2016. gada
21. oktobris
Nr. 10 (88)
Salacgrīvas novada
izdevums

Nēģu diena nosvinēta
8. oktobrī Salacgrīvas novadā svinēja
tradicionālo Nēģu dienu. Šogad tā nedaudz citādāka, jo svētku viesi varēja ne
tikai apceļot Salacas un Svētupes nēģu
tačus, sakrājot nepieciešamās detaļas sava
lieliskā suvenīra izgatavošanai, noprovēt
nēģus tradicionālos un visnotaļ neparastos veidos, bet arī būt klāt PASAULĒ GARĀKĀ viltotā nēģa mērīšanā un provēšanā, IZKALT savu metāla nēģi, piedalīties

NĒĢU CĪNĪTĀJU turnīrā, darboties dabas izziņas darbnīcās un saklausīt Vilkaču
dziesmas, noskatīt kādu FILMU vecajā
kinoteātrī, izgatavot savu nēģa MASKU,
saklausīt Rīgas ielas vēstures stāstus un
dienu noslēgt ar patiesi siltu un ēterisku
HARALDA SĪMAŅA uzstāšanos jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka.
Laikapstākļi Nēģu dienas viesus nelutināja, bet tas nemazināja cilvēku interesi

par nēģiem un to zveju un vēlmi nogaršot kādu interesantu nēģu ēdienu. Šogad
pirmo reizi tapa viltotais nēģis, un varam
teikt droši, ka tas bija garākais pasaulē - četrus metrus un astoņus centimetrus
garš!
Paldies Nēģu dienas svētku rīkotājiem Salacgrīvas novada tūrisma informācijas
centram, Salacas pirmajam un otrajam
nēģu tacim, Svētupes nēģu tacim, brīv-

dienu mājām Vējavas, jaunatnes iniciatīvu centram Bāka, Salacgrīvas muzejam,
DuDū ligzdām, Dabas aizsardzības pārvaldei, zemnieku saimniecībai Kraukļi,
folkloras kopām Cielava un Vilkači, Pēterim Priekulim, Edgaram un Klērai Andersoniem-Safronoviem, Ārim Ladusānam
un Haraldam Sīmanim.
Īss ieskats Nēģu svētkos - fotogrāfijās.
Ilga Tiesnese

Inese Koluškina (centrā) cienā ar Svētupes tacī vārīto nēģu zupu un ir pārliecināta - tā
sanākusi garda

Salacgrīvā ir tapis garākais viltotais nēģis. Tā garums ir 4,08 metri!

Bākas radošajās darbnīcās top nēģu maskas. Ko un kā labāk darīt, rāda Guna Grote-Majore
(no labās)

Haralds Sīmanis savā koncertā uzbūra īpašu romantisku un juteklisku - atmosfēru

Folkloras kopas Vilkači puiši ne tikai dziedāja,
bet mācīja arī cilāt zobenus
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ASV vēstniece Salacgrīvā

28. septembrī Salacgrīvā viesojās
Amerikas Savienoto Valstu vēstniece
Nensija Petita. Salacgrīvas novada domē
viņa tikās ar novada domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli un pilsētas domes pārstāvjiem. Vizītes
laikā ASV vēstniece apmeklēja zivju pārstrādes uzņēmumu Brīvais vilnis.
J. Cīrulis īsā prezentācijā iepazīstināja
viesus ar novadu un to, cik mūsu ir un kā
mēs dzīvojam. Vēstnieci interesēja demogrāfiskā situācija novadā, kā arī krievvalodīgo un minoritāšu izglītības jautājumi
un pašvaldības un iedzīvotāju attieksme
pret bēgļiem. Skaidrojot šos jautājumus,
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos uzsvēra, ka demogrāfiskā krīze ir Latvijā un, protams, arī Salacgrīvas
novadā. Daudz cilvēku aizbrauc strādāt
uz Rīgu un ārzemēm. Iemesls tam ir darbavietu trūkums. Lai šo jautājumu risinātu, pašvaldība meklē iespējas piesaistīt
investīcijas. J. Cīrulis pauda pārliecību,
ka salacgrīviešiem tas arī izdodas. Šobrīd
top jauns veikals, ir pieteicies igauņu
investors, kurš vēlas privātā kārtā būvēt
sociālās aprūpes kompleksu, uzsāktas
sarunas ar nīderlandiešu kompāniju Pyro
Baltic, kas būtu gatava mūsu novadā būvēt pirolīzes eļļas ražošanas uzņēmumu.
- Mēs uzskatām, ka darbavietu radīšana risinās šo demogrāfisko problēmu,
meklējam arī investoru, kurš vēlētos
Salacgrīvā būvēt daudzdzīvokļu māju,
jo dzīvokļu īre vai iegāde pilsētā ir liela problēma, - sacīja J. Cīrulis. Atbildot
uz vēstnieces jautājumu par krievvalodī-

ASV vēstniece, apmeklējot novada domi,
tikās ar priekšsēdētāja vietnieku attīstības
jautājumos Jāni Cīruli

Lielu interesi viesi izrādīja par jūras siltuma projektu. Par to stāsta novada izpilddirektors
Kaspars Ķemers (no labās)

go un minoritāšu izglītības jautājumiem,
J. Cīrulis uzsvēra, ka Salacgrīvas novadā ir tradicionāli latviska vide. Mums
nav nepieciešamība pēc šādām skolām.
Visi šeit dzīvojošie ātri iemācās latviešu
valodu un apgūst izglītību kādā no trim
novada skolām.
Runājot par bēgļu jautājumu, J. Cīrulis sacīja: - Manā uztverē masu mediji šo
jautājumu uzkurina vairāk, nekā tas ir patiesībā. Katrā ziņā mūsu novadā panikas
nav. Iedzīvotāji sākumā bija satraukti. Ir

tādi, kas negrib viņus redzēt, ir iedzīvotāji, kuri šo jautājumu izprot.
Pēc īsās vizītes Salacgrīvas novada
domē ASV vēstniece, viņas padomnieks
ekonomikas jautājumos Dens Ritenhaus
un politikas speciāliste Simona Gurbo devās nelielā ekskursijā pa pilsētu un dabā
apskatīja Salacgrīvas novada videi draudzīgos projektus, Jahtu laukumu, sporta
un atpūtas kompleksu Zvejnieku parks.
S. Gurbo informēja, ka reģionālās vizītēs N. Petita dodas regulāri - katru vai

Salacgrīvieši ciemojas
Gori pašvaldībā Gruzijā

katru otro nedēļu uz dažādām Latvijas
pilsētām. - Sākotnēji vēstniece iepazina
lielās pilsētas, bet viņa grib izprast ne
tikai to, kāda ir Rīga, bet arī to, kādi ir
reģioni. Ir ļoti interesanti iepazīt novadus,
redzēt interesantas un oriģinālas lietas un
vietas, - viņa skaidroja.
Vizīti Salacgrīvas novadā vēstniece
noslēdza ar akciju sabiedrības Brīvais
vilnis apmeklējumu un pēc tam devās uz
Limbažu novada pašvaldību.
Ilga Tiesnese

Kuivižos būvē gājēju un
velosipēdistu ceļu
Sākusies gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošana autoceļa A1 Rīga (Baltezers) Igaunijas robeža (Ainaži) 90,80. - 92,20. km Kuivižos. Šis būs turpinājums veloceļam, kas jau agrāk izbūvēts no Salacgrīvas puses. Būtiski satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā nav paredzēti. Darbus veic SIA Limbažu ceļi, to līgumcena ir 253 000 eiro.
Būvdarbiem atvēlētais laiks ir 80 kalendārās dienas, tos pabeigs nākamgad, jo ziemas
periodā būs tehnoloģiskais pārtraukums.
Laikraksts «Auseklis»

Par atkritumiem

Nupat parakstīts
nodomu
protokols
par Gori un
Salacgrīvas
pašvaldības
sadarbību

Pēc Gori pašvaldības uzaicinājuma Salacgrīvas novada pašvaldības delegācija
no 30. septembra līdz 3. oktobrim viesojās Gori pilsētā Gruzijā. Draudzība ar
Gori pašvaldību aizsākās pērn, kad deju
kolektīvs Tingeltangels tur piedalījās deju
festivālā. Šogad augusta beigās Salacgrīvā viesojās Gori pašvaldības deputāti,
bet septembra sākumā Gori uzstājās koris
Krasts un pūtēju ansamblis All Remember.
Šī bija Salacgrīvas pašvaldības oficiālā
vizīte, novada pārstāvji - domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors
Kaspars Ķemers, Salacgrīvas vidusskolas
direktore Sanita Šlekone, Liepupes tautas
nama vadītājs Andris Zunde un es, Informācijas nodaļas vadītāja, - piedalījāmies
Gori pilsētas svētkos, tikāmies ar pilsētas
mēru, Gori rajona gubernatoru un apspriedām abu pašvaldību turpmāko sadarbību.
Trīs dienu vizīte bija iespaidiem un
pasākumiem bagāta. Tās laikā bija ofici
ālās tikšanās, pilsētas svētki, arī Staļina un
etnogrāfiskā muzeja apmeklējums, tāpat
iepazīšanās ar Gori apkārtnes vēsturiskajām vietām - seno Gruzijas galvaspilsētu
Mchetu un tajā esošo Svetichoveli katedrāli, Džvari klosteri, Uplistsikhes alu

pilsētu un Gori cietoksni. Noklausījāmies
arī pilsētas sieviešu kora koncertu. Gori
svētkos piedalījās arī draugi no Luckas
pilsētas Ukrainā, Gdaņskas apgabala un
Bjalistokas pašvaldības Polijā.
2. oktobrī Gori pilsētas mērs Zurabs
Džirkvelišvili un Salacgrīvas novada vadītājs D. Straubergs parakstīja nodomu
protokolu par abu pašvaldību iespējamo
sadarbību kultūrā, tūrismā, izglītībā un
uzņēmējdarbībā. Gori pašvaldības vadība
vēlas izzināt, kādas ir iespējas rakstīt kopprojektus Eiropas Savienības finansējuma
piesaistei, pētīt, kā strādā mūsu uzņēmēji,
un noskaidrot, kādas ir tūrisma jomas aktualitātes. Lai pārrunātu turpmāko sadarbību, D. Straubergs uzaicināja Gori pašvaldības pārstāvjus nākampavasar apmeklēt Salacgrīvas novadu. Savukārt Liepupes
tautas nama vadītājs jau uzaicināja Gori
mūziķus nākamgad piedalīties akustiskās
mūzikas festivālā Sudraba kaija.
Secinājums pēc viesošanās ir viens Gruzija ir valsts ar ļoti senu vēsturi, bagātu
kultūru, skaistu dabu, gardiem ēdieniem,
lieliskiem vīniem un bezgala viesmīlīgiem
cilvēkiem.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas novada dome atgādina,
ka no mājām nestos sadzīves atkritumus
pilsētas konteineros izmest ir aizliegts.
Pilsētas konteineri regulāri ir pārpildīti
ar melnos maisos saliktiem no mājas nestiem sadzīves atkritumiem. Sētniekiem
nav kur izvietot ikdienas savāktos atkritumus. Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
noteikts, ka aizliegts ievietot atkritumus
tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem
pakalpojumu saņēmējiem.  Tāpat dažādi
atkritumi (sadzīves atkritumi, riepas, mēbeles, būvgruži) regulāri tiek izmesti mežos, pie kapiem, kā arī gar ceļu esošajos
grāvjos.
Salacgrīvas novada dome aicina atkritumus pēc iespējas šķirot un nogādāt
tos ZAAO ekolaukumā Viļņu ielā 18,
Salacgrīvā. Ekolaukumā bez maksas var

nodot papīra un
kartona atkritumus, polietilēna
atkritumus, PET
un stikla dzērienu pudeles, metāla atkritumus,
auto riepas, mēbeles, elektropreces un sadzīves tehniku, par simbolisku samaksu - būvgružus,
logu stiklus u.c.
Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanu var iegūt www.zaao.lv vai pa tālruni 64281250. Salacgrīvas novada dome
aicina iedzīvotājus ziņot par mēslotājiem
un gadījumiem, kad tiek konstatēta atkritumu izvietošana tam neparedzētās un
nepiemērotās vietās pa t. 64071973 vai
dome@salacgriva.lv. Sods par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem - no
70 eiro.

Pagarināts Salacgrīvas
vidusskolas logo darbu
iesniegšanas termiņš

Līdz 10. oktobrim Salacgrīvas vidusskolas logo konkursam pieteikts 17 daudzveidīgu un skaistu darbu. Liels paldies visiem, kuri iesniedza savas idejas konkursam!
Izveidotajai žūrijas komisijai darbs bija grūts. Pēc balsošanas notika ilgas diskusijas, lai atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem izvēlētos skolas logo. Taču par mūsu
skolas ĪSTO logo žūrija tā arī nevarēja vienoties. Tāpēc logo darbu iesniegšanas
termiņš pagarināts līdz 1. decembrim. Darbus jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz
e-pasta adresi santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv vai personiski Santai Čiževskai
101. kabinetā.
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Bibliokuģis iezīmē burinieku būves vietas
Vidzemes jūrmala ir bagāta ar burinieku būves vietām 19. un 20. gadsimtā. Pēc
jūrniecības vēsturnieka Jāņa Hartmaņa
pētījumiem, Vidzemes piekrastē visvairāk
burinieku būvējuši Ainažos, kam sekojuši
Ķirbiži (Vitrupe), Skulte un Dunte. Mūsu
piejūrā buru kuģi tapuši arī Salacgrīvā
(Vecsalacā), Pēterupē, Pabažos, Liepupē
(Pernigelē) un viens arī Kuivižos, Kriš
upītes grīvā.
Noslēdzot akciju Latvji, brauciet jūriņā!, bibliokuģa Krišjānis Valdemārs
komanda kopā ar SIA Rīgas Meži, kam
pieder stādaudzētava Norupe, nolēma dēstīt Rīgas priedes vietās, kur savulaik tās
kalpojušas par pamatmateriālu burinieku
būvei.

Kas ir Rīgas priede?

Jau 19. gadsimta sākumā pētnieki izdalījuši kādas 20 parastās priedes (Pinus Sylvestris L.) varietātes un aprakstījuši to īpašības. Viena no tām ir Rīgas priede. Šādu
nosaukumu tai vispirms devuši nevis zinātnieki, bet gan koktirgotāji un kuģu būvētāji, galvenokārt tādēļ, ka tie šo izcilās
kvalitātes koku stumbrus iegādājās Rīgā
vai caur Rīgu, uz kurieni tos atvizināja
Daugavas un Gaujas straumes un pludināšanas kanāli. Rīgas priedi raksturo īpaši
taisns stumbrs, piramidāls (vecumā - noapaļots) vainags ar tieviem zariem. Miza
stumbram lejasdaļā brūnpelēka, augstāk

spilgti sārtdzeltena; čiekuri salīdzinoši pasīki, 1000 pelēko sēklu svars 4 - 6 g.
Jāteic, ka tikai tiem, kuri ārpus Latvijas
nav bijuši un citu zemju priedes nav redzējuši, var likties, ka mūsu priedes nekas
sevišķs nav. Bet jau Polijā un Vācijā, nemaz nerunājot par Franciju, šo koku stumbri kļūst aizvien greizāki. Lai izaudzētu
kaut cik kārtīgu koku taisnam baļķim, vāciešiem jāstāda 15 - 20 tūkstoši stādu uz
1 ha (mums - ap 6 tūkstošiem), jo tad, audzi kopjot un arvien izcērtot līkumainākos kokus, beigās varētu iegūt pāris simtu
slaidu stumbru, atzīst mežzinātņu doktors
Miervaldis Bušs.
Tātad aizvadītajos gadu tūkstošos Baltijas klimats un augsnes bijuši tie faktori,
kas veidojuši šiem apstākļiem visatbilstošāko Rīgas priedi. Tā izmantota ne tikai
burinieku mastu un korpusu būvei, bet arī
mēbeļu rūpniecībā un māju celtniecībā.
M. Bušs tēlaini atzīst: - Rīgas priede ne
tikai veidojusies mūsu zemē, bet arī veidojusi mūs pašus ar savu piemēru, augumu,
optimismu un savu valodu.

Himna Rīgas priedei

Atminēties šo izcilo koku rosināja Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs. Savās jūras gaitās viņš daudzkārt
bijis Kanāriju salās, kur vietējie aizrautīgi
stāstījuši par Rīgas priedi. Izrādās - tieši
burinieku gadsimtā, kad no Kanāriju sa-

lām vesti dažnedažādi aizjūru labumi,
kuģa balastā turpceļā krauta Rīgas priede.
Šis augstvērtīgais kokmateriāls, no kā salās uzceltas daudzas mājas, guvis bezmaz
vai leģendāru skanējumu. Te nu vietā jautājums - vai savā zemē šī koka izcilās īpašības maz tā izceļam?
Talkā nāca Rīgas Mežu valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš. Goda vīrs, kura dzīves gājumā ir arī ražīgi gadi Rīgas Tirdzniecības ostas prezidenta amatā, tūdaļ aicināja mūs uz Norupes mežniecību Ogres
pievārtē, kur tiek audzētas leģendām apvītās Rīgas priedes. Tur tās top par materiālu
arī populārajām IKEA mēbelēm. Stādaudzētava pārsteidza, un, kā savulaik teicis
Imants Ziedonis, te top (lasi - aug!) Mūsu
savpatnās “pazīšanās zīmes”, ar kurām
mēs “šķērsojam apvārsni” un kļūstam ieraugāmi pasaules tautu kopībā.
Tieši no Norupes sākās Rīgas priežu
stādiņu ceļš uz Vidzemes jūrmalu, kur tās
savā aprūpē laipni pieņēma Saulkrastu un
Zvejniekciema vidusskolu audzēkņi un
skolotāji. Rīgas priedes turpmāk sliesies
arī Tūjā pie bibliotēkas, kas vienmēr un visos laikos bijusi Gaismas pils, viesu mājā
Vējavas Svētciema pusē, kur Evija un Jānis Klēviņi cieņpilnā attieksmē pret vietējiem zvejniekiem iekārtojuši vērā ņemamu
vēstures priekšmetu un fotogrāfiju ekspozīciju. Bibliokuģa komanda Rīgas priedes dāvināja Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas un Salacgrīvas vidusskolas

kolektīviem, Salacgrīvas kultūras namam,
kur Atmodas gados nāca kopā jūras vīri,
lai lemtu visas Latvijas kā jūras valsts
likteni. Īpaši sirsnīga tikšanās mums bija
SIA Baņķis Krišupītes krastā ar Kārli
Kleinu un Gunti Bergu, kuri saimnieko
tieši tai vietā, kur 1902. gadā tapa burinieks Kuiviži.
Tālais ceļš no Norupes noslēdzās Ainažos - Jūrskolas muzejā, kur blakus
ozoliem un koka skulptūrām nu augs arī
masta priedes, par kurām dzejnieks Rieteklis dziesmā izsaucies, ka viņš ir dārgām
saitēm siets tieši šeit, kur līgo priežu meži.
Ainažu muzejā kopā ar tās vadītāju Ivetu
Erdmani atcerējāmies mežzinātņu doktora M. Buša vārdus - himnu Rīgas priedei:
- Cilvēku cilts izveidojusies labi ja pāris
miljonos gadu, bet arhaiskās kailsēkles
priežu dzimtas mūžs mērojams simtos miljonu. Taču par tās jaunākajiem bērniem,
arī Rīgas priedi, jāteic, ka šīs varietātes
mūžs jau zināmā mērā ir samērojams ar
mūsu cilts mūžu - tas ietilpst pēcledus laikmetā. Esam gandrīz vai brāļi. Tāpēc mēs
ar brāļu mīlestību tā mīlam šo skaisto, nesavtīgo koku.
Bibliokuģa Krišjānis Valdemārs šīsvasaras aktivitātes atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Latviešu fonds, SIA Rīgas
Meži un Salacgrīvas novada pašvaldība,
lai jaunieši varētu tuvāk iepazīt mūsu
valsts nacionālo bagātību - jūru.
Gints Šīmanis

Salacgrīvas pašvaldība
gatava apturēt dabas
piemēslotājus
Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību pret vidi un līdzcilvēkiem, Salacgrīvas novadā, problēmzonās, kur tiek
novērota nelegāla atkritumu izmešana,
izvietoti informatīvi baneri. Tajos paustais
vēstījums Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!
atgādina, ka piemēslotās vietas nepaliek
nepamanītas un tās rada nepieļaujamus
dzīves apstākļus apkārtējai
sabiedrībai.
Baneru izvietošana ir
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), AS Latvijas
valsts meži (LVM), Latvijas
Pašvaldību savienības, Vid
zemes plānošanas reģiona
un SIA ZAAO kopīgais ieguldījums Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā
100 darbi Latvijai.
Baneri izvietoti visās 28 ZAAO darbības reģiona pašvaldībās. Salacgrīvas
novadā tie atrodas trīs vietās:
l Ainažos - pie Baltās saules;
l Vitrupē - starp stāvlaukumiem pie
jūras;
l Liepupē - valsts ceļa P11 Kocēni Limbaži un Tūja ceļu krustojumā
ar LVM ceļu (meža kadastra
Nr. 66600030334).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: - Ikvienam
iedzīvotājam jāatceras, ka nevietā izmesto atkritumu apsaimniekošana notiek par
pašu maksātajiem nodokļiem. Jo vairāk
līdzekļu pašvaldībai jāatvēl negodprātīgu pilsoņu atstāto atkritumu savākšanai
no mežiem, ceļmalām, ezeru krastiem un
citām nepiemērotām vietām, jo mazāk
naudas paliek dzīves telpas kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveidei, publisko
peldvietu ierīkošanai. Turklāt šādas informatīvas kampaņas palīdzēs iedzīvotājiem
veidot izpratni par vidi, kurā dzīvojam, kā
izdarīt videi draudzīgākas izvēles un nepiesārņot to. Šāda pieeja ir daudz efektīvāka un motivējošāka, nekā sodu piemērošana.

