - 22.XI Tematiskā izstāde O. Vācietim - 80

13.XI 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

14.XI 16.30 Krēslas stundas lasījumi

15.XI 16.00 Tematiskā pēcpusdiena Mana Latvija

22.XI 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

27.XI 18.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

29.XI 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Novembrī

Izstādes:
 Veltījums dzejniekam Ojāram Vācietim 

     Un es nemāku iet tikai ciemā. Es visur eju uz palikšanu
 Novembris – Latvijas svētku laiks!
 Ziemeļzemju literātu grāmatu izstāde 
 Salacgrīvai - 85 Svētciema bibliotēkā

13.XI Ojāra Vācieša jubilejai veltīts pasākums 
Uz manu rudeni es lūdzu tevi

11.XI Rīta stunda bērniem Finduss ceļo pa lāču un pingvīnu zemi. 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas lasījumi

14.XI Erudīcijas konkurss skolēniem Salacgrīva agrāk un tagad

Lapas jau krāsojas koku zaros,
Gājputni kārtojas kāsīs un baros,
Vējš ir mainījis virzienu savu,
Pieskaras vaigam ar pīlādža zaru.
 
Pīlādzim ogas deg uguns krāsās,
Mākoņi atnes lietus lāses,
Paveros debesīs ieklausos dabā,
Paliec sveika, vasara labā.
 
Tā tas ir bijis un tā tas būs,
Pēc vasaras pārsteigs rudens mūs,
Tas atnāks ar dzeltenu rudens zeltu,
Ar dzestriem vējiem, lai gaisā to celtu.

Es aizeju aplūkot jūru savu,
Un arī te es rudeni manu,
Pāri tās klaidam vējš ziemeli dzenā,
Kā tajā bērnu pasakā senā.

Jūras klaids baltām putām klāts,
Kas metas uz krastu un smiltīs šļāc,
Pār viļņu galotnēm trauc kaijas un sauc:
- Rudens, rudens pār Latviju brauc.

Kaijas ir vētru putni, tās zin’,
Rudens, rudens tik tuvu mums ir.

Anita Dzirnupe
2013. g. 16. oktobrī

Ainažu kultūras namā
2. novembrī 
plkst. 20.00 

Lauvu 
tautas namā 

atpūtas vakars 
Nāc 

gadu spietā 
veldzēties


