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Nēģu diena
Salacgrīvas novadā

Septīto gadu pēc kārtas oktobra otrajā
sestdienā Salacgrīvas novada nēģu taču
saimnieki pieaicināja saimnieces, lai uz
ugunskuriem vārītu nēģu zupu un cienātu viesus no tuvākas un tālākas apkaimes.
Ciemiņu nēģu tačos netrūka – tik liels apmeklētāju skaits vēl nebija pieredzēts, viņi
nāca gan kājām, gan ieradās ar auto un motocikliem, lai baudītu nēģu delikateses un
jauko atvasaras dienu.
Šis gads atvēra jaunu lapu Nēģu dienas
svētku vēsturē ar faktu, ka, sadarbojoties
ar Salacgrīvas novada domi, svētku norisē
Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātē
Atbalsts zivsaimniecības nozares popularizēšanai un zivsaimniecības projektu
konkursa organizēšana līdzdarbojās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
(LLKC). Daži dalībnieki atzina, ka piedalās, pateicoties tieši šim atbalstam, bet citiem radās interese piedalīties nākamgad.
Nēģu diena notika pie visiem trijiem
Salacas, kā arī Svētupes nēģu tača. Salacas
1. tača saimnieks, zvejnieku saimniecības
Kurķis īpašnieks Aleksandrs Rozenšteins
bija optimisma pilns, priecīgs par saulaino
dienu un gatavs uzņemt viesus. Nēģu zupas
vārīšanai viņš pieaicinājis tradicionāli pārbaudītas saimnieces ar pavāri Rutu Birkenbergu priekšgalā, kuras nenogurstoši vārīja
vairāk nekā 200 l lieliskā ēdiena, kas spēja
iepriecināt ne vienu vien ciemiņu. Šoreiz
viesu bija vairāk nekā citus gadus, to apliecināja arī Aleksandrs, steidzoties, lai spētu
pastāstīt visiem par savu arodu.
Šogad 1. tacī bija īpašs notikums – tika
izgatavots garākais viltotais nēģis pasaulē. Šo pasākumu nodrošināja SIA Baņķis,
R. Birkenberga ar savu piecu cilvēku komandu un LLKC. Nēģis tapa divu dienu
laikā, un tas sasniedza 5,01 m garumu.
Mērījumu precizitāti nodrošināja trīs cilvēku komisija, ko ar skaļiem aplausiem
iedrošināja klātesošā publika. Aizrautīgi izgaršojot sadalīto ražojumu, visi vienbalsīgi
apstiprināja, ka nākamgad jāsasniedz jauni
panākumi, klusībā cerot, ka tas būs Ginesa
rekorda cienīgs notikums.
Salacas 2. tacī viesus sagaidīja zvejnieku saimniecības Bute īpašnieks Visvaldis
Šrenks un IK Tacis 2 saimnieks Ainārs

Duncītis. Visvaldis pats bija uzņēmies virsvadību zupas vārīšanai. Viņa norādījumus
uzklausīja trīs saimnieces. Meitenes gan
jokojot teica, ka noklausoties Visvalda teikto, bet pašas darot pēc sava prāta. Jāatzīst,
ka rezultātā zupa bija sanākusi smeķīga un
ļaudīm lieliski garšoja. No zupas neatpalika Visvalža paša uz restēm ceptie nēģi. Jaunums 2. tača notikumos bija Gata Pīpkalēja
dotā iespēja katram smēdē izkalt naglu,
nēģi vai kādu citu izstrādājumu un grupas
Solīda kompānija muzikālais sniegums.
Pēc gardas maltītes kājas pašas nesās uz
danci jautrajās mūzikas skaņās, radot prieku visu sejās.
Šogad svētku programma deva iespējas
apmeklēt arī Salacas 3. taci, jo Jānis Rakuzovs pēc neilgas pauzes bija atgriezies
ierindā, lai nospodrinātu mundiera pogas
un neliktu vilties savam pielūdzēju pulkam.
Gods kam gods – zupu visilgāk varēja baudīt tieši šeit, saimnieces Mirdza Sprince
un Daina Pētersone aktīvi cilāja nažus un
kausus, lai process notiktu. Mirdza atzinās,
ka vairāk nekā 10 gadu ir vārījusi zupu Salacas plostniekiem, un tas ir devis neatsveramu pieredzi. Jāpiezīmē, ka nēģu cepējs
Imants Dambis, arī pieredzējis plostnieks,
nenogurstoši strādāja pie grila, lai apmeklētāji varētu lutināt savas garšas kārpiņas ar
svaigi ceptu delikatesi. Lai baudīšanas process būtu pilnvērtīgāks un pa vidu varētu
uzgriezt arī kādu danci, mūzikas pavadījumu nodrošināja mūzikas apvienība MERC.
Atstājot Salacas tačus un pārbraucot uz
mazākās māsas Svētupes nēģu taci, bija iespēja tikties ar IK J.A.N.K.I. darba grupu,
precīzāk – Nikolaju un Inesi Koluškiniem
ar palīgiem Aiju Sumčenko, Elīnu Voldiņu,
Astru Koluškinu, Daci Kreišmani, Oļegu
Sumčenko, Helmutu Voldiņu, Jāni un Artūru Koluškiniem. Lielā komanda, kurai
saimniece teica cildinošus pateicības vārdus, nodrošināja labsajūtu viesiem, kuru
bija divreiz vairāk nekā citugad. Papildus
zupai un karsti grilētajiem nēģiem šeit viesi
baudīja arī nēģu pastēti un pīrādziņus Nēģis
mīklā, ko Inese kā Svētupes nēģu zupas pavēlniece radījusi ēdienu daudzveidībai. Patīkamu noskaņu raisīja akvārijs, kurā varēja
vērot dzīvu nēģi, un bilžu izstāde par tēmu

Trešo nēģu
taci šķērsoja
daudzi

Svētupes
nēģu tača
zupa bija ļoti
garšīga

Svētupes tacis – ap un par, ko varēja skatīt,
baudot delikateses.
Šogad Nēģu dienas jaunums bija Nēģu
kross, ko organizēja Zvejnieku parks.
Tas notika trīs distancēs (2 km, 10 km un
21 km). Kopumā skrējiens pulcēja 65 dažāda vecuma dalībniekus.
Nēģu dienas programmā bija iespēja
apmeklēt arī muzeju, kur varēja skatīt ekspozīciju Zutiņš murdā un salikt miniatūru
nēģu taci, izmantojot konstruktoru. Dabas
izglītības centrā Ziemeļvidzeme apmeklē-

tāji varēja izzināt interaktīvo izstādi Laša
ceļojums. Brīvdienu mājā Vējavas notika
vairāki pasākumi – sākot ar filmas Latvijas
nēģis vērošanu un beidzot ar vēžu zupas un
kūpinātu zivju degustāciju.
Tie viesi, kuri rindas kārtībā apmeklēja visus četrus tačus un katrā uzmeklēja
sietspiedes darbnīcu, varēja paši izgatavot
pastkarti piemiņai no skaistā pasākuma.
Jānis Kravalis,
lauku attīstības un zivsaimniecības
konsultants

Vēl pēdējie uzlabojumi no Maritas Birkenbergas-Upītes puses, un
viltotais nēģis būs gatavs mērīšanai
Baiba Močāne Nēģu krosa skrējējiem skaidro trasi
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Projekta Piekrastes
apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu
realizēšana īstenošana
Salacgrīvas novadā

Šajā vasarā Salacgrīvas novada dome saņēma Latvijas Vides
aizsardzības fonda finansējumu
piekrastes uzturēšanai. Nacionālas nozīmes projektā Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Salacgrīvas
novadam piešķirti 19 628,00 eiro.
Projektā tika organizēta atkritumu savākšana piekrastē – vienu
reizi veikta izskaloto un cilvēku
atstāto atkritumu savākšana visā
piekrastes joslā 55 km garumā.
Tūrisma sezonas laikā izvietoti papildu atkritumu konteineri
vietās, kur koncentrējas vairāk
atpūtnieku, – stāvlaukumos pie
autoceļa A1 un Liepupes pagastā.
Organizēta lielgabarīta atkritumu
savākšanas akcija.

Sezonas laikā koptas Ainažu
un Salacgrīvas pilsētu pludmales – regulāri arta un frēzēta augsne, lai novērstu aizaugšanu ar
niedrēm. Sezonas noslēgumā no
niedrēm un krūmiem atbrīvotas
teritorijas pie pludmalēm, tā paplašinot smilšaino pludmali. Projekta laikā tika algots strādnieks
dažādu darbu veikšanai pludmales teritorijā.
Tāpat sezonas noslēgumā iegādātas 12 jaunas skaistas atkritumu tvertnes Salacgrīvas pludmalei, tajos iemestos atkritumus
neiznēsās putni un vējš.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes
projektu koordinatore

Taimiņu populācijas
pavairošana
Salacas upē

2018. gada 26. oktobris

Par 2019. gada zvejas rīku skaita
pieprasījumu un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu
Salacgrīvas novada dome aicina pieteikties pašpatēriņa zvejniekus 2019. gada rūpnieciskās zvejas
tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai Rīgas līča piekrastē Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
No SIA, IU, IK un zvejnieku saimniecībām, kas
nodarbojas ar komerciālo zveju, nepieciešams iesniegums, ja vajadzīgas izmaiņas zvejas rīku skaitam.
Lūdzam ņemt vērā, ka tiem, kas plāno nodarboties ar komerciālo zveju (SIA, IU, IK, zvejnieku

saimniecībai), nepieciešams pievienot LR Zemkopības ministrijas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.
Iesniegumi līdz 9. novembrim jāiesniedz:
l Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas
centrā (1. stāvā) Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālrunis
uzziņām – 64071975;
l Ainažu pilsētas pārvaldē Ainažos, Parka ielā 16,
tālrunis uzziņām – 64071310;
l Liepupes pagasta pārvaldē, Mežgravās, Liep
upes pagastā, tālrunis uzziņām – 64020142.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcijai – liela atsaucība

No 14. līdz 18. septembrim
Salacgrīvas novada pašvaldība
rīkoja akciju lielgabarīta atkritumu savākšanai, lai dotu iespēju
iedzīvotājiem atbrīvoties no atkritumiem, ko nav iespējams ievietot mājsaimniecību nomātajos
konteineros.
Ainažos, Salacgrīvā un Tūjā,
iztērējot tam aptuveni 2000 eiro,
tika uzstādīti 10 un 22 m³ konteineri. Atsaucība nepievīla. Pirm-

dienas rītā visi trīs bija pārpildīti.
Tas ļauj domāt, ka tas bija svarīgi visiem, jo tādējādi samazinās
šādu atkritumu nonākšanu vidē.
Vienīgi žēl, ka ne visi bija sadzirdējuši vai sapratuši nosacījumus, ko drīkst un ko nedrīkst
novietot šajos konteineros. Noteikumi paredz, ka tajos nedrīkst
ievietot elektropreces, sadzīves
tehniku un auto riepas, par ko
informējām novada mājaslapā.

Atcerēsimies, ka Salacgrīvas novadā SIA ZAAO
sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi
draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Salacgrīvā, Viļņu ielā 18 ir šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. Tajā var
nodot plašu klāstu otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu piecas dienas nedēļā.
Ekolaukumā no privātpersonām bez maksas tiek
pieņemts plašs materiālu klāsts, ko iespējams otrreiz pārstrādāt (tostarp papīrs un kartons, dzērienu
kartona iepakojums – tetrapakas un elopakas –,
polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves
ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls, sadzīves metāla priekšmeti,
neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās
iekārtas, arī noteiktu veidu sadzīvē radušies bīstamie atkritumi). Par nelielu samaksu privātpersonas

Šīs kategorijas atkritumi jānodod
atsevišķi ZAAO ekolaukumā.
Noteikumi jāievēro, pretējā gadījumā var tikt piemērots paaugstināts tarifs, kas nozīmē, ka par
jūsu izmestajām riepām vai televizoru maksās kaimiņš un visi
pārējie novada iedzīvotāji.
Cerībā uz sapratni nākotnē –
Andris Zunde,
izpilddirektors

tur var nodot nestandarta atkritumus – lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības, zaļos,
kompostējamos atkritumus un logu stiklu.
Sadzīves atkritumu savākšanu un būvgružu
un celtniecības atkritumu izvešanu var pieteikt
pa tālruni 64281250 vai 26515556 darba laikā
no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 vai sūtot e-pastu ar
pieteikumu uz zaao@zaao.lv, vai faksu 64281251.
Pirms celtniecības darbu sākšanas, piedāvājam
konsultāciju par būvgružu savākšanu!
Aicinām novada iedzīvotājus rīkoties tā, lai pašvaldībai nebūtu jāsoda mežu piemēslotāji, un aicinām par šādiem notikumiem informēt kārtībniekus
Didzi Žibalu (t. 25636008) un Gunitu Bisnieci
(t. 26443894).
Pašvaldība plāno vietās, kur parādās atkritumi,
veikt videonovērošanu!
Ilga Tiesnese

Aicinājums uz tirgu Helsinkos

Taimiņi uzsāk savu nārsta ceļu

Salacgrīvas novada dome
kopš 2015. gada veic taimiņu populācijas atražošanu Salacas upē,
lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību, kā arī tūrismu
un brīvā laika pavadīšanas dažādošanu novadā.
17. oktobrī pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavai Kārļi tika nodoti
50 vaislas taimiņi, no kuriem
varēs iegūt ikrus, lai audzētavā
izaudzētu taimiņu mazuļus. Kad
lielās zivis savu uzdevumu būs
veikušas, tās atgādās atpakaļ un
ielaidīs Salacas upē, savukārt no

ikriem izaudzētie taimiņu mazuļi pietiekami lieli, lai tos ielaistu
upē, būs tikai 2020. gada pavasarī.
Taimiņus Salacgrīvas novada domes uzdevumā zvejoja un
līdz aizvešanai uz audzētavu šim
mērķim īpaši izgatavotā būrī Salacas upē uzglabāja IK J.A.N.K.I.
Projekta īstenošanai piešķirts Zivju fonda finansējums –
1596 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 285 EUR.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes
projektu koordinatore

Projektā ESTLAT BUSINESS organizējam uzņēmēju dalību Martin Markkinat 2018 gadatirgū 24.–25. novembrī Helsinku pilsētas centrā
(www.kaapelitehdas.fi). Gadatirgus tēma ir Igaunija un draugi – tas nozīmē, ka tajā pieejama visdažādākā informācija par Igauniju un tās sadarbības
partneriem, kas šajā gadījumā ir arī Salacgrīvas
novads un tā uzņēmēji. Gadatirgū tiek piedāvātas
visdažādākās preces – pārtika, rokdarbi, amatniecības izstrādājumi, tūrisma produkti un ceļošanai
noderīga informācija.
Projektā visiem partneriem tiek nodrošināts kopīgs stends preču reklamēšanai un izvietošanai, organizēts kopīgs transports nokļūšanai uz to, kā arī
naktsmītnes. Izbraukšanu uz Helsinkiem plānojam
23. novembrī, atgriešanos – 25. novembrī tūlīt pēc
izstādes beigām. Salacgrīvas novads var nodrošināt

dalību astoņiem uzņēmējiem (t.i., ja uzņēmējs vēlas
uz gadatirgu doties pats. Ja vēlas nosūtīt savu ražojumu, jāsazinās ar projektu koordinatori Solvitu).
Dalību izstādē esam sākuši plānot sadarbībā ar
mārketinga centru Radīts Salacgrīvas novadā, kā
arī uzrunājuši mums zināmos uzņēmējus. Ja neesi
starp viņiem, bet domā, ka tas ir saistoši arī tev, piesakies tuvākajā laikā.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
solvita.kukanovska@salacgriva.lv

Minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project: Est-Lat 48 «Estonian and Latvian entrepreneurs cooperation platform»

Meklējam apbalvojuma Salacgrīvas Goda pilsonis kandidātus!

