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izdevums

 Pēc deklarācijas parakstīšanas novada 
domes priekšsēdētājs pasniedza konsulta-
tīvajai padomei abpusēji parakstītu sertifi -
kātu. Tas printēts uz Līgatnes biroja papī-

ra, kas ražots, izmantojot videi draudzīgas 
tehnoloģijas - pārstrādājot balto un gaišo 
makulatūras papīru. 

Ilga Tiesnese

Ciemu vecākie pievienojas
novada Zaļajai deklarācijai

 9. decembrī notika kārtējā Salacgrīvas 
novada ciemu vecāko konsultatīvās pado-
mes sēde. Ciemu vecākie - Aivis Ķirsis no 
Korģenes, Māris Melnalksnis no Lauvām, 
Ruta Kalniņa no Tūjas, Inga Kalniņa no 
Vecsalacas, Laura Tomsone no Lāņiem, 
Uldis Apsītis no Svētciema un Koidula 
Meerente no Kuivižiem - uzklausīja no-
vada domes priekšsēdētāja Dagņa Strau-
berga stāstīto par aktualitātēm novadā, uz-
deva izpilddirektoram Jānim Cīrulim savu 
ciemu iedzīvotāju sasāpējušos jautājumus, 
vienojās par ciemu vecāko pārvēlēšanu 
un apsprieda jautājumu par novada Zaļās 
deklarācijas parakstīšanu. 
 Pagājuši jau vairāk nekā 2 gadi, kopš 
izveidota ciemu vecāko konsultatīvā 
padome, un ciemu vecākie nolēma, ka 
2012. gada sākumā tradicionālajās novada 
domes pārstāvju tikšanās reizēs ar iedzīvo-
tājiem notiks ciemu vecāko pārvēlēšana. 
 Vēlreiz iepazīstoties ar Salacgrīvas 
novada Zaļo deklarāciju, konsultatīvā 
padome vienbalsīgi nolēma to parakstīt. 
To darīja padomes priekšsēdētājs A. Ķir-
sis un D. Straubergs. A. Ķirsis, parakstot 
deklarāciju, uzsvēra: - Šādi mēs pievieno-
jamies deklarācijā paustajām idejām un 
mērķiem. Mūsu, ciema vecāko, darbs tiešā 
veidā saistīts ar deklarācijā rakstīto. Pie-
vienošanās tai rosinās mūs domāt un strā-
dāt „zaļi”!

Zaļo deklarāciju parakstījusi arī Salacgrīvas novada ciemu vecāko konsultatīvā padome – 
tās priekšsēdētājs Aivis Ķirsis no novada domes priekšsēdētaja Dagņa Strauberga saņem 
parakstīto dokumentu

 Trešajā Adventes svētdienā Salacgrīvā, 
Bocmaņa laukumā, par spīti lietum un vē-
jam, pulcējās lieli un mazi, lai iedegtu pil-
sētas egli, nogaršotu piparkūkas, pamielo-
tos ar pankūkām, paskatītos priekšnesu-
mus un dotos ceļojumā ar Ziemassvētku 
vilcieniņu. 
 Rūķis Inese priecājās visus pēc gada 
redzēt sveikus un veselus: - Esiet sveici-
nāti, salacgrīvieši! Jau pagājis gads, kopš 
tikāmies pie lielās pilsētas egles iepriekšē-
jo reizi. Toreiz sniga sniegs un vējš brāzās 
pāri pilsētai, aizputinādams ceļus un lau-
kumus. Šogad sniedziņš kavējas, bet gan 
jau uz Ziemassvētkiem uzsnigs. Pavisam 
drīz šeit pie egles piestās Ziemassvētku 
vilcieniņš, lai mūs izvizinātu pa dažādām 
pieturām. Šogad rūķu namiņā cepsim rūķu 
pankūkas, es jau jūtu, kā smaržo piparkū-
kas un uzvirmo kanēļa un krustnagliņu 
aromāts. 
 Rūķa aicināts, eglīti iedegties aicināja 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, pirms tam visiem vēlot 
gaišus un baltus Ziemassvētkus: - Vajag 
tikai nedaudz iedomāties, un viss apkārt 
kļūs balts... Galvenais, lai katra sirdī būtu 
gaišais Ziemassvētku prieks. Lai nepie-
trūkst sirds siltuma un mīļuma, lai ne-
pietrūkst laika atcerēties savus tuvos un 
mīļos! Piezvanīsim, aizbrauksim ciemos, 
kaut mirkli būsim kopā. Lai katra dvēse-
lītē ir Ziemassvētku baltums, gaišums un 
mīļums! Sadzirdot visu kopā saukto Eglī-
te, iededzies!, iemirdzējās lampiņas Boc-
maņa laukuma lielajā eglē un svētki varēja 
sākties!
 Sadevušies rokās, mūzikai skanot, ma-
zie salacgrīvieši kopā ar novada domes 
priekšsēdētāju un rūķiem Inesi un Alīnu 

Ziemassvētku 
vecīša nedienas
Debesīs viss sajucis,
Apkārt valda slapjdraņķis,
Visādas te virmo dvakas,
Bet no sniega nav ne smakas.
Ziemsvētkvecis bēdājas,
Rūķi riņķī mētājas.
  Briedis Rūdis bola acis:
  Tagad būs te baigais tracis,
  Mazais rūķis Palaidnis
  Ir pa lampu salaidis.
  Ticis tas pie fi rmas maisa,
  Dāvanas pa gaisu kaisa,
  Dzied tas tādas muļķības,
  Zvēriem mežā jāsmejas.
Arī briedis pievelk kāju,
Negribas tam mežā māju,
Večuks salaidis ar stibu
Padarījis Rūdi klibu.
Nu, vai tā ir meža dzīve?
Zudusi tam debesbrīve,
Kur tu skriesi klibu kāju?
Nevajag tam tādu māju.
  Sēž uz celma večuks, raud,
  Firma viņam putēt draud,
  Lūdz tas visus aukstos spēkus,
  Lai tie piedod šim nu grēkus
  Un lai zemi dara baltu,
  Gaisu prišu un vēl saltu,
  Lai var rūķus kopā saukt
  Un pie bērniem ciemos braukt!

Anita Dzirnupe

devās Ziemassvētku vilcieniņa ceļojumā. 
Pirmajā – Muzikālajā pieturā - braucējus 
un svētku viesus sagaidīja Anitas Dzirnu-
pes dzejolītis Ziemassvētku vecīša nedie-
nas, Agitas Zvejnieces bērnu un jauniešu 
popgrupas dziedātāji un lielie un mazie 
kultūras nama dejotāji, kurus vada Anita 
Gīze. 
 Pēc kārtīgas izdejošanās un izdziedāša-
nās vilcieniņš atkal devās ceļā, lai piestātu 
Aktīvajā pieturā. Lai iegūtu Salaveča pa-
līga sertifi kātu, bija jāpieveic vairāki pār-
baudījumi: paklausības pārbaude, jāskrien 
zaķa skrējiens, jākāpj lāča kāpiens un 

jālido zīlīšu lidojums, piedevām vēl jāat-
bild uz jautājumiem. Pēc plaukstiņpolkas 
vilcieniņš no jauna devās ceļā, lai piestātu 
Jautrajā pieturā, kur turpinājās Salaveča 
skolas pārbaudījumi – uz āķīgajiem jau-
tājumiem (šoreiz par mācībām, skolu un 
Ziemassvētku vecīti) atbildes bērni zinā-
ja nekļūdīgi. Pēc nodejotās putniņu dejas 
Ziemassvētku vilcieniņa ceļojums turpi-
nājās līdz pat gala – Garšīgajai – pieturai. 
Tur, veicot pēdējo pārbaudījumu – noskai-
tot dzejolīti, bērni saņēma saldumus un 
Salaveča palīga sertifi kātu, kurā ierakstīts, 
ka Salaveča skola ir izieta un bērns klausa 

mammu, labi mācās, zina no galvas dzejo-
ļus un dziesmas un viņam garšo konfektes.
 Ne lietus, ne vējš nespēja sabojāt Zie-
massvētku vilciena ceļojumu un dāvāja 
prieku lieliem un maziem. Lai izdodas 
saglabāt gaišumu, mīļumu un sirsnību, ko 
dāvāja šie svētki!
 Pēc egles iedegšanas baznīcā notika 
Adventes koncerts Baroka Ziemassvētki, 
kurā muzicēja kori Pernigele, Dvēseles 
dziesma un Latvijas Universitātes simfo-
niskais kamerorķestris.

Ilga Tiesnese

Ziemassvētku vilcieniņa ceļojums Salacgrīvā

Ceļojumā uz 
muzikālajām 

pieturām dodas 
jautrais bērnu 
vilcieniņš. Lo-

komotīves lomā 
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Brīvā viļņa caurlaižu ēka iegūst jaunu seju
 Nākamā  gada sākumā Salac-
grīvas novada tūrisma attīstības 
un veicināšanas biedrība ofi ciāli 
paziņos par 2 savu projektu īs-
tenošanu. Finiša taisnē iegājis 
biedrības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
pasākumam Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā 
2009. gada augusta sākumā pro-
jekta 1. kārtas aktivitātes Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informā-
cijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem rīcībā Sadzīves 
un sociālo pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošana un kvalitātes 
celšana vietējiem iedzīvotājiem 
iesniegtais projekts AS «Brīvais 
vilnis» caurlaides ēkas telpu re-
konstrukcijas projekta izstrāde 
un realizācija, izbūvējot sabied-
rībai pieejamu veļas mazgātavu 
ar publisko saunu. Projektam 
piešķirti 12 648 lati, no kuriem 
11% ir biedrības līdzfi nansējums.
 Noslēgumam tuvojas arī šī 
fonda pasākuma 2. aktivitātes 
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktū-
ras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem rīcībā Cilvēku ar īpašām va-
jadzībām integrācija sabiedrībā 
iesniegtais projekts AS «Brīvais 
vilnis» caurlaižu ēkas rekons-
trukcijas projekta izstrāde un 
realizācija, rekonstruējot par 

Tūrisma iespēju informācijas 
centru (TIIC), izbūvējot publiski 
pieejamu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām piemērotu sanitāro 
mezglu un nobrauktuvi. Šim pro-
jektam piešķirti 16 067 lati (10% 
biedrības līdzfi nansējums).
 Projekta koordinators Kalvis 
Kalniņš stāsta: - Abi projekti ir 
cieši saistīti un papildina viens 
otru. Tos īstenojot, izjaucām visu 
caurlaides ēku, kas bija praktis-
ki neizmantojama, atstājām vien 
nesošās sienas. Demontējām 
grīdas līdz pat pamatiem, nomai-
nījām logus, izbūvējām šķērssie-
nas, likām jaunu santehniku, at-
jaunojām apkuri, labojām jumtu, 
bruģējām celiņu.
 Īstenojot sabiedrībai pieeja-
mas veļas mazgātavas ar publis-
ko saunu izbūves projektu, caur-
laides ēkā ierīkota veļas mazgā-
tava, kurā uzstādīta automātiskā 
veļas mazgājamā mašīna un žā-
vētājs, blakustelpā izveidota sau-
na, dušas un tualete. - Salacgrī-
vas novadā ir pirtis, kurās cilvēki 
var atpūsties un relaksēties, bet 
pilsētniekiem šādas iespējas nav. 
No pavasara piedāvāsim pilsēt-
niekiem, tūristiem un jahtotājiem 
iespēju nomazgāties, izmazgāt 
drēbes un atpūsties. Tepat va-
rēs drēbes arī izgludināt, jo būs 
gludināmais dēlis un gludek-
lis, - izrādot jaunās telpas, pastās-
tīja Kalvis. 
 Bet īstenojot projektu par tū-
risma iespēju informācijas cen-
tra (TIIC) izveidi, tas tapis pie-
ejams cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām - ir nobrauktuve un pie-
mērots sanitārais mezgls. Ārpusē 
pie ēkas nobruģēts celiņš, uzstā-

dīta marga. K. Kalniņš apliecina, 
ka darīts viss, lai cilvēkam tur 
būtu patīkami ieiet. Runājot par 
pašu TIIC, Kalvis uzsvēra: - Mēs 
nekonkurēsim ar Salacgrīvas Tū-
risma informācijas centru. Esam 
izstrādājuši un piedāvāsim sa-
viem klientiem gatavas tūrisma 
paketes – jau izstrādātus maršru-
tus gida pavadībā, nodrošināsim 
ar transportu. Ar laiku tirgosim 
suvenīrus ar Salacgrīvas novada 
simboliku. TIIC būs arī publiskā 
interneta pieejas punkts. Salac-
grīvas novada tūrisma attīstības 
un veicināšanas biedrības jaun-
izveidotais tūrisma un atpūtas 
centrs domāts ļoti plašam apmek-
lētāju lokam – salacgrīviešiem, 
pilsētas viesiem, bet jo īpaši tū-
ristiem – tiem, kuri pārvietojas ar 
auto un jahtām. 
 Kalvis labprāt stāsta arī par 
biedrības nākotnes plāniem: - Tu-
vāko divu gadu laikā plānojam 
tapt pazīstami ne tikai lokāli. 
Kopā ar citiem novada pakalpo-
jumu sniedzējiem piedalīsimies 
tūrisma izstādēs. Mūsu galvenais 
uzdevums popularizēt Salacgrī-
vas novadu, piesaistīt iespēja-
mi vairāk tūristu. Uz biedrības 
bāzes plānojam treileru parka 
izveidi, vēlamies attīstīt jahtu 
ostu un atjaunot pašu piestātni, 
jo pontoni praktiski ir nolietoti. 
Veidojam sadarbību ar Mērsra-
ga jahtu ostu, gribam atjaunot 
jahtu regates. Ieceru un ideju ir 
daudz, atliek vien strādāt. Esmu 
sava novada patriots, ļoti vēlos, 
lai šo skaisto novadu apmeklē tū-
risti, lai viņiem te patiktu un viņi 
šeit atgrieztos vēl un vēl. Gribu, 
lai cilvēki smaida un ir lepni par 

