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Svētkos sumina Gada salacgrīviešus

17. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Salacgrīvas kultūras namā notika
svinīgs sarīkojums, kurā sumināja aptaujas Gada salacgrīvietis uzvarētājus, sacīja
paldies novada veiksmīgākajiem uzņēmējiem un sveica pedagogus un skolēnus par
augstiem sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs.
Atklājot svētku pasākumu, kultūras
nama vadītāja Pārsla Dzērve sacīja: – Šo
gad Latvijai svinam 99. dzimšanas dienu
un esam gatavi nākamgad svinēt Latvijas
simtgadi un Salacgrīvas 90 gadu jubileju.
Apaļas gadskārtas un skaļi saukļi mums
parasti patīk un motivē lieliem plāniem un
darbiem. Lai tie izdodas! Novēlu visiem
katru dienu – ne tikai uz apaļajiem svēt
kiem – turēt savā sirdī patriotisma jūtas
un Latvijas, sava novada un Salacgrīvas
mīlestību.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs savā svētku uzrunā uzdeva jautājumu: – Cik neatkarīgi un
patstāvīgi esam? Mums jābūt gudriem, lai
nākotnē justos kā saimnieki, kuri prot un
var par sevi parūpēties. Mūsu novads ir
dažāds. Salacgrīvu droši varam saukt par
tā industriālo motoru, Liepupe ir vieta,
kur strādāt zemi, sagaidīt viesus un jauki
pavadīt vasaras, savukārt Ainaži ir jūrnie
cības šūpulis un vieta, kur sākas Latvija.
Mūsu novadā dzīvo cilvēki, kuri patiesi
mīl savu novadu, vietu, kur viņi dzīvo un
strādā. Visi kopā mēs veidojam šo valsti.
Sirsnīgi sveicu visus svētkos! Dievs, svētī
Latviju!
Vispirms atzinības rakstus par augstiem
sasniegumiem kultūrā saņēma folkloras
kopa Cielava, vadītāja Zenta Mennika,
pūtēju orķestris Enkurs, vadītājs Vitālijs
Bogdanovičs, vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels, vadītājs Jānis Ērglis, senioru deju kolektīvs Saiva, vadītāja
Valentīna Kalniņa un sieviešu vokālais
ansamblis Dziedātprieks, vadītāja Agita
Zvejniece.
Pateicības par labiem rezultātiem valsts
mācību olimpiādēs saņēma pedagoģe
Laimdota Pelše un Salacgrīvas vidusskolas audzēknis Ričards Kauliņš par 3. vie-

Titula Gada salacgrīvietis ieguvēji Guntis Bergs, Lolita Valaņina, Maija Treimane un Gaļina
Irbena kopā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu (vidū)

tu valsts bioloģijas 39. olimpiādē un pedagogs Guntars Ūdris un viņa audzēknis
Lauris Liepiņš par 3. vietu 18. valsts mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības
olimpiādē.
Pirms apsveikt aptaujas Gada salac
grīvietis uzvarētājus, kultūras nama vadītāja P. Dzērve pastāstīja, ka šogad bijusi
ļoti liela iedzīvotāju atsaucība un titulam
Gada salacgrīvietis nominēti 26 cilvēki.
Apkopojot visas iesniegtās anketas, šogad
Gada salacgrīvieša tituls piešķirts četriem
aktīviem, radošiem, atsaucīgiem un strādīgiem cilvēkiem.
Pirmo saņēma skolotāja Lolita Valaņina, par kuru iesniegtajās anketās bija rakstīts – strādā radoši, iesaista skolēnus,
raksta skolas mājaslapai un laikrakstiem,
koordinē projektus «Mammadaba», «Eko
skola» un «Ēdam atbildīgi», kopā ar sko
lēniem regulāri apciemo vecos cilvēkus
aprūpes namā «Brīze» un vēl, un vēl…
Skolotāja Lolita neslēpa prieku un vispirms pateicās kolēģiem, foršajiem skolēniem un viņu vecākiem: – Skolā viens

pats neko nevar iesākt un izdarīt. Kā lat
viešu tautasdziesmā teikts – daudz rociņu,
daudz kājiņu lielus darbus padarīja. Ne
būtu tādu labo darbu, ja ne «Brīzes» Ligi
tas, ne latvisko tradīciju, ja nebūtu Zentas
Mennikas, nebūtu stundu dabā, ja nebūtu
Intas Somas. Šādi es varētu saukt daudz
un daudz. Bet vislielākais paldies manai
ģimenei, jo viņi vienmēr atrod brīdi, kad
mani pēc smaga darba palutināt un ieprie
cināt.
Par Salacgrīvas vēstures mantojuma
saglabāšanu un Lielsalacas evaņģēliski
luteriskās baznīcas sakārtošanu un biedrības Dvēseles dziesma aktīvu darbību,
patriotisma un ģimenisko vērtību popularizēšanu Gada salacgrīvieša tituls piešķirts Guntim Bergam, cilvēkam ar īsta
saimnieka tvērienu un Dieva mīlestību sirdī. Viņš ir mīlošs dēls, vīrs, tēvs un opis.
Savā uzrunā G. Bergs sacīja: – Es šo balvu
pārdēvētu par gada notikumu Salacgrīvā.
Baznīca šogad svinēja savu 240. gadadie
nu, un nemaz nebija tik viegli ietērpt sir
mo kundzi jaunās drānās. Sākumā tā kaut-

rīgi – gribējām tikai atjaunot fasādi, bet
tad sapratām, ka jāmaina arī cepure –
jumts, arī tornis jānostiprina, un beidzot,
kad sastatnes bija pāri gailim, neplānoti
bija jāatjauno arī tas, jo gailis vairākās
vietās bija cauršauts. Liels paldies Salac
grīvas jauniešiem – Mārtiņam Smiltam,
kurš strādāja pie projekta, paldies Jā
nim Bergam un Selvinam Novickim, kuri
palīdzēja organizēt celtniecības darbus,
un pieredzējušajam būvdarbu vadītājam
Arnim Dukaļskim. Paldies vietējiem uz
ņēmējiem Gintam Ronim un Atim Apelim.
Un paldies par atbalstu visiem salacgrī
viešiem!
Par nākamo Gada salacgrīvieti cilvēki
anketās bija rakstījuši – Salacgrīvas pat
riote, pedagogs no A līdz Z, tautas gara
bagātību glabātāja un popularizētāja,
dziedot «Cielavā» un muzicējot «Cielavas
spēlmaņos». Par latviskās dzīvesziņas tautas mūzikas instrumentu spēles popularizēšanu, cilvēkmīlestību un atbildību pret
audzēkņiem un līdzcilvēkiem par Gada
salacgrīvieti pasludināta Maija Treimane. Viņa skolai sagatavojusi vairāk nekā
200 mazo salacgrīviešu. Īpašu apsveikumu savai audzinātājai bija sagatavojuši
grupiņas Zaķēni bērni un viņu vecāki. Ar
saviļņojuma asarām acīs Maija sacīja:
– Es dzīvoju un strādāju Salacgrīvā, te ir
manas mājas. Paldies jums! Bet vēl labāk
es justos, ja šeit blakus stāvētu manas ko
lēģes, ar kurām strādājam kopā plecu pie
pleca. Jo tikai kopā mēs varam darīt lielas
lietas.
Visvairāk anketu šogad bija aizpildītas par nesavtīgu, mērķtiecīgu, līdzjūtīgu cilvēku, kuram nav vienaldzīgi mūsu
četrkājainie draugi – kaķi. Gaļina Irbena
ir tā, kura iekārtotajās kaķu mājiņās regulāri baro, ārstē un pieskata minkas. Gaļina,
saņemot titulu Gada salacgrīvietis, sacīja
lielu paldies saviem atbalstītājiem, bet jo
īpašu paldies – savam vīram.
Svinīgā pasākuma izskaņā notika kopīga fotografēšanās, un pēc tās visi varēja
noklausīties grupas Latvian voices koncertprogrammu Sudrabs.
Ilga Tiesnese

Konkursa Salacgrīvas novada Gada uzņēmējs 2016 uzvarētāju apbalvošana

Turpinot pērnās aktivitātes, arī šogad
Salacgrīvas novada pašvaldība organizēja konkursu Salacgrīvas novada Gada
uzņēmējs un sveica šī konkursa uzvarētājus. 17. novembra sarīkojumā suminājām
10 mūsu novada uzņēmējus, kaut gan labus
vārdus un pateicību pelnījis ikviens uzņēmējs, kas radījis darbavietas un dod iespēju nopelnīt mūsu novada iedzīvotājiem.
Pirms sveikt uzvarētājus, pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs atzina, ka ir svarīgi
pateikt paldies novada uzņēmējiem, kuri
aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.
Konkursa komisija izvērtēja novada uzņēmumu apgrozījumu, nomaksātos nodokļus, investīcijas uzņēmuma attīstībai. Tas
izdarīts pēc Lursoft apkopotās informācijas
pēc iesniegtajiem gada pārskatiem.
Nominācijā Novada jaunais uzņēmējs
par labāko atzīta zemnieku saimniecība
Jumīši, īpašnieks Valdis Joksts. Par novada labāko tirgotāju atzīta SIA Acteks, īpašnieks Jānis Ozols. Saņemot balvu, viņš sacīja paldies savam kolektīvam, jo atzinību

pelnījuši ir visi. Ne tik bagāta ar pieredzi,
bet strauji augoša ir titula Novada būvnieks
saņēmēja SIA Eipls, kuras īpašnieks ir Atis
Apelis. Nominācijā Gada lauksaimnieks
par labāko atzīta zemnieku saimniecība
Robežnieki, īpašnieks Sandris Eizenbergs.
Par novada labāko mežsaimnieku konkursa komisija noteica zemnieku saimniecību
Irnumi 2, īpašnieks Kārlis Sārs. Ar titulu
Novada zivsaimnieks šogad sveica divus
uzņēmējus – SIA Baņķis, īpašnieks Kārlis Kleins, un SIA Aļģes 1, īpašnieks Jānis
Krūmiņš. SIA Kuivižu osta un tās īpašnieku Jāni Tēraudu šajā vakarā sveica kā labāko novada tūrisma uzņēmumu, savukārt
par novada lielāko popularizētāju komisija
atzina zvejnieku saimniecību Kurķis, īpašnieks Aleksandrs Rozenšteins. Viņš atzina:
– Cilvēkam nav lielākas laimes, kā darīt
darbu, kas viņam sirdī. Man ir laimējies!
Savukārt titulu Novada ražotājs saņēma
SIA Ardagh Metal Packaging Latvia, valdes priekšsēdētājs Uģis Jēgers.
Ilga Tiesnese

2016. gada labākie uzņēmēji kopā ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni
Straubergu (no kreisās): SIA Acteks vadītājs Jānis Ozols, zv.s. Kurķis saimnieks
Aleksandrs Rozenšteins, SIA Eipls īpašnieks Atis Apelis, z.s. Robežnieki un Jumīši
saimnieki Sandris Eizenbergs un Valdis Joksts
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Piemiņas plāksne
Salacgrīvas pilsētas galvam

Es mīlu Latviju

Es mīlu Latviju...
... ar baltām bērzu birzīm,
un vizbuļiem, kas upju krastos viz.
Es mīlu Latviju...
... ar ievu ziedu smaržu,
un cīruļdziesmām augstu debesīs.

Es mīlu Latviju...
... ar balto stārķu simtiem
un margrietiņu pļavām tālos pakalnos.
Es mīlu Latviju...
... ar zelta dzintargraudiem,
ko jūra iznes krastā smilšu liedagos.
Es mīlu Latviju...
... ar baltām, biezām miglām,
kas mani tā kā mīkstā segā tin.
Es mīlu Latviju...
... ar krāšņām koku lapām
un rakstiem debesīs, ko gājuputni pin.
Es mīlu Latviju...
... ar sniegā tītiem laukiem
un siliem, sarmā dimantmirdzošiem.
Es mīlu Latviju...
... tās ļaudis, zemi, jūru,
kas lepni dzīvo cauri gadsimtiem.

Salacgrīvai

Kur, skarbu vēju appūsta,
Pie līča kļaujas upes grīva,
Tur daudzus gadu desmitus
Stāv brīvā, lepnā Salacgrīva.
Kaut arī sveši ļaudis teic,
Ka salacgrīvieši ir skarbi,
Bet vietējos šīs runas neuzveic –
Par ļaudīm runā viņu darbi.
Bet pati Salacgrīva ir kā jūra,
Kas reizē bagāta un reizē sūra.
Tik gaišās domas, kas mīt cilvēkos,
Kā kaijas lido debess plašumos.
Lai droši šalko vilnis brīvs,
Lai tālu lido kaija brīva,
Lai vienmēr līča piekrastē
Stāv brīvā, lepnā Salacgrīva!
Sirsnīgi sveicieni valsts un pilsētas
svētkos! Šie dzejoļi tapuši pirms vairākiem gadiem. Vienmēr atrunājos – ak, ko
nu es, bet šogad sadūšojos jums aizsūtīt.
Ar cieņu – Agita Krūmiņa

Salacgrīvā būs
apgaismotas pārejas
23. oktobrī Salacgrīvas novada dome
noslēdza līgumu ar SIA EIPLS par gājēju pāreju izgaismošanas būvdarbiem.
SIA EIPLS Salacgrīvā ir uzsākusi būvdarbus vairākās vietās – lai izgaismotu gājēju
pārejas pie veikala top! Vidzemes ielā, pie
Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā un pie
veikala Mego Viļņu ielā. Pie gājēju pārejām
uzstādīs papildu stabu ar gaismekli, lai pāreja diennakts tumšajā laikā būtu izgaismota
papildus.
Pašvaldība gājēju pāreju izgaismošanas būvdarbiem piešķīrusi 9445 eiro
(bez PVN). Darbiem jābūt pabeigtiem līdz
11. decembrim.
Ilga Tiesnese

Par skolas sporta
zāles izmantošanu
23. oktobrī Salacgrīvas vidusskolas
sporta zāli apmeklēja komisija: Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Kaspars Ķemers,
izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš un direktore Sanita
Šlekone, akceptējot sporta zāles pieņemšanu ekspluatācijā. Pamatojoties uz sporta
zāles pārklājuma materiālu ekspluatācijas
noteikumiem un cietēšanas ilgumu, no
30. oktobra sporta zāli var izmantot skolēni,
kā arī basketbola un volejbola komandas.
Futbola un florbola dalībnieki zāli var izmantot no 21. novembra, jo šo sporta veidu
apavi un aprīkojums varētu pāragri sabojāt
grīdas pārklājumu.
Lai veiksmīga sporta sezona!
Sanita Šlekone

Piemiņas plāksni Salacgrīvas pilsētas pirmajam galvam Jānim Liepiņam atklāj pašreizējais novada vadītājs Dagnis Straubergs

17. novembrī Salacgrīvā, Rīgas ielā,
pāris stundu pirms Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā
sarīkojuma kultūras namā notika piemiņas
plāksnes atklāšana pilsētas pirmajam mēram Jānim Liepiņam.
Pirms noņemt pārsegu, muzeja vadītāja Ieva Zilvere pastāstīja, kāpēc šī plāksne
novietota šajā ielā un pie šī nama. – Šo
dien atklājam piemiņas plāksni pilsētas
pirmajam vadītājam Jānim Liepiņam.
Viņš pieder pie paaudzes, kas piedzīvoja
Latvijas valsts dibināšanu. Turklāt pats
personīgi piedalījās Salacgrīvas pilsētas
dibināšanā, kļuva par pirmo tās priekš
sēdētāju un vadīja pilsētas dzīvi līdz pat
padomju okupācijai. Savulaik, pēc studiju
pabeigšanas Tērbatā, 1906. gadā Jānis
Liepiņš atgriezās šai namā, kur uzsāka
savas farmaceita darba gaitas. Nedaudz
vēlāk viņš namu iegādājās savā īpašumā
un no šejienes kopš 1928. gada mēroja
ceļu pa Rīgas ielu uz pilsētas valdi līdz
pat 1940. gadam. Šodien, pēc 111 gadiem,

mēs esam priecīgi viņu sagaidīt atpakaļ.
Plāksnes atklāšanā piedalījās arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: – Piemiņas plāksne pirma
jam pilsētas galvam nenāca viegli. Bija
daudz un dažādu ideju, konkurss notika
divās kārtās. Paldies muzeja vadītājai Ie
vai Zilverei, nama saimniecei Anitai Bau
manei un tēlniekam Jānim Strupulim! Mēs
varētu savu pilsētu padarīt personiskāku,
ja pie namiem, kuros dzīvojuši ievērojami
cilvēki, pieliktu piemiņas plāksnes. Tad
bezpersoniskās ēkas iegūtu savu dvēseli.
Jaunu objektu atklāšanas lentes griešanu
pašvaldības vadītājs parasti uztic citiem,
bet pirmajam pilsētas vadītājam veltīto
piemiņas plāksni viņš atklāja pats.
Kopā ar salacgrīviešiem plāksnes atklāšanas brīdī bija J. Liepiņa korporācijas
Lettgallia biedri. – Esam ļoti pateicīgi
Salacgrīvas muzejam par uzaicinājumu
piedalīties piemiņas plāksnes atklāšanā
un uz izstādi gada sākumā, kurā ievēroja
ma vieta bija atvēlēta arī mūsu korporā-

cijai, – sacīja šīs korporācijas biedrs Jānis
Drulle.  
Piemiņas plāksnes veidotājs tēlnieks
Jānis Strupulis šādas zīmes darinājis daudzām vietām, viena no pēdējām – Reformācijas 500. gadskārtai veltītā piemiņas
zīme pie Pēterbaznīcas Rīgā. Tēlnieks ļoti
vēlējās veidot šo piemiņas zīmi un, piesakoties konkursam, viņš sacīja: – Tā būtu
goda lieta uzvarēt konkursā un veidot pie
miņas zīmi tādam godavīram, kāds bija
Jānis Liepiņš.
Aptieka Salacgrīvā, Rīgas ielā 6 atrodas jau kopš 1880. gada. Tagad te ir Benu
aptieka, un tās vadītāja Maruta Cīrule pastāstīja, ka aptiekā jau 20 gadu ir J. Liepiņa portrets. Piemiņas plāksne pie mājas
fasādes ir apliecinājums viņa darbam. Arī
mājas īpašniece Anita Baumane apliecināja darba vērtību: – Sākumā biju pavisam
skeptiska – kas notiks ar veco māju, kā
plāksne izskatīsies… Tagad esmu apmieri
nāta, man ļoti patīk.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada domes sēdē novembrī
pieņemtie lēmumi
Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā.
l Apstiprināts nolikums konkursam Zie
mas rota 2017. Tā mērķis – akcentēt svētku rotājumu nepieciešamību gada tumšajā
laikā, raisot prieku iedzīvotājiem, tūristiem un caurbraucējiem. Veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves
un darba vides veidošanu Salacgrīvas
novadā un izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, skaistuma izpratni, celt
novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu. Pieteikumu
(brīvā formā) par piedalīšanos konkursā
līdz 19. decembrim jāiesniedz Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas
centrā. Objektu vērtēšana – līdz nākamā
gada 6. janvārim. Konkursa uzvarētāju
apbalvošana notiks Svētku ballē Ainažos
2018. gada 24. februārī.
l Apstiprināta Salacgrīvas novada domes
institūciju sadarbības grupa bērnu tiesību
aizsardzībā, tās sastāvā iekļaujot Valsts policijas pārstāvi Daci Pūci, Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāju Anitu
l

Holmu, izglītības speciālisti Antru Paegli,
Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Marutu Pirro. Par sadarbības grupas
protokolistu iecelt Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta sociālo pedagoģi Ingu
Paroli. Apstiprināts Salacgrīvas novada
domes institūciju sadarbības grupas bērnu
tiesību aizsardzības nolikums.
l Apstiprināts sacensību Amber race
swimrun nolikums. Tās organizē sporta un
atpūtas komplekss Zvejnieku parks, sacensības notiks 2018. gada 27. maijā.
l Apstiprināti Salacgrīvas tirgus (Salac
grīvā, Krusta ielā 3) nomas tiesību izsoles
un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības
organizatora tiesību pretendentu atlases
konkursa noteikumi. Pretendentu reģistrācija konkursam notiek katru darbdienu līdz
18. decembra plkst. 16.00 Salacgrīvas
novada domē. Pieteikumi var tikt iesniegti
personiski vai nosūtīti pa pastu.
l Nolemts uzstādīt aizlieguma ceļa zīmi
Nr. 302 Braukt aizliegts pie iebrauktuves
pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis teritorijā.

l Nolemts projekta Futbola kultūrvēs
turiskā mantojuma saglabāšana Salac
grīvas novadā un futbola kā sportiskās
un sabiedriskās dzīves aktivitātes sagla
bāšana realizācijas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta
kopējām izmaksām.
l Apstiprinātas
apkures
maksas
2017./2018. gada apkures sezonā katlumājai Ainažos, K. Barona ielas 6c.
l Apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr. B-14 Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2017. gada 18. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. B-13 «Par Salacgrīvas no
vada pašvaldības 2017. gada pamata un
speciālo budžetu».
l Apstiprinātas izmaiņas Salacgrīvas ostas valdes sastāvā.