Jau ierasts, ka valsts svētku svinību laikā Salacgrīvā godinām pilsētas Gada cilvēkus. Atgādinām, ka Salacgrīvas novada
augstākais apbalvojums ir Salacgrīvas
novada Goda pilsonis. To piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem Salacgrīvas novada labā, kas var izpausties
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā
un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms
gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzī-

mīga un panākumiem bagāta darbība.
Apbalvojumu Salacgrīvas novada Goda
pilsonis var piešķirt ne tikai Salacgrīvas
novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un
ārvalstu personām.
Kandidātus apbalvojuma Salacgrīvas
novada Goda pilsonis piešķiršanai var
izvirzīt domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Salacgrīvas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un
pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne

mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru
dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri
parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta
atšifrējumu, kā arī deklarētās dzīvesvietas
adresi un kontakttālruni).
Kandidātu izvirzīšana notiek arī rakstveidā, iesniedzot iesniegumu novada
domē 14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludināšanas pašvaldības mājaslapā www.salacgriva.lv. Apbalvojuma

kandidātu izvirzīšana notiek attiecīgā
gada oktobrī.
Šobrīd Salacgrīvas novadā ir trīs
Goda pilsoņi: doktors Arturs Kristiansens (Šlēsviga, Vācija), Alfrēds Šlisers
(ilggadējs zvejnieku kolhoza Brīvais vilnis priekšsēdētājs) un Aleksejs Lundins
(Maskava, Krievija – Starptautiskā Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla dibinātājs un patrons).
Ilga Tiesnese
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Pieminot
pretpadomju
pagrīdes
organizāciju
Dzirkstele

16. oktobrī Ainažos notika pretpadomju pagrīdes 1956./57. gada organizācijai
Dzirkstele Ainažos un Salacgrīvā veltītais
piemiņas brīdis ar svecīšu iedegšanu vietā, kur 1957. gada 18. novembrī Ainažos
tika uzvilkts Latvijas karogs, un piemiņas
izstādes atklāšana Ainažu Jūrskolas muzejā.
Muzikālu veltījumu brīvības cīnītāju
tuvajiem cilvēkiem bija sarūpējusi Anta
Eņģele. Piemiņas brīža atklāšanā viņa izpildīja Imanta Kalniņa dziesmu ar Andreja
Eglīša vārdiem Es visas domas… Klātesošos uzrunāja Ainažu Jūrskolas muzeja vadītāja Iveta Erdmane, pateikdamās
visiem, kuri atbrauca un atnāca uz vietu,
kurā 1957. gadā tika uzvilkts Latvijas karogs. To izdarīja deviņi bezbailīgi puiši,
nebaidīdamies ne no kā. Tā toreiz bija liela
drosme, cituprāt – pārgalvība, neapdomība. Visus garos okupācijas gadus Latvijā
bija cilvēki, kuri dažādos veidos cīnījās
pret padomju varu. Ainažos jau 1953. gadā
Velta Rolmane, lai izjauktu vēlēšanas, bija
izspraudusi pretpadomju skrejlapas. – Vai
šodien mēs varētu brīvi dzīvot paši savā
valstī, ja šādi cilvēki nebūtu bijuši? Vai, tikai uz barikādēm padziedot, mēs būtu brīvu Latviju dabūjuši? Pilīti pa pilītei mēs
to ieguvām. Šie puiši bija pirmās brīvības
bezdelīgas mūsu pusē. Jau sākot pretpadomju darbību, puiši apzinājās, ko dara,
un gatavojās sliktākajam iznākumam –
cietumam. Viņus visus arī izsūtīja uz vietu, kur dienas pilēja lēni un ļauni. Viņi
nesa upuri, nesa krustu ne sev, bet mums
visiem. Iedegsim sveces deviņu drosminieku – Māra Buliņa, Raiņa Radziņa, Mārtiņa Strauta, Bruno Tīta, Gunta Tambora,
Johana Kuka, Jura Sārta, Jura Jirgena un
Arnolda Elstiņa – piemiņai! – viņa aicināja. Vienojoties kopīgā lūgšanā, ko vadīja
Gunvars Iluss, klātesošie pateicās brīvības
cīnītājiem.
Pateicības vārdus drošsirdīgajiem sacīja arī Latvijas Politiski represēto apvienības Limbažu nodaļas priekšniece Rita
Garklāva un Salacgrīvas novada domes

Piemiņas
brīdis pie
bijušā Ainažu
zvejnieku
kooperatīva
zivju
kūpinātavas,
kuras
skurstenī
tika uzvilkts
sarkanbalt
sarkanais
karogs

priekšsēdētāja vietnieks Jānis Cīrulis. Viņš
pateicās toreizējiem puišiem par drosmi,
apliecināja godu šim cilvēkiem un rosināja
ikvienam stiprināt Latviju: – Mums jāpriecājas, ka varam dzīvot zem skaidrām debesīm! Novēlu visiem mums un jums, valdībai un parlamentam būt tik gudriem, lai
mums nekad vairs nevajadzētu piedzīvot
šausmas, kādas atnesa Latvijas okupācija.
Sakot paldies par kopābūšanu un aicinot
uz izstādes atklāšanu Jūrskolas muzejā,
I. Erdmane aicināja darīt trīs lietas: domāt
labas domas, vēlēt labu un palīdzēt otram,
tad labi klāsies pašiem un apkārtējiem.
Izstādes atklāšanā, tāpat kā piemiņas
brīdī pie vecā torņa, piedalījās pretošanās
kustības Dzirkstele dalībnieku māsas, sievas, bērni, mazbērni un viņu klasesbiedri.
Jūrskolas muzeja mazajā zālītē iekārtotās
izstādes moto ir Leonīda Breikša dzejolis no Latviešu augšāmcelšanās balādes:
– Tie smagi pieviļas, kas tic, ka patiesība
zūd: Kā dziļi zemē iesēts grauds tā snauž,
bet – nesatrūd. Un diena nāk, un saule lec
un – pārsteigdama tos, Tā slavēdama debesis, svin augšāmcelšanos.
Atklājot izstādi, muzeja vadītāja apliecināja, ka šo izstādi veidot iedvesmojis dzejnieks L. Breikšs, bet palīdzējuši
visi – meitas, māsas, sievas… – Paldies,
ka vēlreiz un vēlreiz izsāpējāt to sāpi, tā
jūsos pavisam nekad nepazudīs. Atgādināšu, kāds bija izstādes iesākums! Bijām

aizbraukuši un mājām pie Mārītes Tītes,
visi ainažnieki zina šo skaisto, mūsu jūrskolnieka kapteiņa Kārļa Bezbaiļa māju.
Brunis Tīts ir Mārītes vīrs, kapteiņa Bezbaiļa mazdēls. Mārīte rūpīgi bija saglabājusi visus materiālus par Kārli Bezbaili un
Bruni un parādīja mums trīs skaistus skiču
albumus, kuros Brunis zīmējis, būdams lēģerī. Norunājām, ka uztaisīsim izstādi par
Bezbaiļiem, veltītu Brunim. Bet tad sapratām, ka puiši bija deviņi, visi vietējie, un
visi cīnījās par mūsu Latviju. Mums bija
par viņiem jāpastāsta un viņi jāgodina.
Sazvanījos ar Ilgu Žibu, kura, pateicoties
savai fantastiskajai atmiņai, atcerējās visu
puišu vārdus, uzvārdus, visus radiniekus,
kuri ir vēl dzīvi. Man nebija jāiet uz arhīviem, viss bija jau acu priekšā. Darbs, gatavojot materiālus izstādei, padevās raiti,
likās, ka viņi no augšas to grib. Man bija
patīkami un tajā pašā laikā sāpīgi strādāt.
Ar katru radinieku izsāpēju visus šos deviņus puišus, izdzīvoju vēlreiz viņu likteņus.
Paldies visiem, kuri dalījās savās atmiņās.
Atcerēties to visu vēlreiz nemaz nebija tik
viegli, – stāstīja I. Erdmane.
Karogs bija Mārtiņa Strauta tēva, puiši
to bija atraduši un 1957. gada 18. novembrī uzvilka tornī Ainažos. Muzeja vadītāja
atstāstīja Salacgrīvas vidusskolas skolotājas Birutas Sergejevas, kura toreiz bija
internātā audzinātāja, teikto: – Lielie puiši
tajā vakarā bija tādi satraukti, vēlāk ar

palagiem nolaidās no 2. stāva un devās
uz pilsētu. Sākumā gribējuši karogu uzvilkt Salacgrīvā, bet kāds bija sekojis. Tad
viņi ar riteņiem atbraukuši uz Ainažiem,
satikušies Strauta mājās un devušies uz
veco torni, kurā uzvilkuši karogu. Ne tajā
laikā, ne arī vēlāk par šo notikumu puiši
nevienam nav stāstījuši. Ingūna Strautiņa
atceras, ka tēvs nelabprāt runājis par trim
gadiem Mordvijā, vairāk stāstījis jocīgus
un priecīgus atgadījumus.
Māra Buliņa meita Selga Ezera pateicās par izstādes veidošanā ieguldīto darbu
un fantastiski izveidoto piemiņas vietu pie
skursteņa, kurā puiši uzvilka šo karogu.
– Tēvs mums neko nestāstīja, es tur biju
pirmo reizi. Man tas bija liels gandarījums
un pārdzīvojums. No sirds jums par to paldies! – sacīja S. Ezera. Savukārt Mārtiņa
Strauta meita Ingūna uzsvēra, ka uz visa
tā sirsnīgā, mīļā fona, kas todien izbaudīts,
viņa aizdomājusies par lielu mūsu tautas
problēmu: – Kāds taču viņus nodeva! To
neizdarīja ne sistēma, ne Maskava, tie bija
mūsu pašu cilvēki. Es vēlos lūgt Dievam,
lai kangari mūsu tautā iet mazumā. Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece Inta
Cirša izteica vēlmi, lai šī izstāde atceļo
uz Salacgrīvas vidusskolu. Tas skolēniem
būtu reāls piemērs par reāliem notikumiem. Tā būtu īsta vēstures stunda!
Ilga Tiesnese

Ražas balle Liepupes Birzgaiļos
20. oktobrī Liepupes Birzgaiļos notika
Salacgrīvas novada sakoptāko sētu godināšana, teātra lustes un balle kopā ar grupu Galaktika no Rēzeknes. Balvas Salac
grīvas novada sakoptākajiem īpašumiem
pasniedza domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna un galvenā arhitekte Ineta Cīrule. Klātesošos uzrunājot, D. Straubergs
nedaudz paildzināja intrigu, sacīdams:
– Šovakar mums ir brīnišķīgs vakars. Aiz
muguras ir fantastiska vasara un tagad ir
burvīgs rudens. Šodien ne tikai sumināsim
sakoptāko īpašumu saimniekus, bet arī svinēsim Ražas balli. Ceru, ka ražu esat novākuši: kartupeļi ir apcirkņos, labība ir klētīs,
tomāti un gurķi salikti konservos, jaunie
ievārījumi nomainījuši vecos un ikviens ir
gatavs ziemai un šīm svinībām.
Pirmie atzinības rakstus saņēma labāko
un skaistāko lauku sētu īpašnieki. Atzinības
raksti tika Druvnieku un Upmaliņu saimniekiem. 3. vieta un goda raksts Liepupes
pagasta Jaunstenderu saimniekiem Līgai
un Uģim Dzirnēm, 2. vietā Daces un Gunta
Jankovsku īpašums Jaunbranti, bet uzvarētāji – īpašums Alejas. Tā saimnieki Raimonds un Indra Medņi saņēma goda rakstu
un goda plāksni Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2018.