Vienlaikus VARAM atgādina, ka atkritumu radītājam ir pienākums noslēgt
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu
ar savas pašvaldības izvēlētu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram noslēgts
līgums ar pašvaldību. Administratīvo pārkāpumu kodeksā par sadzīves atkritumu
radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā paredzēts
naudas sods fiziskajām personām - no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 430 līdz 1400 eiro.
- Viens no LVM stratēģiskajiem mērķiem ir veidot sabiedrības saudzīgu
attieksmi pret vidi, tāpēc
uzņēmums ik gadu organizē
un iesaistās daudzos vides
izglītības projektos. Tas uzrunā Latvijas sabiedrību, sākot ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un
skolēniem, līdz pat pedagogiem un vecākiem. LVM kopā ar tīru mežu aizstāvi Cūkmenu dažādās vides izglītības aktivitātēs
mudina iedzīvotājus saudzēt Latvijas mežus, šķirot atkritumus un nemēslot mežā,
rosina bērnos atbildību pret vidi, veicina
videi draudzīgu domāšanu un vairo izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Mežs klāj
vairāk nekā pusi Latvijas un koku mums
pietiek, bet mēs negribam, lai arī atkritumi
klāj pusi Latvijas, - stāsta LVM pārstāvis
Ainārs Sedlenieks.
- Pašvaldības iegulda nozīmīgus resursus, tajā skaitā nodokļu maksātāju naudu,
lai radītu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un veidotu pieejamu, lietošanai
ērtu infrastruktūru atkritumu izmešanai
tiem paredzētās vietās. Talkas diena reizi
gadā, kad dodamies savākt citu izmestus
atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence un sirdsapziņa. Baneri
palīdzēs pašvaldībām kaut nedaudz izmainīt mēslotāju apziņu, atgādinot, ka šāda
rīcība nav akceptējama visai sabiedrībai, - uzsver ZAAO valdes priekšsēdētājs
Aivars Sirmais.

Plakāti ar aicinājumu nemēslot mežā redzami Vitrupē un Ainažos

Jau ziņots, ka, gatavojoties Latvijas
simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums ZAAO uzsācis vides inici
atīvu 100 darbi Latvijai un aicina iedzīvotājus apvienot savas zināšanas, idejas,
prasmīgās darbarokas un resursus, lai
līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem
spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgu
darbu vides labiekārtošanā, izdaiļošanā

un izglītībā. Savu labo vides darbu aicinām piereģistrēt iniciatīvas mājaslapā
www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu veicēji tiks iemūžināti 100 darbi Latvijai liecībās, kas paliks vēsturē.
Papildu informācija:
Līga Ivanova, tālr. 26464686,
info@100darbilatvijai.lv,
www.100darbilatvijai.lv
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Korim
Krasts - 90

Šogad apaļu jubileju svin ne tikai Ainažu pilsēta, arī jauktais koris Krasts, kas
dibināts 1926. gadā. Koris ir pastāvējis
cauri laikiem, lai kādas dziesmas dziedātas atbilstoši esošās varas konjunktūrai, jo
pats galvenais bijusi mīlestība uz dziesmu.
15. oktobrī Ainažu kultūras namā kora jubilejā piedalījās pūtēju ansamblis All Remember un esošie un bijušie koristi, radi, draugi,
atbalstītāji.
Par izjustiem apsveikuma vārdiem bija
padomājis vakara vadītājs Zintis Sārs. Viņš
uzsvēra: - Sanākt kopā ar dziesmu nozīmē
ne tikai dziedāt, bet atvērt logu uz dziesmu,
tad pārvērsties putnā un izbārstīt treļļu sieku, iepīt vēju liepā, ielikt taureni ziedā. Sanākt kopā ar dziesmu - ļaut dvēselei nodejot
valsi. Apaļās gadskārtas koncertu Krasts
atklāja ar Raimonda Paula dziesmu Tautas
acis, pie klavierēm kora vadītāja Agra Jankovska, diriģēja Vitālijs Bogdanovičs.
Nevienam nav noslēpums, ka no mirkļiem, kas paliek atmiņā, arī sastāv mūsu
mūžs. Tāpēc Zintis uz sarunu aicināja
pašus jubilārus. Kā pirmo viņš iztaujāja
Anastasiju Celmu, kura korī dzied tikpat
ilgi, cik dzīvo Ainažos, - 38 gadus. Viņa
atcerējās šo gadu laikā korim bijušos diriģentus Robertu Liepiņu, Tālivaldi Gulbi,
Normundu Vaici, Uģi Reķi, Uģi un Lindu
Matvejus un tagad Agru un Vitāliju. Savukārt Valdis Renemanis, kurš korī dzied
jau 20 gadu, īpaši pieminēja tieši diriģentu
U. Matveju. - Kad korī nebija vīru balsu,
viņš dziedāja tenorus un sieva Linda diriģēja. Es dziedāju basos, - viņš atminējās.
Arī Ligita Modra Renemane korī dzied jau
20 gadu un kopā ar to piedalījusies piecos
Dziesmu svētkos. Protams, lai tiktu līdz
šiem svētkiem, svarīga ir repertuāra apguve, un Marikai Jamontei par to bija īpašs
stāsts: - Mēģinājumos notiek interesantas
lietas. Ja gribat to redzēt, atnāciet, mūsu
mēģinājumos atgadās brīnumi - Agra dalās septiņās daļās vienlaikus. Bet, ja jādalās vēl vairāk, viņai palīgā nāk Vitālijs.
Par koncertos un festivālos Somijā, Igaunijā, Lietuvā un tepat Latvijā pieredzēto un
pārdzīvoto stāstīja Ramona Rebāne, Una
Mangule, Daiga Tomsone, Ilona Jēkabsone
un Gundega Kānīte. Dāmas izteica cerību,

Koris Krasts savā jubilejas koncertā kopā ar pūtēju ansambli All Remember un bijušajiem dziedātājiem

ka tikpat jautri un interesanti ies arī turpmāk.
Pirms turpināt koncertu, kora vadītāja
un diriģente A. Jankovska atgādināja, ka
viņa kopā ar Krastu ir jau 16 sezonu. - Šī
ir septiņpadsmitā. Man tas ir ļoti ilgs laiks,
jo iepriekšējos kolektīvus esmu vadījusi
ne vairāk kā 15 gadu. Šis rekords nu pārsniegts. Varbūt tā ir mīlestība ne tikai pret
dziesmu, bet arī pret dziedātājiem, tāpēc es
esmu kopā ar jums, - viņa vērsās pie saviem
dziedātājiem.
Pirms katras koncertā izpildītās dziesmas Agra pastāstīja, kāpēc tā iekļauta jubilejas koncerta repertuārā. Īpašs stāsts bija
par kora izpildīto dziesmu Manai tautai.
- Iepriekšējo sezonu sākot, uz kora mēģinājumu atnāca kultūras nama vadītāja Solveiga Muciņa un sacīja, ka zvanījis Andris
Rikmanis no Amerikas un izteicis vēlmi ar
mums sadarboties. Domāju, ka viņa joko.
Tomēr viss izrādījās nopietni. Komponistes
Lolitas Rikmanes tēvs Andris, kurš ir šīs
dziesmas teksta autors, atsūtīja veselus trīs
skaņdarbus ar domu, ka mēs sadarbosimies. Izrādās, viņš dzirdējis mūsu ierakstu
un viņam iepaticies izpildījums. Šovakar
dziesma, ko ļoti daudz dziedāja 90. gadu

sākumā, Atmodas laikā un kas parasti skanējusi dziedātājas Ievas Akurāteres izpildījumā, izskanēs kora versijā, - vēstīja Agra.
Diriģente bija parūpējusies arī par īpašiem priekšnesumiem koristiem un viesiem, uzaicinot dziedāt bijušo diriģentu
U. Matveju un koristu V. Renemani, lai
kopā izpildītu Raimonda Paula Teic, kur
zeme skaistākā. Tai bija īpašs piedziedājums: - Te ir manas dzimtenes smilšainais
krasts, te pa baltu miglas stigu ceļu mājup
rast korī «Krasts».
Izrādās, kora nosaukums izvēlēts laikā,
kad tā diriģents bijis U. Matvejs, tolaik Ainažos atklāts arī piemineklis Baltā saule.
Atklāšanā piedalījies toreizējais Ministru
prezidents Guntars Krasts. - Korim tad vēl
nebija vārda, bet Anastasija toreiz teikusi:
“Nu, ko - būsim koris «Krasts»!”. Tā mēs
tikām pie vārda, - stāstīja Agra.
Jauki skanēja V. Renemaņa un Agras
skolnieka, ļoti laba drauga saksofonista
Valtera Šmita priekšnesums.
Pirms koncerta otrās daļas A. Jankov
ska, pasniedzot pateicības, lielu paldies
sacīja koristiem Renemaņiem un nu jau
bijušajām koristēm Mārītei Riekstiņai un
Anitai Celmai.

Nosacītajā koncerta otrajā daļā Krasts
izpildīja dziesmas no Gruzijas braucienam
sagatavotās koncertprogrammas. Tās skanēja tikai kora izpildījumā un arī kopā ar
pūtēju ansambli All Remember. Arī tagad
pirms katras dziesmas Agra nedaudz pastāstīja, kāpēc dziesma izvēlēta un kā tā
patikusi klausītājiem Gruzijā. Tā laiks paskrēja nemanot, un klāt bija jubilejas koncerta pēdējais skaņdarbs - R. Paula dziesma
Manai dzimtenei, ko izpildīt Agra aicināja
arī bijušos koristus un viesus no draugu
koriem. Tās skaņas vienaldzīgu neatstāja
nevienu…
Un tad jau bija laiks apsveikumiem, laba
vēlējumiem, ziediem un vakara saviesīgajai daļai, kurā noteikti neiztika bez koristu
īpašā prezenta - pašu gatavotā rasola, kura
sastāvdaļas top dažādās mājās, bet kopā to
sajauc pasākuma norises vietā.
Lai skan arī turpmāk un paldies kora
diriģentei un vadītājai A. Jankovskai, koncertmeistarei Tatjanai Lazdiņai, solistiem
V. Renemanim, U. Matvejam, V. Šmitam,
V. Bogdanovičam un pūtēju ansamblim All
Remember.
Ilga Tiesnese

Identitāte +

Nēģu dienā, 8. oktobrī, Salacgrīvas kultūras namā Ingūna Levša atklāja savu personālizstādi Identitāte +, kurā skatāmi no
2014. gada līdz šīs vasaras beigām radītie
darbi.
Ingūna studējusi tekstilmākslu Latvijas Mākslas akadēmijā un Bergenas
Mākslas un dizaina akadēmijā Norvēģijā,
kā arī apguvusi kultūras teoriju Latvijas
Kultūras akadēmijā bakalaura un maģistra programmā. Viņa aktīvi piedalās grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs, par darbu
Mežs, kas eksponēts izstādē Identitāte +,
saņēmusi bronzas godalgu 8. Starptautiskajā šķiedru mākslas biennālē un simpozijā
From Lausanne to Beijing, kas norisinājās
Pekinā, Ķīnā. 2015. gada rudenī māksliniece saņēmusi Gada balvu dizainā kategorijā
Modes un tekstila dizains 2015.
Ingūna nupat pārcēlusies dzīvot uz Salacgrīvu un šī izstāde ir viņas pieteikums,
salacgrīviešu iepazīstināšana ar sevi un saviem darbiem. Pirms diviem gadiem, esot
praksē Salacgrīvā, Ingūna iepazinusies ar
Māri Popovu, un tagad abi pārcēlušies uz
Salacgrīvu.
Izstādē aplūkojami mākslinieces desmit
digitāli un industriāli austi gobelēni, kas
ļauj veidot komplicētas kompozīcijas, atsaucoties un vairāk iekļaujot tajās apkārtējo
realitāti. Izstādes koncepciju veido Ingūnas
radītie tēli, vide un motīvi, kas māksliniecei šķiet svarīgi cilvēka personības veidotāji. Identitātes + centrā ir tēli, vide un
motīvi, kas māksliniecei šķiet svarīgi viņas

personības veidotāji, piemēram, vairākkārt
dažādos kontekstos tiek variēts pirkstu
nospieduma atveidojums, tāpat mežs un
citi dabas elementi dažādās kombinācijās.
Pirkstu nospiedums kļuvis par vizuālu simbolu cilvēka unikalitātei un neatkārtojamībai, bet dabas elementi, piemēram, mežs un
koki, atsevišķos darbos atgādina, ka esam
nesaraujami saistīti ar dabu. Māksliniece
strādā galvenokārt ar fotogrāfijām, tās miksējot, tā veidojot tādu identitāti, kas faktiski neeksistē. Vienlaikus darbos izmantotā
tēlu sistēma būs pazīstama lielākajai daļai
skatītāju - tajos redzami gan Venēcijas, gan
Jeruzalemes skati, gan Svētciema ozoli un
Salacgrīvas meži, kas ir integrēti raportā un
kaleidoskopiskās kompozīcijās.
Izstādes nosaukumu māksliniece skaidro šādi: - Pēdējos divus, trīs gadus strādāju pie šīs tēmas. Man liekas, ka vēl pāris
izstādēm par šo tēmu esmu gatava, man ir
daudz, ko teikt. Identitāte, manuprāt, sastāv
no nemainīgā kodola un mainīgajiem elementiem, kas ir ap to. Radot darbus, centos
saprast, kas un kādi mēs esam. Šķiet, vēl
neesmu atbildējusi uz šiem jautājumiem.
Par katru no izstādē redzamajiem darbiem jaunajai māksliniecei ir savs īpašs
stāsts, un, klausoties Ingūnas runā, arī mēs
varējām sajust īpašo Jeruzalemes gaisotni, nojaust Venēcijas burvību un šarmu un
kopā izstaigāt piejūras mežu tepat Salac
grīvā, arī izceļot bērnības un jaunības dienu
takas...
Māksliniece savus darbus lielākoties

Salacgrīvas kultūras nama vadītāja Pārsla Dzērve (no labās) sveic jauno mākslinieci Ingūnu
Levšu - izstāde Salacgrīvā ir atklāta

darinājusi Norvēģijā. Šovasar mākslas rezidencē Contextile Gimarainšā, Portugālē
tapa trīs lielākie viņas darbi. - Diemžēl Latvijā nav iespēju aust šādus darbus. Norvēģijā Bergenas mākslas akadēmijai ir sadarbība ar rūpnīcu, un studentiem ir iespēja
tur strādāt, vismaz vienu darbu var uzaust
rūpnīcā par brīvu, - stāsta Ingūna. Savukārt, strādājot mākslas rezidencē Portugālē,
Ingūnai bija iespēja radīt darbus īpaši lielās

stellēs ar ļoti augstu izšķirtspēju - 200 diedziņu 2,5 centimetros -, tāpēc tapuši īpaši
lieli darbi (3 x 3 un 3 x 6 m).
Paldies Ingūnai par drosmi dalīties savos
identitātes meklējumos, lai izdodas saprast
un rast! 2. novembrī plkst. 18.30 pirms teātra izrādes būs tikšanās ar mākslinieci, kurā
viņa pastāstīs par sevi un saviem darbiem.
Ilga Tiesnese
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Dzejas dienas
bibliotēkā
Saulainā 20. septembra novakarē kopā
ar pulciņu dzejas cienītāju Salacgrīvas novada bibliotēkā ienāca Dzejas dienas.
Šoreiz bibliotēkas darbinieces izvēlējās
diezgan atšķirīgus autorus. Anita Liepiņa - mūsu novadnieces, jubilāres Dainas
Avotiņas dzeju. Klātesošie labprāt kavējās
atmiņās par dzejnieces un rakstnieces darbiem, par tikšanās reizēm ar pašu autori.
Bibliotekāre Gunta Zeme ieteica salacgrīvietes Ineses Mežoles dzeju no viņas krājuma Tā maizīte - gabaliņu es laužu. Inese
beigusi Salacgrīvas vidusskolu, ilgus gadus strādājusi par skolotāju Saldus novada
Lutriņos, Gulbenē. Strādājusi par tulku.
Interesanti gadījumi bibliotēkai saistās ar
Ineses meitu Aneti, mazmeitu Viktoriju,
kuras vasarās ciemojās pie vecmāmiņas
un vecvecmāmiņas. Ineses dzeja, salīdzinot ar D. Avotiņas dzeju, ir modernāka,
liek vērīgāk ieklausīties, padomāt, lai uztvertu ielikto domu. Bibliotēkas vadītājas
Hedvigas Ineses Podziņas sniegums bija
pavisam netradicionāls. Viņa nolasīja labākos skolēnu darbus, kas uzvarējuši šogad Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālā
Latvji, brauciet jūriņā!. Secinājums bija
viens - mums aug talantīgi jaunieši! Bet
kāda bija šī dzeja, kuri ir labākie, lai paliek
noslēpums līdz 11. novembrim, kad kultūras namā tiksimies ar autoriem un klausīsimies gan viņu dzeju, gan arī dažādu
pazīstamu un mazāk pazīstamu dzejnieku
dzeju.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas novada bibliotēkas
bibliotekāre
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Kad logā lēni slīd lāses un pīlādžogu
čemuri sārtojas - laiks dzejai!

