2012. gada
18. decembris
Nr. 12 (41)
Salacgrīvas novada
izdevums

Salacgrīvas novada
ļaudis!
Šis ir Adventes laiks – pilns cerībām, gaiša prieka un gaidīšanas. Lai jums nepietrūkst sirds siltuma un mīļuma šajā steigas pilnajā laikā atcerēties savus tuvos un
mīļos. Piezvanīsim, aizbrauksim ciemos, kaut mirkli būsim kopā. Lai katra dvēselītē
ir Ziemassvētku baltums, gaišums un mīļums!
Šajā svētku laikā atcerēsimies to labo, ko esam izdarījuši. Bieži labais šķiet pats
par sevi saprotams, tas ātri aizmirstas. Reizēm ikdienībā, meklējot taisnību, ķildojamies, pārmetam cits citam, aizmirstam pateikt ko labu.
Turpināsim strādāt un domāt, kā dzīvot labāk! Iespējams, tieši mums jāiestāda tas
koks, kas nesīs augļus nākamajām paaudzēm. Dzīvosim šodienai un atcerēsimies, ka
rītdiena jau rīt kļūs par šodienu! Strādāsim, jo mūsu vietā neviens cits neko nedarīs!
Jaunajā gadā vēlu visiem veiksmi, panākumus, laimi un daudz mīlestības. Vēlu
īstenot iecerētos plānus, sapņus un idejas. Katrs gads ir labāks par iepriekšējo kaut
vai tāpēc vien, ka tas ir citādāks.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Gada cilvēks izglītībā
Laimdota Pelše:
- Novada ļaudīm vēlu baltus,
mīļus un skaistus Ziemassvētkus. Lai jaunajā gadā veicas
lieli darbi un pilsēta attīstās!
Draugiem novēlu saticību ģimenēs, mīlestību un darbu, pati
sev - veselību!

Gada cilvēks sociālajā darbā
Dace Smalkā:
- Sev un sev tuvajiem vēlu
veselību un vēlreiz veselību.
Ziemassvētku laikā domāsim
gaišas un priecīgas domas un
vēlēsim cits citam labu. Būsim
saprotoši un iecietīgi, mīļi un
draudzīgi!

Gada cilvēks kultūrā
Hedviga Inese Podziņa:
- Ziemassvētku un jaunā
gada gaidīšanas laikā domas
materializējas un ir laiks padomāt
par nākotnes vēlmēm...
Mīļo Ziemassvētku vecīti!
Lūdzu, noliec zem bibliotēkas
eglītes vēstījumu, ka bibliotēkā
tāpat kā dievnamā ir gaidīts
ikviens. Bibliotēka sen vairs nav
tā vieta, kur tikai grāmatas un
žurnālus var lasīt. Trešais tēva
dēls parūpējies, lai apmeklētāji
varētu izmantot modernas
tehnoloģijas. Bibliotekāres jeb
Trešās tēva meitas sagaidīs, palīdzēs, atbalstīs.
Mīļo vecīti! Noliec zem bibliotekāru eglītes pacietības,
dāsnuma, cerību trauku. Lai spēks uzklausīt vientuļnieku
sapņus, lai pildās gandarījuma kauss par veiksmīgiem
cilvēkiem, kuriem atbalsta solis bija bibliotēka. Lai jaunā
bibliotēkas ēka rādās ne tikai sapņos, bet realitātē.
Un zem manas eglītes noliec trīs lietas, ko novēlu gan
sev, gan savām mīļajām darba meitenēm, gan uzticīgajiem
bibliotēkas apmeklētājiem. Tās būtu veselība, veiksme,
mīlestība! Caur veselību rokrokā ar veiksmi un gandarījumu,
mīlestības pilni, lepni par savu dzīvesvietu Salacgrīvu dosimies
pretī jaunajam cerību gadam!

Gada cilvēks sportā
Aigars Ragainis:
- Salacgrīva ir pelnījusi modernu
sporta halli un atjaunotu sporta
bāzi, tas atvieglotu treneru un
skolotāju darbu un mūsu sportistiem būtu vēl labāki sasniegumi.
Lai piepildās lielākās ieceres un
plāni! Sev, ģimenei un draugiem
vēlu veiksmi, darbaprieku, centību un, protams, ideju un plānu
īstenošanos.
Gada jaunietis Kārlis Miksons:
- Ko es novēlu Salacgrīvas novadam? Vispirms spēju pastāvēt
šajos valstī grūtajos apstākļos,
spēju rast jaunas un inovatīvas
idejas, daudz tūristu gan vasarā,
gan ziemā. Attīstīties, pilnveidoties, un, protams, pastāvēt
vēl daudzus gadus. Draugiem?
Palikt tādiem, kādi viņi ir, kļūt
uzticamākiem un mīļākiem,
nepazaudēt labestību un dažkārt
necelt degunu pārāk augstu.
Un sev? Pilnveidoties, atrast
laiku, kā paspēt visu uzticēto, un
izpalīdzēt visiem un visur. :)

Cilvēka uzdevums ir izkristalizēt savus mērķus un ticēt to
iespējamībai, uzturēt savu apziņu pēc iespējas augstākās
pozitīvās vibrācijās, vairojot pasaulē gaismu un mīlestību, ticēt
labajam... Novēlam ikvienam saklausīt savu sirdsbalsi, saprast, kas ir katra patiesais aicinājums,
noticēt savam sapnim, sajust to kā jau piepildījušos un spert pirmo soli sapņa realizācijas virzienā. Viss pārējais sakārtosies pats no sevis!
Gada ģimene - Roberts, Agnese, Saule,
Katrīna un Pēteris Ķūreni

Kluss svētvakars,
prieks lai ienāk mūsu sirdīs,
Kad gaisma sveču liesmās
silta pretim māj,
Lai jaunā gadā mazāk skarbu vēju,
Lai katrai dienai saules siltums dots!
Salacgrīvas Sarkanais Krusts
sveic visus novada iedzīvotājus,
vēlot gaišus svētkus un labu veselību!
Aicinām uz atskaišu sapulci pie svētku
eglītes 28. decembrī plkst. 14 Smilšu
ielā 9, Sarkanā Krusta telpās.
SK valde
Lai svētku prieks valda katrā no mums,
lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā ceļā, lai acis saskata gaišumu,
kas paveras, dāvājot tikai labu, lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos...
Gaišas domas kā rotu
eglītes pleciem apvīt
nebaidīties iedegt gaismu visapkārt
noslaucīt sliekšņa priekšu
noglāstīt klusumam vaigu
un plaukstošam mieram
(M. Laukmane)
Salacgrīvas novada domes deputāti
Gada
cilvēks
sabiedriskajā
darbībā
Arvīds
Šimis:
- Novēlu
salacgrīviešiem
veicināt
kājnieku tilta būvi pār
Salacu, lai
nevajadzētu
mazgāties šļakatās,
ejot pa lielo tiltu!
Atbildīgos
brīžos
kāds īstens
salacgrīvietis teicis:
- Kauč kas
tokš ir jādar!. Ja tas
kauč kas
ir ievērots
un novērtēts, tas
iedvesmo
turpmāk
darīt ja ne
vairāk, tad
labāk.
Novēlam ikvienam kauč ko kaut kad
kaut kur Latvijā īstenot, lai gandarījums
no sasniegtā mūs neatlaidīgi virza uz
priekšu!
Atpūtas kompleksa «Kapteiņu osta»
vārdā – Arnis Viļļa
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Projekta Sabiedrība ar dvēseli noslēgums
20. novembrī Salacgrīvas kultūras
namā notika konkursa Sabiedrība ar dvēseli noslēguma sarīkojums. Tajā piedalījās
gan vērtēšanas komisija, gan atbalstīto
projektu pārstāvji, tāpat iesniegto, bet finansējumu neguvušo ideju iesniedzēji.
Klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Visi šajā
programmā iesniegtie projekti, arī tie, kuri
neguva atbalstu, bija interesanti, radoši
un sabiedrībai noderīgi. Atvēlētā summa
projektu īstenošanai nebija liela, bet sabiedrības ieguvums - neatsverams, ļoti
atbilstošs nosaukumam «Sabiedrība ar
dvēseli». Visu projektu mērķis - izmantojot savu ideju un klāt pieliekot materiālās
vērtībās un darbu, izdarīt ko paliekošu sev
un sabiedrībai. Komisijai nebija viegli no
iesniegtajiem projektiem izvēlēties 6, kam
piešķirt līdzekļus. Prieks par jūsu paveikto
darbu, idejām un iecerēm! Jādomā, kā šos
projektus turpināt, piešķirot tiem pašvaldības atbalstu.
Savukārt Nīderlandes asociācijas Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) konkursa Sabiedrība
ar dvēseli pārstāvis Latvijā Niko Opdams
runāja ne tikai par Salacgrīvas novadā īstenotajiem projektiem. Latvijā tos realizē
jau sesto gadu, šajā laikā īstenots 1350
projektu. Salacgrīvas novadā vērtēšanai
tika iesniegti 29 projekti. - Uzskatu, ka
vērtēšanas komisija pieņēma pareizu lēmumu atbalstīt tieši šos projektus. Visi bija
labi, bet vislabāko mēs sveiksim nedaudz
vēlāk, - savā uzrunā solīja N. Opdams.
Lai iepazīstinātu klātesošos ar padarīto,

vispirms savu prezentāciju rādīja Mērnieku iedzīvotāju grupas vadītājs Ingus Štelcs.
Pateicoties piešķirtajam finansējumam,
pie Mērnieku daudzdzīvokļu mājām tapis
bērnu rotaļu un atpūtas laukums Jautrais
zilonītis. Nākamais par savu padarīto stāstīja iedzīvotāju grupas Vecsalacieši galva
Edžus Zvīnis. Viņu projektā tika labiekārtota atpūtas vieta Salacas krastā Vecsalacā. Ieva Alpa-Eizenberga prezentēja
Svētciema attīstības biedrības projektu
Svētupes ainavas, kurā tiks atjaunots gājēju tiltiņš pār Svētupi un izveidota jauka
tikšanās vieta vietējiem iedzīvotājiem. Par
Tūjas iedzīvotāju grupas Saules mīlētie
projektu Dzintara taka, kurā atjaunota noeja un trepes un ierīkota atpūtas vieta pie
jūras Dzintara ielas galā, stāstīja Sandris
Pukšto. Sanita Šlekone prezentēja izglītības, kultūras un sporta biedrības Liepupe
projektu Mirklis zaļākai dzīvei. Tajā labiekārtota un apzaļumota ainaviskā vide
pie Liepupes izglītības un kultūras centra.
Sava projeka veikumu - etniskās tradīciju
kopas Skale tērpu aksesuārus - līdzi bija
paņēmušas kora Pernigele dalībnieces.
Latvijas karoga tumši sarkanajā krāsā tapotās šalles kora dziedātājus sildījušas

Sveicam Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieri
18. novembrī Rīgā, Melngalvju namā
Valsts prezidents Andris Bērziņš vairākiem Latvijas zinātniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, māksliniekiem, mediķiem, militārpersonām un sportistiem
pasniedza valsts augstākos apbalvojumus.
Starp to saņēmējiem bija arī salacgrīvietis,
vēsturnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķis, profesors un valsts emeritētais zinātnieks, dr. habil. hist. Valdis Bērziņš.