Nominācijā Savrupmāja pilsētā vai ciemā komisija apskatīja un vērtēja septiņus
īpašumus. Atzinības rakstus saņēma Ojārs
un Zigrīda Kiršteini no Tūjas, salacgrīvieši
Irēna un Ivars Tereškoviči, Ilze Melnalk
sne un Anita Makarēviča. 3. vieta Evijai
Līdakai Lauku ielā Ainažos, 2. – Ingas Endes daiļdārzam Ziedu ielā Salacgrīvā, bet
1. vieta šajā nominācijā Veltas Ozolas īpašumam Jūrmalas ielā Salacgrīvā.
Daudzdzīvokļu māju nominācijā goda
plāksni un goda rakstu saņēma daudzdzīvokļu māja Sniedzes, 2. vietā tūjieši –
daudzdzīvokļu māja Liedaga ielā 2. Žūrijas
speciālbalvu par izdomas bagāta telpiska
vides objekta izvietošanu vidē piešķīra
Mārtiņam Kviesim no šīs pašas mājas.
Sakoptākā savrupmājas dārza īpašniece
V. Ozola jutās brīnišķīgi un teicās jau tagad
gaidām Ziemassvētkus, lai svētku rotā atkal postu savu māju un pagalmu. – Nākampavasar noteikti atkal izdaiļosim dārzu.
Idejas ir Vēsmai, bet visu kopā domājam,
plānojam un īstenojam, – stāstīja Veltas
kundze. Arī daudzdzīvokļu mājas Sniedzes
pārvaldnieks Valdis Dārznieks pauda gandarījumu par saņemto apbalvojumu: – Ir
ļoti patīkami būt novērtētam, goda plāksne
būs papildu stimuls strādāt vēl. Lai visu
izdarītu skaisti, konsultējāmies ar novada

ainavu arhitekti, domājam
un strādājam paši. Par
pašvaldības konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi»
piešķirtajiem
līdzekļiem
esam izdarījuši labus darbus. Sakot paldies visiem
skaisto dārzu īpašniekiem,
ainavu arhitekte G. UpīteVīksna izteica cerību, ka
skaistu dārzu un sakoptu
sētu novadā kļūs ar katru
gadu vairāk.
Kopā ar sakoptāko īpašumu saimniekiem un Ražas balles viesiem šajā vakarā bija Liepupes amatierteātris Vāgūzis un režisore
Inese Broka. Mākslinieki
ļāva skatītājiem video un
izrādes versijā vēlreiz izdzīvot līdzi filmas Limuzīns Apbalvojumu no Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
Dagņa Strauberga (no kreisās) rokām saņem daudzdzīvokļu
Jāņu nakts krāsā varoņiem. mājas Sniedzes pārvaldnieks Valdis Dārznieks
Konkursa Salacgrīvas
novada sakoptākais īpašums mērķis ir vei- vada iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmi sadarcināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzī- boties un dalīties savu īpašumu sakopšanas
gas dzīves un darba vides veidošanu nova- pieredzē, veicināt tūrisma attīstību un celt
dā, izkopt iedzīvotāju gaumi un izdomu, iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepdabas skaistuma izpratni, sekmēt daiļdārzu numu par savu veikumu.
veidošanu. Tāpat tas dod iespēju attīstīt noIlga Tiesnese
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29. oktobrī Salacgrīvā –
Latvijas ekoskolu
saliedēšanās, pieredzes
apmaiņas un zināšanu
pasākums
29. oktobris – diena, kurā Salacgrīvas
kultūras namā notiks Latvijas ekoskolu
saliedēšanās, pieredzes apmaiņas un zināšanu pasākums, ko rīko Salacgrīvas vidusskolas pārstāvji.
Datums: 2018. gada 29. oktobris.
Laiks: ierašanās no plkst. 9.30. Pasākuma
norise līdz plkst. 15.00.
Norises vieta: Salacgrīvas kultūras nams.
Komandas lielums no katras ekoskolas: 5–7 jaunieši + pedagogs.
Norise: izanalizēt tēmas par atbildīgu ēšanu, iepirkšanos un atkritumu daudzumu.
Pasākuma mērķis: iedvesmot jauniešus personīgi ar to, ko mēs
katrs varam uzlabot savos ikdienas paradumos, lai kļūtu par ekojauniešiem, lai saglabātu tīru un sakoptu vidi.
Plānotie lektori: augu valsts uztura popularizētāja Alise Mičule,
kā arī Zero waste kustības pārstāvji.
Pieteikšanās pasākumam: interneta adresē ej.uz/EkoOktobri.
Līdzi jāņem: katram sava bļodiņa, karote un krūzīte. Kāpēc? Jo –
dzīvojam ekoloģiski un samazinām sadzīves atkritumu daudzumu.
Sanita Šlekone

Laimes koku
stādīšana

Liepupes pamatskolas dabaszinību pulciņa dalībnieki
19. septembrī piedalījās Pasaules talkā un iestādīja pie skolas
savus Laimes kokus Latvijas un
visas planētas veselībai un labai
dzīvei. Tagad pie skolas paplašināts ābeļdārzs ar trim ābelī-

tēm – Auksis, Kovaļenskoje un
Roberts.
Stādu iegāde bija AS Latvijas
Valsts meži dāvinājums dabaszinību pulciņam vides izglītības
veicināšanai.
Daiga Krūze,
dabaszinību pulciņa vadītāja

Ziemassvētku
koncerts

viesnīcā MEKE
8. decembrī pl. 19.00
Koncertā piedalās Igo,
Juris Kristons, Ēriks Upenieks.

2018. gada 26. oktobris

Ekoskolas apbalvošanas
pasākums Rīgā

Ekoskolas Zaļais karogs piešķirts Liepupes pamatskolai

14. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē notika ikgadējā ekoskolu
apbalvojumu piešķiršana. Šogad
skolas uzrunāja un pirmos Zaļos karogus pasniedza pasaules
vadošās vides izglītības un ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) vadītāji
no Dānijas.
Liepupes pamatskolas ekopadomes locekļi Marija Luīze
Trezune (6. kl.), Betija Āboltiņa (7. kl.), Rinalds Martinsons
(8. kl.) un koordinatore Ira Janiša
pirmo reizi saņēma Zaļo karogu.
Kopā 135 ekoskolas saņēma starptautisko Zaļā karoga
balvu un vēl 56 – Latvijas ekoskolas nosaukumu un diplomu.
Par aktīvu darbu vides izglītībā
un apkārtējās vides aizsardzībā
20 skolas, kuras prestižo Zaļā karoga apbalvojumu saņēma pirmo
reizi, sveica FEE International
vadītājs Daniels Šafers (Daniel
Schaffer) un Starptautiskās ekoskolu programmas koordinatore
Nikola Andreu (Nicole Andreou).
Skolas uzrunāja arī Vides izglītības fonda pārstāvji un daži
Ekoskolu nacionālās žūrijas

pārstāvji no Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijas, Vides izglītotāju asociācijas,
Ekodizaina kompetences centra
un UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas. Par pasākuma gaisotni
savukārt rūpējās atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlov
skis jeb Kozmens. Apbalvošanas
ceremonijas pirmajā daļā skolām
bija iespēja iepazīties arī ar ekoskolu programmas aktualitātēm
šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā
Pasaules lielākajā mācību stundā.
Pasākuma otrajā daļā no
plkst. 13.00 ekoskolas tikās ar organizācijas Foundation for Environmental Education delegātiem
no vairāk nekā 60 pasaules valstīm. Vienojoties kopīgās aktivitātēs, Latvijas ekoskolas un valstu delegāti dalījās pārdomās par
mūsu planētas nākotni un katra ieguldījumu tās ilgtspējas attīstībā.
Šīs tikšanās mērķis bija prezentēt
ekoskolu programmas pārstāvību
Latvijā, un vienlaikus tā kalpoja
arī kā apliecinājums mūsu ekoskolām par to aktīvā darba un iniciatīvu vērtību globālā kontekstā.
Ekoskolu programma ir viens

Izsoles

Biļetes – krogā MEKE
Tālrunis informācijai 29113777

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā
izsolē īpašumu Upenes Ainažu pagastā,

3. novembrī 16.00
Salacgrīvas bibliotēkā
tikšanās ar
rakstnieci

kadastra Nr. 6625 002 0372, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6625 002 0348 (2,02 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3320 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17.
Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku
reģistrācija tiek veikta novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
darbdienās no 8 līdz 17, tālr. 64071986, un Ainažu pilsētas
pārvaldē, tālr. 64071310.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas
novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro – un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

Salacgrīvas novada pašvaldība
pārdod atklātā izsolē īpašumu Rotas
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā,

Annu Skaidrīti
Gailīti
Pasākuma laikā var tikt veikta
filmēšana vai fotografēšana.
Video un foto materiāli var tikt
izmantoti pasākuma organizatora
publicitātes materiālos.

Sarunu vadīs
Liega Piešiņa.

kadastra Nr. 6660 008 0065, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6660 008 0065 (2,599 ha platībā).
Īpašuma nosacītā cena – 7120 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 3. decembrī plkst. 17.
Izsole notiks 5. decembrī plkst. 15 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
106. telpā.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku
reģistrācija tiek veikta novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
darbdienās no 8 līdz 17, tālr. 64071986, un Liepupes pagasta
pārvaldē, tālr. 64023931.
Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas
novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro – un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas
www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles.

no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē, kas Latvijā
darbojas jau 16 gadu. Ekoskolu
programmā Latvijā šobrīd iesaistījušās vairāk nekā 200 izglītības
iestāžu (no pirmsskolām līdz pat
augstskolām), bet visā pasaulē
programmā piedalās vairāk nekā
51 000 skolu. Programmā aicināta iesaistīties ikviena izglītības
iestāde, kas gatava savā darbā
ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības
fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un
iespēju piedalīties dažādās mācībās, pieredzes apmaiņas forumos
un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība ekoskolu
programmā ir vērtīgs ieguvums
ne tikai skolas kolektīvam, bet arī
pašvaldībām, jo līdztekus citiem
mērķiem programmā aktīvi tiek
veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.
Informāciju sagatavoja
Ilze Rušmane,
Daniels Trukšāns, ekoskolu
koordinators Latvijā un
Ira Janiša, ekoskolas koordinatore Liepupes pamatskolā

Salacgrīvas novada pašvaldība atkārtoti pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Pērnavas ielā 60D,

kadastra Nr. 6615 010 0188, Salacgrīvā, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apz. 6615 010 0186 (1671 kv. m platībā)
un būves ar kadastra apz. 6615 010 0120 002.
Īpašuma nosacītā cena – 6000 eiro.
Izsoles solis – 200 eiro.
Izsolei jāpiesakās līdz 3. decembra plkst. 17, izsole notiks
5. decembrī plkst. 15 Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,
106. telpā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
īpašumu Vecsprīdīši Salacgrīvas pagastā,
Salacgrīvas novadā,

kadastra Nr. 6672 005 0270, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apz. 6672 005 0270 (0,2961 ha platībā),
dzīvojamās mājas ar piebūvi (kadastra apz. 6672 005 0270 001)
un pagrabu (kadastra apz. 6672 005 0270 002).
Īpašuma nosacītā cena – 3245 eiro.
Izsoles solis – 200 eiro.
Nekustamais īpašums tiek pārdots ar iespēju iegādāties to uz
nomaksu, nomaksas termiņš – līdz 60 mēnešiem.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019. gada 5. februāra plkst. 17,
izsole notiks 2019. gada 6. februārī plkst. 10 Salacgrīvas novada
domē, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 10 eiro
(t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un
reģistrēties izsolei var Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9,
207. kabinetā, tālr. 64071986.
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Jauna trenažieru zāle
Liepupes pamatskolā
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Miķeļdiena Rūķu namā

Zīles krīt paukšķēdamas, āboli būkšķēdami, lietus grabina pie
loga rūts un čab dzeltenās rudens
lapas, dzērves debesīs aizkliedz
vasaru... Tas liecina, ka Miķeļu
laiks ir klāt.
Liepupes pamatskolas Rūķu
nama četrgadīgo bērnu grupiņa
no 25. līdz 28. septembrim atzīmēja Miķeļus – rudens ražas laiku. Nedēļas sākumā bērni kopā
ar vecākiem darināja dažādus
veidojumus no rudens veltēm,
ko izlikām izstādē grupiņas telpās. Visas nedēļas garumā darbojāmies, izzinājām, mācījāmies
par to, kas izaug mūsu dārzos.
Bērniem bija iespēja aptaustīt,
apskatīt, pasmaržot un pat pa-

garšot vairāk nekā 10 dažādu
dārzeņu, ko sagādāja audzinātāja un auklīte Ieva. Degustācijā
bērniem visvairāk garšoja burkāni, bet kālis bija nepazīstamo
dārzeņu grozā. Ciemojāmies
arī pie Rūķu nama mazākajiem
bērniem, lai kopīgi ietu rotaļās
un nodziedātu rudens dziesmas,
ko sagatavot palīdzēja skolotāja
Solveiga. Kopīgi minējām Rūķu
nama audzinātāju sagatavotās
mīklas.
Par spīti tam, ka rudens vēji
aizpūta elektrību, Miķeļu nedēļa
pavadīta godam.
Liene,
četrgadīgo bērnu grupiņas
audzinātāja

Mini mīklu, Miķelīti –

Jauno trenažieru zāli un aprīkojumu iemēģina Liepupes skolas skolēni

28. septembrī Liepupes pamatskolā svinīgi tika atklāta jaunā trenažieru zāle. Tie sagādāti
par saziedotiem līdzekļiem projektā Trenažieru zāles renesanse
Liepupes vidusskolā, ko organizēja nodibinājums Limbažu
Fonds. Ziedotāju aplī Salacgrīvā
tika saziedots 741 eiro, par ko varēja iegādāties regulējamu fitnesa solu, eliptisko velotrenažieri,
steperi, saliekamās hanteles, vinila hanteles, divus vingrošanas
paklājus. Tika nopirktas detaļas
un atjaunoti vecie trenažieru rīki,
kas iegādāti 2005. gadā, izman-

tojot projekta līdzekļus Liepupes
pagasta iedzīvotājiem aktīvai brīvā laika pavadīšanai un veselības
uzlabošanai. Skolas absolvente
Daniela Dzjamko dāvināja trenažieri vēdera muskulatūras stiprināšanai.
Aktīvi projektā iesaistījās skolas darbinieki – Andris Baumanis
un Indulis Krūmiņš veica telpu
skaistu remontu, Maija Vilde un
Ineta Papiņa atjaunoja saplēstās
trenažieru detaļas, bet 8. klases
jaunieši, cītīgi pētot tehniskās
shēmas, uzstādīja jaunos trenažierus.

Paldies visiem, kuri ziedoja
līdzekļus jaunā aprīkojuma sagādāšanai!
Šobrīd jauno trenažieru zāli
aktīvi izmanto skolēni pēc stundām, bet atjaunotos rīkus izmanto arī Liepupes pagasta sportisti.
Lai gan projekts ir noslēdzies,
mēs turpinām darbu trenažieru
zāles uzlabošanā un jaunu rīku
iegādē. Mūsu sapnis ir iegādāties
skrejceliņa trenažieri.
Ira Janiša,
projekta «Trenažieru zāles
renesanse Liepupes vidusskolā»
koordinatore

šāds nosaukums bija dots Liep
upes pamatskolas 1.–4. klašu audzēkņu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu kopīgajam pasākumam
28. septembrī par godu Miķeļdienai.
Dziesmas par Miķeļu tradīcijām senos laikos un rudens
jokiem arī mūsdienās bērni bija
iemācījušies dziedāt un izspēlēt
kopā ar skolotāju Solveigu.
Latviešu folklorā sakņoto
mīklu minēšana un zīmēšana
sākās jau nedēļu iepriekš katrā
klasē. Izstādi kuplināja arī individuāli radošie darbiņi no dārzeņiem un citām rudens veltēm.
Par izdomu un patstāvību uzslava Esterei un Elīzei (1. klase),
Valdim, Armandam un Artūram
(3. klase), Viesturam un Keitai
(4. klase), kā arī pirmsskolnie-

kiem Andrijam un Agrim.
Skolotāja Ramona vadīja
minēšanu, kur jāliek lietā mēle
un deguns, lai pazītu veselīgos dārzeņus. Visvieglāk bija
noteikt burkāna un paprikas
garšu, bet daži bērni, izrādās,
nekad nebija nogaršojuši kāli
un rutku! Lai visiem zināšanas
papildinās arī šajā mācību gadā,
skolotāja katram bija izaudzējusi Laimes pupu, ko nopelnījām
jautrā rotaļā. Piemērotu cienastu
svinētājiem bija sagādājusi skolas direktore – mielojāmies ar
maiznīcas Lielezers svētku raušiem un medu. Oktobrī skolēni
piedalīsies Putras programmā
un turpinās iepazīties ar veselīgiem produktiem.
Sandra Zaķe,
sākumskolas skolotāja

Salacgrīvas un Handevitas skolu
apmaiņas projekts – astoto gadu

Pirmā satikšanās
11. septembra pēcpusdiena skolā bija
satraukuma pilna, jo Salacgrīvas–Handevitas skolēnu apmaiņas projektā pie mums
ieradās vācu 9. klašu 11 skolēnu. Īsti par
pirmo tikšanos to nevarēja nosaukt, jo
lielākā daļā savējos bija sameklējuši jau
sociālajos tīklos. Pirmais vakars pagāja
iepazīstoties un izmēģinot prasmes komunicēt angļu valodā. Ance atzina: – Pirmajā
dienā, kad vācieši atbrauca, bija dīvaini
runāt angliski, komunicēt par dažādām tēmām ar cilvēku, ko pirmo reizi satiku.

