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izdevums

	 Novembra	trešās	nedēļas	nogalē	Salac
grīvas	novadā	un	visā	valstī	svinēja	Latvi
jas	Republikas	 proklamēšanas	 101.	 gads
kārtu.	 Valsts	 svētkiem	 veltīts	 sarīkojums	
Salacgrīvā	 notika	 16.	 novembrī.	 Todien	
sveica	 aptaujas	Gada salacgrīvietis 2019 
uzvarētājus,	sumināja	novada	 labākos	uz
ņēmējus,	 pateicās	 novada	 sporta	 laureā
tiem	un	godināja	mūzikas	un	mākslas	sko
lu	audzēkņus	un	pedagogus.
	 Bet	 pirms	 godināt,	 sveikt	 un	 sumināt,	
Salacgrīvas	 kultūras	 nama	 zālē	 Latvijas	
Republikas	 karogu	 ienesa	 iepriekšējie	 ti
tula	ieguvēji	Vineta	Dance,	Hedviga	Inese	
Podziņa	un	Normunds	Tiesnesis.	
	 Apsveikuma	vārdus	novada	ļaudīm	sa
cīja	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsē
dētājs	Dagnis	 Straubergs:	– Domājot par 
savu valsti, mums būtu jābūt vienotiem, jo 
arī valstiski esam viena liela ģimene. Pē-
dējā laika notikumi gan rāda, ka tas, ku-
ram ir lielāka vara un spēks, pastumj malā 
pārējos, aizmirstot gados vecākos, ķeras 
klāt vājākajam. Šis ir ārkārtīgi grūts laiks. 
Īstenojot reformu, Salacgrīvas novadu grib 
sadzīt lielākā ganāmpulkā, neprasot, kādi 
ir mūsu plāni, ieceres un sapņi. Mēs gri-
bam saglabāt brīvību, tādēļ savu viedokli 
paudām tautas sapulcē pie Saeimas ēkas 
7. novembrī. Tas parādīja, ka esam stip-
ri, mums ir vienoti mērķi un spējam par 
sevi pastāvēt. Šovakar svinēsim! Ir daudz 
paveikts, un svētku priekšvakarā mēs go-
dināsim Gada salacgrīviešus, visatzītākos 
uzņēmējus, labākos izglītībā, sportā un 
kultūrā. Šajā svētku laikā domāsim labas 
domas par savu zemi, tautu un valsti. Svei-
cu jūs Latvijas dzimšanas dienā! Dievs, 
svētī Latviju!
	 Šogad	valsts	svētkus	ar	Salacgrīvas	no
vada	ļaudīm	svinēja	Salacgrīvas	2008.	ga
da	Goda	pilsonis	doktors	Arturs	Kristian
sens	no	Vācijas.	Savā	uzrunā	viņš	 sacīja:	
– Priecājos būt šeit, lai gan vairs neesmu 
Handevitas pašvaldībā, esmu Šlēsvigā. 

Mans kalpošanas laiks Šlēsvigā beidzas 
nākamā gada janvārī, un es esmu nolēmis 
zināmu laiku veltīt šai skaistajai pilsētai. 
Domāju – ko es varētu dot Salac grīvai? 
Šeit ir tik daudz piedāvājumu mūzikā, 
sportā, kultūrā… Esam jau sarunājuši, ka 
katru gadu Salacgrīvas mākslas skolā tiks 
organizēts kāds mākslas konkurss un arī 
labāko apbalvošana. Es došu tikai naudu, 
pārējais jums būs jādara pašiem. Lai jauki 
svētki!
	 Sveicot	 aptaujas	 Gada salacgrīvie-
tis 2019	 uzvarētājus,	 Salacgrīvas	 nova
da	 kultūras	 centra	 vadītāja	 Pārsla	Dzērve	
atgādināja,	 ka	 šī	 aptauja	 notiek	 jau	 kopš	
2005.	gada.	– Bet es melotu, ja teiktu, ka 
esat ļoti aktīvi… Tomēr jāatzīst, ka tie, kuri 
piedalās aptaujā, dara to no sirds. Aptau-
jas mērķis ir sajust, apzināt savus līdzcil-
vēkus, redzēt, kā un kas mainās Salacgrī-
vā, ikdienas skrējienā mazliet piestāt, lai 
papriecātos un sveiktu tos, kuri šajā gadā 
izdarījuši vairāk, redzamāk, –	viņa	sacīja.
	 Par	aktīvu	iesaisti	Salacgrīvas	dzīvē,	par	
ideju	un	vēlmi	padarīt	interesantāku	pilsē
tas	vidi,	par	 īstenotiem	projektiem	un	 sa
darbību	ar	 jauno	paaudzi,	par	Salacgrīvas	
pilsētvides,	Pērnavas	ielas	laukuma	sakār
tošanu,	 labiekārtošanu,	 defektu	 pārvērša
nu	 efektā,	 aktīvai	 brīvā	 laika	 pavadīšanai	
Gada salacgrīvieša	 titulu	 saņēma	 Līga	
Treija	un	Aldis	Gusarovs.	
	 Par	ieguldījumu	Krasta	ielas	sakārtoša
nā,	sakopšanā	un	attīstīšanā,	par	iniciatīvu,	
uzņēmību	un	projektu	īstenošanu,	par	aktī
vas	atpūtas	popularizēšanu	Gada salacgrī-
vieša	tituls	piešķirts	Jānim	Bergam.
	 Šogad	visvairāk	balsu	saņēma	Salacgrī
vas	novada	mūzikas	skolas	direktore	Katrī
na	Borozdina	par	jaunās	mūziķu	paaudzes	
iedvesmošanu,	 audzināšanu	 un	 motivē
šanu,	par	bērnu	mūzikas	skolas	 ikgadējās	
vasaras	nometnes	organizēšanu,	par	mūzi
kas	instrumentu	spēles	popularizēšanu,	par	
cilvēkmīlestību	un	atbildību	pret	tiem.	

	 Ar	konkursa	Salacgrīvas novada uzņē-
mējs	rezultātiem	un	nominantiem	iepazīs
tināja	 Salacgrīvas	 novada	 uzņēmējdarbī
bas	 konsultante	 Elīna	 Lilenblate.	Novada	
iedzīvotāji,	 viesi	 un	 vērtēšanas	 komisija	
apbalvošanai	 izvirzījusi	 10	 uzņēmumus	
deviņās	nominācijās.
	 Gada	 balvas	 saņēma:	 nominācijā	 No-
vada jaunais uzņēmējs	 –	 IK	 Ledus oga,	
nominācijā	 Novada ražotājs	 –	 AS	 Brī-
vais vilnis,	 nominācijā	Novada lauksaim- 
nieks	–	z.s.	Ķēniņkalni,	nominācijā	Nova-
da darba devējs	–	SIA	Kubikmetrs,	nomi
nācijā	 Novada pakalpojumu sniedzējs –   
SIA	C-Zone	ar	kebabnīcu	KasTe,	nominā
cijā	Novada tirgotājs	–	SIA	Piespēle,	no
minācijā	Novada mājražotājs –	IK	Lienes  
konditoreja	 ar	 zīmolu	 Dabas maize;	 no
minācijā	Novada amatnieks	–	 Inese	Zmi
čerevska	 ar	 zīmolu	 Ineses radošie darbi,	
nominācijā	Novada ģimenes uzņēmums –  
SIA	 Jūrasdzeņi	 un	 Camping «Jūrasdze-
ņi»,	 nominācijā	Novada popularizētājs –  
z.s.	Jaunmelbārži	par	aktīvu	darbu	Radīts 
Salacgrīvas novadā.	 Pateicības	 rakstu	
un	 speciālbalvu	 par	 veiksmīgu	 un	 aktīvu	
darbu	saņēma	Salacgrīvas	vidusskolas	au
dzēkne	Marta	Antonova	un	viņas	skolēnu	
mācību	uzņēmums	Koka rota.	Salacgrīvas	
novada	dome,	 saka	 lielu	pateicību	visiem	
Salacgrīvas	novada	uzņēmējiem	par	iegul
dīto	darbu	novada	attīstībā!
	 Uzņēmējus	sveica	arī	biedrības	Jūrkan-
te	valdes	priekšsēdētāja	Dzintra	Eizenber
ga,	 īpašu	 paldies	 sakot	 SIA	 Eniss (Kui-
vižkrogs)	 par	 produktīvu	 Eiropas	 Savie
nības	 fondu	 naudas	 piesaisti	 un	 projektu	
realizāciju.
	 Finanšu	institūcijas	Altum	Vidzemes	re
ģiona	nodaļas	vadītāja	Olita	Untāla	paldies	
par	darbu	teica	z.s.	Vītiņi	–	Uldim	Ceram.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsē
dētājs	 D.	 Straubergs	 un	 sporta	 metodiķe	
Mārīte	 Jankovska	 sveica	 novada	 sporta	
laureātus.	 Par	 augstiem	 sasniegumiem	

sportā	 novada	 pateicības	 un	 naudas	 bal
vas	 saņēma	 airētāji	 Kaspars	 Tīklenieks,	
Agnija	 Bērziņa,	 Aigars	 Cīrulis,	 Nauris	
Tomsons,	Aelita	Imaka,	Elīna	Gertnere	un	
treneri	Kaspars	Močāns,	Uldis	Močāns	un	
Māris	 Bergšteins,	 vieglatlēti	 Marta	 Ko
ciņa,	 Aleksis	 Goba,	 Jēkabs	 Tomsons	 un	
trenere	Astrīda	Gromova,	dambretisti:	Eli
zabete	Norenberga,	Evita	Litenberga,	Aija	
Gūtmane,	Jānis	Krūmiņš	un	treneri	Kārlis	
Ozols	un	Kārlis	Treijs,	kā	arī	burātājs	Ar
vis	Hermanis	Maurītis	un	treneris	Kristaps	
Močāns.	
	 Pateicības	 saņēma	 arī	 Salacgrīvas	 no
vada	mūzikas	skolas	audzēkņi	Līga	Anna	
Maurīte,	pedagogi	Anda	Ristamece,	Laima	
Maslova,	 mākslas	 skolas	 pedagogi	Anna	
Laicāne,	 Vita	 Valdmane,	 Madara	 Paula	
Medne,	 Liene	 MedneGrigorjeva,	 Egita	
Repele	 un	 audzēkņi	Dāvis	Reinis,	 Jasmī
ne	Anna	Simsone,	Markuss	Puriņš	un	abu	
skolu	lietvede	Sanita	Reiziņa.	
	 Savukārt	 Salacgrīvas	 novada	 kultūras	
centra	 vadītāja	 sacīja	 paldies	 pašdarbības	
kolektīviem	un	to	vadītājiem:	deju	kolektī
vam Tingeltangels	un	Jānim	Ērglim,	Saivai 
un	Valentīnai	Kalniņai,	Randai	 un	Anitai	
Gīzei,	 pūtēju	 orķestrim	Enkurs	 un	Vitāli
jam	Bogdanovičam,	senioru	korim	Salaca 
un	vadītājam	Jānim	Lucānam.	
	 Visi	nominanti	 saņēma	2020.	gada	ka
lendārus,	 kas	 šogad	 tapuši	 Salacgrīvas	
mākslas	skolā.	
	 Svētku	 reizē	 kopā	 ar	 salacgrīviešiem	
bija	 arī	 Lielsalacas	 evaņģēliski	 luteriskās	
draudzes	mācītājs	Andris	Vilemsons.	
	 Pēc	kopīgas	 fotogrāfijas	 pasākuma	da
lībnieki	 klausījās	 koncertu	Latviešu kom-
ponisti Latvijas svētkos	 un	 atpūtās	 ballē	
kopā	ar	Iras Kraujas band.
	 Valsts	svētkiem	veltīti	svētku	pasākumi	
notika	 arī	Ainažos,	 Liepupē,	 Korģenē	 un	
Lauvās!

Ilga Tiesnese

Paldies Salacgrīvas novadniekiem par darbu!

Suminām labākos un svinam svētkus!



	 Konkursam	var	pieteikties	ikviens	Salacgrīvas	novada	privātmā
jas	un	lauku	sētas	īpašnieks,	kā	arī	uzņēmējs	vai	jebkura	cita	perso
na,	kura	pieteikumu	saskaņojusi	ar	īpašnieku.
	 Konkurss	norisināsies	trīs	nominācijās	–	Privātmāja,	Daudzdzī-
vokļu māja,	Uzņēmums, sabiedrisks vai darījumu un pakalpojumu 
objekts.	Par	interesantu	ideju	konkursa	vērtēšanas	komisija	var	pie
šķirt	speciālbalvu.
	 Pieteikties	 iespējams	 līdz	 16.	 decembrim	 Salacgrīvas	 nova
da	 domē	 Klientu	 apkalpošanas	 centrā	 personīgi	 vai	 pa	 telefonu	
64071973.	Piesakoties	jānorāda	īpašuma	adrese,	vārds,	uzvārds	un	
tālruņa	numurs.	Objektu	vērtēšana	notiks	no	18.	decembra	līdz	nā
kamā	gada	3.	janvārim.
	 Uzvarētāji	 katrā	 nominācijā	 tiks	 pie	 naudas	 balvām	 –	 1.	 vie
tai	piešķirs	150	eiro,	2.	–	110	eiro,	3.	–	70	eiro.	Speciālbalva	būs	 
50	eiro.
	 Konkursa	nolikums	–	www.salacgriva.lv.
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Goda pilsoņa 
vizīte

	 Šogad	 valsts	 svētkus	 kopā	
ar	 Salacgrīvas	 novada	 ļaudīm	
svinēja	 arī	 Salacgrīvas	 pirmais	
Goda	 pilsonis	 –	 doktors	Arturs	
Kristiansens	 no	 Vācijas.	 Savas	
īsās	 vizītes	 laikā	 viņš	 apmeklē
ja	Salacgrīvas	ostas	pārvaldi	un	
mākslas	 skolā	 tikās	 ar	 tās	 di
rektoru	 Imantu	 Klīdzēju.	 Mūsu	
Goda	 pilsonis	 piedalījās	 valsts	
svētkiem	 veltītajā	 sarīkojumā	
Salacgrīvā	 un	 Ainažos	 un	 ap
meklēja	gaismas	festivālu	Staro 
Rīga.

Ilga Tiesnese
Salacgrīvas Goda grāmatu skata Salacgrīvas Goda pilsoņi – doktors 
Arturs Kristiansens un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs

	 Bērnu	audzināšana	mūsdienās	
ir	liels	izaicinājums	gan	ģimenē,	
gan	 izglītības	 iestādēs,	 jo	 mai
nās	 pasaule,	 mainās	 sabiedrība,	
mainās	tās	kopējā	attieksme	pret	
bērnu.	Tāpat	mainās	bērnu	vaja
dzības,	līdz	ar	to	jāmainās	arī	pie
ejai	 audzināšanā.	 Audzināšanas	
metodes,	kas	bija	aktuālas	pirms	
divdesmit,	 trīsdesmit	 gadiem,	
mūsdienās	nereti	vairs	nav	pieņe
mamas,	un	uzskats	Tā audzināja 
mani, un tā es audzināšu savus 
bērnus	 ne	 vienmēr	nāk	par	 labu	
jaunajai	paaudzei.	
	 Mūsdienu	 bērns	 pieprasa	
skaidras	 vadlīnijas,	 skaidras	 jū
tas,	 konkrētas	 robežas,	 skaidras	
diskusijas,	 patiesu	 mīlestību	 un	
daudz	 brīvības.	 Kā	 atbilde	 uz	
bērna	 būtības	 necienīšanu	 attīs
tās	 rakstura	un	personības	nega
tīvās	 puses:	 uzmanības	 deficīta	
un	 nemiera	 sindroms,	 agresīva	
uzvedība	 pret	 pieaugušajiem	 un	
saviem	 vienaudžiem,	 garlaiko
šanās,	neuzticēšanās	sev,	sociālā	
izolēšanās	un	daudz	citu	problē
mu,	ko	nākas	risināt	vecākiem	un	
skolotājiem.	Lai	bērni	labi	justos,	
pilnvērtīgi	attīstītos,	 lai	 tiktu	ap
mierinātas	 viņu	 vajadzības,	 pie

augušajiem	 jāmeklē	 cita	 pieeja	
audzināšanā.	
	 Pirmsskolas	 izglītības	 iestā
de	 Vilnītis	 par	 Valsts	 reģionālās	
attīstības	 aģentūras	 mērķpro
grammas	Projektu konkurss par 
finansiālu atbalstu pašvaldībām 
un nevalstiskajām organizācijām 
ģimenei labvēlīgas vides veido-
šanai sabiedrībā	 projektā	 Ceļā 
uz laimīgu bērnību	 iegūtajiem	
līdzekļiem	 organizēja	 divus	 iz
glītojošus	seminārus	vecākiem.	
	 Nodibinājuma	 Centrs «Dar-
dedze»	 speciālisti	 vecākus	 iepa
zīstināja	 ar	 pozitīvas	 disciplinē
šanas	 metodēm	 un	 interaktīvā	
veidā	ļāva	no	malas	paraudzīties	
uz	 tipiskākajām	 ikdienas	 prob
lēmsituācijām	 ģimenēs,	 vingri
nājumos	 iesaistot	 pašus	 semi
nāra	 dalībniekus.	 Sākuma	 daļā	
vecākus	 rosināja	 uz	 diskusiju	
par	 bērnu	 audzināšanu	 un	 snie
dza	 ieteikumus,	 bet	 noslēgumā	
vecākiem	 pievienojās	 arī	 viņu	
bērni.	 Speciālistu	 vadībā	 katra	
ģimene	 praktiski	 varēja	 izmēģi
nāt	piedāvātos	paņēmienus	bērnu	
nomierināšanā,	pozitīva	kontakta	
veidošanā.	 Pasākums	 turpinājās	
laukumā,	kur	ģimenes	iesaistījās	

sporta	 skolotājas	 Līgas	 Šrenkas	
sagatavotajās	 fiziskajās	 aktivi
tātēs,	 par	 projekta	 līdzekļiem	 
SIA	JMK LUX	uzbūvētajā	lapenē	
baudīja	 cienastu,	 pavadīja	 laiku	
kopā	ar	bērniem.
	 Otru	 semināru	 Uzvedības 
problēmas pirmsskolā un sā-
kumskolā	 vadīja	Latvijas	 autistu	
biedrības	 priekšsēdētāja	 Līga	
Bērziņa,	 kura	 vecākus	 iepazīs
tināja	 ar	 uzvedības	 traucējumu	
būtību,	iemesliem,	kādēļ	bērniem	
grūti	 koncentrēties,	 kādēļ	 viņi	
provokatīvi	uzvedas,	 trokšņo,	fi
ziski	ietekmē	citus.	Lektore	snie
dza	izsmeļošas	atbildes	uz	vecā
kus	 interesējošiem	 konkrētiem	
jautājumiem.	Semināra	dalībnie
ki	 uzzināja,	 ka	 daudz	 problēmu	
var	atrisināt,	nevis	mēģinot	mai
nīt	bērnu,	bet	gan	veicot	pavisam	
nelielus	 pielāgojumus	 vidē	 un	
ņemot	vērā	bērna	sensoro	jutīgu
mu.
	 Paldies	 PII	 Vilnītis	 padomes	
priekšsēdētājai	Elīnai	 Juškai	 par	
sniegto	atbalstu	semināru	organi
zēšanā!

Ligita Dambe, 
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Vecāki gūst pieredzi 
izglītojošos semināros

Seminārs bija interesants un iedvesmojošs

SIA Salacgrīvas ūdens atkārtoti informē, 
ka ekspluatācijā nodoti projektā Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3. kār-
ta izbūvētie centralizētās kanalizācijas tīkli. Īpašumiem, kuriem projekta laikā uz zemes gabala robe-
žas tika izbūvētas kanalizācijas pieslēgumu akas, ir iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijai (līdz 
31.12.2019. par iepriekš izsludināto akcijas izcenojumu).
 Papildus informējam, ka nepieciešamības gadījumā SIA Salacgrīvas ūdens var piedāvāt atlikto 
maksājumu (līdz 12 mēnešiem) pieslēguma izmaksu segšanai, par to slēdzot atsevišķu vienošanos. 
Ja jums nepieciešams atliktais maksājums pieslēguma izbūvei, kontaktpersona ir Kaspars Krūmiņš,  
tel. 29916952.
 Pateicamies iedzīvotājiem, kuri jau ir izmantojuši piedāvāto iespēju un pieslēguši savu īpašumu 
centralizētajam kanalizācijas tīklam.