Liepupes dispečeru punktā tapis 
izglītības un kultūras centrs

 Trešajā Adventē Liepupē, bi-
jušajā dispečeru punktā atklāja 
daudzfunkcionālo izglītības un 
kultūras centru. Tas tapis, pa-
teicoties izglītības, kultūras un 
sporta biedrībai Liepupe un īpaši 
tās vadītājai Sanitai Šlekonei. 
 Biedrība Liepupe Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības pro-
grammas pasākumā Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā saskaņā ar Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļvidzemes reģio-
nālās lauksaimniecības pārvaldi 
īstenoja projektu Daudzfunkcio-
nāla izglītības un kultūras centra 
izveide Liepupē. Projekta mērķis 
- veicināt sabiedriskās aktivitātes 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes pa-
augstināšanai, izveidojot radošu 
izglītības un kultūras centru se-
mināru, mācību, mūžizglītības, 
veselības attīstības un profesio-
nālās pilnveides pasākumu rīko-
šanai Liepupes pagastā. Līdz šim 
Liepupes ciema centrā nav bijis 
piemērotu telpu, kur organizēt sa-
biedriski nozīmīgus pasākumus. 
 Telpu atklāšanā piedalījās 
novada vadība, biedrības biedri, 
kaimiņi un vienkārši interesen-
ti. - Šīs skaistās telpas ir burvīga 

dāvana biedrības 5 gadu jubilejā. 
To izglītības, kultūras un sporta 
biedrība «Liep upe» atzīmēja 
26. novembrī, - uzrunājot viesus, 
teica biedrības valdes priekšsēdē-
tāja S. Šlekone. Aizdedzot trešo 
sveci Adventes vainagā, Liep-
upes luterāņu draudzes mācītājs 
Magnuss Olsons iesvētīja biedrī-
bas jaunās telpas un lūdza Dieva 
žēlastību, svētību un prieku šim 
namam. 
 Novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs, sveicot bied-
rību jaunās telpās, uzsvēra: - Jūs 
esat sapratuši, cik svarīgi ir rū-
pēties pašiem par sevi un strādāt 
sev. Paši varat rakstīt projektus, 
tā dzīvi padarot krāsaināku, vēr-
tīgāku, interesantāku, negaidot 
palīdzību no malas. Atklājot šīs 
atjaunotās telpas, saku lielu pal-
dies visiem, kas darījuši labu ne 
tikai sev, bet visai sabiedrībai. 
Savukārt viņa vietniece Dace 
Martinsone sveica liepupiešus 
ar sava biedrības nama dzim-
šanas dienu: - Liepupei tagad 
ir savs biedrības nams. Paldies 
Sanitai, ka viņa pirms 5 gadiem 
nodibināja biedrību, kas dara la-
bus darbus. Nu liepupiešiem būs 
sava vieta, kur dziedāt, muzicēt, 
izglītoties, vingrot, gūt veselību 
un dzīvesprieku, vieta, kur būt 

kopā un būt laimīgiem. Biedrības 
pārstāvis un Liepupes pagasta 
pārvaldnieks Aivars Ilgavīzis at-
cerējās, ka tieši pirms 30 gadiem 
viņš šajā ēkā bijušajā sovhozā 
sāka savas darba gaitas: - Nekas 
neiet zudībā, viss tiek atjaunots. 
Jācer, ka mēs visi kopā savāksim 
kādus vēsturiskos materiālus par 
sovhoza laikiem. Te ir ļoti daudz 
kolēģu, kuriem ir gan atmiņas, 
gan arī materiāli. Tagad te ir pla-
ši, gaiši un skaisti, būs vieta, kur 
pulcēties, satikties, izglītoties un 
vienkārši parunāties.
 Sveicēju vidū bija tuvākie 
kaimiņi no Liepupes vidussko-
las, amatieru teātra, pensionāru 
kolektīva, biedrības Jūrkante un 
Liepupes bibliotēkas. Atklāša-
nas svētkus muzikāli krāšņākus 
darīja Monvīds Rozenbergs un 
Liepupes vidusskolas skolotā-
jas Veltas Ločmeles audzēknes. 
Nedaudz vēlāk, malkojot tēju un 
mielojoties ar kliņģeri, viesi va-
rēja iepazīties ar biedrības Liep-
upe 5 gadu laikā īstenotajiem 
projektiem.
 Projekta Daudzfunkcionāla 
izglītības un kultūras centra iz-
veide Liepupē kopējās izmaksas 
ir Ls 12 595, no kurām 10% ir 
Salacgrīvas novada domes līdz-
fi nansējums. Īstenojot projektu, 

Žanis Andže sveic savu skolnieci: - Skolēniem savi skolotāji jāpāraug, 
un tu esi to izdarījusi. Es lepojos ar Tevi!

savu pilsētu. Tas ir mans ieguldī-
jums pilsētas labā.
 Ofi ciāli atklāt pakalpojumu 
sniegšanas punktu atjaunotajā 

AS Brīvais vilnis caurlaides ēkā 
Salacgrīvas novada tūrisma at-
tīstības un veicināšanas biedrība 
plāno tūlīt pēc gadumijas.

Pavisam drīz durvis vērs atjaunotā AS Brīvais vilnis caurlaides ēka, 
kurā darbojas Salacgrīvas novada tūrisma attīstīšanas un veicināšanas 
biedrība

Salacgrīvas novada tūrisma attīstības un veicināšanas biedrības pārstā-
vis Kalvis Kalniņš iepazīstina biedrības Jūrkante koordinatori Dzintru 
Eizenbergu ar atjaunotajām telpām AS Brīvais vilnis caurlaides ēkā

Liepupes iedzīvotājiem radīta 
vieta, kur regulāri notiks izglīto-
joši pasākumi dažādām iedzīvo-
tāju grupām, veicinot vietējo ko-
pienu sabiedriskās aktivitātes un 
attīstību. Par projekta līdzekļiem 
jau iegādāts aprīkojums daudz-
veidīgu pasākumu organizēšanai 
- ekrāns, projektors, portatīvais 
dators, multifunkcionālā iekār-
ta dokumentu un citu materiālu 
pavairošanai, skaļruņu sistēma, 
lāzerprinteris, projektora galdiņš 
un krēsli apmeklētājiem. Pašlaik 

notiek vienkāršotā renovācija, lai 
nodrošinātu telpas mūžizglītības 
apmācībai, personības attīstību 
veicinošu semināru organizēša-
nai (psiholoģija, veselība, rok-
darbi, informācija jaunajiem ve-
cākiem, bērniem un jauniešiem, 
pensijas vecuma iedzīvotājiem), 
profesionālo attīstību veicinošu 
pasākumu rīkošanai, biedrības 
un citu nevalstisko organizāci-
ju kopsapulcēm, kā arī izstāžu 
iekārtošanai. 

Ilga Tiesnese
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 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu rīcības 
programmas (RP) Eiropas Zivsaimniecības fonda 
(EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. ga-
dam pasākumā Vietējās attīstības stratēģijas ap-
stiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
 Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007. – 2013. gadam pasākumā Teritori-
jas attīstības stratēģiju īstenošana - 5.1. aktivitāte 
Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, at-
jaunošana un attīstība, 5.2. aktivitāte Ar zivsaim-
niecību un tūrismu saistītās maza mēroga infra-
struktūras un pakalpojumu attīstība, 5.3. aktivitāte 
Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorien-
tācija un darbību dažādošana.
 Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 
20. janvāra līdz 2012. gada 20. februārim. 

 3. kārtā pieejamais fi nansējums Ls 631 228,97.
 Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
 5.1. aktivitāte Ciematu, kuros veic zivsaimnie-
cības darbības, atjaunošana un attīstība. 1. rīcī-
ba Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana 
– Ls 365 042,43,
 5.2. aktivitāte Ar zivsaimniecību un tūrismu 
sais tītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpo-
jumu attīstība. 2. rīcība Ar zivsaimniecību un tūris-
mu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība - 
Ls 122 623,31. 3. rīcība Ar zivsaimniecību un tūris-
mu saistīto pakalpojumu attīstība - Ls 78 545,49;
 5.3. aktivitāte Ekonomiskās darbības nestruk-
turēšana, pārorientācija un darbību dažādošana. 
4. rīcība Uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana 
– Ls 65 017,74.

Biedrības Jūrkante paziņojums

 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku 
attīstības programmas (2007. – 2013. gads) Leader 
pieejas īstenošanai pasākumā 411: Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā. 5. kārtā pieejamais fi nansējums - 
Ls 25 591,72.
 Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 
20. janvāra līdz 2012. gada 20. februārim.
 Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
 411. pasākuma Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 
1. aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauk-
saimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, 
t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī 

ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zeme-
nes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu 
un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu 
ierīkošana. Rīcībā Lauksaimniecības produktu ra-
žošana un pirmapstrāde pieejamais fi nansējums - 
Ls 12 492,40. 
 411. pasākuma Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 
2. aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauk-
saimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas ie-
pakošanai. Rīcībā Lauksaimniecības produktu pār-
strāde un pirmapstrāde mājas apstākļos pieejamais 
fi nansējums - Ls 13 099,32.

Biedrības Jūrkante paziņojums

 Novembra sākumā Salacgrī-
vas vidusskola saņēma 570 latu 
dāvinājumu no tautiešiem Zie-
meļkalifornijā Amerikā. Ziedotā 
nauda paredzēta maznodrošināto 
bērnu brīvpusdienām. 
 Pateicoties Tēvzemes Dauga-
vas vanagu Salacgrīvas nodaļas 
vadītājai Annai Kalniņai, tau-
tieši no Amerikas mūsu nova-
dam palīdz jau sesto gadu. Trīs 
gadus Daumants Vika kungs un 
viņa draugi palīdzēja Korģenes 
pamatskolas skolēniem, samak-
sājot par pusdienām un atbalstot 
2 vasaras nometnes bērniem. Arī 
šogad mūsu labdari sniedz palī-
dzīgu roku 16 Korģenes puses 
bērniem, kuri tagad mācās Salac-
grīvas vidusskolā. 
 Mūsu senais draugs un labda-
ris D. Viks Salacgrīvā pirmo rei-
zi viesojās šoruden. 1924. gadā 
dzimušais kungs jau 59 gadus 
dzīvo Amerikā, Latvijā ciemo-
jās divpadsmito reizi. D. Viks, 
darbodamies Daugavas vanagos 
un sadarbojoties ar citiem tautie-
šiem, daudz palīdzējis latviešiem 
dzimtenē.
 Vika kungs stāsta: - Esmu 
no Alūksnes puses Annas pa-
gasta, pirmos 19 gadus pava-
dīju tur. Dienests, karš un dzīve 
1951. gadā aizveda mani uz 
Ameriku. Esmu apceļojis dau-
dzas un dzīvojis dažādās Ameri-
kas vietās – vispirms Ohaio, tad 
12 gadu Ņujorkas štata Niagā-
rā, vēlāk ar ģimeni pārcēlāmies 
uz Kaliforniju, kur nodzīvojām 
38 gadus. Pēc sievas nāves at-
kal pārcēlos uz Floridu, dzīvoju 

Sanfrancisko apkārtnē. Savulaik 
strādāju galdniecībā, vēlāk būv-
niecībā. Mans tēvs bija galdnieks 
ar savu darbnīcu, viņš neļāva 
slinkot. Tikko sāku bikses nēsāt, 
tā kabatā bija naglas. Kalifornijā 
pārgāju uz būvniecību. Sākumā 
strādāju citiem, vēlāk nodibināju 
savu fi rmu, Silikona ielejā darba 
nepietrūka nekad. Tur strādāju 
līdz pensijai un vēl pāris gadu. 
Galvenais jau ir darīt darbu – 
vienalga, vai celt mājas, vai pa-
līdzēt cilvēkiem.
 Stāstot par palīdzības kustību 
tautiešiem Latvijā, Daumanta 
kungs teic, ka ziedotāju kļūst ar-
vien mazāk: - Jaunie ir integrēju-
šies amerikāņu sabiedrībā, dau-
dziem ir jauktās laulības, vecās 
paaudzes ir arvien mazāk. Lielā-
kie palīgi ir Detroitas, Ziemeļ- un 
Dienvidkalifornijas, Filadelfi jas 
«Daugavas vanagi», Oregonas 
Portlandes latviešu baznīcas 
Dā  mu komiteja, Ņujorkas lielā 
draudze un Ziemeļņūdžersijas 
vakarētāju kopa, arī man pazīs-
tamas privātpersonas. 
 Salacgrīvas pusi D. Vikam ie-
teikusi kāda paziņa Amerikā, sa-
vukārt viņš pēc Annas Kalniņas 
ieteikuma izvēlējies Korģenes 
skolu. 
 Paldies mūsu draugiem tur 
tālajos Amerikas krastos! Esam 
pateicīgi par palīdzību un šajā 
Ziemassvētku laikā sūtām jums 
savas mīļās, gaišās un labās do-
mas un vēlam veselību, izturību 
un mīlestību.