Oficiālā daļa, vēsture, daba un
tautiski danči
Otrdienas rītā projekta dalībniekus uzrunāja direktore Sanita Šlekone, novēlot
izbaudīt laiku kopā, mācoties vienam no
otra. Jautrus mirkļus sagādāja Salacgrīvas
mūzikas skolas audzēkņi ar savu priekšnesumu – krimināloperu Zvirbulis un pūcīte skolotājas Daigas Dārziņas vadībā, pie
klavierēm Inga Strante, bet pieteica pati
mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina. Paldies visiem!
Tālāk grupas ceļš veda uz domi, pa
ceļam iepazīstoties arī ar pilsētas apskates vietām. Novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs iepazīstināja viesus ar
Salacgrīvas novadu, tā veidošanos, attīstību, pasākumiem. Daudziem patika domes
apmeklējums arī tāpēc, ka visi saņēma novada piespraudītes. Vairākiem vāciešiem
pēc tam tās bija pie somas vai ārjakas.
Nākamā apskates vieta – pilsētas muzejs.
Iveta Kalniņa iepazīstināja ar nēģu zvejas
īpatnībām, kā arī pievērsa uzmanību interesantākajiem eksponātiem muzejā, arī tā
krātuvē. Pēc sātīgām pusdienām Dabas

aizsardzības mācību centrā sekoja nodarbība ar Intu Somu par Latvijas dabu, liekot lietā zināšanas, veiklību un sadarbības
prasmes. Vakars pagāja tautiskā gaisotnē
kopā ar Cielavas spēlmaņiem, vācu skolotājas brīnījās, ka viņu skolēni tik labprāt
iesaistījās dejošanā. Dejoja visi – māk vai
nemāk, sanāk vai nesanāk. Stunda pagāja
nemanot. Pēc dancošanas vācu zēni gāja
pie muzikantiem un sirsnīgi pateicās (un
neviens viņiem to nelika darīt!). Tā ir
zīme, ka tiešām paticis.

jomā pieredzējusī Laura Tiesnese, gan
mūsu pašu skolnieces.

Akvareļi, māls un sports
Ceturtdienas rīta cēliens pagāja radošā
gaisotnē pie keramiķa Imanta Klīdzēja.
Katram bija jāuzzīmē viens akvarelis un
jāizveido kaut kas uz virpas no māla. Nodarbībā valdīja mākslinieciska gaisotne,
turklāt mūsu skolēnus bija apsēdis jautājumu sports – jautājumi par mālu, darbiem,
aprīkojumu utt. bira cits aiz cita, māksliniekam bija tikai jāspēj atbildēt. Dodoties
uz skolu, apmeklējām nēģu taci, lai dabā
redzētu muzejā iepazīto īpašo nēģu zvejas
iekārtu. Pēcpusdiena skolā bija sportiska –
stunda kopā ar skolotāju Jāni Cīruli, kam
sekoja savstarpējie basketbola un futbola
mači.

Svētdiena – ģimeņu diena
Svētdiena tika pavadīta kopā ar viesģimenēm. Maršruti bija visdažādākie – peintbols, Sigulda, rodeļi, pikniks. – Ģimenes
diena, manuprāt, bija visjautrākā, jo mēs,
paliela kompānija, bijām uz peintbolu, pēc
kura mums bija pikniks. Pēc tam devāmies
uz Siguldas rodeļu trasi un apskatīt Gūtmaņa alu. Šī diena bija nogurdinoša, bet
tomēr mēs vēl vairāk satuvinājāmies un
sadraudzējāmies, – stāstīja Rihards.

Pankūkas, stundas un Bāka
Piektdiena bija pankūku diena – skolotājas Līgas Siliņas prasmīgā vadībā grupa
cepa plānās pankūkas. Katrs varēja pielikt
savu roku, garšoja labi, arī skolas direktorei. Tad skolēni apmeklēja vienu mācību
stundu, bet vienu stundu aktīvi sarunājās
angliski kopā ar skolotāju A. GromovuĶūrenu. Vakars pagāja dažādās aktivitātēs
JIC Bāka, kur nodarbības vadīja gan šajā

Cēsis
Tradicionāli skolas ekskursija veda mūs
uz Cēsīm, laiks brīnišķīgs, pilsēta sakopta,
melnie gulbji savā vietā, foto uz pils kāpnēm, viduslaiku pils apskate plus NBS
demonstrējumi. Mājupceļā vēl Veczemju
klinšu apskate! Viesi atzina, ka patika šī
ekskursijas diena un ka gribētu vēl kādu
reizi atbraukt uz Latviju.

otru, uzzināju vairāk par «Kommunion»
(tās ir tās iesvētības, kas vācu jauniešiem
ir nozīmīgs notikums).
Patrīcija, kura atgriezusies savā klasē
pēc divu gadu prombūtnes: – Man pašai
ļoti patika arī laiks, ko varēju pavadīt
kopā ar latviešiem un uzzināt vairāk par
viņiem. Es beigās gribēju, lai Lisanna paliek ilgāk.
Rihards: – Bija ļoti laba pieredze, varējām uzlabot savas angļu valodas zināšanas un, protams, jauni draugi.
Ance: – Man patika šī nedēļa ar vāciešiem, jo šajā laikā latvieši bijām vienoti,
plānojām vakara gaitu kopā, kopā pavadījām brīvo laiku, devāmies ciemos viens pie
otra, gājām ārā. Kopumā šī nedēļa bija
jautra, piepildīta ar dažādām emocijām
un pagāja ļoti ātri.
Nedēļa tiešām pagāja ātri, ir dažas atziņas, kuras ņemsim vērā, plānojot nākamo
tikšanos.

Rīga, vecpilsēta un mājup
Laiks, kas mūs priecēja visu nedēļu,
pirmdienas rītā bija pārdomājis būt labs,
tāpēc Vecrīgas apskate bija diezgan īsa,
tomēr svarīgāko viesiem parādījām. Iepriecināja, ka kādam šī ekskursija likās
par īsu. Brīvo laiku skolēni pavadīja pēc
saviem ieskatiem, skolotājas noteikti vēlējās apmeklēt Centrāltirgu, kas viesus pārsteidza ar savu apjomu, piedāvāto preču
daudzumu un sakārtotību.

Paldies skolēniem un viņu
ģimenēm
par skolēnu uzņemšanu – Ancei Kalniņai,
Patrīcijai Altenburgai, Aleksim Gobam,
Līvai Priekulei, Justīnei Liepiņai, Miķelim
Vilkaušam, Elizabetei Bērziņai, Rolandam
Zēģelim, Diānai Zmičerevskai, Rihardam
Bendrātam. Visiem tas ir izaicinājums
uz nedēļu uzņemt ģimenē svešu jaunieti,
kurš runā svešā valodā. Bet visus pavasarī
sagaida brīnišķīgs ceļojums pretvizītē uz
Vāciju. Paldies ikvienam, kas palīdzēja un
atbalstīja šo skolēnu apmaiņas projektu!

Atziņas par projektu
Elizabete: – Man un Jendrikam kopā
bija interesanti uzzināt kaut ko vienam par

Projekta nedēļu koordinēja un
visur līdzi bija
Inta Cirša
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Zinātnieku nakti apmeklē arī 12. klases skolēni

Jau vairākus gadus Latvijā notiek Zinātnieku nakts. Šogad tā bija 28. septembrī.
Pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus
Latvijā, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties
zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.
Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kurā iesaistoties, Latvija iekļaujas
to daudzo Eiropu valstu – Zinātnieku nakts
organizētāju skaitā, kas septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk
nekā 250 Eiropas pilsētās, popularizējot
zinātni un tās sasniegumus. Norises katru
gadu veltītas dažādām zinātnes nozarēm,
sniedzot ieskatu daudzpusīgajos Latvijā
veiktajos pētījumos, iepazīstinot ar mūsdienu zinātnes varoņiem – dažādu zinātnes
disciplīnu pārstāvjiem, kuru radošais un
aizraujošais darbs var mainīt mūsu dzīvi. Plašākai sabiedrībai atvērti zinātniskie
institūti, augstskolu fakultātes, bibliotēkas
un muzeji, kur interesenti var iesaistīties
diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem,
piedalīties eksperimentos un uz brīdi izjust
zinātnieka ikdienu.
Zinātnieku nakti apmeklēja arī mūsu
12. klases skolēni. No plkst. 18 līdz 22
kopā ar audzinātāju Ritu Ziemeli viņi apskatīja Latvijas Universitātes (LU) Dabas
māju un tajā esošās fakultātes (Ģeogrāfijas

20. septembrī, vienā no pēdējām siltajām atvasaras dienām, Liepupes pamatskolas sākumskolas dabaszinību pulciņš,
ko vada skolotāja Daiga Krūze, kopā
ar 1.–5. klašu skolēniem un skolotājām
Sandru Zaķi, Gaļinu Maču, Baibu Dobeli
un Inesi Broku devās ekskursijā uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta objektiem. Šī ekskursija bija AS Latvijas Valsts
meži dāvinājums dabaszinību pulciņam
vides izglītības veicināšanai (īpašs paldies
par to skolotājai Daigai!).
Dabas izglītības centra Ziemeļvidzeme
vadītāja Inta Soma aicināja ekskursijā pa
randu pļavām, kas ir dabas liegums apmē-

un Zemes zinātņu, Ķīmijas un Bioloģijas),
Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un
antropoloģijas institūtu un vēl Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un
telekomunikācijas fakultāti.
RTU Elektronikas un telekomunikācijas
fakultātes 1. stāva vestibilā bija aplūkojami Elektronikas kluba dalībnieku veidotie
interaktīvie elektronikas projekti. Lodēšanas darbnīcā apmeklētāji varēja izgatavot
elektronisku metamo kauliņu. Vecākajiem
apmeklētājiem tika dota iespēja pašiem uzbūvēt robotu – līnijsekotāju un ar to sacen
sties ātrumtrasē. Notika arī RTU Robotikas
kluba praktiskā darbnīca. Apmeklētājiem
bija iespēja iepazīties ar dronu darbību, arī
to, kā ar prātu var kontrolēt drona darbību,
vērot ķīmijas eksperimentus, tāpat apskatīt
milzīgus kukaiņus. Divpadsmitie atzina,
ka bijis interesanti, kādam šis apmeklējums noteikti palīdzēs arī studiju izvelē.
Skolotāja Ziemele padalījās iespaidos:
– Pasākums bija ieinteresējis daudzus, to
apmeklēja vecāki ar dažāda vecuma bērniem, skolēni, arī ārzemnieki. Divpadsmitie saka paldies Evelīnas tētim par sponsorēto degvielu un automašīnu.
Skolēnu un audzinātājas
iespaidus uzklausīja
Inta Cirša

Salacgrīvas vidusskolēni Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē

Ekskursija uz Salacgrīvu

ram 200 ha platībā. Skolēniem bija iespēja
izstaigāt pļavas taku un iemēģināt jauno
pontonu taku, uzkāpt putnu vērošanas tornī un ar binokļiem vērot putnus, kā arī piekrastes pļavu ar lagūnām un niedrājiem,
brīvdabas klasē paklausīties stāstījumu par
liegumā mītošajiem putniem un mācīties
tos atšķirt, sameklēt kokos sikspārņu būrīšus, paskraidīt pa pļavām pieguļošo kāpu
un mācīties pazīt dažādus augus.
Pēc daudziem nostaigātiem kilometriem un spraiga darba stundām randu
pļavās īpaši labi garšoja skolas saimnieču
sarūpētās pusdienas, ko baudījām jūras
krastā pie Zvejnieku parka.