VUGD 2. decembrī organizē 
konsultāciju dienu par 

dūmu detektoriem
	 2.	 decembrī	 atliks	 tieši	 
30	 dienu,	 pirms	 stāsies	 spēkā	
jaunā	 Ugunsdrošības	 noteikumu	
prasība	 par	 dūmu	 detektoriem	
visos	 mājokļos.	 Valsts	 uguns
dzēsības	 un	 glābšanas	 dienests	
(VUGD)	šajā	dienā	aicina	ikvie
nu	 iedzīvotāju,	 kuram	 ir	 jautā
jumi	par	ugunsdrošību	un	dūmu	
detektoriem,	doties	uz	jebkuru	no	
92	 VUGD	 daļām	 un	 posteņiem	
visā	 Latvijā,	 kā	 arī	 Ugunsdrošī
bas	un	civilās	aizsardzības	kole
džu,	un	saņemt	konsultāciju.
	 Tuvojoties	2020.	gada	1.	 jan
vārim,	 kad	 visi	 mājokļi	 obligāti	
jāaprīko	 ar	 dūmu	 detektoriem,	
VUGD	 no	 iedzīvotājiem	 saņem	
arvien	 vairāk	 jautājumu	 par	
dūmu	detektoriem	–	Kāpēc man 
tas vajadzīgs? Kur iegādāties? 
Kā uzstādīt? Cik detektori man ir 
nepieciešami? Vai detektors obli-
gāti jāuzstāda uz griestiem? Cik 
ilgi tas ir derīgs?	 Tāpēc	 2.	 de
cembrī	no	plkst.	14.30	līdz	18.30	
visiem	interesentiem	būs	 iespēja	
saņemt	konsultāciju	klātienē.	Pa
pildus	 iedzīvotājiem	 tiks	 izdalīti	
arī	 informatīvie	materiāli	un	no
demonstrēta	dūmu	detektora	dar
bība.
	 Informācija	 par	 VUGD	
ugunsdzēsības	 daļu	 un	 posteņu	
adresēm,	 kā	 arī	 	 Ugunsdrošības	

un	 civilās	 aizsardzības	 koledžu	
pieejama	www.vugd.gov.lv.
	 Konsultāciju	diena	ir	viens	no	
pasākumiem,	 ko	 šogad	 organizē	
VUGD,	 lai	 informētu	 iedzīvotā
jus	par	detektoru	nepieciešamību,	
nozīmi	un	praktiskajiem	iegādes	
un	 uzstādīšanas	 jautājumiem.	
Jau	norisinājies	orientēšanās	pa
sākums	un	konkurss	 jauniešiem,	
organizēta	 preses	 konference,	
šobrīd	visā	Latvijā	VUGD	darbi
nieki	 tiekas	ar	 senioru	organizā
cijām	un	veic	dažādas	aktivitātes	
sociālajos	tīklos.	
	 2020.	 gada	 1.	 janvārī	 stāsies	
spēkā	 nozīmīgas	 Ugunsdrošī
bas	 noteikumu	 prasības	 –	 visos	
mājokļos	 (gan	 privātmājās,	 gan	
dzīvokļos)	 jābūt	 uzstādītiem	 au
tonomiem	 ugunsgrēka	 detekto
riem,	kas	reaģē	uz	dūmiem.	Pri
vātmājas	papildus	jānodrošina	ar	
ugunsdzēsības	 aparātu.	 Ikviens	
iedzīvotājs	 ir	 līdzatbildīgs	 par	
savu	 drošību	 un	 to,	 lai	 ikdienā	
tiktu	 ievērotas	 ugunsdrošības	
prasības!	 VUGD	 aicina	 ikvie
nu	iedzīvotāju	neatlikt	rūpes	par	
savu,	 tuvinieku	 un	 līdzcilvēku	
dzīvībām	un	šodien	uzstādīt	mā
joklī	dūmu	detektoru!

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas 

nodaļa 

http://www.vugd.gov.lv
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Pieredzes apmaiņas brauciens
	 Novembris,	patriotu	mēnesis,	Salacgrī
vas	novada	domes	darbiniekiem	sākās	 ar	
pieredzes	 apmaiņas	braucienu.	Brauciena	
devīze	–	Iepazīsti Salacgrīvas novadu no 
jauna.	Pasākuma	mērķis	bija	apskatīt	 tos	
novadā	 īstenotos	 projektus,	 kuri	 tapuši,	
piesaistot	Eiropas	Savienības	struktūrfon
du	 naudu	 un	 izmantojot	 pašvaldības	 bu
džeta	līdzekļus.
	 Rīts	 solīja	 drēgnu	 dienu,	 taču	 lietus	
mitējās,	 jau	 braucējiem	 iekāpjot	 autobu
sā.	 Pirmais	 objekts,	 ar	 kuru	 novada	 paš
valdības	 izpilddirektors	 Andris	 Zunde	
iepazīstināja	 brauciena	 dalībniekus,	 bija	
Ainažu	mols	un	tā	laipu	izbūves	projekts.	
Projekta	 laikā	 2018.	 gadā	 tika	 izbūvētas	
jaunas	pieejas	laipas	uz	molu,	līdz	tām	ie
klāts	bruģēts	celiņš,	uzstādīti	soliņi	atpūtai	
un	kāpnes	uzejai	uz	mola.	Tāpat	izbūvēta	
ekotualete,	kas	pieejama	arī	 cilvēkiem	ar	
kustību	traucējumiem.	Turpat	blakus	eks
kursijas	dalībnieki	varēja	aplūkot	citā	pro
jektā	 (2019.	 gadā)	 labiekārtoto	 laukumu	
pie	Latvijas	zīmes	un	pašas	zīmes	izskatu	

pēc	atjaunošanas	(2018.	gadā).
	 Tad	brauciena	dalībnieki	 devās	uz	Ai
nažu	kultūras	namu,	kurā	novērtēja	nama	
remontu	(2018),	t.sk.	jaunierīkoto	apkures	
sistēmu.	Mūs	laipni	sagaidīja	un	visu	izrā
dīja	Ainažu	kultūras	nama	vadītāja	Mada
ra	OgaTimofējeva.	Ekskursijas	dalībnieki	
kāpa	arī	uz	skatuves	un	vienojās	dziesmā	
Kur tu teci, gailīti manu?.	Ar	pacilājumu	
tika	 secināts,	 ka,	 tāpat	 kā	 līdz	 šim,	 zāles	
akustika	ir	ļoti	laba.	Atceļā	uz	Salacgrīvas	
pusi	tika	apzināts	arī	renovētais	Atlantijas	
ielas	posms	un	tā	apgaismojums	Kuivižos.	
	 Brauciena	 laikā	 iepazinām	 arī	 novada	
uzņēmējus.	 Uz	 malku	 kafijas	 piestājām	
Kuivižkrogā	 (SIA	Eniss),	 kur	 uzņēmuma	
saimnieks	 Atis	 Jirgensons	 pastāstīja	 par	
jau	 paveiktajiem	 un	 vēl	 plānotajiem	 dar
biem.	Tika	izrādīts	pats	krodziņš,	motelis	
ar	istabiņām,	pirti,	viesu	telpu	un	skatu	tor
ni.	Pie	kafijas	 tases	klausījāmies	 runātīgā	
Ginta	Šīmaņa	stāstījumu	par	grāmatu	Vid-
zemes jūrnieku stāsti. No Daugavgrīvas 
līdz Ainažiem.	

	 Tālāk	 ceļš	 veda	 uz	 Lībiešu	 upuralām.	
Tur	izstaigājām	jaunizbūvēto	pieejas	celi
ņu	līdz	alām.	Svaigu	gaisu	izbaudījuši	lēnā	
pastaigā,	devāmies	uz	Lauvu	tautas	namu.	
Tur	aplūkojām	konkursa	Iedzīvotāji veido 
savu vidi	un	biedrības	Svētupes Lauva	re
alizēto	projektu	–	basketbola	laukuma	grī
du	 un	 ugunskura	 vietu.	 Iekštelpās	 nama	
pārvaldniece	Indra	Kauliņa	mūs	iepazīsti
nāja	ar	tautas	nama	vēsturi.
	 Vēlāk	apskatījām	apgaismojuma	izbūvi	
pie	 Liepupes	 pagasta	 pārvaldes	 un	 Birz-
gaiļiem,	 Liepupes	 skolas	 rotaļu	 laukuma	
terasi,	sporta	laukuma	apgaismojumu.
	 Kad	gana	daudz	dzirdēts	 un	 apskatīts,	
laiks	bija	ieturēt	pusdienas	un	vēl	kaut	ko	
jaunu	uzzināt.	Apmeklējām	vēl	vienu	no
vada	uzņēmēju	Kasparu	Biti	un	viņa	Lem
bužu	 brūzi,	 kur	 saimnieks	 mūs	 uzņēma	
ar	 lielisku	stāstu	un	 ieskatu	alus	 tapšanas	
procesā,	cienāja	ar	sātīgām	pusdienām	un	
piedāvāja	degustēt	turpat	tapušo	gardo	alu.	
Interesentiem	vēl	bija	iespēja	ielūkoties	arī	
citā	uzņēmēja	piedāvājumā	–	brūža	pirtī.	

	 Dienas	 turpinājumā	 devāmies	 uz	 Tū
jas	zinību	centru,	kur	bibliotēkas	vadītāja	
Zeltīte	Millere	viesus	izvadāja	pa	telpām,	
izsmeļoši	informējot	par	2018.	gadā	veik
to	vērienīgo	rekonstrukciju,	kuras	laikā	no	
vairākiem	 dzīvokļiem	 tika	 izveidota	 bib
liotēka	un	Zinību	centrs.	Rekonstrukcijas	
laikā	mainīti	 starpsienu	 izvietojumi,	 ierī
kota	centrālapkure	un	apgaismojums.	
	 Atceļā	uz	Salacgrīvu,	iegriezāmies	jau
niešu	 biznesa	 plānu	 konkursa	 laure	ātes	
Kristīnes	 Ozolas	 uzņēmumā	 IK	 Ledus 
oga,	kur	mielojāmies	ar	saimnieces	piedā
vātajiem	 16	 veidu	 saldējumiem.	 Sarunās	
raisījās	idejas,	kuras	vēl	būtu	tās	garšas,	ko	
mēs	 vēlētos	 nākotnē	 nogaršot.	 Ideju	 bija	
daudz!
	 Pateicamies	 visiem	 brauciena	 dalīb
niekiem,	sastaptajiem	ļaudīm	un	uzņēmu
miem,	kuri	šo	dienu	piepildīja	ar	sarunām,	
idejām	un	jaunu	pieredzi!	

Elīna Lilenblate, 
uzņēmējdarbības konsultante

	 7.	 novembrī	 uzreiz	 pēc	 mediķu	 pike
ta	 pie	 Saeimas	 pulcējās	 protestētāji,	 kuri	
pauda	 neapmierinātību	 ar	 valstī	 iecerēto	
administratīvi	teritoriālo	reformu.	Sabrau
kuši	 gan	 no	 Latvijas	 mazpilsētām,	 gan	
Pierīgas,	 protestētāji	 iebilda	 pret	 jauno	
reģionālo	sadalījumu,	uzskatot,	ka	tas	vēl	
vairāk	iztukšos	laukus.	No	Salacgrīvas	no
vada	šajā	protesta	akcijā	piedalījās	vairāk	
nekā	simts	dalībnieku.	
	 Akciju	jeb	tautas	sapulci	rīkoja	Latvijas	
Zaļā	partija	un	Latvijas	Reģionu	apvienī
ba,	kuru	 ieskatā	 reforma	 ir	sasteigta.	Ak
cijas	mērķis	bija	panākt,	lai	atsāktos	kva
litatīvas	konsultācijas	ar	iedzīvotājiem	un	
visi	 iesaistītie	gūtu	 izvērstu,	 argumentētu	
reformas	ekonomisko	mērķu	pamatojumu,	
aprēķinus	par	ieguvumiem.	
	 Starp	daudzajiem	saukļiem	bija	arī	vi
des	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	
ministra	Jura	Pūces	(Attīstībai/Par!)	demi
sijas	pieprasījums.	Arī	viņa	mēģinājumus	
runāt	ar	 sanākušajiem	vairākkārt	pārtrau
ca	 skaļi	 aicinājumi	 atkāpties.	 Protestētāji	
svilpa	un	skandēja	Novadiem būt!,	Nova-
dos ir spēks!,	Pūci nost,	Mēs esam pret,	
Brāķim nē!	 un	Laukiem būt.	 Brīžiem	 iz
skanēja	arī	aicinājums	atlaist	Saeimu.
	 Uzrunājot	protesta	akcijas	dalībniekus,	
ministrs	 J.	 Pūce	 stāstīja,	 ka	 ir	 ticies	 un	
turpina	tikties	ar	iedzīvotājiem	un	vietva
ru	pārstāvjiem:	– Braukšu pie visiem, kas 
izrādījuši interesi un būs gatavi organizēt 

tikšanos. Viņš	norādīja	uz	Saeimas	komi
sijas	solījumu,	ka	tikšot	skatīti	arī	iedzīvo
tāju	priekšlikumi	par	 reformu.	– Paldies, 
ka atnācāt, un es jūsu viedokli dzirdu, – 
piebilda	J.	Pūce.
	 Novadu	pārstāvjus	 uzrunāja	 vairāki	 to	
vadītāji,	 arī	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
priekšsēdētājs	Dagnis	Straubergs.	Viņš	sa
cīja:	– Mēs esam pret novadu vardarbīgu 
likvidāciju. Šobrīd valdība mūs kā pīrāgu 
grib sadalīt, neinteresējoties, kā mēs dzī-
vojam, neprasot, ko gribam. Nepieļausim 
brāķi, padomāsim par saviem bērniem un 
nākotni! Es aicinu visus sekot līdzi šiem 
procesiem. Salacgrīva ir šeit, mēs esam 
pret šādu vardarbību.
	 Pašvaldību	 vadītāji	 uzsvēra,	 ka	 nav	
pieļaujama	 augstprātīga,	 nepārdomāta	 un	
sasteigta	novadu	reforma.	Alojas	pašvaldī
bas	vadītājs	Valdis	Bārda	skandēja	tautas
dziesmu	Man pieder tēvu zeme ar visām 
atmatām, man pašam kungam būt, man 
pašam arājam.
	 Uz	 sarunām	 ar	 protesta	 akcijas	 dalīb
niekiem	iznāca	vien	opozīcijas	deputāti.	
	 Savukārt	 politisko	 partiju	 apvienības	
Latvijas Reģionu apvienība	(LRA)	valdes	
priekšsēdētājs	 Edvards	 Smiltēns	 runāja	
par	 LRA	 piedāvāto	 reģionālās	 reformas	
modeli.	 Pirmkārt	 –	 izveidot	 spēcīgus	 ap
riņķus,	 kas	 spētu	 risināt	 visas	 konkrētā	
reģiona	 kopējās	 problēmas,	 apvienojot	
pašvaldības	 kopīgai	 rīcībai.	Otrkārt	 –	 iz

veidot	novadus,	kuros	 ir	vismaz	5000	ie
dzīvotāju,	 kam	 būtu	 tiesības	 izvirzīt	 no	
sava	vidus	pārstāvjus	un	pašiem	lemt	par	
savas	nodokļos	samaksātās	naudas	izlieto
jumu	un	savas	dzīvesvietas	attīstību.	Treš
kārt	–	 rūpīgi	 izvērtēt	pašvaldību,	aprinķu	
un	valdības	funkcijas	un	pienākumus,	tos	
gudri	pārdalot	tā,	 lai	katrā	pārvaldības	lī
menī	pēc	iespējas	efektīvāk	varētu	risināt	
attiecīgā	 mēroga	 problēmas.	 Pašvaldībās	
tiktu	galā	ar	lokāli	mazāka	mēroga	jautā
jumiem,	 kas	 vistuvāk	 iedzīvotājiem.	Ap
rinķu	 uzmanības	 lokā	 būtu	 sabiedriskais	
transports,	 reģionālie	 ceļi,	 vides	 aizsar
dzība,	izglītība,	medicīna,	investīciju	pie
saiste	un	lielāki	Eiropas	Savienības	fondu	
projekti.	Savukārt	valdībā	–	kopējā	valsts	
politika	 ciešā	 sadarbībā	 ar	 aprinķiem	 un	
pašvaldībām.	 Ceturtkārt	 –	 jāizveido	 in
vestīciju	programma	līdzsvarotai	Latvijas	
reģionu	attīstībai,	kas	balstīta	jaunajā	pār
valdības	modelī.	
	 Piketa	dalībniekus	uzrunāja	arī	Lielsa
lacas	 evaņģēliski	 luteriskās	baznīcas	mā
cītājs	 Andris	 Vilemsons,	 aicinot	 valdību	
pārdomāt	 reformas	 nepieciešamību	 un	
vienojot	visus	protesta	akcijas	dalībniekus	
kopīgā	lūgšanā.	
	 Pēc	 kopīgas	 lūgšanas,	 Latvijas	 himnas	
nodziedāšanas	un	bēru	vainagu	nolikšanas	
novadu	pārstāvji	pamazām	izklīda,	solot	at
griezties,	ja	tautas	balss	netiks	uzklausīta.
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Salacgrīvas novadam būt!