Ar Salacgrīvas novada domes sēžu protokoliem un audioierakstiem var iepazīties
novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti, domes sēžu protokoli.
Ilga Tiesnese
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Iedzīvotāji veido savu vidi 2017

Labas tradīcijas ir jāturpina, un arī šogad Salacgrīvas novada iedzīvotāju grupām un biedrībām bija iespēja piedalīties
projektu konkursā Iedzīvotāji veido savu
vidi, lai uzvaras gadījumā varētu īstenot
savu ieceri. Arī šogad pašvaldība projektu konkursam piešķīra 5000 eiro.
Konkurss bija izsludināts aprīlī, tam
pieteikts 11 projektu. 16. maijā konkursa vērtēšanas komisija – novada domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers, deputāti Lija Jokste un Normunds Tiesnesis,
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
Dzintra Eizenberga un projektu koordinatore Solvita Kukanovska – devās iepazīties ar pieteiktajiem projektiem.
Pēc iepazīšanās ar iecerētajiem projektiem komisija nolēma finansiāli atbalstīt
vairākus. DzĪKS 2003 Salacgrīvā, Tirgus
ielā 3 iecerējusi veidot atpūtas vietu zem
kastaņām, iedzīvotāju grupa Sniedžu māja
Liepupē – projektu Sniedžu pagalms 2017
pagalma labiekārtošanai, iedzīvotāju grupa Kristiņi – atpūtas un rotaļu laukumu
pie daudzdzīvokļu mājas Kristiņi Liepupē.
Savukārt grupai Rīgas ielas iedzīvotāji
Svētciemā bija ideja Darbosimies kopā
savam namam un dzīvespriekam, aktīvajiem Korģenes iedzīvotājiem – Sakopta
vide Primma ezera krastā, iedzīvotāju
grupai Melbāržu sportisti – vēlme izveidot
sporta laukumu Melbāržos un iedzīvotāju
grupai Pērnavas viļņi – doma veidot aktīvās atpūtas laukumu bērniem un pieaugušajiem Salacgrīvā, Pērnavas ielā.
11. oktobrī konkursa Iedzīvotāji vei
do vidi vērtēšanas komisija devās apskatīties, kā biedrībām un iedzīvotāju
grupām veicies ar plānu realizāciju.
Pērnavas viļņi starp daudzdzīvokļu mājām Viļņu un Pērnavas ielā Salacgrīvā
atjaunojusi tur jau kādreiz bijušo rotaļu
laukumu – no jauna uzstādīti soliņi, ve-

Svētciema Rīgas ielas 2.a nama iedzīvotāji fotogrāfijās rāda, kā notikusi projekta
īstenošana

ļas žāvētava, kāpšanas siena, līdzsvara
trenažieri, ierīkota smilšu kaste un atjaunotas šūpoles. DzĪKS 2003 Salacgrīvā
iekārtojusi jauku atpūtas vietu, dodot tai
nosaukumu Atpūtas vieta zem kastaņām.
Bijušās smilšu kastes vietā nu ir krāšņa
dobe ar augiem un krūmiem, pie kuras
ir soli, galdiņš, šūpuļkrēsls, uzstādītas
betona apmales un uzlikts bruģis. Aktīvie Korģenes iedzīvotāji, īstenojot savu
projektu, labiekārtoja atpūtas vietu pie
Primma ezera – tur uzstādīts galds un
soli. Savukārt svētciemieši, Rīgas ielas
iedzīvotāju grupa, izveidoja laukumu
bērniem un pieaugušajiem ar soliņiem,
galdu, smilšu kasti, šūpolēm, ugunskura
vietu, šūpuļtīklu, basketbola groziem un
augu stādījumiem. Daudzdzīvokļu mājas

Kristiņi iedzīvotāju grupa Liepupē arī
bija padomājusi par savas mājas jaunākajiem – viņiem uzstādītas četru veidu
šūpoles, līdzsvara stienis, smilšu kaste un
soliņi. Iedzīvotāji no Sniedžu mājām piešķirto finansējumu izlietoja, turpinot pagalma labiekārtošanu, – izlauza celmus,
iztīrīja grāvjus, uzveda melnzemi, uzstādīja apmales ierīkotajai stāvvietai un
veica apzaļumošanu. Diemžēl Melbāržu
sportisti savu ieceri par sporta laukumu
Melbāržos neīstenoja.
Paldies pašvaldībai par piešķirto finansējumu un iedzīvotājiem par aktīvo
dalību šajā projektā! Novada iedzīvotājiem šī ir lieliska iespēja, strādājot kopā,
sakārtot vidi sev apkārt.
Ilga Tiesnese
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Dāvana Dzimtenei

Ko tev, Latvija, lai pasniegt ļaujos,
Ja skaista tu un dārgumu tev daudz,
Tev sava Daugava un Gauja,
Pie kājām jūra maigas putas jauc.
Tev sava Salaca un Venta,
Un Rāznā vakarvējos niedres san.
Ir dziesma, kura iesākās ar Sen tas...,
Caur paaudzēm tā visos godos skan.
Reizēm domāju par ziedu klēpjiem,
Kas tavos pakalnos un lejās aug,
Lielezerā snaudošajām lēpēm,
Ik vasaru kas zelta ziedos plaukst.
Tie ir tavi, kā lai es tos plūktu
Un iedomātos tavos svētkos nest?
Man sirds ir pārpilna ar jūtām,
Man skaidrs ir, ko dāvināšu es...
Es tev dāvināšu mīlestību,
Jo tas visdārgākais, kas pieder man.
Tā neizplēn, pat gadiem steigā zibot,
Kā atbalss dvēselē, kā dziesma skan...

Sveiciens liepupiešiem,
Labo darbu veicējus
godinot
Ja labi apskatās – tik daudz ir labo darbu
Un daudz ir to, kas ar tiem galā tiek,
Jo dzīves īstenība diezgan skarba,
Pa kādam smagumam tā ceļā liek.
Daudz ir vēl grūtdieņu, kam slikti klājas,
Kam spēka maz un mājas solis smags,
Bet mīļam kaimiņam ir žiglas kājas
Un veicas viss kā Ansim pasakā.
To dzirdot, saproti, kas tautu vieno.
Tas gara spēks, kas ir tās būtībā.
Un labo darbu veicējus tā cienot,
Ir šī pasākuma sūtība.
Lai ļaudīm čaklajiem tiek gods un slava,
Kas cita smagumu sev plecos ceļ,
Un savā novadā iet dadžus ravēt,
Lai gaismas apmirdzēts ir visiem ceļš.
Lidija Bērze

Pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti gūst pieredzi Vidzemē
2. novembrī Rīgas plānošanas reģiona
(RPR) Eiropas Savienības struktūrfondu
informācijas un uzņēmējdarbības centrs
organizēja pieredzes apmaiņas braucienu
uz Vidzemi, kurā piedalīties bija aicināti RPR pašvaldību speciālisti, kuri strādā
uzņēmējdarbības atbalsta un veicināšanas
jomā. Brauciena mērķis bija apmainīties
pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona
pašvaldībām, lai iepazītos ar inovatīvām
metodēm, formām un darbībām, ko kaimiņu pašvaldības Vidzemē izmanto, atbal
stot uzņēmējdarbību. Braucienā piedalījās
19 RPR pašvaldību pārstāvji.
Pirmais brauciena pieturas punkts bija
Cēsu Jaunā sākumskola, kurā izmanto
netradicionālas mācību metodes. Ar savu
radošo pieeju mācībām skola kļuvusi par
magnētu citu novadu ģimenēm – lai bērni
iegūtu izglītību šajā skolā, uz dzīvi Cēsīs
pārceļas ģimenes no citām pašvaldībām.
Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana
Narvaiša, kura par inovatīvu metožu pielietošanu skolas darbā šogad iekļuvusi pasaules 50 labāko pedagogu sarakstā, RPR
pašvaldību pārstāvjiem izrādīja mājīgās
skolas telpas un pastāstīja par skolas vērtībām un atšķirīgo mācīšanās pieeju.
Radošo industriju centrā jeb koprades
mājā Skola6 ar savu pieredzi uzņēmējdarbības atbalstam dalījās centra vadītāja
Dita Trapenciere un pārstāvji no Vidzemes
plānošanas reģiona un Cēsu pašvaldības.
Koprades māja Skola6 ir labiekārtots atvērtā tipa birojs ar ierīkotām darba vietām,
pieejamu bezvadu internetu, biroja tehniku un atsevišķām telpām darba sarunām
un atpūtai. Tā ir vieta, kur satikties dažādu
jomu profesionāļiem ar noteiktu darba pieredzi, kur veidot jaunus kontaktus, rasties
jaunām idejām un sadarbības projektiem.
Centra vadītāja D. Trapenciere pastāstīja,
ka centrs strādā kopš 2016. gada un šobrīd
tajā aktīvi darbojas aptuveni 35 uzņēmēji.
Darbnīcu telpas tiek iznomātas pašnodarbinātajiem vai uzņēmumiem, kuru darbība
saistās ar radošajām industrijām, – māk

Rīgas
plānošanas
reģiona
pašvaldību
speciālisti
pieredzes
apmaiņas
braucienā
Cēsīs

slu, mūziku, dizainu, amatniecību u.c. Šobrīd darbnīcās jau strādā tērpu dizaineres,
gleznotāji, mūziķi.  
Cēsu pašvaldības projektu un attīstības
speciāliste Evija Taurene un komercdarbības attīstības jautājumu speciālists Valdis
Nītiņš klātesošos iepazīstināja ar pašvaldības veiktajām aktivitātēm uzņēmējdarbības atbalstam, piemēram, grantu programma uzņēmējiem Dari Cēsīm. Pateicoties
tai, ir atgriezusies uzņēmēju rosība vecpilsētā un biznesa ideju konkurss Cēsīs var!,
kurā uzņēmējiem palīdz izprast savas biznesa idejas perspektīvas, iegūt zināšanas
par biznesa uzsākšanas un finansēšanas iespējām, kā arī veidot jaunus kontaktus un

iegūt pieredzi. Tika stāstīts arī par inovatīvām atbalsta formām un iegūto ārzemju
pieredzi, īstenojot Eiropas strukturālo un
investīciju fondu mērķa Eiropas teritori
ālā sadarbība programmas URBACT III
projektu TechTown, kura mērķis ir veicināt
digitālo industriju attīstību, ieviešot publiskajā pārvaldē digitālus risinājumus.
Ar stāstu par izaicinājumiem un iespējām, atbalstot Vidzemes plānošanas reģi
ona pašvaldības, iepazīstināja Vidzemes
uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Miķelsone un Vidzemes plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Guna KalniņaPriede.
Dienas turpinājumā RPR pašvaldību

pārstāvji apmeklēja Vides risinājumu institūtu, kurā darbojas uzņēmējs Gundars
Skudriņš ar savu komandu. Institūtā strādā Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kuri ar
modernajām tehnoloģijām rada inovatīvus
risinājumus dažādām vides problēmām.
Noslēdzot pieredzes apmaiņu, brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt
Drabešu pagasta mājražotāja G. Kurmja
Amatas veselības laboratoriju, kā arī nobaudīt mielastu vidzemnieku gaumē viesu
namā Kārļamuiža.
Līga Šupstika,
Kandavas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Korģenē īpaši svētki

18. novembrī Korģenē notika Latvijas
99. dzimšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums. Šie bija īpaši svētki, jo tieši šajā
dienā durvis vēra atjaunotā un labiekārtotā
saieta nama zāle.
Biedrības Mēs Korģenei valdes locekle
Gunita Bisniece nolasīja korģenietes In
dras Sedlenieces sacerēto Korģenes himnu. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta
jautājumos Evija Keisele lentes griešanu
uzticēja nama saimniekam Romānam
Rozmisam, Mēs Korģenei aktīvistēm
G. Bisniecei un Ilzei Baumanei un Korģenes ciema vecākajai Dacei Cīrulei. Kapelas Ieviņa spēlētās mūzikas pavadījumā
zāli piepildīja svētku viesi. Izrādījās, ka iegādāto jauno 70 krēslu ir par maz, lai visi
varētu apsēsties.
Sveicot korģeniešus un viesus, E. Keisele sacīja: – Šī atjaunotā un labiekārtotā
zāle ir brīnišķīga dāvana Latvijai dzimša
nas dienā, tā ir dāvana mums visiem, jo
mēs taču esam Latvija. Paldies biedrībai
«Mēs Korģenei», kura sadarbībā ar Sa
lacgrīvas novada domi īstenojusi šo pro
jektu, paldies Romānam Rozmisam, pal
dies visiem projekta īstenošanā iesaistīta
jiem! Īpašu apsveikumu bija sagatavojuši
mazie korģenieši.
G. Bisniece teica lielu paldies zāles remontā iesaistītajiem un  pasniedza viņiem
novadnieka, jaunā uzņēmēja Edvarda
Strazdiņa izgatavotos kausus. Tos saņēma Salacgrīvas novada dome, būvnieki
no SIA ALANDMA un nama saimnieks
R. Rozmiss. Savukārt Dairas Cīrules gatavoto konfekšu burinieku saņēma Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs.
Kad bija izskanējuši pateicības vārdi,
pasniegtas dāvanas un nodziedāta dziesmi-

Atjaunotajā zālē sēdvietu vismaz atklāšanas pasākumā visiem nepietika!

ņa šīs dienas jubilāriem – Astrīdai Ūdrei un
Šmita kungam –, klāt laiks svētku koncertam, kurā uzstājās Liepupes tautas nama
kapela Ieviņa un tās goda biedrs aktieris
Gunārs Placēns. Daudzas kapelas spēlētās
dziesmas skatītāji dziedāja līdzi, nepacietīgākie arī dejoja. Pēc koncerta vakars turpi-

Ērtākai un ātrākai
saziņai ar pašvaldību
Salacgrīvas novada pašvaldība ieviesusi jaunumu – mobilo
aplikāciju Mobio. Iedzīvotāju
līdzdalības programma Mobio ir
mobilā platforma, kas nodrošina
operatīvu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību apkārtējās vides
sakārtošanā un uzlabošanā.
Pamanot problēmu pilsētā
(nolūzis koks, nedarbojas apgaismojums, netīrīts ceļš, nelegālā izgāztuve u.c.), ar Mobio palīdzību
iedzīvotājs to var uzreiz fiksēt,
informēt pašvaldību un sekot līdzi risinājumam. Aplikācija automātiski nosaka atrašanās vietu, ziņojums nonāk pie atbildīgā
dienesta. Ar Mobio starpniecību
iedzīvotāji saņem arī pašvaldības
ziņas par būtiskiem jaunumiem,
izmaiņām un situāciju pilsētā.
Lai kļūtu par programmas Mo
bio dalībniekiem, iedzīvotājiem
tikai jāuzinstalē bezmaksas aplikācija MobioLV, ko mobilajās
ierīcēs iespējams ielādēt Apple
Store vai Google Play lietotnē.
Instalējot aplikāciju, neaizmir
stiet izvēlēties mājas pašvaldību,
kā arī savu vārdu un uzvārdu. Tad
varat aizmirst par to līdz brīdim,
kad ieraugāt situāciju, par ko
būtu vērts ziņot. Atverot aplikāciju, jūs redzēsiet iespēju Jauns
ziņojums. Nofotografējiet problēmu vai ziņojiet par to rakstiski.
Attēls ar ziņojumu, ko nosūtīsiet,
nonāks pie dispečera, kurš izvērtēs, kurai pašvaldības struktūrai
to pārsūtīt.
Pašvaldība ziņojumus izskatīs
un risinās darba laikā. Ārkārtas
gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa tūlītēju rīcību,

jāinformē operatīvie dienesti vai
jāzvana uz 112.
Līdz gada beigām programma
Salacgrīvas novadā darbosies izmēģinājuma režīmā. Ja iedzīvotāju atsaucība būs pietiekama un
aplikācijas izmantošana efektīva,
to pašvaldība piedāvās lietot arī
nākotnē. Piedāvājot Mobio aplikāciju, pašvaldība joprojām pieņems iedzīvotāju iesniegumus un
jautājumus arī tāpat, kā tas noticis līdz šim.
Mobio aplikācija radīta šogad,
lai iedzīvotāju un pašvaldības
komunikācija noritētu mūsdienīgā un ērtā veidā. To izmanto jau
vairākas Latvijas pilsētas, citas
plāno ieviest to tuvākajā nākotnē.
Sadaļas aplikācijā jeb iedzīvotāja
ziņojuma tēmas visās pašvaldībās ir vienādas, iedzīvotāji aicināti izvēlēties to, kas konkrētajai
problēmai šķiet visatbilstošākā.
Mūsdienās iedzīvotāju līdzdalība ir ļoti svarīga pašvaldības
darbā un novada labklājības uzlabošanā.
Esi reģistrējies, atklāj problēmu, fiksē ar Mobio, seko
progresam!
MOBIO SIA
info@mobio.lv

nājās ballē, kopā ar grupu Allegro.
Saieta zāles atjaunošana daudzfunkci
onālajā centrā Korģenē ir pašvaldības īstenotais Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais
projekts Vieta pozitīvām emocijām. Saieta zāles atjaunošanu veica SIA ALAND

MA. Īstenojot projektu, zālē nomainīti
logi, pārbūvēta elektroinstalācija un atjaunota grīda. Projekta kopējās izmaksas
ir 33 612,75 eiro, t.sk. 14 309,27 eiro ir
ELFLA un 19 303,48 eiro – pašvaldības
finansējums.
Ilga Tiesnese

Parakstīts līgums

Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols (no kreisās) un
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

23. novembrī Salacgrīvā starp
novada pašvaldību un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) parakstīts līgums par
sadarbības kārtību POLARIS
procesā. Tā mērķis ir sekmēt
komercdarbības attīstību Salacgrīvas novadā, veicinot investīciju, tai skaitā ārvalstu, apjoma
pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un
starptautiskajos tirgos, kā arī
paplašināt novada sadarbību ar
esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem.
LIAA, īstenojot investīciju
piesaistes metodiku POLARIS
process, savas kompetences un
funkciju ietvaros apņemas:  
l informēt pašvaldību par komercdarbības atbalsta programmām un LIAA pakalpojumiem,
kas pieejami novadā dibinātām
vai reģistrētām juridiskajām personām, un sniegt informatīvu
atbalstu un konsultācijas investīciju projektu sagatavošanā un
īstenošanā;
l sniegt informāciju pašvaldībai

par Latvijas zinātnisko izstrādņu
rezultātiem, jaunu produktu vai
tehnoloģiju eksporta potenciālu
un attīstības iespējām;
l veicināt novada kā pievilcīgas
investīciju teritorijas pazīstamību;
l informēt pašvaldību par sadarbības iespējām ar investoriem,
citām pašvaldībām un zinātniskās pētniecības institūcijām, ciktāl tas nav aptverts ar pašvaldības
esošo sadarbību;
l informēt
pašvaldību par
LIAA organizētajiem pasākumiem, kuros pašvaldībai būtu
noderīgi piedalīties, lai apzinātu
tās rīcībā esošo resursu efektīvāku izmantošanu, kā arī jaunu
produktu vai tehnoloģiju komercializācijas iespējas pašvaldības
teritorijā;
l atbilstošos investīciju piesaistes pasākumos izplatīt informāciju par pašvaldības piedāvājumiem komercdarbības attīstīšanai un atbalstam;
l sniegt atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.