Pēc vasaras pārtraukuma Ainažu
bibliotēkā pulcējās lasītāju klubiņa
Vārds dalībnieces, lai baudītu dzejas
noskaņas. Septembris jau vairāk nekā
50 gadu ir dzejas mēnesis, jo tieši
šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā
notiek Dzejas dienas. Dzeja mudina
uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi,
pasauli un cilvēkus mums līdzās.
Šajā reizē tikāmies ar bijušo ainažnieci Ilzi Stariņu, kura tagad dzīvo
Rīgā un strādā Rīgas Speciālajā internātpamatskolā par bibliotekāri, aktīvi
iesaistās bērnu integrēšanā sabiedrībā
un atzīst, ka tas arī ir viens no galvenajiem uzdevumiem darbā ar speciālās internātpamatskolas bērniem.
Pasākuma gaitā Ilzes kundze iepazīstināja ar sevi un savu radošo darbību.
Ilzei patīk veidot dzejas kompozīcijas. Viņa apguvusi runas mākslu.
Ilzes kundzes lasītā dzeja uzrunāja
auditoriju, jo izpildījums bija labā
kvalitātē un skanēja tautā mīlētu dzejnieku dzejoļi.
Tikšanās klubiņā Vārds ar bijušo ainažnieci Ilzi Stariņu
Ikvienam no mums bērnībā bijusi
mīļākā grāmata, pasaka, stāsts, dzejolis. ir dažādi Ausekļa, Aspazijas, M. Zālītes, pasaka, Monologs no Renesanses, kā arī
Mums atmiņās palikuši tēli, kas raisa at- O. Vācieša un citu pazīstamu autoru dzejo- Dialogs ar mani, kurā skan Vizmas Belmiņas par mūsu dzīvi. Šo sajūtu radītais ļi, kas kopā veido stāstījumu ar krāsainiem ševicas dzeja. Šos darbus varam klausīties
siltums palīdz grūtajos brīžos, ļauj atce- videoanimācijas fragmentiem un gaumīgu www.youtube.com/?gl=LV&hl=lv.
rēties to, kas esam. I. Stariņa izveidojusi mūziku. Šie dzejoļi ne tikai liek ieklausīties
Paldies Ilzes kundzei par radošo gaisotni
projektu Ieklausies pasakā, kas iekļauj mazajiem, bet pozitīvi ietekmē un uzlabo un burvīgo dzejas noskaņu radīšanu!
audiodzejoļus un pasakas bērniem. Mie- garastāvokli arī mums pašiem. Vēl Ilzes
dziņš nāk ir jau otrais Ilzes audiodzejoļu kundzei izveidoti audiodzejoļi bērniem
Sanita Kānīte,
bērniem apkopojums. Šajā kompozīcijā Puķuzirnis, muzikālā audiopasaka Lotes
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Koris Krasts un pūtēju ansamblis
All Remember Gruzijā
4. septembra vakarā mēs, kora dalībnieki, sapulcējāmies pie Ainažu kultūras
nama un, priecīgi satraukti, devāmies savā
braucienā uz Gruziju. Salacgrīvā mums
pievienojās puiši un meitenes no pūtēju
ansambļa All Remember. Tbilisi ielidojām
5. septembrī agri no rīta. Tur mūs jau gaidīja Ilona Volčeka, kādreizējā ainažniece,
kura ļoti priecājās par tikšanos ar novadniekiem. Mums bija noorganizēta dzīvošana viņas viesu namā Batumi. Turp mūs
nogādāja divi mikroautobusi ar jaukiem
šoferīšiem. Katrai mūsu grupiņai bija savs
šoferītis un iemīļota gruzīnu dziesma, ko
arī centāmies dziedāt līdzi ar saviem vārdiem. Viesu namā mūs sagaidīja vietējie
muzikanti ar gruzīnu melodijām, viens no
mūziķiem spēlēja gruzīnu nacionālo instrumentu duduku, kas gatavots no aprikozes
koka. Mūsu saimniece bija parūpējusies par
svētku vakariņām, pat izcepusi milzīgu torti. Pēc vakariņām devāmies ekskursijā pa
naksnīgo Batumi. Pēc Mihaila Saakašvili,
kurš bija Gruzijas prezidents no 2004. lūdz
2013. gadam, iniciatīvas izveidots grandiozs jaunais Batumi centrs ar pasakainām
gaismas un mūzikas strūklakām, kinētiskām skulptūrām, greznām jaunceltnēm,
iespaidīgiem torņiem un debesskrāpjiem.
Promenāde gar jūras krastu stiepjas 15 km
garumā, tur pieejamas dažādas atrakcijas,
tirdziņi, strūklakas, darbojas panorāmas
rats…
6. septembrī ar saviem iemīļotajiem busiņiem dodamies ekskursijā uz Prometeja
alām un Martvili kanjonu. Priecājamies par
majestātiskajiem kalniem, klintīm, upēm,
ielejām. Brīnāmies par govīm, kazām un
cūkām, kas brīvi klejo pa ceļiem. Pusdienas baudām brīvā dabā, vietējais krodziņš
mums uzcepis gardu hačapuri ar sieru. Vakarā atgriežamies Batumi viesu namā. Protams, nobaudījām gan čaču, gan gruzīnu
vīnus un iepazinām Batumi naktsklubus.
Tā kā mums bija paredzēti divi koncerti,
notika arī kora un pūtēju mēģinājumi turpat

viesu mājas pagalmā. Kaimiņi nāca paskatīties un paklausīties, puišeļi līda pāri žogam.
7. septembrī dodamies uz Hulo, kur
paredzēts pirmais koncerts. Ceļš ļoti gleznains, vijas pāri kalniem un lejām, priecē
skaistie dabasskati, upes, ielejas, kalnu
ciematiņi. Pusdienojam pa ceļam restorānā
Šuahevi, nogaršojam harčo zupu, kas, pēc
restorāna īpašnieka vārdiem, gan neesot tik
asa kā parasti, jo mūsu vēderiem tā būtu
par stipru. Vēl neliels ceļa posms un esam
Hulo, kur mūs sagaida vietējie kultūras darbinieki. Koncerts notiek veclaicīgā kultūras
namā, kas nedaudz atgādina mūsu Operas
un baleta teātri. Pārģērbjamies savos jaunajos tērpos un pēc brīža jau koncerts var
sākties. Pēc pirmās daļas, kurā dzied mūsu
koris, dejo gruzīnu jauniešu deju kolektīvs.
Klausītājiem ļoti patīk dziesma Vāverīte
un mūsu vadītājas Agras Jankovskas komentāri. Arī pārējām dziesmām - Dziesmai
šodien liela diena, Dzimtā valoda, Precību
dancis u.c. - atsaucība ļoti liela.
Jauniešu deju kolektīva vadītājs brauc
uz nodarbībām 80 km no Batumi, valsts
rūpējas par tautas tradīciju saglabāšanu un
pilnībā dotē šo kolektīvu. Dejas ir ātras un
temperamentīgas, ar sajūsmu šo priekšnesumu vērojām no aizkulisēm. Pēc tam
muzicē mūsu pūtēju ansamblis, tad atkal
dejo jaunieši un nobeigumā dziedam kopā
ar pūtējiem. Vislielākās ovācijas izpelnās
gruzīnu dziesma Suļiko, ko nākas atkārtot
vairākas reizes. Koncertu filmē Adžārijas
televīzija, iespējams, būsim tikuši kādā vietējā ziņu pārraidē. Pēc koncerta braucam
vakariņās uz restorānu Šuahevi, kur mūs
sagaida restorāna īpašnieks, vietējie kultūras darbinieki un gruzīnu folkloras grupa
ar dziesmām un dejām. Pēc gardām vakariņām un daudziem tostiem notiek sadziedāšanās un dejas brīvā gaisotnē. Gruzīnu deju
soļus izmēģina gan mūsu kora vadītāja
A. Jankovska, gan mūsu brauciena organizators Juris Zālītis un citi dalībnieki, me-

toties trakulīgās dejās. Pēc sirsnīgām atvadām naktī atgriežamies savā viesu namā.
Nākamā diena mums ir mierīgāka. Viena daļa grupas dodas uz pludmali sauļoties un peldēties, pārējie apmeklē Batumi
Botānisko dārzu. Pievakarē visi braucam
iepirkties uz tirdziņu, nopērkam kādu labu
gruzīnu vīnu, čaču, garšvielas, riekstus,
medu, čurčhelas (rieksti vīnogu vai granātu sulā).
9. septembrī dodamies uz mūsu otro
koncertu Kobuleti, pa ceļam pusdienojam
kafejnīcā. Koncerts paredzēts estrādē jūras
krastā, kur ir ļoti laba akustika. Izpildām
visu mūsu repertuāru un vēl arī gruzīnu
dziesmu Aragvi. Koncertam pa vidu uzstājās arī ģitārists no Tbilisi ar gruzīnu melodijām. Visur tiekam uzņemti viesmīlīgi un
sirsnīgi, gruzīni vienmēr uzsver, ka Latvija
ir viņiem draudzīga valsts un mēs esam
viņu draugi.
10. septembrī braucām atkal pa pazīstamo kalnu ceļu, kas mūs aizved pie gleznainiem ūdenskritumiem. Dažas drosmīgākās
meitenes un puiši pat izpeldās lielākajā
ūdenskritumā. Turpat netālu pāri upei liecas carienes Tamāras tilts. Mūsu gids stāsta, ka turku kara laikā cariene Tamāra pavēlējusi uzcelt 28 šādus akmens tiltus. Paviesojamies arī vīndarītavā, kur top gardie
gruzīnu vīni, nokāpjam pagrabā, kur vīni
nogatavojas milzīgās koka mucās. Šajā
vīna darītavā viesojies arī bijušais Valsts
prezidents Andris Bērziņš, ko apliecina
fotogrāfija pie speciāli izveidotas sienas.
Ekstrēms piedzīvojums - brauciens pāri ielejai uz kalna virsotni ar vecu, aprūsējušu
gaisa tramvajiņu, kam durtiņas aizdarītas
ar drātiņām un kas bīstami šūpojas. Mūsu
meitenes šo piedzīvojumu nodēvē par nāves ieleju. Pēc tam dodamies atpakaļ uz
Batumi delfināriju, lai redzētu izslavēto
delfīnu šovu. Tajā uzstājas 4 dresētāji ar
8 delfīniem, izrādes beigās delfīni ar prieku apšļaksta tuvākajās rindās sēdošos tāda neliela atvēsinoša dušiņa. Vakarā svi-

nam atvadas no Batumi, jo nākamajā rītā
jau jādodas prom.
11. septembrī izbraukšana nedaudz aizkavējas, jo vienam busiņam radušās tehniskas problēmas. Tiek pieņemts lēmums,
ka puse kora brauks ar vienu transportlīdzekli uz Boržomi un Gori, bet otra puse
pievienosies, kad busiņš būs salabots. Paviesojamies Boržomi, nogaršojam dabisko
minerālūdeni - tādu, kāds tas tek no avota.
Nevarētu teikt, ka visiem garšo, bet kas
gan var aizstāt šādas dabas dāvanas! Laiks
pastaigai ir īss, jo  jāsteidzas uz Gori, kur
mūs jau nepacietīgi gaida turienes domes
deputāti - viņi augustā viesojās mūsu novadā. Gori mūs uzņem sirsnīgi un izvadā
ekskursijā pa Staļina muzeju. Grandioza
celtne vienam pretrunīgi vērtētam cilvēkam. Bet mūsu gide izteicās: - Lai kā arī
būtu, Staļins tomēr bija liela personība.
Gori deputāti mums nedaudz pastāsta
par savu pilsētu, aizved līdz domes ēkai,
ko cēluši vācu karagūstekņi pēc Reihstāga parauga. Nodziedam vairākas dziesmas
mūsu sagaidītājiem pilsētas skvērā pie
strūklakas. Draugi mūs uzcienā ar gardām
vakariņām un vēsu vīnu. Ēdam gruzīnu
nacionālo ēdienu hinkaļus (nedaudz atgādina pelmeņus, tikai lielākus), kas savīti kā
tūtiņas. Laiks paskrien nemanot, un mums
jau jādodas uz Tbilisi, kur lidostā satiekam
pārējos braucējus. Tad lidojums uz Rīgu,
un esam atpakaļ mājās.
Ceļojums bija bagāts ar jauniem iespaidiem, piedzīvojumiem un draugiem. Lielu
paldies sakām Salacgrīvas novada domei
un priekšsēdētājam Dagnim Straubergam,
deputātiem par finansiālu atbalstu. Ainažu kultūras namam un Ainažu pārvaldes
vadītājai Ilonai Jēkabsonei, J. Zālītim par
palīdzību brauciena organizēšanā un mūsu
novadniecei I. Volčekai un viņas komandai
par jauko un mīļo uzņemšanu.
Ainažu kora «Krasts» un
pūtēju ansambļa «All Remember» vārdā Inta Briģe
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Virtuālā
ekspozīcija
muzejā

Noslēgusies Salacgrīvas muzeja virtu
ālās ekspozīcijas izveides otrā kārta. Tā tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
1300 eiro atbalstu. Tāpat kā pagājušajā
gadā ekspozīcijas turpinājums Salacgrīvas
muzeja dārgumi stāsta par pilsētu senāk un
tagad tapis sadarbībā ar IK Strīms īpašnieku Raimondu Straumi, kurš apstrādāja un
ievadīja muzeja darbinieku sagatavoto informāciju. Pašvaldība finansēja datora un
monitora iegādi, bet koka statīvu tehnikas
uzstādīšanai izgatavoja SIA MEDAGAS.
Virtuālā ekspozīcija apskatāma publiski
pieejamā datorā muzeja vestibilā. Visus
materiālus angļu un krievu valodā tulkojusi svētciemiete Irina Smirnova.
Viena no ekspozīcijas daļām Salacgrīva
tagad un agrāk ir stāsts par to, kā Salac
grīvas ielas, nami un kultūrvēstures pieminekļi izskatās tagad un kā tie izskatījušies
agrāk. Nu Salacgrīvas 52 objektiem (ielām,
namiem, vēstures pieminekļiem) pievienojušās kultūrvēsturiskās vietas - baznīcas,
muižas un viens pilskalns - arī citur novadā, piemēram, Ainažos, Vecsalacā, Svētciemā un Liepupē. Attēliem izmantotas
fotogrāfijas no muzeja krājuma un šovasar
tapušās. Tās uzņēma salacgrīviete Daiga
Kalniņa, ar kuru muzejam bijusi veiksmīga un regulāra sadarbība dažādos projektos. Pie katras fotogrāfijas ir īss apraksts,
kā objekts vai vieta izskatījās agrāk un kā
tagad, kā arī koordinātas. Objektu atrašanās vieta redzama arī Google kartē.
Otrā ekspozīcijas daļā - Salacgrīvas
muzeja dārgumi - tiek izmantota tā muzeja krājuma daļa, kas līdz šim nav bijusi
apskatāma. Galvenokārt tās ir fotogrāfijas
un dokumenti, nedaudz arī iespieddarbi un
priekšmeti, piemēram, interesantākais no
arheoloģijas kolekcijas. Ekspozīcija stāsta
gan par seno vēsturi, gan novadu šodien.
Šogad sadaļām Senākās liecības, Pilsētas dibināšana, Ielas un nami, Osta, Bāka,
Kūrorts, Laivas un kuģi, kā arī Zaļais novads, Izklaide un Foršas bildes pievienojušās Izglītība jeb No pamatskolas līdz ģimnāzijai, Mans dievnams, Tilti un Saviesīgā
dzīve. Ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem iesākta sadaļa Novadnieki. Izstrādātas
arī divas viktorīnas par tēmām Senie laiki
un Salacgrīva.
Darbs pie virtuālās ekspozīcijas nav
noslēdzies. Ir iecere papildināt sadaļas Novadnieki, Nodarbošanās un Tagad un agrāk.
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja

2016. gada 21. oktobris

Rudens
Lauvās
Līdz ar lapu zeltu un rudens vēja brāzmām arī mēs, lauvieši, esam sākuši šī
gada pēdējo darba cēlienu. Visu septembri un oktobri cītīgi strādājam pie izstādes Kad gadiem es pāri skatos…, kas būs
veltīta tautas nama ēkas 80 gadu jubilejai.
Tiek liktas kopā fotogrāfijas, sākot no
1936. gada un beidzot ar mūsdienām, un
uzklausīti atmiņu stāsti. Vēl tikai mazliet,
un 19. novembrī visi tiek gaidīti uz izstādes atklāšanu.
Bet oktobri sākām ar viesošanos pie ļoti
jauka un pozitīva cilvēka - Umurgas pagasta Jaunozolu saimnieces, plašāk pazīstamas kā televīzijas šova par īstajām latvju
saimniecēm pirmās sezonas uzvarētājas
Sarmītes Brūveres. Lai gan laikapstākļi
todien nelutināja, viņa izrādīja savu briežu dārzu un pārējos mājdzīvniekus. Tā kā
briežiem patlaban ir kāzu laiks, klausoties
buļļu auros, jautās dabas pirmatnējā un pat
mazliet baisā elpa. Uz sevi paskatīties lepnie dzīvnieki gan ļāva tikai no attāluma.
Ja kāda ziņkārīga briežu jaunkundze sagribēja ar mums padraudzēties, viņas bara
kungs tūlīt ieviesa kārtību un aiztrenca to
atpakaļ. Beidzot gan dažas nepaklausīgās
dāmas pagodināja mūs ar savu klātbūtni.
Pēc briežu dārza apskates sēdējām lapenē un runājāmies ar saimnieci gan par

Sliktie laikapstākļi netraucēja lauviešu viesošanos Umurgas pagasta Jaunozolos

briežiem, gan bioloģisko saimniekošanu,
tāpat par tēju un smērīšu gatavošanu, kā
arī dažādām dzīves gudrībām. Protams,
gribējām arī zināt par šovu un tā aizkulisēm. Dāvanai katram no mums tika Sarmītes vāktā un glīti iefasētā zāļu tēja. Pēc
sarunas tikām iepazīstināti ar pārējiem
sētas iemītniekiem, proti, zirgiem un ponijiem. Vienam no zirgiem ir pat darbavieta - Vaivaru rehabilitācijas centrs. Neskatoties uz lietu un vēju, kas mūs pavadīja,
mājās devāmies, saimnieces sirsnības un
gaišuma apstaroti, ar domu, ka šī ir tā vieta, kur gribas atgriezties.

Mūsu jaunā paaudze ir izaugusi un
katrs sācis staigāt savu dzīves ceļu. 5. novembra vakarā atpūtas vakarā Nāc gadu
spietā veldzēties aicinām jauniešus sanākt
kopā un atcerēties Dienas centrā pavadīto
laiku, kā arī dalīties ar piedzīvoto un sasniegto pēdējos piecos gados.
Kā jau iepriekšējos divus gadus arī šogad biedrība izsludina aptauju Lauvu labais gariņš. Lūdzu, padomājiet un nobalsojiet līdz 1. decembrim par saviem izpalīdzīgajiem un gādīgajiem līdzcilvēkiem.
Indra Kauliņa

Mākslas, dzejas un dāliju zelts
Tūjas Zinību centrā

17. septembra rīts Tūjas Zinību centrā ienesa radošu darbošanos.   Šoreiz Tūjā viesojās mūsu un Limbažu novada
gleznotāji ar līdzpaņemtajiem
darbiem, kas tapuši vasaras
plenērā Ainažos. Tieši šogad
Ziemeļvidzemes mākslinieku
apvienība, darbojoties plenēros, sasniegusi zīmīgu atskaites punktu - divdesmitgadi.
Izstādē eksponēti 29 darbi, kas gleznoti eļļā, akrila un
akvareļtehnikā. Darbu sižetos
mūs uzrunā stāsts par Vidzemes jūrmalu, sirdij baudījumu
dod klusā daba, ainavas un
ziedu motīvi. Tās darinājuši Tūjā mūsu un Limbažu novada gleznotāji
14 meistarīgi gleznotāji.
Tā kā septembris ir arī Dzejas dienu mē- visiem, kuru darbi pie mums, Tūjas Zinību
nesis, izstādes atklāšanā māksliniekus ar centrā, būs skatāmi visu oktobri: Sandrai
savu darbu lasījumu sveica dzejniece Lidija Lagzdiņai, Veltai Kupcei, Indrai Laurai
Bērze. Rudenīgu noskaņu pasākumam pie- Lazdiņai, Ērikai Zusterei, Uldim Zusteram,
šķīra vairāk nekā 30 šķirņu burvīgu dāliju Ditai Veģei, Egilam Skujam, Sandrai Ūdizstāde, novadnieces Olgas Lūses lolojums. rei un Laimai Skrīvelei! Izstādes atklāšanā
Atmiņās par pavadīto laiku vasaras plenē- māksliniekus sveica arī Liepupes pagasta
ros un mākslas darbu rašanos dalījās glez- pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis.
notāji Juris Bindemanis, Aivars Romanov
Turpinoties sarunām ar māksliniekiem,
skis, Jureta Dobenberga, Harijs Mednis, baudot cienastu un īpašo gaisotni, tapa paAldonis Cīrulis, kuri šai procesā piedalī- liekošs fotostāsts par šo piepildīto dienu,
jušies no paša pirmsākuma. Īpašs paldies kas būs apskatāms Tūjas bibliotēkas info

stendā. Tā autore ir novadniece, lasītāju
kluba aktīviste Astra Tomsone. Par pasākumu Astra teica: - Ar vairākiem māksliniekiem tikos pirmoreiz, bet sarunas pozitīvajā
gaisotnē raisījās kā ar seniem paziņām.
Paldies visiem, kuri līdzdarbojās, palīdzēja, sponsorēja, atnāca! Izstāde būs apskatāma vēl visu oktobri, par apskates laiku
sazinoties darbdienās ar Tūjas bibliotēku.
Zeltīte Millere,
Tūjas bibliotēkas vadītāja,
64032172