Mēs esam PRET! Par Saeimas 
atsaukšanas 
ierosinājumu

	 Centrālā	 vēlēšanu	 komisija	 (CVK)	
ceturtdien,	 2019.	 gada	 14.	 novembrī,	
reģistrēja	 iniciatīvas	 grupas	 –	 biedrības	
Varu Latvijas tautai	un	politiskās	partijas	
Centra partija	–	parakstu	vākšanai	tautas	
nobalsošanas	ierosināšanai	par	13.	Saei
mas	atsaukšanu.
	 Parakstīties	 par	 šo	 iniciatīvu	 vēlētāji	
varēs	 12	 mēnešus	 elektroniski	 portālā	
www.latvija.lv vai	 apliecinot	 parakstu	
pie	zvērināta	notāra,	dzīvesvietas	dekla
rēšanas	vietā	pašvaldībā,	bāriņtiesā,	kura	
veic	notariālas	darbības,	vai	novadā	pie	
pagasta	vai	pilsētas	pārvaldes	vadītāja.	
	 Parakstu	 vākšanas	 termiņš –	 līdz	
2020.	gada	14.	novembrim.
	 Saskaņā	ar	Satversmes	14.	pantu,	 lai	
īstenotu	tautas	nobalsošanu	par	Saeimas	
atsaukšanu,	 tā	 jāierosina	 vismaz	 vie
nai	 desmitajai	 daļai	 (154	 865)	 vēlētāju.	
Nepieciešamo	 vēlētāju	 skaitu	 aprēķina,	
par	pamatu	ņemot	balsstiesīgo	skaitu	ie
priekšējās	Saeimas	vēlēšanās. 
	 Vēlētāji	 iesniegt	parakstus	 iniciatī-
vai	par	Saeimas	atlaišanu	var:
l	 elektroniski	portālā	www.latvija.lv;
l	 apliecinot	 parakstu	 pie	 zvērināta	 no
tāra.
	 Salacgrīvas	novadā	parakstīties	tautas	
nobalsošanas	ierosināšanai	par	13.	Saei
mas	 atsaukšanu	 var	 bāriņtiesā,	 novada	
dzimtsarakstu	nodaļā,	Ainažu	pilsētas	un	
Liepupes	pagasta	pārvaldē.
	 Salacgrīvas	novada	saistošie	noteiku
mi	paredz,	ka	par	paraksta	apliecināšanu	
saistībā	 ar	 parakstu	 vākšanu	 par	 likum
projektu	vai	Satversmes	grozījumu	pro
jektu	maksa	netiek	iekasēta.
 – Izvēloties pašvaldību kā paraksta ie-
sniegšanas vietu, jārēķinās, ka iesniedzē-
jam pašam ir pienākums nogādāt veid-
lapu parakstu vākšanas iniciatīvas gru- 
pai, –	 skaidro	 CVK	 sekretārs	 Ritvars	
Eglājs.	
	 Paraksti	par	Saeimas	atsaukšanu	jāsa
vāc	 viena	 gada	 laikā	 –	 līdz	 2020.	 gada	
14.	 novembrim.	 Taču	 process	 var	 nori
tēt	 arī	 ātrāk,	 ja	nepieciešamais	parakstu	
skaits	 ir	 savākts	 un	 iniciatīvas	 grupa	 to	
iesniedz	CVK.
	 Parakstu	 vākšanas	 termiņš	 noslēgsies	
2020.	gada	14.	novembrī.	 Ja	 likumā	no
teiktajā	termiņā	tautas	nobalsošanas	iero
sināšanai	nepieciešamais	parakstu	skaits	–	 
154	865	–	tiks	savākts,	par	šo	jautājumu	
būs	jānotiek	tautas	nobalsošanai.
	 Vairāk	 informācijas	 par	 parakstu	
vākšanas	 kārtību	 –	 interneta	 vietnes	 
www.cvk.lv	sadaļā	Vēlētāju iniciatīvas.
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/simtiem-mediku-pie-saeimas-piketeja-par-algam-nozare-protesti-turpinasies.a337596/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/simtiem-mediku-pie-saeimas-piketeja-par-algam-nozare-protesti-turpinasies.a337596/
http://www.latvija.lv/
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Salacgrīvas ostas pārvaldei – 25
	 Salacgrīvas	ostas	pārvaldei	19.	oktobrī	
apritēja	25	gadi.	Salacgrīvas	ostas	mājas
lapā	 teikts,	 ka	 1994.	 gada	 19.	 oktobrī	 to	
izveidoja	Salacgrīvas	pilsētas	dome.	Atzī
mējot	gadsimta	 ceturksni	ostas	pārvaldes	
darbībā,	 25.	 oktobrī	 Salacgrīvas	 novada	
muzejā	tika	atvērta	Salacgrīvas	ostas	vēs
turei	veltīta	izstāde	Ostas stāsti	un	grāma
ta Vidzemes jūras vārti. Salacgrīvas osta. 
Versijas vīzijas, dokumenti.
	 Salacgrīvas	muzejā	 notiekošo	 pasāku
mu	 vadīja	 kuivižnieks,	 grāmatas	 līdzau
tors	Gints	Šīmanis,	kurš	uzsvēra:	– Salac-
grīvas osta jau otro gadu simteni ir Vid-
zemes jūras vārti, jo precīzi pateikt, kurā 
gadā te iedzina pirmo mietu vai krastā iz-
kāpa kuršu vikingi, nevar neviens, tas vēl 
ir jāpēta. Ja mēs ticētu tam, ko 1973. gadā 
rakstīja kompartijas orgāns “Cīņa”,  tad 
tagad Salacgrīvas ostai būtu 146 gadi. 
Nevar jau saprast, kā ir patiesībā. Bet 
mēs zinām, kur mēs šodien esam, un tas ir 
svarīgākais. Savukārt	Salacgrīvas	novada	
domes	priekšsēdētājs	un	Salacgrīvas	ostas	
valdes	 priekšsēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	
sacīja:	– Osta vienmēr ir bijis mūsu lep-
nums. Tā ir asociācija: Salacgrīva – tā ir 
osta, bet osta – tā ir Salacgrīva. Šo	gadu	
laikā	paveikts	daudz.	2001.	gadā	ostai	va
jadzēja	 ļoti	 straujas	pārmaiņas.	Toreiz	 tai	
nebija	 pietiekami	 dziļumi,	 bija	 pat	 jautā
jums	–	ostai	būt	vai	nebūt.	Politiski	smagi 
nācies cīnīties,	 lai	panāktu,	ka	ostā	 ienāk	
konkurenti,	 citi	 stividori. – Ieguvām kre-
dītu ostas kapitālai padziļināšanai. Diem-
žēl Salacgrīvai, tāpat kā lielajām ostām, 
pieprasīja ne tikai valsts galvojumu, bet 
arī garantijas no pašvaldības nekustamā 
īpašuma veidā. Mēs to apņēmāmies, un 
osta ir padziļināta. Varu droši teikt – lie-
lais risks ir attaisnojies un, pateicoties os-
tas pārvaldniekam un darbiniekiem, esam 
izdarījuši lielu darbu. Osta	ieguva	jaunas	
iespējas.	 Šajā	 darbības	 laikā	 brīnišķīgi	
atdzimuši	Kuiviži.	Tur	 ir	 zivju	pārstrāde,	
zvejniecība,	 jahtu	 tūrisms.	 Salacgrīvas	
osta	 rūpējas	 ne	 tikai	 par	 savu	 biznesu.	
Pilsētā	 attīstīti	 vairāki	 infrastruktūras	ob
jekti	un	attīstība	turpinās.	Top	Jahtu	ostas	
servisa	ēka.	Osta	dod	ne	tikai	darbu	uzņē
mumiem,	kas	tur	darbojas,	bet	investīcijas	
atsaucas	 arī	 uz	 Salacgrīvas	 sabiedrisko	
dzīvi. – Osta attīstās, ir izstrādāti tās at-
tīstības plāni un stratēģija, prieks un gan-
darījums par to. Paldies visiem, kuri ir 
pielikuši roku ostas attīstībā!
	 Rīgas	 vēstures	 un	 kuģniecības	 muze
ja	 Latvijas	 kuģniecības	 nodaļas	 vadītājs	
Andris	Cekuls	uzsvēra,	ka	 todien	muzejā	
noritošais	 pasākums	 ir	 unikāls:	– Latvijā 
pagaidām nav otras tādas vietas, kurā 
ostas pārvaldes jubilejā vienlaikus iz-
nāk grāmata un tiktu atklāta izstāde, ko 

veiksmīgi veidojušas manas kolēģes.	Arī	
žurnāla	Jūrnieks	 galvenā	 redaktore	Anita	
Freiberga	uzsvēra	 šīs	 jubilejas	nozīmīgu
mu:	– Šis nav reģionāls vai vietējas nozī-
mes pasākums. Tas ir Latvijas un pat visas 
pasaules nozīmes pasākums. Grāmata uz 
galda un izstādes stendi nozīmē, ka ostai 
nav svarīgi tikai dziļumi un pārkrautās 
tonnas, tai ir svarīga vēsture, laika liecī-
bas un vēlme atstāt pēdas un ziņas aiz se-
vis. Kas ir uzlikts uz papīra, tas paliek!
	 Izstādi	 par	 Salacgrīvas	 ostas	 vēsturi	
atklāja	Salacgrīvas	muzeja	direktore	Ieva	
Zilvere.	– Ar izstādi mēs centāmies uzsvērt 
un parādīt divas lietas – to, ka ostai ir ļoti 
sena vēsture un to, ka ostai šīs apdzīvo-
tās vietas attīstībā ir bijusi un ir noteico-
šā loma,	 –	 viņa	 uzsvēra.	 Pirmo	 reizi	 par	
mūspusi	 var	 izlasīt	 vēsturnieka	 Hupela	
rakstos,	 kurš	 pierakstījis	 teiku,	 ka	 tālajā	
1147.	gadā	vācu	tirgotāji	no	Brēmenes	iz
kāpuši	Salacas	krastos,	lai	tirgotos	ar	vie
tējiem	 iedzīvotājiem.	 Tikai	 pēc	 tam	 viņi	
devušies	uz	dienvidiem	un	atraduši	Dau
gavu,	 tur	noenkurojusies	un	sākuši	būvēt	
savas	 apmetnes	 un	 tirgoties.	 Tā	 ir	 teika.	
Vēstures	dokumenti	liecina,	ka	osta	te	bi
jusi	14.	gadsimtā,	tātad	Salacgrīvas	ostai	ir	
vairāk	nekā	700	gadu.	Izstādes	eksponāti	
un	direktores	stāstījums	mūs	izveda	ceļo
jumā	no	senajiem	laikiem	līdz	mūsdienām	
un	sniedza	arī	nelielu	ieskatu	ostas	nākot
nē.	

 – Šodien mēs atceramies ostas pirm-
sākumus, kas varētu būt pat pirms  
700  gadiem, –	sacīja		Salacgrīvas	ostas	pār
valdnieks	 Ivo	 Īstenais.	– Ostas pārvaldei 
ir vien 25 gadus sena vēsture, 1994. gadā 
pieņemtais Ostu likums noteica ostu pār-
valdes izveidi. Lai ostas pārvaldes jubileju 
mazliet paplašinātu, mēs nolēmām izdot 
grāmatu un pēc tikšanās ar muzeja vadītā-
ju radās doma arī par izstādi, kas ataino-
tu ostas vēsturi. Man prieks par grāmatu, 

kurā ir ostas un ostas pārvaldes vēsture, 
stāsts par «Brīvo vilni» un cilvēkstāsti.
	 Ostas	pārvaldi	 jubilejā	un	 ar	grāmatas	
atvēršanas	un	izstādes	atklāšanas	svētkiem	
sveica	 pirmais	 pārvaldnieks	Gunārs	Nar
tišs,	Brīvā viļņa	flotes	kapteinis	Igors	Lu
biņš	un	draugi.
	 Par	 muzikālo	 sveicienu	 svētku	 reizē	
rūpējās	 mūziķi	 Ilze	 Eltamma	 un	 Vitālijs	
Bogdanovičs.	

Ilga Tiesnese
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Katrs pašvaldības iedzīvotājs 
piedalās novada attīstībā 

	 Katram	 Salacgrīvas	 novada	 iedzī
votājam	ir	viedoklis	un	vērtējums	par	
pašvaldības	darbību,	kas	skar	ikdienas	
norises	novadā,	kā	arī	konkrētas	gaidas	
par	 nepieciešamajiem	 uzlabojumiem	
vai	 pretenzijas	 par	 kādu	 lēmumu	 vai	
rīcību.	 Iedzīvotāji	 novada	 veidošanā	
var	līdzdarboties	dažādos	veidos,	pie
mēram,	 kā	 uzņēmēji,	 speciālisti	 kādā	
uzņēmumā	un	 iestādē,	kā	dažādu	pa
kalpojumu	lietotāji	vai	kā	brīvprātīgie	
pilsētas	sakopšanas	darbos.	Taču	viens	
no	ļoti	būtiskiem	līdzdalības	veidiem,	
kas	tieši	un	lielā	mērā	ietekmē	novada	
pašvaldības	 budžetu	 un	 iespējas	 no
vadam	 attīstīties	 un	 pilnveidoties,	 ir	
dzīvesvietas	 deklarēšana	 Salacgrīvas	
novadā.
	 Esam	 konstatējuši,	 ka	 vairāk	 nekā	
400	 dzīvokļu	 un	 māju	 mūsu	 novadā	
ir	tukšas,	t.i.,	tajās	nav	deklarējies	ne
viens	cilvēks.	Zinām,	ka	tas	īsti	neat
bilst	 patiesībai.	 Vairākas	 pašvaldības	

ir	paaugstinājušas	nekustamā	īpašuma	
nodokli	par	mājokļiem,	kuros	neviens	
nav	deklarējies.	Ar	šī	gada	janvāri	šā
dus	noteikumus	pieņēma	arī	Limbažu	
novads.	
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekš
sēdētājs	 Dagnis	 Straubergs	 uzsver:	 
– Zinu, ka daudzi mūsu novada cil-
vēki, lai izpalīdzētu draugiem un ra-
diem, ir deklarējušies citās pašvaldī-
bās. Lai atgrieztu mūsu ekonomisko 
stabilitāti, mums neatliks nekas cits kā 
iesaistīties šajā valstiski bezjēdzīgajā 
procesā un ar nākamā gada 1. jan-
vāri paaugstināt nekustamā īpašuma 
nodokli mājokļiem, kuros nav dekla-
rēto iedzīvotāju. Šāda lēmuma mērķis 
ir dabūt atpakaļ novada iedzīvotājus. 
Tas nozīmē, ka tiem Salacgrīvas no-
vada iedzīvotājiem, kuri deklarējušies 
citur, līdz šī gada beigām vajadzētu 
deklarēties novadā. Īpašumiem, kurā 
nebūs deklarējies neviens, 2020. gadā 

nekustamā īpašuma nodoklis būs lie-
lāks.
	 Pienākums	 deklarēt	 savu	 dzīves
vietu	 ir	 ikvienam	 Latvijas	 pilsonim,	
nepilsonim	un	arī	citu	valstu	iedzīvo
tājiem,	kuri	mīt	Latvijā.	Tas	nepiecie
šams,	 lai	 persona	 būtu	 sasniedzama	
tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 valsti,	 t.sk.	
saņemtu	valsts,	pašvaldību	un	citu	ies
tāžu	 sūtīto	 informāciju.	Persona	 savu	
dzīvesvietu	 var	 deklarēt	 nekustamajā	
īpašumā,	kurā	tai	ir	tiesisks	pamats	ap
mesties	(arī	īpašumā,	ko	tā	īrē).	Šobrīd	
normatīvie	 akti	 pieļauj	 arī	 deklarēša
nos	 nekustamajā	 īpašumā,	 kurā	 nav	
dzīvošanai	piemērotu	ēku.
	 Deklarēties	Salacgrīvas	novadā	var,	
izmantojot	bez	maksas	epakalpojumu	
portālu	www.latvija.lv	vai	klātienē	Sa
lacgrīvas	novada	domes	Dzimtsaraks
tu	nodaļā,	Ainažu	pilsētas	pārvaldē	un	
Liepupes	pagasta	pārvaldē.	

Ilga Tiesnese

Atbalsts nēģu 
zvejniekiem Salacā
	 Visi	mēs	atceramies	lielās	lietavas	šī	gada	novem
bra	sākumā.	Lielo	nokrišņu	dēļ	Salacas	baseina	upēs	
ūdens	līmenis	ievērojami	paaugstinājās.	Tas	izpostīja	
visus	uz	Salacas	upes	būvētos	nēģu	tačus,	tādā	veidā	
astoņiem	komerczvejniekiem	liedzot	veikt	turpmāko	
nēģu	zveju.	
	 Salacgrīvas	 novada	 nēģu	 zvejnieki	 tikās	 ar	 paš
valdības	vadītāju	Dagni	Straubergu,	lai	pārrunātu	ra
dušos	situāciju	un	lemtu,	ko	darīt	tālāk.	Salacgrīvas	
novada	dome	un	biedrība	Salacgrīvas nēģi	nosūtīja	
Zemkopības	 ministrijai	 (ZM)	 vēstules	 ar	 lūgumu	
atbalstīt	 nēģu	 zvejas	 komersantus	 Salacas	 upē,	 lai	
mazinātu	viņiem	nodarītos	zaudējumus	un	tie	varētu	
turpināt	šajā	sezonā	ieplānoto	nēģu	zveju.
	 Salacgrīvas	novada	dome	saņēmusi	atbildi	no	ZM	
uz	 vēstuli	Par zvejas limita izmantošanas papildu 
nosacījumu maiņu,	kurā	norādīts,	ka	ministrija	pie
ņem	 lēmumu	 par	 nēģu	 zvejas	 limita	 izmantošanas	
papildnosacījumu	maiņu	Salacas	upē	līdz	2020.	gada	
31.	janvārim	ar	nosacījumu,	ka	nēģu	murdi	tačos	
ir	izvietoti	Salacā	no	abiem	krastiem	tā,	lai	katrā	
tacī	ievietotie	murdi	neaizšķērso	vairāk	par	pusi	
no	ūdensteces	platuma.

Ilga Tiesnese

Ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais atstāj ierakstu grāmatā par Salacgrīvas ostu
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Salacgrīvas 
vidusskolēni tikās ar 
dzejnieci Ingu Gaili

	 25.	 novembrī	 Salacgrīvas	 vi
dusskolas	 11.	 klases	 skolēni	 bija	
uz	tikšanos	ar	dzejnieci	un	proza
iķi	Ingu	Gaili.	Šo	tikšanos	organi
zēja	 bibliokuģa	 komanda,	 tāpēc	
visus	klausītājus	kā	parasti	sagai
dīja	 Ginta	 Šīmaņa	 optimistiskais	
sauciens	Ahoi!.	
	 Tikšanās	 laikā	 rakstniece	 lika	
aizdomāties	 par	 dažādām	 globā
lām	problēmām,	jo	mūsu	pasaulē	
viss	nav	tikai	priecīgs	un	skaists.	
Parasti	 šādās	 sarunās	 rakstnie
kiem	 tiek	 vaicāts,	 kāds	 ir	 bijis	
viņu	 ceļš	 līdz	 rakstniecībai.	 Un	
ir	 dzirdēti	 dažādi	 stāsti.	 I.	 Gaile	
atzinās,	ka	viņa	jau	no	skolas	ga
diem	gribējusi	kļūt	par	rakstnieci.	
Pateicoties	 vecākiem,	 lasīt	 iemā
cījusies	jau	četru	gadu	vecumā,	ar	
aizrautību	 apguvusi	 grāmatu	 pēc	
grāmatas.	Vēlāk	atklājusi,	ka	tieši	
tās	palīdzējušas	saprast	–	viņa	var	
nebūt	 vientuļa.	 Tad,	 jau	 rak	stot	
dzejoļus,	 apzinājusies,	 ka	 tajos	
var	 būt	 patiesa,	 neliekot	maskas,	
nebaidoties	 citu	 viedokļu,	 atklāti	
rakstot	 par	 problēmām	 vai	 izjū
tām,	kas	ir	aktuālas.
	 Liela	 nozīme	 tajā,	 ka	 viņa	
kļuvusi	 rakstniece,	 ir	arī	Latvijas	
Kultūras	 akadēmijas	 pasniedzē
jiem	Gunāram	Bīberam	 un	 Janī
nai	 Kursītei,	 kuri	 devuši	 daudz	
padomu	 un	 ieteikuši	 pievērsties	
rakstniecībai	tajā	laikā,	kad	I.	Gai
le	 bija	 šīs	 augstskolas	 studente.	
Taču	 vecāki	 nebija	 iepriecināti,	
ka	meita	izvēlējusies	šādu	nodar
bošanos,	 un	 ieteikuši,	 lai	 dzejo
šana	viņai	paliek	kā	hobijs.	Tikai	
pēdējā	 laikā	pati	no	 tuvo	cilvēku	
puses	saņemot	atzinīgus	vārdus…	
Bet	par	tiem	rakstniecei	ir	milzīgs	
prieks.	
	 Rakstniece	 tikšanās	 laikā	 pa
stāstīja	 par	 savu	 jaunāko	 veiku
mu	 –	 prozas	 darbu	Skaistās,	 kas	

drīz	tiks	izdots.	Šī	grāmata	stāstīs	
par	 sievietēm	 koncentrācijas	 no
metnēs	Otrā	 pasaules	 kara	 laikā.	
Tēma	ļoti	sāpīga,	bet	viņa	uzsver,	
ka	jāizrunā	(jāizraksta)	visas	prob
lēmas	–	arī	tās,	par	ko	sākts	runāt	
tikai	pēdējā	laikā.	– Ar visu vēsturi 
ir jātiek galā! –	viņa	uzsvēra.	Tika	
lasīts	arī	neliels	fragments	no	jau
nā	 darba.	Tas	 lika	 ļoti	 pārdomāt,	
ko	 nācies	 izciest	 cilvēkam	 kara	
gados.	 Runājot	 par	 mūsdienām,	
dzejniece	 pieminēja	 arī	 feminis
mu,	 aktualizējot	 problēmas,	 kas	
sastopamas	mūsdienu	 sabiedrībā.	
Viņasprāt,	 ir	 taču	 saprotams,	 ka	
jābūt	 visu	 cilvēku	 līdzvērtībai	 –	
neatkarīgi	 no	 dzimuma,	 sociālās	
izcelsmes	un	 ādas	 krāsas.	Kultū
rai	 jābūt	 pilnai	 ar	 dažādām	 pie
redzēm.	 Viņa	 mazliet	 pievērsās	
arī	Aspazijas	 dzīvei,	 jo	 patlaban,	
šķiet,	 mēģina	 noliegt	 viņas	 mil
zīgo	 nozīmi	 latviešu	 literatūrā.	
Kam	tas	izdevīgi?	Kāpēc?	Rakst
niece	I.	Gaile	runāja	spilgti,	tieši,	
bieži	uzdodot	neērtus	 jautājumus	
un	arī	pati	uz	tiem	atbildot.	Mūs
dienu	pasaule	ir	tik	daudzveidīga,	
ātra,	krāsaina,	saspringta,	un	mēs	
nedrīkstam	 tajā	 pazaudēties.	 Pa
tiesās	dzīves	un	kultūras	vērtības	
ir	 un	 būs	 tās,	 kurām	 pateicoties,	
cilvēks	saudzēs	un	pasargās	mūsu	
mīļo	planētu.
	 Šī	 saruna	 ar	 dzejnieci	 katram	
lika	 aizdomāties,	 kā	 dzīvojam	
savu	dzīvi.	Vai	tā	ir	piepildīta,	ra
doša,	atbildīga?	Viņas	teiktos	vār
dus,	ka	katram	cilvēkam	jāizdara	
izvēles	 pēc	 savas	 sirdsapziņas,	
varam	ņemt	par	moto	katrs	savai	
dzīvei.	 Paldies	 par	 šo	 tikšanos	
bibliokuģa	 komandai	 –	 sarunas	
vadītājai	Liegai	Piešiņai,	G.	Šīma
nim	un	Hedvigai	Inesei	Podziņai.