Ilga Tiesnese

Dāvinājums no 
Ziemeļkalifornijas

 Salacgrīvas novada dome iz-
sludina jauniešu biznesa plānu 
konkursa komercdarbības sākša-
nai Salacgrīvas novadā 4. kārtu. 
Šī konkursa nolikums nosaka 
kārtību, kādā Salacgrīvas novada 
jaunieši vecumā no 18 līdz 25 ga-
diem var piedalīties konkursā 
Jauniešu biznesa plānu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Sa-
lacgrīvas novadā. Konkursa mēr-
ķis – stimulēt jaunu komersantu 
veidošanos novadā, motivējot jau-
niešus sava biznesa veidošanai. 
 Uzvarētāji iegūs tiesības no-
slēgt līgumu ar pašvaldību par 
naudas līdzekļu saņemšanu no 
Salacgrīvas novada Privatizāci-

jas fonda līdzekļiem komersantu 
izveidošanai un komercdarbības 
sākšanai. Gatavojot projektu, ļoti 
nopietni jāstrādā pie bilances un 
naudas plūsmas, kas atbilstu kon-
kursa nolikuma prasībām.
 Konkursa īstenošanai piešķirts 
Ls 20 000 fi nansējums no šī Pri-
vatizācijas fonda līdzekļiem. Ie-
priekšējās 3 kārtās apgūti 10 000 
latu.
 4. kārta izsludināta 20. decem-
brī. Pieteikuma iesniegšanas ter-
miņš - līdz 2012. gada 25. janvā-
rim plkst. 16 Salacgrīvas novada 
domē.
 Sīkāka informācija - novada do-
mes mājaslapā www.salacgriva.lv.

Jauniešu projektu 
konkursa 4. kārta

 Šis ir laiks, kad, gaidot lielo 
Atnākšanas dienu, ļoti bieži aiz-
domājamies par pasaulīgām lie-
tām. Kas īsti esam mēs – cilvēki? 
Zenta Mauriņa savulaik teikusi: 
- Cilvēks par sevi nav nekas – 
viņš aug tikai attieksmē pret līdz-
cilvēku. Neviens nav Es, katrs ir 
Mēs, Tu un Es. Tu un Es – radī-
tājs un uztvērējs. Kas dzīvo tikai 
sev, nedzīvo nemaz. Kas es esmu, 
kāds es esmu? Tolerants, labes-
tīgs un pieklājīgs vai ļaunprātīgs, 
skaudīgs, slinks, nevīžīgs un ne-
iejūtīgs? Kamēr dzīvojam un do-
mājam, ir laiks parevidēt sevi. 
 Varbūt kādam es esmu vaja-
dzīgs un varu palīdzēt? Parunāt, 
mierināt, samīļot... Kādreiz vajag 
tik maz, lai kļūtu gaišāk, labāk, 
siltāk. Labos darbus darot, mēs 
paši kļūstam labāki, gūstam spē-
ku sev un otram. 
 Padomāsim arī par vārdiem, 

ko palaižam tautās. Lielākā daļa 
no mums vispirms runā, tad 
domā, jo esam uzvilkti, emocio-
nāli, visur redzam negodīgumu, 
neskaidrības. Kā negudri izklie-
dzam savas muļķības, pēc tam 
to nožēlojam. Būsim gudri, jo 
gudra cilvēka valoda ir kā zāles, 
kas dziedina, nomierina. Būtu 
jauki, ja mūsos būtu vairāk līdz-
jūtības, cilvēciskuma, draudzīgu-
ma. Centīsimies palīdzēt otram 
nespēka brīžos, iedvesmosim uz 
izturību, neiegrimsim bezgalīgos 
sīkumos. 
 Cilvēkam acis dotas, lai re-
dzētu, sirds, lai justu – turēsim 
tās atvērtas lieliem un maziem 
darbiem! Gaišu, mīļu un sirsnīgu 
Ziemassvētku laiku un izturību, 
veselību, sapratni un mīlestību 
jaunajā gadā!

Janīna Ramata

 Gads nemanot steidz projām, 
bet darbi, kas darīti radoši, domā-
jot labas domas un pačukstot kādu 
labu ideju turpmākai sadarbībai, 
nerimstas.
  Oktobrī saviesīgās bied rības 
Svētupes Lauva pārstāvji pārru-
nāja nākamā gada iespējas un 
praktisko darbošanos. Tikai strā-
dājot kopā, varam veikt labus, va-
jadzīgus darbus. Rudens brīnumi 
salātu veidā palīdzēja izjust otra 
iespējas un gribasspēka lielumu. 
Mūsu biedrība strādā jau 2 gadus, 
kam par godu uz galda svētku 
kliņģerī dega 2 svecītes.
 Esam daudz izdarījuši, turpinot 
izpētīt Lauvu pusē darbīgo cilvē-
ku dzīves gājumu. Arī šajā tikša-
nās reizē pie mums ceļu no Rīgas 

bija mērojis viens no izstādes 
Mūsu ļaudis laika ritumā varo-
ņu radiniekiem – Jānis Kazmers. 
Sarunas ritēja gan par vēsturi, 
gan pieturas punktiem biedrības 
darbībā, jo savā pieredzē dalījās 
kaimiņi - biedrība Lietussargs no 
Limbažu novada Pāles pagasta. 
 Tikai 2 nedēļas vēlāk satikā-
mies, lai praktiski pagatavotu rotu 
– žabo - svētku tērpam. Atsaucību 
guvām gan no bērniem, gan pieau-
gušajiem, jo paša darinātās rotas ir 
visskaistākās. Paldies arī skolotā-
jai Gunai par nodarbības vadīšanu 
un Salacgrīvas dienas centra vadī-
tājai Lienei par sadarbību!
 Ja nekas dabā neliecina par zie-
mas tuvošanos, kalendārs vēsta ko 
citu – sācies Ziemassvētku laiks, 

tādēļ jāsteidz darināt piemērotas 
rotas svētku noskaņas radīšanai 
mājās, apsveikuma kartītes un 
mazi pārsteigumi saviem mīļa-
jiem. To visu darījām 10. decem-
brī. Bet gada skaistākos, mīļākos 
svētkus – Ziemassvētkus - svinē-
sim Lauvu tautas namā 25. de-
cembrī, minot mīklas, zīlējot nā-
kotni, izkustoties mūzikas ritmos.
 Ziemassvētku laiks – mīlestī-
bas, gaišuma, piedošanas laiks. 
Katram no mums ir kāds, ko mī-
lēt, kāds, kam nosūtīt saules sta-
riņu, vai arī beidzot saņemties 
un piedot. Viss ir mūsu sirdīs un 
tikai mēs paši izvēlamies, ko no 
tā sniedzam pasaulei un apkārtē-
jiem. Mīļus un gaišus svētkus!

Laila Rozenberga

 10. decembrī Kapteiņu ostas 
restorāna zālē, nebaidoties no lie-
lā vēja un lietus, pulcējās bērni, 
lai darinātu rotājumus eglītei, pie-
dalītos rotaļās un sagaidītu lielās 
egles iedegšanu. Lai pasākums 
varētu sākties, tā vadītāja Vineta 
aicināja katru bērniņu izvēlēties 
savu zelta zivtiņu, iedomāties 
vēlēšanos un pēc tam šo zivtiņu 
iekārt eglītē. Tā zaļais kociņš tika 
pie pirmajiem dekoriņiem. Lai tas 
būtu vēl krāšņāks, sēdāmies pie 
lielā galda un gatavojām rotāju-
mus. Tie bija interesanti - vates 
bumbas ar košām lentītēm, mazi 
dāvanu maisiņi, no dažādiem 
tamborējumiem tika pagatavotas 
piespraudītes un spociņi ar pogu 
acīm, pogu virtenes un piekariņi. 
 Kad eglīte bija izrotāta, gājām 
rotaļās. Sastājušies aplī, mūzikas 
pavadījumā viens otram devām 
rūķa cepuri. Pie kura tā apstājās, 

tas skaitīja Ziemassvētku dzejolī-
ti. Tika iesaistīti arī vecāki - An-
nas tētis deklamēja par meža zvē-
riem, Ernesta mamma izpalīdzēja 
ar dzejoli tiem, kuri bija sakaunē-
jušies runāt. Arī Kapteiņu ostas 
saimnieks Jānis Tērauds palīdzē-
ja savām meitiņām ar dzejoļiem. 
Katrs deklamētājs tika pie gardas 
konfektes. Tad gatavojāmies nā-
kamajai spēlei Dāvana tavam 
draugam. Tajā pasākuma vadītāja 
Vineta nolasīja, ka dāvana pie-
nākas tam, kurš pirmais ieradies. 
Šo dāvaniņu saņēma Kristians un 
Kristīne un steidzās prom to izsai-
ņot. Liels bija viņu izbrīns, izlasot, 
ka šī dāvana ir meitenei ar visko-
šākajām kurpēm. Bērni apmulsa - 
kā tā? Dāvana taču pieder mums! 
Nācās paskaidrot, ka šī ir draugu 
spēle, kurā mācāmies dāvanas pa-
sniegt arī citiem. Bija interesanti 
vērot, kā bērnu acīs mirdz prieks 

gan par dāvaniņu, gan par draugu, 
kuram tā jāatdod. Pēdējā kartītē 
bija rakstīts, ka dāvana pienākas 
vismazākajam apmeklētājam – 
viņš tika pie šokolādes salaveča. 
Lai neviens mājās neaizietu sabē-
dājies, ķērāmies pie loterijas, kurā 
neviens nepalika bez dāvaniņām.
 Pasākuma kulminācija bija 
mazās un lielās egles iedegša-
na. Bērniem dziedot dziesmu 
Ak, eglīte, ak, eglīte Jāņa Tērau-
da klavieru pavadījumā, iede-
dzām egles. Lielajai novēlē-
jām izturību šajā lielajā vējā.
Našķojoties ar piparkūkām, ko 
mums pagatavoja Inese, un dze-
rot upeņu dzērienu, tika pavadī-
tas brīnišķas stundas. Liels pal-
dies sarīkojuma vadītājai Vinetai, 
garšīgo piparkūku cepējai Inesei 
un visiem tiem, kuri atnāca uz 
svētkiem! 

Guna Pēce

Projektus iesniegt biedrībai Jūrkante Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Koordinatore Dzintra Eizenberga,
kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv;

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

Gatavojas Ziemassvētkiem Lauvās...