Klāras Grundšteines
LĪNIJAS

Izstādes atklāšanā māksliniecei netrūka ne ziedu, ne laba vēlējumu

16. septembrī Salacgrīvas muzejā atklājām jaunās mākslinieces Klāras Grund
šteines zīmējumu izstādi LĪNIJAS. Kaut
darbi vispirms vedina uz domām par ab
strakto mākslu, tās ir reālas, no dabas zīmētas klusās dabas. K. Grundšteine tās
veidojusi, izpētot uzstādītu un apgaismotu
stiepļu vijumus un to mestās ēnas, tehniski apvienojot ogles un grafīta zīmējumus,
tonāli tos variējot no melna līdz baltam un
iekļaujot visas pelēkā gradācijas…Līnija
maina savu būtību. Līnija kļūst par ob
jektu.
K. Grundšteine 2006. gadā beigusi

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu
un 2014. gadā ieguvusi Latvijas Mākslas
akadēmijas humanitāro zinātņu maģistra
grādu vizuāli plastiskajā mākslā grafikā.
Šobrīd strādā par pasniedzēju topošajiem
reklāmas dizaineriem Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā. Klāras un muzeja
sadarbība nozīmē iespēju autorei sarīkot
pirmo personālizstādi, bet muzejam - atklāt jaunu, talantīgu un radoši domājošu
personību, kas atgriezusies savas vecvecmāmiņas dzimtajā pilsētā - Salacgrīvā.
Ieva Zilvere,
Salacgrīvas muzeja vadītāja
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Ķirbju ceļš uz Brīzi

Ļoti sirsnīga un atmiņu stāstījumiem bagāta bija šī tikšanās

Mēdz uzskatīt, ka pirms mūsu ierašanās šajā pasaulē Dievs jau lielajā Likteņa grāmatā ierakstījis gan mūsu katra
dzīves ceļa līkločus un cilvēkus tajā, gan
arī mūsu profesiju. Skolotāja profesija ir
īpaša. Skolotājs, dodot no sevis labāko,
iedvesmo bērnus mācīties un palīdz viņiem piepildīt savus sapņus. Aristotelis
savulaik teicis: - Skolotājs, kam bērni ir
pateicību parādā par labu audzināšanu,
ir godājamāks par vecākiem, kuriem bērniem ir jāpateicas vienīgi par savu nākšanu pasaulē: viņi ir dāvājuši tikai dzīvību, bet citi - labu dzīvi.
Skolotājs ir tā profesija, bez kuras neviens no mums nespētu iztikt, jo skolotājs
ir cilvēks, kas jau no bērnības apmāca,
spēj audzināt un iemācīt gan zinātniskas
lietas un teorijas, gan dzīvei nepieciešamās zināšanas. Skolotājs patiesībā arī ir
atbalsts un cilvēks, kas centīsies no mums
izspiest pašu labāko, lai mēs panāktu to,
ko spējam. Skolotājs ir tas, kuram beigu
beigās mēs pasakāmies par sniegtajām zināšanām un atbalstu.
Saulainā oktobra pēcpusdienā, kad
Salacgrīvas vidusskola gatavojas savas
95. dzimšanas dienas svinībām, sākumskolas pedagogi uzaicināja uz skolu savus bijušos, bet nu jau pelnītā atpūtā aizgājušos kolēģus. Šāda tikšanās veidojas
par tradīciju. Šoreiz iemesls bija vēlme
uzzināt par skolu to, kas mums, strādājošiem skolotājiem, nav zināms vai arī
pašiem aizmirsies. Tiekoties aci pret aci,
iegūstam informāciju no pirmavotiem.
Tikšanās sākumā notika savstarpēja ap-

dāvināšanās. Pensionētie skolotāji dāvināja katrai klasei ziedošu rudens puķu
podiņu, savukārt skolēni bija sagatavojuši kļavu lapu pušķīšus un apsveikumus,
bet direktore katrai uzdāvināja pa saulainai krizantēmai. Pie kafijas un tējas tases
un atnestajiem cienastiņiem raisījās sarunas. Pensionētā skolotāja Dzidra Gīze visus uzaicināja nodziedāt divas ļoti senas
dziesmas, kas viņas ģimenē tiek dziedātas no paaudzes paaudzē. Kundzes dalījās
iespaidos par savām darba gaitām Salacgrīvas vidusskolā. Kopīgi noskaidrojām,
kuros kabinetos strādājuši skolotāji. Šī
informācija mums ir ļoti svarīga, jo projektu nedēļas laikā arī skolēni veic izpēti, gatavo informāciju par katru kabinetu
skolā. Skolotāja Maiga Linde eksaminēja
savas bijušās audzēknes, tagadējās skolotājas, uzdodot asprātīgus jautājumus.
Katra sirmā kundze vēlējās kaut ko pastāstīt. Stundas aizskrēja kā sekundes, tik
daudz vēl palika neizteikta un neizrunāta.
Kundzes vēlējās arī aiziet uz savām klašu
telpām. Skolotājam nekad nav laika. Tas
pierādījās arī šajā dienā, kad vēl gribējās dalīties atmiņās par to labo, par darbu skolā, savstarpējām attiecībām gan ar
kolēģiem, gan ar skolēniem. Bet vēl jau
būs citas tikšanās reizes. Paldies Dzidrai
Gīzei, Lidija Bergšteinei, Maigai Lindei,
Rasmai Liepiņai, Ritai Vinterei, Edītei
Liedeskalniņai, Ligitai Ķūrenai un Viktorijai Brīnumai!
Lolita Valaņina,
skolotāja

Pašu audzētie ķirbji nu atraduši ceļu pie senioriem Brīzē

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv
jau vairākus gadus rīko akciju Labo darbu
nedēļa, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. Labo darbu nedēļā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais
ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam
pensionāram mājas darbos vai vienkārša
aprunāšanās, daudzdzīvokļu piemājas teritorijas sakopšana, rūpes par dabu, dzīvniekiem utt. Palīdzēt - tas var būt patīkami, aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi grūtos
brīžos. Palīdzība vairo arī prieku un gandarījumu pašam palīdzētājam. Tā domā arī
Salacgrīvas vidusskolas 3.a klases skolēni
un viņu audzinātāja. Nav jāgaida Labo
darbu nedēļa, lai paveiktu kaut ko labu,
kas sniedz gandarījumu gan saņēmējiem,
gan pašiem darītājiem, devējiem.
Tā 30. septembra rīta pusē skolēni devās uz sociālās aprūpes un rehabilitācijas
kūrortviesnīcu Brīze, lai sveiktu seniorus
Starptautiskajā veco ļaužu dienā, kas ir
1. oktobrī. Skolēniem līdzi bija dāvanas dažāda lieluma ķirbji. Katru pavasari bērni
kaut ko iesēj podiņos, izaudzē stādiņus, izstāda pie savas mājas un vasarā kopj, veic
pētījumus. Šajā pavasarī skolēni paši ierosināja iesēt ķirbjus, visu vasaru tos audzēt,
kopt, pētīt, bet rudenī katrs pa vienam
ķirbim ziedotu vecajiem ļaudīm. Sacīts,

darīts. Ķirbji izauguši dažādi. Kādam tik
liels, ka līdz skolai nebija iespējams nogādāt, kādam tāds, ka var saņemt divās
plaukstās, bet lielākā daļa ķirbju bija tādi,
ka paši audzētāji spēja panest. Galvenais
nav izaudzētā ķirbja lielums, bet mērķis,
kāpēc tas tika darīts. Tad nu visi tika nogādāti Brīzē. Skolēni seniorus sveica ar
skanīgām dziesmām, dzejolīšiem, flautas
spēli. Šajā dienā kādai no kundzēm bija
dzimšanas diena. Nodziedājām Daudz
baltu dieniņu… Šī diena bija svētki arī tur
dzīvojošām skolotājām un Ligitai Jirgensonei. Skolēnu ciemošanās pie senioriem
notiek vairākas reizes gadā. Nākamā noteikti būs Mārtiņdienā. Mēs esam tur gaidīti. To jūtam, savu priekšnesumu laikā
ieskatoties šo cilvēku acīs, kurās redzamas
asaras, ieklausoties viņu viedajos vārdos.
Bērni mācās cienīt vecākus cilvēkus, mācās būt iejūtīgāki, izpalīdzīgāki. Skolēniem kopā ar saviem ķirbjiem bija iespēja
izbraukt ar nesen atklāto jauno liftu. Salacgrīvā nekur citur šāds pārvietošanās
veids nav iespējams. Pēc uzstāšanās skolēni tika cienāti ar tēju un kūkām. Paldies
Ligitai Jirgensonei! Paldies Mārai un Jurim Maksimoviem par sadarbību! Paldies
skolēnu vecākiem, kuri atbalsta mūs šajos
labajos darbos!
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Putnu vērošanas dienā

Miljoniem gājputnu rudenī šķērso Eiropu, lai dotos uz
ziemošanas vietām Āfrikā.
BirdLife International, Latvijas Ornitoloģijas biedrība,
Dabas aizsardzības pārvalde
un Latvijas Vides aizsardzības fonds aicināja būt par
liecinieku putnu migrācijas
burvībai 1. un 2. oktobrī Eiropas putnu
vērošanas dienās. Ikvienam bija iespēja
pievienoties vairāk nekā 30 bezmaksas
pasākumiem dažādās Latvijas vietās. Arī
Salacgrīvas novadā katru gadu ir iespēja
kopā ar speciālistiem vērot migrējošos
putnus, tos noteikt un uzskaitīt.
2. oktobrī, spītējot lietainajam svētdienas rītam, pie randu pļavām pulcējās
lieli un mazi, lai dotos izzinošā ekskursijā
kopā ar ekskursijas vadītāju Dagni Mukānu. Mērķis - vērot un uzskaitīt putnus.
Ja ekskursijas sākumā likās, ka nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ varēsim ieraudzīt
maz putnu sugu, tad, staigājot pa pļavām,
uzmanīgi ieklausoties un vērojot, jau
nepilnas stundas laikā varējām ieraudzīt
vairāk nekā 20 dažādu putnu sugu. Gan
bērniem, gan pieaugušajiem prieks bija
ieraudzīt lielos baltos gārņus. Uzkāpjot skatu tornī, tos varēja vērot ilgstoši,
jo gārņi sevi izrādīja, ilgu laiku pozējot
putnu vērotājiem. Gaisā pacēlās arī tum-

ši zivju gārņi. Garām
lidoja ziemeļu gulbju
bari. Pēc diezgan lielā vēja un viļņiem iepriekšējās dienās svētdienas rītā jūras krastā
pulcējās pat vairāk
nekā tūkstotis citu putnu. Vērīgākie varēja
ieraudzīt vismaz 7 zosis, kas atpūtās niedrēs
jūras krastā, garām palidoja pa kādai žagatai,
pa pīļu bariņam un citi
putni, kuri tika noteikti Ar lielu interesi bērni un pieaugušie vēroja apkārtni
ar binokļu palīdzību.
Pie putnu vērošanas torņa visi varēja pie- barošanās tīklus, kuros ķēdēm vismaz
dalīties izzinošās darbnīcās ar Intu Somu. viens posms ir kopīgs. Varējām pārlieVarējām gan uzzināt daudz jauna, gan cināties, kas notiek, ja dabā tiek izmesti
pārbaudīt, ko jau zinām par putnu dzī- celofāna maisiņi un citi atkritumi. Pāris
vi, mājvietām, barošanos. Aizraujošākā stundu pagāja nemanot. Neviens noteikti
laikam bija spēle par barošanās ķēdēm. neuztraucās par lietu, bet novērtēja visu
Dabā tās savā starpā krustojas un veido pozitīvo, ko katram deva šis svētdienas

rīts, atrodoties dabā. Visi saņēma nelielas balviņas. Jauki, ka starp interesentiem
šajās ekskursijās ir arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni, vairāk gan sākumskolas
audzēkņi, viņu ģimenes locekļi.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas skolotāja
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Rudens
Sprīdīšos
Rudens veco ļaužu mītnē Sprīdīši iesākas ar Starptautisko veco ļaužu dienu
1. oktobrī. Tā kā mums ir ilggadēja draudzība ar mūziķiem no Smiltenes, šoreiz
muzikālo priekšnesumu izdomāja pansi
onāta iemītnieki. Katram iestādē dzīvojošajam bija jāpasaka sava mīļākā dziesma,
tā veidojot svētku programmu. Vēlamo
dziesmu saraksts tika nosūtīts grupai
Sandra un draugi.
Diena atnāca saulaina, visi gatavojās svētkiem un pēc pusdienām kopā ar
mūziķiem tika izdziedātas pašu izvēlētās
dziesmas. Kā jau svētkos pienākas, katrs
iemītnieks tika pie darbinieku pagatavota
uztura bagātinātāja no pašu lasītām dzērvenēm, medus un ķiplokiem, lai būtu laba
veselība un spētu turēties pretim rudens
vīrusiem. Koncerts visiem patika, muzikantiem tika iestādes iemītnieka Anda
gatavotie trauciņi un darbinieku sarūpētie
ziedi. Paldies iemītniekiem par atsaucību
un darbiniekiem par darbu šajos svētkos!
Tā kā cilvēki nevar dzīvot izolēti no
citiem un vienmēr kāds grib kādu iepriecināt un dalīties, šajā reizē vēlamies lielu
paldies pateikt visiem tiem labajiem cilvēkiem, ar kuriem jau no pavasara mums
ir bijusi sadarbība. Paldies Veltas kundzei
no Svēteļiem, zv.s. Bute, Mārai Seinasei,
Edītei Majorei, Liesmai Šternai, Andrim
Celmiņam. Liels paldies mūsu novada
kārtībniecei Gunitai Bisniecei, kura mūs
nekad neaizmirst. Protams, paldies darbiniekiem, kuri vienmēr dalās ar savām
dārza veltēm ar mūsu klientiem.
Anita Lūse

2016. gada 21. oktobris

Tikšanās ar Salacgrīvas novada
kārtībnieci Gunitu Bisnieci

1. oktobrī aicinājām uz Salacgrīvas
bibliotēku kārtībnieci Gunitu Bisnieci, lai
viņa pastāstītu, ko izdevies paveikt kopš
2012. gada, kad Salacgrīvas domē tika
izveidota Sabiedriskās kārtības nodaļa,
kā veidojusies kārtībnieku un novada iedzīvotāju sadarbība līdz šim un kas ir tās
lietas, ko iespējams pilnveidot un attīstīt.
Gunita pastāstīja par kārtībnieka darba ikdienas praktisko pusi. Ar piemēriem viņa
ieskicēja, ko nozīmē pienākums kontrolēt
Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu ievērošanu par teritoriju kopšanu,
atkritumu apsaimniekošanu, organizēto
ielu tirdzniecību un dzīvnieku turēšanu.
Īpaši spraigas diskusijas ar pasākuma dalībniekiem izvērtās par atkritumu dedzināšanu kaimiņu sētās, par bērnu rotaļu laukumu inventāru bojāšanu un par mājsaimniecības atkritumu izmešanu publiskajos
konteineros. Gunita aicināja būt atbildīgiem un ziņot par jebkādu šādu vērojumu,
zvanot 26443894 vai 25636008.
Pasākuma dalībnieki secināja, ka par
daudzām novada un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu iniciatīvām daļa novada iedzīvotāju nav informēti. Nepieciešams vairāk domāt par cilvēku informēšanu un izglītošanu šajā jomā. Skolēniem
noteikti jādalās ar skolā iegūtajām zināšanām un jāizglīto arī citi ģimenes locekļi
par šiem jautājumiem, savukārt pašvaldībai vairāk jāpopularizē tādas iniciatīvas kā
EKO soma, kas ir bezmaksas pakalpojums
un pieejams jebkuram. EKO soma - ērtākai šķirošanai! Krāj šķirošanai paredzētos

atkritumus EKO somā! Novieto
pilnu EKO somu brīvi pieejamā
vietā pie savas privātmājas (piemēram, pie sadzīves atkritumu
konteinera, sētas, vārtiņiem), un
ZAAO to iztukšos bez maksas!
Lai nezustu azarts un iegūtu
jaunu enerģiju amata pienākumu
veikšanai, Gunita iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. No
2010. gada viņa piedalās Sieviešu dienas rallijā. Šajā gadā viņai
izdevies iegūt 8. vietu 702 ekipāžu konkurencē. Viņa vairākkārt
piedalījusies arī biatlona sacensībās Ainažos. Gunita līdzcilvēku atzinību ieguvusi par darbošanos biedrībā Mēs Korģenei. Tā
nepārtraukti domā par attīstības
iespējām. Viens no pēdējiem sasniegumiem ir finansējuma iegūšana no Teterevu fonda, par ko
iegādāts tehniskais aprīkojums
un inventārs. Šajā gadā būts arī
Labsajūtas nometnē Valmierā,
kuras mērķis ir atrast labsajūtu,
to izbaudīt, ielikt ceļasomā, pa- Gunita labrāt stāstīja par saviem vaļaspriekiem, viens
ņemt līdzi un dalīties ar citiem. no tiem ir piedalīšanās Sieviešu dienas rallijā
Un tas tiešām Gunitai ir izdevies. Diskusijas laikā viņa pilnībā mūs spaidos par redzēto un piedzīvoto kādā no
pēdējiem ceļojumiem vai ar savu talantu
aizrāva ar savu dedzību un varēšanu.
Mēneša pirmajā sestdienā aicinām uz bib- iepriecināt pārējos novadniekus, aicinām
liotēku mūsu aktīvākos novadniekus un iesaistīties bibliotēkas organizētajās aktālākus viesus, lai dalītos ar zināšanām tivitātēs! Iespējams, kādā no nākamajām
un iedvesmotu cits citu. Ja arī tev ir kāds reizēm tieši tu būsi šīs slejas varonis.
Anita Liepiņa
interesants hobijs, esi gatavs dalīties ie-

Invalīdu biedrības septembra pasākums

Invalīdu biedrībai Salaca 2015 vasara aizgājusi ātri un nemanāmi, jo lielāko
laiku tajā aizņēma darbs. Biedrības vadītājs Imants Dambis par to nesūdzas,
bet priecājas, jo katrs īstenotais projekts,
padarītais darbs rada sakārtotāku vidi un
laimīgākus cilvēkus. Bet šoreiz ne par to
ir stāsts. Rakstu par saulainu atvasaras
dienu, 13. septembri, kuru kolektīva saliedēšanas pasākumā baudīja Salacgrīvas
novada invalīdu biedrība. I. Dambis kopīgās sporta un prāta spēlēs bija pulcējis
novada invalīdus.
Bumbiņu mešanā 1. vietu ieguva An
dris Celmiņš, 2. izcīnīja redzes invalīde
Ruta Smerutkina, 3. vietā Imants Grants.
Šaušanā ar pneimatisko šauteni 1. vieta Staņislavam Lontonam, otrais - Igors
Grundmanis un trešais Andris Celmiņš.
Viktorīnu par Latvijā dzīvojošajiem un
ielidojošajiem putniem bija sagatavojusi Dace Dambe. Viszinošākais par putnu
dzīvi bija Andris Celmiņš, 2. vietā Vera
Rebāne, 3. - Kārlis Tamisārs. Visi minētie uzvarētāji saņēma biedrības piešķirtos
diplomus.
Tad visiem par pārsteigumu mūsu invalīdu pulkam pievienojās 20 invalīdu
no Saldus novada. Kopīgās sarunās viesi pastāstīja par savu novadu un biedrību, savukārt mēs par savējo. Gan mums,
gan ciemiņiem ļoti garšoja pavāres Vijas
Ozolas gardā zivju zupa un sarūpētais

Salacgrīvieši kopā ar draugiem no Saldus

cienasts, un kopdziedāšana ar muzikantu Albertu Rebānu nevarēja vien rimties.
Noslēgumā abas biedrības sarosījās kopīgai fotogrāfijai. Saldenieki mūs uzaicināja
nākamgad viesoties pie viņiem un darboties rehabilitācijas pasākumos kopā.
Sajūtām pārbagātā diena pēc septiņu
stundu kopābūšanas beidzās ar sajūsmu.