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Izstāde Kad tēvzemes mīlestība 
bija noziegums

	 Novembrī	 Salacgrīvas	 vidus
skolā	skatāma	izstāde	Kad tēvze-
mes mīlestība bija noziegums,	ar	
ko	laipni	dalījās	Ainažu	jūrskolas	
muzejs.	Tā	vēsta	par	pretpadomju	
pagrīdes	organizāciju	Dzirkstele,	
kas	 Ainažos	 darbojās	 pagājušā	
gadsimta	50.	gados.	
	 Šobrīd,	 kad	 Latvija	 ir	 brīva,	
tik	 ļoti	 piemirsies,	 ka	 iespēja	
brīvi	 izteikt	savu	viedokli	un	iz
darīt	 savas	 izvēles	 mūsu	 tautai	
nav	 bijusi	 vienmēr.	 Par	 brīvību	
varam	pateikties	 tiem	drosmīga
jiem,	kuri	nebaidījās	runāt	un	pat	
rīkoties	apstākļos,	kad	doma	par	
neatkarīgu	 valsti	 varēja	 draudēt	
ar	 deportāciju.	Varoņu	 piemiņas	
brīdī	 Ainažos	 muzeja	 vadītāja	
Iveta	Erdmane	ir	minējusi:	– Ai-
naži ir vieta, kurā 1957. gadā 
tika uzvilkts Latvijas karogs. To 
izdarīja deviņi drosmīgi, bezbai-
līgi puiši, ne no kā nebaidīda-
mies. Tā toreiz bija liela drosme, 
cituprāt – pārgalvība, neapdomī-
ba. Visus garos okupācijas gadus 
Latvijā bija cilvēki, kuri dažādos 
veidos cīnījās pret padomju varu. 
Ainažos jau 1953. gadā Velta 
Rolmane, lai izjauktu vēlēšanas, 
bija izspraudusi pretpadomju 
skrejlapas. Vai šodien mēs varē-
tu brīvi stāvēt paši savā valstī, 

ja šādi cilvēki nebūtu bijuši? Vai 
tikai uz barikādēm padziedot, 
mēs būtu brīvu Latviju dabūjuši? 
Pilīti pa pilītei tā mums tika iegū-
ta. Šie puiši bija pirmās brīvības 
bezdelīgas mūsu pusē. Jau sākot 
šo pretpadomju darbību, puiši 
apzinājās, ko dara, un gatavojās 
sliktākajam iznākumam – cietu-
mam. Viņus visus arī izsūtīja uz 
vietu, kur dienas pilēja lēni un 
ļauni. Viņi nesa upuri, nesa krus-
tu ne sev, bet mums visiem, un, 
pateicoties viņu ciešanu upurim, 
varēja tapt brīva Latvija. Iedeg-
sim sveces šo mūsu deviņu dros-
mīgo puišu – Māra Buliņa, Raiņa 
Radziņa, Mārtiņa Strauta, Bruno 

Tīta, Gunta Tambora, Johana 
Kuka, Jura Sārta, Jura Jirgena 
un Arnolda Elstiņa – piemiņai.
	 Šie	puiši	 un	 citi	Latvijas	pat
rioti	 savas	 valsts	 un	 tautas	 labā	
atdeva	 dārgāko	 –	 veselību,	 ie
spēju	 būt	 kopā	 ar	 ģimeni,	 arī	
savu	 dzīvību.	 Novēlu	 mums	 arī	
ikdienā	 atcerēties	 vērtības,	 kas	
vieno	mūsu	 tautu:	 drosmi	 iestā
ties	pret	netaisnību,	spēku	stāvēt	
pāri	dzīves	nebūšanām	un	ticību	
tam,	 ka	 mēs	 varam	 pasauli	 pa
darīt	 labāku.	Vislielākais	paldies	 
I.	Erdmanei	par	atbalstu	un	iespē
ju	Salacgrīvas	vidusskolā	izvietot	
izstādes	materiālus!

Sanita Šlekone

bažu ceļi» – bija Limbažos, bet 
darbus veica vietējie. Labi pada-
rīja, un tas liecina, ka mēs varam.	
Sadarbība bija ļoti laba. Projektā 
nemaz nebija plānota nobrauk-
tuve uz akciju sabiedrību, bet to 
izbūvēja. Paldies par darbu! – 
pateicās	A.	Viļļa.
	 Ilze	Kalniņa	no	Ardagh Metal 
Packaging Latvia,	 sakot	 paldies	
būvniekiem,	 atzīmēja:	– Tas no-
teikti nebija viegli, ņemot vērā, 
ka mēs strādājam septiņas dienas 
nedēļā un 24 stundas diennaktī. 
	 Savukārt	 būvnieki	 pateicās	
SIA	 Salacgrīva Nord termināls 
par	izpalīdzēšanu	ar	lielo	tehniku.	
	 SIA	 Limbažu ceļi	 pārstāvis	
Māris	 Garklāvs	 arī	 pauda	 prie
ku	 par	 paveikto,	 bilstot,	 ka	 būv

niekam	viss	ir	vienkārši	–	jādara	
tas,	 ko	 paredz	 līgums.	– Paldies 
pašvaldībai par uzticēto iespēju 
būvēt! Liels paldies vietējiem uz-
ņēmējiem, iedzīvotājiem, projektā 
iesaistītajiem par pacietību un 
sadarbību, jo bez tās būtu daudz 
grūtāk. Visi projekta dalībnieki, 
manuprāt, veiksmīgi tika ar vi-
siem darbiem galā, – viņš	sacīja.
	 Transporta	 ielas	 pārbūves	
laikā	 veikts	 ceļa	 konstrukcijas	
pilna	 šķērsgriezuma	 remonts	 ar	
drenējošā	 slāņa	 un	 lietus	 ūdens	
kanalizācijas	 sistēmas,	 ietvju	 un	
brauktuves	 segumu	 izbūvi.	 No	
Pērnavas	 ielas	 līdz	 caurlaidei	 ir	 
6	 m	 plata	 brauktuve	 un	 1,5	 m	
plata	 ietve	 vienā	 pusē,	 otrā	 ir	 ar	
laukakmeņiem	 nostiprināta	 no

male,	 arī	 apgaismojums.	 Tālāk	
aiz	 caurlaides	 ēkas	 līdz	 pat	 zie
mas	ostai	izbūvēts	6	m	plats	ceļš	
un	nedaudz	šaurāka	–	1	m	plata	–	
ietve.	Uz	privātajiem	 īpašumiem	
izbūvētas	nobrauktuves.	
	 Kopējās	 projekta	 izmaksas	 –	
734	 594	 eiro,	 ERAF	 piešķirtais	
finansējums	ir	313	749	eiro,	pārē
jais	–	pašvaldības	ieguldījums.
	 Ģenerāluzņēmējs	 šajā	 objektā	
bija	SIA	Limbažu ceļi,	kas	ieklā
ja	 šķembu	 virskārtu	 un	 asfaltu,	
apakšuzņēmēji	SIA	Rubate	 izbū
vēja	lietus	ūdens	un	kanalizācijas	
vadus,	 SIA	 NOBE	 veica	 zemes	
darbus,	 uzstādīja	 apmales,	 savu
kārt	SIA	Eipls	ierīkoja	apgaismo
jumu.

Ilga Tiesnese

Jaunā Transporta 
iela Salacgrīvā

Pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji ir gandarīti – paveikts labs darbs

	 Īstenojot	 Eiropas	 Reģionālās	
attīstības	 fonda	 (ERAF)	 projek
tu	 Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Salac-
grīvas pilsētā,	Salacgrīvā	pabeig
ta	Transporta	ielas	(visā	tās	465	m	
garumā)	 pārbūve	 no	 krustojuma	
ar	 Pērnavas	 ielu	 līdz	 pat	 ziemas	
ostai,	 līdz	 uzņēmumam	 Ardagh 
Metal Packaging Latvia.
	 26.	 novembrī	 Salacgrīvas	
novada	 domes,	 būvnieku	 un	 uz
ņēmēju	 pārstāvji	 pieņēma	 šos	
paveiktos	 darbus.	 Uzrunājot	 uz
ņēmējus,	novada	domes	priekšsē
dētājs	Dagnis	Straubergs	uzsvēra,	
ka	 šis	 ir	 tāds	 gadsimta	 projekts:	 
– Pagāja ilgs laiks, līdz sakār-
tojām īpašumtiesības un šī iela 
nonāca pašvaldības īpašumā. 
Tad mums izdevās piesaistīt fi-
nansējumu, ko piešķir uzņēmēj-
darbības attīstībai. Tā bija valsts 
līmeņa cīņa. Nauda sākumā tika 
iedalīta attīstības centriem. Bet 
89 pašvaldības, tostarp Salac-
grīva, nav attīstības centri, to-
mēr mums izdevās izcīnīt tām  

33 miljonus eiro. Manā skatījumā 
ir uzbūvēta moderna, droša, kom-
fortabla iela. Aktīvi diskutējām, 
bija vairākas uzņēmēju, būvnieku 
un pašvaldības tikšanās. Būvnie-
cības laikā nebija lielu problēmu, 
bet tās, kas tomēr gadījās, tika 
atrisinātas. Būvnieki ņēma vērā 
arī ierosinājumus un ieteikumus. 
Paldies visiem projekta īstenoša-
nā iesaistītajiem!
	 Pašvaldības	vadītājs	vēl	infor
mēja,	ka	tuvākajā	laikā	Pērnavas	
un	 Transporta	 ielas	 krustojumā	
uzstādīs	informatīvo	stendu,	kurā	
katrs	 uzņēmējs	 varēs	 ievietot	
savu	 informāciju,	 un	 uzliks	 arī	
gājēju	pārejas	zīmi.
	 SIA	Salacgrīva Nord termināls 
pārstāvis	Aivis	 Karlsons	 uzteica	
būvniekus	 par	 uzlaboto	 iebrauk
šanas	 pagriezienu	 uz	 Transporta	
ielu.	 Smagais	 autotransports	 ta
gad	ērti	var	izdarīt	pagriezienu.	
	 Savukārt	 AS	 Brīvais vilnis 
pārstāvis	Arnis	Viļļa	labus	vārdus	
teica	par	vietējo	firmu,	pašu	uzņē
mēju	 darbu.	– “Galva” – «Lim-

Kultūras centrā apskatāmi  
Lilitas Līces darbi

	 Salacgrīvas	novada	kultūras	centrā	skatāma	Li
litas	 Līces	 darbu	 izstāde	 Salacas krastos.	 Māks
liniece	 dzimusi	 1948.	 gada	 16.	 maijā	 Salacgrīvā.	 
1968.	 gadā	 absolvējusi	 Rīgas	 Lietišķās	 māk	slas	
vidusskolu.	 1968.–1973.	 gads	 –	 studijas	 Latvijas	
Māk	slas	 akadēmijā	 interjera	 nodaļā.	 1995.	 gadā	
studijas	Mākslas	akadēmijas	maģistrantūrā,	 iegūts	
mākslas	maģistra	grāds.	Kopš	1984.	gada	Latvijas	

Mākslinieku	savienības	biedre.	Strādājusi	profesio
nālajā	 izglītībā	par	pasniedzēju	un	Eiropas	Savie
nības	 projektu	 vadītāju.	 Pašlaik	 brīvmāksliniece.	
Izstādēs	piedalās	kopš	1976.	gada.
	 Šajā	 izstādē,	 kā	 vēsta	 nosaukums,	 redzama	
māksliniecei	tik	mīļā	upe.	Darbu	idejas	tapušas,	pa
vadot	laiku	Salacgrīvā,	Salacas	krastos.

Inese Jerāne
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	 25.	oktobrī	projektu	konkursa	Iedzīvo-
tāji veido savu vidi	 vērtēšanas	 komisija	
devās	apskatīt,	 cik	veiksmīgi	 izdevies	 īs
tenot	astoņus	projektus,	kam	piešķirts	Sa
lacgrīvas	novada	domes	finansējums.
	 Ainažos	 īstenoti	 trīs	projekti	–	divi	no	
tiem	 blakus	 esošās	 daudzdzīvokļu	 mājās	
Krišjāņa	Barona	ielā	7.	Projektā	Labiekār-
tota pagalma vide	 atjaunotas	 braucamo	
daļu	 atdalošās	 apmalītes,	 iegādāti	 soliņi,	
bet	 projektā	 Sakārtots un drošs pagalms 
paplašināta	automašīnām	paredzētā	zona.	
Salacgrīvas	 domes	 finansējums	 katram	
projektam	–	500	EUR.	Projektā	Ar cieņu 
iesim baznīcā	atjaunotas	Ainažu	Sv.	Arsē
nija	 pareizticīgo	 baznīcas	 ieejas	 kāpnes.	
Projekts	 īstenots	 atbilstoši	 pieteikumam,	
tā	izmaksas	–	955	EUR.	Draudzes	pārstā
ves,	kuras	mūs	sagaidīja,	gan	teica,	ka	ar	
darbu	kvalitāti	nav	īsti	apmierinātas.
	 Salacgrīvā	 realizēti	 divi	 projekti.	
Biedrības	 Šūna	 projektā	 Pilsētas kaķis 
izveidots	 daudzu	 bērnu	 un	 jauniešu	 vidū	
atzinību	 ieguvušais	 aktīvās	 atpūtas	 lau
kums	 Pērnavas	 ielā,	 padarot	 pievilcīgu	
un	izmantojamu	vietu,	kur	līdz	tam	slējās	
neglīti	 pāļi.	Domes	finansējums	 šim	pro
jektam	–	1000	EUR.	Savukārt	Viļņu	ielas	 
9.	nama	pagalmā	projektā	Rekreācijas zo-
nas izveide	uzstādīts	galds	ar	soliem,	šim	
projektam	dome	piešķīra	295	EUR.
	 Lauvās	pie	 tautas	nama	biedrība	Svēt-
upes Lauva	projektā	izbūvēja	dēļu	grīdiņu
laukumu,	vispirms	demontējot	veco,	savu	
laiku	nokalpojušo.	Laukumu	izmanto	bas
ketbola	spēlei	un	savu	reizi	arī	brīvdabas	
pasākumu	 rīkošanai.	Blakus	 laukumiņam	
ierīkota	ugunskura	vieta.	Finansējums	šim	
projektam	–	837	EUR.
	 Svētciema	Rīgas	ielas	2.	un	4.	nama	ie
dzīvotāji,	īstenojot	projektu	Mūsu pagalmā 
ikvienai lietai sava vieta,	nobruģēja	lauku
mu	un	izveidoja	nojumi	šķiroto	atkritumu	
konteineru	 novietošanai,	 kas	 atvieglos	
atkritumu	 izvešanu	 un	 apsaimniekošanu	
abu	māju	 iedzīvotājiem.	Piešķirtais	finan
sējums	šim	projektam	–	500	EUR.
	 Liepupē	biedrība	Liepupe 26	 labiekār
toja	 pagalmu	 daudzdzīvokļu	 mājai	 Īsajā	
ielā	1	–	 tur	nobruģēts	celiņš	gar	māju	un	
pagalmā	 izveidots	 šķembu	 segums.	 Pro
jektam	 izlietotais	 domes	 finansējums	 –	
400	EUR.	
	 Jāpiebilst,	 ka	 pavasarī,	 izvērtējot	 ie
sniegumus,	 komisija	 lēma	 visiem	 daudz
dzīvokļu	 māju	 projektiem	 piešķirt	 sa

Vērtētāji iemēģina pilsētas trasi

Projekti izvērtēti

Vērtēšanas komisija apskata Ainažos īstenoto projektu

mazinātu	 finansējumu,	 t.i.,	 mazāk,	 nekā	
projekta	 pieteicēji	 vēlējās,	 lai	 atbalstītu	
iespējami	vairāk	projektu.	Tomēr	visi	 at
balstītie	projekti	realizēti,	 ieguldot	vairāk	
pašu	līdzfinansējuma.	Tikai	vienā	pagalmā	

iecerēto	darbu	apjoms	samazināts,	daļu	ie
ceres	atliekot	uz	nākamo	gadu.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu 

koordinatore

Elektronikas dienā 2019 piedalās 
arī Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolēni
	 Oktobrī	 tika	 saņemts	 Valsts	 izglītības	
satura	centra	apstiprinājums	Tehnoloģijas	
gada	 aktivitāšu	 pieteikumam	 projektam	
Nr.	 8.3.2.2/16/I/001	 Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai.	 Teh
noloģiju	 gada	 aktivitātes	 tiek	 īstenotas	
2019./2020.	 mācību	 gadā.	 Viena	 no	 plā
notajām	 aktivitātēm	 Krišjāņa	 Valdemā
ra	 Ainažu	 pamatskolas	 skolēniem	 bija	
Elektronikas dienas 2019	 apmeklējums	
9. novembrī	Rīgas	Tehniskās	universitātes	
(RTU)	 Elektronikas	 un	 telekomunikāciju	
fakultātes	 telpās.	 To	 organizēja	 Latvijas	
Elektrotehnikas	 un	 elektronikas	 rūpnie
cības	 asociācija	 sadarbībā	 ar	 RTU	 Elek
tronikas	 un	 telekomunikāciju	 fakultātes	
studentu	pašpārvaldi.	Pasākuma	apmeklē
juma	mērķis	bija	veicināt	skolēnu	interesi	
par	elektronikas	nozari	un	veidot	izpratni	
par	atbildīgu	rīcību	ar	elektroierīču	un	ba
teriju	atkritumiem,	 iepazīstot	 to	aizraujo
šā,	izglītojošā	un	atraktīvā	veidā.
	 Pasākumā	notika	elektronikas	konkurss	
Jaunais elektroniķis 2019,	 elektronikas	

pulciņu	darbu	izstāde,	miniizrāde	par	zaļu	
dzīvesveidu,	izglītojoša	spēle	Ko darīt ar 
veco datoru un baterijām – rīkojies vi-
dei draudzīgi! ar	 starptautisko	 inovāciju	
skolu,	 kā	 arī	 interaktīva	 darbnīca	 Bate-
riju ķīmija ar Laboratorium.lv.	 Paralēli	
notika	 seminārs	 skolotājiem	 par	 5G	 teh
noloģijām,	 vides	 monitoringa	 sensoriem	
un	 skaņas	 fiziku.	 Elektronikas	 konkurss	
norisinājās	zemākajā	un	augstākajā	sarež
ģītības	pakāpē,	un	uzdevums	bija	pēc	do
tās	shēmas	 izgatavot	vējdzirnavu	modeli.		 
8.	 un	 9.	 klases	 skolēni	 ar	 aizrautību	 pie
dalījās	visās	aktivitātēs	un,	braucot	mājās,	
teica,	 ka	 nākamgad	 obligāti	 jāpiedalās.	
Skolēnu	 ierosinājums	 ir,	 ka	 skolā	 arī	 ne
pieciešami	 tādi	 lodāmuri,	 ar	 kādiem	 viņi	
darbojās	konkursā,	un	ideāli	būtu,	ja	skolā	
būtu	elektronikas	pulciņš.	Āķis	lūpā	–	el
ektronika	viņus	ir	aizrāvusi!