Tālāk ceļš veda uz Salacgrīvas ostas
teritoriju, kur varēja apskatīt ostas akvatoriju, ziemeļu un dienvidu molu, kā arī
pastaigāt pa milzīgajiem akmeņiem.
Ekskursijas noslēgumā bija interesantas interaktīvas nodarbības Dabas izglītības centrā, kur varēja uzzināt daudz jauna par nēģu un lašu attīstību, apskatīt un
darboties interaktīvajā izstādē Lasis godā
celts, noskatīties nelielu animācijas filmiņu par lašu dzīvi. Tā kā 5. klases skolēni
te bija jau atkārtoti, viņiem bija jāpalīdz
mazākajiem skolasbiedriem.
Atvadoties I. Soma vēl uzdeva dažus
jautājumus, lai pārliecinātos, vai bērni

gana uzmanīgi klausījušies un darbojušies visas dienas garumā, un uzdāvināja
plakātus, ko izmantot audzināšanas un dabaszinību stundās. Visi liepupieši sirsnīgi
pateicās par interesanto un aizraujošo ekskursiju un mācību stundām. Tā bija īsta
kompetenču pieejā balstīta un jēgpilnas
izglītības paraugdiena (tā allaž apgalvo
mūsu skolas direktore Arta Rubeze!).
Ja gribat zināt, kas ir čorkas, ņurņiki un
smolti, dodieties arī jūs uz Salacgrīvu! Un
paldies šoferim Jurim Kalniņam!
Ekskursijā piedalījās, līdzdarbojās un
visu aprakstīt mēģināja skolotāja
Inese Broka

Salacgrīvas vidusskolēni pilsētas bibliotēkā
tiekas ar Annu Žīguri

Rudens ir laiks, kad Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā atsākas tikšanās ar literātiem un interesantām personībām. 1. oktobrī Salacgrīvā viesojās Anna Žīgure –
bijusī Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā, publiciste, tulkotāja, Triju Zvaigžņu
ordeņa komandiere. Uz šo tikšanos bija
iespēja doties arī Salacgrīvas vidusskolas
11. un 12. klases audzēkņiem. Pasākums
izvērtās ļoti interesants – iepazinām inteliģentu, gudru, izcilu personību. Tikšanos
vadīja Līga Piešiņa – kultūras žurnāliste
un literāro projektu vadītāja.
Pirmais jautājums bija pavisam parasts – par to, lai A. Žīgure dalās pārdomās, kā jūtas šodienā. Un aizsākās saruna, kuras laikā viņa atklāja, ka jūtas
kā cilvēks, kurš dara savu darbu un ir
gandarīts par to, jo laiks paiet tulkojot,
rakstot un tiekoties ar cilvēkiem. Sevi
A. Žīgure dēvēja par ļoti paškritisku, bet
ieteica nevienam nebaidīties, dalīties ar
savām idejām un mēģināt tās īstenot. Tā
viņa, paklausot savai idejai, iestājusies
Tartu Universitātē, tāpat, pateicoties saviem igauņu draugiem, izstāstījusi ideju
par Lielo talku, kas jau bija Igaunijā. Tagad mēs nemaz nevaram iedomāties, ka
mums nebūtu šādas Lielās talkas!
Visus klātesošos A. Žīgure mudināja
neslēpt savas idejas, bet gan tās droši laist
pasaulē. Tulkotāja pauda savu viedokli,
cik svarīga ir pašapziņa. Tikai brīdināja, ka daļā jaunās paaudzes parādījusies
bīstama tendence – dažiem ir tukša pašapziņa, kam nav satura, zināšanu un gud-

rības. Pašapziņa viņai pašai
ļoti noderējusi, strādājot ļoti
atbildīgo diplomātisko darbu.
Tad nācies likt lietā visas savas zināšanas un prasmes.
Protams, neizpalika jautājumi par tulkotājas dzimtu.
Viņas vectēvs ir Edvarts Virza – Straumēnu autors. Uzzinājām, kā tad īsti ir ar Billītēm. Izrādās, tās nav prototips Straumēniem, bet māja
pārbūvēta 30. gados un bijusi
vasaras mītne, kur rakstīti   Straumēni – izcilākais un
nozīmīgākais darbs par latviešu zemnieku un viņa sētu,
kāds jebkad tapis latviešu
literatūrā. Billītēs tagad ir
muzejs. Tas ne tikai liecina
par rakstnieku dzīvi, bet apkārtnē priecē koki, kas bijuši
iepriekšējo paaudžu dzīvju
liecinieki. Dārzā zied latvie- Tikšanās Salacgrīvas bibliotēkā. Stāv Anna Žīgure (no kreisās) un Līga Piešiņa
šiem tik mīļās puķes: flokši,
liecību par īstajām dzīves vērtībām.
redzot sarkanbaltsarkano karogu. Cik
dālijas, astilbes un lefkojas.
Sarunā tulkotāja pastāstīja arī par savu nozīmīgi mums šodien katram ir mūsu
E. Virzas sieva un tulkotājas vecmāmiņa Elza Stērste – dzejniece un skolotāja, daiļradi, par to, kas šobrīd ir aktuāls viņas valsts simboli? Saruna bija dažas dienas
tika izsūtīta uz Sibīriju par darbošanos tā radošajā dzīvē. Top darbs Latvijas zeme pirms vēlēšanām. Varbūt viņas teiktais
sauktajā franču grupā. No vecvecākiem un debesis, kurā pausts viņas viedoklis lika mums, klausītājiem, aizdomāties par
A. Žīgurei nav saglabājies daudz lietu, par to, kas mainījies 20 gadu laikā Latvi- dzimteni, mūsu valsti, patiesajām vērtībet esošās ir ļoti mīļas, tāpēc vēl nav at- jā. Izdota grāmata Ziemeļzemes cēlā tauta bām? Paldies par sirsnīgo tikšanos!
dotas muzejiem. A. Žīgure uzsvēra, ka (Somijas tēls latviešu presē 1822–1945).
cenšas Billītēs uzturēt cilvēcisko attiecīTikšanās noslēgumā A. Žīgure atklāInta Balode,
bu skaistumu, gara možumu, saskaņu ar ja savas izjūtas, kādas pārņēmušas, pir- Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas
dabu, lai tas viss apmeklētājos rada pār- moreiz dzirdot Latvijas valsts himnu un
skolotāja
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Skolotāju dienas
pārsteigumi

28. septembra rīts Salacgrīvas vidusskolā bija
īpašs – skolotājus sagaidīja prožektoru gaisma, dažādi rotājumi, katra skolotāja mīļākā dziesma, īpaši
apsveikuma uzraksti, skolēnu aplausi un gaviles.
Katrs pedagogs saņēma goda lenti un tika nominēts
par Mis vai Misteru. Jums jau ir skaidrs, ka šādi
sākās Skolotāju diena Salacgrīvas vidusskolā, par
ko parūpējās Skolēnu ministrija.
Sākumskolas skolotāji pirmās divas stundas izbaudīja savā pulciņā, jo viņu darbu klasēs vadīja
12. klases skolēni. Atziņas pēc stundām divpadsmitajiem ir dažādas, bet kopumā iespaidi pozitīvi.
Trešā bija klases stunda – vecāko klašu audzēkņi
bija sagādājuši pārsteigumu saviem klašu audzinātājiem. Viņi apsveica audzinātājus ne tikai ar ziediem un dāvanām, bet arī ar dažādām spēlēm, uzdevumiem, pārbaudījumiem. 4. stunda skolēniem
bija īpaša, jo to vadīja 24 vieslektori – gan sabiedrībā pazīstami cilvēki, gan skolēnu vecāki. Katrs
bija sagatavojis tēmu un uzdevumu. Ģeniāla ir šī
skolas direktores Sanitas Šlekones ideja, un apsveicama direktores spēja uzrunāt un pierunāt šos
cilvēkus! Kopā ar skolēniem šajā dienā bija Ligita
Dambe, Inga Goba, Evija Keisele, Agnese Kalniņa, Guna Grote-Majore, Ilze Ēltamma, Arita Majore, Diāna Reide, Gunta Zeme, Anastasija Celma,
Gunita Bisniece, Didzis Žibals, Aldis Gusarovs,
Liene un Kristaps Somi-Tiesneši, Ārija Mikša,
Kristīne Paegle, Jānis Jurkāns, Dagnis Straubergs,
Irīna Smirnova WEB tiešsaistes nodarbībā, Artūrs
Irbe un Jānis Cīrulis. Šai laikā skolotāji pulcējās
krāšņi rotātā zālē, kur 11. klase bija sagatavojusi
spēli pēc Vai mīli Latviju? formāta, bet saturā, protams, bija mūsu pašu skolotāji un fakti par skolu.
Pēcpusdienā skolotāji devās ikgadējā izbraukumā. Šoreiz ceļš veda netālu – uz Murjāņiem, uz
Imanta Ziedoņa muzeju. Ne velti šīs mājas sauc
Dzirnakmeņi – to apkārtnē patiešām ir 20 dažāda
lieluma dzirnakmeņu. Izbaudījām divarpus stundu
šīs mājas gaisotnē ar dažādiem uzdevumiem un atklājumiem par dzejnieku, viņa mītni un pašiem par
sevi. Laiks, dzerot tēju, klausoties dzejnieka atziņas, skatoties filmu par Dzirnakmeņiem un muzeja
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Olimpiskā diena
Liepupes pamatskolā

tapšanu, paskrēja nemanot. Mājā katram bija jāatrod viens citāts no I. Ziedoņa grāmatām, ko novēlēt
saviem kolēģiem. Te skolotājas Agneses Gromovas-Ķūrenas atradums:
Maize ir kā pasaule – vienā pusē gaiša, otrā tumša.
Un to ēd no abām – no gaismas un tumsas puses.
To ēd melnais un baltais, labais un ļaunais.
Kad viņi maizi apēd, uz robežas starp
			 tumsu un gaismu vairs maizes nav.
Bet kaut kas paliek.
Paliek maizes lauks.
Un tas vairs nav tumsai piederošs.
Tumsa, maizi ēdot, kļūst pelēka.
Tā ir trešā krāsa.
Mēs tāpēc esam balti, lai tumsu padarītu pelēku.
Tā ir mūsu uzdevumkrāsa.
Pelēkie rudzi, pelēkie mati, pelēkie veļi un
			 pelēkie dvieļi, pelēkie putni un dzirnakmeņi.
Agnese pēc tam uzsvēra: – Ceļš var šķist melns.
Skolotāji, būsim balti!
Vakara noslēgums pedagogiem pagāja omulīgā
gaisotnē, izbaudot laiku kopā Limbažu kafejnīcā
Kļava. Diena bija patīkamiem pārsteigumiem pilna
un rosinoša. Paldies LRA deputātiem par ziedojumu, lai skolotāji varētu jauki pavadīt savu svētku
dienu! (Šāda tradīcija ir jau no 2001. gada.)
Skolotāja Linda Apse mēģināja Skolotāju dienas
sajūtas raksturot šādi: – Mani ļoti saviļņoja skolēnu prieks. Šī diena bija sākums kaut kam lielākam – savstarpējās sapratnes, cieņas un mīlestības
gadam Salacgrīvas vidusskolā. Skolēni ir pacēluši
savas personīgās un skolas svētku kultūru par stāvu
augstāk. Paldies viņiem par pašaizliedzību!
Milzīgs PALDIES ikvienam, kurš ieguldīja savu
laiku un darbu, lai Skolotāju diena šogad būtu tik
lieliska! Pateicība 9.–12. klašu audzēkņiem par godam izpildītajiem pienākumiem un Skolēnu ministrijai – par skolotāju brīnišķīgo sagaidīšanu skolā!
Tāpat pateicība vieslektoriem par fantastiskajām
mācību stundām! Bet īpašs PALDIES skolas direktorei Sanitai Šlekonei par unikālo ideju.
Skolotāju dienas norisēs ieskatījās
Krista Muciņa un Inta Cirša

Liepupes skolēni iemēģina zemessargu ekipējumu ar gāzmaskām

21. septembris – Vislatvijas
Olimpiskā diena. Šogad liepupieši to izvēlējas atzīmēt un izbaudīt uz vietas, lai tajā varētu
iesaistīties visi skolas izglītojamie. Diena iesākās ar rīta vingrojuma kompleksu sporta zālē. Arī
piecus un sešus gadus vecie bērni
ar prieku vingroja līdzi 9. klases
meitenēm Kristiānai, Zanei un
Ancei un arī septītklasniecēm
Betijai, Patrīcijai un Dacei. Tikmēr āra laukumos un stadionā
Zemessardzes bataljona septiņi
vīri bija sagatavojuši īstus pārbaudījumus maziem un lieliem,
tāpat skolotājiem: iešanu pa virvēm ar karabīnēm, purva pārvarēšanu komandā, lāzertīklu, objektu izlūkošanu un meklēšanu,
ģērbšanos zemessargu ekipējumā
ar gāzmasku un kartes salikšanu.
Skolēni varēja iekāpt un apskatīt
Zemessardzes automobili. Bet
noslēgumā klašu kombinētā stafete (4–5 dalībnieki). 5.–9. klašu audzēkņi to veica ekipējumā,

1.–4. klašu – bez tā. Sākumā
komandai vajadzēja nosaukt lietas, ko komandieris parādīja, bet
stafetes beigās – nosaukt, kādas
lietas atceras. Rezultāti bija interesanti un pārsteidzoši.
Pēc pusdienām notika Olimpiskās dienas noslēgums – apbalvošana. Klašu kolektīvi saņēma
saldumu balviņas par piedalīšanos. Lielajā stafetē 1. vietu izcīnīja 7. klases meitenes un 6. klases
1. komanda, 2. vietā – 6. klases
2. komanda, 3. vietā – 8. klases
zēni un 5. klases komanda.
Ar saldumu balvām un skolēnu skaļiem aplausiem pateicāmies Zemessardzes vīriem,
un gaidīsim viņus atkal ciemos.
Paldies klašu audzinātājiem, kuri
kopā ar bērniem izbaudīja šo īsto
atvasaras dienu.
Visu pierakstīja Marika un
Mārīte, uzmundrinošus vārdus
teica Ira Janiša, bildēja un par
mūziku gādāja Edmunds

Pievakares sarunās Svētciemā –
par dzimtas sakņu izzināšanu

Rasma Polmane un Aiva Berdaškeviča Svētciema bibliotēkā
pievakares sarunās
Sarunas lika aizdomāties, meklēt atbildes uz dažādiem sevis
izzināšanas jautājumiem

Rudens ir ražas laiks, bet lauku bibliotēkās tas ir sākums jaunam darba cēlienam. Lauku darbi apdarīti, un vairāk
laika varam atļauties veltīt grāmatām,
sarunām, sevis pilnveidošanai vai vaļaspriekiem. Svētciema bibliotēkā uz oktobra Pievakares sarunām bijām aicinājuši
salacgrīvietes Rasmu Polmani un Aivu
Berdaškeviču. Rasma pabeigusi koučinga
kursus, ieguvusi sertifikātu Eņģeļu skolā,
savukārt Aiva ir sociālā pedagoģe, daudzu semināru, kursu, kā arī psiholoģisko
un veselības nometņu dalībniece. Lai mēs
labāk iemācītos izprast sevi, viņas dalījās savās zināšanās un pieredzē svarīgā
un dzīvi izmainošā tēmā – dzimtas sakņu
sakārtošanā.
Sabiedrībā aizvien pieaug interese par
senčiem, cilvēki vairāk pievēršas savas