Visi invalīdi tika izvadāti pa mājām, bija
priecīgi un pateicīgi par jauko pasākumu
dabā.
Runā, ka pilnīgai laimei cilvēkam ir
nepieciešamas tikai dažas lietas - kāds,
kuru mīlēt, darbs, ko darīt, un kaut kas,
uz ko cerēt. Darbs, ko darīt, mums ir, tātad daļa no laimes arī. Mēs ticam, ka arī

mīlestība un cerība caurvij katra dzīvi, lai
mēs būtu skaisti, radoši un laimīgi.
Aicinām un gaidām novada invalīdus
biedrībā Salaca 2015! Kopābūšana nāks
par labu ikvienam! Biedrības vadītāja
Imanta Dambja telefona nr. 26067847.
Faina Mennika

APTAUJA GADA SALACGRĪVIETIS 2016
Tuvojoties Latvijas valsts jubilejai, mēs pārskatām šī gada darbus, sasniegumus un
rezultātus, ar ko lepojamies paši un līdz ar to dodam pienesumu mūsu Latvijai.
Katram darbam un katram sasniegumam pamatā ir cilvēks. Gada cilvēks - gada salacgrīvietis, kurš pelnījis saņemt visu mūsu atzinību un novērtējumu. Aicinu būt aktīviem savas pilsētas patriotiem un piedalīties aptaujā Gada salacgrīvietis 2016.
Arī šogad saskaņā ar jūsu aizpildītajām anketām uzvarētāji var būt vairāki, pārstāvot
dažādas jomas.
Nosauciet, jūsuprāt, uzņēmīgāko, populārāko un rosīgāko Salacgrīvas cilvēku
2016. gadā, pamatojot - kāpēc?
_______________________________________________________________
(Vārds, uzvārds)

Pamatojums - kāpēc?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Anketu pieteica

_____________________________________

Anketas pieejamas Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvas kultūras namā, Salacgrīvas vidusskolā, Salacgrīvas bibliotēkā, JIC Bāka, mūzikas skolā, Tūrisma informācijas
centrā, bērnudārzos.
Anketu iespējams aizpildīt mājaslapā www.salacgriva.lv.
Elektroniski aizpildītās anketas varat sūtīt uz e-pasta adresi ilga.tiesnese@salacgriva.lv.
Anketas jāaizpilda līdz 11. novembrim.
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Jauka rudens nedēļa kopā ar
vācu draugiem Salacgrīvā

No 13. līdz 19. septembrim Salacgrīvas
vidusskolā viesojās 11 skolēnu un 2 skolotāji no sadarbības skolas Handevitā (Vācijā). Uzreiz gribu sākt ar paldies skolēniem
un viņu ģimenēm, kas bija piekrituši uz
nedēļu uzņemt savās mājās vienu jaunieti:
Signei Zvejniecei (8.a), Lindai Priekulei,
Elīnai Staltei, Rihardam Bendrātam (8.b),
Alitai Numurei, Elvitai Zabrovskai (9.a),
Alīnai Balodei, Katrīnai Katei Vilkaušai,
Kitijai Rubinai, Ralfam Vasilam, Ilmāram
Vīksnam, Jānim Ozolam (9.b). Bez šīm
ģimenēm projekts nevarētu notikt, jo pēc
līguma paredzēts, ka skolēni dzīvo ģimenēs, lai vairāk runātu angliski un labāk
iepazītu sadzīvi. Diemžēl nav daudz ģimeņu, kas vēlētos uzņemties šīs rūpes, tāpēc
šogad plānojām uzņemt tikai 12 skolēnu.
Nedēļu ilgās rūpes atmaksājas pavasarī,
kad skolēniem ir pilnībā apmaksāts brauciens uz Vāciju. (Noskaidroju, ka vācu
skolēni, braucot pie mums, katrs maksā
85 eiro).
Nedēļu mūs pavadīja skaisti laikap
stākļi, skolēni apmeklēja stundas kopā ar
saviem jaunajiem draugiem, kopīgi vingrināja mēli angļu valodā ar A. Gromovas-Ķūrenas 11. un 9.b klašu skolēniem,
zīmēja melnbaltos zīmējumus pie I. Rozenbergas, muzicēja pie I. Strantes, paši
mēģināja dziesmu, gatavoja prezentāciju,
ar ko iepazīstināja astotklasniekus - potenciālos projekta dalībniekus nākamgad.
Apciemojām AS Brīvais vilnis, nodegustējām arī zivis, kā vienmēr uz urrā pagāja
vakars kopā ar Cielavas spēlmaņiem, bet
visaizrautīgākais bija vakars JIC Bāka, kur
kopā ar centra aktīvistiem pārdomātās nodarbēs tika pavadītas 7 (!) stundas (paldies
jauniešiem un vadītājām!). Skolēniem bija
ko turēt svešvalodu jomā. - Pirmajā dienā bija mazliet grūti pierast, ka ir mājās
vēl kāds cits cilvēks, kurš nerunā latviski. Daudzreiz bija grūti atrast pareizos
vārdus angļu valodā. Nācās arī padaudz
skaidrot vāciešiem, ko mēs sakām, jo viņi
dažus vārdus nesaprata. Pēdējās dienās

Salacgrīvieši kopā ar Handevitas skolēniem un skolotājiem

jau likās vieglāk, jo visi jau bija apraduši, ka visu laiku jārunā angliski, - atzīst
Kate Katrīna. Pirmajā rītā skolā direktore S. Šlekone viesiem atviegloja koncentrēšanos uz angļu valodu, jo apsveikuma vārdus teica vāciski! Toties domes
priekšsēdētājs D. Straubergs pieņemšanā
domē lika visiem klausīties uzmanīgi, lai
saprastu, ko gan te šajā novadā īsti dara.
Tā kā nepaspējām apciemot nēģu zvejniekus, paciemojāmies pilsētas muzejā, kur
Ie. Zilveres vadībā viesi uzzināja, kā tiek
ķerti nēģi. Viņi izbrauca arī divās ekskursijās - tradicionāli uz Cēsīm un aizbraukšanas dienā uz Rīgu. Viesošanās sakrita ar
skrējiena Trīs tilti jubileju. Tajā piedalījās
5 skolēni un abi vācu skolotāji, Nikolass
pat izcīnīja 3. vietu 7. - 8. klašu grupā.

Svētdiena kā vienmēr bija ģimeņu ziņā,
daudz laika jaunieši pavadīja kopā pie jūras.
Viens no iemesliem, kāpēc jaunieši
piesakās šajā apmaiņas programmā, ir
iegūt jaunus draugus un nostiprināt prasmes angļu valodā. Domāju, ka tas arī ir
izdevies, jo, atvadoties lidostā, jaunieši
ilgi nevarēja šķirties. Daudzi varētu pievienoties Katei: - Atskatoties uz visu, kas
noticis, esmu priecīga, ka nolēmu pieteikties apmaiņas programmai ar vāciešiem.
Visu programmas nedēļu darāmā netrūka.
Ja varēšu arī nākamgad piedalīties, būšu
ļoti laimīga. Viņas viedoklim pievienojas
Linda: - Šis projekts man palīdzēja attīstīt
angļu valodas prasmes, ieguvu vienreizēju
pieredzi, ļoti jaukus draugus, kā arī jau-

nus piedzīvojumus. Sākumā bija grūti, bet
ar laiku tas pārgāja un, kad pirmdien devāmies uz Rīgas lidostu pavadīt vācu skolēnus, izplūdām asarās, jo bija ļoti skumji
atvadīties. Nevaru sagaidīt pavasari, kad
atkal satikšu draugus un varēšu iepazīt
Vācijas tradīcijas, skolu, ēdienu un valodu. Arī Rihards, kurš sākumā šaubījās, vai
varēs uzņemt viesi, atzina, ka piedalīšanos
nemaz nenožēlo un tāpat kā meitenes ar
nepacietību gaida pavasari. Nobeigumā
vēlos pievienoties Lindas teiktajam: - Noteikti ieteiktu visiem izmēģināt šādu iespēju, jo tas patiešām ir aizraujoši un tā
vērts! Paldies kolēģiem par atbalstu!
Kopā ar jauniešiem nedēļu pavadīja
Inta Cirša,
projekta koordinatore

Noslēdzies jauniešu literāro darbu
jaunrades konkurss
11. oktobrī ar sarīkojumu Liepupes vidusskolā noslēdzies jau ceturtais jauniešu
literāro darbu jaunrades konkurss. Šā gada
tēma - Vēstule skolotājam.  Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu radošo darbību un
vērtību apzināšanos, rast iespējas jaunajiem
autoriem popularizēt savus darbus, kā arī
veidot radošu vidi literāru talantu attīstībai.
Konkursu sadarbībā ar novada izglītības
iestādēm organizēja Liepupes tautas nams.
Pavisam tika uzrakstīti 18 radošie darbi.
Atbilstoši konkursa nolikumam atzinības
saņēma Oskars Rožlapa, Anta Debus, Jānis Kalniņš, Gita Ercika un Sanija Kaužena. Godalgotā 3. vieta liepupietei Laurai
Mauliņai, 2. vietas diploms Sigurdam Turkovam, bet 1. vietu žūrija (Liepupes vidusskolas latviešu literatūras skolotājas Jautrīte Liepiņa, Inese Broka un tautas nama vadītājs Andris Zunde) piešķīra salacgrīvietei
Diānai Tīrumniecei. Pēc apbalvošanas un
godalgoto darbu lasījumiem emocionālu
baudījumu caur mūziku sniedza grupa My
Radiant U, kuru dalībnieki Ilze un Jānis arī
ir diplomēti skolotāji.
Edmunda Garanča foto

Grupa My Radiant U plašāku popularitāti ieguva pēc iekļūšanas 2016. gada Eirovīzijas
nacionālās atlases konkursa Supernova finālā

Fragments no Diānas darba: „Kas man patīk Tavās stundās? Man patīk, kā Tu komunicē ar mums, skolēniem. Man patīk,
kā Tu centies iesaistīt mūs diskusijā, lai arī paši to nevēlamies. Man patīk, kā Tu skaidro jauno tēmu, lai visi saprastu un, ja ir
vajadzība, izmanto papildu materiālus vai arī savas aktiermākslas prasmes. Un tas viss tikai tālab, lai mēs, skolēni, saprastu.
Man patīk, kā Tu pievērsies tiem, kuriem iet grūtāk ar mācībām. Lai arī Tev ir grūti, Tu tomēr to neizrādi un centies cik spēka,
lai skolēns saprastu, lai mums tas šķistu interesanti. Lai mēs nevis atsēdētu stundas, jo tā vajag, bet lai meklētu atbildes uz vēl
neizdibinātiem jautājumiem. Skolotāj, paldies Tev! Paldies, ka iemācīji domāt citādāk! Paldies, ka palīdzēji saprast! Paldies,
ka atbalstīji tad, kad gribēju visu mest pie malas! Paldies, ka palīdzēji augt! Skolotāj, es vienmēr Tevi atcerēšos!” Šādus vārdus ar asarām acīs un smaidu sejā būtu klausījies skolotājs, ar kuru tiek runāts. Vai tas vēlies būt arī Tu?”

Godalgu saņem 1. vietas ieguvēja Diāna
Tīrumniece
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Drošības diena Salacgrīvas vidusskolā

7. oktobra rītā daudzus gājējus
izbrīnīja uz skolas pusi braucošas
Volvo markas mašīnas ar oranžām bākugunīm. Salacgrīvas vidusskolā šajā dienā sākumskolas
skolēniem bija Drošības diena.
Bērniem ļoti svarīgi apgūt drošības noteikumus uz ielas, lai
neaizsargātākie satiksmes dalībnieki prastu sevi pasargāt no
nelaimes gadījumiem. Tāpēc pedagogi labprāt pieņēma Latvijas
Volvo kluba piedāvājumu mūsu
skolā 1. - 4. klašu skolēniem organizēt Drošības dienu. Skolēni
tai gatavojās, veltot zīmējumus
konkursam Drošs ceļš ar “Volvo”. Skolas gaitenī tika iekārtota
izstāde. Ikviens varēja apskatīt
savu zīmējumu, novērtēt citu klašu skolēnu veikumu.
Visi 170 sākumskolas skolēni
tika sadalīti trīs grupās. Katrai
notika trīs nodarbības: videomateriālu demonstrēšana par
gājēju un autovadītāju drošību
uz ceļiem, atstarotāju efektivitātes demonstrēšana, bremzēšanas
ceļa un tā ietekmes no ātruma
demonstrācija. Divas nodarbības
notika telpās, trešā - Zvejnieku parkā. Visvairāk skolēni bija
sajūsmināti par nodarbību ārā,
kuras laikā kauca bremzes, dūmoja un bija jūtama kūpošo riepu
gumijas smaka. Skolēni varēja
izmēģināt, cik ātri paši var apstāties pēc skrējiena, kāds ir velosipēda, motorollera, 20 gadu vecas
Volvo mašīnas un pavisam jauna
auto bremzēšanas ceļš. Ne mazāk
sajūsmas valdīja 1.a, 1.b. un 3.a
klases grupā, kad flashmob stilā
3.a klases skolēni pēkšņi sāka
dejot, jo vienā no Volvo mašīnām skanēja bērniem pazīstama
dziesma, pēc tam pievienojās 1.a
un 1.b klase un dejoja visi, nodarbības vadītāju un skolotājas
ieskaitot. Bija jautri! Tā visi šajā

vējainajā dienā varēja sasildīties.
Pēc visiem demonstrējumiem
skolēniem bija iespēja apskatīt
dažādas Volvo mašīnas, iesēsties
tajās. Nodarbību laikā skolēni
saņēma arī nelielas dāvaniņas saldumus, atstarotājus, nozīmītes, kas bija veltītas tieši Salacgrīvas vidusskolas Drošības dienai. Skolēni uzdeva jautājumus,
parādīja arī savas zināšanas par
drošību uz ceļa. Bet vislielākie pārsteigumi nāca vēlāk, kad
tika apbalvoti labāko zīmējumu
autori, kuri arī ieguva dažādas
balviņas. Tika apbalvoti 5 skolēni. 5. vietu ieguva 1.b klases
audzēknis Tomass Tomsons,
4. - 3.a klases skolniece Elīza Eglīte, 3. vietu - Elizabete Līcīte no
3.a klases, 2. - Lauma Močāne no
4.b klases. Visu acis bija pievērstas palielam, ar pulti vadāmam
jaunākajam Volvo modelim. Šī
balva nokļuva Jāņa Franča Vilemsona rokās - šis 2.c klases
skolnieks zīmējumu konkursā
Drošs ceļš ar «Volvo» ieguva
1. vietu. Sajūsma zēna acīs bija
neaprakstāma. Volvo kluba pārstāvji detalizēti paskaidroja, kas
šajos zīmējumos bija īpašs, kālab tie tika apbalvoti, tā neradot
nekādus pārpratumus, kāpēc tieši tie izpelnījās viņu ievērību un
atzinību. Visi zīmējumi aizceļoja
viesiem līdzi uz izstādi Rīgā.
Diena bija izdevusies. Iegūtas
jaunas zināšana, nostiprinātas jau
esošās par satiksmes dalībnieku
drošību. Paldies Latvijas Volvo kluba biedriem par šo jauko,
izzinošo un interesanto dienu!
Paldies Salacgrīvas sporta un atpūtas kompleksa Zvejnieku parks
pārvaldniekam Kristapam Močānam par iespēju izmantot parka
teritoriju šīm nodarbībām!
Lolita Valaņina,
skolotāja

Teorētiskajās nodarbībās skolēni skatījās videomateriālu par gājēju un autovadītāju drošību uz ceļiem un
redzēja atstarotāju efektivitātes demonstrēšanu

Visvairāk skolēni bija sajūsmināti par nodarbību ārā, kuras laikā kauca bremzes, dūmoja riepas un bija jūtama
kūpošās gumijas smaka

Salacgrīvas novada jauniešu konference
7. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā
notika pirmā Salacgrīvas novada jauniešu
konference Izmēģini neformālo izglītību.
To organizēja novada jaunatnes iniciatīvu
centrs (JIC) Bāka. Konferencē piedalīties
bija aicināti novada jaunieši, un atsaucība
bija necerēti liela. JIC Bāka vadītāja Evija
Keisele bija patīkami pārsteigta, jo pieteicās 109 jaunieši, bet ieradās 80. - Tas ir
ļoti daudz, ir pārsniegtas visas mūsu prognozes. Konferencē piedalās jaunieši no Ainažiem, Liepupes un Salacgrīvas vecumā
no 13 līdz 25 gadiem. Prieks dalībnieku
vidū redzēt absolventus, kuri šobrīd studē,
bet uztur kontaktus ar jauniešiem Salacgrīvā. Sākumā biju uztraukusies - divas
nedēļas pirms pasākuma bija pieteikušies
vien 22 interesenti. Domāju, varbūt nemaz
nevajag konferenci rīkot, varbūt to darīt
«Bākā», nevis kultūras namā. Bet tad visi
sarosījās, Liepupes vidusskolas direktore
pieteica, ka divu klašu skolēni brauks ar
autobusu, un man garastāvoklis ļoti uzlabojās, - atzinās Bākas vadītāja.
Pēc konferences atklāšanas uzrunām
sākās komandu darbs grupās. To vadīja
jauniešu organizācijas Tellus un Eiropas
Jauniešu parlamenta Latvijā pārstāvji Laura Orleāne, Kārlis Logins un Zelma Lapiņa. Tellus pārstāve Laura pastāstīja, ka šīs
organizācijas galvenais darbības virziens
ir Eiropas jauniešu parlaments - lielākā
debašu platforma Eiropā. - Mēs izglītojam
jauniešus, mudinām viņus diskutēt par Eiropā svarīgām tēmām, lai kopīgi veidotu
daudz saskanīgāku un skaistāku starpkultūru dialogu, - viņa teica. Savukārt Zelma
atklāja, ka viņi cenšas neformālajā izglītībā iesaistīt aktīvus jauniešus - tos, kuri uz-

skata, ka iegūt izglītību var, ne tikai sēžot
skolas solā, bet arī darot lietas, kas patīk
un aizrauj. - Esam šeit, jo nākamgad Salacgrīvā notiks jauniešu Eiroparlamenta
vēlēšanas. Oktobra vidū organizēsim reģionālo sesiju Jūrmalā, kurā izvēlēsimies
pārstāvjus nacionālajai sesijai. Vēlamies
divus jauniešus no Salacgrīvas novada
uzaicināt uz šo reģionālo sesiju Jūrmalā, piebilda Kārlis
Pirmais grupu darba uzdevums bija
definēt savu viedokli par izglītības sistēmu Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tās
uzlabošanai, savukārt otrajā daļā katra komanda prezentēja un aizstāvēja savu ideju.
Pēc komandu darba prezentācijas
L. Orleāne bija patīkami pārsteigta par
aktīvajiem salacgrīviešiem: - Skatījāmies,
runājāmies un klausījāmies jauniešos un
secinājām - cik superīgi būtu, ja viņi atbrauktu uz mūsu reģionālo sesiju Jūrmalā un nākamvasar piedalītos nacionālajā
sesijā Salacgrīvā! Savukārt Z. Lapiņa atzīmēja: - Man pašai pirmajā sesijā bija
diezgan liels apjukums un bailes, bet Salacgrīvā jaunieši aktīvi darbojas, strādā
un runā.
Pēc kārtīga darba, kopīgās sarunām un
diskusijām konferences dalībniekiem tās
organizētāji bija sarūpējuši muzikālu pārsteigumu - uzstājās repere ar pseidonīmu
Viņa jeb jauniete no Beverīnas novada
Zelma Jēgere.
Salacgrīviete Agnese Močāne, kura šobrīd studē Rīgā, bet bija ieradusies uz konferenci, teica: - Man ļoti patīk tas, ka varu
atgriezties pie novada jauniešiem, varu
atkal satikties un parunāt par nozīmīgām
tēmām, šoreiz - par izglītību. Tā man ir