Lai iesaistītos POLARIS pro
cesā un sekmētu noslēgtā līguma
mērķu sasniegšanu, Salacgrīvas
pašvaldība apņemas:
l informēt LIAA par pašvaldības ekonomiskās attīstības prioritātēm, kā arī sniegt un aktualizēt
pašvaldības ekonomiskās attīstības novērtējumu;
l sniegt un aktualizēt informāciju LIAA par pašvaldības teritorijā
esošajiem un komercdarbības attīstībai piemērotajiem resursiem,
t.sk. nekustamajiem īpašumiem
un infrastruktūru;
l informēt pašvaldības teritorijā reģistrētās komercsabiedrības
un citus interesentus par LIAA
aktivitātēm komercdarbības attīstības, eksporta un investīciju
piesaistes veicināšanā;
l sniegt atbalstu LIAA konferenču un pasākumu rīkošanā, ja
tie saistīti ar komercdarbības attīstību pašvaldības teritorijā vai
attiecas uz to;
l sniegt informāciju LIAA par
pašvaldības teritorijā reģistrētām
vai strādājošām komercsabiedrībām, kas varētu būt ieinteresētas
ārvalstu investoru piesaistīšanā;
l sadarboties ar LIAA komercdarbības šķēršļu identificēšanā
un novēršanā;
l sadarboties ar LIAA piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem ārvalstu investīciju projektiem;
l slēgt nodomu protokolus ar
potenciālajiem investoriem par
pašvaldības sadarbību konkrētu
investīciju projektu īstenošanā;
l balstoties uz savu kompetenci un pieejamajiem resursiem,
sniegt atbalstu ārvalstu investīciju projektu īstenošanā.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas
novada
uzņēmēji
tirgojas Vācijā
Laikā no 27. līdz 29. oktobrim Salacgrīvas novada uzņēmēji savas preces piedāvāja pircējiem rudens tirdziņā Vācijas
pilsētā Vindheimā. Izdevību ar Interreg
pārrobežu sadarbības projekta ESTLAT
BUSINESS atbalstu doties uz tirdziņu
izmantoja mārketinga centrs Radīts Sa
lacgrīvas novadā, uz tirdziņu nogādājot
dažādu uzņēmēju ražotas un Salacgrīvas
veikaliņā tirgotās preces – adījumus, rotaslietas, koka izstrādājumus utt. Aigars
Fridrihsons Vācijas pircējus iepazīstināja
ar paša dizainētajiem un ražotajiem zīmola AF Master gaismas ķermeņiem, savukārt Ieva Skuja – ar filcējumiem un bišu
produktiem. SIA Bišu zeme tirgojās ar vītinātas gaļas izstrādājumiem un medu.
Lai arī katrs uzņēmējs būtu vēlējies lielāku notirgotās preces apjomu, dalība tirgū vērtējama kā pozitīva – iegūti kontakti
turpmākai sadarbībai, atrastas produktam
atbilstošas izstādes, kā arī gūtas idejas un
iespaidi darbībai nākotnē.
Brauciens uz šo tirgu organizēts un
notika Interreg pārrobežu sadarbības projektā ESTLAT BUSINESS kopā ar projekta
vadošo partneri – Mulgimā attīstības centru – un projekta partneri biedrību Serni
kon. No projekta līdzekļiem tika apmaksāti ceļa un naktsmītnes izdevumi uzņēmējiem, kā arī maksa par tirgošanās vietu.
Solvita Kukanovska,
projektu koordinatore
Iepriekš minētā informācija atspoguļo
autora viedokli un Igaunijas-Latvijas
programmas vadošā iestāde neatbild par
tajā ietvertās informācijas iespējamo
izmantošanu
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Saglabāsim Latvijas kāpas

31. oktobrī kampaņā Saglabāsim Lat
vijas kāpas Salacgrīvā notika reģionālais
seminārs Pieejama, dabu saudzējoša un ar
informāciju nodrošināta piekrastes kāpu
infrastruktūra – secinājumi, ierosināju
mi un risinājumi, veltīts Ziemeļvidzemei,
Salacgrīvas un Limbažu novadam. Tajā
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece vides aizsardzības
jautājumos Sandra Bērziņa, AS Latvijas
Valsts meži pārstāvis Vilmārs Katkovskis,
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti Kristīne Pudova, Gintārs Rubenis un Andris Soms, Salacgrīvas novada
domes pārstāvji, biedrības Salaca 2015
biedri Staņislavs un Nadežda Lontoni un
kampaņas organizatori – biedrības Latvi
jas Zaļā kustība (LZK) priekšsēdētājs Jānis Matulis un biedrības Apeirons eksperts
Jurģis Briedis.
2007. gadā, piesaistot vietējos un ārvalstu fondus, LZK sāka kampaņu Sagla
bāsim Latvijas kāpas ar mērķi maksimāli
informēt sabiedrību un ārvalstu tūristus
par mūsu piekrastes dabas bagātībām un
nepieciešamību tās nosargāt. Kā norit šī
kampaņa, prezentācijā rādīja un stāstīja
LZK valdes priekšsēdētājs J. Matulis. – Ar
šo kampaņu pirms 10 gadiem mēģinājām
uzlabot situāciju piekrastē. Kā galveno
virzienu toreiz izvēlējāmies sabiedrisko
kontroli. Uzstādījām informatīvos stendus
un zīmes, efektīva metode bija pludmales
sakopšanas talkas, informējām pašvaldī
bas par nelegālajām izgāztuvēm, daudz
viet tās arī savācām. Talkās piedalījās
tā laika vides ministrs, tagad Valsts pre
zidents Raimonds Vējonis. Šogad, veicot
piekrastes kāpu monitoringu, secinājām,
ka situācija ir labāka nekā 2016. gadā,
bet ar tendenci pasliktināties, – viņš stāstīja. LZK valdes priekšsēdētājs uzskata,
ka svarīgi ir ne tikai informēt un sodīt,
bet jāmeklē problēmu risinājumi – viens
no tiem ir sakārtota infrastruktūra, vairāk
domājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas piesaistītu tūristus un uzlabotu
vietējo ekonomiku. Ir izdarītas daudzas un
labas lietas, bet nav padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – invalīdiem
ratiņkrēslos un vecākiem ar bērniem.
2016. gadā kampaņas organizatori
veica kāpu joslas monitoringu un secinā-

ja, ka 10 gadu laikā stipri mazinājusies
kāpu izbraukāšana. Ir bijušas tikšanās ar
kempingu, tūrisma objektu īpašniekiem
un pašvaldību pārstāvjiem, lai runātu par
videi draudzīga tūrisma attīstību un kāpu
ilgtspējīgu attīstību.
Runājot par šī gada darbiem, J. Matulis informēja, ka LZK un invalīdu un viņu
draugu apvienība Apeirons izstrādā dabas
pieejamības sertifikātu, kas būtu pilnīgi jauna līmeņa apliecinājums konkrētā
objekta pieejamībai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Par šo sertifikātu interesi izrāda kampaņas sadarbības partneri no Baltijas jūras reģiona un plāno to ieviest arī
savās valstīs. Svarīga šajā kampaņā bija
pieredzes apmaiņas veicināšana Baltijas
jūras reģionā. Šogad, pateicoties Vides
aizsardzības fonda un koalīcijas Par tīru
Baltiju atbalstam, veikts visas piekrastes –
500 km – tūrisma infrastruktūras monitorings. Ar šo semināru Salacgrīvā izpēte
noslēdzās, novembra beigās biedrība LZK
publiskos gala ziņojumu.
Spriežot par turpmāko, J. Matulis uzsvēra, ka būs pieredzes apmaiņas semināri,
pludmales sakopšanas talkas, priežu stādīšana. Izmantojot nelielus ieguldījumus,
12 objektos Latvijas piekrastē uzlabos vides pieejamību, uzstādīs informatīvās zīmes un ekotualetes invalīdiem.
Apvienības Apeirons eksperts J. Briedis stāstīja par dabas objektu pieejamību
un universālo dizainu, kā arī informēja
par Salacgrīvas novadā apsekotajiem pašvaldības un Latvijas Valsts mežu apskates
objektiem. Viņš atzina, ka taka pie Baltās
saules Ainažos ir ļoti laba, plata, ir vieta,
lai izmainītos, takas galā ir soliņi atpūtai,
tikai nedaudz jāpagarina uzbrauktuve uz
šīs takas. Salacgrīvas pludmalē izbūvētais
stāvlaukums ir labs un prasībām atbilstošs,
tualetes pieņemamas, tikai pandusam jāizveido apmalītes. Koka takas gan nav drošas. Skultē nav izveidotas noejas. Eksperts
par labi iekārtotu atzina arī Latvijas Valsts
mežu atpūtas vietu Vasas.
Semināra dalībnieki ieteica kampaņas
organizētājiem sadarboties ar piekrastes
tūrisma objektu saimniekiem, jo arī viņi
ir ieinteresēti vides pieejamības jautājumu
risināšanā, īpaši gadījumos, kad iespējams
iegūt finansējumu teritorijas sakārtošanai.

Invalīdu biedrības Salaca 2015 biedrs
S. Lontons interesējās, vai Latvijā ir izveidota makšķerēšanas vieta invalīdiem ratiņkrēslos un vai šādu vietu būtu iespējams
izveidot Salacas krastā…
Latvijas Valsts mežu pārstāvis Vilmārs Katkovskis pastāstīja, ka Latvijā ir
400 viņu iekārtotas atpūtas vietas. Problēma ir tā, ka koks ir videi draudzīgs materiāls, bet koka laipas iztur maksimums
piecus gadus. Izmaksas to uzturēšanai ir
ļoti lielas. Jāmeklē alternatīva kokam, piemēram, kompozītmateriāli, kas spēj dabā
izturēt ilgāku laiku. J. Matulis pauda cerību, ka izdosies izveidot kombinētu sadarbību – atbalstītāji piešķirs finansējumu,
Latvijas Valsts meži uzbūvēs, bet pašvaldība rūpēsies un uzturēs šos objektus.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis arī uzskata, ka tas ir ārkārtīgi
svarīgi: – Ja esam gatavi būvēt, tad mums
jābūt gataviem arī uzturēt. Pašvaldība var
aprēķināt, cik izmaksā konkrēta objekta
uzturēšana gada vai piecu gadu laikā. Ja
būvējam, jābūt skaidrībai, cik tas mak
sās turpmāk, un ir jāizvēlas ilglaicīgie
materiāli objektu būvniecībā. Sākotnēji
tas ir lielāks ieguldījums, bet ilgākā peri
odā tas samazina uzturēšanas izmaksas.
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos S. Bērziņa pauda pārliecību, ka šī
infrastruktūra jāveido tur, kur tā izmantojama ilgtermiņā. Tūrisma objektus liek
dažādās kartēs, aplikācijās. Nav mērķis
katru vietu pielāgot, ieguldot tajā lielus
līdzekļus. Tā būtu naudas izšķērdēšana. Ir
jābūt skaidrībai, kādam mērķim šie objekti
domāti – izziņai un izglītības pasākumiem
vai vides pieejamībai. Savukārt DAP speciālists A. Soms par vislielāko šībrīža nelaimi atzina to, ka vides sakārtošanai piešķirtais finansējums ļauj uzbūvēt objektu,
kas nav domāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Kampaņa notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Coalition Clean Bal
tic finansiālu atbalstu un LZK sadarbojoties ar invalīdu un viņu draugu apvienību
Apeirons, LPS un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju.

Saiva svin valsts svētkus Lietuvā

18. novembra agrā rītā Salacgrīvas kultūras nama senioru deju kopa Saiva devās
diezgan garā ceļā uz Lietuvas pilsētu Tauraģi, lai piedalītos folkloras festivālā.
Pirms dejošanas iepazinām pašu pilsētu, kuras pirmsākumi rakstos meklējami
1407. gadā. Tā ir vēsturiski ļoti nozīmīga,
jo cauri pilsētai iet vēsturiskais ceļš Pēterburga-Berlīne, tās tuvumā ticis noslēgs
Tauraģes līgums, kam seko slavenais Tilzītes miera līgums Napoleona kara laikā.
Pilsētā reiz ceļojuma laikā zirgus mainījis
un pasta mājā nakšņojis slavenais franču
rakstnieks Onorē de Balzaks, no turienes
viņš rakstījis vēstuli savai iemīļotajai, un
vienīgais, par ko sūdzējies, bijušas ne visai labas rakstāmspalvas. Apmeklējām
pilsētas muzeju, kas pašlaik piedzīvo rekonstrukciju, bet muzeja direktora vietnieka atraktīvais stāsts ļāva iedomāties,
kā te varētu izskatīties. Ieskatījāmies pilsētas vēstures ekspozīcijā. Sasmīdināja
stāsts par pilsētas nosaukuma izcelsmi.
Tas veidojies no diviem vārdiem – sen
izmirušā dzīvnieka taura un ragiem. Pie
sienas novietotie ragi kādreiz uzskatīti par
vēsturisku relikviju, bet izrādījies, ka tie
patiesībā ir Āfrikas bizona ragi. Pašreizējā
ekspozīcijā izvietots Lietuvā senākais ceļojoša akmens altāra fragments, bet viens
no nozīmīgākajiem eksponātiem ir poļu
draugu dāvināts 20 miljonu gadu senais
pārakmeņojies koka stumbra gabals, kas
atrasts brūnogļu raktuvēs. Pilsēta, kurā ir
aptuveni 23 000 iedzīvotāju, ir sakopta,
gaumīga, baznīcu ielā vienā galā ir Svētās
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Trīsvienības katoļu baznīca, otrā –
Martina Mažvida vārdā nosauktā
evaņģēliski luteriskā baznīca (tas
ir lietuviešu Mārtiņš Luters, abu
skulptūras rotā baznīcas ieeju). Jāpiebilst, ka Tauraģe vienmēr bijusi
Lietuvas luterāņu centrs. Protams,
šeit mājvietu radušas arī citu konfesiju baznīcas. 30. gados speciāli
celtajā bankas ēkā arī tagad atrodas banka, tā ir labi saglabājusies.
Ēku komplekss, kur ir gan muzejs,
gan informācijas centrs un kas izskatās pēc pils (jo piebūvēti četri
apaļi torņi), krāšņo pilsētas centru.
2007. gadā atjaunotais kultūras
centrs, kurā pirmo reizi notika folkloras festivāls, tiešām godam nes
savu vārdu. Saiva jau trīs reizes
piedalījusies līdzīgā festivālā Radvilišķos, Lietuvā, tieši tur arī vadītāju uzrunāja Tauraģes kultūras
centra pārstāvji un uzaicināja ciemos. Nams mūs sagaidīja ar visu
dalībvalstu karogiem foajē. Nori- Latvijas dzimšanas dienu deju kopa Saiva svinēja uzstājoties koncertā Tauraģē Lietuvā
sēs piedalījās gan Tauraģes deju
kopas un folkloras ansamblis, gan dejotāji reakcijas, pieteikums bija gana jautrs. Uz- tas ir vienkārši – nekas nevienam nav jāno Telšiem (deju kopa Džiugas), deju kopa runas teica gan pašvaldības pārstāvji, gan māca, tikai drusciņ paskaties, un kājas paToomes no Tartu, folkloras kopa Rajka ar kultūras centra vadītājs. Bija patīkami, ka šas laižas dejā. Dažas dejas ir pat identiskapelu no Polijas pilsētas Belhatovas. visi runātāji sveica mūs valsts svētkos, kas, izņemot mūziku, – piemēram, mūsu
Koncerts bija plašs un daudzkrāsains, tajā jutāmies tiešām kā dzimšanas dienā. Pēc Pankūkas.
Gandarīti par bagāto dienu, devāmies
dziesmas mijās ar muzikāliem numuriem, koncerta, pateicoties par sveicieniem un
dejām. Visi kolektīvi bija ļoti gatavoju- sirsnīgo uzņemšanu, varējām visus uzcie- mājās. Paldies Salacgrīvas novada domei
par atbalstu šim braucienam!
šies, dejas bija noslīpētas līdz pēdējai ni- nāt ar līdzpaņemto gardo kliņģeri.
Vakars noslēdzās ar bagātīgu cienastu
Inta Cirša,
ansei. Žēl, ka nesapratām abus program«Saivas» dejotāja
mas pieteicējus, bet, spriežot pēc skatītāju un jestrām dejām kapelas pavadībā. Cik

6

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2017. gada 28. novembris

Liepupes vidusskolas skolotāju un
darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens
Rudens brīvlaikā – 24. oktobrī – Liep
upes vidusskolas skolotāji un darbinieki
devās sen gaidītajā pieredzes apmaiņas
braucienā. Rīts bija dzestrs un vējains, bet
tas nespēja mazināt prieku par iespēju bagātināt sevi ar jauniem iespaidiem.
Ceļš vispirms veda uz Koknesi, kur
vietējā tūrisma centrā sagaidīja laipnā un
smaidošā gide Spodra Briede. Tur varēja
apskatīt Likteņdārza un Kokneses viduslaiku pils maketu, iegādāties jaukus suvenīrus ar Kokneses simboliku, tūrisma kartes un bukletus par Koknesi.
Pirmais apskates objekts bija Likteņdārzs, kura radīšanas idejas autori ir Marta un Vilis Vītoli. Tas uz salas Daugavā pēc
ainavu arhitekta Šunmjo Masuno projekta top kā dāvana Latvijai 100. dzimšanas
dienā. Likteņdārzs top visu to Latvijas iedzīvotāju piemiņai, kurus Latvija zaudēja
20. gadsimtā, – to, kas krituši karos, represēti, bijuši spiesti doties trimdā vai citādi
cietuši savu politisko uzskatu dēļ. Gandrīz
katrā latviešu ģimenē ir kāds cietušais, tāpēc tika meklēts un fotografēts Liepupes
vidusskolas skolotājas A. Melnalksnes ģimenes stādītais ozoliņš pie lielā akmens.
Pa Likteņdārza ābeļu aleju, kas nobruģēta ar 113 000 bruģakmeņiem, uz kuriem
iegravēti dārza atbalstītāju vārdi, ceļš veda
uz amfiteātri, ko ieskauj simboliska ozolu
godasardze. Abās ceļa pusēs, ejot uz amfiteātri, redzami vairāk nekā 2000 cilvēku
stādīti kociņi, kas nākotnē veidos jauktu
koku mežu. Varēja aplūkot Daugavas krasta gleznaino ainavu un Kokneses pilsdrupu
aprises tālumā, skatu terasi (te pēc gides
lūguma tika nodziedāta dziesma Vientu
ļais ozols, kas asociējas ar blakus iestādīto
ozolu), ar tēlnieka Ojāra Feldberga atbalstu
izveidotu piemiņas vietu Latviešu strēlnieku pulku dibināšanas 100. gadadienā, lielo
Sirdsakmeni, novēlējumu sienu ar vairāk
nekā 2000 vēlējumu plāksnītēm Latvijai.
Gandrīz divu stundu ilgā ekskursija atstāja paliekošas emocijas katra sirdī, ne velti
tā iecerēta kā vieta, kur rast mierinājumu,
smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt
sapņus. Katra latvieša pienākums ir Likteņdārzā būt, taču pedagogiem jo īpaši, lai
varētu par to stāstīt skolēniem, mudināt izzināt tautas likteņgaitas.
Turpinājumā bija iespēja palutināt
savas garšas kārpiņas un pavadīt laiku
brīnišķīgā kafejnīcas atmosfērā, baudot
saldējumu Sotnieku ģimenes uzņēmumā
Skrīveru mājas saldējums. 2014. gadā viņi