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

fizikas un informātikas skolotāja

Kopā ar Viku uz 
bibliokuģa klāja
	 Salacgrīviešu	 biedrības	 Bibliokuģis 
«Krišjānis Valdemārs»	 Valsts	 kultūrka
pitāla	 fonda,	AS	 Latvijas Valsts meži	 un	
Vidzemes	 plānošanas	 reģiona	 atbalstītais	
projekts	Grāmata vieno Burtnieku ar jūru 
jau	pusē,	un	katra	tikšanās	bibliotēkās	un	
skolās	atnes	kaut	ko	jaunu.	Matīšos,	Ēvelē	
un	Rencēnos	rudenīgie	vēji	bibliokuģi	at
pūta	kopā	ar	dzejnieku	Viku	(Viktoru	Kal
niņu)	uz	klāja.
	 Sākumā	 gan	 pietauvojāmies	 Dikļu	
Medniekos,	kur	jau	30	gadu	dzejnieks	dzī
vo	spartiski	kā	aborigēns,	atzīstot,	ka	esot	
Dikļos	 rezidējošs	 rīdzinieks.	 Dikļu	 puse	
Vikam	nav	 sveša.	Te	 bērnībā	 radu	mājās	
kopā	 ar	 brāli	 Imantu	 aizvadīta	 ne	 viena	
vien	vasara.	Tagad	lauku	dzīves	ritms	Val
mieras	 tuvumā	 ir	 viņa	 ikdiena.	– Man ir 
indiāņu dzīvesveids, es veikalā kaut ko mi-
nimāli nopērku, pats audzēju to, kas dār-
zā, –	 stāsta	Viks.	Bibliokuģim	 tika	 rādīts	
sens	mantots	albums	ar	Latvijas	Republi
kas	 tvaikoni	Hercogs Jēkabs,	 kam	mastā	
ASV	 karogs,	 un	 degustācijai	 pasniegts	
Vika	mājas	vīns,	jo	visapkārt	Medniekiem 
ir	daudz	ābeļu	un	ogulāju.
	 Visiem,	kuri	nonākuši	Dikļos,	vienmēr	
tiek	 rādīts	Vika	pasaku	parks,	kur	nu	 jau	
13	gadu	mīt	viņa	varoņi.	– Būtībā, ja man 
nebūtu pašam savu bērnu, diezin vai es 
būtu rakstījis pasakas, –	atzīst	dzejnieks.	
Kurš	 gan	 nepazīst	 Sarežģīto	 zvirbulēnu,	
Klaidu	pasaku	zemē,	 tīdžerēnu	Ņuku	vai	
Dinīti!	Bibliokuģim	īpaši	 tuvs	 ir	krājums	
Zemūdens bara lielā diena,	par	ko	autors	
savulaik	saņēmis	Pastariņa	prēmiju.
	 Tikāmies	tieši	pirms	VEF	Kultūras	pilī	
gaidāmā	lielkoncerta	Kalniņš & Kalniņš / 
Vikam 80,	kurā	piedalījās	grupa	Turaidas 
roze	un	solisti	Olga	Rajecka,	Uģis	Roze	un	
Zane	Gudrā.	Pēc	tam	šis	koncerts	bija	plā
nots	Liepājā.	Tieši	Liepājas	 teātrī	 pirmo
reiz	izskanēja	Imanta	un	Viktora	kopdarbi	– 
	izrādes	Princis un ubaga zēns	(1968)	un	
Trīs musketieri	(1969),	kuru	dziesmas	jau	
sen	kļuvušas	par	klasiku	visu	paaudžu	ro
mantiķiem.
	 Jāpiekrīt	 mūsu	 viedajiem	 literatūrkriti
ķiem,	kuri,	sekojot	līdzi	procesiem	drukātā	
vārda	pasaulē,	atzinuši,	ka	Viks	nav	zaudē
jis	nenieka	no	savas	 indiāņa	filozofijas	un	
vienkāršības,	 un	 ceļa	 posmā	 Dikļi	 –	Val
miera	 viņu	 joprojām	 var	 sastapt,	 balsojot	
mašīnas.	Šoreiz	patīkams	izņēmums	–	visi	
kopā	spējām	uzvilkt	bibliokuģa	buras.

Gints Šīmanis

Salacgrīviešus uzrunā Jūras 
spēku komandieris

	 Salacgrīviešiem	 Latvijas	 Universitātes	
Akadēmiskā	bibliotēka	 jau	vairākus	gadus	
ir	 lieliska	vieta	 izziņai	un	draudzīgām	 tik
šanās	reizēm,	jo	to	ar	Piejūras	novadu	sais
ta	 sadarbības	memorands.	Lāčplēša	dienas	
priekšvakarā	 bibliotēkas	 direktores	 Ventas	
Koceres	 laipni	 ielūgti,	 Salacgrīvas	 vidus
skolēni	 tur	 iepazinās	ar	Misiņa	bibliotēkas	
bagātajiem	 krājumiem	 un	 tikās	 ar	 amatā	
nule	 apstiprināto	 Latvijas	 Jūras	 spēku	 ko
mandieri	jūras	kapteini	Kasparu	Zelču.	Bib
liokuģa	 Krišjānis Valdemārs	 komandai	 tā	
bija	patīkama	atkalredzēšanās,	jo	pagājušajā	
gadā	kopā	ar	K.	Zelču	viņi	mudināja	jaunie
šus	uz	jūru	Latgales	skolās	un	bibliotēkās.
	 Šogad	 Jūras	 spēku	 komandieris	 sveica	
vidzemniekus,	jo	tieši	šī	tikšanās	noslēdza	
akciju	Grāmata vieno Burtnieku ar jūru,	
kurā	 kopā	 ar	 Salacgrīvas	 novada	 skolē
niem	piedalījās	arī	jūru	un	grāmatas	mīloši	
jaunieši	no	Valmieras,	Viesturiem,	Alojas,	
Ungurpils,	 Puikules,	 Vilzēniem,	 Brasla
vas,	Matīšiem,	Ēveles,	Rencēniem,	Rama
tas,	 Sēļiem	 un	 Skaņkalnes	 –	 pavisam	 no	 
19	skolām	un	bibliotēkām,	kur	tapuši	zīmē
jumi	un	esejas	par	Latviju	kā	jūras	valsti.	
	 Misiņa	 bibliotēkas	 zālē	 tika	 atvērta	 ar	
bibliokuģa	 līdzdalību	 tapusī	 grāmata	 Lat-
vijas Kara flotei – 100,	 tiekoties	ar	rakstu	
autori	Anitu	Freibergu	un	fotomākslinieku	
Valdi	Braunu.	K.	Zelčs	mudināja	vidussko
lēnus	izvēlēties	ar	jūru	saistītas	profesijas,	

jo	profesionālais	militārais	dienests	Latvi
jas	Jūras	spēkos	ir	goda	un	cieņas	lieta.
	 Salacgrīviešiem	un	viņu	jaunajiem	drau
giem	no	visas	Vidzemes	tā	bija	ļoti	piesāti
nāta	diena,	 kas	 aizsākās	 ar	 sardzes	maiņu	
pie	Brīvības	pieminekļa.	Tūdaļ	pēc	tās	viņi	
apmeklēja	 Goda	 istabu	 un	 pakāpās	 līdz	
Mātes	 Latvijas	 tēlam	 pieminekļa	 smailē.	
Šie	mirkļi	ir	neizmirstami!	Rīgas	Latviešu	
biedrības	(RLB)	namā	piejūriešus	sagaidīja	
kinorežisors	Jānis	Streičs	un	Latvijas	strēl
nieku	 tērpos	 ģērbti	 vīri	 –	 te	 radošā	 grupa	
klātesošos	 iepazīstināja	ar	 jaunās	aktierfil
mas	Dvēseļu putenis	tapšanas	gaitu	un	va
roņiem.	RLB	priekšsēdētājs	Guntis	Gailītis	
un	bijušais	aizsardzības	ministrs	spēkavīrs	
Raimonds	 Bergmanis	 mudināja	 skolēnus	
kopīgi	 nofotografēties	 ar	 Dvēseļu puteņa 
režisoru	Dzintaru	Dreibergu	un	galvenās	lo
mas	atveidotāju	Oto	Brantevicu,	kurš	ir	viņu	
vienaudzis.	J.	Streiča	stāsts	par	RLB	laiku	
lokos	 vēlreiz	 apliecināja,	 ka	 latviešu	 gā
jums	pretim	neatkarībai	ir	neaizmirstams	– 
tas	 ir	 varoņu	 laiks.	 Ļoti	 cerams,	 ka	 šādas	
tikšanās	bagātinās	jauniešu	iztēli	un	veidos	
pārliecību,	ka	arī	katrs	no	viņiem	var	kļūt	
par	kapteini	uz	sava	kuģa.
	 Paldies	 projekta	 Grāmata vieno Burt-
nieku ar jūru	 atbalstītājiem	 –	 Vidzemes	
plānošanas	reģionam,	Valsts	kultūrkapitāla	
fondam	un	AS	Latvijas Valsts meži.

Gints Šīmanis
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Salacgrīvas vidusskolas skolēni iepazīst  
Latvijas kultūras vērtības

	 8.	 novembrī	 Salacgrīvas	 vi
dusskolas	 skolēni	 iniciatīvā	Lat-
vijas skolas soma	 devās	 izglīto
jošā	 mācību	 vizītē	 uz	 Rīgu,	 lai	
iepazītu	Latvijas	mākslas	un	kul
tūras	 vērtības,	 kā	 arī	 apmeklētu	
kultūrvēsturiskus	objektus,	kas	ir	
nozīmīgi	Latvijas	vēsturē.	Vizīte	
notika	 sadarbībā	 ar	 Salacgrīvas	
pilsētas	 bibliotēku	 un	 biedrību	
Bibliokuģis «Krišjānis Valde-
mārs».	
	 Šajā	 patriotisko	 noskaņu	 pil
najā	 laikā	 pēc	 ziedu	 nolikšanas	
pie	 Brīvības	 pieminekļa	 jaunie
šiem	bija	vienreizēja	 iespēja	ap
meklēt	 pieminekļa	 Goda	 istabu,	
ko	 var	 izdarīt,	 tikai	 īpaši	 piesa
kot	 vizīti.	 Ejot	 uz	 turieni,	 bija	
iespēja	 redzēt	 sardzes	 maiņu.	
Par	Brīvības	 pieminekli	 izzinoši	
pastāstīja	Mārīte	 Šēnberga.	 Jau
nieši	 uzzināja	 par	 Goda	 istabas	
izveidi	 un	 to,	 kā	 tapis	 Brīvības	
piemineklis.	 Pēc	 tam	 skolēniem	
bija	 iespēja	 uzkāpt	 pieminekļa	
augšā	 pie	Mātes	 Latvijas	 un	 re
dzēt	 Rīgu	 no	 aptuveni	 deviņu	
stāvu	augstuma.	Brīnišķīgs	skats!	
Daudzi	to	arī	iemūžināja	fotogrā
fijās.	 Nokāpjot	 lejā,	 visiem	 bija	
tas	 gods	 un	 iespēja	 ierakstīt	 no
vēlējumu	Goda	 grāmatā.	 9.	 kla
šu	 meitenes	 Līva	 Priekule	 un	
Ance	Kalniņa	raksta:	– Pieveicot  

136 pakāpienus, nokļuvām vis-
tuvāk Brīvības zvaigznēm. Rīga 
bija zem mūsu kājām! Tas radīja 
lepnuma sajūtu. Mums ilgi atmi-
ņā paliks šis brauciens kopā ar 
jautro kuģa kapteini Gintu Šīma-
ni, Salacgrīvas pilsētas un skolas 
bibliotekārēm. Paldies Valentīnai 
Kalniņai par atbalstu!
	 Nākamā	 apmeklējuma	 vie
ta	 bija	 Rīgas	 Latviešu	 biedrības	
nams.	 Visas	 vizītes	 garumā	 ar	
skolēniem	 kopā	 bija	 slavenais	
latviešu	režisors	Jānis	Streičs	un,	
protams,	gide.	J.	Streičs	pastāstī
ja	par	nama	vēsturi,	tā	telpām	un	
to,	kas	pašreiz	 tur	notiek	un	kas	
noticis	 kādreiz.	 Šī	 nama	 plašās	
telpas	 ir	 patiesi	 greznas	 un	 sen
laicīgas.	Esot	tur,	skolēniem	bija	
iespēja	apmeklēt	jaunās	aktierfil
mas	Dvēseļu putenis	konferenci,	
kur	satika	Latvijā	pazīstamas	per
sonas,	tostarp	bijušo	aizsardzības	
ministru	 Raimondu	 Bergmani,	
kurš	mums,	salacgrīviešiem,	vel
tīja	labus	vārdus.	
	 Pēdējā	todien	apmeklētā	vieta	
bija	 Latvijas	 Universitātes	Aka
dēmiskā	 bibliotēka,	 kur	 jaunie
šus	mīļi	uzņēma	direktore	Venta	
Kocere.	Skolēni	tika	iepazīstināti	
ar	Misiņa	bibliotēkas	bagātajiem	
krājumiem.	 Viņi	 piedalījās	 grā
matas	Latvijas Kara flotei – 100 

atvēršanas	 svētkos,	 tiekoties	 ar	
pašu	grāmatas	autori	Anitu	Frei
bergu	 un	 fotomākslinieku	 Valdi	
Braunu.	 Bija	 arī	 iespēja	 dzirdēt	
jūras	 kapteini	 Kasparu	 Zelču,	
kurš	 mudināja	 jauniešus	 izvēlē
ties	ar	jūru	saistītas	profesijas,	jo	

tās	ir	goda	un	cieņas	lieta.
x   x   x

	 Šī	 raksta	 tapšanā	 izmantoti	
Līvas	Priekules,	Ances	Kalniņas,	
Adriana	 Gintera	 un	 Alitas	 Nu
mures	 veidoto	 rakstu	 fragmenti.	
Paldies	 jauniešiem	par	dalīšanos	

pieredzē,	paldies	Hedvigai	Inesei	
Podziņai,	G.	Šīmanim,	V.	Kalni
ņai,	Intai	Balodei,	Ilonai	Antono
vai,	Inārai	Kosītei	un	Evijai	Ko
sīteiViļķinai.

Salacgrīvieši Rīgas Latviešu biedrības namā

Salacgrīvas skolēni izveido 
savu avīzi

	 Kā	 sagatavoties	 veiksmīgai	
dienai?	Kā	 veidot	 pozitīvus	mā
cīšanās	 paradumus?	 Kas	 jauns	
modes	 un	 tehnoloģiju	 pasaulē?	
Atbildes	 uz	 šiem	 jautājumiem	
var	atrast	Salacgrīvas	vidusskolas	
jaunajā	 avīzē	 Starpbrīdis.	 Ide
jas	 autors	 ir	 apņēmīgais	 6.a	 kla
ses	skolēns	Adrians	Ginters,	kurš	
avīzes	 veidošanā	 iesaistījis	 gan	
domubiedrus	 no	 skolēnu	 vidus,	
gan	 pedagogus.	 Pirmais	 avīzes	

numurs	 izdots	4.	 novembrī.	Tajā	
ir	intervijas	ar	Salacgrīvas	vidus
skolas	pedagoģēm	Laimdotu	Pel
ši	un	Mariku	Zeidmani,	fakti	par	
skolu	un	saistoši	atjautības	uzde
vumi,	tai	skaitā	slēpņošana.	Adri
ana	mērķis	nākotnē	ir	veidot	savu	
mācību	uzņēmumu,	veicot	avīzes	
redaktora	 pienākumus.	 Paldies	
Adrianam	 un	 viņa	 radošajai	 ko
mandai!	Lai	izdodas!

Sanita Šlekone

	 22.	 oktobra	 pēcpusdienā	 uz	
gadskārtējo	rudens	ražas	pasāku
mu	Liepupes	bibliotēkā	pulcējās	
apmeklētāji	 ar	 līdzi	 paņemtiem	
augļiem	 un	 dārzeņiem,	 lai	 uzzi
nātu,	ko	nozīmē	karvings.	Nodar
bību	vadīt	ieradās	Inga	no	kaimi
ņu	 novada.	 Karvings	 kulinārijā	
ir	 augļu	 un	 dārzeņu	 dekoratīvas	
griešanas	 māksla,	 lai	 noformētu	
svētku	 galdus.	 Lai	 realizētu	 ie
cerēto	augļa	vai	dārzeņa	dekoru,	
ir	nepieciešama	ideja,	droša	roka	
un	ļoti	ass,	spics	nazis.	
	 Ne	uzreiz	pasākuma	dalībnie
kiem	izdevās,	kā	gribētos,	tomēr	
vēlāk	 naži	 kļuva	 paklausīgāki	
un	 rokas	 prasmīgākas.	 Mūsu	

vidū	 bija	 viens	 vīrietis	 –	 Jānis,	
kuram	 šis	 rūpīgais	 darbs	 veicās	
vislabāk.	 No	 sarkanās	 paprikas	
uzplauka	 tulpju	 un	magoņu	 zie
di,	 zilie	 sīpoli	 pārtapa	 skaistās	
ūdensrozēs,	puravs	pārvērtās	par	
kuplu,	 spurainu	 krizantēmu.	 No	
gurķa	 veidojām	 dažādu	 formu	
lapiņas,	burkāna	strēmelītes	pār
tapa	nelielos	ziediņos.	Sārtie	 ru
dens	 āboli	 dižojās	kā	gulbji.	No	
melones	 tapa	 groziņš,	 ko	 pildīja	
meloņu	bumbiņas.	Lai	šīs	iegūtās	
idejas	 turpmāk	 varam	 izmantot	
svētku	mielastu	rotāšanā!

Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Atnāc, uzzini un pamēģini!

	 Salacgrīvas	 vidusskolas	
11.	klases	skolēni	15.	oktobrī	de
vās	 izzinošā	mācību	vizītē	mūsu	
novadā.	 Literatūras	 stundās	 viņi	
iegūst	zināšanas	par	 jaunlatviešu	
kustību	 un	 izcilākajiem	 jaunlat
viešiem,	tāpēc	devāmies	uz	Aina
žu	jūrskolas	muzeju,	lai	uzzinātu	
par	 Krišjāņa	 Valdemāra	 –	 izcilā	
jaunlatvieša	 –	 darbību	 un	 nopel
niem	 latviešu	 tautas	 un	 kultūras	
vēsturē.	 Lai	 priekšstats	 būtu	 pil
nīgāks,	 protams,	 neizpalika	 eks
kursija	 pa	Ainažiem,	 apmeklējot	
visas	nozīmīgās	šīs	pilsētiņas	vie
tas.
	 Ainažos	 uzplaukums	 bija	 no	
1864.	 gada,	 kad	 tika	 atvērta	 jūr
skola,	 līdz	 Pirmajam	 pasaules	
karam.	Ainažu	 jūrskolas	 muzejā	
uzzinājām	 vairāk	 par	 laiku,	 kad	
tur	 valdīja	 ekonomikas	 uzplau
kums	 un	 bija	 rosīga	 sabiedriskā	
dzīve.	 1864.	 gadā	 Ainažos	 tika	
atvērta	 pirmā	 tā	 saucamā	 jaunā	
tipa	 jūrskola.	K.	Valdemāra	aici
nāti,	 turīgākie	 apkaimes	zemnie
ki	 ziedoja	 līdzekļus,	 lai	 varētu	
šo	 skolu	nodibināt.	Mācības	 tajā	

bija	par	brīvu	un	mācīties	varēja	
dzimtajā	valodā.	Ainažu	jūrskola	
ir	aizsākums	latviešu	nacionālajai	
jūrniecībai,	 un	K.	Valdemāra	 ai
cinājums	Latvji, brauciet jūriņā, 
zeltu krājiet pūriņā! nav	zaudējis	
nozīmi	arī	šodien.
	 Klausoties	 gides	 stāstījumā	
un	aplūkojot	muzeja	eksponātus,	
varēja	 daudz	 uzzināt	 par	 skolas	
darbību,	 izcilajiem	 skolotājiem	
un	izcilajiem	kapteiņiem.	Var	no
vērtēt	 jūrnieku	 uzņēmību,	 izturī
bu,	 drosmi,	 būvējot	 kuģus	 un	 ar	
tiem	 dodoties	 vai	 visas	 pasaules	
lielajos	ūdeņos.
	 Ainažu	ugunsdzēsības	muzejā	
uzzinājām	 par	 Ainažu	 brīvprātī
go	ugunsdzēsēju	vēsturi.	Muzejs	
izvietots	 vienā	 ēkā	 ar	 biedrības	
telpām,	 tāpēc	varējām	 iepazīt	 ne	
tikai	 muzeja	 eksponātus,	 bet	 arī	
redzēt	 transportu	 un	 ekipējumu,	
ar	ko	ugunsdzēsēji	strādā	ikdienā.
	 Mācību	 vizītes	 laikā	 apskatī
jām	visu	 ievērības	cienīgo	Aina
žos.	Par	pagātnes	varenību	liecina	
Ainažu	 mols.	 Ainažu	 bāka,	 kas	
celta	 1930.	 gadā,	 joprojām	 rāda	

jūrniekiem	 ceļu,	 bet	 1926.	 gadā	
būvētā,	 kas	 pēc	 nogrimšanas	 iz
celta	 un	 uzstādīta	Valdemāra	 ie
las	malā,	 ir	kultūras	piemineklis.	
Par	 seno	 godību	 liecina	 arī	 Sta
cijas	 māja	 un	 Veides	 pils,	 tikai	
ļoti	 žēl,	ka	 tā	pamazām	 iet	bojā.	
Pa	 ceļam	 bijām	Ainažu	 estrādē,	
kas	 tapusi	 pirmā	 pilsētas	 mēra	
J.	Asara	kādreizējā	dārzā,	un	pie	
viņa	piemiņas	akmens.	Eskursijas	
beigās	 atgriezāmies	 pie	 jūrniecī
bas	tēmas	–	Ainažu	veco	jūrnieku	
kapos	pieminējām	izcilo	kapteiņu	
mūžus.
	 Uzskatu,	ka	katram	pēc	 šādas	
ekskursijas	ir,	ko	pārdomāt.	Veco	
jūrnieku	dzīvesstāsti	ir	iedvesmo
joši.	Jaunlatvieši	tik	daudz	devuši	
latviešu	 tautai,	 ka	 ne	 velti	 viņu	
darbības	 laiku	 dēvē	 par	 tautas	
pirmo	atmodu.	Mēs	varam	 lepo
ties,	 ka	 latviešu	 tautai	 ir	 bijuši	
šādi	vīri,	un	paņemt	arī	sev	kaut	
mazliet	viņu	mērķtiecības,	uzņē
mības,	strādīguma.