Mirklis no konferences grupu darba

tuva tēma, jo es tagad mācos par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Man ir prieks, ka varu pastāstīt par
to, ko esmu izrunājusi ar saviem studiju
biedriem, un izteikt savas idejas. Šī ir pirmā konference, bet cerams, ka tāda būs arī
nākamgad.
Ideja organizēt novada jauniešu konferenci JIC vadītājai radusies jau pērn,
plānojot nākamā gada pasākumus. - Jaunatnes iniciatīvu centrs ir jauna iestāde

un tradīcijas šobrīd tikai veidojas. Jauniešu karjeras forums mums jau notiek,
to visi zina. 30. maijs ir jauniešu karjeras
foruma «Pielaiko profesijas» un «Bākas»
dzimšanas diena. Pārējais lēnām veidojas.
Vai nākotnē būs konference vai forums, es
nezinu, bet liela novada jauniešu kopāsanākšana reizi gadā būs! Tad mēs varētu
arī ievēlēt jauniešu konsultatīvo padomi, uzskata E. Keisele.
Ilga Tiesnese
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Bibliokuģis piestāj Salacgrīvas vidusskolā
26. septembrī Salacgrīvas vidusskolā
5. - 12. klases skolēniem bija iespēja redzēt
biedrības Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs
pārstāvjus un iegūt informāciju par to, kas
tad īsti ir Bibliokuģis un kāda tam saistība ar mūspuses bērniem un jauniešiem.
Ciemos uz Salacgrīvu bija atbraucis un
pirmais šajā pasākumā uzstājās Gints Šīmanis - mūsu skolas absolvents, Latvijā
daudziem zināms cilvēks, kura darbošanās saistīta ar Latvijas jūrniecību. Pēc viņa
stāstītā klausītāji uzzināja, ka kuģa vārds ir
Krišjānis Valdemārs, ka tā atrašanās vieta
ir Salacgrīvā, Sila ielā 2, bijušā kinoteātra
telpās. Nākotnē paredzēts, ka vienkopus
darbosies JIC Bāka, bibliotēka, muzejs,
būs kuģniecības mācību telpas, klusā lasītava pieaugušajiem, mūzikas fonds,
grāmatu fonds, kāpšanas siena bērniem
un jauniešiem, līdzsvara trenažieris, laiva
airēšanas treniņiem un dažādi labirinti.
G. Šīmanis uzsvēra, ka īpaša ir vēlme pievērst jauniešu uzmanību, lai attīstītu interesi par jūru un jūrniecības arodiem.
Ivo Logins - viesis, kura darbs ikdienā
ir ļoti saistīts ar jūru, - pastāstīja, kā vienkāršam Salacgrīvas jaunietim izdevās kļūt
par izcilu kapteini uz pasaulē viena no lielākajiem Suecas tipa tankkuģiem. Viņš arī
ir mūsu skolas absolvents, kurš savā laikā

Kapteinis Ivo Logins stāsta, kas jāzina, lai kļūtu par īstu jūrnieku un labu kapteini

absolvējis jūrniecības klasi, pēc tam ar izcilību pabeidzis Latvijas Jūras akadēmiju.
Tagad viņš ir kapteinis uz milzīga tankera,
kas pārvadā aptuveni 160 000 tonnu kravu

un kam ir 17 m iegrime. Darba pienākumus
pildot, I. Logins bijis visos kontinentos, izņemot Austrāliju. Skolēniem viņš pastāstīja, kas ir svarīgākais, lai varētu mācīties

Salacgrīvas vidusskolas
8. - 9. klašu skolēni
SIA Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs rīkotajā
pasākumā Lapmežciemā
Salacgrīvas
vidusskolas
8. - 9. klašu skolēniem 14. septembrī bija lieliska iespēja piedalīties SIA Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs
Limbažu nodaļas rīkotajā pasākumā Senās zvejniecības tradīcijas Latvijā, to integrēšana
mūsdienās. Lomu apstrāde senāk
un tagad Lapmežciemā. Ekskursijas organizētāju mērķis ir radīt
skolēnos interesi par zivsaimniecību, iepazīstināt ar tās tradīcijām Latvijā un iespējām šodien.
Pasākums bija bez maksas, līdzi
ņemot tikai labu garastāvokli un
vēlmi uzzināt kaut ko jaunu.
Lapmežciemā mūs sagaidīja
Lapmežciema pagasta muzeja
vadītāja Anita Alberta, kura iepazīstināja ar muzeja ekspozīciju,
kas stāsta par turienes zvejnieku
darbu un sadzīvi. Muzeja telpas
iekārtotas ļoti interesanti, atspoguļojot gan istabas, gan virtuves
iekārtojumu. Vislielāko sajūsmu izpelnījās kuģu pulksteņi
un kompasi, kā arī ļoti smagie
zvejnieku zābaki. Skolēni uzzināja daudz ko par pašu zvejošanu, varēja izpētīt dažādas
ar to saistītas lietas. A. Alberta
saistoši pastāstīja par I. Ziedoni, kurš nācis no šīs apdzīvotās
vietas, un, skandējot viņa dzejoli
Bez mīlestības nedzīvojiet, rādīja
mīlestības jūrnieku mezglu. Neparasti, ka jūrnieku mezglu veidi
ir aptuveni 150, bet ikdienā tiek
izmantoti tikai 5 - 7. Uzzinājām
arī, ka kādreiz Lapmežciemā bijis zvejnieku kolhozs bez ostas.
Pēc muzeja apskates devāmies
uz mājražošanas uzņēmumu Reinis B., kur kūpina 30 veidu zivis.
Uzņēmuma īpašniece Alla Bečere stāstīja par loma apstrādes
tradīciju saglabāšanu viņas uzņēmumā, jo šeit zivju ķidāšanā un
kūpināšanā joprojām galvenais

par kapteini. Pirmkārt, noteikti ir vajadzīga
interese par jūru, otrkārt, centīgi jāmācās
angļu valoda, matemātika, fizika un ķīmija, treškārt, sevī jāaudzina gribasspēks,
neatlaidība, izturība (jebkuros apstākļos),
prasme darboties komandā, jo komanda ir
tā, ar kuru kopā jāpavada ilgi mēneši, un
tie ir cilvēki, uz kuriem var paļauties grūtā
situācijā.
Ojārs Liedeskalniņš ir tas cilvēks, kurš
Salacgrīvā bērniem un jauniešiem mācīs daudz ko interesantu jūrniecības pulciņā. Viņš pastāstīja, ka šajā pulciņā var
darboties 12 - 18 gadu veci jaunieši. Pro
gramma paredzēta 3 gadu periodam. Nodarbības notiks reizi nedēļā. Teorētiskās
stundas būs Salacgrīvas vidusskolas telpās, bet paredzētas arī praktiskās nodarbības, kad jauniešiem būs iespēja doties
un darboties nēģu tacī, Ainažu jūrskolas
muzejā, Salacgrīvas muzejā, Kuivižu ostā,
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Rīgas brīvostā
un citur. Jūrniecības pulciņa dalībniekiem
paredzēta arī nometne.
Skolēni šajā tikšanās reizē uzzināja
daudz ko gan par Bibliokuģi, gan iespējām
savu nākotni saistīt ar jūrniecību.
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
skolotāja

Meža dienas Ainažos

Mazie ainažnieki izmēģina nupat uzstādīto līdzsvara taku

Salacgrīvieši viesojas Lapmežciemā

ir roku darbs. Bija iespēja redzēt
ražošanas procesu, bet pēc tam
nācās pastrādāt pašiem: bija jārāda prasme koka zivju vēršanā,
zināšanas krustvārdu mīklas minēšanā un zivju pazīšanā. Pierādījām, ka esam no vietas, kur labi
pazīst zivis un zina to nosaukumus, varējām pastāstīt, kā ar zivsaimniecību nodarbojas mūspusē. Pēc strādāšanas gaidīja gards
mielasts no uzņēmuma produktu
klāsta.
Pēdējais posms šajā ekskursijā
bija pārgājiens gar jūru, kura laikā bija jāveic dažādi uzdevumi:
jāmin mīklas, jāatrod paslēpti
vārdi, pa ceļam jāpaņem un jānogādā galamērķī dažādas lieti-

ņas, jāatrod fotogrāfijās attēlotās
vietas un komandām pie katra
objekta jānofotografējas. Īpašs
pārsteigums bija balva uzvarētāju komandai un nelielas piemiņas
balviņas visiem ekskursijas dalībniekiem.
Skolēni jauki pavadīja šo
dienu un saka lielu paldies tās
organizētājiem. Paldies Jānim
Kravalim, kurš bija šī brauciena
moderators, skolēnu grupas vadītājai skolotājai Laimdotai Pelšei un visiem, visiem foršajiem
brauciena dalībniekiem!
Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja

Latvijas pašvaldību savienības
Meža dienās 2016. gadā sākusi
jaunu tradīciju trīs gadu garumā
ar moto Kopā nākotnes mežam!
Ainažos no 8. līdz 19. septembrim norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības projekts Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei. Tas īstenots ar Meža
attīstības fonda un Salacgrīvas
novada domes atbalstu.  Pateicoties projektam, Ainažos pilnveidots J. Asara parks. Godinot bijušo Ainažu pilsētas mēru J. Asaru,
kurš bijis liels rožu kolekcionārs,
mājas pamatu vietā uz pakalniņa
iestādītas klinšrozītes. Starp parka priedēm izveidota taka ar vairākiem līdzsvara elementiem, kas
bērniem ļauj aktīvi pavadīt laiku,
kamēr vecāki estrādē bauda kultūras pasākumus. Parka teritorijā atrodas arī mājas pagrabs, uz

kura izveidota lieliska skatītāju
atpūtas vieta - divi galdi un solu
komplekts, kā arī nožogojuma
sētiņa drošībai, turklāt kāpnītēm
uzliktas margas. Tāpat arī parkā pie estrādes uzstādīts galds
un solu komplekts, lai pieaugušie varētu pilnvērtīgi atpūsties,
kamēr bērni darbojas līdzsvara
takās. Turpinot attīstīt parka teritoriju starp piemiņas vietu un
estrādi, tika piesaistīti kokapstrādes speciālisti, Ainažu pilsētas
pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, labiekārtošanas darbu strādnieks, vairāki
pagaidu algoto sabiedrisko darbu
veicēji un SIA E.Z.K.
Paldies Latvijas Pašvaldību
savienībai par izsludināto projektu, kas deva iespēju pilnveidot
J. Asara parku!
Ilona Jēkabsone
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Salacgrīvas vidusskolas
sportistiem panākumi
Kokneses kausā 2016

Mūsu godalgotie sportisti Aleksis Goba (no
kreisās) un Jēkabs Tomsons

24. septembrī Koknesē norisinājās valsts mēroga rudens sacensības mešanu disciplīnās vieglatlētikā Kokneses kauss 2016. Vai-

rāku gadu garumā
šajās sacensībās piedalās arī skolēni no
Salacgrīvas vidusskolas. Šogad mūsu skolas jaunie sportisti var
lepoties ar ļoti labiem
panākumiem.
U-14 grupā Aleksis Goba šķēpa mešanas disciplīnā ieguva
3. vietu (33,71 m),
U-16 grupā Jēkabs
Tomsons lodes grūšanā (4 kg) izcīnīja
2. vietu (14,81 m).
U-16 grupā Jēkabam
Tomsonam diska mešanā 6., bet šķēpa mešanā - 9. vieta. U-16
grupā Rendijs Bušs
šķēpmešanas disciplīnā ieguva 8. vietu.
Salacgrīvas vidusskola lepojas ar jaunajiem sportistiem,
un īpašs paldies trenerei Rasmai Turkai
par ieguldīto darbu
jauniešu sagatavošanā sacensībām.

Inta Balode,
Salacgrīvas vidusskolas latviešu
valodas skolotāja

2016. gada 21. oktobris

Salacgrīvas novada
jaunieši piedalās apmācībā
Līderis līdzdalībai

No 30. septembra līdz 2. oktobrim Salaspilī norisinājās jauniešu apmācība Līderis līdzdalībai. To apmeklēja četri Salac
grīvas jaunieši: Katrīna Strautiņa,
Juris Vīksna, Klāvs Gorbuņs un
Laura Krisanova. Šī bija viņu pirmā pieredze neformālajā apmācībā, pirms tam par tādu bija tikai
dzirdēts no klasesbiedriem, nu
izdevās pamēģināt ko jaunu.
Pirmajā dienā, ieejot pa durvīm viesu namā, kur norisinājās
apmācība, nebija īstas pārliecības,
vai tiešām gribam tur atrasties,
bet tajā pašā laikā galvā iezagās
patīkama ziņkāre un nojauta, ka
tā būs lieliska iespēja pilnveidot
sevi. Kad visi bija atbraukuši, sākās iepazīšanās un satuvināšanās,
un uzreiz bija manāms, kā jaunieši atraisās un sāk iesaistīties.
Jau otrajā posmā zinājām cits cita
vārdus un jutāmies diezgan droši,
tāpēc laiks sāka skriet vēja spārniem. Katrā iedvesmas pilnajā
posmā mēs mācījāmies pilnveidoties, atklāt sevī kaut ko jaunu
un strādāt komandā.
Atskatoties uz visu, pateicība organizētājiem - Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrai, nodibinājumam Baltijas
reģionālais fonds un Latvijas -  

Šveices
sadarbības
programmai
Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos par
iespēju pilnveidot
sevi un savas līdera
prasmes. - Varējām
atklāt savas stiprās
puses, meklēt sevī
spēkus, kad vairs
nav, kur vērsties,
un, protams, veidot sevi kā labāku
līderi. Turklāt bija
iespēja palīdzēt arī
citiem apzināties, ka
varam vairāk, nekā
paši uzskatām, teica Juris. Pārējie
to papildināja, sakot, ka tā bijusi superīga iespēja pilnveidot sevi, izkāpt
apmācībā Līderis līdzdalībai Salaspilī
no savas komforta Jauniešu
piedalījās arī salacgrīvieši Katrīna Strautiņa,
zonas, iegūt jaunus Juris Vīksna, Klāvs Gorbuņs un Laura Krisanova
draugus, kontaktus
un pamēģināt kaut ko jaunu.
ir viena no jauniešiem draudzīgāŠajā apmācībā daudz runājām kajām pašvaldībām, tāpēc gribam
par to, kādas jaunietim ir iespējas teikt tai LIELU PALDIES!
un atbalsts pašvaldībās. Runājot ar citu novadu un pašvaldību
Katrīna Strautiņa,
jauniešiem, sapratām, ka mums
SNJIC «BĀKA» jauniete

Sākumskola svin Miķeļdienu
Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens
saulgrieži, kas, balstoties uz senču kalendāru, tika svinēti ap 21. - 23. septembri,
proti, laikā, kad dienas ilgums bija astronomiski vienāds ar nakts ilgumu. Senatnē
Miķeļi tika svinēti trīs dienu garumā, katrā
dienā veicot noteiktas rituālas darbības.
Mūsdienās Miķeļi nemainīgi tiek svinēti
tikai vienu dienu - 29. septembrī.
Arī Salacgrīvā jau tradicionāli 29. septembrī sākumskola atzīmē rudens saulgriežus. Un ne tikai. Ar šo dienu jau vairākus gadus mēs uzsākam Putringu - putras
mēnesi, jo ārā uz dzīvas uguns divos lielos
katlos tiek vārīta garda putra. Ar mums
kopā vienmēr ir folkloriste Zenta Mennika, kura iekur rituāla ugunskuru. Tā notika
arī šoreiz. Kopā ar folkloras grupas skolēniem tika dziedātas uguns rituāla dziesmas. Katra klase bija sagatavojusi nelielu
Miķeļdienas priekšnesumu. 1.a klase,
skandinot tautasdziesmas, sita pašgatavotas mazas bungas. 1.b klase parādīja,
kā var mērīties spēkiem ar nūjas palīdzību. Bez tam abām pirmajām klasēm bija
fantastiskas Miķeļu cepures. Paldies vecākiem! 2.a klase teatrāli parādīja latviešu tautasdziesmu Seši mazi bundzinieki.
2.b klase runāja tautasdziesmas un ar rokām parādīja jumīti, arī 2.c klase bija
sagatavojusi latviešu tautasdziesmas par
Miķeļdienas tradīcijām, rituāliem, bet galvā skolēniem bija skaisti rudens vainagi.
3.a klase uzaicināja visus kopā dziedāt
par kartupeli. Nelielu Miķeļdienas teatrālu kompozīciju bija sagatavojusi 3.b klase. 4.a klase visiem uzdeva mīklas, bet
4.b parādīja, kā Miķeļdienā var izkustināt
visu savu ķermeni, komandai pārvietojot
gan pa gaisu, gan starp kājām kādu no
dārzeņiem. Visiem bija jautri. Neizpalika
vārdadienas gaviļnieku sumināšana. Un
tad jau skanēja mūsu putras dziesma, un
visi varēja stāties rindā pie lielajiem putras
katliem. Paldies Zentiņai (tā mīļi dēvējam
folkloristi Z. Menniku) un skolas saimniecības vadītājai Tatjanai Kondratjukai
par gardo putru! Katli ātri iztukšojās, bet
daudzi gribētu vēl ēst un ēst. Par to liels
prieks. Tas nozīmē, ka skolēni vēlas ēst

Kārtīgas rotaļas un izkustēšanās ir obligāta Miķeļdienas tradīcija

Šie svētki Salacgrīvas sākumskolā nav iedomājami bez folkloras kopas Cielava vadītājas
Zentas Mennikas

veselīgi, un putra biežāk būtu jāiekļauj
skolēnu ikdienas uzturā arī ģimenēs. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusi no

uztura jāveido graudaugu produktiem.
Lai veicinātu skolēnu zināšanas par
graudaugu lomu uzturā, skolās tiek rīkots

projekts Putras programma. Tās laikā soli
pa solim 1. - 4. un 5. - 8. klašu skolēniem ir
iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras
un kāpēc tās ēd sportisti, mūziķi, aktieri
un citi. Salacgrīvas vidusskola ir uzsākusi
Putras mēneša aktivitātes ar Miķeļiem.
Šogad sākam arī Ekoskolas programmu. Izvēlējāmies tēmu Veselīgs dzīvesveids. Putra ir viens no tā nosacījumiem.
Šajā dienā visi bija gan izkustējušies, gan
papildinājuši zināšanas par latviskām tradīcijām, gan apguvuši pa kādai jaunai mākai, gan stiprinājuši sadarbības prasmes.
Šī ir tā daudzinātā uz kompetencēm bal
stītā izglītība - spēja izmantot zināšanas,
prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās,
spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu
noteiktā kontekstā. Atšķirībā no prasmes
kompetence ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes, attieksmes. Paldies visu
1. - 4. klašu audzinātājām par radošumu!
Lolita Valaņina,
skolotāja
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Rudenīgs sveiciens visiem Salacgrīvas novada
iedzīvotājiem!
Mana dzimtā puse ir Balvi, kur esmu
dzimusi, augusi un skolā gājusi. Kā jau
vairākums bērnu, arī es esmu apmeklējusi
pirmsskolas izglītības iestādi (Sienāzītis),
kurā man jau bija skaidrs, ka savu dzīvi
saistīšu ar bērnu audzināšanu un izglītošanu. Tā kā skolas gaitas sāku 6 gadu
vecumā, 17 gados jau pabeidzu Balvu
pilsētas ģimnāziju un iestājos Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (tagad akadēmijā), kur 5 gadus studēju
pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiju.
3. kursā paralēli studijām sāku strādāt Rīgas 126. pirmsskolas izglītības iestādē par
pirmsskolas skolotāju. Septiņos darba gados šajā iestādē guvu pieredzi sadarbības
veidošanā ar dažādu statusu un prasību
vecākiem. Apguvu integrētās rotaļnodarbības ieviešanu praktiskā darbībā (iestādes
metodiķe tolaik bija integrētās mācības pamatlicēja Latvijā Ligita Priede). Redzēju,
cik dvēselē nemierīgi un nelaimīgi var būt
lielpilsētas bērni, atrodoties pa vidu vecāku
steigai un prasībām, daudzajiem interešu
pulciņiem un garajām stundām bērnudārzā. Tāpēc, pārceļoties uz dzīvi Salacgrīvā,
likās neticami, ka bērniem ir iespēja augt
un attīstīties tīrā, sakoptā vidē, svaigā gaisā, viņi var doties pastaigās uz jūru, pētīt
dabu. Nekur nav speciāli jābrauc ar sabied-