Liepupes
vidusskolas
skolotāji
Andreja
Upīša
Skrīveru
vidusskolā

saņēmuši kultūras goda zīmi Latviskais
mantojums par latvisku garšu ieviešanu
saldējuma gatavošanā. Daudzu gadu garumā gatavoti gan klasiskie – plombīra, krējuma, jogurta – saldējumi un sorbeti bez
ķīmisku vielu pievienošanas, gan meklētas un radītas savas oriģinālas receptes
(recepšu skaits ir 80!). Oriģinālā un atraktīvā veidā tika pastāstīts par uzņēmuma
dibināšanu un attīstību, to varētu dēvēt
par veselu izrādi. Tam sekoja Gogel Mo
gel saldējuma gatavošanas meistarklase,
kurā piedalījās drosmīgākie. Degustācijā
tika piedāvāts saldējums, kam pievienotas
ne tikai ģimenes dārzā izaudzētās ogas un
augļi, bet arī šokolāde, jogurts, biezpiens,
tomāti, kartupeļi, ogles, zilais siers, alus,
zefīrs, paniņas, mārrutki, ķilavas. Tika
piedāvāts pat liriskais baudījums – skandēts A. Čaka dzejolis Saldējums.
Turpmākajā dienas daļā laipni savas
durvis vēra Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, un skolas direktors Aldis Rakstiņš

dalījās pieredzē par savas skolas darbu un
vadīja ekskursiju pa skolu, ielūkojoties
sporta zālē (tur visus pārsteidza radiatori,
kas novietoti pie griestiem), mācību kabinetos, stāstot par skolotāju iesaistīšanos
dažādos projektos un Ekoskolas aktivitātēm, par skolēnu mācību sasniegumiem
un piedalīšanos konkursos, konferencēs,
izrādot skolas muzeju, kurā aplūkojama
bijušā skolotāja, fiziķa A. Rīdūža iekārtotā
auditorija, jo viņš bijis pārliecināts, ka vidusskolēnus jāgatavo mācībām augstskolā. Iespēja iepazīties ar citu skolu darba
pieredzi ļauj no cita skatpunkta apskatīties
uz savu darba ikdienu un neapšaubāmi bagātina.
Kā pēdējais pieturas punkts izglītojoši
izklaidējošajā braucienā bija Ikšķilē slavens tūrisma objekts – Libertu vīna pagrabs. Tā ir bērzsulu vīna darītava, ko vada
Linards Liberts – jauns, uzņēmīgs, atraktīvs un dzīvespriecīgs uzņēmējs. Viņš stāstīja par savām idejām, sava biznesa attīstī-

bu, kā sācis uzņēmējdarbību ar bērzu pirts
slotām, demonstrēja saudzīgo bērzu sulas
tecināšanas tehnoloģiju un piedāvāja bērzu sulu vīna un šampanieša degustāciju.
Paldies Salacgrīvas novada domei par
pieredzes apmaiņas materiālo nodrošinājumu – Skrīveru saldējuma izrādi un
degustāciju baudījām kā domes deputātu
dāvinājumu Skolotāju dienā! Paldies skolotājai Daigai Krūzei, kas iepriekš bija ļoti
rūpīgi izplānojusi dienas gaitu maršrutu!
Pieredzes apmaiņas brauciens turpinājās līdz vēlam vakaram, ļaujot izbaudīt
gan pasakaini skaistās Latvijas ainavas,
gan stāstus par iedvesmojošiem Latvijas
cilvēkiem – pedagogiem, mācību grāmatu
autoriem un uzņēmējiem, bet nogurums
bija svētīgs. Iedvesmojoši, ka Latvijā ir tik
daudz cilvēku, kas savas idejas grib un var
realizēt tēvzemē, vairojot tās uzplaukumu.
Inese Broka,
Liepupes vidusskolas skolotāja

Salacgrīvas vidusskolā veicinām
ūdens lietošanas paradumu skolēnu vidū
Salacgrīvas vidusskolā no oktobra līdz
decembrim notiks pilotpētījums Dzeramā
ūdens patēriņa un pieejamības palielinā
šana vidusskolā, ko veiks Ilze Indriksone-Gromova, Latvijas Diētas un uztura
asociācijas biedre, kā arī Stradiņa Universitātes studiju programmas Uzturs 5. kursa studente. Šī pētījuma mērķis ir veicināt
dzeršanas paradumu, palielinot ūdens pieejamību, ieviešot skolā jaunākās paaudzes
dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtas.
Ūdens ir cilvēka ķermeņa galvenā sastāvdaļa. Tas vidēji veido 60% no pieauguša cilvēka ķermeņa masas. Akūta dehidratācija veselam pieaugušam cilvēkam
ir reta parādība, ja vien nav pastiprinātas
fiziskās aktivitātes, tomēr zinātnieki izsaka hipotēzes, ka ilgstoša, kaut arī neliela,
dehidratācija var radīt nopietnas veselības
problēmas. (Sauka M., Selga G.) 1
Ņemot vērā gan lielo aptaukošanās attīstību pasaulē, gan citu hronisko slimību
pieaugumu, mēs Salacgrīvas vidusskolā
esam motivēti veicināt veselīgu dzīvesveidu. Fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs un

pietiekams ūdens daudzums organismā var
veicināt veselīgu ķermeņa masas saglabāšanu. Veicinot dzeršanas paradumu, jautājums ir ne tikai par to, cik daudz dzert, bet
arī par dzēriena izvēli un kvalitāti.
Uztura speciālisti rekomendē izdzert
astoņas glāzes ūdens dienā, kas nodrošina organisma metabolisma procesiem
nepieciešamo ūdens daudzumu. Tomēr ne
vienmēr nepieciešamais daudzums tiek
patērēts. Pētījuma laikā bērniem notiks informatīvas lekcijas par šķidruma nepieciešamību, kā arī saldināto dzērienu ietekmi
uz veselību. Arī paši bērni veiks eksperimentu, lai noskaidrotu, cik daudz cukura ir dažādos saldinātajos dzērienos. Tad
pašiem būs skaidrāks priekšstats, kāpēc
ūdens ir pirmā izvēle slāpju remdēšanai.
Lai arī katra organisma prasības pēc
ūdens nosaka indivīda metabolisma īpatnības, tomēr bērni ir daudz lielākā riska
grupā nekā pieaugušie. Vadoties pēc Eiropas pārtikas drošības iestādes izstrādātajiem ieteikumiem, bērnu ieteicamās dienas ūdens devas ir šādas:

Zēni 6—8 gadi
Zēni 9—13 gadi
Zēni 14—18 gadi
Meitenes 6—8 gadi
Meitenes 6—13 gadi
Meitenes 14—18 gadi

1,1—1,3 l/d
1,5—1,7 l/d
Vidēji 2 l/d
1,1—1,3 l/d
1,3—1,5 l/d
Vidēji 1,8 l/d

Tiek rekomendēts, ka 70—80% no kopējā šķidruma tiek uzņemts ar dzērieniem un
20% – ar ēdienu. Šis ūdens daudzums attiecas tikai uz dzērieniem. 2
Cilvēka smadzenes satur 85% ūdens.
Ja trūkst ūdens, smadzenes reaģē, rodas
galvassāpes, vājinās koncentrēšanās spējas, pasliktinās īslaicīgā atmiņa. Var palēnināties aritmētiskās un psihomotoriskās
spējas, jo dehidratācija pazemina enerģijas rašanās līmeni. Zinātnieki uzsver, ka
dehidratētiem cilvēkiem var samazināties
garīgās uztveres, asociatīvo zināšanu, vizuālās uztveres, aritmētisko prasmju, īslaicīgās atmiņas un spriešanas spējas. Šiem
efektiem visbiežāk seko pastiprināts nogurums un galvassāpes. (Meļņika) 3

Liels paldies Salacgrīvas novada domei, skolas direktorei Sanitai Šlekonei,
kura ar lielu entuziasmu atbalstīja un rosināja šī projekta tapšanu, kā arī citiem
pedagogiem, kas piedalīsies šī projekta
īstenošanā. Ļoti ceru arī uz bērnu atbalstu
un sadarbību. Kopā mēs varam veicināt,
pieņemt un censties saglabāt veselīgus paradumus.
Ilze Indriksone-Gromova
1

Sauka M., Selga G., Ūdens balanss
organismā Neaizmirstam padzerties?!,
2007., http://www.doctus.lv/2007/2/
udens-balanss-organismanepiemirstam-padzerties

2

Natural hydration Council. Hydration
for kids. http://www.naturalhydrationcouncil.org.uk/hydration-facts/
hydration-and-water-facts-for-kids-2/

3

Meļņika M., Bērna labsajūtas
dinamikas un ūdens lietošanas
paradumu korelatīvs izvērtējums, 2015
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Ekoskolu
Rīcības dienas

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta
kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem
par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu
skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem
vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par
atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. Skolēni piedalās pasākumos un akcijās, ko sagatavojušas katras skolas ekopadomes, tā
apliecinot savas rūpes par vidi.
Salacgrīvas novadā ir divas ekoskolas – Liepupes un Salacgrīvas vidusskola, abas ekoskolu programmā piedalās otro gadu. Katras skolas ekopadomes
savās skolās sagatavoja rīcības plānu šai
nedēļai.
Salacgrīvas vidusskolā Rīcības diena
30. oktobrī sākās ar visu klašu sagatavotu izzinošu, informatīvu plakātu izstādi
Pārtikas ceļš līdz mūsu galdam. Plakāti
izsmeļoši informē par dažādu produktu
izcelsmi, veselīgumu vai gluži pretēji –
brīdina, ka tie nebūtu vēlami mūsu ēdienkartē.
Todien aizsākās arī makulatūras vākšanas akcija Nāc uz skolu ar makulatūras
sainīti!.
Skolēni kopā ar ģimenēm piedalās vēl
vienā akcijā – Uzšuj savu iepirkumu mai
siņu!. To izstāde notika 6. novembrī, bet
skolēni jau pirms tam nesa uz skolu ļoti interesantus maisiņus, kas šūti gan no vairs
nevalkājamiem krekliem, džinsiem, skapjos ilgi gulējušiem auduma gabaliņiem utt.
Daži bija greznāki, citi vienkāršāki, arī
tamborēti un adīti. Bet visas radošuma izpausmes varēja novērtēt izstādē. Šīs kampaņas mērķis ir likt aizdomāties par vei-

kalā iegādāto plastmasas maisiņu kaitīgo
ietekmi uz vidi.
Skola piedalās projektā Ēdam atbildī
gi!, tāpēc uz skolu tika aicināts cilvēks,
kurš varētu ar skolēniem runāt par ēšanas kultūru. Notika izcilā šefpavāra Māra
Jansona meistarklase Latvijas mūsdienu
virtuve. Skolēni uzzināja daudz jauna gan
par ēšanas kultūru, gan ēdiena gatavošanas mākslu. Izskanēja daudz praktisku un
interesantu ieteikumu ēdienu pagatavošanā. M. Jansons uzsvēra, ka ļoti svarīgi sadarboties ar vietējiem zemniekiem un ražotājiem, svarīgi gatavot ēdienu no mūsu
reģionā radītajiem produktiem (piemēram,
pēc interesantām receptēm var pagatavot
garšīgus ēdienus no reņģēm). Sadarbojoties ar vēl citiem līdzīgi domājošiem pavāriem, tapis manifests Mūsdienu Latvijas
virtuve.
Skolēniem bija iespēja degustēt skuju
sīrupu, interesanti pagatavotus kartupeļus,
siļķi, mārrutku mērci. Ļoti gardi bija eļļā
cepti ķērpji. Bet desertā visi varēja baudīt
īpaši sagatavotu saldējumu ar sasmalcinātu rupjmaizi un brūkleņu mērci. Divas
stundas kopā ar M. Jansonu pagāja nemanot. Par šo meistarklasi skolēni bija tiešām
pateicīgi. Pats Māris pēc tam pateicās par
uzaicinājumu un iespēju izkrāsot jauniešu
dienu ar iespaidiem.
Ceram, ka pēc šāda pasākuma skolēni
atbildīgi attieksies pret ēdienu, centīsies
ikdienā vairāk lietot vietējos produktus,
padomās, kā tos interesantāk pagatavot.
Ēdīsim atbildīgi! Bet Rīcības dienas turpinās!
Lolita Valaņina,
Ekoskolas koordinatore

Rīcības dienas 2017 –
izmantosim savus iepirkumu
maisiņus!

Pašu šūtie
iepirkumu
maisiņi
liepupiešu
rokās

Jau par tradīciju kļuvušas Ekoskolu Rīcības dienas. Kopš 2012. gada skolas no
visas pasaules, tostarp gandrīz 200 Latvijā,
rīko dažāda veida un mēroga pasākumus,
lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi
draudzīgākam dzīvesveidam. Šogad Ekoskolu Rīcības dienas notika no 30. oktobra
līdz 5. novembrim.
Rīcības dienās 2017 Liepupes vidusskolēnu rīkotās aktivitātes bija veltītas
atkritumu daudzuma pieaugumam un izšķērdīgam patēriņam, kā arī atkritumu ietekmei uz klimata pārmaiņām. Skolēni un
viņu vecāki šuva iepirkumu maisiņus no
Latvijā ražota lina. Šujmašīnu darbināja
gan prasmīgās rokas, gan iesācēji – 5. klases skolēni un vidusskolas puiši. Ekopadome sagatavoja bukletu ar izskaidrojošu
informāciju, ko nozīmē Ēdam atbildīgi! –
ēdam veselīgu Latvijā ražotu pārtiku, atbalstām vietējos ražotājus, sagatavojam
ziemai pašu izaudzēto, neizmetam pārtiku
atkritumos. Mācību stundās skolēni iz-

strādāja prezentācijas par atkritumu ietekmi uz klimata pārmaiņām, prezentēja tās
skolasbiedriem, zīmējumos attēloja savas
izjūtas un veidoja reklāmas. 4. novembrī
ekopadomes skolēni Gita Kerolaine Ercika
un Inguss Mārtiņš Janišs dāvināja pašizgatavotos maisiņus liepupiešiem pie vietējā
veikala Muižas klēts un stāstīja, ko darīsim, lai mazinātu šīs globālās problēmas.
Mums bija arī liels prieks satikt savas
skolas bijušos mīļos skolotājus un direktoru Žani Andži, kā arī jaukos Liepupes
iedzīvotājus. Paldies jums par atbalstu!
Nemainām vidi, mainām savu attieksmi!

Makulatūras vākšanas akcija Nāc uz skolu ar makulatūras sainīti! Salacgrīvas vidusskolā

Rīcības dienai skolēnu gatavotie informatīvie plakāti

Par veiksmīgām un
vērtīgām inici
atīvām Salacgrīvas vidusskolai piešķirta
Rīcības dienu
pārsteiguma
balva – Ekodizaina kompetences centra
veidotā spēle
Jogurta dzīves
cikls!
Vēlreiz mīļš paldies par jūsu skolas aktīvo dalību, un no sirds vēlu, lai arī turpmāk
netrūkst iedvesmas un prieka darboties!
Ar cieņu – Ilze Rušmane,
Vides izglītības fonds

Brālītis un Karlsons lido atkal…
Astrīdas Lindgrēnes 110. dzimšanas dienu. Bērni bija sagatavojuši jubilejas apsveikumus
ar pazīstamiem autores darbu
tēliem – Karlsonu un Brālīti,
Pepiju Garzeķi. Bibliotēkā varēja iepazīties ar autores darbu
izstādi un atcerēties, kura grāmatiņa izlasīta un ar ko vēlētos
vēl sadraudzēties. Savas zināšanas bērni lika lietā, risinot
krustvārdu mīklas par autores
grāmatu tēliem. Kad veiksmīgi
bija tikts galā ar uzdevumiem,
kopīgi noskatījāmies animāSvinot rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 110. dzimšanas
cijas
filmiņu par Karlsona un
dienu, bērni iepazinās ar autores darbiem
Brālīša piedzīvojumiem. No8. novembra pēcpusdienā Liepupes slēgumā, kā jau ierasts dzimšanas dienā,
bibliotēkā ieradās Liepupes vidusskolas bērnus pacienāja ar gardām kūkām.
bibliotēkas 1.—4. klašu lasītāju pulciņš,
Sarmīte Zvīne,
lai atzīmētu populārās zviedru rakstnieces
Liepupes bibliotēkas vadītāja
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Starptautiskais profesionālās
pilnveides seminārs eTwinning
vēstniekiem Apvienotajā Karalistē –
jauna pieredze un zināšanas

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē, strādājot skolā, pedagogam visu laiku jācenšas apgūt jaunas zināšanas un metodes
pedagoģiskā procesa pilnveidei. Lai skolotāji varētu palīdzēt saviem skolēniem
attīstīt mūsdienās nepieciešamās prasmes, jāmainās mācību procesam un arī
skolotājam nemitīgi jāmācās.
Novembra sākumā man bija iespēja
doties uz Bristoli, lai kopā ar 150 eTwin
ning vēstniekiem no visas Eiropas piedalītos apjomīgās mācībās. eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis
ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību,
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Tā ir Eiropas
Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+
aktivitāte, ko īsteno, izmantojot projektu
kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību
IKT un valodu jomā. eTwinning piedāvā
drošu bezmaksas sadarbības platformu
www.etwinning.net, kurā 42 Eiropas valstu izglītības darbinieki drošā interneta
vidē var:
l veidot virtuālus sadarbības projektus,
l izveidot savus metodiskos materiālus,
piedalīties interešu grupās,
l piedalīties vebināros un tiešsaites kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos
mācību priekšmetos,
l atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Erasmus+, Nordplus u.tml.).
Nodarbību saturs Bristoles seminārā
tika plānots, izmantojot aktīvās mācīša-

skolā. Šī bija lieliska iespēja praktiski, caur piemēriem izprast, kā
mācīt 21. gadsimta prasmes skolēniem. Interesanta bija iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi,
kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir
saistīti ar moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā skolās.
    Iesaku visiem pedagogiem iesaistīties eTwinning, gūstot starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs,
iespēju popularizēt savu un skolas
pieredzi, iegūt zināšanas par citu
tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Tāpat tā ir
laba iespēja pilnveidot svešvalodu
prasmes, iemaņas darbā ar IKT,
iespēja smelties idejas un iedvesmu, vērojot, kā strādā kolēģi citās
valstīs.
     Esmu pateicīga eTwinning Nacionālajam atbalsta dienestam par
iespēju piedalīties šajā seminārā,
uzzināt daudz jauna, satikt daudz
atvērtu, radošu un zinātkāru pedagogu, kuri arī ir gatavi ieviest
eTwinning vēstniece Latvijā, Krišjāņa Valdemāra
novitātes savā pedagoģiskajā darAinažu pamatskolas skolotāja Ineta Lielkalne
bībā, mācīt skolēnus ar jaunām
Bristolē
metodēm un tehnoloģijām, kā arī
nās pieeju mācies darot, līdz ar to nodar- integrēt eTwinning projektu kā metodi
bību saturs tika apgūts, veicot praktiskus mācību satura apguvē.
uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam
rezultātam. Tas ļāva mums nostiprināt
Ineta Lielkalne,
apgūtās prasmes, lai pēc tam tās nodotu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
saviem skolēniem un citiem kolēģiem
skolotāja, eTwinning vēstniece Latvijā

Helovīna balle 2017

1. novembrī Liepupes vidusskolas
5.—12. klases audzēkņi piedalījās skolēnu domes rīkotajā Helovīna ballē. Šis
ir otrais gads, kad tiek organizēts šāds
pasākums. Bijām mācījušies no pagājušā
gada kļūdām, un balle noritēja labi. Tika
organizēta stafete, kurā piedalījās četras
komandas (katrā seši dalībnieki), skolēniem bija:
l ar aizvērtam acīm jānokļūst līdz komandas biedram,

caur barjerām jādzen ābols,
jāpiepūš un jāpārspridzina balons,
komandas biedrs jāietin tualetes papīrā,
jāsaliek puzle ar baisu bildi,
jādodas purvā.
Šis gads bija īpašs ar Sanijas ideju veidot šausmu gaiteni, kurā domes locekļi
Gita, Jolanta, Lana un brīvprātīgie Airita
un Arnis biedēja skolēnus. Tika saliktas
arī barjeras un pufi, sagatavoti aizkari, lai
ceļš būtu sarežģītāks. Skolēni bija atsaul
l
l
l
l

cīgi un vēlējās doties cauri veselas divas
reizes. Citiem nelikās baisi, bet citi spiedza, cik balss atļāva. Tumsā noslēpušies,
biedētāji viņus nežēloja.
Visu papildināja Sanijas un Airitas
sagatavotais fotostūris atpūtas telpā un
balle, kur par mūziku atbildēja Arnis.
Paldies skolēnu domei un tiekamies nākamajās ballēs!
Sanija Kaužena,
skolēnu domes priekšsēdētāja