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

Vidusskolas 11. klase izzinošā  
mācību vizītē mūsu novadā

Salacgrīvas vidusskolēni pie Ainažu ugunsdzēsības muzeja kopā ar tā vadītāju Sarmīti Vildi
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Salacgrīvas skolēni  
bibliotēkā tiekas ar 

rakstnieku Osvaldu Zebri 
	 14.	oktobrī	Salacgrīvas	vidus
skolas	 10.	 un	 11.	 klašu	 skolēni	
apmeklēja	 Salacgrīvas	 bibliotē
ku,	lai	tiktos	ar	rakstnieku	Osval
du	Zebri.	To	organizēja	Biblioku
ģa	 komanda,	 tāpēc	 neiztrūkstoši	
bija	Ginta	Šīmaņa	ievadvārdi,	bet	
sarunu	vadīja	Liega	Piešiņa.
	 Sarunas	temati	bija	dažādi.	Sā
kumā	rakstnieks	izteica	savu	vie
dokli	par	to,	kas	ir	laba	grāmata.	
Viņaprāt,	galvenais	kritērijs	–	vai	
lasītājam,	 kurš	 izlasa	 grāmatu,	
ir	 interese,	 kas	notiek	 ar	grāma
tas	varoņiem	vēlāk.	Nenoliedza
mi	 svarīga	 loma	 ir	 aizraujošam	
sižetam	 un	 rakstnieka	 valodai,	
lai	 tā	 uzrunātu	 lasītāju.	 Pats	 au
tors	 gadus	 divpadsmit	 darbojas	
rakstniecībā,	ir	izdots	viņa	stāstu	
krājums	un	trīs	romāni.	Viņa	dar
bi	 ir	 augstu	 novērtēti,	 saņemtas	
balvas.	2017.	gadā	tika	iegūta	Ei
ropas	Savienības	balva	literatūrā,	
kas	dod	 iespēju	kā	mazo	valodu	
valstu	 pārstāvim	 publicēties	 ār
valstīs,	 tā	 iekarojot	 turienes	grā
matu	tirgu.	Romāns	Gaiļu kalna 
ēnā	ir	tulkots	jau	astoņās	valodās.	
	 O.	 Zebris	 ļoti	 interesanti	 iz
stāstīja,	 kā	 notiek	 pats	 literāro	
darbu	radīšanas	process,	kas	no
tiek	pēc	 tam,	 lai	 grāmatu	varētu	
publicēt,	kas	nepieciešams,	lai	tā	
varētu	nonākt	ārvalstu	tirgū.
	 Jauniešiem	 ļoti	 saistošas	 li
kās	 atbildes	 uz	 jautājumiem,	 kā	
rakstnieks	nonācis	līdz	literārajai	
darbībai,	jo	izrādās,	ka	skolas	lai
kā,	 lai	 gan	 jau	 rakstījis	 domrak
stus	 netradicionālās	 formās,	 nav	
bijusi	 doma	 kļūt	 par	 rakstnieku.	
O.	Zebris	 arī	 uzsvēra,	 ka	 dzīves	
laikā	mainās	intereses,	tāpēc	ir	ti
kai	saprotami,	ka	daudzi	jaunieši	
vidusskolas	gados	vēl	nemaz	īsti	
nezina,	 ko	grib	 dzīvē	darīt.	 Pats	
viņš	strādājis	dažādus	darbus.	Ta
gad	pamatnodarbe	ir	žurnālistika,	
lai	varētu	nodrošināt	iztiku.	Tikai	
ar	 rakstniecību	 nopelnīt,	 viņa

prāt,	Latvijā	nevar.	
	 Atsevišķs	 temats	 sarunā	 bija	
par	 romānu	 Māra.	 Rakstnieks	
izstāstīja	par	 tā	 tapšanu,	 atklājot	
pārsteidzošus	 momentus.	 Daudz	
mācījies	un	guvis	no	sava	pusau
dža	dēla,	bet	uz	jautājumu,	kāpēc	
izvēlēts	 meitenes	 tēls,	 atbildēja,	
ka	 speciāli	 uzkrāvis	 pārbaudīju
mu	 nastu	 trauslai	 meitenei,	 lai	
redzētu,	 kā	 viņa	 šīs	 problēmas	
risinās.
	 Klausoties	 viesī,	 jaunieši	 uz
zināja	gan	par	rakstnieka	profesi
jas	aizkulisēm,	gan	par	radīšanas	
procesu,	 tāpat	 guva	 ieskatu	 grā
matu	tulkošanas	un	tirdzniecības	

jomā.	Secinājums	gan	 ir	viens	–	
būt	 rakstniekam	 nav	 viegli.	 Nā
kotnei	 jaunieši	 var	 paturēt	 prātā	
O.	Zebra	novēlējumu	katram	at
rast	to	jomu,	kas	interesē,	un	tajā	
gūt	panākumus.	Bet	atcerēties,	ka	
ne	vienmēr	agrā	jaunībā	to	varam	
apzināt	un	mērķtiecīgi	uz	to	vir
zīties,	 jo	 intereses,	 tāpat	 kā	 pats	
cilvēks,	ir	mainīgas.	
	 Paldies	rakstniekam	par	tikša
nos,	paldies	L.	Piešiņai	un	Hed
vigai	Inesei	Podziņai.

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu 

valodas skolotāja

Tikšanās bibliotēkā

Salacgrīvas vidusskolas  
10. un 11. klases skolēni 

iepazīst rakstnieci  
Gunu Rozi

	 30.	 septembrī	 Salacgrīvas	 vi
dusskolas	 10.	 un	 11.	 klases	 sko
lēni	 devās	 uz	 Salacgrīvas	 biblio
tēku,	lai	tiktos	ar	rakstnieci	Gunu	
Rozi.	 Šo	 pasākumu	 organizēja	
bibliokuģis	 Krišjānis Valdemārs.	
Skolēniem	tā	bija	 lieliska	 iespēja	
uzzināt	 par	 rakstnieka	 profesiju,	
radīšanas	 procesu	 un	 vienkār
ši	 klausīties	 interesantā	 sarun
biedrā.	 Sarunu	 jau	 ierasti	 vadīja	
kultūržurnāliste	 Liega	 Piešiņa,	
klāt	 neiztrūkstoši	 bija	 arī	 biblio
kuģa	stūrmanis	Gints	Šīmanis.
	 L.	 Piešiņa	 sarunu	 aizsāka	 ar	
jautājumiem,	kas	ir	aktuāli	arī	jau
niešiem,	piemēram,	par	ko	vēlējās	
kļūt	 G.	 Roze,	 kad	 viņa	 mācījās	
vidusskolā.	Tajā	 laikā	 viņai	 inte
resēja	 mežsarga,	 bērnudārza	 au
dzinātājas,	 redaktores	 un	 režiso
res	profesija.	Interesanti,	ka	dzīvē	
viņa	 lielākā	 vai	 mazākā	 mērā	 ir	
saistīta	 ar	 visām	 šīm	 profesijām.	
Saistībā	 ar	 savu	hobiju	–	 ceļoša 
nu	–	nākas	bieži	būt	dabā,	kas	vi
ņai	 ir	 ļoti	nozīmīgi.	Savulaik	va
dījusi	 bērnu	 teātra	 studiju,	 bijusi	
arī	 žurnālu	 un	 grāmatu	 redakto
re	 un	 svētku	 režisore.	 Visu,	 kas	
rakstniecei	 patīk,	 viņa	 arī	 dara,	
pierādot	 to,	 ka	 savus	 sapņus	 var	
piepildīt	jebkurš.	Strādājot	žurnā
listikā,	G.	Roze	sapratusi,	ka	viņai	
ir	 daudz	 vairāk	 sakāmā,	 nekā	 to	
pieļauj	žurnālistikas	tā	saucamais	
rāmis.	 Tā	 radās	 populārākais	 
darbs	 –	 romāns	 101. kilometrs.	

Dažus	gadus	rakstniece	dzīvojusi	
no	mums	netālajā	Brīdagā	–	vie
nā	 no	 tuvās	 trimdas	 punktiem	
Padomju	 Latvijā.	 Meklējot	 savu	
tuvinieku	 saistību	 ar	 šo	 vietu,	
daudz	pētījusi	vēstures	materi	ālus	
un	citu	cilvēku	dzīvesstāstus.	Vē
lāk	 kritiķi	 ļoti	 atzinīgi	 novērtēja	
dokumentālām	 detaļām	 bagāto	
likteņstāstu.	
	 Vēl	 viņai	 iznākušas	 grāmatas	
Zemenes ar pienu,	 Sadursme.	
Šogad	 iznāca	 apjomīgais	 darbs	
Kungs Tukums	(vēsturiskā	apriņķa	
literatūras	almanahs	17.–21.	gs.),	
kam	viņa	ir	sastādītāja.	
	 Tikšanās	 laikā	 rakstniece	
daudz	 runāja	 arī	 par	 radīšanas	
procesu,	atbildēja	uz	jautājumiem	
par	 viņas	 attieksmi	 pret	 vēsturi,	
par	 rakstura	 īpašībām,	kas	palīdz	
būt	 interesantam	 cilvēkam,	 par	
radošumu,	 literārās	 gaumes	 vei
došanu	un	daudz	ko	 citu.	Atziņu	
no	 šīs	 tikšanās	 ir	 daudz,	 bet	 kā	
ceļamaize	 katram	 var	 būt	 viņas	
teiktie	vārdi:	– Kas ir radošums? 
Tā ir spēja redzēt citādāk un to 
prast parādīt arī citiem. Kāpēc 
jālasa grāmatas? Lasīšana liek 
cilvēkam domāt. Paldies	biblioku
ģa	komandai	–	G.	Šīmanim,	He
dvigai	Inesei	Podziņai,	L.	Piešiņai	
un	rakstniecei	G.	Rozei	par	intere
santo	stāstījumu!

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

 Jau	 ceturto	 gadu	 konkurss 
Ventspils IT challenge	1.–12.	kla
šu	skolēnus	no	Latvijas,	Lietuvas	
un	 Igaunijas	 aicināja	 sacensties	
un	pierādīt	savas	prasmes	radošā	
tehnoloģiju	pielietošanā.	Šo	kon
kursu	 organizē	Ventspils	Digitā
lais	 centrs	 ar	 Ventspils	 pilsētas	
domes	 atbalstu.	 Tas	 norisinājās	
divās	 kārtās	 četrās	 vecuma	 gru
pās.	
	 23.	oktobrī	noslēdzās	konkursa	
neklātienes	kārta.	Interese	par	da
lību	bijusi	liela,	jo	šogad	konkur
sam	pieteicās	skolēni	no	221	izglī
tības	iestādes.	Pavisam	reģistrējās	
533	 komandas:	 370	 no	 Latvijas,	
76	 no	 Lietuvas,	 72	 no	 Igaunijas	

un	 15	 no	 Somijas.	 Labākās	 no	
tām	tika	aicinātas	uz	Ventspili	no	 
13.	 līdz	 15.	 novembrim	 sacens
ties	lielajā	finālā.	Liels	bija	mūsu	
prieks,	ka	arī	Krišjāņa	Valdemāra	
Ainažu	pamatskolas	4.	klases	ko
manda,	 kurā	 bija	 Emīlija	 Num
mure,	 Estere	 Līdaka	 un	 Deivids	
Irbēns,	 bija	 uzaicināta	 uz	 finālu.	
Šajās	 dienās	 skolēni	 varēja	parā
dīt	sevi,	radoši	pildot	fināla	uzde
vumus,	 gūt	 milzīgu	 pieredzi	 un	
ticību	sev,	kā	arī	baudīt	Ventspils	
viesmīlību	 un	 iegūt	 jaunus	 drau
gus.	

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja

Ainažnieki Ventspilī

Krišjāņa Valdemāra Ainažu 
pamatskolas skolēni 
konkursa Ventspils  
IT challenge finālā

 Krišjāņa	 Valdemāra	 Ainažu	
pamatskola	 par	 projektu	 Rokas-
grāmata skolotājiem, skolēniem 
un sliņķiem par siltumu	 iegu
va eTwinning	 Nacionālo	 balvu.	
Kā	 balva	 skolēniem	 par	 pro
jekta	 veikumu	 1.	 novembrī	 bija	 
SIA	 ASPIRED	 (viena	 no	 vado
šajām	 tehniski	 radošo	 darbnīcu	

organizētājām	 Latvijā)	 radošā	
darbnīca	Makaronu tilti.	Darbnī
cā	katrs	skolēns	varēja	gūt	reālu	
pieredzi,	 lai	 padziļinātu	 un	 no
stiprinātu	 jau	 iegūtās	 zināšanas.	
Tehniski	 radošā	 darbnīca	 no
drošina	 aktīvu	 mācību	 procesu,	
kur	 ar	 eksperimentu,	 praktisku	
darbību	 un	 spēļu	 iesaisti	 notiek	

zināšanu	apguve	gan	grupās,	gan	
individuāli,	lai	pēcāk	šo	informā
ciju	izmantotu	arī	praksē.
	 Paldies	eTwinning Latvija	par	
balvu!

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolas skolotāja, 
eTwinning projekta īstenotāja

Krišjāņa Valdemāra pamatskolā top makaronu tilti

Tehniski radošā darbnīca 
Makaronu tilti
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Svētciema bibliotēkā par Skalbes pasakām un 
svētkiem Ziemeļzemju literatūrā

	 Novembra	 pirmā	 nedēļa	 Svētciema	
bibliotēkā	aizritēja	Kārļa	Skalbes	140.	ju
bilejas	zīmē.	Lasītāji	 tika	aicināti	 ielūko
ties	 dzejniekam	 un	 rakstniekam	 veltītajā	
literatūras	izstādē,	pārlasīt	sev	tuvākās	un	
mīļākās	Skalbes	pasakas.	Ar	vienu	no	izci
lākajām	un	mīļākajām	pasakām	–	Kaķīša 
dzirnavas	–	aicinājām	iepazīties	PII	Vilnī-
tis	bērnus	no	Snīpīšu	grupiņas.	Kopīgi	ap
lūkojām	pasakas	 ilustrācijas	dažādu	gadu	
izdevumos,	noskaidrojām,	kas	ir	dzirnavas	
un	 ko	 tur	 cilvēki	 dara.	 Bet,	 lai	 uzzinātu,	
kas	 ir	Kaķīša	dzirnavas,	skatījāmies	reži
sores	Rozes	Stiebras	1993.	gada	animāci
jas	filmu	Kaķīša dzirnavas	pēc	K.	Skalbes	
pasakas	motīviem.	Bērni	 ar	 lielu	 interesi	
sekoja	 filmas	 notikumiem.	 Aizkustinoši	
un	mīļi!	Pēc	filmiņas	noskatīšanās	katram	
tika	maza	kartīte	ar	Kaķīša	attēlu	un	novē
lējumu.
	 Novembris	 ir	 svētku	 mēnesis.	 Kā	 jau	
katru	 gadu,	 Latvijas	 svētku	 nedēļā	 savas	
krāsas	bibliotēkas	 ikdienā	ienesa	Ziemeļ
valstu	 literatūras	 nedēļas	 pasākumi,	 kad	
sveču	gaismā	vairākos	tūkstošos	publisko	
un	 skolu	 bibliotēku	 Baltijas	 un	 Ziemeļ
valstīs	 vienlaikus	 tiek	 lasīta	 kopīgi	 izvē
lēta	 grāmata.	 Šī	 gada	 lasījumu	 tēma	 bija	
Svētki Ziemeļvalstīs.	 Skolēni	 un	 bērni	 li
terāros	 darbus	 lasīja	 Rītausmas	 stundās,	
bet	pieaugušie	–	Krēslas	stundā.	Arī	mūsu	
bibliotēkas	 lasītāji	 iededza	sveci,	 lai	vēlā	
pievakarē	 kopīgi	 lasītu	 fragmentus	 no	
dāņu	 rakstnieces	 Kārenas	 Bliksenas	 ro
māna	Babetes svētki.	Romānā	stāstīts	par	
franču	 sievieti	 Babeti,	 kura,	 kalpojot	 par	
saimnieci	nelielā	ciematiņā	Ziemeļnorvē
ģijā,	ikvienu	pārsteidza	ar	savu	kulinārijas	
mākslu,	 sarīkojot	 greznu	 maltīti	 visam	
ciemam.	Ar	šiem	svētkiem	 tika	pārvērsta	
vietējo	 tik	 dievbijīgā	 dzīve	 un	 savstar
pējās	 attiecības.	 Babetes svētki	 ir	 viena	
no	 K.	 Bliksenas	 slavenākajiem	 darbiem.	

1987.	gadā	ar	tādu	pašu	nosaukumu	radīta	
filma,	kas	1988.	gadā	ieguva	Oskaru	kā	la
bākā	ārzemju	filma.	Pieturoties	pie	svētku	
tēmas,	 arī	mums	vakara	 turpinājums	aiz
ritēja	 pie	 ziemeļnieciski	 latviskā	 svētku	
galda	ar	pašmāju	ražojumiem.
	 Savukārt,	 uz	 Rītausmas	 stundas	 lasī
jumu	tika	ielūgti	mazie	kaimiņi	–	Snīpīšu 
grupiņas	bērni.	Ielūgumā	tika	solīta	ne	ti
kai	 grāmatas	 lasīšana,	 bet	 iepazīšanās	 ar	
vēl	nezināmo	Pepiju.	Audzinātājas	gan	bija	
stāstījušas,	 ka	 tā	 noteikti	 nebūs	 cūciņa…	

Ar	 satraukumu	 mazie	 vēroja	 bibliotēku,	
vai	kaut	kur	nav	noslēpusies	tā	Pepija.
	 Vispirms	 ar	 bērniem	 pārrunājām,	 kā	
tiek	 svinētas	 jubilejas	 viņu	 mājās	 –	 kā
das	 spēles	 tiek	 spēlētas,	 kādas	 dāvanas	
saņemtas,	 kas	 ir	 garšīgākie	 svētku	 kāru
mi,	kā	 tiek	 rotātas	 telpas.	Ar	 interesi	visi	
kopā	lasījām	stāstu	par	Pepijas	dzimšanas	
dienas	ballīti	no	zviedru	rakstnieces	Astri
das	Lindgrēnes	grāmatas	Pepija Garzeķe.	
Nospriedām,	ka	tas	gan	būtu	jautri,	ja	arī	
mūsu	jubilejās	varētu	padraiskoties	tā,	kā	

to	darīja	Pepija.	Smejoties	par	rēgiem	un	
stāstot	 savus	 piedzīvojumus,	 neviens	 pat	
nemanīja,	ka	 lieliem	soļiem	ar	savu	uzti
cīgo	draugu	Nilsona	kungu	uz	pleca	šurp	
nāk	 pati	 nēģeru	 karaļa	 meita	 Pepija	 (arī	
Katrīna	 Borozdina).	 Sekoja	 iepazīšanās.	
Bērni	skaidroja,	kas	ir	bērnudārzs,	 jo	Pe
pija	nekādi	nevarēja	saprast,	kā	bērni	pie
ļauj,	 ka	 viņus	 var	 iestādīt	 dārzā.	Vai	 tad	
viņiem	patīk,	ka	tos	laista	ar	aukstu	ūdeni?	
Interesi	izraisīja	Pepijas	dīvainās	kurpes	–	
vienā	kājā	jāvelkot	tāda,	kas	labi	der	ballī
tēm,	bet	otra	–	46.	izmēra	kurpe	–	itin	laba	
esot	 jāšanai	uz	zirga	un	zagļu	ķeršanai…	
Vai	ir	tā,	kā	viņa	stāstīja	par	kurpēm,	bērni	
pārliecinājās,	kopā	ar	Pepiju	draiskojoties	
un	spēlējot	jautras	spēles.	Kurš	ir	ātrākais	
lēkātājs	 pa	 ledus	 gabaliem	 Antarktīdā,	
kurš	māk	 nest	 uz	 galvas	 ananasus	Dien
vidāfrikā,	kurš	māk	kustināt	kāju	pirkstus	
vai	degunu	noslēpt?	Ko	tik	mēs	kopā	ne
iemācījāmies!	Meitenes	 bija	 sajūsmā	 par	
apmācību	 glītas	 stājas	 izkopšanai.	 Bet,	
kā	 jau	 zināms,	 svētki	 nebūtu	 svētki	 bez	
svētku	galda.	Arī	par	 to	Pepija	bija	parū
pējusies	–	tieši	uz	paklāja	tika	dalīta	ātrā 
ziemeļnieku torte	 un	 ābolu	 sula.	Kopā	 ar	
Pepiju	viss	likās	vēl	garšīgāks.
	 	 Jautrās	 sarunās	 nemanot	 pienāca	 pus
dienlaiks,	kad	Pepijai	bija	 jāsteidzas	barot	
zirgu.	 Uz	 atvadām	mazie	 Snīpīši	 aicināja	
Pepiju	ciemos	uz	savu	bērnudārzu.	Sūtīšot	
viņai	arī	savus	zīmējumus	un	turpmāk	pa
visam	skaidri	zināšot,	ka	cūciņai	Pepei	un	
rudmatainajai	Pepijai	kopīgi	 ir	 tikai	vārda	
pirmie	trīs	burti!	Vēl	tikai	atklāšu,	kādu	no
vēlējumu	devām	līdzi	saviem	lielajiem	un	
mazajiem	lasītājiem	šajā	svētku	un	 lasīša
nas	nedēļā.	Tas	bija	no	K.	Skalbes	pasakas	
Kaķīša dzirnavas,	kur	Kaķītis	teica:	– Kā-
pēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks! 

Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

Mazie svētciemieši kopā ar Pepiju un audzinātāju Indru jauki pavadīja kopā šo pēcpusdienu

Piedalīšanās eTwinning 
ikgadējā Eiropas konferencē 

Kannās
	 Balva	 par	 ļoti	 labi	 vadītu	 eTwinning 
projektu	Rokasgrāmata skolotājiem, sko-
lēniem un sliņķiem par siltumu	man	 bija	
iespēja	piedalīties	ikgadējā	eTwinning	Ei
ropas	konferencē	Kannās,	Francijā.	Kon
ferencē	 piedalījās	 vairāk	 nekā	 500	 pro
jektu	īstenotāju	no	44	eTwinning	valstīm.	
Latviju	 konferencē	 pārstāvēja	 konkursa	
Nacionālā eTwinning balva 2019	 finālis
ti,	eTwinning	Nacionālā	 atbalsta	 dienesta	
komanda,	kā	arī	Izglītības	un	zinātnes	mi
nistrijas	pārstāve.	
	 Šogad	konferences	tēma	bija	saistīta	ar	
demokrātisko	 līdzdalību	–	 tika	 raksturota	
pašreizējā	situācija	skolās,	spriests	par	to,	
kā	 veicināt	 demokrātijas	 izpratni	 skolē
nos,	kā	arī	analizēti	pieredzes	stāsti	par	to,	
kā	jaunietim	orientēties	digitālajā	pasaulē.	
	 Apmeklējot	 darbnīcas,	 bija	 iespēja	
iepazīties	 ar	 dažādām	 idejām	 skolu	 par
tnerību	 veidošanā,	 izmantojot	 eTwinning 
platformu,	iepazīt	projektus,	kas	ieguva	šī	
gada	Eiropas	balvas.	Man	vislabāk	patika	
projekts	The truth behind palm oil.	 Īpaša	
uzmanība	tika	veltīta	kritiskās	domāšanas	
prasmju	attīstīšanai	un	tam,	kā	pilnveidot	
tās	 attiecībā	 uz	 informāciju,	 ko	 skolēni	
atrod,	meklējot	 to	 internetā.	Vērtīga	 bija	
iepazīšanās	 ar	 citu	 valstu	 skolotājiem	 un	
viņu	pieredzi	eTwinning	projektu	realizē
šanā.	Skolotājiem	darbojoties	 jauktu	 val
stu	grupās,	bija	iespējas	ne	tikai	prezentēt	
savas	grupas	ideju,	bet	arī	dibināt	kontak
tus	jauniem	eTwinning	projektiem.
 eTwinning	 ir	 lielākais	 Eiropas	 skolu	
tiešsaistes	sadarbības	tīkls,	kurā	šobrīd	ie
saistījušies	vairāk	nekā	700	tūkstošu	sko
lotāju	un	gandrīz	200	tūkstošu	skolu.	Tajā	
iespējams	realizēt	modernu,	izglītības	pra

sībām	atbilstošu	skolēnu	sadarbību,	kā	arī	
skolotāju	 mūsdienīgu	 profesionālo	 piln
veidošanos.
	 Eiropas	eTwinning ikgadējā	konference	
bija	 iespēja	 gūt	 radošu	 impulsu,	 dalīties	
pieredzē	un	satikt	līdzīgi	domājošus	–	ra
došus	 un	 jaunām	 tehnoloģijām	 atvērtus	
skolotājus,	 kā	 arī	 gūt	 jaunas	 idejas	 turp
mākajam	darbam.

Ineta Lielkalne,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

skolotāja, eTwinning vēstniece

Skolotāja Ineta Lielkalne eTwinning ikgadējā 
Eiropas konferencē

Sendijai Mierentei 2. vieta 
Olimpisko dienu 2019 
zīmēšanas konkursā

	 20.	 septembrī	 Latvijas	
Olimpiskā	 komiteja	 (LOK)	
rīkoja	 Olimpisko dienu 
2019,	 kurā	 piedalījās	 arī	
Salacgrīvas	 pilsēta,	 sadar
bojoties	 gan	 ar	 Salacgrīvas	
vidusskola,	gan	pirmsskolas	
izglītības	iestādi	(PII)	Vilnī-
tis.	
 Olimpiskās dienas 2019 
dalībnieki	ne	tikai	piedalījās	
dažādās	fiziskās	aktivitātēs,	
bet	 arī	 vairākos	 radošajos	
konkursos.	 Tie	 bija	 zīmē
jumu	konkurss	pirmsskolas	
izglītības	iestādēm,	zīmēju
mu	 konkurss	 sākumskolai	
(1.–6.	klasei)	par	tēmu	Lat-
vijas Olimpiskās komandas 
talismans	un	eseju	konkurss	
Iedvesmas vēstule Latvijas 
Olimpiskajai komandai.	
Piedalījāmies	 zīmēšanas	
konkursā,	kur,	atlasījuši	trīs	
labākos	darbus	no	bērnudār
za	un	skolas,	nosūtījām	 tos	
LOK	konkursam.		
	 8.	 novembrī	 Rīgā,	 Rimi 
virtuvē,	 norisinājās	 svinī
gā	 apbalvošanas	 ceremonija.	 Radošajos	
konkursos	tika	apbalvoti	trīs	labākie	kom
petentas	žūrijas	 izvērtētie	darbi	katrā	no
minācijā.	 PII	 grupā	 zīmēšanas	 konkursā	
2.	 vieta	 tika	piešķirta	Salacgrīvas	Vilnīša 
audzēknei	 Sendijai	 Mierentei.	 Sendija	
balvas	 saņēma	 no	 LOK	 ģenerālsekretāra	
Žorža	Tikmera	un	mākslinieces	Intas	Bē
rentesStrengas.	Pēc	svinīgās	ceremonijas	
LOK	 visiem	 konkursa	 laureātiem,	 viņu	

pedagogiem	un	vecākiem	bija	 sagādājuši	
pārsteigumu	–	burvīgā	atmosfērā	kopā	ar	
pavāru	 Mārtiņu	 Sirmo	 tika	 pagatavotas	
gardas	pusdienas.
	 Paldies	 Sendijas	 vecākiem,	 viņas	 sko
lotājām	 Maijai	 Treimanei,	 Santai	 Gailei	
un	skolotāja	palīdzei	Baibai	Gorbuņai	par	
ieguldīto	darbu.

Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Sendija saņēma balvas no LOK ģenerāl sekretāra Žorža 
Tikmera un mākslinieces Intas Bērentes-Strengas
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Pernigele 
dzied pie 
Brīvības 

pieminekļa
	 Jau	astoto	gadu	11.	novembrī	Liepupes	
pagasta	jauktais	koris	Pernigele	devās	uz	
Rīgu,	lai	piedalītos	Lāčplēša	dienas	pasā
kumos.	Pulksten	sešos	vakarā	sagaidījām	
lāpu	gājienu	no	Brāļu	kapiem,	un	tad	noti
ka	svētbrīdis	pie	Brīvības	pieminekļa.	
	 Šis	koncerts	vienmēr	prasa	daudz	ener
ģijas,	jo	repertuārs	jāsaskaņo	Rīgas	domē,	
dziedātājiem	 jāizkārto	 darbā	 brīva	 pēc
pusdiena	un,	protams,	tā	ir	lielā	atbildība,	
kad	stāvi	mūsu	mīļās	Latvijas	vissvētākajā	
vietā	un	debesīs	aizšalc	Jāzepa	Vītola	un	
Ausekļa	Gaismas pils.	 Liels	 ir	 prieks	 un	
gandarījums,	 jo	cilvēku	pie	Brīvības	pie
minekļa	ar	katru	gadu	sanāk	aizvien	vai
rāk.	Visi	mūs	sagaida	ar	smaidošām	sejām.
	 Pēc	koncerta	jau	ierasti	no	Brīvības	pie
minekļa	devāmies	uz	Daugavas	krastmalu	
nolikt	 svecītes	 un	 atkal	 dziedājām.	Vien
mēr	 ir	 doma	 –	 noliksim	 svecītes,	 vienu	

Koris Pernigele pie Brīvības pieminekļa

dziesmu	un…	Bet	kad	cilvēki	stājas	mūsu	
aplī,	tad	ij	nemanām,	kā	dziedot	pagājusi	
stunda.	Stāvot	mūsu	likteņupes	Daugavas	
krastā	un	dziedot	Daugav’s abas malas,	ir	
lepnums	par	 tiem	jaunajiem	latviešu	pui

šiem,	kuri	izcīnīja	mums	brīvību,	lai	mēs	
šeit	tā	varētu	dzīvot.	Stāvot	pie	sveču	sie
nas,	saproti	–	valsts	esam	mēs,	tūkstošiem	
liesmiņu,	kas	dega	11.	novembra	krastma
lā.

	 Ir	 lepnums	par	saviem	koristiem,	kuri,	
spītējot	 aizņemtībai	 un	 laikapstākļiem,	
dzied.	Tā	sirdsmīlestība	un	vienotība	nav	
vārdos	izsakāmas!

Arta Zunde

Salacgrīvas novada 
jauniešu konference

	 18.	 oktobrī	 Ziemeļvidzemes	 biosfēras	
rezervāta	 konferenču	 zālē	 notika	 ceturtā	
Salacgrīvas	 novada	 jauniešu	 konference,	
uz	 ko	 aicināja	 novada	 jauniešus	 vecumā	
no	13	līdz	25	gadiem.	
	 Konferenci	 rīkoja	 Salacgrīvas	 nova
da	 jaunatnes	 iniciatīvu	 centrs	Bāka.	Visa	
novada	 jaunieši	 tika	pulcēti,	 lai	veicinātu	
savstarpējo	 sadarbību,	 gūtu	 jaunu	 piere
dzi,	kontaktus,	radītu	jaunas	idejas	un	mo
tivāciju,	 iepazītos	 ar	 uzņēmīgāko	 piere
dzes	un	veiksmes	stāstiem,	dalītos	viedok
ļos	par	aktuālām	tēmām,	kā	arī	individuāli	
un	grupās	piedalītos	personības	izaugsmes	
praktiskajās	nodarbībās.	
	 Konferenci	tās	dalībnieki	atklāja	ar	ko
pīgu	laika	atskaiti	ar	īpašām	kustībām	un	
plaukšķināšanu,	ko	vadīja	Ance	un	Kate.	
	 Pirmie	 runāja	 jauniešu	 draugi.	 Salac
grīvas	novada	domes	priekšsēdētājs	Dag
nis	 Straubergs	 sveica	 konferences	 dalīb
niekus	 un	 aicināja	 atjaunot	 novada	 jau
niešu	 konsultatīvo	 padomi,	 atgādinot,	 ka	
jaunietis	nav	tikai	skolēns,	tas	ir	jaunietis	
līdz	25	gadiem.	Viņš	uzsvēra,	ka	jauniešu	
konsultatīvā	 padome	 veidotu	 labu	 sadar
bību	 ar	 domi	 un	 tā	 būtu	 iespēja	 jaunajai	
paaudzei	līdzdarboties	kopējās	dzīves	vei
došanā.	Vide,	kurā	dzīvo	jaunieši,	pašiem	
ir	saprotama	vislabāk,	un,	lai	to	uzlabotu,	
ir	 jānāk	uz	pašvaldību,	 jārunā	un	 jārisina	

savas	 problēmas.	 Domes	 priekšsēdētāja	
vietniece	 izglītības,	 kultūras,	 sporta	 un	
jaunatnes	 jautājumos	Evija	Keisele,	svei
cot	konferences	dalībniekus,	vēlēja	jauku,	
interesantu	un	iespaidiem	bagātu	dienu	un	
sacīja	 paldies	 Bākas	 darbiniecēm	 Lienei	
Eglītei	un	Martai	Dancei.	
	 Par	to,	ka	sociālie	tīkli	un	ikdienas	ak
tivitātes	 tajos	 ietekmē	 jauniešu	 nākotni,	
stāstīja	 un	 rādīja	 Sandra	Magrina.	 Viņas	
stāstījums	sniedza	jauniešiem	ieskatu	me
dijpratībā,	 kas	 ļauj	 kritiski	 izvērtēt	 gan	
savu	 aktivitāti	 sociālajos	 tīklos,	 gan	 zi
ņas,	ko	publicē	citi,	tai	skaitā	mediji,	–	kā	
paša	 ieraksti	 un	 fotogrāfijas	 var	 ietekmēt	
manu	nākotni	 pēc	nedēļas,	 gada	vai	 des
mit	gadiem,	vai	visas	ziņas,	kuras	lasu	un	
dzirdu,	 ir	 patiesas	 un	 nāk	 no	 kvalitatīva	
informācijas	 avota?	 Interesanta,	 saistoša	
un	pamācoša	bija	tikšanās	ar	cīņas	sportis
tu	Denisu	Stepanovu,	kurš	dalījās	ar	savu	
stāstu	par	piedzīvotajām	dzīves	grūtībām,	
bērnību	bez	vecākiem	un	spēju	atrast	sevī	
dzīvesspēku.	Konferences	izskaņā	ikviens	
tās	dalībnieks	improvizācijas	meistarklasē	
mācījās	dzirdēt,	redzēt,	atcerēties	un	piln
veidot	 savas	 prasmes	 klausīties,	 uztvert,	
reaģēt	 un	 atcerēties,	 lai	 būtu	 vienu	 soli	
priekšā	arī	negaidītiem	pavērsieniem.	

Ilga Tiesnese

Rudens vētra
Veltījums – Salacgrīvas novadam būt!

Spēcīgais	rudens	vējš	sev	atnesis	līdzi	lietu,
Tas	brāžas	sejā,	it	kā	kāds	to	triektu,
Raibais	lapu	paklājs	tiek	ierauts	trakā	dejā,
Vēja	zirgi	to	rausta,	bradā,	debesīs	svaida	un	nelaiž	lejā.
	 	 	 	 Jūrmalas	priedes,	kas	radušas	spēcīgas	vētras,
	 	 	 	 Liecas	cita	pie	citas,	it	kā	meklētu	stumbrā	rētas,
	 	 	 	 Vecās	kāpas	tiek	skalotas	ūdeņu	bangām,
	 	 	 	 Milzīgi	viļņi	grib	ieraut	tās	sevī	ar	dzelžainām	stangām.
Vecie	zvejnieki	teiktu	–	jūra	vārās,
Tā	savā	dzelmē	ierauj	visu,	ceļā	kas	gadās,
Tumšās	bangu	galotnes	triecas	pret	krastu,
Krācošie	viļņi	trauc	līdzi,	lai	jaunu	upuri	rastu.
	 	 	 	 Cauri	bangu	dārdiem	atskan	dzērvju	klaigas,
	 	 	 	 Sirds	mana	nodreb,	jo	tās	ir	tik	baigas,
	 	 	 	 Vadonis	cenšas	saturēt	kāsi	kopā,
	 	 	 	 Bet	vētra	to	neļauj	un	putnus	moka.
	 	 	 	 Tomēr	atkal	un	atkal	tie	stājas	dabas	stihijai	pretī,
	 	 	 	 Ceļas	spārnos	un	par	savu	apņēmību	vēstī.
Uzaustot	jaunai	dienai,	dabā	iestājies	klusums,
Norimis	vētras	spēks,	bet	pamalē	manās	mirdzums.
Paveros	debesīs,	ieraugu	krāšņo	varavīksnes	tiltu,
Kas	izliecis	loku,	pasniedzis	Zemei	roku	–	cerams,	ne	ar	viltu.

Anita Dzirnupe
2019. gada 12. novembrī

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, 
pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi,

Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā,  

Atlantijas ielā 1C, 
kadastra Nr. 66150100170, zemes vienības kadastra apz. 66150100170 (657 kv.m platībā). 
Starpgabala nosacītā cena –1220 eiro. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, 

ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena 
mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicēšanas dienas. Ja noteiktajā ter-
miņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, 
izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja noteiktajā 
termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala 
pirkšanu, starp šīm personām tiek rīkota izsole.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 1220 EUR.
 Izsoles solis – 120 EUR.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku 
reģistrācija tiks pārtraukta 2020. gada 27. janvārī plkst. 17. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī 
plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu 
Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C, 

kadastra Nr. 66150100145, zemes vienības kadastra apz. 66150100205 (0,7960 ha platībā).

 Nosacītā cena – 4720 EUR.
 Izsoles solis – 470 EUR.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku 
reģistrācija tiks pārtraukta 2020. gada 27. janvārī plkst. 17. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī 
plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt 
informāciju un reģistrēties izsolei – Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,  
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu 
Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11, 

kadastra Nr. 66150090015, zemes vienības kadastra apz. 66150090015 (0,2422 ha platībā).

 Nosacītā cena – 5620 EUR.
 Izsoles solis – 560 EUR.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku 
reģistrācija tiks pārtraukta 2020. gada 27. janvārī plkst. 17. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī 
plkst. 15 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986.
 Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods 
 UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro (tai skaitā PVN 21%) un 
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, saņemt 
informāciju un reģistrēties izsolei – Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, 207. kabinetā,  
tālr. 64071986.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala 
Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā

(zemes vienības kadastra apz. 66150100054) 4,7911 ha platībā un 
zemes gabala Salacgrīvā (kadastra apz. 66150100162) 3,5741 ha platībā 

nomas tiesību mutisku izsoli.
 1. Nomas objekts – zemes gabals ar kadastra apz. 66150100054 (4,7911 ha) un zemes gabals 
ar kadastra apz. 66150100162 (3,5741 ha).
 2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – 167,30 EUR.
 3. Izsoles solis – 15 EUR. 
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana.
 5. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
 6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17. 
Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada  
27 .janvāra plkst. 17. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek 
izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 8. Izsole notiks 2020. gada 28. janvārī plkst. 15. Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,  
106. telpā.
 9. Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6. nodaļu (izsoles noteikumi 
pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv).
 10. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 64071986. 

http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
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	 Nesen	kādā	sestdienā	Liepupes	pamatskola	bija	pār
pildīta	 ar	 valsts	 labākajiem	 jaunajiem	dambretistiem.	
Tā	uzņēma	Latvijas	kadetu	(dalībnieki	līdz	16	gadu	ve
cumam)	komandu	čempionātu	100	 lauciņu	dambretē.	
Sacensībās	piedalījās	visas	valsts	dambretisti.	Uz	čem
pionāta	godalgām	pretendēja	arī	vairākas	Limbažu	un	
Salacgrīvas	novada	sporta	skolas	komandas.	
	 Par	valsts	čempioni	ar	15	pun	ktiem	no	iespējamiem	
16	pārliecinoši	kļuva	mūsu	sporta	skolas	1.	komanda,	
kurā	spēlēja	Kristers	Lapiņš,	Klāvs	Norenbergs,	Rod
rigo	Jugans	un	Elizabete	Norenberga.	Ar	13	punktiem	
2.	 vietu	 izcīnīja	 BJC	 Bolderāja	 jaunie	 dambretisti.	
Vēl	 divi	 punkti	mazāk	 un	 3.	 vieta	 –	 Siguldas	 sporta	
skolai.	Treneriem	īpašs	prieks	par	mūsu	2.	komandas	
(Roberts	Grišins,	Artūrs	Nipers,	Adrians	Poden	skis	un	
Sintija	Malofeja)	veiksmīgo	startu	un	iegūto	6.	vietu.	
Jāatzīmē,	 ka	Latvijas	Dambretes	 federācija	 komandu	
čempionātos	 apbalvo	 arī	 4.–6.	 vietas	 ieguvējus.	Labi	
cīnījās	un	vairāk	nekā	pusi	iespējamo	punktu	ieguva	arī	
mūsu	3.	komanda	(Evita	Lindenberga,	Mārtiņš	Rainers	
Vērdiņš,	Taīda	Kalniņa	un	Diāna	Malo	feja).
	 Decembris	Liepupes	pamatskolā	paies	zem	dambre
tes	zīmes.	Jau	7.	decembrī	notiks	valsts	kadetu	koman
du	čempionāts	64	lauciņu	dambretē,	bet	10.	decembrī	
tur	sacentīsies	 jaunie	sportisti	no	Alojas,	Limbažu	un	
Salacgrīvas	 novada	 skolām.	 Savukārt	 14.	 un	 15.	 de
cembrī	 Liepupes	 pamatskolu	 gāzīs apkārt	 simtiem	
dambretistu,	 kuri	 sacentīsies	 par	 Latvijas	 kausiem	 
64	un	100	lauciņu	dambretē.