ģimenes vēstures pētniecībai un dzimtaskoku veidošanai. Šodien daudzās ģimenēs
kāds nodarbojas ar dzimtas pētniecību,
veidojot ciltskoku, meklējot radurakstus,
fotogrāfijas vai citus dokumentus.
Mēs sarunās vairāk pievērsāmies senču
emocionālā mantojuma ietekmei uz nākamajām paaudzēm. Lai katra nākamā paaudze mūsu atstāto mantojumu apzinātos kā
vērtību, ikvienam vajadzētu aizdomāties,
ko varam darīt šeit un tagad, piestrādājot pie savas dzīves kvalitātes uzlabošanas. Rasma, vadoties no savas personīgās
pieredzes, stāstīja: – Tas ir garš ceļš, tas
ir darbs ar sevi, tā ir ļoti liela mērķa apzināšanās un motivācija, ka es to vēlos.
Tādā veidā varam savu dzīvi izmainīt. Es
neteiktu, ka tas ir viegli. Tā nav. Sākums,
protams, ir grūts, jo mēs to nezinām, bet

izdarīt to var. Cilvēkam vajag vērsties pie
sevis un uzņemties atbildību, kā arī mīlēt sevi. Šajā sakarībā viešņa atgādināja
patiesību, ka savus vecākus mēs nevaram izmainīt, mēs tos mīlam tādus, kādi
viņi ir.
Sarunās noskaidrojām, kuras lietas
mums traucē visvairāk, kas ir mūsu slimību cēloņi, ko katrs pats var darīt, lai
justos labi. Kur lai liekam savus aizvainojumus, dusmas, atriebības kāri, kā tie
atspēlējas un kā tos uzveikt? Un kā ir ar
piedošanas mākslu, ar domu spēku? Tie ir
jautājumi, kas nav izrunājami vienā sarunā. Saņēmām arī labus ieteikumus, kā ar
sevi sadraudzēties. Uz daudziem jautājumiem atbildes meklējām kopā, stāstot par
savām pieredzēm. Varu teikt, ka šādas sarunas pat nav atstāstāmas, taču apliecinu,

ka tās lika aizdomāties, meklēt atbildes uz
dažādiem sevis izzināšanas jautājumiem,
lasīt grāmatas, izvērtēt – pieņemt vai nepieņemt. Sarunas nobeigumā ieklausījāmies Rasmas teiktajā: – Ikvienam tiek doti
pārbaudījumi. Mums iedod vienu lietu,
ko risināt. Kad tas ir paveikts, vietā tiek
ielikta nākamā. Un tā tas darbiņš mums
iznāk visa mūža garumā.
Tikšanās reizē pasākuma apmeklētājus
cienājām ar pašceptām ābolkūkām, dzērām tēju un pārrunājām nākamo tikšanās
vakaru tēmas. Paldies visiem pasākuma
atbalstītājiem un apmeklētājiem! Mūsu
lasītājiem lai jauks rudens un vēlme lasīt!
Uz tikšanos novembrī.
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
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Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā –
nacionālā eTwinning balva 2018

Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā
eTwinning 13. oktobrī Rīgā rīkoja nacionā
lo eTwinning konferenci, kurā apbalvoja
konkursa Nacionālā eTwinning balva 2018
uzvarētājus.
Konferences pirmajā daļā tika prezentēti seši pagājušā mācību gada veiksmīgākie
eTwinning sadarbības projekti, bet otrajā
daļā AS SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs, Fintech uzņēmuma Mobilly dibinātājs
un padomnieks Normunds Bergs lekcijā
Vai roboti mums atņems darbu? stāstīja
par tehnoloģiju ietekmi. Otrajā nodarbībā
konferences dalībnieki karikatūrista Bruno Baha vadībā uzzināja un paši izmēģināja, kā vizuālos elementus un karikatūras
izmantot savās stundās un, iespējams, arī
eTwinning projektos.
Konferences noslēgumā paziņoja konkursa Nacionālā eTwinning balva 2018 rezultātus un apbalvoja uzvarētājus. Labākais
2018. gada eTwinning sadarbības projekts
nacionālo projektu kategorijā ir Krišjāņa
Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts
Kustība PA (tā vadītāja – Ineta Lielkalne),
kas īstenots kopā ar Preiļu 1. pamatskolu (projekta vadītāja Laila Vibornā).
Pagājušajā mācību gadā 9. klase, fizikā

Ainažu skolēni
kopā ar
skolotāju Inetu
Lielkalni

apgūstot tēmu Kustība, īstenoja šo projektu, kura mērķis bija veicināt skolēnu motivāciju mācīties fiziku un interesi par parādībām dabā, mācīties sadarboties, uzlabot
kompetences un pilnveidot kritisko domāšanu, attīstīt pētnieciskās un IKT prasmes.
Projekta rezultāts ir virtuālais uzdevumu

krājums-grāmata, kurā apkopoti skolēnu
veidotie uzdevumi, domu kartes un digitālās kartes par kustību. Paldies viņiem par
aizrautīgo iesaistīšanos projektā un projekta prezentēšanu eTwinning konferencē!
Balva Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas un Preiļu 1. pamatskolas skolē-

niem ir nodarbība kopā ar zinātniskā teātra
Laboratorium (www.laboratorium.lv/) pārstāvjiem.
Ineta Lielkalne,
eTwinning projektu īstenotāja,
eTwinning vēstniece, Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas skolotāja

Rudentiņš bagāts vīrs
Rudentiņš, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
(Latviešu tautasdziesma)
Arī veco ļaužu mītnē Sprīdīši
šis gads ir ļoti bagāts, un mūsu
klētiņa ir piepildīta gan ar pašu
iemītnieku, gan personāla un labdaru veltēm.
Kā jau ierasts, arī šogad tika
gādāts par pārtikas krājumiem
ziemai. Iemītnieki mizoja un
grieza ābolus, bumbierus, cidonijas, zaļumus, un tālāk stafete tika
nodota pavārītēm, lai sagatavotais nonāktu burkās un ledusskapjos.
Sprīdīšos tiek domāts ne tikai
par vēderpriekiem, bet tiek kustināti pirkstiņi, lai kopīgi veidotu
noformējumu telpās. Tiek gata-

voti apsveikumi, ielūgumi, notiek
arī vieglas fiziskās aktivitātes.
Protams, noteikti jāpiemin
mūsu šāgada lielākais guvums
– atpūtas vieta-nojume. Piedalījāmies projektu konkursā Iedzīvotāji veido savu vidi, un mūsu
projekts tika akceptēts. Šai nojumei ir vairāki pielietojumi – būs
vieta, kur iemītnieki varēs pasēdēt un parunāties ar tuviniekiem;
siltajā laikā – patverties no saules
stariem un nodarbības būs iespējamas ārā, nevis telpās; vēsākā
laikā nojumē varēs žāvēt veļu.
Vēlos pateikt lielu paldies par
mūsu klētiņas piepildīšanu gan
savā, gan veco ļaužu mītnes Sprīdīši vadītāja pienākumu izpildītājas Anitas Lūses, darbinieku
un iemītnieku vārdā Edītei Majorei (par ziedu stādiem un to-

mātiem), Aldim Kalniņam (par
atvesto granti, ko vajadzēja nojumes grīdas betonēšanai), SIA
Acteks (par operatīvo materiālu
piegādi nojumei), JMK Lux (par
kokmateriāliem, soliņiem un burvīgo dāvanu), SIA Īveja (par kokmateriāliem), Jānim Rakuzovam
(par zivīm un garšīgo torti), Guntaram Biseniekam (par zivīm),
Elitai Trejai (par pašas cepto un
dāvināto gardo torti), Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņiem
un pedagogiem (par atsaucību
un jauko koncertiņu Senioru dienā), Salacgrīvas vidusskolas 5.a
klasei (par apsveikumu iemītniekiem Senioru dienā), Sprīdīšu iemītniekam Jānim Šmitiņam (par
palīdzēšanu nojumes tapšanas
darbos). Liels jo liels paldies jāsaka Viktoram Berdaškevičam un

Ir īstais laiks gatavot krājumus ziemai

Kristapam Rozītim – galvenajiem
strādniekiem, lai mums būtu tik
jauka atpūtas vieta. Liels paldies
veco ļaužu mītnes Sprīdīši kolektīvam un A. Lūsei par sagādātajiem un brīnišķīgi noformētajiem

cienastiņiem Senioru dienā un
atpūtas vietas-nojumes atklāšanā.
Mūsu klētiņa tiešām ir bagātīgi
piepildīta.
Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece

Lapene
Sprīdīšu
senioriem
1. oktobrī visā pasaulē atzīmēja Starptautisko veco ļaužu dienu. Svētki bija
arī Salacgrīvas novada veco ļaužu mītnē
Sprīdīši, jo šajā dienā atklāja pie mītnes uzcelto lapeni. Tā tapusi, īstenojot
projektu konkursā Iedzīvotāji veido vidi
pieteikto un pašvaldības atbalstīto ideju par atpūtas vietas-nojumes izveidi. Šī
gada pavasarī iedzīvotāju grupa Sprīdīšu
atbalstītāji vadītāja Viktora Berdaškeviča vadībā iesniedza konkursam projektu
Atpūtas vieta-nojume un no pašvaldības
tā īstenošanai ieguva 1000 eiro.
Nojumi atklāja Sprīdīšu vadītāja Anita
Lūse. Sveicot seniorus svētkos, viņa vispirms sacīja paldies Salacgrīvas novada
domei par finansiālo atbalstu, Aldim Kalniņam par atvestajām smiltīm, SIA Acteks par operatīvi piegādātajiem materi
āliem, SIA JMK LUX par kokmateriāliem
un soliem, SIA Īveja par materiāliem un
lielajiem darba darītājiem – V. Berdaškevičam un Kristapam Rozītim.

Lapenes
atklāšana
Sprīdīšos –
priecīgs un
sen gaidīts
mirklis

Jauku, sirsnīgu koncertu senioriem
sniedza Salacgrīvas novada mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, bet gardu cienastu bija sarūpējuši Guntars Bisenieks,
Jānis Rakuzovs un Sprīdīšu saimnieces.
Kopā ar senioriem šajā dienā, bija

Sociālā dienesta vadītāja Ilze Ēltamma,
sociālā darbiniece Inga Veide un bijusī
dienesta vadītāja Anita Holma.
A. Lūse ir gandarīta un priecīga par
jauko atpūtas vietu, viņa teica, ka lapenē
seniori varēs atpūsties, darboties, spēlēt

galda spēles, tikties ar tuviniekiem un
svinēt svētkus siltajos gada mēnešos.
Ziemas periodā lapene kalpos kā veļas
žāvētava.
Ilga Tiesnese
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Salacgrīvas muzeja dārgumi

Latvijas muzeju kopizstāde
Latvijas gadsimts
No 4. maija Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja telpās Rīgā, Brīvības
bulvārī 32, apskatāma mūsu valsts simtgadei veltīta izstāde Latvijas gadsimts.
Vērienīgākajā muzeju nozares sadarbības projektā kopš valsts neatkarības
atjaunošanas ir iesaistījušies 68 valsts,
pašvaldību un privātie muzeji. Un starp
tiem ir arī Salacgrīvas muzejs.
Kādi notikumi un personības ietekmēja Latvijas 100 gadu ceļu, ko vārds
Latvija nozīmēja dažādos laikos un
paaudzēs? Kā Latviju dibināja, aizstāvēja, cēla, zaudēja, slēpa un atkal atguva?
Atbilde rodama laikmetu, cilvēku un
lietu stāstos izstādē Latvijas gadsimts.
Tā veidota kā hronoloģisks stāsts par
Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas
un sabiedrības dzīvē, iekļaujot dažādo
laikmetu politiskos kontekstus, katra
laikposma kultūras, sabiedrisko vai
saimniecisko dzīvi raksturojošus priekšmetus un cilvēku dzīvesstāstus.

No Salacgrīvas muzeja
mēs piedāvājām materiālus
divās sadaļās:

2.

1.

Ceļš uz Latvijas valsti. 1914–1918
(3. Latvijas neatkarības pasludināšanas akts un tā dalībnieki 1918. gada 18. novembrī). Mūsu pienesums šajā sadaļā ir Tautas padomes deputāta Jāņa Ampermaņa (1889–1942) portrets un dzimto māju Irbītes (Kārķu pagastā) attēls. Viņš
ir viena no 100 personībām, kas piedalījās Latvijas valsts pasludināšanas aktā
18. novembrī. J. Ampermaņa saistība ar mūsu novadu ir tāda, ka viņš ir bijis
precējies ar vienu no Sprundu saimnieku meitām – Birutu Šternu.

Latviskā Latvija. K. Ulmaņa autoritārais režīms
1934–1940
Šajā sadaļā mēs piedāvājām un izstādes rīkotāji izvēlējās
eksponēšanai mūsu muzeja unikālās fotogrāfijas par K. Ulmaņa ciemošanos Salacas pagasta Sprundu saimniecībā pie
Kārļa un Zelmas Šterniem 1938. gada septembrī.

Šo plašo, izzinošo un ļoti interesanto izstādi vajadzētu apmeklēt ikvienam. Mūsu vēsture ir izstāstīta
visaptveroši, izmantojot muzeju krājuma priekšmetus, kas atvesti uz Rīgu no visas Latvijas muzejiem.
Katrs no tiem vēsta par kādu nozīmīgu personību, svarīgu notikumu vai pagrieziena punktu Latvijas
vēsturē.
Iveta Kalniņa, Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja
P.S. Atrodiet Salacgrīvas muzeja priekšmetus šajā izstādē!
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Nēģu kross

13. oktobrī, kad Salacgrīvā godā cēla
nēģi un svinēja Nēģu dienu, jau tā plašajam pasākumu klāstam šogad tika pievienots Nēģu kross. Šo skrējienu, kas notika
trīs distancēs – 2 km, 10 km un 21 km,
atsevišķi vērtējot puišus un meitenes,
organizēja sporta un atpūtas komplekss
Zvejnieku parks. Sacensību starts un finišs
bija brīvdienu mājas Vējavas, kur reģistrēšanās, zupas ēšana un apbalvošana notika blakus Svētupes nēģu tacim.
Plkst. 11 pirmie distancē devās 10 km
un 21 km skrējēji, bet pēc pāris minūtēm – arī bērnu distances (2 km) dalībnieki. Prieks par bērnu lielo atsaucību, tieši
viņi veidoja viskuplāko pulku dalībnieku.
2 km distances finišu pirmais šķērsoja Klāvs Paukšēns, kurš izcīnīja 1. vietu
(rez. 0:09,34). 2. vietā ierindojās salac
grīvietis Kristians Bērziņš (0:10,12),

bet 3. vietu ar rezultātu 0:10,26 izcīnīja
Tomass Tomsons. Meiteņu konkurencē
1. vieta Melānijai Zālītei (0:09,41). 2. un
3. vietā attiecīgi Elise Burdikova (0:11,42)
un Emīlija Goba (0:11,43).
10 km distancē, kas veda pa burvīgu
priežu mežu un gar jūras krastu, sieviešu
konkurencē 1. vietu izcīnīja salacgrīviete
Jolanta Liepiņa (0:40,51). Viņa finišu sasniedza pati pirmā, pārspējot arī vīriešus.
Līdzīgs panākums izdevās arī 2. vietas
ieguvējai, Salacgrīvas vidusskolas bijušajai audzēknei Gundegai Heidingerei
(0:41,30). Trešā sieviešu konkurencē
bija Dace Vērpēja (0:47,26). No vīriešiem visātrāk noskrēja Mārtiņš Zemturis
(0:44,20). 2. vietu izcīnīja novadnieks
Artūrs Sestulis (0:44,29), trešais bija Adrians Kalniņš (0:46,12).
Visinteresantākā un sarežģītākā –
21 km – distance aptvēra priežu mežu,
Salacgrīvas pilsētu, nēģu tačus, arī Salacu un jūras krastu. Liels izaicinājums un