Karlīnas Karlsones
uzvara Olimpisko
dienu 2017
fotokonkursā
22. septembrī Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) rīkoja
Olimpisko dienu 2017, kurā piedalījās arī Salacgrīvas pilsēta,
sadarbojoties gan ar Salacgrīvas
vidusskolu, gan AS Brīvais vilnis.
Šī gada tēma bija Dabas sporta
zāle ar devīzi Sporto svaigā gaisā.
Šajā pasākumā LOK organizē
ne tikai fiziskās aktivitātes, bet
arī radošos konkursus – fotokonkursu Mana sporta zāle dabā
(7.—12. klases skolēniem), zīmējumu konkursu Mana sporta zāle
dabā (pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupām, līdz 6. klasei ieskaitot) un eseju konkursu
(7.—12. klasei). No katras pašvaldības katram konkursam varēja iesūtīt vienu darbu.
Sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu mēs piedalījāmies fotokonkursā, kur savu darbu iesnie-

dza 12. klases skolniece Karlīna
Karlsone, un zīmējumu konkursā, kur izvērtēšanai tika nosūtīts
4.a klases skolnieces Madaras
Metuses darbiņš. Radošajos
konkursos, kur darbus izvērtēja
kompetenta žūrija, tika apbalvoti
trīs labākie darbi katrā nominācijā. 30. oktobrī LOK savās telpās
rīkoja uzvarētāju apbalvošanu.
Fotokonkursā galveno balvu un
1. vietu ieguva K. Karlsone! Viņa
saņēma balvas no LOK prezidenta Aldona Vrubļevska, LOK ģenerālsekretāra Žorža Tikmera un
Olimpiskās komandas fotogrāfa
Ilmāra Znotiņa. Sveicam tevi,
Karlīn!
Šo radošo konkursu godalgotos darbus var apskatīt žurnāla
Sports novembra izlaidumā.
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Konkursa uzvarētāju Karlīnu Karlsoni sveica LOK
prezidents Aldons Vrubļevskis un Salacgrīvas novada
sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks sporta
metodiķe Mārīte Salmane

Zinātnes centrā
AHHAA Tartu

Pateicoties ESF projektam Atbalsts izglī
tojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta
numurs: 8.3.2.2/16/I/001, Liepupes vidusskolas audzēkņiem bija iespēja doties uz
Tartu Zinātnisko centru AHHAA. Brauciena
mērķis bija dot individuālu iespēju katram
izglītojamajam interaktīvā veidā iepazīt fizikas likumus, mehāniku, optiku, astronomiju
un dabaszinātnes. Lai uz Igauniju aizbrauktu visi skolas skolēni, tika noorganizēti divi
braucieni.
Pirmais brauciens notika 20. oktobrī, kad
ceļā devās 5., 6., 7., 8. un 9. klases skolēni.
Par iegūtajiem iespaidiem AHHAA centrā lai
runā viņi paši:
l Man ļoti patika! Uzzināju daudz ko jaunu.
Patika planetārijs, kur skatījāmies lekciju par
planētām. Patika, ka lekcija bija latviešu valodā. Uzmanību piesaistīja pacēlājs, kur, iesēžoties krēslā, divatā varēja paši pacelt sevi
augstu augstu, līdz pat centra griestiem. Es šo
iespēju izmantoju vairākas reizes, jo ļoti patika. Drosmīgākie gāja un izmēģināja braukt ar
velosipēdu, kas bija augstu virs galvām, pie
tam braukšana bija pa virvi. Es nē!
l Man AHHAA centrā patika šķībā istaba,
bet mazliet galva sagriezās, kad iegāju ap
gāztajā istabā. Interesants bija spoguļu labirints, kuru ejot, bija jāuzvelk cimdi un jāskatās uzmanīgi. Man patika planetārijs. Daudz
jautrības radīja ūdens telpa un ūdens siena.
l Planetārijā uzzināju par planētām un to
pavadoņiem. Cik skaisti izskatījās zvaigžņotās debesis! Izstādes telpā varēja iepazīties ar
cilvēka organismu – kauliem, asinsvadiem,
iekšējiem orgāniem utt. Varējām izmēģināt
pacelt mašīnu! Man ļoti patika akvārijs, kur
varēja skatīties koraļļu daudzveidību.
l Man ļoti patika AHHAA centrā! Tur bija
interesanti. Visvairāk patika planetārijs un
gaisa ritenis. Patika izskriet tuneli, kur viss
ap mani griezās, likās, ka gāžos, bet nē! Bija
bail, bet izmēģināju pacēlāju, ar ko paši sevi
ceļ augšā. Aizvēru acis un – aiziet!
Tā kā mums paveicās ar laikapstākļiem,
atpakaļceļā varējām pavērot Igaunijas dabu,
mājas. Mēs priecājāmies par šādu izdevību.
Paldies!
Otro reizi uz Tartu devāmies pēc brīvlaika
nedēļas – 3. novembrī. Nu uz AHHAA centru
brauca 1., 2., 3., 4. un 12. klases skolēni. Viņu
iespaidi:
l Man ļoti patika viss, ko varēja apskatīt un
izmēģināt šajā zinātnes centrā. Vislielāko interesi raisīja velosipēds uz troses pie centra
griestiem. Bija bail… uz velosipēda uzkāpu,
bet braukt neriskēju. Interesanti bija planetārijā.
l Esmu sajūsmā par velosipēdu! Urā! Nobraucu visu posmu!
l Man patika planetārijs, kur ieraudzīju
planētas, kas visu laiku riņķo. Biju deviņas
reizes uz krēsla – pacēlāja. Uzrunāja arī velosipēds, ar ko varēja braukt pa virvi, bet tikai
tad, ja tavs auguma garums ir vismaz 1 m un
45 cm… Man vēl jāaug!
l Centrā redzējām visādas tehnoloģiskas
lietas. Man patika planetārijā un krēsls – pacēlājs. Man šī ekskursija ļoti, ļoti patika.
l Man patika spēlēt spēli, kur pats varēja
braukt ar mašīnu.
l Planetārijā, raugoties zvaigžņotajās debesīs, brīžam sagriezās galva. Cik viss bija īsts!
Skolēnu lielu sajūsmu izsauca ūdens istaba un ūdens siena. Kāds pēc šiem priekiem
bija tīri slapjš, bet ātri vien izžuva un devās
tālāk izzināšanas ceļojumā pa AHHAA centru. Sajūsmu izraisīja spoguļu labirints un arī
ačgārnie spoguļi, kuros labprāt spoguļojās
skolotājas.
Tā kā man bija tas gods doties ekskursijā abas reizes, tad atļaušos teikt lielu paldies
visiem, kas pielika savu roku, lai tiktu noorganizēts šis pasākums, lai visi skolas skolēni
apmeklētu šo zinātnes centru un gūtu daudz
pozitīvu iespaidu. Kāds no skolēniem pirmo
reizi mūžā brauca pāri Latvijas robežai un
nokļuva ārzemēs.
Skolotāja I. Špūle un
Liepupes vidusskolas 2., 4., 5. klases skolēni
Ieva L., Lars, Diāna, Kate, Sintija,
Ieva R., Sintija, Una, Justīne
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Pa kripatiņai no rudens darbiņiem…

Lauvās šoruden savu kopāsanākšanu iesākām varen jautri – septembrī pie
mums viesojās Vilzēnu amatierteātris režisores Airas Lapkovskas vadībā ar lugu
Meitiņa. Mūsdienu problēmu un pārpratumu apskats īstā laucinieku garā – un nerimtīga smieklu deva garantēta.
Viesošanos pie dižbrūkleņu audzētāja
Andra Anša Špata Vidrižu pagasta Gun
degās vairāk gribētos nosaukt par relaksāciju. Miers, klusums, svaigs gaiss, saulīte
lietainajā rudenī un ogas, ogas, ogas… Kā
sarkans paklājs pa visu purva platību. Protams, neiztrūka arī tīri praktisku padomu
par audzētajām ogu šķirnēm, par to, kā
labāk veidot savu dzērveņu dārziņu. Un
kur vēl garšīgās un veselīgās produkcijas
degustācija! Bez tam katrs atvedām mājās
arī pašu lasītās ogas.
Oktobra trešajā sestdienā erudīcijas
pēcpusdienā Asini prātu kopā sanāca zinātkārie lauvieši. Savas zināšanas varēja
pārbaudīt gan Latvijas vēsturē, folklorā,
ģeogrāfijā, gan citās tēmās. Visi klātesošie patiešām izrādījās ļoti zinoši. Biju gan
cerējusi uz nedaudz lielāku atsaucību, bet
rezultāts pēcpusdienai bija labs – pēc dalībnieku vēlēšanās šādas sanākšanas tiks
atkārtotas arī nākamgad, pie tam – reizi
ceturksnī. Tā ka bagātiniet savas gudrību
krātuvītes un tiekamies janvārī!
Novembra pirmajā sestdienā tautas
namā tika mīļi gaidīti šā gada gaviļnieki
tradicionālajā pasākumā Nāc gadu spietā

Novembra pirmajā sestdienā tautas namā tika mīļi gaidīti šā gada gaviļnieki tradicionālajā pasākumā Nāc gadu spietā veldzēties

veldzēties. Iesākot svētkus, teicu, ka šis ir
ļoti jauns gads, jo trim vecākajiem svētku dalībniekiem apritēja tikai četrdesmit.
Bez tam svecīšu liesmās sildījās tie, kuru
gadaskaitļi beidzas ar divdesmit un trīsdesmit. Paši sirsnīgākie sveicieni protams bija
mazās Alises vecākiem Daigai un Edžum.
Visu priekam skanēja Salacgrīvas kultūras

nama sieviešu vokālā ansambļa Dziedāt
prieks muzikālie sveicieni. Un kur tad bez
kliņģera un mārtiņrožu rūgtenās smaržas!
Pēc tam ballējāmies kopā ar grupu Allegro.
Kas mūs sagaida Lauvās vēl šogad?
10. decembrī iedegsim eglīti un mūs gaida radošās darbnīcas, kurās ārciemiete
I. Zaķe dalīsies savā prasmē svētku ap-

sveikumu gatavošanā. Lielais Ziemassvētku pasākums būs 25. decembrī – godināsim Lauvu labo gariņu 2017, būs dāvanu
maiss mazajiem, pārsteigumi lielajiem,
muzikāli sveicieni un balle. Uz tikšanos
pasākumos!
Indra Kauliņa
Lauvu tautas namā

Ainažos tikšanās ar Ilzi Baumani

8. novembrī Ainažu bibliotēkā lasītāju
klubiņa Vārds dalībnieki tikās ar Korģenes
bibliotēkas vadītāju Ilzi Baumani. Ilze ir
viens no tiem centīgajiem, enerģiskajiem
un radošajiem cilvēkiem, kurus pazīst un
novērtē. Viņa pati smejoties teic, ka esot
cilvēks orķestris, jo dzied Pāles kultūras
nama jauktajā korī Vienmēr, vada Pāles
kultūras nama amatierteātri Azarts, dejo
līnijdejas, vada biedrību Mēs Korģenei.
Ilze darbojas priekam – vispirms savam,
un tad tas tiek arī pārējiem. Viņu motivē
bezgalīgās iespējas izpausties, jo radošumam nav ierobežojumu, tas arī dod iespēju izcelt bibliotekāra nozīmīgo lomu
šodienas sabiedrībā. Rokdarbi ir Ilzes
vaļasprieks. Kopā ar bērniem un pieaugu-

šajiem tiek darināti papīra rokdarbi, lietas
sveces, gatavotas ziepes, adīts, tamborēts
(tikšanās reizē varējām rokdarbus klātienē
apskatīt). Šobrīd aktuālākā nodarbošanās
ir pērļošana ar dažādām rakstu zīmēm,
jo Ilze uzskata, ka mums jānodarbojas ar
savas latviskās dzīvesziņas apzināšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm. Šī atziņa
izpaužas darbā, ko Ilze veic, Tallinas latviešu skolā Taurenis mācot latviešu valodu un latvisko dzīvesziņu.
Novēlam Ilzei arī turpmāk pašaizliedzīgi dot ieguldījumu bibliotēkas attīstībā,
pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā un
izglītošanā!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Klubiņa dalībnieku tikšanās ar Ilzi Baumani bija interesanta

Mārtiņdiena Ainažu bibliotēkā

Bērnudārza Randa mazie ķipari kopā ar audzinātājām masku gājienā apciemoja Ainažu pilsētas bibliotēku

Zeme rīb, rati klaudz, kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
deviņiem kumeļiem.
Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un
ziemas sākumu. Ar skaļu dziedāšanu un
bērnu čalām 10. novembrī Ainažu bibliotēkā tika ieskandināta Mārtiņdiena. Bērnudārza Randa mazie ķipari kopā ar audzinātājām masku gājienā apciemoja Ainažu
pilsētas iestādes. Arī senlatvieši, kad bija
apdarīti visi rudens darbi, steidza izgatavot savu ķekatu masku un doties ciemos.
Maskotie gājieni ir visjautrākā un skaistākā
Mārtiņu ieraža, kas turpinās līdz pat Ziemassvētkiem un beidzas Meteņos.
Bērni skaitīja sagatavotās tautasdziesmas un labprāt devās rotaļās audzinātājas
Lienes akordeona skaņu pavadījumā. Arī
bibliotekāres tika iesaistītas rotaļās un mīklu minēšanā. Ieklausījāmies audzinātājas
Ligitas, kura bija pārģērbusies par čigānieti, sagatavotajos Mārtiņdienas ticējumos:
l ja Mārtiņdienā zosis staigā pa dubļiem,
tad Lieldienās tās ies pa ledu;
l ja ap Mārtiņiem ir skaidras mēness naktis, būs skaidrs siena laiks;
l ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema
būs silta.
Dziesmas un smaidi nerima ne uz mirkli. Jautrā noskaņojumā ķekatnieki devās
tālāk, pacienājušies ar bibliotekāru sarūpētajiem saldumiem. Paldies bērnudārza
Randa audzinātājām un bērniem par jauko
Mārtiņdienu!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Ainažu jauktais koris Krasts
viesos pie draugiem Rīgā

Ainažu jauktajam korim Krasts ir
daudz draugu, viens no tiem – Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Ritums kamerkoris Vidus. Pirms gada kamerkoris
viesojās Ainažos, bet nu bija mūsu kārta
doties atbildes vizītē. 19. novembra pēcpusdienā Krasts Agras Jankovskas vadībā
centrā Ritums tikās ar vēl sešiem koriem:
LU vīru kori Dziedonis (mākslinieciskais
vadītājs Uldis Kokars), Dobeles pilsētas
kultūras nama sieviešu kori Vizma (māksl.
vad. Vizma Zandersone), jaukto kori Do
mino (māksl. vad. Eduards Fiskovičs),
Latvijas Zinātņu akadēmijas jaukto kori
Gaismaspils (māksl. vad. Andžejs Rancevičs), kultūras centra Iļģuciems kamerkori Muklājs (māksl. vad. Jānis Kokins) un
mājniekiem – kamerkori Vidus. Koncerts
Dziesma Latvijai bija šo koru veltījums
Latvijai 99. dzimšanas dienā.
Nākamā tikšanās ar kamerkori Vidus
notiks jau Pirmajā adventē, 3. decembrī,
Ainažu kultūras namā, kur līdz ar koriem
uzstāsies koklētāju ansamblis Cantata.
27. janvārī visi koncerta Dziesma Latvijai
dalībnieki ir uzaicināti viesoties Ainažos.
Vēlot koriem izturību un skanīgas balsis
ceļā uz simtgades Dziesmu svētkiem –
Anastasija Celma,
Ainažu jauktā kora «Krasts» prezidente

Ainažnieki
Rīgas
kultūras
un tautas
mākslas
centrā
Ritums

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
Salacgrīvas bibliotēkā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā
ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centru un biedrību Norden Lat
vijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies
jau 21., Latvijā – 20. reizi. Nedēļas, kuras laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates,
konkursi un citi pasākumi, galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.
13. novembris ir lielā lasīšanas diena.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs
kopējie lasījumi – Rīta stunda jaunākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts

lasījums pusaudžiem.
Arī Salacgrīvas novada bibliotēkā
13. novembra vakarā pulcējās apmeklētāji,
lai sveču gaismā kopā lasītu un klausītos
Krēslas stundas lasījumu. Šoreiz nedēļas
lasījumu tēma – Ziemeļu salas. No piedāvātā fragmentu klāsta izvēlējāmies Ullas
Lenas Lundbergas grāmatas Ledus un
Mauri Kunnasa Bagātību sala fragmentus. Bagātību sala fragmentu izvēlējāmies
tāpēc, ka tas ir Roberta Lūisa Stīvensona
klasiskā pirātu stāsta pārstāsts.
Skarbo un skaisto ziemeļu dabas vidi
uzburt un iejusties tajā palīdzēja video par
Islandes salas dabu un brīnišķīgā mūzika.

Ziemeļvalstu lasījums
Ainažu bibliotēkā

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas bibliotekāre

Pirmsskolas
skolotāju
tālākizglītība
Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas no PII Vilnītis ar filiālēm Korģenē un
Svētciemā, PII Randa un Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām metodiskajā
apvienībā tikās tālākizglītības kursos Sa
darbības un sociālo prasmju attīstīšana
bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.
Tos vadīja profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes Droša skola psiholoģe Mg. psych. Gunita Kleinberga.
Kursu tēma aktuāla, cieši saistīta ar
kompetenču pieeju mācību saturā, kur
būtiska loma paredzēta izglītojamo sadarbības un sociālo prasmju attīstības veicināšanai. Kā zināms, attīstītas sadarbības
un sociālās prasmes nodrošina indivīda
veiksmīgu iekļaušanos kolektīvā, prasmi
sadarboties, prasmi risināt konfliktus un
vadīt sarunas, prasmi paust un arī savaldīt
savas emocijas, prasmi uzklausīt citus un
paust savu viedokli, pieņemt to, ka citiem
var būt citādākas domas, saprast citu cil-

vēku izjūtas, prasmi sevi prezentēt darba
tirgū, attīstīt pašapziņu, būt pārliecinātam
par savām spējām, būt aktīvam sabiedrības loceklim.
Sadarbības un sociālās prasmes ir ilglaicīgas un noderīgas visa mūža garumā
jebkurā profesijā strādājošiem cilvēkiem.
Pirmsskolā caur spēlēšanos, caur rotaļu,
caur praktisko darbību tiek likti pirmie pamati, jo sadarbības un sociālās prasmes ir
jāmācās, tās ir jāvingrina un jāattīsta soli
pa solim no pirmajiem dzīves gadiem.
Kursos gūtās zināšanas pirmsskolas
skolotājām būs noderīgas grūtajā un atbildīgajā ikdienas darbā ar izglītojamajiem.
Paldies Salacgrīvas novada domei par finansiālo nodrošinājumu kursu organizēšanā!
Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece
izglītības jomā

Bibliotekāres Ingas sagatavotie uzdevumi paveikti – pirātu noslēptie dārgumi atrasti

Lai iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un
kultūru, Latvijā jau 20. reizi notiek Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa. Tās laikā
bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi
un citi pasākumi. Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļai ir trīs kopējie lasījumi – Rīta stunda jaunākajiem lasītājiem, Krēslas stunda
pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek
piedāvāts lasījums pusaudžiem. Šogad
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma
ir Ziemeļu salas, lai ar lasīšanai izvēlētajām grāmatām aizceļotu uz kādu literāru
salu.
Ainažu bibliotēkā 16. novembrī Ziemeļvalstu nedēļā, piedaloties 6. un
7. klases skolēniem, notika lasījums pusaudžiem. Lasījām fragmentu no soma
Mauri Kunnasa grāmatas Bagātību sala,
kas ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskā

pirātu stāsta jauns pārstāsts. Pēc fragmenta
noklausīšanās skolēni devās izpildīt bibliotekāres Ingas sagatavotos uzdevumus –
meklēt pirātu noslēptos dārgumus. No
pirātu cepurēm bērni izvilka norādes un
bibliotēkas plauktos meklēja Ziemeļvalstu
autoru grāmatas, kurās atradās turpmāki
norādījumi. Pārmeklējot bibliotēkas telpas, skolēni atrada pirātu dārgumu lādi,
kurā katram bija noslēpts kāds pārsteigums. Noslēgumā bibliotekāres dārgumu
meklētājus pacienāja ar saldumiem un
novēlēja daudz patīkamu brīžu, iepazīstot
Ziemeļvalstu literatūru.
Paldies skolotājai Modrai Putnai par sadarbību, atsaucību un ieinteresētību, vedot
skolēnus uz nodarbībām bibliotēkā!
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja
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Mazā brīnumzeme

Skolēni radošajā darbnīcā veido savu mazās pasaules gabaliņu, ko vēlāk ielika vienā lielā,
pašu veidotā mini Latvijas fragmenta maketā