... un Kapteiņu ostā
Pārdomas

Adventes laikā
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 Noslēdzies konkurss Par 
skaistāko daiļdārzu un lauku sētu 
Latvijā 2011. gadā, ko rīko Lat-
vijas Dārzkopības un biškopības 
biedrība. Lai gan vairākos nova-
dos un pašvaldībās tas šogad ne-
notika, dalībnieku netrūka, viņu  
skaits pat pieaudzis - šogad 75. 
Tas tāpēc, ka var pieteikties arī 
individuāli, iepriekš aizsūtot fo-
togrāfi jas no sava dārza, un žūrija 
izlemj, vai dārzs atbilst konkursa 
prasībām. 
 Šogad 1. vietā daiļdārzs no 
Babītes, bet 3. vietā Ojāra Kirš-
teina daiļdārzs no Liepupes pa-
gasta Tūjas (Liedaga iela 41). 
Dārza saimniekam ir zināma 
pieredze, piedaloties līdzīgos 
konkursos, bijuši arī panākumi. 
2009. gadā iegūta 3. vieta žurnāla 
Ievas Māja rīkotajā fotokonkursā 
par skaistāko Latvijas dārzu, bet 
2011. gada jūnijā aprakstu par 
dārzu publicēja populārais žur-
nāls Dārza Pasaule. 
 Lai dārzs būtu interesants 
visu gadu, tajā vienmēr jābūt 
kaut kam skaistam. Tāpēc tajā 
ir daudz mūžzaļo augu - bagāta 
skujeņu kolekcija, daudz dekora-
tīvo krūmu, bet puķes galveno-
kārt kalpo kā krāsains akcents. 
Dārzā zied interesantas Indijas 
kannas, daudz rododendru, ir 
vesela hostu kolekcija. Dārzs ir 
ar skatu uz jūru, bet pa pieguļo-

šo gravu tek Ābolnieku urga ar 
ūdenskritumu kaskādi. Tā gan 
darbojas tikai pavasarī un šoru-
den tikai no decembra, bet vasarā 
pēc ilgstošāka lietus. Dārzs jau 
2 gadus iekļauts tūrisma objektu 
sarakstā. Dārza apmeklētājiem 
tiek rādīta arī Vidzemes akme-
ņainā jūrmala. Tūriste no Jelga-
vas Guntra apgalvoja, ka lielais 
akmens ar 2 gredzeniem izstaro 
stipru mīlestību. Par akmeņu ma-
ģiju pēdējā laikā raksta daudz. 
Par to, ka tas ir enerģiski spēcīgs 
un izstaro ne tikai pozitīvu, bet 
arī negatīvu enerģiju, esmu per-
sonīgi pārliecinājies, jo ar svārstu 
spēju noteikt akmeņu enerģiju.
 Pašreiz esmu savācis lielu 
fotokolekciju par skaistākajiem 
akmeņiem. Gids no Pokaiņiem 
Elmārs Ozoliņš apgalvoja, ka tik 
daudz skaistu akmeņu, kā Tūjā, 
viņš nekur Latvijā vienuviet ne-
esot redzējis. Ļoti bieži šie akme-
ņi tiek ieskaloti smiltīs un pazūd 
uz ilgu laiku. Par to man sāp sirds 
un domāju, vai šie mākslas darbi 
arī nebūtu jāaizsargā. Šobrīd tiek 
domāts tikai par krasta aizsardzī-
bu no izskalošanas. Tagad par 
šiem akmeņiem gatavoju fotoiz-
stādi, kas būs apskatāma Salacg-
rīvas bibliotēkā janvārī, bet Tūjas 
bibliotēkā februārī.

Ojārs Kiršteins
Tūjā

Konkurss noslēdzies

Tūjas daiļdārzs vasaras rotā

 Prologa vietā: 11. decembra 
dienvidū Duntes tautas namā un 
vakarā Lielsalacas ev. lut. baz-
nīcā ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes kamerorķestri no-
tika koru Dvēseles dziesma un 
Pernigele koncerts Baroks un 
Ziemassvētki. Iespaidi no vakara 
koncerta. 
 Asaras cilvēka acīs var būt 
kompliments. Reizēm liekas pel-
nīts, kad arī pašiem sirsniņās kaut 
kas sakustējies citādāk nekā ik-
dienā. Baidoties samelot par katra 
individuālo sirds-trīci, vienalga, 
ņemšos apgalvot, ka zināms brī-
numiņš katrā no mums notika. Jo 
pēc Valta Pūces dziesmu cikla, 
kurā jēriņu vietā par reklāmām 
dzied, un baroka Ziemassvētku 
dziesmu fragmentu virknējuma, 
kura notīs, pačukstēšu noslēpumu 
– acis var izmežģīt, seko Klusa 
nakts. 
 Tad gaismas tiek izslēgtas, sve-

ces joprojām deg, bet zālē sēdo-
šie, pretēji ierastajam scenārijam, 
nedzied līdzi. Un nedzied līdzi 
tāpēc, ka koris dzied nepareizus 
vārdus. Un dzied nepareizus vār-
dus tāpēc, ka liepupieši Salacgrīvā 
tā gluži vienkārši dzied. Papildus 
klasiskajai pastāv vēl kāda Zie-
massvētku himnas teksta versija, 
kas bija šī koncerta noslēdzošais 
elements. Bet aizkustinājuma asa-
ras nozīmē vien to, ka dziesmu, 
atmosfēras un blakus sēdošo radī-
tais kopīgais lidojums spēj pacelt 
nedaudz augstāk par mūsu pašu 
zābaku zolēm. Godīgi sakot, katra 
no šīm reizēm ir brīnums. 
 Taisnība arī tas, ka no altāra 
priekšā saliktajiem podestiem 
skats uz skatītāju un klausītāju 
pilnu baznīcu šķiet labākā vieta, 
no kuras vērot koncertu. It īpaši, 
ja izdodas uzlavīties uz augstākā 
podesta, – redzams mācītājs, kurš 
ejas galā nostājies, skatītājos re-

dzams kaimiņš un vecmāmiņa. 
Omas ritenis gan nav redzams – 
durvis ciet, jo ārā priecīgi Ziemas-
svētki līst no debesīm. 
 Baznīcā dziesmām ir cita no-
skaņa - dziedāt par Ziemassvētku 
brīnumu šķiet daudz cienīgāk un 
pieklājīgāk, arī brīnuma piemērs 
turpat, turpat – pie pirkstu galiem. 
Kaut kā īpašāk, varbūt greznāk 
izklausās koris, kad orķestris to 
atbalsta. Un, lai arī nu jau izlepusi 
klasiskās mūzikas pazinēju publi-
ka, arī salacgrīvieši nevar noliegt, 
ka kas īpašs notika Lielsalacas ev. 
lut. baznīcā tajā vakarā.
 Pirmdienā no diriģentes Artas 
saņemtais zvans priecē visvairāk 
– viņa teic, ka koncertā ieraksts 
izdevies pavisam pieklājīgs. Ta-
gad būs ko mazbērniem atskaņot.

Cieņā un atvainojoties par visu, 
kas jums nepatīk,

Liene Tiesnese

Baroks un Ziemassvētki

draudzes mācītājs Edgars Mažis: - Jums ir 
tāds labs sākums. Tas ir simboliski – vietā, 
kur kādreiz baroja miesu, nu mielo dvē-
seli. Jēzus redz draudzes locekļu ticību. 
Esiet pacietīgi, un lai Dievs dod jums ne-
pazaudēt savu optimismu. Lai jūsu drau-
dzes durvis ir atvērtas nākamos 20, 30 un 
vēl vairāk gadus. Grūtos brīžos svarīgi 

blakus just brāļus un māsas, kuri ir gatavi 
palīdzēt. Mēs varam viens otru stiprināt 
un iedrošināt, esot kopā gan priecīgos, 
gan bēdīgos brīžos. To es gribu vēlēt arī 
jūsu draudzei – būt kopā!
 Katra klātesošā sirdi uzrunāja svētdie-
nas skolas bērnu dziedāšana un Jūrma-
ļu dzimtas patiesi muzikālais sniegums. 

Draudzes pirmais mācītājs Elmārs Bau-
manis ļoti priecājās, atkal viesojoties Ai-
nažu draudzē: - Esmu ļoti priecīgs redzēt 
draudzi, kas joprojām dzīvo. Vēl jādzīvo 
un jāstrādā, un Dievs mums palīdzēs. 
 Vēlēsim arī mēs turpināt iesākto, plānot 
nākotni un lūgt.

Ilga Tiesnese

Baptistu draudze Ainažos svin savu 20. dzimšanas dienu
 Novembra vidū Ainažu baptistu drau-
dze svinēja savu 20. dzimšanas dienu. 
Sveicēju vidū viesi no tuvienes un tālie-
nes. Pirmie dievnamu ar savām dziesmām 
ieskandināja Jūrmaļu dzimtas mūziķi. Pa-
teicības vārdus Dievam, saviem brāļiem 
un māsām teica Ainažu baptistu draudzes 
mācītājs Raimonds Locs: - Mēs esam šeit, 
lai svinētu svētkus, lai atcerētos, kas pada-
rīts šai laikā un kopīgi pateiktos Dievam 
par tām svētībām, kas piedzīvotas, un iz-
lūgtos žēlastību mūsu rītdienas gājumam.
 Kā klājies šajos 20 gados, stāstīja drau-
dzes priekšniece Ilona Antonova: - 20 ga-
du laikā notikušas 20 kristības, draudzes 
locekļu skaits palicis nemainīgs – 15, 
mai nījušies vien cilvēki. Kopš 2004. gada 
oktobra draudze apdzīvo namu Ainažos, 
Brīvības ielā, bijušo sovhoza ēdnīcu. Lai 
sakārtotu savu dievnamu, draudze daudz 
darījusi – 2005. gadā, rakstot projektu, 
gūts 3000 latu atbalsts ēkas logu nomai-
ņai. Lielākā bēda bijis nama jumts, bet 
šogad, pateicoties brāļiem un māsām no 
Amerikas, nomainīts jumts. - Es ticu, ka 
Dievs šo namu mums neiedeva tāpat vien. 
Mums ir, kur pulcēties, kopā lūgt Dievu un 
mācīties, - sacīja Ilona.
 Laba vēlējumus teica draudzes locekļi 
Silvija Riekstiņa un Juris Vasulis. - Mēs 
redzam, kā Dievs mūs vadījis visus šos 
20 gadus. Es ceru vēl ilgi un dikti redzēt, 
kā draudze aug un veidojas. Katru svēt-
dienu mēs sanākam kopā, lai slavētu un 
pateiktos Dievam, kurš veido ne tikai diev-
namu, bet arī katru no mums, - uzsvēra 
J. Vasulis. 
 Svētrunu teica arī Āgenskalna baptistu 

Dzimšanas dienas kopbilde – re, cik mūsu ir daudz!

 Salacgrīvas novada jaunatnes 
konsultatīvās padomes pārstāvji 
sadarbībā ar Lienes konditoreju 
un Salacgrīvas vidusskolu rīko 
labdarības akciju, lai palīdzē-
tu Sandim Keiselim – 6 gadus 
vecam puisītim no Salacgrīvas. 
Sandis pasaulē nāca ļoti smagi. 
Ārsti uzstādīja smagu diagnozi – 
bērnu cerebrālā trieka, spastiska 
tetraparēze un psihomotorās at-
tīstības traucējumi. Tas nozīmē, 
ka Sandis pats nerāpo, nestaigā, 
nevar satvert priekšmetus un 
spēlēties. Māmiņa dara visu, lai 
palīdzētu Sandim, ikdienā viņi 
regulāri vingro un apmeklē reha-
bilitācijas centrus Baltezerā, Lī-
gatnē, Vaivaros un VSIA Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīca. 
2008. un 2009. gadā Sandim bija 
iespēja kopā ar māmiņu apmeklēt 
sanatoriju Truskavecā Ukrainā. 
 Sandis ir smaidīgs, sabiedrisks, 
viņam ļoti patīk bērni un uzturē-
šanās starp cilvēkiem. Lai Sandis 

Novada jaunieši aicina atbalstīt 
labdarības akciju

varētu uzlabot fi ziskās aktivitātes 
un pēc iespējas labāk integrēties 
sabiedrībā, viņam ļoti nepiecieša-
mi tehniskie palīglīdzekļi un me-
dicīniskā rehabilitācija.
 Tāpēc esam izcepuši gardas 
piparkūkas un iesaiņojuši tās paš-
darinātos maisiņos, lai Adventes 
laikā dalītu tos novada iedzīvo-

tājiem. Uz paciņas atrodama in-
formācija par ziedošanas kārtību 
un ziedojuma konta numurs, uz 
kuru aicinām pārskaitīt jebkuru 
naudas summu, lai Sandis šogad 
varētu piedzīvot savu Ziemas-
svētku brīnumu – medicīnisko 
rehabilitāciju un veselības profi -
lakses aprīkojumu, kas viņam tik 
ļoti nepieciešami!