Acis darba
izbijās,
rokas darba
nebijās…

Jaunais rosīgais mācību gads sācies arī
PII Vilnītis Svētciema filiālē. Mazie Snīpīši un Snīpji pēc vasaras atpūtas ir gatavi
uzkrāt jaunas zināšanas un apgūt daudz
ko jaunu, interesantu. Arī vecāki ir gatavi
palīdzēt un rūpēties, lai viņu bērni justos
labi un atpūtas brīžos būtu iespējams rotaļāties sakārtotā, estētiskā vidē. Tāpēc Tēva
dienas priekšvakarā, 9. septembrī, pēc darba dienas bērnudārza laukumiņš kļuva par
darba vakaru gan tētiem, gan mammām.
Protams, piedalījās arī viņu mazuļi - vērojot
un aktīvi līdzdarbojoties. Vecāki sponsorēja krāsu, lai nokrāsotu pirms trim gadiem
dāvināto rotaļu mājiņu. Tika atjaunots krāsojums smilšu kastēm, šūpolēm un futbola
vārtiem. Liels darbs tika veikts, sakārtojot
smilšu kastes. Martas un Pētera Tomsonu
tētis noorganizēja skalotās jūras smilts atvešanu, lai bērniem nav tikai raupja grants,
bet kārtīgs materiāls, no kā veidot dažādas
figūriņas. Vēl tika aizcementēti caurumi
asfaltā pie ieejas vārtiņiem, šo darbiņu arī
paveica, pateicoties Uģim Tomsonam un
viņa palīgiem. Tika sakārtota puķu dobe,
apgriezti izstīdzējušie krūmiņi un izgriezti
nokaltušie zari. Visi vecāki, kuri piedalījās
šajā talkā, to darīja, lai mūsu bērni justos
labāk un drošāk.
Mēs, Svētciema filiāles darbinieki, sakām lielu jo lielu paldies par paveikto
darbiņu l Agneses Bērziņas mammai un
tētim, l Sofijas Grigorjevas mammai un
tētim, l Alekša Īvāna mammai un tētim,
l Emīlijas un Matīsa Zvejnieku mammai,
l Kārļa Kalniņa tētim, l Martas un Pētera
Tomsonu mammai un tētim, l Raimonda
Lemberta mammai, l Kārļa Brunzeta tētim, l Andai Zvejniecei, bijušo bērnudārza
audzēkņu un topošā audzēkņa mammai.
Liels paldies arī tiem vecākiem, kuri
nevarēja ierasties, bet atbalstīja finansiāli.
Vecāku labie darbi vairo ticību labajam
cilvēkos. Arī mazie Snīpīši un Snīpji bija
pateicīgi saviem vecākiem un sarūpēja cienastiņu - pašu ceptus īpašus kruasāniņus,
kas tika pildīti gan ar sāļo, gan saldo pildījumu, protams, pašu gatavotu. Liels paldies!
Indra Medne

Kad devāmies pieteikt savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādē
Vilnītis, iepazināmies ar
iestādes vadītāju Baibu
Kotāni. Minēju par savu
nodarbošanos, ja nu rastos pirmsskolas skolotāja
vakance. Pēc dažiem mēnešiem tā arī notika, un es
sāku strādāt PII Vilnītī par
skolotāju. 2013. gada pavasarī, B. Kotānes pamudināta, pieteicos konkursam uz vadītājas amatu un
to izturēju.
Jāatzīst, ka vadīt nepilnu 40 cilvēku kolektīPirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis vadītāja Dace
vu nebūt nav vienkārši.
Vilemsone atgādina, ka liels ir tas, kas mazo cienīt prot, kas
Darbs ar likumu, ar cilprot mazam lielus spārnus dot!
vēku, ar finansēm... Manā
risko transportu, atliek iziet pa pirmsskolas pirmajā darba dienā kolēģes uzdāvināja
izglītības iestādes durvīm! Domāju, ka tā apsveikuma kartīti ar daudziem mūzikas
ir šejienes iedzīvotājiem dotā dāvana, kas, instrumentiem. Novēlējums - prast ielikt
katru mūzikas instrumentu īstajā vietā, lai
iespējams, netiek pa īstam novērtēta.
Tā kā mans vīrs ir luterāņu konfesijas PII Vilnītis kolektīvs (ar filiālēm Svētciemā
mācītājs, 2009. gada septembrī viņš saņē- un Korģenē) spētu kopā skanēt, saspēlēties
ma nosūtījumu kalpot Lielsalacas evaņģē- un veikt vienu lielu kopdarbu, ko sauc par
liski luteriskajā draudzē Salacgrīvā. Nema- bērnu audzināšanu un izglītošanu.
Pēdējā laikā esam paveikuši diezgan
not pagājuši jau 7 gadi!

daudz infrastruktūras un fiziskās vides
uzlabošanā gan iestādē Salacgrīvā, gan
filiālēs Korģenē un Svētciemā. Protams,
darāmo darbu saraksts ir garš. Bez izmaiņām izglītības sistēmā domājam par iesaistīšanos Vides izglītības fonda Ekoskolu
programmā, kā arī par e-klases ieviešanu
pirmsskolas mācību procesā.
Jāizsaka pateicība arī iestādes padomes
un pārējo vecāku atbalstam, kas palīdz grupu skolotājām piedalīties SIA ZAAO organizētajos un citos konkursos, lai iegūtu papildmateriālus un finanses mūsu bērniem.
Mūsdienu vecāki aizvien biežāk ir izglītoti un domājoši. Interneta vidē un literatūrā var iegūt daudz dažādas informācijas
par bērnu audzināšanu. Arī pie mums katrā
grupiņā ir sagatavoti materiāli vecākiem
par aktuālām tēmām, tāpēc grūti kaut ko
ieteikt, vien vēlos atgādināt, ka bērnam
nav nekas svarīgāks par laiku, ko viņš var
pavadīt kopā ar saviem vecākiem.
Savām PII Vilnītis skolotājām un skolotāju palīdzēm atgādināšu jau zināmus vārdus: Liels ir tas, kas mazo cienīt prot, kas
prot mazam lielus spārnus dot! Lai pietiek
enerģijas un drosmes būt mūsdienīgām
skolotājām!
Dace Vilemsone,
PII «Vilnītis» vadītāja

Domājot un dzīvojot zaļi,
ieguvēji ir gan lieli, gan mazi...

Ekskursija zooloģiskajā dārzā ļoti patika gan lielajiem, gan mazajiem svētciemiešiem

Piektdienas rīts mazajiem Snīpjiem un
Snīpīšiem bija satraukumu pilns, jo viņi
kopā ar vecākiem uz pirmsskolas izglītības iestādi devās neparastā veidā - ar riteņiem, kājām. Sapulcējušies pie strūklakas
un saņēmuši balviņas, visi pēdoja un ripoja uz bērnudārzu. Paldies vecākiem, kuri
bija padomājuši par bērnu drošību, lai varētu kopīgi droši aizripot un aizpēdot līdz
bērnu darba vietiņai! Šajā dienā pārsteigumiem nav ne gala, ne malas. Bērnus pie
bērnudārza sagaidīja autobuss, lai kopīgi
ar vecākiem un iestādes darbiniekiem dotos uz Rīgu, nacionālo zooloģisko dārzu.
Brauciena laikā mazuļi pa logu vēroja
dažādos satiksmes līdzekļus, celtnes. Daudzi ar nepacietību gaidīja mirkli, kad varēs iepazīties ar putniem, zvēriem un visu
cita veida dzīvo radību zooloģiskajā dārzā. Paldies mūsu pavārītei Ilonai, kura bija
sarūpējusi bērniem līdzi pīrādziņus, mai-

zītes, ābolus un citus kārumus, ko pirms
došanās uz mājām kārām mutēm varēja
notiesāt turpat zooloģiskā dārza bērnu rotaļu laukumiņā.
Ekskursijā mazuļi varēja doties, pateicoties tam, ka 2015./2016. m. g. jau trešo
reizi visām izglītības iestādēm bija iespēja
piedalīties Zaļās jostas organizētajos izlietoto bateriju un nolietoto elektronisko
un elektrisko iekārtu vākšanas konkursos
Tīrai Latvijai. Svētciemieši savāca un nodeva 2166 kg nokalpojušo elektropreču
un 284 kg izlietoto bateriju. Noslēguma
pasākumā Tīrai Latvijai Lucavsalā mazie snīpji un snīpēni saņēma diplomu par
1. vietu bateriju konkursā (lielākais kilogramu skaits uz vienu audzēkni), kuponu
par 400 eiro naudas balvu un atlaižu kuponus dažām ekskursijām.
Pēc savākto punktu daudzuma
(216,6 punkti elektrisko un elektronisko

iekārtu konkursā) saņēmām pateicības
rakstu un atlaižu kuponus. Šī konkursa
rezultātā izglītības iestāde ieguva dāvanu
kartes no Zvaigznes ABC grāmatnīcas,
Muzles un Spēle domātājs spēļu un rotaļlietu tirgotājiem.
Konkursa un akcijas rezultāts lielisks!
Bērni apguva un paplašināja zināšanas par
bīstamo un nederīgo atkritumu savākšanu
un nodošanu, bet vecāki varēja atbrīvoties
no lietotās elektrotehnikas un baterijām.
Ieguvums abpusējs. Bet pats vērtīgākais iespēja bērniem kopā ar vecākiem pavadīt
vienu kopīgu izglītojošu dienu!
Paldies vecākiem, omēm, opīšiem, radiem, draugiem par iespēju izglītot bērnus
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku saskarsmē
ar dabu! Paldies šoferītim Andrim par pacietību un izturību ekskursijas laikā!
Anita Kauliņa,
PII «Vilnītis» Svētciema filiāles skolotāja
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Par drošību rudenī

Septembris PII Randa
Jau pagājis aktivitātēm bagāts mēnesis,
kopš sācies jaunais mācību gads Ainažu PII Randa. Kā jau ierasts, tas sākās ar
Zinību dienas svētku rītu un īpašo viesi bērnu draugu lapsu no Meža bērnudārza.
Septembra vidū iestādes bērni ar ģimenēm
un darbinieki piedalījās Eiropas mobilitātes dienā Ripo 2016, kurā visi atbalstījām
dienu bez auto. Viena no mēneša aktivitātēm bija arī ikgadējā sadarbība ar Ainažu
Jūrskolas muzeju. Kopīgi ar muzeja darbiniecēm lasījām ozolzīles un veidojām buriniekus. Saulainajā septembra dienā, kad
sākās rudens, mazās grupas bērni un darbinieki čakli strādāja rotaļu laukumā - lasīja čiekurus, grāba lapas. Sagatavošanas
grupas bērni ar savām skolotājām devās
pārgājienā Solis tuvāk rudenim. Labprāt
piedalāmies dažādās sporta aktivitātēs.
Olimpiskajā dienā kopā visi aktīvi vingrojām un spēlējām sporta spēles. Septembra
aktivitātes noslēdzām ar Miķeļdienas pasākumiem. Sagatavošanas grupa kolektīvi
vārīja iemīļoto Miķeļa sautējumu, kura
sastāvdaļas nesa un grieza paši bērni. Mazās grupas bērni veidoja latvju rakstu zīmi
sauli, kas tapa no vecāku un darbinieku
sarūpētajām rudens veltēm. Jauku pārsteigumu mums sagādāja Lienes Jančevskas
vecāki, uzdāvinot bērnudārzam eglīti, ko
iestādījām Miķeļdienā.
Vēlamies teikt lielu paldies audzēkņu
vecākiem par atbalstu visos pasākumos.
Un liels paldies tiem labajiem un mīļajiem

Mazo ainažnieku no ozolzīlēm veidotais
burinieks uz Ainažu jūrskolas bruģa

cilvēkiem, kuri atbalstīja mūsu izglītības
iestādi veikalu tīkla Maxima akcijā Savai
skolai. Tās noslēgumā mēs ieguvām mūzikas centru, krāsu printeri un krājumus
radošajām darbībām.
Gundega Kānīte,
skolotāja

Liepupes pagasta tautas nams
izsludina aptauju
Labo darbu balva 2016

Nolikums.
1. Mērķis.
1.1. Apzināt un godināt cilvēkus, kas
2016. gadā nesavtīgi darbojušies sabiedrības labā.
2. Kritēriji.
2.1. Labo darbu balvai var pieteikt ikvienu
cilvēku, kurš 2016. gadā nesavtīgi (nesaņemot par to regulāru atalgojumu) darbojies Liepupes pagasta iedzīvotāju labā.
2.2. Balvai nav paredzēts pieteikt ģimenes
locekļus.
3.Pieteikšana.
3.1. Pieteicēji ir Liepupes pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji, biedrības, pagasta iestādes
un dienesti.
3.2. Privātpersona var pieteikt ne vairāk kā
trīs pretendentus.
3.3. Pretendentu pieteikšana uzņēmumiem, biedrībām, pašvaldības iestādēm

un dienestiem nav ierobežota.
3.4. Anketas pieejamas Salacgrīvas Novada Ziņās, kā arī saņemamas un iesniedzamas Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes
tautas namā, Liepupes un Tūjas bibliotēkās līdz 1. decembrim (ieskaitot).
3.6. Pieteikumā jānorāda izvirzītā cilvēka
konkrēts devums, adrese, kā arī pieteicēja
dati.
3.7. Par derīgām tiks uzskatītas aizpildītas,
parakstītas un noteiktā termiņā iesniegtas
anketas.
4. Pasākums.
4.1. Labo darbu balva 2016 ir atklāts sarīkojums visiem pagasta iedzīvotājiem un
tas notiks 25. decembrī Liepupes pagasta
tautas namā.
Pasākuma rīkotājs patur tiesības noraidīt pretendentu, ja tas neatbilst šim nolikumam.

Anketa
Labo darbu balva 2016

«Labo darbu balvai 2016» piesaku:

__________________________________________________________________
Vārds, uzvārds

Pretendenta adrese (obligāti):   __________________________________________
__________________________________________________________________
Pamatojums: _______________________________________________________
__________________________________________________________________

Rudens rit visā savā krāšņumā, taču
krāsainām lapām un gājputnu klaigām līdzi nāk tumšie vakari un rīti, lietus, migla
un sals. Tas nozīmē, ka ikvienam satiksmes dalībniekam ir pēdējais laiks ne tikai
baudīt rudens skaistumu, bet arī parūpēties
par savu un apkārtējo drošību.
Gājējiem atgādinām, ka, piedaloties
ceļu satiksmē, nepieciešams ievērot gājēju
pienākumus. Tas nozīmē - šķērsot ielu vai
ceļu tikai atļautās, labi pārredzamās vietās, ievērot luksofora gaismas signālus. Jāatceras, ka nedrīkst iziet uz brauktuves aiz
stāvoša transportlīdzekļa vai cita šķēršļa,
kas ierobežo redzamību. Pirms brauktuves
šķērsošanas jāpārliecinās par drošu attālumu līdz transportlīdzeklim, kas tuvojas, kā
arī tā braukšanas ātrumu. Gājējiem, kuri
iet pa brauktuves malu vai nomali, ārpus
apdzīvotām vietām, kā arī tajās jāpārvietojas pretēji transportlīdzekļu braukšanas
virzienam. Noteikti jāatceras par obligātu atstarojošās vestes lietošanu diennakts
tumšajā laikā!
Autovadītājiem pēdējais laiks pārdomāt savu braukšanas manieri un kļūt rāmākiem. Rīta un vēlās vakara stundās termometra stabiņš noslīd zem 0 grādiem un
ceļa braucamā daļa var būt apledojusi. Slīdēšanu uz ceļa var izraisīt sakritušās koku
lapas un lietus radītās peļķes. Būtiski atcerēties par braukšanas ātruma ierobežojumiem mācību iestāžu tuvumā, kur ikdienā
pārvietojas bērni. Svarīgi būt uzmanīgiem
pie gājēju pārejām, luksoforiem, sabiedriskā transporta pieturām, kā arī vietās,
kur redzamību apgrūtina novietoti transportlīdzekļi vai citi šķēršļi (paredzot, ka

EKO soma - ērtākai
šķirošanai!
Krāj šķirošanai paredzētos atkritumus EKO somā. Novieto pilnu EKO somu brīvi
pieejamā vietā pie savas privātmājas (piemēram, pie sadzīves atkritumu konteinera, pie
sētas, pie vārtiņiem) un ZAAO to iztukšos bez maksas!
EKO somas izmaksas
Vienreizēja maksa EUR 3,27 (ar PVN). Iegādājoties EKO somu, tā kļūst par Jūsu
īpašumu.
Ko var likt EKO somā!

Drīkst mest

Papīra un kartona atkritumus:
biroja papīrs, avīzes, žurnāli, grāmatas
iepakojuma papīrs, kartons, gofrēts kartons,
pārtikas dzērienu pakas. Materiāliem
ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu
(ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem.
Iepakojuma materiāli jāsaplacina.
PET dzērienu pudeles:
visa veida un krāsu izlietotas plastmasas
pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles var būt
ar korķiem un etiķetēm. Dzērienu pudeles
nav jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles ir
jāsaplacina
Polietilēna atkritumus:
polietilēna plēves un plastmasas kannas,
pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas
izlietotais iepakojums (LDPE, HDPE).
Tiem ir jābūt tīriem.
Metāla atkritumus:
Konservu kārbas, dzērienu bundžas, metāla
vāciņus u.c. sadzīves metāla priekšmetus bez
pārtikas atkritumu piejaukumiem.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds: ______________________________________________
Adrese: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tālrunis: ________________________________
Paraksts:________________________________
...........................................................................................................
Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
__________________________________________________________________
(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums )

bērni var būt neuzmanīgi vai aizmirst par
pareizu ielas šķērsošanu, piemēram, izejot
aiz mašīnas vai autobusa, vai negaidīti
skriet pāri ielai, ieraugot skolasbiedru). Ne
mazāk svarīgi ir ievērot drošu distanci un
intervālu ar priekšā braucošo transportlīdzekli, lai spētu reaģēt un laikus nobremzēt, neizraisot satiksmes negadījumu.
Velosipēdistiem aicinām būt uzmanīgiem un braukt tuvāk ceļa (ielas) labajai
malai. Braucot pa ietvēm, jāatceras, ka
velosipēdisti drīkst braukt pa nomali vai
ietvi, netraucējot gājējus un citus satiksmes dalībniekus. Velosipēdistiem jābrauc
ar ātrumu, kas neapdraud satiksmes drošību, svarīgi laikus samazināt braukšanas
ātrumu pirms gājēju pārejas šķērsošanas.
Jābūt uzmanīgiem vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un satiksme netiek regulēta. Velosipēdu
vadītājiem jādod ceļš transportlīdzekļiem,
kas brauc pa šķērsojamo ceļu. Arī velosipēdistiem obligāta prasība ir ne tikai
atbilstoši aprīkots velosipēds, bet arī atstarojošās vestes lietošana. Policija atgādina vecākiem, kuri ļauj savām atvasēm
uz mācību iestādēm doties ar velosipēdu,
ka to var darīt tikai no 10 gadu vecuma,
turklāt jābūt nokārtotām tiesībām vadīt
velosipēdu, kas apliecina, ka bērns zina
satiksmes noteikumus. Par to, kā nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu, var
noskaidrot, apmeklējot interneta vietni
berniem.csdd.lv.
Sintija Gulbe,
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupas vecākā inspektore

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nedrīkst mest

Papīra un kartona atkritumus:
vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus
un salvetes, folija iepakojuma materiālu
(čipsu pakas, saldējuma papīrus), līmpapīrus,
fotopapīrus, tapetes utt.
PET dzērienu pudeles:
vienreizējās lietošanas traukus, kečupa
un eļļas pudeles un citus plastmasas
izstrādājumus.
Polietilēna atkritumus:
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus,
krējuma, jogurta un margarīna trauciņus,
skābbarības ruļļu plēves, putuplastu,
pamperus, rotaļlietas u.c. cietās plastmasas
veidu izstrādājumus (PP; PS; PVC).
Metāla atkritumus:
krāsu bundžu iepakojumus
Putuplastu, stiklu, sadzīves atkritumus,
zaļos atkritumus, bīstamos atkritumus
u.c. atkritumus, kas nav norādīti
uz EKO somas

EKO somas iegāde:
pa tālruni 64281250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17;
sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv vai aizpildot pieteikumu www.zaao.lv;
ZAAO birojā Valmierā, Rīgas ielā 32.
Ieguvumi
Taupi laiku - šķiro uz vietas mājās!
Taupi vietu - ērti uzglabāt sašķiroto.
Taupi naudu - EKO somu ZAAO iztukšos bez maksas, mazāk atkritumu sadzīves
atkritumu konteinerā.
Taupi dabas resursus.
Augstvērtīga materiāla kvalitāte.
Savāktais materiāls tiek pārstrādāts Latvijā.
Gandarījums par paveikto.
ES ARĪ ŠĶIROJU!
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Par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes programmu