6. novembrī Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 1., 2., 3. un 4. klases
skolēni, pateicoties projektam Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglī
tības iestādēs, piedalījās aizraujošā nodarbībā. Ar modeļu izveidi, programmēšanu
un mehatroniku saistītas nodarbes katru
gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina
radošu un izzinošu apmācības procesu,
vienlaikus mudinot apgūt elektronikas un
mehānikas prasmes.
Skolēni izzinošā piedzīvojuma laikā

iepazinās ar vairākām profesijām, uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā
modelisma pasaule. Iepazina tehnoloģijas,
kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus,
auto un fabrikas, kā arī paši apguva telpisku maketu izveides pamatzināšanas un
iemaņas. Katrs dalībnieks darbnīcā izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu, kurus
noslēgumā savienoja vienā lielā, pašu veidotā Latvijas maketā. Paldies pasākuma
organizētājiem un vadītājiem!
Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā

Aspired zinātnes
diena Liepupes
vidusskolā

15. novembrī Eiropas Sociālā fonda
(ESF) darbības programmas Izaugsme un
nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs projektā «Karjeras atbalsts vis
pārējās un profesionālās izglītības iestā
dēs» Nr 8.3.5.0/16/I/001 notika Aspired
zinātnes diena Liepupes vidusskolā.
Rīts sākās ar rosību ķīmijas un fizikas
kabinetos, jo tika pievērsta uzmanība tieši ķīmiķa un fiziķa profesijai. Egita Želve
no Ventspils zinātnes centra Aspired iepazīstināja jaunos 1., 2. un 3. klases ķīmiķus ar to, kā no dažādām sadzīvē izmantojamām vielām pagatavot kaut ko jaunu
un īpašu. Katrs mazais ķīmiķis saņēma
darba komplektu: cepurīti, cimdiņus,
maisāmo lāpstiņu un krūzīti, kurā varēja
pagatavot savu flaberi jeb slaimu no PVA
līmes, ūdens, pārtikas krāsvielas un boraka. Mazajiem ķīmiķiem čakli rosoties,
katrs ieguva sev vēlamās krāsas slaimu,
kas, ievietots glītā maisiņā kā liels dārgums, tika cilāts, apbrīnots, rādīts citiem
un aiznests mājās.
Fizikas kabinetā rosīgi strādāja pie
kosmiskās raķetes izveidošanas: vispirms
skolēni uzzināja, kad un kā radušās pirmās kosmiskās raķetes, cik ilgā laikā tās
nokļūst kosmosā un cik laika vajadzīgs,
lai aizlidotu uz Mēnesi. Nodarbības gaitā
skolēni uzzināja, kādai jābūt raķetei, lai
tā attīstītu pienācīgu ātrumu un izrautos
kosmosā. Turpmākais jau bija nopietns
konstruktoru darbs – izgatavot savu raķeti. Vislielākā jautrība un sajūsma sākās
tad, kad raķetes bija jāpalaiž kosmosā.
Īpašs palaišanas mehānisms sastāvēja no
kanalizācijas caurulēm, kam pievienota
PET pudele, uz kuras uzlecot (iedarbo-

joties ar spēku), raķete sāka savu lidojumu. Varat ticēt vai ne, bet veiksmīgāko
konstruktoru raķetes pārlidoja pāri skolas
jumtam! Tas ir vairāk nekā 40 m! Ar raķešu konstruēšanu un palaišanu nodarbojās 4., 5. un 6. klase.
7. un 8. klašu skolēni bija iesaistīti interaktīvā jautājumu-atbilžu spēlē Kodu
pavēlnieks – skolēni uzzināja, kā informāciju kodē un atkodē dators, kā veidojas algoritms un kā notiek informācijas
nolasīšana.
9. un 12. klašu audzēkņi spēlēja līdzīgu interaktīvo spēli, kas saucās Veik
smīgais lauksaimnieks. Izmantojot savas
zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā,
pieslēdzot loģisko un stratēģisko domāšanu, katras komandas uzdevums bija
pirmajiem nokļūt finišā. Spēlei atvēlētais laiks bija viena astronomiskā stunda,
kurai beidzoties, neviens zāli pamest negribēja, jo spēle tiešām radīja azartu un
aizrautību.
Tā, pateicoties ESF projektam, Liep
upes vidusskolā izglītojamie iepazina
ķīmiķa, fiziķa, konstruktora, inženiera,
datorspeciālista, lauksaimnieka un citas profesijas, papildus apgūstot prasmi
klausīties un sadzirdēt, skatīties un ievērot, darboties grupā, komunicēt un rīkoties atbildīgi.
Arta Rubeze
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Atjaunots
kājnieku tilts

Kājnieku tiltam pār Salacu nu atjaunots dēļu klājums

23. novembrī pabeigti koka tilta pār Salacas upi pie Mērniekiem remontdarbi, ko
veica vietējais uzņēmums – SIA Nobe.
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers pastāstīja, ka gadu
gaitā koka tilta klājs bija nolietojies un
kļuvis bīstams. Pēc iedzīvotāju un Ainažu
pārvaldes vadītājas Ilonas Jēkabsones ieteikumiem pašvaldība piešķīra finansējumu tilta atjaunošanas darbiem. – Īsā laikā
būvfirma kvalitatīvi veikusi remontdarbus,

vietējiem iedzīvotājiem nu būs droša no
kļūšana pāri upei, savukārt tūristiem būs
iespēja baudīt dabu un izstaigāt Salacas
skaistos krastus, – viņš sacīja.
Remontdarbu laikā būvfirma demontēja dēļu klāju un sijas un veica jauna klāja
un siju montāžu, kā arī krūmu un bīstamo
koku izzāģēšanu.
Salacgrīvas novada dome šiem darbiem
piešķīra 8107 eiro.
Ilga Tiesnese

Aicinām klientus
novērtēt sadarbību!

SIA ZAAO ikdienā nodrošina modernus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un kvalitatīvu klientu servisu. Lai
uzzinātu uzņēmuma darbības un sniegto
pakalpojumu vērtējumu, klienti aicināti paust savu viedokli, aizpildot ikgadējo
ZAAO klientu aptaujas anketu. To var
izdarīt elektroniski uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv.
Klientu apmierinātības aptauja ir svarīga turpmākajai ZAAO attīstībai. Tās
mērķis ir noskaidrot klientu viedokli par
uzņēmuma sniegumu, rodot priekšlikumus, kurās jomās un kā uzlabot sadarbību
ar klientiem un paaugstināt klientu apmierinātību ar uzņēmuma pakalpojumiem.
ZAAO vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēju uzskatus
par biežāk izmantotajiem pakalpojumu
veidiem un to kvalitāti, par otrreizējai
pārstrādei derīga iepakojuma savākšanas
infrastruktūras pieejamību. Tāpat klienti
aicināti novērtēt vides izglītības aktivitātes un komunikāciju ar uzņēmumu, tostarp
apkalpošanas kultūru. Klientu paustais
viedoklis tiek regulāri analizēts, lai attīstītu piedāvājumu.

Aicinām klientus arī laikus aktualizēt
līguma datus, lai nākamā gada atkritumu
izvešanas grafiki un kalendāri būtu precīzi,
atbilstu klientu vēlmēm un nonāktu pareizajā adresē. Lūdzam informēt par līgumslēdzēja vai kontaktpersonas maiņu, par
izmaiņām pasta vai e-pasta adresē, tālruņa
numurā. Ir iespēja mainīt arī konteineru
tukšošanas biežumu, tomēr tas nedrīkst
būt retāks, kā paredzēts konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. Vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikā var
pieteikt ZAAO mājaslapā www.zaao.lv,
kā arī piezvanot pa tālruni 64281250 vai
rakstot e-pastu uz zaao@zaao.lv.
Laura Jegorova,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Bibliokuģis
viesojas LNB
Oktobra nogalē Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā 8. stāvā notika
kārtējā sanākšana ciklā Tikšanās biblio
tēku stāvā: jaunieguvumi un pieredze.
Šoreiz pasākuma tēma bija Bibliokuģis
«Krišjānis Valdemārs» – latvisko tradīci
ju iedvesmotājs un veicinātājs. Interesentiem tika piedāvāta plaša informācija – no
bibliokuģa ieceres līdz latviešu jūrnieku
prestižam pasaulē.
Kopš burinieku laikiem latvieši ir vi
sur – ostās, tālās jūrās un okeānos. Zinošākais tikšanās viesis šajā jomā bija Latvijas Jūrnieku reģistra vadītājs, Latvijas
Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents,
tālbraucējs kapteinis Jāzeps Spridzāns.
13 000 Latvijas jūrnieku mūsdienās Latviju ierindo pasaules jūras lielvalstu vidū,
un arī akadēmiskā jūrniecības izglītība,
ko var iegūt Rīgā un Liepājā, mūsu jūrniekus izvirza konkurētspējīgāko jauno
speciālistu avangardā.
Bibliokuģa uzdevumu vidū noteikti jāmin jauniešu arodorientācija uz jūru, tādēļ
ļoti lietderīga Gaismas pilī bija Latvijas
Jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistes Sarmas Kočānes klātbūtne. Viņa jau divpadsmito gadu organizē
konkursu vidusskolēniem Enkurs, kurā
jaunieši parāda savas spējas teorijā, cilvēku glābšanā uz ūdens, airēšanā, ugunsgrēka dzēšanā un citās praktiskās iemaņās,
kas nepieciešamas gan jūrā, gan krastā.
Kinorežisors Jānis Streičs, kurš ir
bibliokuģa patrons, lika aizdomāties

Salacgrīvas muzeja dārgums –
Vidzemes un Valmieras ielas
krustojumā

par Latvijas nacionālo bagātību – jūru.
Sagaidot Latvijas simtgadi, mums nevis jālepojas ar valsti skaļos vārdos, bet
mīlestība un līdzjušana jāpierāda reālos
darbos. Tukšvārdībā un pļāpās bieži vien
nogrimst labās domas un ieceres, tādēļ
J. Streičs vislielākās cerības liek tieši uz
jauniešiem, kuri atradīs ceļu uz jūru.
Bibliotēku speciālistus aizkustināja
J. Spridzāna kuģinieku stāsti, kur kopā
vijas bijība pret vareno viļņu stihiju un
romantika, ko izjūt jūrnieki, jo divu vienādu saullēktu un saulrietu nav iespējams
novērot. Atnācis krastā, īsts jūrnieks jau
atkal sapņo par jūru. To itin labi zina Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga
Inese Podziņa – bibliokuģa un šīs tikšanās iniciatore, jo viņas dēls Raimonds jau
kuro reisu veic kā tālbraucējs kapteinis,
mērojot tūkstošiem jūdžu gar Amerikas
krastiem.
Salacgrīvieši nopietni sevi pieteikuši
Gaismas pilī – šajā brīnišķīgajā arhitekta
Gunāra Birkerta projektētajā celtnē, kas
iztālēm raugāma kā stikla kalns, kurā uzjāt ļauts tikai Antiņam. Nu, gluži kā Dullajam Daukam, kurš vēlējās ieraudzīt citu
un labāku pasauli tur, aiz apvāršņa. Arī
mūs nevilina zemi padebeši, aiz kuriem
var aizbāzt putras karotes. Sadarbība ar
valsts galvenajām bibliotēkām turpinās,
akcentējot bibliokuģa akadēmisko ievirzi,
proti, novados šīs gaismas pilis ir tieši reģionālās grāmatu krātuves.
Gints Šīmanis

Pansijā Sprīdīši paveiktais
Jau paskrējusi vasara, pat rudens iet uz
beigu pusi, drīz sāksies ziema, tādēļ arī
mēs Sprīdīšos atskatāmies uz paveikto un
secinām, ka gads bijis ražīgs un notikumiem bagāts.
Pavasaris sākās ar kopīgu talku, lai
sakoptu apkārtni. Talkoja gan iemītnieki,
gan darbinieki. Paldies par puķu stādiņiem
Edītei Majorei un Mārai Seinasei. Vasara
iesākās ar iestādes 20 gadu jubilejas svinībām, pēc tam nāca pašvaldības vēlēšanas.
Vasaras beigās cītīgi strādājām un gādājām, lai pildās krājumi ziemai. Tāpēc
lielu paldies gribas pateikt tiem nesavtīgajiem labdariem, kuri dalījās ar savā dārzā
izaudzēto ražu, – Dzintrai Šulcei, Ļubai
Kravcovai, Anitai Straubergai, Oksanai
Lavrenčukai, Sandrai Pālēnai, Drosmai
Lindei, Inesei Ogliņai, Mārai Seinasei,
Edītei Majorei, Gunitai Veidei. Gunitai un
Ingūnai Auziņai paldies par salasītajām
brūklenēm un dzērvenēm. Tas viss noder,
lai papildinātu un dažādotu mūsu iestādes
klientu ēdienkarti. Paldies arī Guntaram
Biseniekam no SIA Buts par garšīgajām
zivīm.
Šogad arī tikām pie šūpolēm, ko mums
uzstādīja JMK LUX laipnie puiši, paldies
arī Gvido Cīrulim no SIA Īveja, kurš šos
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puišus sameklēja un sarunāja. Sanitārajā
mezglā tikām pie jaunas duškabīnes, paldies Viktoram Berdaškevicam, Kristapam
Rozītim un Elmāram Lūsim, kuri to uzstādīja. Iestādes virtuve tika pie jauniem
skapīšiem, ko atbilstoši standartiem izgatavoja SIA Medagas.
Esam iesaistījušies labdarības biedrības
No sirds uz sirdi piedāvātajos projektos.
Projekts Arī vecie cilvēki sapņo… patlaban uzņēmis apgriezienus un tiek piepildīti veco cilvēku sapnīši – saņemtas pakas
gan no Latvijas, gan ārzemēm. Paldies
visiem labajiem eņģeļiem! Tās emocijas
nav iespējams aprakstīt, kad dāvana tiek
saņemta un izsaiņota! Mums taču visiem
patīk saņemt dāvanas – mazs vai liels,
jauns vai vecs. Otrs projekts savu darbību
sāks decembrī vai janvārī, atkal sagādājot
pārsteigumus iemītniekiem.
Pašreiz noslēdzas projekts Sveiciens
valsts svētkos. Esam saņēmuši katram iemītniekam individuālu apsveikumu no latviešu bērniem Brazīlijā un Itālijā. Sveicam
arī mēs visus Latvijas 99. dzimšanas dienā! Mīlestību, saticību un izturību katram
atsevišķi un visiem kopā!
Anita Lūse,
veco ļaužu mītnes «Sprīdīši» direktora p.i.

Latvijas valsts svētku mēnesī Salac
grīvā, Vidzemes un Valmieras ielas krustojumā parādījies jauns dekoratīvs plakāts,
kas, aizsegdams nepievilcīgu graustu,
priecē ar skaistiem un gaumīgi noformētiem Vidzemes šatiera segas krāsu motīviem un salikumiem.
Tā nav parasta Vidzemes šatiera sega.
Ainavu arhitekte Ilva Erkmane pētīja Salacgrīvas muzeja krājumu un idejas realizācijai izvēlējās salacgrīvietes Aleksan
dras Tilleres 1939. gadā austo pūra segu.
Aleksandra Tillere jeb Herta Skuja, kā
viņu visbiežāk šeit sauca, bija meitene no
Ainažiem, kura ieprecējās nēģu zvejnieka
Bernharda Skujas ģimenē Upesjennu mājās
Krasta ielā. Herta prata aust, šūt un garšīgi
gatavot. Viņas vadītajos šūšanas vai kulinārijas kursos mācījušās salacgrīvietes vairākās paaudzēs. Padomju gados, kad Upes
jennu nēģu fabrika bija slēgta, bet nēģu
krāsns vēl darbojās, Herta turpināja lielos
svētkos tajā cept gardas tortes. Savu pūra

Vidzemes šatiera segas krāsu motīvi un
salikumi tagad rotā šo ielu krustojumu

segu Herta Skuja personīgi uzdāvināja Salacgrīvas muzejam 1998. gada 4. decembrī.
Sega tūlīt piedalījās tikko dibinātā muzeja jaunieguvumu izstādē, kas tika sarīkota
kultūras namā par godu Salacgrīvas pilsētas
70 gadu jubilejai. Segas oriģināls glabājas
Salacgrīvas muzeja krājumā.
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja
Edgars Vijupa foto

Salacgrīvas
muzeja dārgumi
Labdien, kolēģi!
Dzelzceļa muzejs aicina uz nelielu, bet krāšņu sadarbību valsts svētku laikā, kad Rīgā
notiek tradicionālais festivāls Staro Rīga.
No 17. līdz 20. novembrim Rīgā norisināsies ikgadējais gaismas festivāls Staro Rīga.
Iepriekšējos divus gadus festivālā piedalījās arī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, iepazīstinot apmeklētājus ar savu Ritekļu kolekciju. Katru vakaru muzeju akcijas laikā
apmeklēja vairāki simti cilvēki.
Arī 2017. gadā muzejs gribētu veidot gaismas objektu, kas saistīts ar muzejos glabātajām vērtībām. Akcijas tēma Uz zvaigznēm mūs ir mudinājusi rādīt lukturu un lākteņu kolekciju. Mūsu kolekcijā ir 25 dažādi dzelzceļa saimniecībā izmantoti gaismekļi, bet mēs
skatītājiem velētos piedāvāt plašāku ieskatu vēsturiskajos gaismekļos. Tāpēc aicinām arī
pārējos Latvijas muzejus iesaistīties un valsts svētku laikā Dzelzceļa muzeja hallē kopā
izveidot ekspresizstādi no Latvijas muzeju apgaismes priekšmetu kolekcijām Latvijas
muzeju gaismekļi zem Dzelzceļa muzeja debesīm. Izstāde tiks veidota kā festivāla Staro
Rīga apskates objekts un būtu lieliska iespēja parādīt, kādas vērtības glabā muzeji.
Festivāla darbības laikā muzeja apmeklējums ir bez maksas. Lai kopizstādi varētu
apmeklēt vēl plašāks apmeklētāju skaits, piedāvāsim to apskatīties arī visu pēcsvētku
nedēļu – līdz 26. novembrim.
Būsim pateicīgi, ja atsauksieties mūsu sadarbības uzaicinājumam un kopā radīsim
skaistu Staro Rīga objektu.
Ieva Pētersone,
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja direktore
Šo vēstuli Salacgrīvas muzejs saņēma
4. oktobrī, un mums viņu iniciatīva likās
ievērības vērta un atbalstāma. Muzeju dārgumi krātuvēs to vien gaida, lai tos izceltu,
uzspodrinātu un parādītu sabiedrībai. Arī
mums rādāmā netrūkst! Tā kā esam piejūras muzejs un krājuma komplektēšanā
lielāku uzmanību pievēršam tieši ar jūru
un zvejniecību saistītiem eksponātiem,
piedāvājām izstādē starot diviem komplektiem - labajām un kreisajām kuģu bortu ugunīm. Divas, lielākās, vēl ir kā petrolejas lampas, bet mazākās jau elektriskās.
Vēl piedāvājām arī mūsu īpašo, jāteic, ne

vieglāko eksponātu – Salacgrīvas ostas
vaduguni. Dzelzceļa muzeja speciālistiem
mūsu piedāvājums likās gana interesants,
lai sāktu kārtot dokumentāciju priekšmetu
nodošanai un pieņemšanai.
Lai gan pašas bijām sagādājušas papildu pienākumu nogādāt eksponātus uz
Rīgu, gandarījums bija – mūsu muzeja
dārgumi piedalījās festivālā Staro Rīga un
pārstāvēja Salacgrīvu lielā, kopīgā Latvijas muzeju izstādē.
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Rudens veltes burciņā

Uz pasākumu ar šādu nosaukumu jau
trešo gadu bibliotēkā pulcējas mājsaimnieces, lai dalītos ar gardām receptēm, kas
no rudens veltēm un kādā veidā nonācis
burciņās. Pasākumu iesākām, noklausoties
dziesmu Kad deg pīlādžu liesmas… Tā kā
šajā gadā daba mums bagātīgi piedāvāja
meža veltes – pīlādžus, sēnes, brūklenes
un dzērvenes, tad arī burciņās varējām tās
baudīt visdažādākajos veidos. No dārza
veltēm priekšroka tika dota ābolam, cidonijai un ķirbim. Asumiņu ievārījumiem
piedeva ingvers un bārbele. Visaugstāko
vērtējumu izpelnījās marinētās sēnes un
paprika. Interesantas garšas nianses bija
sarkano sīpolu ievārījumam. No saldajām

burciņām visvairāk vitamīnu uzņēmām
ar brūklenēm un dzērvenēm. Katra saimniecīte labprāt dalījās ar savām receptēm.
Paldies visām par jauko kopābūšanu!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