Ziedot varat, sekojot
norā dīju miem:

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9,

Salacgrīva, LV-4033
Reģ.Nr. 90000059796

PVN Reģ.Nr. LV90000059796
AS Citadeles banka

Kods PARXLV22
Konts 

LV32PARX0002241210025
Maksājuma mērķis

Palīdzība Sandim Keiselim
Izbaudīsim šo Adventes 

laiku un dāvināšanas prieku!
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 Radio skan svētku dziesmas, televīzija 
aicina izmantot svētku atlaides... Bet īstai 
Ziemassvētku noskaņai kaut kā pietrūkst. 
Trūkst sala, sniega gaišuma un baltuma un 
piparkūku smaržas. Lai kaut nedaudz radī-
tu prieku sev un citiem, decembra pirmajā 
piektdienā Salacgrīvas vidusskolu rotāja 
skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Skola 
rotājās balta, smaržoja piparkūkas... Kas 
zina, varbūt daba nokaunēsies un uzsnigs 
sniedziņš?
 Salacgrīvas vidusskolas vadība un pe-
dagogi vecākus kopā ar bērniem izrotāt 
savu skolu aicināja jau piekto gadu. - Ne-
cerēti daudz vecāku šogad atsaukušies 
mūsu aicinājumam. Varbūt tāpēc, ka šo-
gad rīkojam to reizē ar vecāku dienu? Ik-
viens šodien varēja atnākt uz skolu, tikties 
ar klases audzinātāju un priekšmetu sko-
lotājiem, lai pārrunātu neskaidros jautā-
jumus. Šī vecākiem ir iespēja uzzināt bēr-
nu sekmes pirms pašām semestra beigām, 
- teica skolotāja un direktora vietniece ār-
pusklases darba jautājumos Vineta Dance. 
 Uz jautājumu, kāds ir šis gads Sa-
lacgrīvas vidusskolā, direktors Eduards 
Ādmīdiņš atjokoja: - Tāds pat bezsniega 
gads kā visā valstī. Bet konkrētāk mēs to 
uzzināsim pēc 21. decembra - skolas pe-
dagoģiskās padomes sēdes. Mūs uztrauc 
22. decembris, kad printēsim jaunās liecī-
bas no e-klases. Visu laiku esam liecības 
rakstījuši paši ar roku, nu to mūsu vietā 
darīs dators. Tā ir ļoti normāla un sakār-

tota sistēma. Var novērtēt, salikt punktus, 
bet gala atzīmi ieliek dators. Šogad bērni 
saņems e-klases liecības. Salacgrīvā tas ir 
nebijis notikums.
 Skolas direktors rādījās gandarīts – vi-
dusskola nosvinējusi savu 85. dzimšanas 
dienu, rit normāls mācību darbs, notiek 
gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem. 
- Īpašs prieks par to, ka šodien pie sko-
las redzu tik daudz automašīnu - skolā 
daudz vecāku. Viņos atgriezusies intere-
se par skolu. Prieks par to, ka vecākiem 
nav vienalga, kas notiek ar viņu bērniem. 
Varbūt tas ir e-klases nopelns, jo vecākiem 
ir iespēja sekot līdzi bērna un klases sek-
mēm, - lēsa E. Ādmīdiņš. Ar lepnumu viņš 
stāstīja par bijušā Limbažu rajona nule 
notikušo bioloģijas olimpiādi, kurā mūsu 
skolnieks Mārtiņš Vaivads atkal ieguva 
1. vietu. - Pirmais līmenis rajonā – nāka-
mais jau jaunajā gadā ir līmenis valstī. 
Ceram, ka Salacgrīvas vārds atkal izska-
nēs tālāk! - sacīja direktors.
 Skolas logu rūtīs uzzied baltas sniega 
pārslas, klašu eglītes, griestus un sienas 
rotā pašu gatavotie rotājumi, smaržo pi-
parkūkas un tēja, skan liega mūzika un 
raisās sarunas... Tuvojas svētki! Salacgrī-
vas vidusskolā brīvlaiks no 23. decembra 
līdz 9. janvārim. Vēl tikai jānosvin eglītes 
sākum-, pamat- un vidusskolai un jāsaņem 
liecības! Priecīgus svētkus! 

Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskolu rotā arī  5.a klases skolēni un viņu vecāki

Salacgrīvas vidusskola rotājas

 2. decembrī ar lāpām un svecītēm ro-
kās Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-
skolas skolēni un skolotāji devās gājienā 
uz Ainažu jūrskolas muzeju, lai atzīmētu 
K. Valdemāra 186. dzimšanas dienu. 
 Muzeja pagalmā pie Valdemāra krū-
šutēla jau tradicionāli no svecītēm izvei-
dojām buru kuģi kā dāvinājumu Latvijas 
jūrniecības tēvam lielajā jubilejā. Iepazi-

nāmies ar muzeja ekspozīciju un piedalī-
jāmies minikonkursā, ko bija sagatavojusi 
un vadīja muzeja darbiniece Antra. Par 
pareizām atbildēm uz konkursa jautāju-
miem skolēni saņēma muzeja bukletus un, 
kā jau jubilejā, visi cienājāmies ar svētku 
konfektēm.

Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā

 25. novembrī Salacgrīvas novada daudz-
bērnu ģimeņu bērni vecumposmā no 6. līdz 
9. klasei devās uz Valmieras drāmas teātri, 
lai noskatītos aizraujošo izrādi Emīls un 
Berlīnes zēni. Manuprāt, izrāde bija intere-
santa gan lieliem, gan maziem, jo aktieri at-
raktīvi, ļoti patika izrādes galvenais varonis 
Emīls Tišbeins. 
 Pēc izrādes mēs devāmies uz Cēsīm. 
Sociālā dienesta darbinieces bija sarū-
pējušas apmaksātas pusdienas kafejnīcā 
Solo. Paēduši tālāk devāmies uz Latvijā 
lielāko bērnu zinātnes centru Z(in)oo. Tur 
bija ļoti interesanti, varēja darboties ar vi-
siem izstādītajiem priekšmetiem. Centra 
gids ierosināja apskatīt Leonardo Da Vin-
či izgudrojuma miniatūras 2. stāvā. Ar tām 
varējām darboties, aptaustīt un pārbaudīt 
atklājumus. Pēc tam devāmies atpakaļ uz 
1. stāvu, kur varējām iepazīt vēl citus iz-
gudrojumus un praktiski izmēģināt un sa-
prast, kā tie darbojas. Aizraujoši bija vērot 

zibeni stikla kupolā, kā ar tā enerģiju tika 
darbināta spuldzīte, kas nebija pievienota 
elektrotīklam. Bija arī ierīce, kuru ieslē-
dzot, varēja sajust, kā smaržo ozons, un ļoti 
interesenta ierīce, kur ar savu domu spēku 
varēja kustināt lodīti. Mācīties matemāti-
ku lēkājot, izprast berzi un bremzēšanas 
spēku, braucot ar speciāli aprīkotiem kar-
tingiem, redzēt skaņas vibrācijas. Bija ie-
spēja pārbaudīt koordinācijas un līdzsvara 
iemaņas, ejot pār nostieptu trosi. Varējām 
izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi, 
braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, 
redzēt skaņu. Pēc tam tie, kas vēlējās, va-
rēja apmeklēt tuvumā esošo veikalu Mego, 
un tad kāpām autobusā un devāmies mājās.
 Par iespēju doties ekskursijā paldies no-
vada uzņēmējiem un citiem ziedotājiem, 
kuri atvēlēja naudu labdarības akcijai No 
sirds uz sirdi!

Amanda Krūmiņa un Rita Krūmiņa 
Liepupes vidusskolā

Ekskursija novada daudzbērnu 
ģimeņu atvasēm labdarības akcijā 

No sirds uz sirdi

 4. decembrī Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā bija Salacgrīvas kul-
tūras nama teātra studijas debija - dzejas 
uzvedums Ziemassvētku gulbji. Klausoties 
Ziemassvētku dziesmas un dzeju, kas ska-
nēja šajā uzvedumā, varēja sajust svinīgu 
noskaņu. Baznīcas gaišums to vēl papildi-
nāja. Uzveduma laikā pat sniga sniegs un 
tika mestas sniega pikas, uz brīdi pat aiz-

mirsās, ka laukā viss ir tumšs un pelēks. 
 Dziedošā Borozdinu ģimene, kura uz-
veduma laikā uzstājās ar Ziemassvētku 
dziesmām, un kultūras nama teātra studija 
šajā tumšajā laikā palīdzēja apmeklētā-
jiem sajust Ziemassvētku laika burvīgumu 
un gaišumu.

Monta Homka

Salacgrīvā otrā Advente sagaidīta
ar dzejas uzvedumu
Ziemassvētku gulbji

 Advente pirmsskolas izglītības iestādē 
Vilnītis allaž raksturīga ar čaklu rosīšanos. 
Visās grupās iekārtotas dažādas rūķu darb-
nīcas. Mazie rūķi ik dienu apmeklē kādu 
darbnīcu un ar lielu prieku un aizrautību 
veic dažādus darbus. 
 Mārītēs un Ābolīšos top krāšņi svētku 
apsveikumi vecākiem, iestādes bijušajiem 
darbiniekiem un sadarbības partneriem. 
Bitītēs rūķi rotā fotorāmīšus ar dažādiem 
dabas materiāliem, lai tajos ievietotu savu 
vismīļāko foto. Ja kāds vēl nav izdomājis, 
kā rotāt svētku eglīti, viņam noteikti jā-
dodas uz Taurenīšiem, Pelītēm, Snīpjiem, 
Snīpīšiem vai Vāverēniem, kur iekārtotas 
eglīšu rotājumu darbnīcas. Mazi, veikli 
pirkstiņi tur darina dažādas mirdzošas, za-
ros iekaramas rotiņas. Saulītēs darbnīcas 
saimnieks - Lielais virteņu rūķis - gan vēl 
snauž savā gultiņā un nav pamanījis, ka 
tuvojas Ziemassvētki. Darbnīcas apmek-
lētājiem katru rītu nākas nopūlēties, viņu 
modinot, citādi svētku eglītes paliks bez 

garajām, krāšņajām virtenēm. Zaķēnos 
Rūķu saimniecītes iemēģina vecāku un 
uzņēmēju dāvāto krāsniņu. Tur top svētku 
piparkūkas. Darbs nav viegls. Vispirms vi-
siem darbnīcas apmeklētājiem jānoskaid-
ro, no kā mīkla gatavota un jāpagaršo, 
vai sanākusi laba, vai viss nepieciešamais 
tai pievienots. Tālāk visgrūtākais darbs – 
mīklu izrullēt plānu, plānu, tad ar formi-
ņām veidot dažādas piparkūkas, izrotāt tās 
un visbeidzot – žvukš! krāsnī iekšā! Vēl 
kādu brīdi pacietīgi jāuzgaida, un, kad 
gaiss sāk pildīties ar kārdinošu smaržu, 
visi zina, ka piparkūkas gatavas. Veras 
krāsniņas durvis un... gardais svētku kā-
rums nonāk mazo rūķu vēderos. 
 Vai jūsu mājās arī jau rūķi rūķojas? Ja 
ne, tad veriet plaši savas namdurvis, lai 
svētku prieks ienāk katrā sētā un dara mūs 
visus kaut uz mirkli priecīgākus, mīļākus, 
laimīgākus!

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Ligita Dambe

Atkal rūķi rūķojas

 Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestā-
de Vilnītis izmanto dažādas darba formas, 
lai uzlabotu sadarbību ar bērnu vecākiem. 
Papildus vecāku sapulcēm, izglītojošiem 
semināriem un kopīgiem pasākumiem 
esam sākuši sadarbību ar biedrību Super-
aktīvs, lai programmā Palīdzēsim māmiņai 
īstenotu projektu Vingrosim kopā. Šī ini-
ciatīva nāca no bērnu vecākiem. Projektu 
izstrādājusi, savas zināšanas un pieredzi 
lietā likusi Tīnas mamma Ilze Kalniņa. Ja 
projektu atbalstīs, Vilnīša sporta zāle iegūs 
modernu sporta inventāru bērniem. Vilnītis 
telpas un inventāru vakaros nomās Super-
aktīvam, lai bērni un vecāki ar fi ziskajām 
aktivitātēm varētu nodarboties vienlaikus.
 Tuvojoties Ziemassvētkiem, Vilnīša pa-
dome organizē vecāku iesaistīšanos svētku 
noformējuma veidošanā un telpu dekorēša-
nā. Padomes priekšsēdētājas Daigas Līcī-
tes apņēmības pilnā darbošanās vecākiem 
ļāvusi sagādāt īstu svētku pārsteigumu sa-
viem bērniem. Ciemos pie viņiem atnāku-
šas divas no siena gatavotas stirniņas (auto-
re Kristīne Beķere, materiālus gādāja Dina 
Avotiņa), kas piepulcējušās jau esošajai ežu 
ģimenei un kārumniekam lācim. Ejot cauri 
koridoram – noslēpumainajai Ledus pilij, 
kur rindā izvietojušies apsarmojuši koki -, 
nonākam aktu zālē, kas pārtapusi sniegotā 
klajumā. Braši sniegavīri, ietupuši sniega 
kupenā, jau gaida bērnus uz svētku pasāku-
miem. Jautrais piparkūku vīriņš Kraukšķītis 
(autore Zane Rubene) priecīgs mirkšķina ar 
aci, gatavs stāstīt par saviem piedzīvoju-

miem Ziemassvētku vecītim. Arī citi vecāki 
- Kristīne Popova, Sandis Popovs, Inga Eg-
līte, Linda Treija, Inga Goba, Liāna Smalkā, 
Līga Sandalāne, Līcīšu ģimene - ieguldījuši 
lielu darbu ziemas ainavas tapšanā. Ar SIA 
Salacgrīvas Elektromontāžnieks speciālista 
Armanda Belasika palīdzību pirmsskolas 
iestādes logos izgaismoti vecāku sarūpētie 
rūķi un eņģelīši. Vecāku ideju īstenošanai 
atbalstu snieguši arī Lindas vecvecāki Edīte 
un Ojārs Liedeskalniņi, SIA Medus Aptie-
ka, SIA Lienes konditoreja, veikals Acteks. 
Dāsnie rūķi no SIA Līvima vecāku un uz-
ņēmēju vārdā atnesuši noderīgu dāvanu – 
elektrisko krāsniņu, lai bērni Rūķu darbnī-
cās varētu cept piparkūkas. 
 Svētciema fi liālē ar vecāku gādību top 
sniegots mežs. Apsnigušos koku zaros spī-
guļo krāsainas dāvaniņas, pasaku meža no-
stūrī izvietotas no siena gatavotas fi gūras. 
Svētciema bērniem būs viskuplākā Ziemas-
svētku eglīte, ko savā Rūķu mežā nolūkojis 
Pēteris Priekulis. Lai visur valdītu īsta svēt-
ku noskaņa, galvenos organizatoriskos dar-
bus uzņēmušies iestādes padomes locekļi 
Katrīna Borozdina, P. Priekulis un Anda 
Zvejniece.
 Rosīga gatavošanās norit arī bērnudār-
za Korģenes fi liālē. Vecāki gatavo svētku 
pārsteigumu bērniem, mežā nolūkota kupla 
svētku eglīte. 