- Ir liels gods iekļauties to ļaužu pulkā,
ar kuriem lepojas valsts. Paldies par man
doto iespēju, - sacīja Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras saņēmējs V. Bērziņš.
Ar valsts augstākajiem apbalvojumiem
18. novembrī tika godinātas vēl daudzas
izcilas Latvijas personības. Melngalvju
namā valdīja svinīgas noskaņas un izskanēja sirsnīgi pateicības vārdi Latvijai un
visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Ilga Tiesnese

Atjaunotā Liepupes muiža
gaida viesus
26. decembrī no pulksten 14 ikviens interesents varēs apmeklēt
atjaunoto Liepupes muižu. Tā atrodas ar kultūrvēsturisko mantojumu
bagātajā Ziemeļvidzemes novadā.
Muižas apbūve ir valsts nozīmes
18. un 19. gadsimta arhitektūras piemineklis. Šogad aprit 261 gads, kopš
celta valsts aizsargājamā pieminekļa
statusu ieguvusī Liepupes kungu māja – nelielā baroka pērle, kam ir sevišķa vēsturiskā un mākslinieciskā vērtība. Tajā ir vairāki valsts aizsargājami Daudz cietusī un pārdzīvojusī Liepupes muiža nu
mākslas pieminekļi. Barokālās divvi- ir atjaunota un gaida viesus
ru masīvās parādes durvis ir vienas no
senākajām šādu ēku ārdurvīm Latvijā. Sa- skats uz barokālo parku; sabiedrībai pievukārt ieejas priekšnamā dienvidaustrumu ejams arhitektūras šedevrs – neliela viesstūrī saglabājušās vienas no retajām baroka nīca ar īpašu vēsturisku ekspozīciju, kas
koka kāpnēm Latvijā.
atspoguļos muižas dzīvi tās cilvēka mūža
Nesenā pagātnē Liepupes kungu māja cienīgā ritumā – bērnībā, jaunībā, brieduma
ilgu laiku bija nepelnīti pamesta un neiz- gados, tad trauksmainos bezsaimnieka un
mantota. Lai arī tās ārējais izskats mainī- pamestības gados, kad pazuda tās identitājies, laiks to saudzējis un kopējā kompozī- te. Tad gadi, ko cilvēka mūžs nepiedzīvo, –
cija ļoti labi saglabājusies.
atdzimšana. Notikumu liecinieki – mui2004. gada beigās muižas liktenis ie- žas – dod cilvēkiem lielisku iespēju ierakgūla rīdzinieces Egitas Lauskas gādīga- stīt savu vārdu (Anna Sofija fon Meka,
jās rokās. Liepupes kungu māja bija ļoti Frīdrihs fon Meks, Garlībs Merķelis, Kārlis
nolaista, un apbūves ansamblis ietilpa fon Zengers un Egita Lauska) raupjajā vēs100 apdraudētāko Eiropas kultūras pie- tures rakstā. Tam noteikti būs turpinājums.
minekļu sarakstā. Sakarā ar paredzamo
Šī Vidzemes novada daļa ir bagāta ar
atjaunošanas darbu sākšanu 2004. gada kultūrvēsturisko mantojumu, un ikviens,
rudenī un 2005. gada pavasarī profesionāli kurš apmeklēs Liepupi, par to pārliecināarhitekti un restauratori veica arhitektoniski sies, iegūstot jaunas ziņas par vēsturi, dažāmāksliniecisko inventarizāciju.
du cilvēku likteņiem, izbaudot dabas krāšVidzemes baroka pērles – Liepupes kun- ņumu un apzinot vēl neredzētas kultūras
gu mājas – nākotnei ir skaidras aprises. Sa- vērtības.
kopts muižai piegulošais ezers; brīnišķīgs
Ilga Tiesnese

Labākā projekta autoru vecsalacieti Edžu Zvīni (no kreisās) sveic novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Nīderlandes asociācijas KNHM konkursa Sabiedrība ar dvēseli
pārstāvis Latvijā Niko Opdams

11. novembra koncerta laikā pie Brīvības
pieminekļa Rīgā.
Kad bija iepazīts viss veikums, šo
6 projektu īstenotāji saņēma sertifikātus.
Par labāko vērtēšanas komisija atzina
Vecsalaciešu projektu. Viņi nākamā gada
26. janvārī Lielvārdē programmas Sabiedrība ar dvēseli valsts noslēguma pasāku-

mā saņems 500 eiro čeku, ko varēs tērēt
pēc saviem ieskatiem. Vecsalaciešu vadītājs E. Zvīnis neslēpa savu pārsteigumu
un uzsvēra: - Iesākto noteikti turpināsim,
plāni, ko darīt, ir vienmēr. Nākamajā gadā
organizēsim volejbola turnīru, jo šogad
bumbu uzspēlējām tikai vienu reizi.
Ilga Tiesnese

Vecsalacā tiekas zivju
sargātāji
23. novembrī Vecsalacā Valsts vides dienesta
(VVD) Jūras kontroles
daļas vadītājs Felikss
Klagišs tikās ar dienesta
Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes Jūras kontroles
daļas Rīgas sektora inspektoriem un Vidzemes
zvejnieku biedrības biedriem. Uzrunājot klātesošos, F. Klagišs sacīja:
- Tuvojoties sezonas noslēgumam, gribas pateikt
paldies par labi paveiktu
darbu. Salacgrīvā mums
ir divi inspektori. Bet ko
gan viņi varētu izdarīt bez
sabiedrisko
inspektoru
atbalsta un palīdzības?
Ne viens, ne divi kaujas
laukā nav karotāji. Man Pateicības rakstu saņem Imants Dambis (no labās)
prieks, ka uz jums var paļauties un jūs palīdzat inspektoriem! Tas Lielākais pārkāpums šogad bija elektronozīmē, ka esat atraduši kopīgus mērķus zveja Pēterupē. Šo maliķu atklāšanā lielu
un jums nav vienalga, kas notiek ar ziv- darbu ieguldīja mūsu brīvprātīgie – Jānis
ju resursiem. Pietiekami daudz ir cilvēku, un Edgars. J. Brants un A. Pūsilds abiem
kuri gatavi sūdzēties, bet darīt, lai būtu la- pasniedza īpašu dāvanu – grāmatu Dzelzs
bāk, – to var retais. Valsts, risinot zivju vīri, koka kuģi.
Runājot par nelikumīgo zveju, J. Brants
resursu saglabāšanas jautājumus jūrā un
iekšējos ūdeņos, šobrīd nav uzdevumu uzsvēra: - Rīku ir mazāk, bet tie nelegāļi,
augstumos. Gribētos, lai tā darītu vairāk. kas ir palikuši, vairs nav vienkārši iebriMan ir sajūta, ka attiecībā uz iekšējiem dēji un paņēmēji. Tās ir brigādes, varētu
ūdeņiem, politika neveido kopēju bildi. In- teikt, - bandas. Lai dabūtu viņus rokā, jāspektori strādā savā novadā, savā rajonā, iegulda liels darbs un vajadzīga veiksme.
cenšas sargāt zivju resursus, bet pietrūkst Kopumā šosezon izņemti 42 zvejas rīki.
šī jautājuma tālāka risinājuma valsts mē- Priecē, ka lielākā daļa no tiem – 23 – ir
konfiscēti, tas nozīmē pārkāpējs ir zināms
rogā. Pie tā jāstrādā.
Pateicības rakstus par padarīto darbu un saņems sodu. Uzieti 17 nēģu murdi,
saņēma aktīvākie zivju resursu sargātāji un no tiem 3 konfiscēti. Atrasti 18 kārts galā
lielākie atbalstītāji: Saulkrastu un Salac- piesieti mazizmēra tīkli (t.s. televizori), no
grīvas novada domes, Vidzemes zvejnieku tiem 15 konfiscēti. Atsavināti 5 zivju tīkli,
biedrības biedri Jānis Garklāvs, Mareks 3 no tiem konfiscēti. Vēl konfiscēts 1 nēģu
Runcis, Imants Dambis, Ilmārs Lielmanis, krētiņš un 1 elektroierīce. Kopsavilkumu
Edgars Zviedrs, Valdis Līdums, Jānis Grū- tobrīd vēl nevarēja izdarīt, jo gads nav beibe un Jānis Rakuzovs. Paldies F. Klagišs dzies, un Jānis cerēja, ka inspektoriem un
teica saviem darbiniekiem Jānim Brantam brīvprātīgajiem vēl veiksies. Vīri ir apņēun īpaši uzsvēra Aigara Pūsilda devumu mības pilni darbus turpināt. Vienīgā viņu
un ieguldījumu. Savukārt J. Brants pavi- vēlme – panākt grozījumus likumā, lai
sam īsi pastāstīja par padarīto: - Kopējo VVD inspektori un Vidzemes zvejnieku
ainu ne visi zina. Šogad pārkāpējus ne- biedrības biedri varētu pildīt savus pienāesam noķēruši vien Liepupē un Aģē. Svēt- kumus, neizjūtot apdraudējumu sev.
upē, Vitrupē, Salacā, Pēterupē, Ķīšupē,
Ilga Tiesnese
Jaunupē un jūrā noķerti maluzvejnieki.
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Pansionātā Sprīdīši viesojas sirds miljonāres
Nesen veco ļaužu mītnē Sprīdīši ieradās gaidīti viesi – rūķu
cepurēs un Ievas kreklos saposušās žurnāla Ieva meitenes. Ar
dāvanām rokās, akordeona pavadījumā dziedot, viešņas uzreiz
devās pie Sprīdīšu iemītniekiem.
- Mēs, «Ievas» rūķi, esam klāt ar
dāvanu maisu! Fantastiski ir pie
jums atgriezties pa baltu sniegu.
Šodien jau bijām bērnu sociālās
aprūpes centrā «Zīles», pansionātā «Urga», apmeklējām darba terapijas un rehabilitācijas
centru «Vīķi» un tagad esam šeit,
- izskanot dziesmai, stāstīja akcijas Dzīvesprieka atslēdziņa koordinatore Inese Vectirāne. Viņa
arī atgādināja, ka šāda draudzība
sākās 2009. gadā, kad notika žurnāla Ieva 7. nometne Tava dzīvesprieka atslēdziņa. - Tad arī pirmo
reizi veidojām labdarības dienu.
Visas 100 nometnes dalībnieces
sadalīja darbiņus, kurā no namiņiem (pansionātiem) katra grupa
varētu ko labu izdarīt. Braucām
ciemos, darījām saimnieciskus
darbiņus, mazgājām logus, krā-

mējām malku. Tā arī sadraudzējāmies. No tās reizes jau ceturto
gadu Ziemassvētkos braucam
ciemos un vedam dāvaniņas. Darām to no sirds un ar lielu prieku,
- teica Inese.
Šoreiz Sprīdīšos ciemojās
Inese, Pārsla kopā ar savu meitu
Samantu, Dace, Ilze, Māra, Ingera un uzticamais šoferis Jānis,
kurš zina visus ceļus un taciņas.
Puspajokam pusnopietni Inese
palepojās: - Mēs esam sirds miljonāres - tas miljons ir mūsu sirdīs, un mēs dalāmies ar to! Viņu
dāvanu maisā bija gan pašu, gan
Lāču ceptuves sarūpētās veltes
– žurnāli, krustvārdu mīklas, saldumi, piparkūku mīkla, krūzītes,
spēles, vilnas zeķes un sūkājamās
tabletes sāpošam kaklam. Tieši
I. Vectirāne ir tā, kura pēc pārliecības un ar lielu sirds mīlestību
organizē šo labdarības pasākumu. Parasti Inese arī pati uzrunā
gan Ievas nometnes dalībnieces,
gan sponsorus, tāpat viņa izzina,
kas visvairāk vajadzīgs pansionātiem. Paldies Inese saka atbalstī-

tājiem: Rīgas taksometru parkam,
SIA Lāči ceptuvei, žurnāla Ieva
redakcijai un meitenēm, kuras
finansiāli atbalsta šo labdarības
braucienu.
Dziesmas, rotaļas un dejas pieskandināja visu pansionātu. Elpu
atvelkot, Ievas meitenes pastāstīja, kā viņām pagājis šis gads, savukārt pansionāta iemītnieki dalījās savos jaunumos. Pansionāta
vadītāja Signe Matisone zināja
teikt, ka šogad Sprīdīšos mīt tie
paši 18 klienti, kuri kopā ar Ievas
meitenēm svinēja Ziemassvētkus
pērn. - Mēs viņas ļoti gaidījām,
jo svētkos ciemiņu parasti nav
daudz – novada Sociālais dienests un «Ievas» meitenes. Pansionātā ir laba kompānija, mums
patīk svinēt svētkus. Te taču nav
slimnīca! Kopā atzīmējam dzimšanas dienas, klājam lielos galdus un, protams, gaidām ciemiņus, dzīvojam kā mājās, - stāstīja
Signe.
Kad bija padzerta tēja un
baudīts saimnieces sarūpētais
cienasts, Ievas meitenes atkal