Salacgrīvas muzeja dārgumi piedalās festivālā Staro Rīga un pārstāv Salacgrīvu kopīgā
Latvijas muzeju izstādē
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Sporta sezonas noslēgums

28. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā
notika 2017. gada sporta sezonas noslēguma pasākums, kurā piedalīties bija aicinātas sporta biedrības, klubi, komandas un
individuālie sportisti. Atklājot pasākumu,
sporta metodiķe Mārīte Jankovska sacīja:
– Šovakar ir tā reize, kad sakām paldies
labākajiem, veiksmīgākajiem un aktīvā
kajiem Salacgrīvas novada sportistiem.
Viņiem ir augsti sasniegumi Latvijā un arī
pasaulē.
Apbalvot veiksmīgākos sportistus Mārītei palīdzēja atpūtas un sporta kompleksa
pārvaldnieks Kristaps Močāns un šī vakara viesis – Latvijas bobsleja labākais pilots Oskars Melbārdis. Vispirms sumināja
komandas un biedrības, kas pārstāv dažādus sporta veidus, organizē un piedalās
sacensībās. To vidū bija basketbola klubs
Salacgrīva, jātnieku klubs Fenikss, futbola klubs Salacgrīva jeb Kuivižu Spartaks,
atjaunotā sieviešu volejbola komanda, vīriešu volejbola komanda, biedrība Smiltis
pa gaisu, florbola klubs Veixmes, biedrība
Sprints A un airētāji.
Salacgrīvas novada domes piešķirtās
naudas balvas par augstiem un izciliem
sasniegumiem šosezon saņēma burātāja
Ance Anna Sekace (par 1. vietu kopvērtējumā Latvijas kausā burāšanā Laser 4,7
klasē jaunietēm), Asnāte Kalniņa (par
1. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā
200 m skrējienā U-20 grupā), smaiļotājs
Kaspars Tīklenieks (par 1. vietu Latvijas čempionātā četriniekā 200 m). Viņš ir
visspēcīgākais airētājs ne tikai Salacgrīvā
un šobrīd gatavojas 2020. gada Vasaras
olimpiskajām spēlēm Tokijā. Pašvaldības
balvas saņēma arī kanoiste Līga Kariņa
par 2. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē
200 m vieniniekā, Kristiāns Kacars par
2. vietu Latvijas čempionātā 200 m kanoe airēšanā četriniekā, smaiļotājs Nauris
Tomsons par 2. vietu Eiropas Jaunatnes
olimpiādē 200 m smaiļošanā divniekā,
Aigars Cīrulis par izcīnīto 1. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē 1000 m divniekā.
Septiņi sportisti saņēma novada domes sarūpētās brīvbiļetes uz nākamā gada Posi
tivus festivālu. Treneri Kristaps, Uldis un
Kaspars Močāni, kā arī Māris Bergšteins
saņēma pateicības par ieguldīto darbu. Par
labiem sasniegumiem klātesošie sveica jāšanas kluba Fenikss jātnieci Kitiju Kreišmani, kura Latvijas čempionātā U-25 ka-

Izcilais latviešu bobslejists Oskars Melbārdis labprāt fotografējās kopā ar Salacgrīvas novada
sporta sezonas noslēguma pasākuma dalībniekiem

tegorijā šogad izcīnījusi 4. vietu, un treneri
Luīzi Ozoliņu.
Šogad pirmo gadu nenotika spartakiāde, kurā piedalījās iestāžu un uzņēmumu
komandas, bet sacensības bija populārākajos sporta veidos, kuros varēja piedalīties
visi (ne tikai novada iedzīvotāji). Sporta
metodiķe M. Jankovska atzina, ka sportistu atsaucība bija laba, un solīja nākamgad
šādu aktivitāti turpināt. Viņa atgādināja, ka
balvas uzvarētāji saņēma tūlīt pēc turnīra,
bet sezonas noslēgumā uzvarētājus svinīgi
sveica vēlreiz un pasniedza viņiem kausus. Pirmie tos saņēma novada čempionāta
Kortu valdnieks uzvarētāji: 3. vietā Jānis
Ozols, 2. – Sabīne Veide (vienīgā meitene
no 14 dalībniekiem), 1. – Gatis Preimanis.
Visa gada garumā notikušajā šautriņu mešanas čempionātā kopvērtējumā 3. vietā
ierindojās Juris Jankovskis, 2. – Mareks
Kondratjuks, 1. – Guntars Ūdris. Zolītes
čempionātā 3. vieta Aigaram Tomsonam,
2. – Laurim Kurpniekam, 1. – Normunds
Tiesnesis. Galda tenisa turnīrā 3. vieta
Jānim Ozolam, 2. – Jurim Jankovskim,
1. – Žanim Jirgensonam. Šīs sacensības
finansiāli atbalstīja SIA Baltic Forest, un

M. Jankovska sacīja lielu paldies tās īpašniekam Ernestam Kupčam. Paldies par atbalstu novada sportam un sportistiem tika
arī SIA Kapteiņu osta un Ojāram Jūlikam,
kā arī AS Brīvais vilnis.
Airētāju treneris U. Močāns palepojās
ar savu sportistu sasniegumiem: – Ir gan
darījums, ka airētāji no mazās Salacgrī
vas var vinnēt sportistus no lielajiem ai
rēšanas centriem. Ceru, ka mūsu airētāji
piedalīsies nākamajās – 2020. gada – Va
saras olimpiskajās spēlēs. Šobrīd Kaspars
Tīklenieks tām gatavojas ļoti profesionā
li. No jaunajiem airētājiem perspektīvi
un talantīgi ir Aigars Cīrulis un Nauris
Tomsons. Šogad šie sešpadsmitgadīgie
jaunieši pieaugušo konkurencē izcīnīja
3. vietu Latvijā 1 km distancē divniekos.
Puiši dzīvo, mācās un trenējas Limba
žos, jo tur ir labāki apstākļi un sparinga
partneri. Ļoti ceru, ka viņi nākamā gada
Eiropas un Pasaules junioru mačos sevi
labi parādīs. Treneris arī uzsvēra, ka sportistu labie sasniegumi ir komandas darbs:
– Mēs visi strādājam kopā – es ar jauna
jiem, Māris ar vidējiem un Kaspars ar ve
cākajiem airētājiem.

    Kad sumināti labākie, laiks atpūtai. Šajā sportistu ballē muzicēja Atis Auzāns ar savu grupu. Pēc
pirmās deju tūres M. Jankovska
uz sarunu aicināja vakara viesi –
bobslejistu O. Melbārdi. Viņa iepazīstināja klātesošos ar Oskara
sasniegumiem: – Viņam šobrīd ir
29 gadi, dzimis Valmierā, tagad dzī
vo Pierīgā. Sākotnēji bija stūmējs,
bet 2010. gadā pārkvalificējies par
pilotu. Oskars ir 2014. gada Ziemas
olimpisko spēļu sudraba medaļas
ieguvējs, 2016. gada pasaules čem
pionāta zelta medaļas ieguvējs. Di
vas reizes uzvarējis pasaules kausa
kopvērtējumā apvienotajā ieskaitē.
2014./15. gada sezonā kļuva par pa
saules kausa uzvarētāju četriniekos
un divniekos. Sākotnēji Oskars tre
nējies vieglatlētikā, bijis desmitcīņ
nieks un hobija līmenī nodarbojies
ar motosportu. Atbildot uz Mārītes
jautājumiem, sportists pastāstīja par
pirmsstarta rituāliem, komandas
biedriem, bobsleja kamanām, citu
komandu braucējiem un sportisko
sacensību. – Es esmu tas, kurš māk
daudzmaz stūrēt. Nekāds lielais noteicējs
neesmu. Pirms paša starta neko speciāli
nedaru, domās izbraucu trasi un – aiz
iet! Pēc veiksmīga finiša visiem uzsitu pa
ķiveri, – smejot sacīja viesis. Atbildot uz
jautājumu, kas ir smagākais bobslejā – treniņi vai ilgais laiks projām no mājām, ilgi
nedomājot, Oskars atbildēja: – Abi divi,
jo mājās esmu reti. Smagie treniņi sākas
jau jūnijā, bet ir vērts tos pārciest, lai stā
tos uz visaugstākā pakāpiena savā dzīvē.
Viņš arī atklāja, ka atpūsties gribētu kopā
ar ģimeni siltākā klimatā, un priecājās par
Latvijas faniem, kuri viņus atbalsta visās
pasaules trasēs. Oskars godam atbildēja uz
visiem Mārītes un klātesošo jautājumiem
un pēc kopīgās fotografēšanās ar ģimeni
devās mājās.
Bet šī gada sportistu balle vēl turpinājās. Viktorīnā ar 24 punktiem uzvarēja
basketbola klubs Salacgrīva, vakara viesus priecēja moderno deju dejotāji un iluzionisti no Rīgas.
Paldies par jauko kopā būšanu un atpūtu!
Ilga Tiesnese

Liepupieši un salacgrīvieši viesojas
Jūrmalas Brīvdabas muzejā
Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs arī šajā
mācību gadā turpina iepazīstināt Salacgrīvas novada skolēnus ar jūrniecības nozares
vēstures izpēti un gaišākajiem prātiem, kas
to veicina. Oktobrī Liepupes un Salacgrīvas vidusskolu vecāko klašu audzēkņi ieradās Lielupē. Tur viņi aplūkoja Jūrmalas
Brīvdabas muzeja eksponātus – kuģus un
laivas, skatīja bagātā un nabagā zvejnieka
sētu, kaut nedaudz apjaušot, kā dzīvoja
krasta ļaudis 19. gadsimta beigās aiz aug
stās Raga kāpas Lielupes malā. Tur bija arī
sizāla virvju vērpjamais rats (līdzīgu var
vērot Ainažu Jūrskolas muzejā, ar to Kuivižu tīklu šķūnī strādājis tuvākā un tālākā
zvejnieku apkārtnē zināmais Aleksandrs
Salmiņš), zvejnieka lukturis, ar ko pievilinātas zivis nakts melnumā, dažādi tīkli.
Izkāpelējušies Dzintaru skatu tornī, jaunieši nonāca zemūdens pasaulē. To vārda
vispilnskanīgākajā nozīmē Jūrmalas muzejā uzbūra zemūdens arheologs Voldemārs
Rains – leģendāra personība, kas 30 gadu
veltījis jūras dzīļu izpētei. Cieņā pret auditoriju viņš bija atnesis paša vāktās relikvijas – klints gabalu no Staburaga, sudraba
traukus no vācu kuģiem, Jūrmalas purvos
noslīcinātus traukus no greznās Ķemeru
kūrortviesnīcas. Par spīti gadiem un profesionālām slimībām, Voldemārs aplieci-

nāja tādu ticību dzīvei,
mīlestību pret dzimto
zemi un savu valsti, ka
gribējās izsaukties –
vai jaunie maz viņam
spēj tikt līdzi?! Neskaitāmās ekspedīcijas no
Baltijas jūras līdz Tālajiem Austrumiem ir
pētnieka lielā bagātība,
ar ko stundām ilgi viņš
var aizraut auditoriju.
V. Raina patriotisms
izpaudies visos laikos.
Tieši viņš atdeva Latvijai tēlnieka Kārļa
Zemdegas pieminekļa
Sējējs daļas no Rūjas
upes un Jūrmalas muzejā izveidoja ekspozīciju Kuģi dzelmē, ko
sešus gadus brauca lū- Salacgrīvas novada skolēni pie pieminekļa Krišjāņa Valdemāra 150 gadu atcerei
kot interesenti no visas
Tās izpētījis, V. Rains secināja: – Upē at novadu burvību un jūras krastā, atrodot
pasaules.
Mūspusē V. Rains piedalījies Svētu- rastas atliekas no slūžām, ar kuru palīdzī seno burinieku atliekas, tās nodot muzepes izpētes ekspedīcijās, pierādot, ka no bu ūdens līmeni varēja pacelt kuģiem vaja jiem. Neapšaubāmi – jūra mūs vieno. Un
tā ir vērtīgākā atziņa, ko dod šādi izziņas
Limbažiem līdz jūrai varēja nonākt arī pa dzīgajā augstumā.
Šādas tikšanās var būt labs pamudinā- braucieni.
ūdensceļu. 2000. gadā tika ziņots, ka plaGints Šīmanis
šajā purvājā netālu no Svētupes iztekas jums pārgājienos mērot ceļu gar Svētupi
Raivja Struncena foto
lejpus Dūņezeram atklātas slūžu paliekas. no senās Hanzas pilsētas līdz jūrai, izjust
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JSK Fenikss lepojas!
2017. gada beigas strauji tuvojas. Jātnieku sporta klubā (JSK) Fenikss iestājies
miera periods. Tagad gan zirgi, gan jātnieki uztur sevi vieglā fiziskajā formā un
gaida nākamā gada martu, kad varēs atsākt
intensīvus treniņus. Bet tagad gribam atskaitīties par šajā sezonā padarīto.
Pateicoties Salacgrīvas novada domes
atbalstam, esam varējuši būt aktīvi jau no
janvāra, un mūsu jātnieki godam startējuši
vairākās sacensībās gan Latvijā, gan Igaunijā.
Janvārī Kitija Kreišmane Heimtali ciemā (Igaunija) ar savu lolojumu Linkolnu
izcīnīja 3. vietu 100—110 cm maršrutā.
Kopā ar savu treneri Gunāru Klettenbergu
Kitija un Linkolns divos maršrutos ieguva
8. vietu.
Kā jau katru gadu, pavasaris pārējiem
JSK Fenikss dalībniekiem iesākās ar
Aleksandra Vasiļjeva un JSK Mustangs rīkotajām sacensībām Valmieras kauss. Uz
Valmieru devās kluba pārstāves Emīlija
Bergmane, Karīna Kārkliņa un Elīza Ozoliņa. Dalībnieku bija daudz, laikapstākļi
šausmīgi, bet meitenes startēja godam.
Maijs sākās ar Viljandimaa Karikas
1. posmu Igaunijā, kur startēja K. Kreišmane ar Linkolnu. Šis duets izcīnīja 6. un
13. vietu, kas ir ļoti augsts rādītājs, ņemot
vērā, ka šajās sacensībās katrā maršrutā
dodas 60—90 jātnieku. Arī Vanilla Travel
1. posmā Inčukalnā Kitija ar savu zirgu
izcīnīja 6. godalgoto vietu 68 dalībnieku
konkurencē.
Jūnijs JSK Fenikss vienmēr ir uztraukumiem un startiem bagātākais mēnesis.
Mūsu organizētajā Salacgrīvas kausā 2017
ieradās necerēti liels dalībnieku skaits. Arī
no mūsu kluba startēja daudzi. E. Bergmane ar savu mazo kluba zirgu All for
Smailing uzstādīja augstu latiņu maršrutu
laika normai. Savu maršrutu ļoti pareizi un
precīzi veica Grēta Salmane ar Akāciju.
E. Ozoliņa ar pavisam nepieredzējušu
zirgu Imports parādīja, ka var daudz sasniegt arī divu mēnešu laikā. Elīzai piemīt
apbrīnojama pacietība un sapratne ar jebkura tipa zirgiem. Viņai nekad nav bijusi
svarīga izcīnītā vieta konkrētajās sacensībās, bet gan zirga labsajūta un prasme
uzvesties un būt mierīgam stresa brīžos.

K. Kreišmane pirmo reizi uzstājās ar savu
ķēvīti Galant Ledija, un abas bija apmierinātas ar sniegumu. K. Kārkliņa startēja ar
Akāciju. Karīnai ir talants saglabāt mieru
jebkurā situācijā, diemžēl Akācija sacensībās ir ļoti strauja un pie tik liela ātruma
pieļauj kļūdas. Bet Karīna vienmēr ir ļoti
paškritiska un spēj situāciju novērtēt bez
liekām emocijām. Lauris Liepiņš startēja ar mūsu labāko skolas zirgu Zoum
Zarangue LePremier. Abi bija pārliecinoši, tomēr lielais dalībnieku skaits un
konkurence neļāva gūt godagotās vietas. E. Ozoliņa startēja ar šo pašu zirgu
100 cm maršrutā un izcīnīja 5. vietu, apsteidzot pat mūsu pieredzējušāko duetu –
Kitiju un Linkolnu. 110 cm disciplīnā
K. Kreišmane un Linkolns izcīnīja 4. vietu. Pie mums pa vasaru trenējās arī ļoti
skaists un talantīgs pāris – Laura Zaķe ar
savu ķēvi Aurēliju.
Jau nākamajā nedēļas nogalē devāmies
ar saviem zirgiem uz Mazsalacas kausu 2017. Šajās sacensībās startēja E. Bergmane, L. Liepiņš un K. Kārkliņa. Karīna
nenobijās no Zoum Zarangue LePremier
nebēdnībām (šim zirgam ļoti patīk sacensībās izrādīties) un izcīnīja 3. vietu.
Jūlijā K. Kreišmane ar Linkolnu startēja Viljandimaa Karikas 2. posmā. Vienā
maršrutā Kitija izcīnīja 6. vietu un otrā
disciplīnā palika 7. vietā.
Valmiermuižas kauss notika tieši festivāla Positivus laikā, tādēļ uz šīm sacensībām devās tikai divas mūsu kluba dalībnieces – K. Kreišmane un E. Bergmane.
Emīlija izcīnīja 5. vietu.
Vanilla Travel 2. posms bija ļoti svarīgs K. Kreišmanei un Linkolnam. Pirmo
reizi viņi devās 120 cm maršrutā. Gan
zirgam, gan jātniecei šāds izaicinājums
viņu karjerā bija pirmo reizi. 10. vieta no
40 dalībniekiem bija negaidīti labs sniegums. 110 cm maršrutā abi ieguva 14. vietu 80 dalībnieku konkurencē.
Augustā zirdzinieku kalendāros svarīgu
vietu ieņem visās Baltijas valstīs atzītais
Kocēnu kauss 2017. Uz šīm sacensībām
devāmies ar pieciem zirgiem. Negaidīta,
bet cītīgu treniņu rezultātā iegūta, bija
E. Bergmanes uzvara sacensību 2. maršrutā. Spītējot šausmīgajam lietum, Emīlija

Salacgrīviete Kitija Kreišmane ar zirgu Linkolnu sacensībās Igaunijā

ar savu Smailija kungu izgāja uz starta
un no 40 dalībniekiem izvirzījās vadībā.
Tā bija pelnīta un ļoti nozīmīga 1. vieta.
K. Kreišmane startēja ar pavisam jaunu
zirgu un ieguva 4. vietu. E. Ozoliņa uz
starta izgāja ar jauno un nepieredzējušo
Serenādi. Abas saglabāja mieru un pārliecību par saviem spēkiem un, neskatoties
uz vēju, lietu, slapjo un slīdošo laukumu,
startēja ļoti labi. Laura Zaķe ar Aurēliju
izcīnīja 5. vietu. Tās bija mūsu kluba pārstāvētākās saspringtākās, bet arī godalgām
bagātākās sacensības šajā sezonā.
Septembrī rīkojām sacensības Salac
grīvas rudens. Dalībnieki ieradās kupla skaitā, lai gan, kā jau visu vasaru, arī
sacensību diena bija nokrišņiem bagāta.
No mūsu kluba startēja 12 jātnieku. Jāatzīmē L. Zaķe, kura ieguva 5. vietu, un
K. Kreišmane, kura pēdējos – sarežģītākajos – maršrutos izcīnīja 3. un 4. vietu.
Pirmo reizi JSK Fenikss vēsturē uzdrošinājāmies iekārtot arī 120 cm maršrutu.
Kitija ar Linkolnu sava Latvijas trenera
Reiņa Juraša vadībā piedalījās arī Rīgas
atkātajā čempionātā un jaunatnes meistarsacīkstēs jātnieku sportā.
Inčukalnā septembra beigās norisinājās
Vanilla Travel 3. posms uz ko devās mūsu
kluba jātnieces Laura un Kitija. Kitija startēja ar diviem zirgiem. 120 cm maršrutā