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece

izglītības jomā

Vilnīša vecāku pārsteigums bērniem

Top ap-
sveikumi 
vecākiem, 
iestādes 
bijušajiem 
darbinie-
kiem un 
sadarbības 
partneriem

Krišjāņa Valdemāra dzimšanas 
dienas lāpu gājiens
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Ātri steidzas gadi, ko ar mums tu kopā vadi, 
Un ar prieku varam teikt - kopā daudz mēs varam veikt. 
Ogre, Tampere vai Pāle, baznīca vai koncertzāle, 
zilos tērpos, mapēm rokās, kora balsis dziesmās lokās. 
Diriģentes rokas žestus izpildām kā skolā testus, 
Agra liek mums dziedāt vien, neļauj parunāt, nudien. 
Kredo tūre, Relaks tūre, tur jau ar tu kā stūre,
ārzemes te tuvas tālas, kad tad gurķīši lai sālās?
Tāpēc dāvinām tev godam to, ko pagrabos sev rodam. 
Koris «Krasts» tev vēlē spēkus, daudz vēl strādāt, piedot grēkus!

 Braucot uz kora Krasts 85. 
dzimšanas dienu Ainažu kultū-
ras namā, biju ieplānojusi rak stīt 
par bijušajiem diriģentiem un 
dziedātājiem, minot gadskaitļus  
- cik, kur un kad iegūtas godal-
gotas vietas, cik tālu braukts un 
kā gājis. Bet, klausoties koncer-
tu, sapratu, ka tam visam nav 
nozīmes. Svarīga ir dzirkstelīte 
acīs, apgarotais smaids, izjustā 
dziedāšana, vienotība un bezieru-
nu sapratne ar diriģenti. Skaisti. 
Man ļoti patika.
 Koris Krasts ir kultūras nama 
kolektīvs ar vissenāko vēsturi. 
Tādēļ par šiem svētkiem jo lie-
lāks prieks. Korim mainījušies 
sastāvi, diriģenti, bet dziedātgri-
ba un varēšana tur kopā un vada 
kolektīvu neskaitāmas sezonas, 
pulcējot ap sevi tos, kuri bijuši 
un ir draugos ar dziesmu. 
 Dziesma, ar ko tu sācies bija 
jubilejas koncerta ieskaņa. Tai 
sekoja visdažādāko laiku populā-
rākās dziesmas mazajos dziedā-
tāju sastāvos un duetos. Iepazīsti-
not ar saviem dziedātājiem, kora 
vadītāja un diriģente Agra Jan-
kovska teica: - Koncerta laikā jūs 
redzēsiet - koris nav tikai viens 

veselums, bet sastāv no mums – 
mīļiem, radošiem, muzikāliem, 
reizēm jautriem, citkārt nedaudz 
špāsīgiem cilvēkiem. Mēs parā-
dīsim, ka esam ļoti dažādi, katrs 
par sevi interesants, individuāls, 
jauks un radošs.
 Trīs mīļas lietas (zaļas sve-
ces) koris dāvāja sev mīļiem un 
tuviem cilvēkiem – Ainažu kul-
tūras nama vadītājiem Solveigai 
Muciņai un Zintim Sāram. - Lai 
arī kā pa dzīvi iet, lai jums un 
arī mums šī zaļā svece palīdz. 
Lai pietiek naudas mūsu kolektī-
vam un kultūras namam. Cerību 
un strādāšanas prieku arī turp-
māk! - paldies sakot, teica Agra.
 Korim daudzi taujā, kur viņi 
tikuši pie tik skaistiem ziliem 
tērpiem, bet koristi vēl lepojas 
arī ar tautastērpiem. Par to viņi 
lielu un mīļu paldies saka biju-
šajam kora dalībniekam Ojāram 
Zvejniekam. 
 Bezgala jauki izskanēja A. Jan-
kovskas un Valda Renemaņa du-
etā dziedātā Mazu brīdi pirms... 
Mazie dziedātāju sastāvi izpildīja 
visdažādāko gadu populārākās 
un iemīļotākās dziesmas. Cik 
azartiski un mirdzošām acīm jau-

nākie kora dalībnieki sevi izteic 
dziesmā! Milzu aplausus un bis 
izpelnījās diriģentes Agras, kon-
certmeistares Tatjanas Lazdiņas 
un saksofonista Valtera Šmita 
spēlētais skaņdarbs. Tatjana ir 
Krasta koncertmeistare kopš 
1995. gada. Tieši togad pēc Ai-
jas Šmites ilgas un neatlaidīgas 
runāšanas un pierunāšanas Agra 
atjaunoja kori Ainažu kultūras 
namā un atsāka mēģinājumus. 
Valters ir korists jau sen. Šajā 
vakarā viņš priecēja klausītājus 
ne tikai ar dziedājumu, bet arī ar 
saksofona spēli, jo mācās Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas džeza 
nodaļā. Agras un Jura Jankovsku 
izpildītās dziesmas Ja no upes 
izlektu sudraba zivs un prasī-
tu - ko tu vēlies?, šķiet, uzrunā-
ja ikvienu. Sabīnes solo, Baibas 
un Agras duets un kora izjustais, 
sirsnīgais un skanīgais dziedā-
jums, koncerta izskaņā kopā ar 
zāli dziedātā dziesma Pūt, vējiņi! 
radīja kopības un mīlestības sa-
jūtu.
 Kad jubilejas koncerts izska-
nēja, bija kārta apsveikumiem. 
Par tiem parūpējušies daudzi. 
Apsveikuma dzejoli savai vadītā-

jai un diriģentei lasīja Anastasija 
Celma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kora vīri Agrai pasniedza ko-
ristu sagādātos labumus ziemai 
un krāšņas krizantēmas pa vienai 
no katra.
 Sveicēju vidū Ainažu pārval-
des vadītāja Ilona Jēkabsone, 
kora krustmāte A. Šmite, biju-
šais Ainažu pašvaldības vadītājs 
O. Zvejnieks, draugi no Trikātas, 
Pāles, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes vīru kora Ozols, tu-
vākie kaimiņi no Ainažu psiho-
neiroloģiskās slimnīcas un, pro-
tams, nama saimnieki. Kultūras 
nama vadītāja S. Muciņa, sveicot 
kori, uzsvēra: - Mēs esam ļoti 
lepni, ka mums ir savs koris. Par 
to paldies Alēnai un Aijai, kuras 

šo kori 1995. gadā atjaunoja. Bet 
vislielākais paldies kora dvēselei 

– diriģentei un vadītājai Agrai 
Jankovskai. Jūs esat visapzinī-
gākie! Ļoti gribētu aizvest jūs 
izpeldināt Pērnavas akvaparkā. 
Ļoti ceru, ka 2013. gada lielo 
Dziesmu svētku gājienā Ainažu 
jauktais koris «Krasts» ies ar sa-
vu karogu.
 Ar šo teikumu rakstu varētu 
beigt, bet ļoti gribas vēlreiz at-
cerēties šī vakara īpašos cilvē-
kus – Agru Jankovsku, Tatjanu 
Lazdiņu, solistus Sabīni Balodi, 
Baibu Kotāni, Valdi Renemani, 
Juri Jankovsku, Valteru Šmitu. 
Kamēr dziedāt ir ļauts, tu vēl pa-
liksi saprasts! 

Ilga Tiesnese

Koris Krasts svin savu 85. jubileju

Sirsnīgs un izjusts šajā jubilejas vakarā bija 
kora Krasts dziedājums

Kora vadītāja un diriģente Agra Jankovska 
un koncertmeistare Tatjana Lazdiņa

 Oktobra sākumā no Tallink rē-
derejas saņēmu piedāvājumu ko-
rim Penigele doties kruīza brau-
cienā uz Stokholmu un sniegt 40 
minūšu Ziemassvētku program-
mu. Rēdereja atmaksāja koncerta 
dalībnieku braucienu un ēdināša-
nu. Piekritām doties kruīzā pir-
majā Adventē, jo korim, kā katru 
gadu Ziemassvētku laikā, plānots 
piedalīties arī citos projektos. 
Lai klausītājiem būtu interesanti, 
programmu veidojām sadarbībā 
ar Liepupes vīru ansambli, iekļau-
jot Ziemassvētku apdares korim, 
mūsu solistes Līgas Priedes un 
vīru ansambļa dziesmas.
  Tuvojoties braucienam, uz-
zinājām par gaidāmo vētru, kas 
koncerta dalībniekos, nenoliedza-
mi, radīja satraukumu. Pienāca 
sestdienas rīts – saulains, bez vēja! 
Arī tā koristu daļa, kas iepriekš 
bija apsvēruši iespēju nebraukt, 
tomēr devās ceļā. Pie prāmja mūs 
sagaidīja smaidīgais un komuni-
kablais kruīza vadītājs Egīls, lai 
dotos uz skaņas mēģinājumu. Tas 
ieilga, jo nebija tik vienkārši ap-
skaņot visus mūsu solistus. 
 Pulksten 18 - ceļā! Jūra viļņo-
jas, bet kuģis ir stabils, iepazīs-

toties ar to un vakariņojot, laiks 
paskrien ātri. Klāt arī pirmais 
koncerts. Skatītāju pilna zāle, bēr-
ni skrien un trokšņo, valda vispā-
rēja kņada. Tas viss rada nelielu 
satraukumu, vai spēsim viņus ie-
interesēt. Tomēr jau pēc pirmajām 
Līgas un Elīnas dziedātajām tak-
tīm dzirdu, ka bērnu čalas apklust, 
tie, sasēduši priekšā, klausās. Jūtu 
- esam trāpījuši! Koristi cenšas no 
visas sirds, un to jūt arī klausītājs. 
Tad nāk vīru ansamblis ar Mazo 
bundzinieku un zālē skan aplausi. 
Brāļu Ziemeļu Uzsniga sniedziņš 
balts latviskā publikas daļa dungo 
līdzi. 
 Bet pēc koncerta laiks izprie-
cām! Kora jaunieši uzvarēja mu-
zikantus. Sarēķināja, ka kopā esot 
dejojuši 10 stundu. Pie brokastu 
galda dalījāmies savos nakts pie-
dzīvojumos. Viens gribējis pie-
sprādzēties pie gultas, lai neiz-
kristu, cits vaicāja: - Kāpēc kuģis 
brauca pa bruģi? Teicu, ka man 
nekas nešūpojās, bija tik jātaisa 
actiņas ciet un jāguļ! 
 Kuģim iebraucot skaistajās šē-
rās, priecājāmies, cik ļoti sakopta 
ir Zviedrija. Devāmies uz Stok-
holmas muzejiem un vecpilsētu. 

Pernigele un Liepupes 
vīru ansamblis uzstājas 

uz kruīza kuģa

Tā mūs sagaidīja ar lielo Ziemas-
svētku egli, Ziemassvētku tirdzi-
ņu, kur smaržoja piparkūkas un 
marcipāns. Sajutām, ka Ziemas-
svētku laiks tiešām ir sācies. 
 Ātri paskrēja diena Stokholmā. 
Laiks mājupceļam. Vējš pieņē-
mās spēkā. Pasažieri sazinājās ar 
mājniekiem, visi rādījās nedaudz 
satraukti, jo solīja 6 – 8 m viļ-
ņus. Devāmies ekskursijā uz ko-
mandtiltiņu, kur visi mūsu sa-

traukumi par kuģa drošību tika 
izkliedēti. Jau par draugu kļuvu-
šais kruīza vadītājs Egīls mums 
pastāstīja, ka kuģim ir vairāki dro-
šības pasākumi un šis lielais kuģis 
Romantika ir kursējis vienmēr un 
visos vējos. 
 Tad nu atkal iedziedamies, un 
klāt koncerts. Publika atsaucīga, 
te pēkšņi sajūtu, ka top gluži ne-
stabili. Paskatos uz koristu pirmo 
rindu - visi ir ieņēmuši jūrnieku 

stāju. Tomēr turpinām muzicēt. 
Kuģis līgani slīd... un šūpojas. 
Izskan Klusa nakts, un saprotam, 
ka Dievs ir ar mums! Pienāk rīts. 
Esam jau līcī, ēdam brokastis un 
priecājamies par lielajiem viļ-
ņiem, kas mūsu romantikai neko 
nevar padarīt! Tagad zinām, ka 
brauksim arī citu gadu.