Ernestiņš Sprīdīšu pansijā ļoti priecājas par Ievas meiteņu ciemošanos

dziedāja un aicināja to darīt arī
pārējos. Tika iets rotaļās un jautri pavadīts laiks. Savukārt vēlāk,
kad labdarības akcijas Tava dzīvesprieka atslēdziņa pārdomu un
emociju pilnās dalībnieces devās
uz Ozolniekiem, Jelgavu un Rīgu,

Sprīdīšos viņas atstāja daļiņu no
sevis, savas enerģijas un prieka.
Kaut katrs no mums šajos Ziemassvētkos izdarītu kādu labu
darbu!
Ilga Tiesnese

Otrā Advente jaunā lūgšanu zālē
Otrā Advente Ainažu baptistu draudzē bija divkārši svētki,
jo dievkalpojums notika jaunajā
draudzes nama lūgšanu zālē. Marta un Ilona Antonovas, aizdedzot
otro sveci Adventes vainagā, vēlēja mīlestības pilnu Ziemassvētku
gaidīšanas laiku.
Draudzes mācītājs Raimonds
Locs aicināja klātesošos kaut uz
mirkli rast mieru šajā ikdienas
steigā un domāt par Dievu: - Šodien mēs kopā ar Kristus gaidīšanu svinam pateicības svētkus.
Esam pateicīgi Dievam, ka mums
ir šīs telpas, un sakām paldies visiem, kuri palīdzēja - Beviloukas
baptistu draudzei Amerikas Savienotajās Valstīs un māsai Annai
Filai. Viņa ziedoja šīs telpas remontam un labiekārtošanai. Savukārt ko dotu tas, ja būtu līdzekļi,
bet nebūtu vīru roku, kas var veikt
lielus darbus? Aizvadītajā vasarā
šajā telpā strādāja ne tikai latviešu valodā runājoši cilvēki, mums
palīdzēja brāļi no Beviloukas un
Hjūstonas draudzēm ASV. Katram, kurš piedalījās šajās talkās
un pielika savu roku, mēs sakām
paldies. Ģimenēm – sievām un

bērniem, kuri ļāva saviem vīriem
un tēviem garas stundas strādāt
šeit, jo īpaši Vladimiram Ivanovam, Oskaram Skudrulim, Jurim
Vasulim un Guntaram Antonovam.
Būt kopā ar Ainažu draudzi
šajā svētku reizē bija atbraukuši dziedātāji no Mateja baptistu
draudzes pielūgsmes kora. Kopā
ar sveicieniem no draudzes mācītāja Ainara Baštika dziedātāji dāvināja brīnišķīgas Ziemassvētku
dziesmas. Kora lielie – Līga, Agnese, Elīna, Zane, Lāsma, Guna,
Iveta, Normunds - un mazie dziedātāji Pauls, Timotejs, Liene, Estere un Aija vēlēja ainažniekiem
gaišu svētku gaidīšanas sajūtu,
mieru un saticību. - Ziemassvētki
nav tikai viens vakars - tas ir laiks
līdz pat Zvaigznes dienai. Varbūt
Ziemassvētki ir viss mūsu mūžs laiks, kas dots, lai mēs parādītu
mīlestību, - uzsvēra koriste Guna.
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone, sveicot
draudzi svētkos, sacīja: - Paldies
par labajiem darbiem, ko Ainažos
esat paveikuši! Reizēm ikdienas
steigā neapstājamies un nepa-

domājam ne par piederīgajiem,
ne draugiem, bet tā nav pareizi.
Ir jāatrod brīdis apstāties... Šeit
atnākusi, es sajutu tik ļoti visiem
nepieciešamo mieru. Mierīgus,
saticīgus un mīļus Ziemassvētkus.
Arī Ainažu kultūras nama vadītāja Solveiga Muciņa vēlēja gaišu,
klusu un svētītu šo laiku.
Viens no galvenajiem darbu
veicējiem Guntars Antonovs atgādināja, ka šajā telpā agrāk bijis bārs un diskotēka. Skatuvīte
nedaudz restaurēta un saglabāta.
Telpā ir jauna grīda, sienas, griesti, logi, ierīkota apkure, atjaunots
apgaismojums. - Darbiem atsaucīgi bija gan mūsu brāļi un māsas
no ASV, gan paši. Laba sadarbība
izveidojās ar būvmateriālu veikala «Acteks» puišiem, viņi palīdzēja ne tikai ar materiāliem, bet arī
ar padomu. Savukārt SIA «Salacgrīvas elektromontāžnieks» darbinieki ieteica apgaismes elementus, vietējais meistars Indulis Irmejs palīdzēja ar durvīm. Ir
vieglāk strādāt, ja ir atsaucība un
apkārtējo ģimeniska attieksme.
Praktiski visu remontu veicām vakaros pēc darba, - viņš atminējās.

Mācītājs Raimonds Locs (no labās) lielu pateicību par padarīto teic
Guntaram Antonovam

Mācītājs R. Locs ir gandarīts:
- Šodien mums divkārši svētki svinam otro Adventi un pēc remonta atklājam dievkalpojumu
telpu. Šajā zālē notiks svētdienu
dievkalpojumi, arī svētbrīži. Aici-

nāsim uzstāties muzikālas grupas,
rīkosim pārdomu vakarus, skatīsimies filmas. Ceram, ka reiz mēs,
negaidot palīdzību, iemācīsimies
paši atbalstīt cits citu.
Ilga Tiesnese

Vecāki dalās pieredzē
diskusijās un grupu darbā
Salacgrīvas novada Sociālajā dienestā ievieš jaunas, efektīvas darba formas
darbā ar ģimenēm – grupu darbu. Sociālā
dienesta speciālistes – sociālā darbiniece
darbā ar ģimenēm un bērniem Līvija Bērziņa un sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Guna Cīrule, sadarbībā
ar centru Dardedze Liepupes vidusskolā
no 13. novembra līdz 18. decembrim organizēja 6 nodarbību apmācību kursu vecākiem Bez pēriena. Kā ar mīlestību un
cieņu noteikt bērnam robežas. Novadīt 6
nodarbības bija abu speciālistu eksāmens
pēc saņemtās apmācības centrā Dardedze.
Projekta vispārējais mērķis bija palielināt vecāku, kuriem ir bērni vecumā līdz
6 gadiem, izpratni par fiziskas sodīšanas
un cietsirdīgas izturēšanās pret maziem
bērniem negatīvajām sekām, uzlabot viņu
praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm. Apmācības
programmas tulkošanu un adaptēšanu
veicis centrs Dardedze, pateicoties Eiropas Komisijas Daphne III programmas
finansētam projektam Māja bez vardarbības ikvienam bērnam, kā arī OAK fonda
finansētam projektam Bērnība bez var-

Apmācības dalībnieces ir gandarītas par dzirdēto, redzēto un uzzināto

darbības – labākā bērnu tiesību aizsardzības sistēma Austrumeiropas valstīs.
Sešas nedēļas katru otrdienu 12 mā-

miņu atrada iespēju izrauties no ikdienas
rūpēm, un papildināt savas zināšanas un
prasmes, kā tikt galā ar kašķīgu mazuli, kā

bez agresīvām metodēm disciplinēt bērnu.
Vecāki iepazina savas emocijas, praktiski
darbojās grupās un individuāli pildīja mājasdarbus, dalījās pieredzē, guva izpratni
par bērna jūtām un pārdzīvojumiem sodīšanas laikā. Diskusijās un prāta vētrā tika
radīts ideālais bērns un izanalizētas labās
un sliktās bērnu audzināšanas metodes.
Vecāki teica, ka šīs nodarbības bija reize,
kad mammas beidzot varēja atvēlēt laiku
sev, sapucēties, iziet no mājas, satikt sev
līdzīgos un vienkārši parunāties.
Salacgrīvas novada Sociālais dienests
izsaka pateicību novada domes Informācijas nodaļas vadītājai Ilgai Tiesnesei,
Liepupes vidusskolas vadībai par atbalstu
nodarbību telpu nodrošināšanai, Liepupes
vidusskolas bērnu dienas centra Rūķu
nams audzinātājām Gundegai Āboltiņai
un Marikai Skujai, 5 un 6 gadīgo obligātās apmācības grupu audzinātājām Agnijai Bronkai, Ramonai Gūtmanei un Inesei
Keišai par atbalstu vecāku informēšanā.
Līvija Bērziņa,
sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm
un bērniem Liepupes un Ainažu pilsētas
pārvaldē
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Tingeltangels svin jubileju

Atraktīva, jautra, ar humora dzirksti bija Tingela meiteņu dejotā Kreicburgas polka

Kolektīvs kopā ar savu vadītāju Jāni Ērgli

Par prieku sev, draugiem, atbalstītājiem un skatītājiem Salacgrīvas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels novembra beigās svinēja
savu 10. dzimšanas dienu. Īpaši
pasākumam tas bija sagatavojis
svētku koncertu Savu prieku izdejot. Tingeltangels savu prieku
dalīja un vairoja kopā ar draugu
kolektīviem no Limbažiem, Rīgas, Lēdurgas, Jumpravas un Salacgrīvas.
- Katrs savu prieku izpauž dažādi. Vieni lido, citi nirst, vēl kāds
rāpjas kalnā, daži - gluži pretēji šļūc lejā. Bet šie 12 brīnišķie pāri,
kas tikko nodejoja par leģendu
kļuvušo «Es mācēju danci vest»,
savu prieku izdejo, un viņu dejotprieks ir augstāks par pašiem, - tā
par Tingeltangelu sacīja Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla
Dzērve.
Tingeltangels var būt gandarīts
ar saviem panākumiem, jo dejotāju sacensībās savā apriņķī agrākajā Limbažu rajonā vienmēr bijis
1. pakāpes laureāts. Šogad, kopš

ieviesta augstākā pakāpe, arī tā,
protams, tikusi mūsu kolektīvam.
Tingeltangels ir tāds īpašs gadījums ar divām piederībām – vispirms tas ir kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs, bet reizē - arī biedrība Tingeltangels.
Tā tika nodibināta, lai varētu iegūt papildu līdzekļus savai darbībai. Šajā ziņā kolektīvs ir nasks
un veiksmīgs, jo 2011. gadā par
projekta naudu pašūti skaisti puišu un meitu Vidzemes tērpu pilni
komplekti. Par šogad projektā iegūto naudiņu kopā ar draugu kolektīviem koncertēts Latvijā.
Īpašs stāsts ir par Tingela
dejoto Kreicburgas polku. Tā
pirmizrādi Salacgrīvā piedzīvoja
1997. gadā, kad savu 35. gadskārtu svinēja toreizējais kultūras
nama bērnu deju kolektīvs Māras
Maksimovas vadībā. Toreiz Māra
pieaicināja tagadējo kolektīva vadītāju Jāni Ērgli palīdzēt veidot
šo koncertu. Kreicburgas polka
bija galā numurs, to dejoja bērnu
kolektīva bijušās dalībnieces. Nu
deja ir kolektīva zelta repertuārā.

Savam kolektīvam un skatītājiem
J. Ērglis dāvājis kārtējo jaundarbu - deju svītu Mucenieks ar mucenieci, ko jubilejā Tingeltangels
arī izdejoja.
Īsi raksturojot, kāds ir Tingeltangels, jāteic - jautrs, jauneklīgs,
ļoti aktierisks, omulīgs, dejiski
meistarīgs un ļoti ģimenisks, jo
šajā kolektīvā dejo vairākas ģimenes. Tingeltangels ir ļoti mērķtiecīgs un ļoti, ļoti atbildīgs. Tikai
pateicoties vadītājam J. Ērglim
un kopā ar viņu Tingels nonācis
līdz savai 10. dzimšanas dienai.
Koncertā viņu gan dejotāji, gan
skatītāji sagaidīja ar skaļiem,
sirsnīgiem un ilgiem aplausiem.
Jubilejas reizē katrs dalībnieks
pavisam īsi pateica, kāpēc viņš
dejo. Gunita Gulbe, kura vada
TDA Katvari un uz Salacgrīvu
dejot brauc no Limbažiem, sacīja:
- Dejoju tāpēc, ka to darīt vienkārši ir laime. Māris Simanovičs,
kurš uz mēģinājumiem ceļu mēro
no Krimuldas pagasta, smēja:
- Liku bēdu zem akmeņa un gāju
dejot. Savukārt Randas vadītāja

Tingela 10 gadi ir nodejoti. Kas tālāk?