2018. gada 26. oktobris
piedzīvojums skrējējiem bijis trešā tača
šķērsošana. Lai arī vairākiem dalībniekiem nācās nedaudz nomaldīties, sacensību organizatori un līdzjutēji ar sajūsmas
saucieniem finišā sagaidīja katru dalībnieku. Vīru konkurencē visātrākais bija
Mareks Zālītis, viņa rezultāts – 1:30,33.
Ar 2 minūšu intervālu (1:32,33) otrais finišēja Aleksis Borozdins, savukārt trešais
skrējienu beidza Jānis Kalniņš (1:32,48).
Sievietēm šajā distancē 1. vietu ar rezultātu 1:54,54 izcīnīja Anita Čuhnova.
2. un 3. vietu izcīnīja mūsu pašu meitenes – Ilona Balode (2:16,25) un Inta Zīriuse (2:20,13). Šo distanci veica arī divas
nūjotājas.
Pēc skrējiena visi dalībnieki tika pie
gardām pusdienām. Katrs saņēma arī īpaši izgatavotu medaļu. Apbalvošanas laikā
izlozes kārtībā skrējēji tika pie divām dāvanu kartēm no Kapteiņu ostas un brīvdienu mājām Vējavas. Paldies Salacgrīvas
novada domei par pasākuma atbalstīšanu,

Evijai un Jānim Klēviņiem par viesmīlību un atbalstu. Paldies mūsu nēģu kungiem un sievām – Koluškinu ģimenei,
SIA Kurzeme BG, Alim Rozenšteinam un
IK Gobulauki par Nēģu svētkiem atbil
stošām balvām. Paldies Kapteiņu ostai,
Salomon Latvia un Motosports par sarūpētajām balvām.
Lielu paldies sacensību organizatori
saka arī sacensību brīvprātīgajiem tiesnešiem Elīnai Gertnerei, Arvīdam Gertnerim, Lindai Ivanovai, Ancei Kalniņai,
Nellijai Zvejniecei, Patrīcijai Altenburgai,
Katei Ozoliņai-Mennikai, Montai Miezei,
Alisei Sedleniecei, Edgaram Salmanim,
Grētai Salmanei, Sandrai Bērziņai, Ingai
Gobai, Baibai Močānei. Paldies par brīnišķīgajām bildēm Taku skrējēja fotogrāfam Jurim Dzenim. Uz tikšanos pēc gada
otrajā Nēģu krosā!
Mārīte Jankovska,
sporta metodiķe

Salacgrīvas airētājiem – 20

22. septembrī Salacgrīvā, Krasta ielā,
notika dzimšanas dienas svinības. Jūs teiksiet –  kas tur liels, dzimšanas diena! Bet
šoreiz savu 20. jubileju svinēja Salacgrīvas airētāji. Sveicēju vidū bija Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, viņa vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Keisele
un Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
skolas vadība un pārstāvji.
Sporta skolas direktore Diāna Zaļupe
vispirms sacīja paldies Uldim Močānam
par uzdrīkstēšanos un lielo, svētīgo darbu,
ko dara viņš un visa viņa komanda. Katrs
no sveicējiem kopā ar treneriem Uldi,
Kasparu un Māri palaida gaisā balonus ar
labām domām un vēlējumiem.
Kad bija izskanējuši apsveikuma vārdi,
laba vēlējumi, saņemtas dāvanas un nopūstas sveces dzimšanas dienas tortē, klāt
bija brīdis airētāju saimē uzņemt jaunos
airētājus – tos, kuri jau gadu ir nākuši uz
treniņiem. Šogad pārbaudījumus izgāja un
sertifikātu saņēma 12 jauno airētāju. Visātrāko laiku, veicot trīs uzdevumus, uzrādīja
Liene Priekule, balvā par to saņemot ar
būzu.
Kamēr tika dalīta dzimšanas dienas torte, uz nelielu sarunu uzaicināju U. Močānu. Viņš precizēja, ka viss sācies jau pirms
22 gadiem. – Es tad cēlu māju Salacgrīvā,
man bieži iznāca kontaktēties ar pilsētas
arhitektu Dagni Straubergu, kurš arī kādreiz ir airējis. Atradām kopīgu valodu, pēc
viņa uzaicinājuma un manas divu gadu
domāšanas sāku Salacgrīvā treniņus airēšanā. Dagnis ir kopā ar mums jau no pašiem pirmsākumiem, tāpēc mēs viņu saucam par Salacgrīvas airēšanas krusttēvu.
Uldis atceras, ka pirmos divus audzēkņus – Kārli Šrenku un Daini Persidski –
viņš savaņģojis 13. septembrī pulksten 13
Salacas krastā, kad kopā ar Kasparu un
Gintu Močāniem iemēģinājuši smaiļoša-

Trenerus Uldi Močānu, Kasparu Močānu un Māri Bergšteinu sveic Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras
un sporta jomā Evija Keisele un novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

nu. Puiši palīdzējuši nocelt laivas un piekrituši pamēģināt paairēt. Tā viss sācies.
Airēšanas bāzes vieta jau no paša sākuma ir Krasta ielā. Tagad tur glabājas gandrīz 60 smailīšu un treniņu dienās uzturas
aptuveni 40 audzēkņu. Bāze pamazām
kļūst par šauru, un treneris U. Močāns ļoti
cer, ka 22. dzimšanas dienu airētāji varēs
svinēt jaunajā jahtotāju servisa ēkā.
– Kad sāku strādāt Salacgrīvā, sporta
skolas direktorei Diānai Zaļupei teicu, ka
Latvijas čempionu es uztaisīšu, tālāk es
negarantēju, – atminējās treneris. – Un
trešajā gadā man bija Latvijas čempions –
Dainis Persidskis. Ar to bija maisam gals
vaļā. Un tad viņš uzskaita savus pirmos audzēkņus: Māri Treimani, Mārci Saklauru,
Māri Popovu, Arturu Bezdelīgu. Pirmajā

ziemā trenēties sācis arī Māris Bergšteins,
kurš pēc Sporta akadēmijas pabeigšanas atgriezies Salacgrīvā un tagad trenē
jaunos airētājus. Jāprecizē, ka tagad ar
Salacgrīvas airētājiem strādā trīs treneri –
Uldis un Kaspars Močāni un M. Berg
šteins. Treneris lēsa, ka visražīgākais bijis
11. darba gads. Tad Salacgrīvas airētāji
Jaunatnes olimpiādē apsteidza visus Latvijas airēšanas centrus, ieguva piecas zelta
un trīs bronzas medaļas. Tik labus rezultātus viņš vairs nesola, bet medaļas un augsti
sasniegumi būšot. – Kaspars Tīklenieks ir
viens no labākajiem airētājiem Latvijā, arī
Nauris Tomsons un Aigars Cīrulis sasniedz
ļoti labus rezultātus, – lepojas treneris, jo
bez medaļām no Latvijas mēroga sacensībām viņi mājās nebrauc. Jauno airētāju

vidū viņš saskata olimpiāžu dalībniekus,
nākamgad Latvijas Jaunatnes olimpiādes –
noteikti, nav atmestas cerības, ka lielajā
olimpiādē varētu startēt K. Tīklenieks, uz
viņu liktas lielas cerības.
Treneris K. Močāns pieminēja: – Kad
iesākām strādāt Salacgrīvā, domājām,
ka ar mazajiem trenēsimies un tepat vien
dzīvosimies. Bet tā vis nav. Apetīte aug
ēdot – viens čempionāts, otrs, trešais… Un
mēs piedalāmies! Ir talantīgi bērni, tikai
jāstrādā.
Savukārt U. Močāns pateicās par lielo atbalstu Salacgrīvas novada domei:
– Tāda atbalsta kā mums no pašvaldības
nav nevieniem airētājiem, paldies par to!

Dzimšanas dienas svinētāju kopbilde

Ilga Tiesnese
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Iedzīvotāji veido
savu vidi

Septembra beigās noslēdzās Salacgrīvas novada domes projektu konkursā
Iedzīvotāji veido savu vidi 2018 atbalstīto projektu realizācija. 16. oktobrī konkursa komisija – deputāti Lija Jokste, Aija Kirhenšteine, Kristaps Močāns un
pašvaldības projektu koordinatore Solvita Kukanovska – apbraukāja projektu
īstenošanas vietas, lai pārliecinātos, ka viss izdevies, kā iecerēts.
2018. gada projektu konkursā tika atbalstīti un arī īstenoti septiņi projekti.
t Mīlestības paviljons Salacgrīvas pilskalnā ar svinīgu pasākumu un lentes griešanu atklāts jau 22. septembrī. To veidoja
iedzīvotāju grupa Paviljona veidotāji, projekta vadītāja – Agnese Kalniņa. Paviljons
iecerēts un izdevies kā jauns tūrisma, svinību un apskates objekts Salacgrīvas pilsētai. Domes finansējums projektam 982,18
EUR.
t Septītās dienas adventistu Salacas
draudze par projekta līdzekļiem sagatavoja
pamatni un ieklāja bruģi pie draudzes ēkas
ieejas. Projekta vadītāja – mācītāja Dagnija
Lapa. Domes finansējums – 1000 EUR.
t Projektā Savam namam – savai pilsētai atjaunoti un uzlaboti apstādījumi pie
doktorāta ēkas Vidzemes ielā 4, projekta vadītāja Ārija Mikša. Domes finansējums – 201,05 EUR.
t Iedzīvotāju grupa Sprīdīšu atbalstītāji (projekta vadītājs Viktors Berdaškevičs)
ar projekta palīdzību ierīkoja atpūtas vietunojumi pie veco ļaužu mītnes Sprīdīši, lai
iestādes klienti vasarā var atpūsties un darboties ārā. Ziemā tā kalpos kā veļas žāvētava. Domes finansējums projektam – 978,75
EUR.
t Biedrība Mēs Korģenei projektā Korģenes sabiedriskā centra piegulošās teritorijas labiekārtošana iegādājās materiālus,
no kā izgatavoti galdi kopā ar soliem, kas

izmantojami Korģenē organizēto pasākumu laikā. Projekta vadītāja – Dace Cīrule.
Domes finansējums – 600 EUR.
t Liepupes pagasta iedzīvotāju grupa
(projekta vadītāja Daniela Dzjamko) projektā Sēj un stādi iegādājās fizokarpu stādus, lai pie daudzdzīvokļu mājas Kristiņi
izveidotu dzīvžogu, kas norobežo mājas
pagalmu no ceļa un mazina putekļus. Domes finansējums – 179,30 EUR.
t Iedzīvotāju grupa Melbāržu sportisti
(projekta vadītājs Māris Rozītis) izveidoja
publiski pieejamu sporta laukumu kolhoza skābbarības bedres vietā, tā sakopjot
degradētu teritoriju. Laukums atbrīvots
no akmeņu kaudzēm un betona gabaliem,
uz asfaltētā laukuma izvietots basketbola grozs un vingrošanas stieņi, iekrāsotas
līnijas, ap laukumu iestādīti dekoratīvie
kokaugi. Domes finansējums projektam
750 EUR.
Līdzekļi sporta laukuma ierīkošanai gan
tika piešķirti vēlāk, jo sākotnēji tika atbalstīts pareizticīgo draudzes iesniegtais projekts, kas paredzēja baznīcas centrālo kāpņu rekonstrukciju. Veicot detalizētāku darbu izmaksu aprēķinu, izrādījās, ka kopējās
izmaksas ir pārāk lielas šādam projektam,
un draudze no projekta īstenošanas atteicās.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore

Mīlestības paviljons Salacgrīvas pilskalnā bija vērtētāju pirmais objekts

Pie Septītās dienas Adventistu Salacas draudzes ēkas uzlikts bruģis

Jātnieku treniņsacensības Vecsalacā

Mirklis pirms apbalvošanas

Jātnieku klubs Fenikss kārtējo
sezonu noslēdza 29. septembrī ar
treniņsacensībām Vecsalacā.
Sacensības 66 dalībnieki devās piecos maršrutos. Droši var
teikt, ka šīs bija starptautiskas
treniņsacensības, jo tajās piedalījās pārstāvji no Igaunijas jātnieku kluba Kildu ratsakeskus.
Latviju pārstāvēja jātnieku klubs
Fenikss, z.s. Mālkalni, JSK Mežakrasti, JSK Atēnas, JSK Jūras
zirgi, z.s. Kocēni, JSK Kriķi, JSK
Rāmavas muižas stallis, z.s. Ozoliņi, JSK Adventure ride, JSK
Liepupes zirgi un JSK Mustangs.
Šo sacensību mērķis ir popularizēt jāšanas sportu un dot iespēju jaunajiem jātniekiem pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
Galvenais jātniekiem un zirgiem
bija izbaudīt sacensības.
Kā tad veicās mūsu jātniekiem
no jātnieku sporta kluba Fenikss?