Arta Zunde, 
kora «Pernigele» diriģente

Koris Pernigele uz kruīza kuģa brīdi pirms koncerta
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Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas

Novembrī dzimuši:
Nellija Ņikitina
Antete Vasila
Kristiāns Kladkovs

Novembrī aizsaulē aizgājuši:
Herta Plūme (1923)
Herta Ozola (1924)
Rasma Kalniņa (1924)
Arturs Vinters (1936)
Jāzeps Raudovičs (1936)
Rasma Lapiņa (1928)
Ludmila Martinova (1946)

Gaišas svecīšu liesmas
Adventa vainagā plīvo
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu lūpās dzīvo.
Četras gaišas dvēselītes
Ar mums sarunājas,
Četras baltas dvēselītes
Jautā - kā jums klājas?
 Vēl mirklis, un pierims ik-
dienas steiga. Pavisam nemanot 
klāt būs gada gaidītākie svēt-
ki - Ziemassvētki. Bērni steidz 
rakstīt vēstules Ziemassvētku 
vecītim ar cerībām saņemt tik 
sen kārotās dāvanas. Diemžēl 
mūsu novadā ir ģimenes, kuras 
nespēs piepildīt savu bērnu sap-
ņus. Tādēļ aicinām jūs ziedot, 
lai grūtībās nonākušo ģimeņu 
bērniem sagādātu jaukus un 
priecīgus gadumijas svētkus.
 Jau tradicionāli rīkosim lab-
darības pasākumu No sirds uz 
sirdi, kurā šogad kopā ar bēr-
niem skatīsimies Rūķu pasa-
ku, iesim rotaļās un, protams, 
katram tiks arī saldumu paciņa 
no Ziemassvētku vecīša maisa. 
Pasākums notiks 2012. gada 
8. janvārī Salacgrīvas kultū-
ras namā. Kopā svinēt svētkus 
aicināsim Ainažu, Liepupes 
un Salacgrīvas bērnus vecumā 

no 3 līdz 11 gadiem ar saviem 
vecākiem. Lielākiem bērniem 
paredzēts doties ekskursijā - ap-
meklēt teātra izrādi un muzeju.
 Pagājušajā gadā tika sazie-
doti Ls 1110. Par šiem līdzek-
ļiem tika rīkots pasākums nova-
da bērniem no 3 līdz 11 gadiem 
ar Ziemassvētku vecīti, rūķiem 
un saldumu paciņām. Bērni no 
12 līdz 16 gadiem apmeklēja 
Valmieras drāmas teātra izrādi 
Emīls un Berlīnes zēni un bērnu 
zinātnes centru Z(in)oo Cēsīs. 
 Naudu lūdzam ieskaitīt Sa-
lacgrīvas novada domes ziedo-
jumu kontā

Salacgrīvas novada dome 
Reģ.nr. 90000059796

Citadele bankā
Kods PARXLV 22

Konts 
LV32PARX0002241210025

Jau iepriekš pateicamies
par jūsu sapratni un atbalstu – 

Salacgrīvas novada domes 
Sociālā dienesta vadītāja

Anita Holma
Salacgrīvas kultūras nama 

direktore Pārsla Dzērve
Salacgrīvas Sarkanā Krusta 

valde

 Latvijā šobrīd ļoti populāra ir 
itāļu ārstes pedagoģes Marijas 
Montesori atveseļojošās pedago-
ģijas metode – Montesori apmā-
cība. Metodes pamatā ir bērns, 
kas tiek respektēts kā personība ar 
viņam piemītošajām īpašībām, at-
tīstības īpatnībām un darbošanās 
ritmu, ievērojot bērna sensitīvos 
periodus, kā arī speciāli sagata-
vota vide un speciāli apmācīts 
pedagogs. 
 Montesori nodarbībās iz-
manto īpašu zinātniskos prin-
cipos pamatotu mācību mate-
riālu. Didaktiskais materiāls ir 
pievilcīgs, darboties rosinošs. 
Kaut sākotnēji M. Montesori savu 
metodi izstrādāja bērniem ar īpa-
šām vajadzībām, šobrīd tā tiek 
piemērota arī veselu bērnu apmā-
cībai, kā arī lieliski noder, lai rem-
dētu īpaši apdāvinātu bērnu alkas 
pēc zināšanām. Šī sagatavotā vide 
piedāvā iespēju apgūt noteiktas 
lietas, ko bērns nesaprastu, ja mēs 
skaidrotu mutiski. Viss ir sagata-
vots bērna „pašveidojumam”, pe-
dagogs viņu vēro un iejaucas vien 
tad, ja tas prasa palīdzību. Bērnam 
ir iespēja savas kļūdas ieraudzīt 
un izlabot pašam. Tā viņš kļūst 
patstāvīgs, no pieaugušā neatka-
rīgs, tas ceļ pašapziņu un ticību 
saviem spēkiem.
 Latvijā Montesori pedagoģijas 
atdzimšana sākās pēc neatkarības 
atgūšanas. Montesori pedagoģijas 
programma Latvijā diemžēl nav 
licencēta kā valsts akceptēta mā-
cību programma, tādēļ to izman-
to kā individuālu vai mazu grupu 
metodi. Tā arī integrēta standart-
programmās un kā veiksmīgi pa-
pildinoša sistēma bērnudārzos.
 Mūspusē ar šo pedagoģijas 
metodi strādā Limbažu Konsul-
tatīvajā bērnu centrā un no mar-
ta - Ainažu psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā. 
 Stāsta Evija Līdaka, Ainažu 
slimnīcas Montesori pedagoģe: 
- Šo alternatīvo pedagoģijas me-
todi var integrēt skolās un pirms-
skolas izglītības iestādēs, atvese-
ļojošās nodarbībās bērniem ar 
īpašajām vajadzībām. Ainažu 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā ir 
Montesori kabinets, ko apmeklē 
gan slimnīcas, gan ambulatorie 
pacienti. Metodes pamatprincips 
ir „Palīdzi man izdarīt pašam!”
 Montesori apmācības materiā-
lus iedala 5 grupās: 

! Praktiskās dzīves materiālā 
ietilpst aktivitātes, kas pieder pie 
ikdienas. Tās ir visas darbības, ko 
mēs veicam sev un citiem, un lai 
koptu apkārtējo vidi. Šeit ir visas 
aktivitātes, ko veic mājās: mazgā 
rokas, traukus, galdu, pogā, sien, 
pin, loka salvetes, tīra apavus, lej 
ūdeni, ber pupiņas u.c. Tiek vei-
cināta pirkstu sīkās muskulatūras 
attīstība, kustību koordinācija, tā 
netieši gatavojoties rakstīšanai 
un iepazīstoties ar matemātikas 
pamatjēdzieniem.
! Sajūtu materiāls attīsta visas 
maņas – redzi, dzirdi, tausti, gar-
šu, ožu, telpisko uztveri. Bērns 
materiālu izdzīvo caur sajūtām - 
mācās krāsas, formas, lielumus, 
ģeometriskās formas, iepazīst 
smaržas, garšas, skaņas.
! Valodas materiāls – tas attīs-
ta runu, lasīšanas un rakstīšanas 
spēju. Šeit ir iespēja bagātināt 
vārdu krājumu, veidot rokrakstu, 
ar smilšpapīra burtiem vispirms 
iepazīt tos ar taustes palīdzību, re-
dzēt un dzirdēt, kā tos izrunā. Ar 
kustīgā alfabēta palīdzību var likt 
vārdus un teikumus.
! Matemātikas materiāls – šis 
ir interesants ceļš matemātikas 
valstībā. Ar to darbojoties, rodas 
drošības sajūta, ka matemātika 
nav nemaz briesmīga un sarežģīta. 
Bērns iepazīst kvantitāti ar skaitļu 
stieņiem, vārpstiņām, smilšpapīra 
ciparus ar taustes palīdzību un re-
dzi, pie pērlīšu materiāla var uzzi-
nāt cik ir 5, 50, 100, iepazīties ar 
reizrēķinu.

! Kosmiskais jeb pasaules izzi-
ņas materiāls sniedz ieskatu un 
zināšanas bioloģijā, fi zikā, vēstu-
rē, ģeogrāfi jā. Fakti, ko bērns ab-
sorbē šajā vecumā, veido stabilu 
bāzi turpmākiem pētījumiem sko-
las vecumā. 
 Apmeklējot Montesori nodar-
bības, bērns gūst iespēju iepazīt 
pasauli, kļūst pašapzinīgāks, pat-
stāvīgāks un disciplinētāks, iegūst 
pacietību, izturību, koncentrēša-
nās spējas, darbības loģiskās secī-
bas izpratni un īstenošanu, interesi 
par kārtību, apgūst sociālās iema-
ņas, veiksmīgāk integrējas sabied-
rībā, notiek sagatavošanās citiem 
procesiem. Montesori apmācība 
balstīta uz muskuļu atmiņu – 
bērns labāk atceras to, ko paveicis 
pats.
 Individuāli strādājot ar bērnu, 
var pielāgot darbošanās tempu, 
vingrinājumu atkārtošanu pēc 
vajadzības. Montesori ir labs 
diagnostikas materiāls – vai ir 
motivācija strādāt, vai ir uzma-
nības noturība, kāds ir motorikas 
stāvoklis, vai bērns spēj novērot 
un atkārtot. Tiklab var novērtēt, 
kādas ir prasmes un zināšanas va-
lodā un matemātikā.
 - Lai bērns apmeklētu Mon-
tesori kabinetu, vajadzīga vecāku 
griba viņam palīdzēt. Pieteikt vi-
zīti var, zvanot uz ambulatoro no-
daļu, 45 minūšu nodarbība maksā 
Ls 5. Šī metode ir spēcīga, un, ja 
regulāri strādā, rezultāti noteikti 
būs, - stāsta Evija.

Ilga Tiesnese

Montesori pedagoģe Evija Līdaka rāda, kā bērni apgūst matemātiku, 
izmantojot Montesori materiālus

Montesori apmācība
arī Salacgrīvas novadā

 Var likties, ka motobraucēji 
dus ziemas miegā un savas no-
darbes nolikuši malā. Tā nu tas 
nav. Motokluba MX Salacgrīva 
nometnē rosība rit ar pilnu jaudu 
- sportisti strādā pie fi ziskās for-
mas uzlabošanas, mehāniķi rosās 
ap tehniku.
 Protams, analizējam pagājušā 
gadā paveikto, kur esam kļūdī-
jušies, ko varējām paveikt labāk. 
Veicam pārrunas ar esošajiem un 
topošajiem atbalstītājiem, plāno-
jam budžetu un izvērtējam, kuros 
sacensību seriālos piedalīties. 
Esam lūguši arī novada domi 
sniegt biedrībai materiālu atbal-
stu, kas segtu nelielu daļu no iz-
maksām, kas saistītas ar plānota-
jām biedrības aktivitātēm.
 Par vienu esam droši - soli 
pa solim ejam pareizā virzienā, 
nepakļaujoties provokācijām 
un intrigām. Par to liecina spor-
tiskie sasniegumi, pazīstamība 
un sadarbība ar vairākiem mo-
toklubiem. Rīkojam tikšanās un 
uzrunājam jaunus censoņus, kuri 

savu nodarbi vēlas saistīt ar teh-
niku. Apzināmies, ka ne visi, kuri 
iesaistās kluba darbībā, nonāks 
līdz starta barjerai sacensībās, 
bet būsim strādājuši un centušies 
radīt apstākļus, lai meistarības 
demonstrēšana uz koplietošanas 
ceļiem ietu mazumā. Esam nolē-
muši, ka biedrībā netiks uzņemti 
dalībnieki tikai ķeksīša pēc. Tā 
nebija un nebūs mūsu stratēģija. 
Aktīvi darbosimies un iesaistīsim 
dalībniekus, kuri tiešām grib, lai 
motosports novadā piedzīvotu 
uzplaukumu. Esam izstrādājuši 
plānu un nosprauduši mērķus, 
kas jāsasniedz tuvākajos 5 gados.
 Viens no pirmajiem soļiem ir 
sadarbības līguma noslēgšana ar 
Ainažu mototrases Cepļi apsaim-
niekotāju Ainažu BUB. Apvie-
nojot spēkus un idejas, plānots 
kardināli mainīt esošo situāciju 
trasē un tās apkārtnē. Izveido-
sim trasīti mazāk pieredzējušiem 
braucējiem, pilnveidosim esošos 
tramplīnus un trases segumu. 
Iekārtosim apkārtni tā, lai moto-

braucēji arī uz treniņiem varētu 
braukt ar ģimenēm un katram at-
rastos nodarbe, lai pavadītu laiku 
un atpūstos. 
  Gribētos ticēt, ka līdz 2013. 
gadam plānotos darbus paspē-
sim pabeigt un varēsim sarīkot 
sacīkstes, kurās savu meistarību 
demonstrēs Latvijas un Baltijas 
spēcīgākie sportisti. Saprotams, 
ka šos plānus nevarēs īstenot 
bez fi nansiālas palīdzības, tā-
pēc gatavojam projektu Eiropas 
fi nansējuma piesaistei. Atgādi-
nāsim, ka MX Salacgrīva jauno 
motobraucēju skolas izveides 
projektu iesniegs jau trešo reizi. 
Divās iepriekšējās projekts atbal-
stu neguva. Esam nenogurdināmi 
optimisti un pierādījuši, ka grū-
tību priekšā plinti krūmos neme-
tam. Ceram, ka taisnība uzvarēs 
un ar lepnumu varēsim teikt, ka 
Salacgrīvā būs viena no retajām 
šāda tipa skolām Latvijā, kuras 
pakalpojumus varēs izmantot arī 
blakusnovadu iedzīvotāji. Ne-
slēpsim - interese par projektu ir 