Kārlis Ozols

Ar mūsu dambretistu pārsvaru

Koncertprogramma  
Tā klusā nakts decembrī 

izskanēs Latvijas dievnamos
	 Jau	par	tradīciju	kļuvis	dziedātājas	Endijas	Rez
gales	sirds	aicinājums	–	adventes	un	Ziemassvētku	
laikā	priecēt	klausītājus	ar	melodiskām	un	iemīļotām	
Ziemassvētku	 dziesmām	 bez	 skaņas	 pastiprinātāju	
izmantošanas	 skaistākajos	 dievnamos	 visā	 Latvijā.	
Jaunās	koncertprogrammas	Tā klusā nakts	īpašā	no
skaņa	tiks	radīta	kopā	ar	vienu	no	starptautiski	atzītā
kajām	ērģelniecēm	Ilonu	Birģeli,	vīru	vokālo	grupu	
Dižbrāļi,	vijolnieci	Martu	Urtāni,	saksofonisti	Kristu	
Fadejevu	un	koncertmeistari	Anitu	Cinkmani.
	 Koncertprogrammas	 pērle	 –	 komponistes	 Ag
netas	 KrilovasBērziņas	 dziesmu	 cikls	Kluss sta-
rojums	 soprānam	 un	 ērģelēm,	 kurā	 izmantota	
Latgales	sirds	un	dvēseles	Annas	Rancānes	dzeja.	
Smeldzīgā	un	gaišā	dzeja	apvienojumā	ar	niansēto	
un	smalko	reģistru	izvēli	ļaus	ieklausīties	katra	ins
trumenta	skanējumā	saskaņā	ar	lirisko	E.	Rezgales	
balsi.	 Tāpat	 baznīcās	 izskanēs	 klasiskās	 mūzikas	
darbi	–	S.	Franka	Panis Angelicus,	V.	A.	Mocarta	
Ave Verum	 –	 un	mūsdienu	 komponisti	 skaņdarbi:	 
R.	Lovlanda	You raise me up,	M.	Lorenca	Ave Ma-
ria,	Ē.	Ešenvalda	Aicinājums	un	Ziemassvētku	ko
rāļi	Ak, svētā nakts,	Lai tik snieg,	Kristus bērniņš,	
Ej, stāsti kalnos, lejās	un	daudzi	citi.
	 Endija	stāsta:	–	Decembris ir pārdomu laiks par 
paveikto un pārdzīvoto. Laiks, kad vēlamies dāvāt 
citiem prieku un atbalstu. Ik gadu programmā ie-
kļauju gan jau iemīļotas un labi zināmas melodijas, 
gan atklājam klausītājam jaunus daiļdarbus. Kon-
certiem izvēlos sev aktuālās, uzrunājošās dziesmas, 
kuras pašai rada šo svētku sajūtu. Mana sirds gavi-
lē, kad varu redzēt un satikt savu klausītāju, apru-
nāties un gūt iedvesmu.
	 Skaistās	balss	 īpašniece	E.	Rezgale	savas	māk
slinieciskās	 gaitas	 uzsāka	 tālajā	 Dienvidāfrikā.	
Dziedātājas	 repertuārā	 galvenokārt	 ir	 garīgā	 un	
klasiskā	mūzika,	dziesmas	no	kinofilmām	un	mū
zikliem,	 kā	 arī	 latviešu	 komponistu	 dziesmas	 un	
kamermūzika.	 Kopš	 atgriešanās	 Latvijā	 Endija	 ir	
sniegusi	 solokoncertus	 daudzās	 Latvijas	 baznīcās	
un	koncertzālēs,	ar	savu	dvēselisko	un	dziļi	izjusto	
dziedājumu	aizkustinot	daudzu	klausītāju	sirdis.	
	 I.	Birģele	regulāri	koncertē	Rīgas	Domā	un	Latvi
jas	reģionos,	atskaņojot	soloprogrammas.	Viņa	snie
gusi	koncertus	daudzās	pasaules	valstīs,	piedalījusies	
arī	meistarklasēs	 un	 festivālos,	 cildinot	 Latviju	 un	
jauno	komponistu	vārdus	plašajā	pasaulē.	I.	Birģele	
ir	 vadītāja	 vairākiem	nozīmīgiem	projektiem,	 kuru	
mērķis	ir	popularizēt	un	attīstīt	ērģeļu	kultūru.

	 Vīru	 vokālā	 grupa	 Dižbrāļi	 koncertē	 Latvijas	
dievnamos,	pilsētu	svētkos,	garīgās	mūzikas	festivā
los	Lietuvā.	Latvijas	simtgadei	par	godu	viņi	sniedza	 
14	 koncertu	 dažādos	Latvijas	 dievnamos	 ar	moto	
Par tevi, Latvija, lūdzamies dziedot!.
	 Koncertu	papildinās	arī	daudzu	konkursu	laure
ātes	–	vijolniece	M.	Urtāne	un	saksofoniste	K.	Fa
dejeva.	Koncertmeistare	–	A.	Cinkmane,	vokāla	un	
klavierspēles	 skolotāja	 Arvīda	 Žilinska	 Jēkabpils	
mūzikas	 skolā	 ar	 vairāk	 nekā	 30	 gadu	 pieredzi.	
Skolojusi	jaunos	mūziķus,	no	kuriem	daudzi	izvē
lējušies	mūziku	kā	savu	profesiju	un	dzied	operas	
un	operetes	teātros.
	 Akustiskās	 koncertprogrammas	 Tā klusā nakts 
ilgums	–	stunda	un	10	minūtes.	Baznīcas	koncerta	
laikā	tiks	apkurinātas.
	 Biļetes	uz	koncertiem	var	iegādāties	Biļešu pa-
radīzes	 kasēs,	www.bilesuparadize.lv	 un	 koncertu	
norises	 vietās	 stundu	 pirms	 koncerta	 sākuma.	Bi
ļešu	cenas	10–15	EUR.	Bērniem	līdz	7	gadu	vecu
mam	ieeja	bez	maksas.

Koncertprogramma	Tā klusā nakts	skanēs	26.	decembrī	16.00	 
Salacgrīvas	Lielsalacas	ev.	lut.	baznīcā	(10	EUR).	

Papildu informācija: Endija Rezgale, +371 27831915, endiarezgale@gmail.com 

Decembris 
BIBLIOTĒKĀS

Datums Pasākums Vieta
4.XII Pievakares sarunas un radoša darbošanās Svētciema 

bibliotēka
10.XII 18.00 Ziemassvētkus gaidot, viesos teātra studija 

Visa veida versijas ar liriski muzikālu pro
grammu  
Pie manis Ziemassvētki nāk

Salacgrīvas 
novada 
bibliotēkā

Decembrī Staicelietes Meldras Zālamanes darināto 
kroņu izstāde

No 10.XII Literatūras izstādes
l Nav grēks zem kaila ozola stāvēt... 
(rakstniecei Evai Mārtužai – 65)
l Riti, mana mūža ritum, nodzīvotais šķi-
tum! (dzejniekam Leonam Briedim – 70)

Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra 
zālē (Liedaga 
ielā 11)

12.XII 13.00 Ciklā Manas ceļojuma piezīmes ceļojuma 
stāsts Sapņu piepildījums Baikālā. Pie-
redzē dalās liepupiete Sarmīte Baumane

Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra 
zālē (Liedaga 
ielā 11)

12.XII 15.00 Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībnie-
kiem Sanāksim kopā un iedegsim prieku!

Ainažu bibliotēkā

12.XII 16.00 Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi Korģenes 
bibliotēkā

Decembrī l No tīrā un klusā Ziemassvētku sniega
baltākas domas un lūgšanas tiek.
Ziemassvētki klāt! 
l Slaveno literāro darbu – romānu Ceplis 
un Valmieras puikas – autoram Pāvilam 
Rozītim – 130

Ainažu bibliotēkā

18.XII Rīta stunda bērniem Rūķa Ziemas pasakas Svētciema 
bibliotēkā

18.XII 13.00 Ziemas saulgriežu enerģētika dabā. 
Par dzīvi un darbu saskaņā ar dabu 
stāsta vides veselības saimniecības 
Ezermalas saimniece Inta Brikmane no 
Limbažu novada Skultes pagasta. (Ziemas 
saulgriežus gaidot, iesaku sev tuvumā turēt 
kadiķa zariņus, jo šajā laikā ir enerģētiski 
jānodrošinās). Latviskās dzīvesziņas 
pieredzes stāsts, dabas augu degustācijas

Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra 
zālē (Liedaga 
ielā 11)

Līdz 20.XII Antras Kalvišķes radošo darbu izstāde 
Sauja krāsaina prieka

Svētciema 
bibliotēkā

27.XII Gada noslēguma pasākums Liepupes 
bibliotēkā

28.XII Bibliotēkas svētku egle Svētciema 
bibliotēkā

28.XII 16.00 Gada noslēguma pasākums Korģenes 
bibliotēkā

Decembrī Literatūras izstādes:
l Pāvils Rozītis – no Valmieras puikām 
nācis (rakstniekam P. Rozītim – 130)
l tematiskā Ziemassvētku izstāde Mēs te 
ap eglīti 

Svētciema 
bibliotēkā

Decembrī Fotoizstāde Latvijas krāsas un noskaņas 
(autori Agnis Šmits un Andrejs Komarovs 
no Limbažu fotokluba)

Tūjas bibliotēkas 
Zinību centra 
zālē (Liedaga 
ielā 11)

Decembrī Ievērojamu kultūras personību dzīves 
jubilejas decembrī

Tūjas bibliotēkas
infostendā

Decembrī Rotaļu telpā apmeklētājus uzrunā spēles – 
atpūtai un radošai domai

Tūjas bibliotēkā

Decembrī Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatū-
rā un periodikā

Tūjas bibliotēkā

Apsveicam! Mūsējie ir valsts čempioni 100 lauciņu dambretē
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV4033, tālr. 64071987, 26545574,
epasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

Jubilāriem
Ik rītu, lai kāds būtu laiks,
Teic: saulei pretim eju!
Un, lai cik tumšs tev mācies vaigs,
Teic: par bēdu es smeju!

Sveiciens	novembra	jubilāriem!	 
Darīsim	visi	tā,	kā	rakstīts	 
dzejolī,	–	smaidīsim,	sveiksim	 
sauli	un	savus	mīļos!		 
Lai	gaišs,	siltuma	un	 
mīlestības	pilns	šis	laiks!	

Pašvaldība vēlas īrēt no 
privātpersonām trīsistabu dzīvokli, 

vēlams ar malkas apkuri Salacgrīvas pilsētā, 
lai tālāk izīrētu ģimenei ar bērniem.

Piedāvājumus gaidīsim uz epastu dome@salacgriva.lv 
un pa tālruni 64071986.

Ainažu	kultūras	namā
8.XII		 16.00	 Ainažu	kultūras	nama	skolēnu	dramatiskā	pulciņa	izrāde	
    Gudrā pele,	pēc	izrādes	–	pilsētas	egles	iedegšana.	
15.XII	 15.00	 Salacgrīvas	evaņģēliski	luteriskās	draudzes	kamerkora	
    Dvēseles dziesma	Trešās	adventes	koncerts.	
22.XII	 16.00	 Ziemassvētku	koncertprogramma	Maigs ziemas pieskāriens.	
	 	 	 	 Ieeja	bez	maksas.	

Salacgrīvas	kultūras	namā
3.XII  20.00	 erudīcijas	spēle	Salacgrīvas prātnieks
8.XII		 16.00	 pilsētas	egles	iedegšana	Ziemassvētku	ciematiņā 
    Rīgas	ielā	un	vokālā	ansambļa	Dziedātprieks	koncerts.	
	 	 	 	 Rotaļu	programma	bērniem	kopā	ar	Minniju	un	Mikiju	
    Mirdzošais prieks	(svētki	sadarbībā	ar	TIC	un	
    Radīts Salacgrīvas novadā)
19.XII	 19.00	 teātra	studija	Visa veida versijas	liriski	muzikāla	
	 	 	 	 programma Pie manis Ziemassvētki nāk. Ieeja	2	EUR
21.XII	 14.00	 Ziemassvētku	sarīkojums	senioriem	
26.XII	 12.00	 Ziemassvētku	pasākums	bērniem	Eglītes būtība.	
    Stāsts par eglītēm ar trim dažādiem raksturiem, sapņiem un 
    izpratni par lielo Ziemassvētku būtību. Viena ir krāšņāka, 
    otra ambiciozāka, bet trešā mazliet attapīgāka. Kā kopā 
    atrast draudzību? Vai eglītēm tas izdosies?
	 	 	 	 Ielūgumi	nopērkami	kultūras	centrā	par	4	EUR
31.XII	 22.00	 Jaungada	sagaidīšanas	balle.	Vakaru	vadīs	Rīgas	
	 	 	 	 Improvizācijas	teātra	aktieris	un	pasākumu	vadītājs	
	 	 	 	 Jānis	Rozenvalds,	spēlēs	grupa	Amulets.	
	 	 	 	 Fotopriekiem	–	selfijspogulis.	Vietas	pie	galdiņiem	
	 	 	 	 rezervēt	kultūras	centrā.	Ieeja	5	EUR	
Laukumā	pie	kultūras	centra	
	 	 23.50	 domes	priekšsēdētāja	gadumijas	apsveikums	
	 	 24.00	 salūts,	Žurkas	gadu	sagaidot

Lauvu	tautas	namā
7.XII		 12.00	 radošā	darbnīca	kopā	ar	Pate	(dabīgās	ādas	izstrādājumi	un	
	 	 	 	 rotas).	Lūgums	iepriekš	pieteikties
	 	 	 14.00	 eglītes	iedegšava
25.XII	 20.00	 gada	nogales	pasākums	Nāc, Ziemassvētku naktī 
    ieklausies… Svētku	koncertā	priecēs	L.	Priede	un	
	 	 	 	 V.	Bogdanovičs.	Ziemasssvētku	Rūķa	dāvanu	maiss	
	 	 	 	 mazajiem.	Balle	ar	V.	Bogdanoviču	(ieeja	3	EUR)

Liepupes	tautas	namā
3.XII		 19.00	 filma	Dvēseļu putenis	pēc	Aleksandra	Grīna	romāna	
	 	 	 	 motīviem.	Ieeja	3	EUR
18.XII	 19.00	 Ziemassvētku	koncerts	Gaismas lāse.	Mārtiņš	Brauns,	
	 	 	 	 Zane	Gudrā.	Ieeja	5	EUR
21.XII	 15.00	 ziemas	saulgrieži	kopā	ar	etnogrāfisko	tradīciju	kopu	Skale.	
	 	 	 	 Ieeja	brīva
26.XII	 15.00	 Ziemassvētki	mazajiem	liepupiešiem.	
	 	 	 	 Ielūgumi	nopērkami	Liepupes	tautas	namā	par	4	EUR

Liepupes	baznīcā
24.XII	 17.30	 Svētvakara	dievkalpojums.	
	 	 	 	 Kalpos	prāvests	Romans	KurpnieksLogins.	
	 	 	 	 Piedalās	koris	Pernigele

Dievkalpojumi 
Lielsalacas ev. lut. baznīcā

1. decembrī pl. 10
Pirmā adventa dievkalpojums,

dzied Dvēseles dziesma

 20. decembrī pl. 9
Ziemassvētku svētbrīdis

Salacgrīvas vidusskolas kolektīvam

24. decembrī pl. 15.15
kora Dvēseles dziesma 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
pl. 16

SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMSPateicība
	 Biedrība	 Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs»	 izsaka	
pateicību	 Salacgrīvas	 vidusskolai	 un	 personīgi	 direkto
rei	 Sanitai	 Šlekonei,	 bibliotekārei	 Valentīnai	 Kalniņai	
par	sadarbību	un	atbalstu	izziņas	brauciena	organizēšanā	
projektā	Grāmata vieno Burtnieku ar jūru.

SALACGRĪVAS 
NOVADA BIBLIOTĒKĀ
LĪDZ 30. DECEMBRIM

APLŪKOJAMA 
staicelietes  

MELDRAS ZĀLAMANES
KROŅU IZSTĀDE

VPVKAC var pieteikt vairāk nekā  
30 Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras pakalpojumus
	 Valsts	un	pašvaldību	vienotajos	klientu	apkalpo
šanas	 centros	 (VPVKAC)	 visā	 Latvijā	 iedzīvotāji	
var	vērsties,	lai	pieprasītu	34	Valsts	sociālās	apdro
šināšanas	aģentūras	(VSAA)	pakalpojumus.	Visbie
žāk	iedzīvotāji	vēlas	pieteikties	slimības	pabalstam,	
apbedīšanas	pabalstam	un	pabalstam	saistībā	ar	lau
lātā	nāvi,	kā	arī	pakalpojumiem	personām	ar	invali
ditāti,	liecina	VSAA	apkopotie	dati.	
	 Kopumā	 2019.	 gada	 10	 mēnešos	 šajos	 klientu	
apkalpošanas	centros	saņemti	deviņi	tūkstoši	iesnie
gumu	slimības	pabalsta	piešķiršanai,	kas	ir	2,5%	no	
kopējā	šādu	iesniegumu	skaita.
	 VSAA	pamatoti	norāda,	ka	klientu	apkalpošanas	
centri	atrodas	tuvāk	iedzīvotāju	dzīvesvietām,	tādēļ	
tur	ērtāk	nokļūt	un	pieteikties	pabalsta	saņemšanai.	
Tā,	 piemēram,	VPVKAC	 saņemti	 10%	 no	 visiem	
pieteikumiem	 apbedīšanas	 pabalstam	 vai	 pabal
stam	mirušā	laulātajam.	Savukārt	invalīda	kopšanas	
pabalsta	 vai	 transporta	 kompensācijas	 saņemšanai	
vienotajos	klientu	centros	pieteikti	7,5%	no	kopējā	
iesniegumu	skaita.
	 Tāpat	 centru	 darbinieki	 konsultē	 klientus	 un	
māca	 viņiem,	 kā	 pašiem	 sagatavot	 iesniegumus	
elektroniski,	 izmantojot	 portālu	Latvija.lv.	Bet	 tie,	
kas	 nevēlas	 izmantot	 tehnoloģijas,	 vai	 arī	 perso
nas,	kam	nav	 internetbankas	vai	cita	elektroniskās	

identifikācijas	 līdzekļa,	 aktīvi	 izmanto	 easistenta	
pakalpojumus.	Easistents	 ir	VPVKAC	darbinieks,	
kuram	klients	savā	vārdā	uztic	pieteikt	vienu	kon
krētu	VSAA	pakalpojumu.
	 VPVKAC	 ir	 pakalpojumu	 sniegšanas	 vietas	 
85	 pašvaldībās,	 kurā	 vienuviet	 iedzīvotājs	 var	 pie
teikt	 vairāku	 valsts	 un	 pašvaldības	 iestāžu	 pakal
pojumus.	 	VPVKAC	 izveide	 Latvijā	 tika	 uzsākta	 
2015.	gadā.	Tāpat	šajos	centros	var	saņemt	konsul
tācijas	par	epakalpojumiem	un	praktisku	palīdzību	
darbam	ar	datoru,	internetu,	jautājumos	par	eadreses	
izveidi	u.tml.	Visu	VPVKAC	adreses	var	atrast	por
tāla	Latvija.lv	sadaļā	Vienotie pakalpojumu centri.
	 Palīdzību	epakalpojumu	lietošanā	var	sniegt	arī	
digitālie	aģenti	–	īpaši	sagatavoti	speciālisti	–	valsts	
un	 pašvaldību	 iestāžu	 pārstāvji	 (t.sk.	 VPVKAC	
darbinieki),	bibliotekāri,	 skolotāji,	kas	pastāstīs	un	
parādīs,	kā	darboties	evidē	un	saņemt	epakalpoju
mus.	Sev	tuvāko	digitālo	aģentu	var	atrast	Digitālo 
aģentu kartē.
	 Vides	 	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	mi
nistrijas	apkopotie	dati	liecina,	ka		2019.	gada	des
mit	mēnešos	VPVKAC	sniegti	81	264	pakalpojumi,	 
no	 tiem	par	VSAA	kompetencē	esošajiem	 jautāju
miem	 –	 vairāk	 nekā	 14	 800.	 Easistenta	 pakalpo
jums	izmantots	5430	reižu.

mailto:dome@salacgriva.lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/
https://mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/