Tingeltangels izrāda svītu Mucenieks ar mucenieci

Anita Gīze atzinās: - «Tingelā»
dejoju, lai gūtu pozitīvas emocijas, izkustinātu vecos kaulus un
iegūtu profesionālo pieredzi. Evita Liepiņa sevi nevar iedomāties
bez šīs nodarbes, jo dejo jau no
4 gadu vecuma. Agris Treijs atzina: - Iemeslu ir daudz, bet galvenais ir vadītājs. Savukārt kolektīva humora ciltstēvs Juris Zālītis
teica vienkārši: - Dejošana ir vistīrākais ieradums un vecuma marasms. Arī kolektīva vadītājam
bija jāpastāsta, kas viņu saista
pie Tingela. - Patiesībā tas sākās
1997. gadā, kad deju kolektīva
«Salaca» jubilejas reizē te pastrādāju. Domāju, ar to viss beigsies, bet sanāca, ka Māra man
atkal piezvanīja un piedāvāja
strādāt Salacgrīvā. Tā izdomāju
pamēģināt – vienu gadu, divus...
Un tā jau desmit gadus, - stāstīja
Jānis.
Kad jubilejas koncerts bija izdejots, savu vārdu teica sveicēji.
Pirmos kultūras nama vadītāja
sumināja tos dejotājus, kuri kolektīvā dejo visus 10 gadus: Aneti
un Andri Zālīšus, Juri Zālīti, Intu
un Andri Irmejus, Evitu Liepiņu
un Jāni Prīmani. Mazas dāvaniņas saņēma katrs kolektīva dalībnieks - puišiem tika brīnišķīgi
kakla lakatiņi, meitām - jaunas
saktiņas. Sveicēju rinda bija garumgara, lielu paldies teica, raitu
deju soli, dzīvesprieku, izturību,
veselību un vēl, un vēl vēlēja gan
novada izpilddirektors Jānis Cīrulis, gan Ainažu kultūras nama

vadītāja Solveiga Muciņa, tāpat
Liepupes deju kolektīvu vadītājs
Jānis Trezuns. Arī Tingeltangela
bijušie dejotāji bija parūpējušies
par sirsnīgu un jauku apsveikumu, pie reizes atgādinot, ka viņi
arvien ir gatavi dejot. Jubilāru
sveica draugi – deju kolektīvi
Teiksma, Saime, Katvari, Lēdurga, Randa un Saiva.
Kad apsveikumi bija saņemti
un labie vārdi uzklausīti, pateicības vārdus sacīja pats gaviļnieks
Alēnas Brantas personā: - Patiess
prieks būt jubilāram! Tik daudz
laba vēlējumu un labu vārdu neesam dzirdējuši sen. Paldies visiem! Mēs no sirds dejojam latviešu tautasdeju, to darām ar prieku,
dejojam, lai patīk mums pašiem
un visiem pārējiem. Savu īpašo
Tingeltangela šampanieti jubilāri
dāvināja novada domei, AS Brīvais vilnis, Mārai Maksimovai,
Aijai Ērglei, koncertmeistarēm
Elitai Treijai, Lolitai Jakabsonei
un Ingai Strantei un, protams, kultūras nama vadītājai P. Dzērvei un
Inesei Jerānei, māksliniecei noformētājai Zanei Paeglei un fotogrāfam Kārlim Miksonam. Lielu
paldies dejotāji teica savam vadītājam: - Lai kolektīvs būtu darbīgs
un lustīgs, tam vajadzīgs kārtīgs
vadītājs ar lielo burtu un īsts sava
amata meistars. Tāds mums ir izcils horeogrāfs, vairāku Deju
svētku mākslinieciskais vadītājs,
izcili labs kolektīvu vadītājs! Paldies viņam par darbu!
Ilga Tiesnese

Liepupē iepazīst Andra Akmentiņa daiļradi
21. novembrī ikviens interesents tika
laipni aicināts apmeklēt izglītības, kultūras un sporta biedrības Liepupe izglītības
un kultūras centru, lai iepazītos ar dzejnieka, prozaiķa, tulkotāja un mūziķa Andra Akmentiņa (īstajā vārdā Andra Grīnberga) daiļradi. Iespēja klātienē tikties ar
populāro autoru tika nodrošināta Valsts
kultūrkapitāla fonda un Salacgrīvas novada domes finansiāli atbalstītā biedrības
projektā Sarunas. Tikšanās ar literātiem
Liepupes pagastā.
Mākslinieka dzimtā puse ir Valmiera,

bet dzīves ceļš aizvedis uz Ventspili. Šajā
dienā visi pasākuma apmeklētāji bija īpaši
ieguvēji, jo A. Akmentiņš bija sagatavojis
pārsteigumu – veselus trīs pirmatskaņojumus. Degot svecīšu liesmiņām, klausījāmies dzejas rindas, ģitāras spēli un dziesmas. Uzzinājām, ka autors plāno uzrakstīt
grāmatu saviem dēliem – dvīņiem. Pateicoties tieši viņiem, tapusi sirsnīga dzeja
bērniem.
Bijām pārsteigti par rakstnieka daudzpusīgumu – dzejošanu, tulkošanu, mūziku, darbošanos dabas un zivju resursu

saglabāšanā, viņam jāveic arī radošā direktora pienākumi Latvijas Literatūras
gada balvas noslēguma pasākumu veidošanā, interneta tīmekļa vietņu datordizainera darbi. Bet galvenais – jāatrod laiks
vissvarīgākajam – būt sirsnīgam tētim
saviem dēliem. Autors apgalvoja: - Rakstīšana jāizjūt, un jāraksta no sirds. Savos
darbos viņš saglabā arī tās rindas, kas darba procesa laikā tikušas nosvītrotas. - Lai
pētniekiem interesantāk, - smaida mākslinieks. Tad mēs lūdzām, lai dzejnieks
nolasa ne tikai īsto dzejoli, bet arī to, kas

no tā ticis izsvītrots. Šajā vakarā devāmies ceļojumā – viesojāmies mājās, kur
divi mazuļi dala spēļu lāčus, bijām tramvajā, ko uz priekšu dzen elektriskie, nevis
parastie zirgi, naksnīgā pilsētā un daudzās
citās vietās, kurp mūs aizveda dzejnieka
uzburtie tēli. Paldies māksliniekam par šo
jauko vakaru un klātesošajiem par atsaucību!
Sanita Šlekone,
izglītības, kultūras un sporta biedrības
«Liepupe» valdes priekšsēdētāja
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Iemirdzas eglītes
Salacgrīvas novadā
Otrās Adventes nedēļas nogalē Ziemassvētku eglītes iemirdzējās vairākās Salacgrīvas novada apdzīvotajās vietās.
Sestdienā Ainažu kultūras namā darbojās Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēja
iegādāties igauņu mājražotāju sarūpētās
lietas, bet pēcpusdienā centrā pie izrotātās
svētku egles pulcējās lieli un mazi ainažnieki.
Pirms ļauties izrādei Ziemas pasaka,
laipnā Piparkūku feja aicināja galveno pilsētas egles saimnieci iedegt spožas gaismiņas. Pēc vairākiem kopīgiem aicinājumiem
un skaļa lūdzu svētku rotā tērptā egle iemirdzējās. Ainažu pilsētas pārvaldniece
Ilona Jēkabsone sacīja lielu paldies egles
dāvinātājai Olgai Puriņai un vēlēja ainažniekiem un viesiem ticēt Ziemassvētku
brīnumam: - Novēlu visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu
un daudz raženu darbu tajā.
Par jautrību rūpējās teātra studijas pārsteigumu tēli Piparkūku feja, lācītis Rijkovari un ezītis Bumbum, rādot jautru piedzīvojumu par piparkūku cepšanu un pārlieku
ēdelību.
Lai pārāk nenosaltu, par siltu zupu bija
parūpējies vietējais mājražotājs Ennis
Tomsons, kura uzņēmums ir Igaunijā, bet
tā plašāka attīstība plānota arī Latvijā. Savukārt karstu tēju, piparkūkas un konfektes
bija sagādājuši Ainažu kultūras nama čaklie rūķi Solveiga un Zintis.
Arī Svētciemā sestdienas pēcpusdienā
tika iedegta svētku egle. Pirmo reizi šogad
tā rotājās ciemata centrā pie vasarā atjaunotās strūklakas. Svētciemieši sildījās pie
ugunskura un cepa desiņas, turpat netālu
Ieva Alpa-Eizenberga un Baiba Vīksna
cepa gardumgardās pankūkas, bet ar piparkūkām un karsto dzērienu varēja cienāties

pie Lienes konditorejas saimniecēm. Par
Ziemassvētku muzikālo sveicienu bija parūpējusies Borozdinu ģimene. Turpat darbojās neliels Ziemassvētku tirdziņš, kurā
varēja iegādāties ziemai noderīgās lietas –
pašu svētciemiešu adītās zeķes un cimdus.
Ciema vecākais Uldis Apsītis teica, ka
visi kopā allaž svin latviešiem tik svarīgos Jāņus un Ziemassvētkus. Svētciema
attīstības biedrība, piepalīdzot ciemniekiem, ir galvenā šo svētku organizētāja.
- Apsaimniekotājs Jānis Eizenbergs iedeva
mums eglīti, to uzstādīja Viktors Savčuks
un Valters Sproģis, malku dāvināja SIA
«Sedums» - Ainārs Šmits un Valda Šmite,
elektrību, kā vienmēr, nodrošināja Aldonis Brokāns, Jānis Zvejnieks un Sandris
Eizenbergs lika eglītē lampiņas, Sandija Kauliņa sarūpēja svētku lukturīšus un
gatavoja afišas. Īpašs paldies zemnieku
saimniecībai «Robežnieki», kas sponsorēja pienu, bezalkoholisko karsto dzērienu
bērniem, arī desas, maizi un grilu. Paldies visiem par šiem jaukajiem svētkiem! priecājās ciema vecākais.
Par jauku svētku ieskaņu Korģenē bija
parūpējušies mazie korģenieši, kuri, Ilzes
Baumanes mudināti, bija iestudējuši tieši
Ziemassvētkiem gatavotu izrādīti. Kā uz
burvju mājiena iedegās lampiņas pašu izrotātajā eglē un svētki varēja sākties. Dzejoļi, dziesmiņas, piparkūkas un pīrādziņi viss kā svētkos pienākas. Paldies biedrībai
Mēs Korģenei un korģeniešiem pašiem par
skaisti izrotāto egli pie Korģenes veikala
un svētkiem sev.
Otrajā Adventē Lauvās pulcējās lielie
un mazie eglītes draugi, lai tai dotu prieku
un gaišumu. Ar skanīgām dziesmām eglītei tapt smaidošai palīdzēja tradīciju kopa
Skale no Liepupes. Jaunākie pasākuma