U-25 no 50 dalībniekiem Kitija kopvērtējumā izcīnīja 4. vietu. Tas ir pirmais tādas
grūtības pakāpes maršruta rezultāts, un šī
vieta ir pierādījums tam, ka JSK Fenikss
spēj izaudzēt laba līmeņa zirgu un parādīt
augstu rezultātu. Kitija pateicas Salacgrīvas novada domei par doto iespēju startēt
tāda līmeņa secnsībās, kā arī saka lielu
paldies trenerim R. Jurašam.
Sezonu noslēdzām ar jaukām sacensībām Igaunijā, Valgerannā. Emīlija Bergmane kaimiņzemes jātniekus atstāja par
6 sekundēm sev aizmugurē, pārliecinoši
izcīnot 1. vietu.
Šis gads mums visiem parādīja, ka ar
smagu darbu ir iespējams viss. Esam morāli gatavi parādīt sevi un savas prasmes,
ļaut mazajiem jātnieciņiem noticēt saviem
spēkiem un, protams, nākamajā sezonā
doties iekarot vēl citas zemes.
Plāni JSK Fenikss ir lieli. Nakamais
mums ir jubilejas gads – apritēs 10 gadu,
kopš organizējam zirgu sacensības. Esam
ieplānojuši lielus svētkus, kuros gūtu prieku gan jātnieki, gan arī skatītāji. Visu neatklāsim, bet teikšu vienu  – tie būs kārtīgi
zirgumīļotāju svētki.
Novēlam visiem mūsu kluba audzēkņiem un četrkājainajiem mīluļiem izturību
un darbaprieku!
Laura Tomsone

Svētciemā iepazīst
ziemeļzemju salas un
satiek Pirātu
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa no
13. līdz 19. novembrim jau divdesmito
reizi apvienoja gan Ziemeļu, gan Baltijas
valstu bibliotēkas, skolas un biedrības, lai
visas nedēļas garumā notiktu dažādi kopīgie lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras
izstādes un dažādi pasākumi. Organizējot
Rīta stundas bērniem un Krēslas stundas
pieaugušajiem, vienlaikus tika iedegtas
sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas vadmotīvs šoruden bija Salas Ziemeļvalstīs.
Svētciema bibliotēkas Krēslas stundā
raisījās sarunas par dzīvi uz salas skarbajos ziemeļos. Kopīgi tika lasīts fragments
no Somijas zviedru rakstnieces Ullas Lēnas Lundbergas romāna Ledus. Tas bija
vēstījums par salinieku dzīvi Ālandu salās (Olandē). Pēc fragmenta izlasīšanas
domās sākām apsvērt atvaļinājuma laika
ceļojumu iespējas. Varbūt dienvidzemju
apceļošanas vietā šoreiz izvēlēties Somijas Ālandu salu arhipelāgu? Pēc tam
par saviem ceļojuma iespaidiem un Roņu
salu (igauņu – Ruhnu, zviedru – Runö,
jo nosaukums tiek saistīts ar skandināvu
rūnām) aicinājām pastāstīt mūsu bibliotēkas lasītāju Dzintru Eizenbergu. Šī sala
mums, tāpat kā Dzintrai, bija atklājums.
Tuvu un tomēr tik tālu! Taču Dzintras
stāstījums ļāva sajust salas dzīves īpa-

šo noskaņu, saskarsmi ar saliniekiem un
skarbos dabas apstākļus. Te arī guvām
apstiprinājumu domai, kāpēc ziemeļnieki sanāk kopā garajos vakaros, lai lasītu.
Jāpiebilst gan, ka Roņu salas iedzīvotāji
šādu kopā lasīšanu apvienojot ar rokdarbiem vai kādu sev tuvu brīvā laika nodarbi. No Roņu salas pārcēlāmies tepat
uz Latviju, interaktīvā veidā iepazīstot
salu, kas no mums, vidzemniekiem, atrodas tuvu, bet tomēr tālu – Moricsalu (sala
nosaukumu guvusi pēc Saksijas Morica
nocietināšanās salā 1727. gadā). Salacgrīvas Dabas izglītības centra vadītājai
Intai Somai vienmēr zināms kāds interesants stāsts par mūsu Latvijas skaistākajām vietām.
Krēslas stunda jau sen bija pārtapusi
par vēlu vakara stundu, bet mums vēl bija
jānogaršo somu tradicionālais ēdiens rosolli (siļķes salāti) un pašu gatavotie burciņu kārumi. Kopīgi pārspriedām turpmāko kopā darbošanos un vienojāmies
par nākamajām tikšanās reizēm adventes
laikā.
Nākamā diena sākās ar Rīta stundu
bērniem. Agri no rīta mazos kaimiņus no
Snīpju grupas pārsteidza Pirāts, kas tikko ieceļojis Svētupē, lai tieši bibliotēkā
meklētu dārgumu lādi. Bet bērni viņu
pārsteidza, plāns neizdevās, un bija vien

Mazie svētciemieši patraucēja Pirātam atrast un nolaupīt Dārgumu lādi

jāapsola mazajiem pastāstīt par igauņu
bērnu rakstnieka Mauri Kunnasa grāmatu Bagātību sala, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu
stāsts. Mazie vēroja grāmatas ilustrācijas
uz lielā ekrāna un klausījās stāstījumu.
Nu, gudri tie pirāti un viltīgi! Lai par
tādiem taptu, vismaz cepure jau nu gan
ir vajadzīga! Tāpēc katram bija iespēja
izlocīt tieši savu pirāta cepuri. Jauno pirātu veiklība tika pārbaudīta arī dažādās
spēlēs, bet komandas gars un uzmanība
tika stiprināta fotoorientēšanās laikā. Pār-

varot dažādus šķēršļus un iepazīstot bibliotēku, tika meklēta dārgumu lāde. Kāds
bija komandas prieks, kad tā veiksmīgi
tika atrasta aiz ceļojumu grāmatām!
Nu ko – atradējiem pienākas dārgumi,
tāpēc Pirātam neatlika nekas cits kā pateikt paldies mazajiem pirātiņiem un viņu
audzinātājām – Indrai Mednei un Ivetai
Dzenei – par labas uzvedības pamācībām!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

2017. gada 28. novembris

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu
pašam sev – ne tajā nozīmē, ka viņu par to
gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa – padarīts
labs darbs – pats par sevi sniedz lielu prieku.
(Seneka)
Pasaule ir tieši tik laba, kādu mēs radām. Bet ne visiem dzīvē ir paveicies. Bieži
vien ikdienas steigā nespējam novērtēt tās lietas, kas mums dotas.
Mēs esam ceļā uz kluso adventes laiku un esam Ziemassvētku brīnumu gaidās.
Ziemassvētku laiks ir īpašs, tas IR mīlestības laiks. Tas IR brīnumu laiks! Tikai
jāatceras, ka brīnumi nenotiek tāpat vien. Tie jārada un, galvenais, tiem jāļaujas... Būsim brīnumdari! Dosimies pretim Ziemassvētkiem pa brīnumu ceļu, jo mūsu ceļš uz
Ziemassvētkiem ir ceļš no sirds uz sirdi!
Jau 19. gadu Salacgrīvas novada uzņēmēju atbalsts labdarības akcijai No sirds uz
sirdi pierāda, ka vēlamies un spējam palīdzēt cits citam, un apliecina, ka daudziem
cilvēkiem mūsu novadā dzīves vērtības mērs ir izpalīdzība, iejūtība un sirds siltums.
Dāvināsim prieku Salacgrīvas novada grūtībās nonākušo ģimeņu bērniem!
Pagājušajā gadā tika saziedoti 820 eiro. Ziedotāju atbalsts deva iespēju grūtībās
nonākušām ģimenēm ar bērniem apmeklēt kultūras pasākumus. 2107. gadā kultūras
pasākumus apmeklēja 96 bērni no 47 ģimenēm.
Pateicoties par jūsu atbalstu –
Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests
2017. gada nogalē
Naudu lūdzam ieskaitīt:
Salacgrīvas novada domes ziedojumu kontā ar norādi akcijai «No sirds uz sirdi»
Banka Citadele, Reģ. Nr. 90000059796, Kods: PARXLV22
Konts: LV32PARX0002241210025

Liepupē
l

Decembrī

Fotoizstāde Latvijas ainava (fotokonkursa darbi).
Izstāde apskatāma tautas namā darbdienās no plkst. 8 līdz 17

Režisora Aika Karapetjana filma Pirmdzimtais (trilleris).
Lomās Maija Doveika, Kaspars Znotiņš u.c. Ieeja 2 EUR.
		 7.XII 19.00 tautas namā,
		 14.XII 18.00 Muižas klētī.
Vairāk par filmu www.facebook.com/Pirmdzimtais/
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Lielsalacas ev. lut. draudze aicina:

3.XII 10.00
PIRMĀ ADVENTA
DIEVKALPOJUMS.
Svinēsim pateicību mūsu
baltā dievnama atjaunošanai.
Dzied Dvēseles dziesma
10.XII 17.00
Ziemassvētku
sadziedāšanās un cienāšanās
ar kora Dvēseles dziesma
gardajām piparkūkām
15.XII 19.00
		 ansambļa Dziedātprieks
Ziemassvētku koncerts
			
Pasaulē manā
22.XII 9.00
Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolas
kolektīvam.
24.XII 15.15 kora Dvēseles dziesma Ziemsvētku ieskaņas koncerts
			16.00 SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS
27.XII 18.00 koncerts Ziemassvētki cauri gadsimtiem.
Piedalās: Endija Rezgale (soprāns), Jana Zariņa (ērģeles),
Līva Tomiņa (vijole), Elza Bleikša (flauta).
Ieeja – 5 EUR (biļešu iepriekšpārdošana Biļešu paradīzes kasēs,
koncerta dienā – baznīcā, bērniem līdz 7 gadiem ieeja brīva).

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā
var iegādāties novada 2018. gada kalendāru
Mūsu – Salacgrīvas novads.
Tajā publicētas bildes par Salacgrīvas novadu un
atzīmēti nākamā gada lielākie novada svētki.
Kalendāra cena palikusi nemainīga – 3 eiro.

l

21.XII 19.00 tautas namā pagastmājas 110 gadu un Liepupes vīru ansambļa
10 gadu jubilejas dižkoncerts Mēs paši.
				
Koncertā aicināti piedalīties: jauktais koris Pernigele, Līga Priede,
vokālā grupa 4 Sound, etnisko tradīciju kopa Skale, kapela Ieviņa,
deju kolektīvs Ulubele, amatierteātris Vāgūzis,
Liepupes vīru ansamblis. Sarīkojums pie galdiņiem ar “groziņiem”.
Dalību lūdzam pieteikt tautas namā, t. 64023932. Ieeja brīva.
24.XII 18.00 Liepupes ev. lut. baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums.
Mācītājs Romans Kurpnieks. Piedalās koris Pernigele
25.XII 12.00 tautas namā sarīkojums mazajiem liepupiešiem Ziemassvētki
				
Disnejlendā kopā ar bērnu pasākumu aģentūru Jampadracis BB.
Izrāde, radošās darbnīcas, Ziemassvētku vecītis.
Biļetes cena, ieskaitot saldumu paciņu, 5 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana līdz 18.XII
26.XII 15.00 tautas namā Labo darbu balvas noslēguma sarīkojums.
Labo darbu balvas anketas iesniedzamas līdz 1. decembrim.
Muzicēs festivāla Sudraba kaija laureāti – grupa Sonus (Ādaži).
Aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Ieeja brīva.

Salacgrīvā

5.XII		 19.30 erudīcijas konkurss Salacgrīvas Prātnieks
10.XII		
Ziemassvētku ciematiņš Salacgrīvā
			 12.00 ciematiņa atklāšana un Brančs ar mēru
			 12.00—16.00 iespēja piedalīties radošajās darbnīcās piparkūku cepšanā,
kūku cepšanā ugunskurā, Ziemassvētku monētu kalvē,
mīļstūrītī ar dzīvnieciņiem un bilžu stūrī Ieslēdz ziemu!
				
Tirdziņā būs iespēja iegādāties vietējos labumus, kas top
Salacgrīvas novadā
			 15.00—16.00 pilsētas egles iedegšana – koncerts un saldumi no Salaveča maisa
			 17.00 Ziemassvētku dziesmu kopdziedāšana ar kori Dvēseles dziesma –
ev. lut. baznīcā
14.XII 18.00 Ziemassvētku brīnumu cirks. Vislabākie piedzīvojumi ir iespējami tikai
				
kopā ar cirku! Tas ir forši! Klauns nolēmis pārvērsties par Ziemassvētku
				
vecīti! Biļešu cenas, sākot no 6 EUR, bērniem – no 1,50 EUR
16.XII 14.00 sarīkojums Salacgrīvas senioriem Ziemassvētku mirdzumā
21.XII 19.00 muzikāla dzejas kompozīcija Ziemassvētki manā ielā.
Šajā ielā mīt Visa veida versijas: Dace Kalniņa, Vineta Dance,
Anita Dzirnupe, Inese Persidska, Vineta Pēce, Ineta Cīrule,
Guna Grote-Majore un Aldis Riekstiņš.
Muzikanti – Katrīna, Justīne un Dāvis Borozdini.
Bērnu bariņš: Emīlija Zaprauska, Jasmīne un Viestards Majori,
Gustavs Žibals, Olivers Persidskis, Emīlija Goba, Marta Baķe un
Kristiāna Reiziņa. Ielu muzikants – Didzis Žibals, režisore Inese Jerāne.
Ieeja brīva
26.XII 12.00 sarīkojums bērniem Ziemassvētku vilcieniņš. Ieeja – 3,50 eiro.
Ielūgumus kultūras namā var iegādāties līdz 20. decembrim
31.XII 23.50 Jaungada sagaidīšana laukumā pie kultūras nama
l domes priekšsēdētāja D. Strauberga apsveikums
				
				
l svētku salūts
			 0.30 kultūras namā Jaungada balle. Spēlē grupa Tutti-Frutti,
galdiņus pieteikt kultūras namā. Ieeja 3 eiro

Decembris BIBLIOTĒKĀS
Datums
1.XII 16.00

8.XII 14.00
8.XII 14.00

Pasākums
Tikšanās ar domātāju, filozofu, meditācijas skolotāju,
dzejnieku Valdi Svirski. Sarunas par dvēselisko
meditāciju
Tikšanās ar satīriķi un žurnālistu Andri Briedi
Tikšanās ar mākslas zinātnieci Edvardu Šmiti

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem Ainažu
bibliotēkai – 95
19.XII 14.00 Adventes laiks – Ziemassvētku gaidīšana
14.XII 15.00

Decembrī

Novadnieku fotoizstāde Latvijas ainava

15.XII

Svētku egle bibliotēkas lasītājiem

18.XII

Radošā rīta stunda Rūķojamies, draiskojamies,
darbojamies bērniem
Decembrī
Skultietes Olgas Šišļaņikovas izšūto latvju spēka
zīmju izstāde
Informatīva jaunāko grāmatu izstāde Jaunieguvumi
nozaru un daiļliteratūrā
Decembrī
Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu
kolekciju Spēles – atpūtai un radošai domai. Nāc un
pavadi savu brīvo laiku!
No 6.XII
Novadnieces Astras TOMSONES jaunākā
fotoekspozīcija Apceļo Salacgrīvas novadu!
(2017. gada vasara maršrutā Ainaži – Tūja)
21.XII 13.00 Izstādes atklāšana
21.XII 13.00 Pateicības pasākums bibliotēkas
lasītājiem un atbalstītājiem Miera un
saules rituāli Ziemas saulgriežos. Kopā rotāsim,
muzicēsim, dzejosim, liesim
laimes un apdāvināsim. Ikviens ir
aicināts ar savu īpašo dabas velti
groziņā kā dāvanu svētku loterijai!
Decembrī
Literatūras izstādes:
l Mēs spējam visu, ko var jebkurš cits…
(literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas
Valsts prezidentei (1999–2007) Vairai VīķeiFreibergai – 80)
l Valoda ir dzimtene un tur, kur kopj valodu, kur
viņa ietver tēlus un domas, kalpo dzimtenei.”
„Gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var
sasniegt…” (rakstniecei ar neparastu likteni, mūžu un
sūtību, esejistei Zentai Mauriņai – 120)
l Ziemassvētku vakars atkal zemi sedz,
Miera eņģel’s zvaigznes debess samtā dedz!
(Ziemassvētku gaidīšana)

Vieta
Salacgrīvas
bibliotēka
Salacgrīvas
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā un
Zinību centrā
Tūjas Zinību
centrā

Tūjas Zinību
centrā

Ainažu
bibliotēkā
Svētciema
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Salacgrīvas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
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Jubilāriem
Mīlēt un strādāt,
Strādāt un mīlēt –
Lielākas saules debesīs nava.
Mīlēt un strādāt,
Strādāt un mīlēt –
Labāku vārdu cilvēcei nava.

Ar šiem Kārļa Skalbes vārdiem sveicam novembra
jubilārus un vēlam veselību, mīlestību un sirdsmieru.
Lai vienmēr kopā ar jums ir mīļie un tuvie cilvēki,
lai gaišas un jaukas jūsu godadienas un priecīgs
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Ziemassvētki cauri gadsimtiem
Ziemassvētki ir prieka, pateicības un dāvināšanas laiks, kurā
mūzikas burvība spēj radīt svētku
sajūtas katra cilvēka sirdī.
Liriskās eņģeļu balss īpašniece soprāns Endija Rezgale ir
sarūpējusi īpašu muzikālu dāvanu Latvijas dievnamos jaunajā
koncertprogrammā Ziemassvētki
cauri gadsimtiem, kas sāksies
Adventes laikā un turpināsies
līdz Zvaigznes dienai. Endija iepriekšējos gados ar klausītājiem
pārpildītajās Latvijas baznīcās
piedalījās Ziemassvētku koncertprogrammās Pieskaries brīnu
mam un Ar sirdi eņģeļa plaukstā.
Studiju laikā dzīves ceļš Endiju

SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ
NO 6. - 30. NOVEMBRIM

LATVIJAS PREZIDENTAM

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

Izsole

LAIMOŅA M ARTINSONA APKOPOTO MATERIĀLU
IZSTĀDE

2017. gada 28. novembris

aizveda uz Dienvidāfrikas Republiku, kur ar savu maigo un
skaisto balsi viņa priecēja dienvidafrikāņu sirdis. Atgriezusies
dzimtenē, Endija ir uzstājusies ar
solokoncertu sēriju Rīgas Domā.
Viņa regulāri turpina koncertēt
arī Dienvidāfrikā.
Šogad
dziedātāja
jauno
koncertprogrammu saviem klausītājiem ir sagatavojusi kopā ar
trim jaunām un talantīgām mūziķēm: ērģelnieci Janu Zariņu
no Sanktpēterburgas, kura aktīvi
darbojas Latvijas baznīcu koncertdzīvē gan kā soliste, gan dažādu ansambļu sastāvos; vijolnieci Līvu Tomiņu – starptautisko

konkursu laureāti Šveicē, Polijā,
Vācijā, Čehijā, kā arī Vidzemes
kamerorķestra un Vācijas jauniešu orķestra dalībnieci; flautisti
Elzu Bleikšu – starptautisko konkursu godalgoto vietu ieguvēju un
Minhenes Jauniešu filharmonijas
orķestra dalībnieci, kura koncertē
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Vācijā,
Nīderlandē, Ķīnā un Azerbaidžānā.
Koncertā dzirdēsiet pasaulē iemīļoto komponistu ārijas
un Ziemassvētku korāļus. Skanēs arī K. Sensānsa Ave Maria,
G. F. Hendeļa Ombra mai fu,
C. Franka Panis Angelicus,
Ā. Č. Ādamsa Ak, svētā nakts u.c.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko pirmo nekustamā īpašuma nomas
tiesību rakstisku izsoli ar Salacgrīvas tirgus kompleksa apsaimniekošanas un
apakšnomas tiesībām, kā arī tirdzniecības organizēšanas tiesībām gadatirgos,
Jūras svētkos un Salacgrīvas pilsētas svētkos.

Nomas objekts – Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3, kas sastāv no zemes gabala Salacgrīvā,
Krusta ielā 3, kadastra Nr. 66150040238 (4761 m² platībā), tirgus paviljona (130 m² platībā), tirgus nojumes
(87,5 m² platībā), tirgus laukuma nožogojuma, kā arī tirgū esošās kustamās mantas, zemes gabalu daļas:
Salacgrīva, «Bocmaņa laukums» 1300 m² platībā, Viļņu iela 4 1600 m² platībā, Ostas iela 4 3400 m² platībā.
Nosacītā Salacgrīvas tirgus kompleksa nomas maksa mēnesī – 182,96 EUR.
Nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstiska izsole.
Ar izsoles noteikumiem un informāciju var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv/ sadaļā Izsoles.
Izsolei jāpiesakās līdz 18. decembra plkst. 16.00 Salacgrīvas novada domē – Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
tālr. 64071982.
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.