No 2016. gada septembra
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā (DME
programma) projektu īstenotāji
var sākt pieteikties energoefektivitātes projektu finansējumam
komercbankās.
Attīstības finanšu institūcija
ALTUM ir noslēgusi līgumus ar
banku Citadele un DNB banku
par to iesaistīšanos programmas
īstenošanā. Līdz ar to bankas uzsākušas potenciālo klientu konsultēšanu par energoefektivitātes
projektu finansēšanas aizdevuma
nosacījumiem, kā arī kopā ar aizdevumu varēs izmaksāt ALTUM
grantu, kas ir līdz 50% no attiecināmajām energoefektivitātes
darbu izmaksām. Jau tuvākajā
laikā programmai pievienosies
arī citas lielākās Latvijas komercbankas. Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti,
viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķgrupa un labuma guvēji
šajā programmā ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.
ALTUM konsultācijas par
programmas vispārīgiem jautājumiem sniedz visā Latvijā 7 reģionālajos centros un 15 konsultāciju birojos. Lai pieteiktos
uz konsultāciju, lūdzam sazinā-

ties ar tuvāko ALTUM klientu
apkalpošanas vietu. ALTUM
Energoefektivitātes kompetences centrs sniedz konsultācijas
par tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu un citiem ar ēku
energoefektivitāti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes kompetences centru nepieciešamības gadījumā var sazināties,
rakstot e-pastu uz kompetences.
centrs@altum.lv.
DME programma paredz
daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts),
aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu projekta realizācijai.
Saskaņā ar programmas noteikumiem DME programmas projektu finansējuma avots ir grants
un aizdevums. DME projekta
finansēšanai primāri paredzēts
izmantot aizdevumu kādā no komercbankām, ar kuru ALTUM
noslēgts sadarbības līgums par
DME projektu finansēšanu. Informācija par komercbankām,
kas ar ALTUM noslēgušas sadarbības līgumu, pieejama ALTUM
mājaslapā. Pieteikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā
vai citam finansētājam iesniedz
pēc ALTUM atzinuma par energoefektivitātes paaugstināšanas

OBLIGĀTĀ

pasākumu tehniskās dokumentācijas saņemšanas un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai
iepirkuma procedūras veikšanas.
ALTUM sniedz atzinumu par:
l projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai,
l piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru atbilstoši
plānotajam energopatēriņam,
l grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbalsta
(de minimis) apmēru.
ALTUM atzinuma saņemšana
un piegādātāju atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu iesniegt pieteikumus granta un aizdevuma
saņemšanai.
Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu
māju renovēšanai! Rudens un
ziemas mēneši ir piemērots laiks
konsultācijām, dokumentu sagatavošanai un citu renovācijas
priekšdarbu veikšanai, lai jau pavasarī var sāk mājas renovāciju!
Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija
par DME programmu - mājaslapā www.altum.lv, sadaļā
Energoefektivitāte.
Ingus Salmiņš,
Energoefektivitātes programmu
departamenta vadītājs

apzīmēšana

suņu reģistrācija

līdz 2017.gada 1. janvārim visiem suņiem jābūt implantētai mikroshēmai (apzīmētiem) un reģistrētiem
valstī vienotā informācijas sistēmā - Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē

SUNS NAV APZĪMĒTS
AR MIKROSHĒMU

Apzīmē suni
ar mikroshēmu
Izsniedz lolojumdzīvnieka
pasi
Suņa
īpašnieks

Praktizējošs
veterinārārsts
Personu apliecinošs
dokuments

SUNS IR APZĪMĒTS
AR MIKROSHĒMU

lolojumdzīvnieku
pase vai
mājas (istabas)
dzīvnieka pase*
vai aizpildīta mājas
(istabas) dzīvnieka
reģistrācijas veidlapa

Suņa
īpašnieks

Reģistrē suni LDC datu
bāzē vai izsniedz aizpildītu
mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrācijas veidlapu
Reģistrācija datubāzē
LDC
Vietējā pašvaldība
(ja tā sniedz šādu pakalpojumu)

Praktizējošs
veterinārārsts

*pase, kas izsniegta līdz
2014. gada 28. decembrim

MAKSA PAR SUŅA REĢISTRĀCIJU:
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ (LDC)

3,50

EUR

VIETĒJĀ PAŠVALDĪBĀ

3,50

EUR

PIE PRAKTIZĒJOŠA VETERINĀRĀRSTA
par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu,
ja suns nav apzīmēts, un lolojumdzīvnieka
pases izsniegšanu

3,50

EUR

+

SODS PAR SUŅA
NEREĢISTRĒŠANU
Kontrolē vietējā pašvaldība un
Pārtikas un veterinārais dienests

fiziskajām personām

7 - 210

EUR

atkārtoti

210 - 350

15

Dailes teātra aktrises
Rēzija Kalniņa, Ilze Ķuzule-Skrastiņa,
grupas The Sound Poets solists Jānis Aišpurs,
dziedātāja Ilze Dzenīte, diriģents Ainārs Rubiķis
un čelliste Undīne Balode Ziemassvētku koncertā un
jaunā CD prezentācijā

Meklētāja Roze

Gada gaišākos svētkus - Ziemassvētkus - gaidot, aktrise un
režisore Rēzija Kalniņa un viņas draugi kopīgi sagatavojuši
Ziemassvētku programmu Meklētāja Roze ar Imanta Kalniņa
mūziku, aicinot ikdienas steigā
uz mirkli apstāties un nokļūt
mūzikas brīnumainajā pasaulē.
Koncertā piedalīsies grupas
The Sound Poets solists Jānis
Aišpurs; Rēzijas vīrs un draugs
diriģents Ainārs Rubiķis; dziedātāja Ilze Dzenīte, kuru Rēzija
dēvē par savu dvēseles māsu;
Dailes teātra aktrise un Rēzijas
skatuves krustbērns - Ilze Ķuzule-Skrastiņa, kā arī mūziķi,
kuriem ir svarīgi Ziemassvētku
laikā muzicēt par godu Jēzus
piedzimšanai un mūsu - cilvēku - pestīšanai. Programmā iekļautas skaistākās dziesmas ar
dzejnieku Veltas Tomas, Paulīnas Bārdas, Valdas Moras, Zinaīdas Lazdas, Kārļa Skalbes un
Jāņa Poruka vārdiem.
Par koncerta ideju R. Kalniņa saka: - Kārļa Skalbes dzejolis «Ziemassvētku roze» sākas
ar vārdiem “Meklētāja ceļš ir
galā…”. Mēs visi, apzinoties vai
ne, meklējam laimi. Katram ir
izpratne par to, kas ir laime, bet
Ziemassvētku vēsts ir tā, kura ir
kā galamērķis un sākums ceļam
vienlaikus. Arī mums, tāpat kā
Austrumu gudrajiem, ir svarīgi, sekojot Betlēmes zvaigznei,
atrast kūtiņu, kurā guļ bezpalīdzīgs un no cilvēces atkarīgs
Dievs, kurš cilvēces dēļ sevi
piesita krustā aiz mīlestības pret
tiem, kuri krustā piesit mīlestību.
Meklētāja ceļš ir sākums. Un tikai tam, kurš klauvē, tiks atvērts,
tam, kurš meklē, tiks atklāts. Var
iet pa ceļiem vai neceļiem, bet
galvenais ir meklēt šo Kristus

rozi zem sava cilvēcīguma sniega, kurā dvēsele kā līgava gaida
savu līgavaini - Pestītāju -, kurš,
izlejot savas asinis, mūs katru ticīgo vai neticīgo - ietver mīlestības spārnu vēdā un paceļ no
sava ego dubļiem.
- Man Ziemassvētki nozīmē
atgriešanos pie sevis, pie tuvajiem, pie Dieva. Tas ir kā atgriezties mājās, kur tevi gaida.
Tā ir iespēja piepildīties vai ļaut,
lai tevi piepilda. Sasildīties, lai
pēc tam varētu sildīt citus, - atklāj aktrise I. Ķuzule-Skrastiņa.
Viņa atzīst, ka piedalīšanās šajos Ziemassvētku koncertos viņai nozīmē brīnišķīgu un gaišu
cilvēku kompāniju, iespēju būt
skaistajās Latvijas baznīcās un
darīt priecīgus citus cilvēkus.
Savukārt grupas The Sound
Poets līderis J. Aišpurs pauž:
- Šajā gadsimtā apstāšanās un
ļaušanās brīdim ir kļuvusi par
lielu greznību. Laika taupīšana
un nerimstoši joņojošais dzīves
temps kļuvis par mūsu pasaules
galveno izvēli. Bet tā tam nav jābūt! Visam ir SAVS LAIKS. Laiks
triekties uz priekšu un laiks stāties, ļauties mieram. Laiks runāt
un laiks ieklausīties. Klausies,
ieklausies un ļaujies!
Māksliniekiem koncertos tērpi būs no Amoralle svētku kolekcijas, kas radīta par godu
Ziemassvētku koncertiem. Meklētāja Roze - dabīgā zīda svārki,
kleitas un barokāla griezuma žaketes kombinācijā ar satīna kaklarotām un mežģīņu cimdiem
brīnumainas aizmiršanās sajūtas
uzburšanai.
Pirms un pēc koncerta par
īpašu cenu būs iespējams iegādāties jauno CD Meklētāja Roze
(no 12.12.2016 arī Jāņa Rozes
grāmatnīcās).

KONCERTU SARAKSTS

+

pārejās izmaksas var būt
noteiktas ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem

+

par datu
ievadīšanu
LDC datubāzē

juridiskām personām

15 - 350

EUR

atkārtoti

EUR

l

350 - 700

EUR

no 2017. gada 1. janvāra suņa īpašniekam suņa atsavināšanas gadījumā jānodrošina,
ka suns ir apzīmēts un reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda
VALSTS KANCELEJA SADARBĪBĀ AR ZEMKOPĪBAS MINISTRIJU © 2016

13. decembrī plkst. 19 SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMĀ
14. decembrī plkst. 19 BAUSKAS SVĒTĀ GARA BAZNĪCĀ
17. decembrī plkst. 19 KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ
18. decembrī plkst. 14 GULBENES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
18. decembrī plkst. 19 VIDZEMES KONCERTZĀLĒ „CĒSIS”
19. decembrī plkst. 19 TALSU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
20. decembrī plkst. 19 DOBELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ
					
BAZNĪCĀ
21. decembrī plkst. 19 TUKUMA SV. TRĪSVIENĪBAS LUTERĀŅU
					
BAZNĪCĀ
25. decembrī plkst. 14 ĶEKAKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
25. decembrī plkst. 19 JAUNAJĀ SV. ĢERTRŪDES BAZNĪCĀ RĪGĀ
28. decembrī plkst. 19 SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ
					
BAZNĪCĀ
29. decembrī plkst. 19 KRUSTPILS KATOĻU BAZNĪCĀ
30. decembrī plkst. 15 BALTEZERA BAZNĪCĀ
30. decembrī plkst. 19 IKŠĶILES SV. MEINARDA LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

Sandis Mohovikovs,
koncertu producents,
tālr. 29131458, sandismoh@inbox.lv
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2016. gada 21. oktobris

GRANDEG - Latvijas metālapstrādes
ražošanas uzņēmums, kas jau vairāk nekā 20 gadu
mērķtiecīgi specializējas modernu, automātisku granulu
apkures katlu projektēšanā un ražošanā, darbam
rūpnīcā Ainažos meklē dažāda profila speciālistus:

METINĀTĀJUS,
ATSLĒDZNIEKUS,
ELEKTRIĶUS,
CNC OPERATORUS.

Jubilāriem
Steidzīgi vēji un gājputni gaisā,
Dzeltens un ugunīgs kļavlapu zīds.
Ak, cik daudz krāšņuma raisās un kaisās,
Ak, cik daudz sarkanas pīlādžu spīts,
Līdz ar prieku par septembra veltēm
Tavai dzimšanas dienai nāk līdz…
(K. Apškrūma)

Sveiciens oktobra jubilāriem!
Saules pielietu, siltu, mīlestības pilnu
un jauku jums šo laiku!

Jūsu ieguvumi būs:
l profesionāla izaugsme,
l līdzdalība pasaulē atzīta produkta ražošanā,
l stabils atalgojums,
l komfortabla darba vide,
l darbs ar profesionāliem instrumentiem un iekārtām,
l nepieciešama apmācība.
Gaidām jūsu pieteikumus un CV
uz e-pastu personals.atlase@gmail.com.
Informācija pa tālruni 27650165.

Liepupes pagasta tautas nama pašdarbības kolektīvi
sāk jauno sezonu!

Jauktais koris Pernigele

Vīru ansamblis

Amatierteātris

Etnisko tradīciju kopa Skale

Vidējās paaudzes deju kolektīvs Ulubele

Valda Andersona kapela Ieviņas

Deju kolektīvs Liepupīte

Mūzikas apvienība 4 Sound

Vadītāja Arta Zunde.
Mēģinājumi tautas namā piektdienās plkst. 19
Režisore Inese Broka.
Mēģinājumi Birzgaiļos pirmdienās plkst. 19
Vadītājs Jānis Trezuns.
Mēģinājumi Liepupes vidusskolā trešdienās plkst. 20
Vadītājs Jānis Trezuns.
Mēģinājumi Liepupes vidusskolā
otrdienās, ceturtdienās plkst. 15

Vadītājs Andris Zunde.
Mēģinājumi tautas namā trešdienās plkst. 19

Novembrī Ainažos
17.XI 20.00
				
			
22.00
24.XI 16.00

valsts svētku koncerts, uzstājas deju kolektīvs
Jampadracis (Limbaži)
svētku balle - Aivars un Co (Aloja)
Jaunā Liepājas leļļu teātra izrāde Īkstīte. Ieeja - 2 EUR

Drīzumā Lauvās

29.X 11.00 saviesīgā biedrība Svētupes Lauva aicina uz nodarbību
				
Iepazīsimies - mūzikas terapija. Mūsu viešņa - Inga Strante
5.XI 20.00 atpūtas vakars Nāc gadu spietā veldzēties:
l apsveikumi šī gada jubilāriem,
				
l bijušo dienas centra apmeklētāju saiets,
				
l balle kopā ar Trešo brigādi.
				
Ieejai 2,50 EUR
19.XI		 13.00 izstādes Kad gadiem es pāri skatos…,
veltītas Dižlauvu 80. gadskārtai, atklāšana.
Mīļi gaidām visus interesentus, bet īpaši aicināti tie, kuru
darba gaitas savijušās ar šo ēku

Liepupes tautas namā

Fotokonkursa Cilvēks autoru darbu izstāde,
apskatāma darbdienās no plkst. 8 līdz 17
21.X 20.00 Liepupes tautas namā Ražas balle
l novada sakoptāko sētu laureātu apbalvošana,
				
l tradicionālais zaptu konkurss,
				
l vakaru vadīs Juris Hiršs,
				
l muzicēs Zeļļi
				
Ieeja 3 EUR. Galdiņu rezervācija pa tālruni 64023932
6.XI 15.00 Liepupes tautas namā
l

Vadītāja Arta Zunde.
Mēģinājumi tautas namā pirmdienās plkst. 18
Vadītājs Valdis Andersons.
Mēģinājumi tautas namā un pie Valda Andersona Tūjā.
Vadītājs Mārtiņš Roziņš.
Mēģinājumi otrdienās plkst. 19

Aicinām pieteikties jaunus dalībniekus visos kolektīvos!
Tālrunis tautas namā - 64023932

Novembris bibliotēkās
Datums
1. - 30.XI
1. - 11.XI
1. - 10.XI
Līdz 4.XI
5.XI 15.00
10.XI 16.30
11. - 18.XI
14.XI 10.00
15.XI
16.XI 16.30
16.XI
Novembrī

Pasākums
Tematiskā izstāde Mana Latvija
Izstāde Dainai Avotiņai - 90
Izstāde, veltīta Dainas Avotiņas 90 gadu jubilejai
Ziemeļvidzemes mākslinieku apvienības
20. plenēra gleznu izstāde
Pārsteigumu un kontrastu zeme Meksika. Tikšanās ar Zentu Menniku.
Pasākums bērniem Mārtiņi
Izstāde Sagaidot valsts 98. gadadienu
Rīta stunda mazajiem (Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa)
Rīta stunda bērniem Labrīt, Ziemeļzemju pasaku burvi!
Krēslas stundas lasījumi (Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa)
Pievakares sarunas Zem ziemeļu zvaigznēm rakstīts vārds. Pasākums
veltīts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai
Literatūras izstādes
l Manas Latvijas sētās. Fotoattēlu un albumu izstāde par Latvijas
mazpilsētām, ciemiem un viensētām
l Latvijas brīvības cīnītāji - vīri no Lāčplēšu cilts. Novadpētniecības
materiālu izstāde, veltīta Lāčplēša dienai
l Rakstniece Daina Avotiņa - cilvēku likteņu līkloču vēstniece
literatūrā. Izstāde veltīta rakstnieces un dzejnieces D. Avotiņas
90. jubilejai

Vieta
Korģenes bibliotēka
Liepupes bibliotēka
Tūjas Zinību centrs
Salacgrīvas bibliotēka
Korģenes bibliotēka
Liepupes b-ka
Korģenes bibliotēka
Svētciema bibliotēka
Korģenes bibliotēka
Svētciema bibliotēka

Salacgrīvas kultūras namā oktobrī

22.X
Salacgrīvas vidusskolas absolventu un skolotāju salidojums
			
14.00 svētbrīdis Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
			
17.00 svētku koncerts Salacgrīvas kultūras namā
l Saviesīgā daļa Salacgrīvas vidusskolā.
				
Dalības maksa - 5 EUR
29.X 19.00 2016. gada sporta sezonas noslēgums.
Balli spēlē grupa Galaktika. Ieeja ar ielūgumiem

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem
Ko grāmatā dara Nikniķis un citi rūķēni - izstāde rakstnieka Ērika
Kūļa 75. jubilejā

l

Novembrī

Izstāžu cikla Kas, ko, kur dara? izstāde Suņi
Jaunieguvumu - nozaru un daiļliteratūras - izstāde

Novembrī

Ievērojamu cilvēku dzīves jubilejas novembrī

Pastāvīga izstāde Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem,
(arhīvs)
pasākumiem 2015/2016
Novembrī
Uzziedēja pasaulīte... - limbažnieku Anitas un Gunta Ozolu
fotomirkļi dabā
No 17.XI
Latvju spēka zīmes - stienietes Olgas Šišļaņikovas gleznas/izšuvumi
Novembrī
Literatūras izstādes:
l Veltījums Latvijai (dzejas krājumu izstāde);
l Mani spēka pīlāri... - rakstniecei Dainai Avotiņai 90;
l Humors dzīvē - rakstniekiem Ērikam Kūlim 75 un Arnoldam
Auziņam 85
22.XI 14.00
Pasākums no cikla Neklātienes ceļojums uz…
25.XI 15.00
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena
29.XI 16.30
Radošās darbnīcas Naskie pirkstiņi

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

11.XI		 14.00 pie piemiņas zīmes liepupiešiem (pie baznīcas)
Lāčplēša dienas piemiņas brīdis kopā ar kori Pernigele
un Liepupes vidusskolas audzēkņiem.
Aizdegsim svecītes pie piemiņas zīmes un Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieru kapa vietās Liepupes kapos.
15. XI 19.00 Liepupes tautas namā,
16.XI 19.00 Liepupes Muižas klētī
spēlfilma Melānijas hronika. Režisors Viesturs Kairišs.
Ieeja 2 EUR
18.XI 14.00 Liepupes tautas namā LR proklamēšanas 98. gadadienai
veltīts sarīkojums
l svētku uzruna,
				
l koncerts. Piedalās soliste Līga Priede,
				
tautas nama jauktais koris Pernigele, vokālā grupa 4 Sound,
Liepupes vīru ansamblis, Liepupes vidusskolas ansamblis,
l svētku torte
				
26.XI
biedrības Vāgūzis zālē Liepupes amatierteātra
10 gadu jubilejas sarīkojums

Tūjas un Salacgrīvas
bibliotēka
Tūjas bibliotēkas
info stends un
Salacgrīvas bibliotēka
Tūjas bibliotēka

5. NOVEMBRĪ 1500
SALACGRĪVAS BIBLIOTĒKĀ

PĀRSTEIGUMU UN
KONTRASTU ZEME

MEKSIKA
Liepupes bibliotēka
Korģenes bibliotēka

TIKŠANĀS AR ZENTU MENNIKU

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.