Kopš otrās Adventes Lauvās ir sava izrotāta Ziemassvētku eglīte

dalībnieki Līna, Leila, Alita, Madara un
Paulis dāvāja tai pa pašdarinātam rotājumam. Un tad jau klāt bija arī lielais brīdis - pirmoreiz pie Lauvām iemirdzējās
svētku eglīte visā savā krāšņumā. Tas nekas, ka vēl maziņa, taču pašu stādīta...
Pēc tam zālē visus sagaidīja sniegpārsliņu
koks. Pēc otrās sveces iedegšanas Adventes vainagā katrs varēja savai ģimenei izvēlēties sniegpārsliņu ar pārdomu vārdiem
šim laikam. Bija arī kopīgas dziesmas un
jautras rotaļas ar Skales meitenēm, piparkūkas, pīrādziņi un silta, pēc Ziemassvētkiem smaržojoša upeņu sula.
Salacgrīvā, Bocmaņa laukumā, 9. decembra pēcpusdienā notika pilsētas egles
iedegšana. Koncertu bija sagatavojuši Agitas Zvejnieces dziedātāji un Anitas Gīzes
jaunākie dejotāji. Rūķu parādē katrs rādīja,
ko samācījies un kādas gudrības apguvis
rūķu skolā. Pēc novada domes priekšsēdē-

tāja vietnieces Skaidrītes Eglītes uzrunas
un draudzīgā aicinājuma iedegties eglīte
vēl nedaudz padomāja, paskatījās, kā dzied
un dejo mazie, kā uzvedas lieli salacgrīvieši, un tad iemirdzējās visā savā krāšņumā.
Raiti strādājot, rūķu darbnīcās tapušo piparkūku smarža piepildīja Bocmaņa laukumu, raisot cilvēku domas Ziemassvētku
dzejoļiem. Tas nozīmēja, ka varēja sākties
Ziemassvētku pantiņu skaitīšanas ģenerālmēģinājums. Ir taču jāpamēģina, jo īstie
svētki vairs nav aiz kalniem! Lai nu kā
kuram veicās ar dzejoļiem, Ziemassvētku
rūķis ar saldumiem no sava maisa neskopojās, jo ir taču svētki!
Jauks, gaišs un priecīgs ir šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Dāvināsim arī mēs
prieku, mīlestību un labus vārdus saviem
ģimenes locekļiem, tuvajiem un kolēģiem.
Lai mums izdodas!
Ilga Tiesnese, Indra Kauliņa

Pankūkas Svētciema egles atklājējiem cep
Svētciema attīstības biedrības pārstāves Baiba
Vīksna un Ieva Alpa-Eizenberga
Kad iedegta Ainažu pilsētas egle, laiks jautrai
Ziemassvētku pasakai

Radoša gada nogale ainažniecēm
Ar Salacgrīvas novada domes finansiālu atbalstu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
telpās biedrība Vecāki - Ainažu jaunatnei organizēja radošās darbnīcas pieaugušajiem, kurās
ikviens interesents varēja lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku, radoši izpausties un apgūt jaunas
prasmes. Vārdu salikums brīvais laiks pieaugušajiem gan ir diezgan nosacīts jēdziens, jo
principā mums tāda nav. Pēc darba dienas mājās
vienmēr ir, ko darīt, - jāvāra, jātīra, jāmāca - šis
process ir nebeidzams. Bet dzīve jau nav tikai
ikdiena un rūpes, dzīve ir arī svētki un tie jāmāk
radīt pašiem.
Sākot ar oktobri, sestdienās skolotājas Sandras Verginas vadībā ikviens interesents varēja
apgūt pērļošanas tehniku. Apguvām gan vieglākas, gan sarežģītākas tehnikas kaklarotu gatavošanā; domājot par Ziemassvētkiem, tapa pērlīšu
eņģelīši. Savukārt otrdienas vakaros vairāk nekā
2 mēnešu garumā skolotājas Egitas Repeles vadībā apguvām dekupāžas tehniku un stikla apglez-

nošanu. Dažādu paaudžu cilvēku interese bija
liela, aktīvi bija arī pensionāri. Tas tikai vēlreiz
apliecina, ka mācīties, apgūt ko jaunu nekad nav
par vēlu. Radošā atmosfērā tapa skaisti mākslas
darbi, tika dekupēti un apgleznoti dažnedažādi priekšmeti - vāzes, glāzes, puķpodi, svečturi, kastītes utt., kā arī apvienotas abas tehnikas
vienā darbā. Daudzi jau zināja, tieši kam viņu
mākslas darbs tiks dāvināts Ziemassvētkos pašdarinātām dāvanām vienmēr ir īpaša vērtība.
Tāpat, kopā darbojoties, mums radās doma,
ka katrs kādu darbiņu varētu ziedot labdarībai.
Tāpēc Trešajā Adventē, 16. decembrī, Ainažu
kultūras namā pirms un pēc koncerta Labo domu
Ziemassvētki organizējām labdarības tirdziņu ar
pašdarinātiem darbiem, kurā iegūto ziedosim,
lai palīdzētu mazajai ainažniecei Annijai Ķellei.
Inga Čekaļina
Ainažnieces aizrautīgi strādāja
radošajās darbnīcās
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Ziemassvētku
laiks Vilnītī
Pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis
skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā
pie skapīšiem parādījušās brīnumzeķītes un
brīnummaisiņi, kur rītos bērnus gaida pārsteigumi – konfektīte, sīka rotaļlieta, Statoil
rūķa gādātās krāsainās dzēšgumijas un vēl,
un vēl. Bērni čakli strādājuši visu gadu,
tādēļ Pārsteigumu rūķiem darba daudz, jo
katrs pelnījis kādu mazu pārsteigumu.
Gatavojoties Ziemassvētkiem, skolotāju vadībā katrā grupā top jauki uzvedumi.
Rūķu darbnīcās bērni veido dažādus rotājumus eglītēm – izgreznotus čiekuriņus,
zvaniņus, dāvanu maisiņus. Kā vienmēr,
piparkūku darbnīcā smaržo piparkūkas.
Kādā no rūķu darbnīcām pašu rokām top
apsveikumi gan vecākiem, gan sadarbības
partneriem, gan cilvēkiem, kuri Vilnītim
veltījuši savu darba mūžu. Svētku gaidīšanas prieks ienācis katrā mājā. Pēc iestādes
padomes ierosinājuma katra ģimene kopā
ar bērniem veido dažādas eglītes, kas kupli dižojas grupu telpās un koridoros un ir
krāšņi dekori svētku laikā.
Ziemassvētki ir pateicību un gaišo domu
laiks, kad gribas atcerēties visus labos un
atsaucīgos cilvēkus, kuri dažādos veidos
atbalstījuši Vilnīti ar tā filiālēm Korģenē un
Svētciemā, un pateikt lielu paldies. Īpaši
aktīvi darbojusies iestādes padome nenogurstošās un vienmēr ideju bagātās Daigas
Līcītes vadībā. Vecāki organizēti dalībai
projektos, telpu un iestādes teritorijas labiekārtošanā. Ieinteresētība jūtama visos iestādes darbības virzienos. Paldies Salacgrīvas
uzņēmējiem, kuri, Daigas mudināti, atbalstījuši iestādes padomes idejas un ļāvuši
Vilnītim kļūt mājīgākam, mūsdienīgākam,
bērnam piemērotākam un sakārtotākam!
Svētciema filiāles bērnu vecāki aktīvi iesaistījušies projektā Zaļā josta par tīru Latviju un kopā ar bērniem vāc makulatūru,
to saiņo un organizē transportēšanu. Liels
darbs ieguldīts teritorijas sakopšanā, vecās
sētas novākšanā, dekoratīvo krūmu stādīšanā, kā arī telpu dekorēšanā. Aktīvāko svētciemiešu vidū jāmin Eizenbergu, Bērziņu,
Zvejnieku, Zinčenko, Kiseļovu ģimenes,
Sanita Graudiņa, Kaspars Īvanāns, Aira
Šmite, Pēteris Šmits, Anita Rāpa, Didzis
Žibals, Rita Kalniņa ar saviem palīgiem,
Elona Pavļuka, Pēteris Priekulis, Sanita
Kirša, Lāsma Ausekle, Marija Grigorjeva,
Aigars Pudniks un citi.
Arī Salacgrīvā ar vecāku atbalstu labiekārtotas telpas, pašu rokām gatavoti mācību
līdzekļi, ir šūts, špaktelēts, krāsots. Iestādes
padomes mudināti, bērnu vecāki veido
telpu noformējumus svētkiem. Liels paldies Ķūrenu, Runču, Medinieku, Popovu
ģimenēm, Ingai Žurakovskai, Ilzei Kalniņai, Ingai Gobai, Ivetai Amatniecei-Kļusai,
Montai Treijai, Ingai Zeilei, Gintai Močānei, Ingunai Krūmiņai, Kristīnei Krēgerei,
Lailai Oltei, Līgai Gulbei, Laurai Endei,
Līgai Sandalānei, Liānai Smalkai, Aritai
Majorei, Sintijai Gerdenei, Irisai Mukānei,
Jānim Andersonam un citiem. Šogad top
lielas dekoratīvas bumbas, kas rotās zāli un
ļaus svētkiem ienākt katra sirdī.
Vilnīša Korģenes filiālē allaž atsaucīga
ir Tīnas mamma Zane Paegle, kura nāk ar
saviem ierosinājumiem un vienmēr atbalsta
skolotāju idejas. Paulas mamma Ilze Majore palīdzējusi sagādāt lietas rotaļnodarbībām, arī Armanda mamma Jūlija Rihaļska
sarūpējusi nodarbību materiālus. Matīsa un
Riharda mamma Gunita Veide ļāvusi kartona kastēm pārtapt par apsnigušām rūķu
mājiņām, bet tētis Raivis Brutāns vienmēr
izvizina ar savu busiņu bērnus uz pasākumiem Salacgrīvā. Ziemassvētku sarīkojumā sveču gaisma rotāsies viņa atvestajā eglītē. Bērniem ļoti garšo Sofijas vecvecāku
Somorodnovu ģimenes dāvātā zāļu tēja no
z.s. Dunduri. Iestādes vadītāja Baiba Kotāne un skolotājas vienmēr priecājas par labu
vārdu un jaukas dienas vēlējumu, jo ne jau
materiālā palīdzība ir tā svarīgākā. Daudz
būtiskāk, ja vecāki var bērnus no rīta atvest
smaidoši, labā noskaņojumā, jo tad droši
zinām, ka arī mazajiem klājas labi un, kopā
darot, mums visi darbi izdosies.
Krāsim labās domas un darīsim labos
darbus, kļūsim bagātāki savās dvēselēs!
Priecīgus Ziemassvētkus visiem!
Ligita Dambe,
vadītājas vietniece izglītības jomā

2012. gada 18. decembris

Svētciema Bērnu un jauniešu žūrija
arī šogad lasīs un vērtēs grāmatas
Svētciema bibliotēkā 16. novembrī pulcējās lasīšanas veicināšanas programmas
Bērnu un jauniešu žūrija dalībnieki. Šajā
programmā svētciemieši piedalās kopš
2003. gada. Šogad Latvijas 510 bibliotēkās to īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka
sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un Valsts kultūrkapitāla fondu.
Pēdējos 4 gadus programmu atbalsta arī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība, organizējot akciju Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa. Par tajā saziedotajiem
līdzekļiem Latvijas bibliotēkās var nonākt
labākās un jaunākās bērnu grāmatas. Pateicoties šim projektam, oktobra sākumā
arī mēs kā sirsnīgu dāvanu saņēmām 17
trūkstošo grāmatiņu. Paldies tiem cilvēkiem, kuri izprata šī projekta nozīmīgumu,
tā dodot bērniem iespēju lasīt labu literatūru!
Tāpat kā iepriekšējos gados, grāmatas
tiek piedāvātas 4 bērnu un jauniešu lasītāju grupām, katrai pa 5 grāmatām. Šogad
programmā lasīt aicināti arī vecāki. Vecāku žūrijā iekļautas 4 grāmatas, bet piekto
grāmatu lasīšanai un vērtēšanai viņi varēs
izvēlēties no Bērnu žūrijas vai Jauniešu
žūrijas grāmatu klāsta, lai pēc tam varētu
diskutēt ar bērniem par izlasīto.
Pasākumā, kā parasti, tika iedegta īpašā
Bērnu žūrijas svece. Sekoja iepazīšanās
ar grāmatām, klausoties bērnu sagatavotās prezentācijas par attiecīgo vecuma
grupu vērtējamo literatūru. Vieglāk ar šo
uzdevumu veicās tiem bērniem, kuri jau
paspējuši vairākas grāmatas izlasīt. Šogad
sasparojušies Jauniešu žūrijas lasītāji. Serafima Grigorjeva un Kristiāna Zaļuma ieteica izlasīt A. Kuiperes grāmatu Dzīve uz
ledusskapja durvīm, mudinot aizdomāties
par bērnu un vecāku attiecībām. Savukārt

Svētciema jaunieši iepazīstas ar Bērnu un jauniešu žūrijas vērtēšanai nodotajām grāmatām

astotklasniece Marta Stivriņa jau izlasījusi
visas savā grupā vērtējamās grāmatas, bet
Eduards Zaķis un Ance Andersone varēja
raiti pastāstīt par nupat lasīto M. Runguļa Nekrietno Alfrēdu un A. Strautnieces
Labu labo, Kreisu kreiso. Prieks, ka pirmo gadu programmā 3 grāmatas paspējis jau izlasīt 2. klases skolnieks Mārtiņš
Jirgensons. Pirmo gadu lasīt apņēmies arī
4. klases skolnieks Aivis Klaucāns.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, bērni un jaunieši slēdza īpašo koplīgumu, tā apliecinot
savu apņemšanos līdz gada beigām katru
grāmatu izlasīt līdz pēdējai lappusei un
to iesakot darīt arī saviem draugiem. Šis
svarīgais dokuments, apliecināts ar parakstiem, ir izlikts redzamā vietā bērnu
literatūras nodaļā.