ļoti liela, tālab darīsim visu, kas 
ir mūsu spēkos, lai Salacgrīvas 
novadā būtu motoskola. 
 Par to, ko piedāvās jauno 
motobraucēju skola un kāds ie-
guvums būs sabiedrībai no tās 
izveides, informēsim nākamajā 
publikācijā. Ja esam jūs ieinte-
resējuši un gribat iegūt plašāku 

informāciju, varat uzdot jautā-
jumus ar e-pasta starpniecību 
hamoto@inbox.lv vai apmeklēt 
kādu no tikšanās reizēm, par 
kurām informēsim. Mēs varam 
jums iemācīt labi braukt!

Jaukus ziemas svētkus vēlot –
 MX Salacgrīva kolektīvs

Biedrība MX Salacgrīva gada izskaņā

 Jau otro gadu Maksis Grand-
bergs kopā ar Agras Jankovskas 
mūzikas studijas audzēkņiem sa-
lacgrīviešus aicināja uz Adventes 
labdarības koncertu Ielūdz Mak-
sis un draugi. Dabas aizsardzības 
pārvaldes lielajā zālē vecajā spī-
ķerī 11. decembrī pulcējās Makša 
draugi un atbalstītāji. 
 Īstu Ziemassvētku noskaņu 
zālē uzbūra mazie pirmsskolas 
izglītības iestādes Vilnītis rūķīši 
un rūķītes, kuri gan dziedāja, gan 
muzicēja ar zvaniņiem, gan rādī-
ja piparkūku cepšanas kustības. 
Maksis un Justīne jauki spēlēja 
blokfl autas, savukārt meiteņu 
kora dziedājums aizkustināja ik-
vienu zālē sēdošo. 
 Liels paldies A. Jankovskai, 
Baibai Kotānei, Katrīnai Boroz-
dinai, kuras saviem audzēkņiem 

iemācījušas uzburt svētku gai-
dīšanas prieku. Īpašs paldies šī 
koncerta solistiem – Maksim, Ie-
vai, Saulei, Justīnei, Elzai, Paulai, 
Nadīnai, Asnatei un Alisei! Savu 
artavu labdarības koncerta tapša-
nā deva Zane un Gintars Rubeņi.
 Izskanot Makša un viņa mam-
mas Lindas dziedātajai dziesmai 
Ko tu vēlies?, Linda teica lielu 
paldies visiem klātesošajiem. 
- Šādu labdarības koncertu otra-
jā vai trešajā Adventes svētdienā 
esam iecerējuši veidot par tradī-
ciju. Centāmies radīt svētku no-
skaņojumu un ar saziedotajiem 
vairāk nekā 100 latiem ceram 
palīdzēt kādam Salacgrīvas nova-
da bērnam. Tāpat kā pirms pāris 
gadiem palīdzēja mums, - sacīja 
Makša mamma Linda.

Ilga Tiesnese

Trešās Adventes 
labdarības koncerts
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 Gaišus Ziemassvētkus! Vajag tikai nedaudz 
iedomāties, un viss apkārt kļūs balts... Galve-
nais, lai katrā būtu Ziemassvētku prieks. Lai 
nepietrūkst sirds siltuma un mīļuma, lai pie-
tiek laika atcerēties savus tuvos un mīļos.
 Jaunajā gadā vēlu visiem veiksmi, panā-
kumus, laimi un daudz mīlestības. Bieži vien 
mēs sapņojam, par kaut ko domājam, bet šo-
reiz gribu rosināt, lai nākamajā gadā mēs no 
rosības un rosīšanās nonāktu pie rīcības. Lai 
pa īstam, drosmīgi un bezbailīgi ķeramies pie 
darbiem, par ko esam sapņojuši un domājuši. 
Tad nākamais gads noteikti būs labāks. Patie-
sībā katrs gads ir labāks par iepriekšējo - kaut 
vai tāpēc, ka tas ir citādāks. Darboties mums 
vajag! Ja paši nestrādāsim, neviens mūsu vie-
tā to nedarīs...

Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Laiks Pasākums Vieta
7.I Klubiņš Noskaņa Salacgrīvas bibliotēka
11.I Tikšanās ar Valdi Rūju Salacgrīvas vidusskola
18.I Rīta stunda bērniem kopā ar Vinniju Pūku Svētciema bibliotēka
27.I Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums Svētciema bibliotēka
janvārī Bērnu zīmējumu izstāde Kas notiek Septiņjūdžu mežā 

(izstāde veltīta rakstnieka A. A. Milna 130. jubilejai)
Svētciema bibliotēka

janvārī Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku un dzejnieku 
jubilejām: 
rakstniekam E. Lukjanskim - 75; (6.I)
rakstniecei L. Muktupāvelai - 50 (21.I)
dzejniecei V. Tomai - 100; (31.I)
dramaturģei L. Stumbrei - 60 (31.I)

Svētciema bibliotēka

janvārī Projekta Kultūras iestādes – daudzfunkcionāli 
kultūras un izglītības centri ietvaros iegādātās uzziņu 
un bērnu literatūras grāmatu izstāde (papildināta)

Svētciema bibliotēka

janvārī Fotoizstāde Dzīvā daba Ziemeļvidzemes jūrmalā Tūjas bibliotēka
janvārī Tamborētu rotaļlietu izstāde Tūjas bibliotēka
11.I Lasītāju klubiņa Vārds tikšanās ar Ainažu pilsētas 

bāriņtiesas priekšsēdētāju Dinu Bantersoni
Ainažu bibliotēka

janvārī Ar degunu debesīs. Bērnu žūrijas 2011 noslēguma 
pasākums

Ainažu bibliotēka

janvārī Izstādes: 
Asaras debesīs. Rakstniekam E. Lukjanskim - 75
Tā, lai var redzēt ceļu. Dramaturģei L. Stumbrei - 60 
BrāliBrāli autorei rakstniecei L. Muktupāvelai - 50
Alises brīnumzeme. Angļu rakstniekam L. Kerolam 
- 180 
Draugos ar lācīti Pūku. Angļu rakstniekam 
A. A. Milnam - 130

Ainažu bibliotēka

Janvārī bibliotēkās

DIEVKALPOJUMI
Lielsalacas ev.lut. baznīcā
23.XII 9.00 Ziemassvētku svētbrīdis Salacgrīvas vidusskolai
24.XII 15.20 kora Dvēseles dziesma Ziemassvētku ieskaņas 
    koncerts
   16.00 Svētvakara dievkalpojums
25.XII 10.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
Brīdagas baznīcā
24.XII 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums
Ainažu pareizticīgo baznīcā
24.XII 20.00 luterāņu draudzes Svētvakara dievkalpojums 
Liepupes luterāņu baznīcā
24.XII 18.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums 
25.XII 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums 
Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti katoļu baznīcā
24.XII 12.30 un 25.XII 17.00 Ziemassvētku dievkalpojumi

Teiksim labos un mīļos vārdus, domāsim gaišās domas, vēlēsim veselību, 
mieru un saticību. Lai mums visiem izdodas kaut uz brīdi aizmirst nebūšanas 
un skumjas, strīdus un nesaskaņas un atcerēties – ticība, cerība un mīlestība 

sargās mūs un iedvesmos labiem darbiem.

Decembra jubilāriem šie ir 
divkārši svētki – jūs svinat savas 

jubilejas un gatavojaties gada 
gaidītākajiem un mīļākajiem 

svētkiem – ZIEMASSVĒTKIEM! 
Lai izdodas!!!

Jubilāriem Ar labiem vārdiem
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainītu
sāpju stundu rūgtu,
lai dzīvot varētu
mēs savādāk
un vairāk debess
svētības sev gūtu.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu 
esošajiem un topošajiem klientiem!

Dagnis Irmejs

Nebrauc reibumā, 
izsauc TAXI

Kultūras pasākumi
Salacgrīvā
26.XII 11.00 Ziemassvētku pasākums bērniem 
    Rūķu pasaka. Ieeja Ls 3,50,
31.XII 23.45 Jaungada svinības laukumā
    pie kultūras nama
    ! uguņošana
    ! Jaungada balle – spēlēs Mercs. 
    Ieeja Ls 2

Liepupē
26.XII 16.00 Liepupes baznīcā Limbažu apriņķa 
    koru Ziemassvētku kopkoncerts 
    Gavilējiet priekā.
  Piedalās 12 koru - aptuveni 250 dziedātāju: 
  Limbažu koru apriņķa apvienotais koris 
  Liepupes pagasta jauktais koris Pernigele
  Limbažu kultūras nama vīru koris Ziedonis
  Pāles pagasta kultūras nama jauktais koris 

Vienmēr 
  Vidrižu pagasta jauktais koris Zvīgzna
  Limbažu kultūras nama senioru koris 

Atvasara 
  Ainažu kultūras nama jauktais koris Krasts 
  Limbažu pilsētas kultūras nama 

sieviešu koris Kalme
  Alojas kultūras nama jauktais koris Ale
  Skultes pagasta padomes jauktais koris 

Skulte 
Limbažu kultūras nama jauktais koris Doma 

  Tālrunis tautas namā 64023932

Ainažu kultūras namā
1.I   0.30 ballīte Lai nāk laimīgs jaunais gads! 
    Ieeja Ls 2

13. janvārī pulksten 15 Kapteiņu ostā
Salacgrīvas novada uzņēmēju

konsultatīvās padomes
pārvēlēšanu sapulce

Lai ir kā pārsla
Katra balta doma,
Kas, debess atsūtīta, neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilnas domas,
Kur katra sirds
Sev dzintargraudus gūst!

Gaišus Ziemas saulgriežus 
un veiksmīgu jauno gadu

jums vēl Sarkanā Krusta valde

Veikalā «BODĪTE»
Ziemassvētku atlaides

Smaržīgas ziepītes, vannas sāļi, rotas, sveces 
un garšīgas tējas par Ziemassvētku cenām.

Gaidām ciemos katru darbdienu no 10 līdz 18, 
24. decembrī strādāsim no 10 līdz 14.

Jūsu BODĪTE

Svētciema bibliotēka ielūdz savus lasītājus un 
atbalstītājus 27. decembrī  plkst. 13 

uz bibliotēkas svētku eglīti.
Informācijai t. 64071721.

 Salacgrīvas novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un 
tiem pieguļošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu 
noteikts, ka ziemas periodā namīpašumu, zemes-
gabalu un citu nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
valdītājiem un apsaimniekotājiem jāveic īpašu-
mam pieguļošās teritorijas - gājēju ietvju (izņemot 
sabiedriskā transporta pieturvietas) attīrīšana no 
sniega un ledus. Parādoties apledojumam, smilšu 
vai šķembu izsiju kaisīšana jāveic katru dienu līdz 
plkst. 8 un, ja nepieciešams, sniegs jātīra un smiltis 
vai šķembu izsijas jākaisa visas dienas laikā. Šī pra-
sība attiecas arī uz daudzdzīvokļu māju pagalmu te-
ritorijām (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru 
laukumi, autostāvvietas).
 Aicinām ievērot šo noteikumu prasības un snie-
ga periodā regulāri tīrīt ietves, nodrošinot gājējiem 
drošu un ērtu pārvietošanos! Atgādinām, ka par 
šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiks 
sauktas pie administratīvās atbildības. Ar saistošo 
noteikumu Nr. 10 pilnu tekstu var iepazīties mā-
jaslapā www.salacgriva.lv vai Salacgrīvas novada 
domē.

A. Freimanis,
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Sabiedriskās kārtības 
nodaļa informē