16 dalībnieku veica pirmo jeb
vadības maršrutu. Teicami tas
izdevās Elīzai, Paulai un Dārtai
Eglītēm, Nikijai Pabērzai, Dacei
Jaunbalodei un Anetei Koidu. Otrajā maršrutā ar šķēršļu augstumu 50 cm satrtēja 14 dalībnieku.
Tas labi izdevās Elizabetei Līcītei. Savukārt Lauris Liepiņš un
Emīlija Bergmane ļoti labi veica
80 cm maršrutu. Laura Zaķe ar
Aurēliju ieguva 3. vietu 100 cm
maršrutā, bet Kitija Kreišmane ar
Legolasu atzīstami veica 110 cm
maršrutu. Prieks par Feniksa sezonas laikā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem!
Treniņsacensības nebūtu iedomājamas bez atbalstītājiem un
palīgiem, tāpēc jātnieku klubs
Fenikss saka LIELU PALDIES
Salacgrīvas novada domei, Intaram Salmanim, Mārtiņam
Pudnikam, Evai Tomsonei par

Startam gatava Emīlija Bergmane un Deja ar vilkiem

skaistajiem ziedu pušķiem, Evitai un Vizmai Liepiņām, Inesei
Riekstiņai, Gundegai Upītei,
Jeļenai Ļesņickai par sagādātajām balvām, Lailai Bergmanei,

Rutai Birkenbergai par sportistu
ēdināšanu. Paldies z.s Kocēni par
sacensību apmeklēšanu kuplā
skaitā!
Ilga Tiesnese

Futbols
Staicelē
18. septembri daudzi Liep
upes pamatskolas skolēni aizvadīja Staiceles futbola laukumos.
Izmainot vēsturi, pie B grupas
zēniem startēja arī 9. klašu meiteņu komanda (tikai vārtsargs bija
Viktors Turkovs). Nebija viegli
spēlēt un mēģināt apspēlēt trenētus jauniešus. Tomēr Madarai
Šņorei, piepalīdzot pārējām meitenēm, izdevās bumbu raidīt Vidrižu komandas vārtos. Tās tik bija
meiteņu un visu klātesošo emocijas! Beigu rezultāts tomēr bija
1:1. Patīkami apsveikumi arī no
Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolas vadības par drosmi,
uzdrīkstēšanos un azartisku cīņu!
Komandā spēlēja K. Mauliņa,
M. Šņore, Z. Bondare, M. Bērza,
A. Ozoliņa, S. E. Andersone.
Zēniem nesmaidīja veiksme,
pietrūka ticības sev, pieredzes un
tieši futbolista sagatavotības, stājoties pretī trenētiem jauniešiem.
Tie, kuri dara, arī kļūdās un no
kļūdām mācās.
Komandā spēlēja J. Krūmiņš un
M. Vilde – vārtsargi, M. R. Bondars, I. Dubults, J. V. Gaigals,
D. F. Baumanis, R. Martinsons,
K. Bērziņš.
C grupas meitenēm grupā
bija piecas komandas. Arī viņām
veiksme nebija sabiedrotā, kaut
spēles veidojās ļoti azartiskas un
spraigas. Uzbrukumā labi darbojās A. Sarkisjana, L. Lavrenova,
D. Ozoliņa, aizsardzībā – S. Malofeja un T. Kalniņa. Pārliecināta
vārtos bija B. Āboltiņa.
Pavadītā diena katram lai paliek pārdomāt, kā bija, ko varēju
labāk un ko darīt, lai būtu labāk!
Ar futbolistiem kopā bija
sporta skolotāja Mārīte
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem

Salacgrīvas Sarkanā Krusta
aktīvisti aicina –

Pilnas riekšavas laimīgu dienu
Vēl tev pieder un piederot zied,
Lai tev būtu tā gaisma arvienu,
Kura tumsai uzdāvā zvaigznes,
Gadiem ejot, lai nogurums soļus
Nevar ēnās un rūgtumā siet!

pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no pl. 9 līdz 12
Salacgrīvā, Sila ielā 2, Sarkanā Krusta telpās
ir iespēja izvēlēties un saņemt
lietotos apģērbus un apavus. Laipni aicināti!

Drīzumā
Ainažos
durvis vērs
jauns veikals
GO ALCO.

Šis sveiciens jubilāriem pilns
mīlestības, saules siltuma un rudens
dāsnuma. Lai atvasaras jaukums, kļavu
lapu krāšņums un rīta miglas spirgtums
dod jums spēku, izturību un veselību!

BIBLIOTĒKĀS
Pasākums
Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

1.XI 17.00

Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

3.XI

Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti

9.XI 18.00

22.XI 17.00

Pasākums Paštaisītu saldumu parāde
(sukādes, sīrupi, paštaisītas konfektes u.c.)
Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas festivāls
Mūs vieno Latvijas svētais vārds!
Izstāde Dzīvi nodzīvot vajaga prast… –
Ojāram Vācietim 85
Izstāde Ir svētku reize, Latvijai simts gadu –
šis skaitlis svētais katram jāpiemin…
Pasākums bērniem Koncerts pelēniem un
cilvēcēniem (O. Vācietim – 85)
Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi

30.XI 15.00

Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Novembrī

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījumi
Literārās izstādes:
l Ej un tikai sargies samīt gliemezi,
Notraukt niedru strazda ligzdas pinumus!
Pats starp brīnumiem tu esi brīnums,
Pats tu esi viens no viņiem, piemini! (O. Vācietim – 85),
l Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts. (I. Būmane-Lūse)
Latvijai – 100
Jaunieguvumu izstāde: jaunākais nozarēs un
daiļliteratūrā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā literatūras
izstāde Ziemeļvalstu grāmatu autori mazajiem
lasītājiem
Izstādes:
l Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
10. novembrī – svinam Mārtiņus!
l 11. novembris Lāčplēša diena Latvijas
brīvības cīnītāju piemiņai
Mana Latvija, gaismas stars,
Zibens elkonī turas… (A. Skalbe)
l 18. novembris – 100 gadu, kopš tika
dibināta Latvijas valsts. Izstāde Toreiz un
tagad (no Ainažu Ugunsdzēsības muzeja
krājuma materiāliem)
Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņiem

Novembris
Novembris
13.XI 10.00

Novembrī

Novembrī
Novembrī
Novembrī

Novembrī

Aicinām darbā
l kasierus
l klientu apkalpošanas personālu,
l maiņas apsargus,
l strādniekus,
l galveno menedžeri.
Interesēties un pieteikumus
sūtīt info@goalco.lv

Lauvu tautas namā

Datums
26.X 15.00

11.XI 11.00

2018. gada 26. oktobris

Vieta
Korģenes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Ainažu un
Salacgrīvas
bibliotēkās
Korģenes
bibliotēkā
Salacgrīvas
kultūras namā
Liepupes
bibliotēkā
Liepupes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā
Salacgrīvas
bibliotēkā
Korģenes
bibliotēkā

Tūjas
bibliotēkā
Tūjas
bibliotēkā
Ainažu
bibliotēkā

Ainažu
bibliotēkā

3.XI 		20.00 atpūtas vakars
				
Nāc gadu spietā
				
veldzēties
l sveiksim gaviļniekus
l priecāsimies par uzposto zālīti
l dejosim grupas Kompromiss
pavadībā (ieejai 2,50 EUR)
17.XI		15.00 Latvijas simtgadei
veltīta pēcpusdiena
				
Latvija ir
				
brīnumskaista zeme.
Ar muzikālu sveicienu, izstāstot un
izdziedot Imanta Ziedoņa Dzintaraino pasaku, pie mums viesosies
Santa Sāre-Gerža un draugi.

Saviesīgā biedrība Svētupes
Lauva aicina būt atsaucīgiem un
piedalīties aptaujā Lauvu labais
gariņš 2018. Anketas pieejamas
Lauvu tautas namā.
Indra Kauliņa,
Lauvu tautas nama kultūras darba
organizatore

Sporta pasākumi

26.X 19.00
kebabnīcā KasTe
iesildīšanās turnīrs šautriņu
mešanā.
2.XI 19.00
kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta zolītē 1. posms
9.XI 20.00
kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta šautriņu mešanā
1. posms
25.XI 10.00 Salacgrīvas vsk.
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta novusā 1. posms
30.XI		 19.00 kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta zolītē 2. posms
7.XII 		 20.00 kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta šautriņu mešanā
2. posms
9.XII 		 10.00 Salacgrīvas vsk.
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta novusā 2. posms
14.XII 19.00 kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta zolītē 3. posms
28.XII 20.00 kebabnīcā KasTe
Salacgrīvas novada atklātā
čempionāta šautriņu mešanā
3. posms

Ceļotāju dienās Salacgrīvas novadā iemēģina
divus jaunveidotus maršrutus

25. augustā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ceļotājus aicināja pārgājienā gar jūras krastu maršrutā
Ķurmrags–Veczemju klintis, kas ir arī daļa no Jūrtakas un
tiek veidota Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā. Vairāk par kājāmgājēju maršrutu – https://coastalhiking.eu/lv.
Pārgājiena laikā ceļotāji uzzināja
vairāk par projektu Jūrtaka, dabas liegumu Vidzemes akmeņainā jūrmala
un skaistajām Veczemju klintīm. Pēc
kopīgi noietā posma gar jūras krastu
pie Veczemju klintīm ceļotāji baudīja
mūsu novada gardumus no Dabas maize, AS Brīvais vilnis
dažādu veidu zivju produkciju un Āža blējienu.
Savukārt 26. augustā Salacgrīvas
novadā notika aptuveni 30 km garš
velobrauciens Zaļais dzelzceļš: Ainaži–Sarkanās klintis–Niedrāju-Pilkas
purvs. Lielākā daļa trases veda pa kājāmgājējiem un velobraucējiem pielāgoto bijušo dzelzceļa līniju Ainaži–Valmiera.

Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā
 reen Railway tur izbūvēti tiltiņi, savukārt LEADER proG
jektā trase attīrīta no krūmiem un apauguma. Šis bija šī
posma atklāšanas pasākums un, kā jau tādā pienākas, tika
griezta arī lente.
Velobrauciena sākumā Salacgrīvas TIC velobraucējus
iepazīstināja ar Zaļā dzelzceļa maršrutu, kas Vidzemē un
Dienvidigaunijā veido aptuveni 750 km garu maršrutu.
Piknika pauzes laikā braucējiem atkal bija iespēja baudīt
Salacgrīvas novada gardumus.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu koordinatore
Solvita.kukanovska@salacgriva.lv

Minētā informācija atspoguļo autora viedokli un IgaunijasLatvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

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

Vidzemes 8. Patriotiskās
dzejas festivāls
Mūs vieno Latvijas
svētais vārds!
11. novembrī Salacgrīvā

PROGRAMMA
11.00 festivāla atklāšana Salacgrīvas kultūras nama lielajā zālē
		 1. stāvā (Ostas ielā 3)
Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas festivāla Mūs vieno Latvijas svētais vārds!
uzvarētāju (skolēnu/skolotāju/bibliotekāru) godināšana,
laureātu dzejoļu lasīšana,
grāmatas Mūs vieno Latvijas svētais vārds! atvēršana un tikšanās ar autoriem,
kopīga fotografēšanās
		 Kultūras namā kopā ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem būs
		 viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, kinorežisors Jānis Streičs,
		 literāti Pāvils Johansons (Zviedrija), Ronalds Briedis, Valdis Rūja,
		 Arnolds Auziņš, Viktors Kalniņš (Viks), Uldis Auseklis,
		 Eduards Aivars (Eipurs), Liega Piešiņa, Māra Svīre, Lija Brīdaka,
		 Anita Emse, Lija Blūma, Inga Pizāne, Pēteris Draguns.
13.00 pusdienas: armijas lauku virtuves cienasts
		 (blakus Salacgrīvas kultūras namam)
13.30–15.30 Jūras spēku kuģu apskate Salacgrīvas ostā.
		 Tikšanās ar jūrniekiem
16.00 pulcēšanās lāpu gājienam pie Salacgrīvas kapsētas
16.30 lāpu gājiens no Salacgrīvas kapiem uz Jahtu ostu
Festivāla laikā kultūras namA vestibilā 1. stāvā
l Zemessardzes ieroču demonstrējumi
l Grāmatu komercizstāde

Ainažu kultūras namā

30.X		 19.00 Latvijas Bruņoto spēku štāba orķestra Klasiskā kvarteta
koncerts No zobena Saule lēca
17.XI		 16.00 Latvijas simtgadei veltīts koncerts
			 21.00 balle
24.XI		 19.00 kino Homo Novus

Liepupes tautas namā

3.XI		 15.00 akustisko grupu konkurss Sudraba kaija.
Žūrijas priekšsēdētājs – komponists Valts Pūce. Ieeja brīva
18.XI		 14.00 Latvijas valsts simtgadei veltīts svētku sarīkojums.
Ieeja bez maksas
28.XI		 18.00 spēlfilma Homo Novus. Pēc Anšlava Eglīša romāna
				
Homo Novus motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās
uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.
1938. gadā nabadzīgs mākslinieks Juris Upenājs ierodas Rīgā no
				

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

laukiem tajā pašā laikā, kad izsmalcinātais Eižens Žibeika atgriežas
no gleznošanas Parīzē ar cerībām saņemt sava tēvoča ievērojamo
mantojumu. Kamēr mākslai uzticīgais Upenājs ar krāsainās Rīgas
bohēmas palīdzību kāpj arvien augstāk, talantīgais diletants Žibeika
krīt arvien zemāk. Vecais Žibeika visu savu mantojumu atstājis
mākslinieku konkursam, kurā tiek piešķirta stipendija mācību
braucienam uz Parīzi. Upenājs kuratora un kritiķa Kurcuma vadībā
sastopas ar mākslas pasaules komiskajiem personāžiem un viņu
atšķirīgo attieksmi pret dzimtajām un pārņemtajām izteiksmes formām,
pieredz panākumus un izgāšanos, nicinājumu un mīlestību. Eižens
Žibeika zaudē naudu, mīļoto sievieti un konkursu, taču gūst glābiņa
iespēju, nododoties savai glezniecībai. Upenājs triumfē konkursā,
atmetot visus mēģinājumus pielāgoties manierisma modei un sekojot
gleznotāja vecmeistara Piegāza padomam: – Patiesi mākslinieki
cenšas gleznojot izprast, pietuvoties un atklāt savas tautas garu.

Ieeja 2 eiro

Salacgrīvas kultūras namā

1. XI		 18.00 populārzinātniska dokumentālā filma Baltu ciltis.

				
				
				
				

Filma par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju.
Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no Gotlandes, apceļo zemes,
ko apdzīvo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši
un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši savu augstāko attīstības pakāpi.

Ieeja – 3 EUR
8.XI		 18.00 latviešu mūzikas koncerts. Rīko un piedalās Salacgrīvas
mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi Ieeja – brīva
11.XI
Vidzemes 8. patriotiskās dzejas festivāls un
Salacgrīvas bibliotēkas jubilejas pasākums
			
16.00 ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
atdusas vietām
			
16.30 lāpu gājiens no kapiem uz Jahtu ostas laukumu,
pēc tam sadziedāšanās ar folkloras kopu Cielava
17.XI		 18.00 valsts svētkiem veltīts sarīkojums Latvijai 100, Salacgrīvai 90
l apbalvojuma Salacgrīvas novada goda pilsonis
				
pasniegšana
l izglītības un sporta izcilnieku sveikšana
				
l Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvu
				
koncerts Mēs jau dzimām pie jūras
l balle kopā ar Lauku muzikantiem
				
Ieeja brīva
18.XI		 10.00 Lielsalacas ev. lut. baznīcā valsts svētkiem veltīts
dievkalpojums. Kora Dvēseles dziesma koncerts
			 12.30 (pēc dievkalpojuma) izstādes No naivisma līdz akadēmismam
				
Salacgrīvas muzeja mākslas darbu kolekcijā atklāšana
Salacgrīvas muzejā
			 20.30 Bocmaņa laukumā
l tiešraide no Latvijas simtgades svinībām Rīgā
				
l dziesmas Latvijai kopā ar Līgu Priedi un
				
Vitāliju Bogdanoviču
l svētku salūts
				
23.XI		 18.00 spēlfilma Homo Novus. Pēc Anšlava Eglīša romāna
motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām
30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. Ieeja – 3 EUR
30.XI		 18.00 Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņu ģimeņu koncerts.
Ieeja brīva

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 4000 eks.