Patriotisma un vienlaikus arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā bērni un jaunieši
varēja iepazīties ar bibliotēkas izstādi Dažādā Latvija, bet vēlāk sveču gaismā runāt
par Ziemeļzemēm un kopīgi lasīt vienu no
Bērnu žūrijas grāmatām – mūsdienu somu
bērnu literatūras rakstnieču māsu Napolu
populāro grāmatiņu Salmenīte un Čībiņa.
Sarīkojuma izskaņā svētku noskaņojumu
ar savu klavierspēli uzbūra viens no čaklākajiem lasītājiem - Reinis Maurītis.
Paldies bērniem un jauniešiem, kuri
piedalījās pasākumā, paldies arī vecākiem,
kuri atsūtīja saldumus cienastam! Atliek
novēlēt lasīšanas prieku un visiem saņemt
Lasīšanas Eksperta 2012 titulus!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja

- Ko darbam dosi, tas simtkārt zels,
jo tikai darbs uz augšu cels!
Šie Raiņa vārdi vēlreiz parāda, ka bez
darba augļu nav nevienā jomā nevienā valstī. Šajos vārdos ir dziļa jēga, jo nevaram
noliegt, ka dzīvo un izdzīvo tas, kurš strādā. Daudzi no mums to saprot. Bet vai valdība nav atbildīga par darbavietām? Kurš
ir atbildīgs par to, ka strādātgribošajiem
jāskraida pa pasauli lasīt kapeikas, lai izdzīvotu? Cieš ģimene, tuvinieki un draugi.
Tie, kuri vēl turas pie Latvijas kā pie pēdējā salmiņa, meklē, dažs arī atrod darbu
Latvijā, tuvāk vai tālāk no mājām. Vai tas
ir pareizi? Un kā ar izglītību? Vai bez tās
šajā jaunajā laikmetā ar jauno tehniku un

tehnoloģijām var strādāt? Katrā jomā jābūt
savām zināšanām. Katrs cilvēks ir vērtība
un valstij vajadzīgs. Visi saprot, ka strādāt
vieglāk, kad esi izglītots, zinošs un vesels.
Bet vai pa šiem skaistajiem brīvās Latvijas
gadiem esam kļuvuši veselāki, mierīgāki,
saprotošāki, un tolerantāki? Padomāsim!
Šeit, uz zemes, katram tikai viens mūžs,
bet priekšā – mūžība, no kuras neatgriežas. Paliks mūsu darbs, paaudze. Kāda tā
būs? Par to atbildīgs ikviens no mums.
Labais pievelk labo, sliktais - slikto. Būsim saprotoši, iecietīgi pret citādi domājošajiem! Cik cilvēku, tik domu, tik domu

graudu. Labais grauds uzdīgs, bet sliktais
iznīks. Vairosim labās domas, labos darbus! Pasniegsim roku un centīsimies piecelt pakritušos. Pasaule ir plaša, tautu un
tautību – daudz, un, nenoliegsim, ka gudru
cilvēku katrā valstī, arī Latvijā, tāpat mūsu
Salacgrīvā, netrūkst.
Advente ir labs pārdomu laiks. Centīsimies ieklausīties un saprast cits citu.
Klusu, svētīgu, labu domu un labo darbu
laiku! Mieru! Saticību! Sapratni!
Veiksmi un darbotiesgribu jums novēl
Janīna Ramata

Svētciema
meistarojamās
pēcpusdienās
gatavojas
svētkiem
Adventes laiks Svētciema bibliotēkā
šogad ir pavisam rosīgs. Decembra pēcpusdienās katrs varēja nākt uz bibliotēku
krāsot, līmēt, apgleznot, pērļot un noteikti
izjust svētku gaidīšanas prieku. Lai viss
notiktu kā pie īstiem māksliniekiem, palīdzēja pieredzējusī darbnīcu vadītāja Ilona
Mennika. Pirmajā tikšanās reizē kopā sanāca ne tikai skolas bērni, bet arī vecāki ar
savām mazākajām atvasītēm. Jautri bija to
visu vērot - mazie zīmēja sniegpārsliņas,
mammas un skolas meitenes marmorēja
glezniņas, bet tēti - vēra pērlītes, gatavojot
skaistus rotājumus eglītei.
Pirms Svētciema egles atklāšanas čakli
pastrādāja mazās svētciemietes Ance Andersone, Endija Roska, Laura Krisanova,
Linda un Līva Priekules, gatavojot krāsainus lukturīšus, lai izgaismotu svētku egles
laukumu ciema centrā. Kopā ar viņām
savu radošo izdomu parādīja arī jaunās

Radošajās darbnīcās top rotājumi eglītei un dāvaniņas pašiem sev

māmiņas Lāsma Ausekle, Sanita Kirša un
Aira Šmite. Sestdienas pievakarē, eglītei
iedegoties, skaisti iemirdzējās arī pašu gatavotie lukturīši.
Pēc Otrās Adventes meistarojamajā
otrdienā Ilonas vadībā varējām mācīties
izgreznot sveces - gan apgleznojot, gan

marmorējot. Sanāca skaisti. Priecājāmies,
ka varējām kaut ko jaunu iemācīties, bet
vislielākais prieks bija par kopā pavadītajām pēcpusdienām un vakara stundām,
radoši darbojoties.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Ainažu seniori svin savas
dienas
Rudens mūsu platuma grādos pēc būtības ir zeltā visvairāk piebirušais laiks.
Šogad kopā ar zeltīto krāsojumu roku rokā
gāja arī pelēcīgums debesīs un lietavās
pielijuši lauki, ceļi, pagalmi. Taču senioru
laiks, vienalga, kurā gadalaikā, mums jāsvin - tas nozīmē, ka jāpriecājas par to, kas
mums ir, un jādzīvo ar prieku. Tā, lūk, arī
Ainažu pensionāru klubs Atbalss nosvinējis
jubilejas vasaru, sāka svinēt rudeni, akcentu liekot 1. oktobrī, ko kopš 1991. gada atzīmē kā Starptautisko veco ļaužu dienu.
Todien devāmies uz baznīcu, lai piedalītos svētbrīdī, ko vadīja mācītājs Andris
Vilemsons. Viņa vārdi uzrunāja visus, un
labā noskaņojumā otru dienas daļu kopā
varējām turpināt kultūras namā. Smaržoja
kafija, un sarunas izvērtās mīļas un tuvas par rudeni, kas nāk apgreznot Latviju, par
gājputniem, miglu, par mūsu sapņiem,
pieminot gan A. Čaka vārdus, gan U. Stabulnieka melodijas. Toreiz nenojautām, ka
šī dziesma arī bez paša komponista paliks
mums kā vēstījums vienmēr svinēt mīlestībā tās rudeni.
Krāšņi uzplauka arī cita oktobra diena.
9. oktobrī īstenojām savas jubilejas gada
plānoto - fotosesiju Rudens ziedēšana. Kultūras nama zāli pārvērtām fotostudijā, kur
lieliskie Salacgrīvas fotobiedrības pārstāvji Līga un Edgars uzbūra sajūtu, kas lika
smaidīt un relaksēties. Mēs bijām centrā
rudens ziediem, lapu zeltam pie mūsu kājām un citiem ar rudenī ienākušajiem atribūtiem. Vispārējā jautrībā pavadītās stundas lika ar prieku izdarīt visu, ko darām ik
mēnesi savos kopābūšanas mirkļos, - sveicām jubilārus, dziedājām un cienājāmies
pie rudenīgi saklāta galda un tikai ar šajā
gadalaikā iespējamiem gardumiem.
Savukārt 12. oktobrī, laipnās gides Agras un šoferīša Imanta aicināti, sēdāmies
autobusā, lai caur rudens zelta piebirušām
pļavām, mežiem un ceļiem dotos ekskursijā uz Igauniju. Un šoreiz ne blakus uz
Iklu, bet prom aiz Apes, Valkas. Un izdevās! Izbraukšanas agrais rīts – brīnišķīgs,
debesis skaidras, ar Mēnesi un zvaigznēm
pār mums. Ceļā miglas vāli, mežģīnes un
kalni, kam cauri laužas saules stari. Saule
visu dienu bija mūsu pusē. Jāatzīmē iegūtās emocijas 3 km aiz Apes Igaunijas nacionālo cīnītāju par neatkarību atceres vietā
Mežabrāļi. Netrūka ne aizkustinājuma asaru par igauņu patriotismu, ne intereses par
būšanu pamatīgi izbūvētos bunkuros mežā.
Pēc rīta izkustēšanās baudījām īstu igauņu

groku, dziedājām viņu un mūsu meldiņus.
Bija jautri. Dienas turpinājumā paviesojāmies pie jauna uzņēmēja – reizē zemnieka un ražotāja Noprila fermā. Mūsdienu
tehnoloģijas, precīza saimnieka domāšana
un igauņiem raksturīga savas Tēvzemes
mīlestība bija liecības, ko tur skatījām un
ieguvām. Tur sapirkāmies arī vietējos ražojumus - sierus, jogurtus u.c. izstrādājumus.
Tālāk jau Munameģis, vilinošs un skaists.
Vai lūgt kādu, lai nu palīdz uzkāpt, ja ne tīri
uznes Munameģī? Nē, tagad var iztikt bez
Ērikonkuļa, jo moderns lifts to izdara dažās
sekundēs. Skats no augšas lielisks!
Ekskursijas galamērķis mums bija ieplānota setu zeme Peipusa ezera virzienā.
Interesantas paražas, igauņu un krievu tradīciju mijiedarbība, cilvēku atraisītība un
lepnums, ka viņiem caur gadu lokiem izdevies saglabāt šīspuses kultūru. Noslēgumā
draudzības vakars viņu tējas mājā, kur setu
sievas, uzģērbušas savas rotas un greznos tērpus, kas var sasniegt kopējo svaru
līdz 10 kg, dziedāja un dejoja tikai mums.
Lēcām līdzi arī mēs, cienājāmies ar tēju un
sacepumu viņu gaumē un uzsmaidījam setiem pateicībā.
Atpakaļceļā vēl saulriets caur vakara
tumšiem mākoņiem, un tad arī klāt Ainaži.
Oktobris godam nosvinēts!
Savukārt novembris atnāca pie mums
sarkanbaltām svecēm, ar latviešu galveno
lūgšanu Dievs, svētī Latviju! uz lūpām un
ticību, ka mēs pastāvēsim par spīti visam.
13. novembrī bijām visi kopā, sēdējām pie
bagātīgi klāta galda, ar mīlestību sirdī sildījām savu Latviju, godinājām Mārtiņu, kas
nāca vērt vārtus ziemai, un citus novembra
jubilārus. Novembrī, spītējot lietavām, svinējām prieku par spēku mūsu rokās, kad
kopējā talkā sakopām mūsu baznīcas apkārtni un bijām gatavi iet pretī ziemai. Bet
pašreiz ļaudis pošas Ziemassvētkiem.
Gads paskrējis svinot. Un ar to jūtamies
stipri un laimīgi, cik nu vien katrs to spējam
un mākam. Svinēt mūsu izpratnē ir svinēt
visas uzvaras pār mūsu ieplānotiem darbiem, svinēt jaukas satikšanās ar līdzcilvēkiem, svinēt prieku par bērnu un mazbērnu
sasniegumiem, par rītiem, kas sagaidīti, un
vienmēr, ja esam saprasti un pieminēti.
Novēlu visiem novada un savu Ainažu
senioriem baltus, mīlestības apvītus Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu ieiešanu
jaunajā gadā. Atcerieties, ka ik diena mums
dota, lai to nosvinētu!
Aija Šmite

Pirmsskolas skolotājas
tiekas Vilnītī
Novada pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība pirmsskolas izglītības iestādē
Vilnītis organizēja semināru – praktikumu,
kas bija veltīts mazbērnu audzināšanas un
mācīšanas problēmām. Pasākumā piedalījās skolotājas no Ainažiem, Korģenes,
Svētciema un Salacgrīvas.
Semināra temats ļoti aktuāls, jo, mainoties pirmsskolas izglītības sistēmai Latvijā,
mainījušies arī galvenie uzstādījumi bērnu
mācīšanā un audzināšanā. Tradicionāli mēs
gribējām, lai bērns ātrāk kļūtu liels, lai ātrāk prastu lasīt, rakstīt un rēķināt. Šodien
mums vajadzētu gribēt, lai viņš ātrāk kļūtu
patstāvīgs. Tieši tas, cik patstāvīgs spēj būt
bērns, liecina par viņa attīstību kopumā.
Bērns var būt gudrs, zināt daudz faktu, bet
turpmākajā dzīvē tam nav tik būtiskas nozīmes, it īpaši, ja viņam nav izveidojušās
prasmes šīs zināšanas izmantot. Daudz svarīgākas ir ikviena bērna sociālās prasmes,
prasme komunicēt, iekļauties kolektīvā,
sadarboties, risināt problēmas, patstāvīgi
darboties, organizēt sevi un savu vidi, tāpat
prasme uzņemties atbildību, uzdrīkstēšanās
būt radošam un attiecīgi darboties.
Iepriekšējā izglītības sistēmā pieaugušie
organizēja bērna mācību un brīvo laiku dienas garumā, neatstājot telpu bērnam pašam,
viņa pašdarbībai, viņa radošuma attīstībai.
Rezultātā izaugusi paaudze, kas pārsvarā ir
darba ņēmēji, kuri gaida, ka kāds dos darbu,
mājokli, ka kāds risinās dažādas sadzīves

problēmas. Jaunajā izglītības sistēmā jāmāca un jāaudzina nākamais darba devējs, un
tas jāsāk agrīnā vecumā. Bērnam vajadzētu
ļaut būt pētniekam, kurš pats atklāj savu pasauli. Katrs bērns no sākuma ir zinātkārs,
viņam ir savas intereses un motivācijas,
tāpēc svarīgi ļaut viņam ar piepūli darīt pašam un nepalīdzēt, kur nevajag. Viss, kas
bērnam nepieciešams attīstībai, viņam ir
no dzimšanas. Katrs bērns ir kompetents,
viņam nav nepieciešama pieaugušā palīdzība, lai brīvi un savām vajadzībām atbilstoši
attīstītos. Galvenais princips - pieaugušajiem jāuzticas bērna attīstības spējām un
jārespektē attīstības pašritms.
Semināra darba gaitā skolotājas uzzināja par Eiropā populārākajām pirmsskolas
pedagoģijas metodēm, īpaši par E. Pikleres
pedagoģijas galvenajām idejām, ar kurām
iepazīstināja Mg. paed. Ligita Dambe, kā
arī vēroja un analizēja atklāto nodarbību,
ko jaunākajā grupā Mārītes vadīja Agita
Krūmiņa un Anita Koidu. Skolotājas Inga
Leimane un Elīna Tomsone vidējā grupā
Taurenīši demonstrēja, kā mērķtiecīgi organizēt bērnu pašdarbību. Semināra noslēgumā dalībnieces saņēma plašu metodisko
materiālu par mazbērnu audzināšanas un
mācīšanas jautājumiem, ko izmantot ikdienas darbā.
Ligita Dambe,
novada pirmsskolas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja
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Kārtības nodaļas atskaite
par novembri
Novembrī esam veikuši Salacgrīvas novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu
un īpašumiem pieguļošo teritorijas uzturēšanas un sakoptības pārbaudi pēc Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju
,īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un
uzturēšanu Salacgrīvas novadā;
apsekotas nesakoptās teritorijas, uzrakstītas un nosūtītas atgādinājuma vēstules par
teritorijas sakopšanu – 5;
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par nepļautajām platībām – 7;
kaimiņu konflikti par trokšņošanu, dažādiem pārmetumiem Korģenē, Tūjā, Mērniekos, Ainažos – 5;
kaimiņu konflikts par atkritumu radīšanu – 1;
apsekošana Mērniekos, Salacgrīvā par
ZAAO atkritumiem, aizrādījums izteikts
5 reizes;
nelikumīga pieslēgšanās pie pašvaldības elektrības (laternas), pārkāpums novērsts – 1;
nogādāti dzērāji no Salacgrīvas autoostas uz mājām – 3;
nogādāts iereibis pilsonis uz mājām no
Ainažu autoostas kafejnīcas – 1;
mājās nogādāts dzērājs, kurš gulēja Salacgrīvas daudzdzīvokļu trepju telpā, – 1;
stāvlaukumu nesakopšana pie jūras – 2;
veikts reids uz Popielu Salacgrīvas vidusskolā, izteikti brīdinājumi par mājās
neiešanu, atvērtu alas bundžu un to dzeršanu – 2;
veikti reidi piektdienas vakaros Ainažos,
Salacgrīvā, Svētciemā – 2;
apsekošana kopā ar novada Sociālā dienesta darbiniekiem – 3;
aizrādījumi par atvērtu pudeli un to lietošanu sabiedriskā vietā Ainažos, Salacgrīvā, Svētciemā – 7;
jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, –1;
suņu klejošana Salacgrīvā, Liepupē,
Korģenē, veiktas pārrunas ar suņu saimniekiem – 5;
apsekošana Mērniekos par klejojošu zirgu – 1;
pamesto, klejojošo kaķu apsekošana
Korģenē, Salacgrīvā Upes ielā – 2;
brauciens uz Valmieras patversmi, kur
tika nogādāti konservi suņiem, – 1;
iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 5;

apsekošana par karoga izkāršanu svētkos 11. un 18. novembrī, kur tika izteikti
brīdinājumi un nosūtītas brīdinājuma vēstules – 19;
atbildes uz iesniegumiem – 5;
tika veikta Salacgrīvas novada domes
2011. gada 20. aprīļa saistošo noteikumu
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība kontrole, izteikti
mutiski brīdinājumi – 2;
konstatēts un novērsts pārkāpums Svētciemā aizsargjoslā, tauvas joslas pārkāpums – 1;
kāpu kontrole Tūjā, Ainažos, kur tika
veikts mutisks aizrādījums motobraucējiem, – 1;
Stop bāra apsekošana par tirdzniecības
atļaujas izbeigšanu – 2;
apsekošana kopā ar būvvaldi par apkures problēmām – 1;
teritorijas apsekošana Salacgrīvā, Ainažos par sniega tīrīšanu – 2;
bija tikšanās ar Kārtības policijas priekšnieku Ivo Viļķinu par turpmāko sadarbību
un mūsu pienākumiem.
Atgādinām Salacgrīvas pilsētas un
novada iedzīvotājiem:
Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu
Salacgrīvas novadā nosaka:
kā fiziskajām un juridiskajām personām,
kuru īpašumā vai valdījumā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā ir nekustamais īpašums vai tā daļa, jānodrošina īpašuma un tam pieguļošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas uzturēšana un sakopšana;
saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts
Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma
valsts kadastra reģistrā.
Ar saistošo noteikumu Nr. 10 pilnu tekstu varat iepazīties Salacgrīvas mājaslapā
www.salacgriva.lv vai Salacgrīvas novada
domē. Aicinām ievērot minēto noteikumu
prasības un sniega periodā regulāri tīrīt
ietves, nodrošināt gājējiem drošu un ērtu
pārvietošanos! Atgādinām, ka par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiks
sauktas pie administratīvās atbildības.
Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

Izglītojošās nodarbības
vecākiem Liepupē
Lai mazinātu sociālās problēmas alkohola lietošanu, ilgstošu bezdarbu
(ģimeņu vienīgie ienākumi ir valsts un
pašvaldības sociālie pabalsti) vardarbību
(fizisko, seksuālo, emocionālo un bērnu
pamešanu novārtā), atbalstītu bērnu pamatvajadzību (pārtikas, apģērba, veselības aprūpes, izglītības ieguves un drošas
vides) nodrošināšanu, Sociālā dienesta
piedāvātajiem pakalpojumiem jāatbilst
klientu patiesajām vajadzībām. Sociālā
darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem
mērķis ir palīdzēt ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstīt pašas ģimenes resursus vai iesaistīt
ģimeni atbalsta sistēmās. To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums.
Lai palīdzētu ģimenēm problēmu risināšanā un lai vecāki apgūtu nozīmīgas
prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā,
novembrī un decembrī organizēju izglītojošas nodarbības vecākiem Liepupē.
Nodarbību ciklā paredzētas 6 nodarbības,
kas notiek 1 reizi nedēļa. Tajās uzaicināju
piedalīties 11 vecākus (apmeklēja 9).
Grupu nodarbībās vecāki tika iepazīstināti ar sociālā dienesta darbu, sniegtajiem
pakalpojumiem un palīdzību, tāpat likumiem. Nodarbībās ar vecākiem runājām
par viņu pienākumiem un atbildību, par
ģimenes budžeta, sadzīves un ikdienas
plānošanu. Tika diskutēts, kā vecākiem
apvienot algotu darbu ar pienākumiem
mājās un kā bērni var palīdzēt vecākiem
sadzīvē un ikdienas darbos.

Vardarbība ģimenē bieži vien asociējas ar fizisko vardarbību, taču, veicot
sociālo darbu, vairāk sastopamies ar bērna pamešana novārtā (piemēram, viņam
netiek nodrošināts ēdiens vai medicīniskā
aprūpe, bērns tiek atstāts bez uzraudzības). Nodarbībās vecāki tika iepazīstināti
ar vardarbības veidiem, ar tās sekām un
to, kur lūgt palīdzību vardarbības gadījumos.
Ģimenēs vecāki nereti saskaras ar
bērnu uzvedības problēmām un dažām
konfliktsituācijām, tāpēc nodarbībās viņus iepazīstinājām ar bērnu vecumposmu
īpatnībām, sniedzām padomus, kā uzlabot bērnu uzvedību un risināt konfliktus.
Nodarbībās vecāki aktīvi pārrunāja problēmas un veica dažādus praktiskus uzdevumus. Dalīšanās pieredzē, praktisku
lietu pārrunāšana, atbalsta saņemšana un
sniegšana dalībniekiem palīdzēja izprast
savas ģimenes situāciju un to, ka problēmas arī ir citās ģimenēs.
Nodarbības notika Liepupes pagasta
pārvaldē, kur vecākiem vajadzēja nokļūt
no attālākajām pagasta vietām. Regulārs
nodarbību apmeklējums liecināja, ka piedāvātais pakalpojums ir nepieciešams,
arī interesants un saistošs. Nodarbību
dalībnieki atzina, ka saņem informāciju,
kas noder problēmu risināšanā un apgūst
daudz jaunu zināšanu.
Zane Paegle,
Sociālā dienesta speciāliste
darbā ar ģimenēm un bērniem
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Ciemu vecākie apspriež
darāmos darbus
3. decembrī notika Salacgrīvas novada
ciemu vecāko padomes sēde. Ciemu vecākie ir aktīvi, un arī šoreiz visi kā viens kopā
ar Liepupes pārvaldes vadītāju Aivaru Ilgavīzi un novada izpilddirektoru Jāni Cīruli
sēdās pie galda, lai pārrunātu padarītos un
līdz gada beigām darāmos darbus un pārspriestu nākamā gada plānus.
Izpilddirektors pastāstīja par aktuālākajiem notikumiem novadā – kārtībnieku
paveikto, viņu pienākumiem un tiesībām,
par pašvaldības no rezerves fonda piešķirtajiem līdzekļiem ceļu sakārtošanai, par
Jaunatnes iniciatīvu centra būvniecību un
citiem novadā uzsāktajiem projektiem. Savukārt Liepupes pārvaldnieks informēja par
dzīvokļu apsaimniekotāju biedrību izveidi Liepupē, tapušajiem rotaļu laukumiem
Tūjā un Liepupē, par apkuri un citiem svarīgiem jautājumiem Liepupes pusē.
Tad par savā ciemā notiekošo runāja
ciemu vecākie. Ingu Kalniņu no Vecsalacas
uztrauc nesakārtotā kanalizācija un ceļš,
kas puteņa laikā jāgreiderē. Ar lepnumu
Inga stāstīja par jauniešu aktivitātēm Vecsalacā. Pateicoties projekta Sabiedrība ar
dvēseli finansēm un jauniešu darbotiesgribai, pie Salacas tapusi labiekārtota atpūtas
vieta un volejbola laukums. Lauvu ciema
vecākais Māris Melnalksnis raizējas, ka
ceļi ir slikti, bet tiem neko nevar izdarīt, jo
grāvji aizauguši krūmiem un pilni ar ūdeni. Viņš ir neizpratnē par ceļa greiderēšanu
un sniega šķūrēšanu Lauvu pusē. Korģenes
ciema vecākais Aivis Ķirsis skaidri zina,
kas tuvākajā laikā nepieciešams: divas egles lielo un mazo iedzīvotāju Ziemassvētku
priekam, caurtekas iztīrīšana zem lielā ceļa
(lai neapplūstu stadions) un ceļu greiderēšana. Svētciemā šovasar notikuši lieli darbi – atjaunota strūklaka, labiekārtota atpūtas vieta un sakopts parks. Ciema vecākais
Uldis Apsītis prot strādāt un ieinteresēt cieminiekus līdzdarboties. Jau tagad viņš plā-

no nākamā pavasara darbus – jāizveido ieplānotā noeja līdz jūrai, jādomā par atkritumu savākšanu un stacionāro tualeti. Runājot par šībrīza situāciju, svētciemietim rūp
ceļu greiderēšana, apgaismojums, sabiedriskā kārtība un iespēja izmantot bērnudārza aktu zāli pašu laužu aktivitātēm. Ciema
vecākais iesaka novada kārtībniekiem veikt
reidus Svētciemā piektdienu un sestdienu
vakaros – jaunieši šajos laikos klīst un tusē
pie veikala. Tūjas ciema vecākā Rūta Kalniņa arī labprāt redzētu kārtībniekus savā
ciemā. Nesakoptie, izbraukātie īpašumi, atkritumu savākšana un klaiņojošie dzīvnieki
ir arī tūjiešu sāpe. Ciema vecākā vēlas, lai
pie veikala tiktu uzstādīts stikla taras savākšanas konteiners un videonovērošanas
kamera. Lauru Tomsoni no Lāņu ciema par
visu vairāk uztrauc ceļu šķūrēšana un bērnu
nokļūšana līdz lielajam ceļam. Kalēju ceļš
ziemas laikā vienmēr ir aizpūsts, to grūti izgreiderēt un nav lielas nozīmes - vējš atkal
aizpūš. Laura iesaka skolēnu autobusam pie
Bisniekiem iegriezties, lai aizbrauktu līdz
Rožkalniem, tad pa taisno līdz Līdumu trasei un šosejai. Šobrīd padsmit bērnu ik rītu
brien pa sniegu līdz lielajai šosejai un pēc
skolas atkal atpakaļ. Kuivižu ciema vecākā
Ausma Meierente vēlējās uzzināt, kurš ir
vecās katlumājas saimnieks, jo tās apkārtne
jau ilgu laiku ir nesakopta. Arī viņu uztrauc
ceļu greiderēšana un apgaismojums. Slikti, pat nepareizi, pēc Ausmas domām, tiek
greiderēta Āķu iela jeb Ķēniņceļš. Savukārt
Atlantijas iela ir kārtībā, bet tā apgaismota
vien līdz Kleinu mājām.
Svētciema, Korģenes un Lauvu ciema
vecākie izteica vēlmi, lai no pašvaldības
budžeta tiku apmaksāta puķu iegāde apstādījumu veidošanai nākamajā gadā.
Sarunu noslēgumā J. Cīrulis pateicās
ciemu vecākajiem par darbu un vēlēja gaišus un priecīgus Ziemassvētkus.
Ilga Tiesnese

Janvāris bibliotēkās
10.I

Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar
novada kārtībniekiem Gunitu Bisnieci un Didzi
Žibalu
18.I
Bērnu žūrija 2012 noslēguma pasākums
Janvārī
Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņiem
Izstādes
Kur tu esi, manai rada,
Kur tu esi, dvēselīt?
Spoli tikām dzijā tīšu,
Kamēr beigās atradīšu,
Kur tas zelta pavediens.
Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 150
To Dieviņš vien zināja,
kad pienāks lielā diena dzīt projām svešus kungus.
Tad mūs visus tēvu zeme
saucin sauks atpakaļ Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam - 110
Janvārī
Tematiska izstāde Mans mīļais Blaumanis (150)
No 18.I
Tematiskā izstāde Barikādes, ugunskuri un
atmiņas
Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām
• Magoņu pļavā Saules māsa un ne tikai
Ziemeļvējā (rakstniecei Anitai Liepai 85)
• Mārtiņa Zīverta lugas (dramaturga 110.
jubilejai veltīta krājuma retumu izstāde)
• Solis pretī leģendai
(Dzejniekam Valdim Rūjam - 85)
19.I 17.00 bibliotēkas egles iedegšana.
Informācijai tel. 64071721
24.I
rīta stunda bērniem Pēdas un pēdiņas sniegā
5.I 15.00 Noskaņa pie Jaungada egles
Janvārī
Valdim Rūjam - 85
2. - 12.I
Gada atskaišu rakstīšana un nodošana
15. - 31.I
24.I

Zaļās bērnu žūrijas noslēguma rezultātu
apkopošana
Lasām kopā – pasākums bērnudārzā

Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā
Ainažu bibliotēkā

2012. gada 18. decembris
Anitas Dzirnupes sveiciens svētkos

Ziemassvētku gaidās
Ārs apklājies ar baltu pūku segu,
Ziemsvētki atbraukt varēs šurp pa ledu,
Jo lausks ir uzbūvējis tiltu upei,
Balts miers ir nācis pāri zemei.
Ja atnākusi ziema, svētki nav aiz kalniem,
Tie atbrauks kamanās ar zirgiem salniem,
Lai paliek tas kā noslēpums,
Jo katrā mājā būs kāds pārsteigums.
Tiek egles izraudzītas
greznošanas godam,
Šo mīļo darbiņu mēs bērnu rokām dodam,
Mirdz acis lieliem, maziem,
eglei rotas sniedzot,
Pie Ziemassvētku sajūtām tā tiekot.

Ziemassvētku
dievkalpojumi
Brīdagas baznīcā - 24.XII 11.00
Viļķenē, Sv. Katrīnas baznīcā 24.XII 14.00
Pāles baznīcā - 24.XII 18.00
Luterāņu dievkalpojums Ainažu
pareizticīgo baznīcā - 24.XII 20.00
Lielsalacas ev. lut. baznīcā
21.XII 9.00 Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolai
24.XII 15.20 kora Dvēseles dziesma
koncerts
16.00 svētvakara dievkalpojums
Salacgrīvas Romas katoļu baznīcā
24.XII 12.00 Ziemassvētku
dievkalpojums
25.XII 17.00 Ziemassvētku
dievkalpojums

5. janvārī 15.00
Salacgrīvas bibliotēkā
literārais klubiņš

«Noskaņa»

Tēma «Pie Jaungada egles»
(pašapdāvināšanās)

Kad pienāk vakars,
debess zvaigznēm dedzas,
Un mēness gaismas ceļu rādīt sāk,
Tur zeme, maigu miegu snaužot,
sniega segām sedzas
Un ziemeļvējš ar sniega māti deju sāk.
Caur puteni no meža malas
kamanas jau traucas,
Zem zirgu pakaviem gan sniegs,
gan ledus jaucas,
Tās piestās mājās, būdiņās,
Kur pukstēs mazas sirsniņas,
Lai katram siltums, mīlība un
Ziemassvētku svētība!
2012. gada 4. decembrī
Salacgrīvas novada TIC un
tā Ainažu filiālē varat iegādāties
Salacgrīvas novada 2013. gada
kalendāru. Cena Ls 2.
Steidzami vēlos īrēt telpas 1. stāvā.
Sīkāka informācija 20221826.

Par skolēnu
ēdināšanas cenu
izmaiņām no 2013.g.
1. janvāra
Sākot ar 2013. gada 1. janvāri, tiek
noteiktas jaunas skolēnu ēdināšanas pakalpojuma cenas Salacgrīvas vidusskolā. Skolas 1. - 4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cena ar 1. janvāri Ls 1 dienā. Vecāku maksa par skolēnu
ēdināšanu 2. - 4. klases audzēkņiem Ls 0,60 dienā.
Salacgrīvas novada domes dotācija
skolēnu ēdināšanai ar 2013. gada 1. janvāri:
1. klases audzēkņu ēdināšanai Ls 0,20 dienā;
2. - 4. klases audzēkņu ēdināšanai Ls 0,40 dienā.
Salacgrīvas vidusskolas 5. - 12. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cena ar
1. janvāri - Ls 1,20 dienā.

Salacgrīvas kultūras namā
22.XII 14.00 Ziemassvētki novada pensionāriem
26.XII 13.00 radošā apvienība Kling klang, esam klāt ielūdz uz teatralizētu
Ziemassvētku rotaļu programmu bērniem Ziemassvētki rūķu ciemā.
Jūs sagaidīs jaukie rūķi un Ziemassvētku vecītis. Ieeja Ls 4.
Ielūgumus iegādāties kultūras namā līdz 20. decembrim
31.XII 23.50 LAIMĪGU JAUNO 2013. GADU! - laukumā pie kultūras nama
Domes priekšsēdētāja D. Strauberga apsveikums
Svētku salūts
0.30 Jaungada balle, spēlē grupa Bruģis. Ieeja Ls 2 - kultūras namā

Liepupē
Svētciema bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā

Svētciema bibliotēkā
Svētciema bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Salacgrīvas bibliotēkā
Salacgrīvas
Bērnu lit. centrs
Salacgrīvas
Bērnu lit. centrs
PII Vilnītis Salacgrīvā

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

21.XII 14.00 krogā Meke Ziemas saulgrieži. Pasākums ģimenēm kopā ar tradīciju
kopu Skale. Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas, atrakcijas.
24.XII 17.30 Liepupes baznīcā kora Pernigele Ziemassvētku koncerts
18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26.XII 10.00 Duntes Mežgravās eglīte mazajiem liepupiešiem.
Ziemassvētki Rūķu ciemā - radošās apvienības Kling klang, esam klāt
teatralizēta rotaļu programma. Ieeja brīva.
Paciņas bērniem, lūdzu, pieteikt tautas namā.
29.XII 16.00 Duntes Mežgravās sarīkojums Labo darbu balva. Labo darbu balvu
pasniegšana. Koncerts. Viesojas: Ieva Akuratere, Matīss Akuraters,
Leons Sējāns. Ieeja brīva. Aicināti visi!
25.I 20.00 Duntes Mežgravās Zvaigžņu balle. Sarīkojums Liepupes
pašdarbniekiem, sportistiem un biedrībām.

Lauvu tautas namā
23.XII 20.00 kopīga pavakarēšana pasākumā Laimīt, mums Ziemassvētku mīļumu
gādā...

Ainažu kultūras namā
26.XII 15.00 radošā apvienība Kling klang, esam klāt ielūdz uz pasākumu
Ziemassvētki rūķu ciemā
31.XII 24.00 Ainažos pie svētku egles Jaungada sagaidīšanas salūts,
pēc tā kultūras namā balle kopā ar Avārijas brigādi. Ieeja - Ls 2
Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

