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izdevums

Salacgrīvā godina gada rosīgākos un 
sumina novada sakoptākās sētas

 Piektdienas vakarā pirms 
valsts svētkiem Salacgrīvas kul-
tūras namā notika Latvijas dzim-
šanas dienai veltītais sarīkojums, 
kura laikā godināja gada rosīgā-
kos salacgrīviešus. Šogad pirmo 
reizi sumināja arī novada sakop-
tāko sētu saimniekus.
 Pirmā apsveikuma vārdus 
teica Salacgrīvas kultūras nama 
vadītāja Pārsla Dzērve: - Nedē-
ļa pavadīta patriotisma zīmē, 
daudz runāts, rakstīts, redzēts. 
Ikvienam bija iespēja padomāt, 
cik lieli Latvijas patrioti esam 
un kas vispār ir patriotisms šo-
dien. Atbildi uz šiem jautājumiem 
man sniedza brīnišķīgas Māras 
Zālītes dzejas rindas: „Tev par 
pilsoni, pasaule, nederu, kaut 
man kabatā pases un kartes, jo es 
zinu, ka jābūt man Latvijā augus-
tā, decembrī, martā, jo bez manis 
lazdas tur neziedēs, jo bez manis 
tur neizdīgs bekas, jo bez manis 
rakstītās kamanās Ziemassvētki 
nesabrauks, pasaulīt, tādas būs 
sekas”.
 Svētku uzrunu novadniekiem 
teica Salacgrīvas novada domes 
priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: 
- Latvijas Republika šajās die-
nās svin savu dzimšanas dienu 
- neatkarības proklamēšanas 94. 
gadadienu. Ofi ciālās uzrunās ar 
lepnumu minam vārdus „prokla-
mēšana”, „republika”, „gada-
diena” un esam lepni un cerību 
pilni. Bet kāpēc nav nācies dzir-
dēt kādu sakām „mīļā proklamētā 
neatkarīgā Latvijas Republika”? 
Mēs vienkārši sakām „mīļā Latvi-
ja”. Mēs sakāmies mīlam Latviju, 
mīlam šo tautu. Bet tā patiesi ne-
spējam pateikt, ka mīlam šo val-
sti. Kāpēc? Mums jāatbild uz jau-
tājumu, kas tad ir valsts un kādi 
ir tās galvenie uzdevumi. Valsts 
uzdevums ir radīt drošību saviem 
pilsoņiem, savai tautai, citādi tās 
ļaudis nesaredz jēgu šai kopienai, 
kas noteikta ar valsts defi nīciju. 
Pavalstnieki pamet šo valsti, jo 
nesaredz stabilu nākotni, kas būtu 
jāgarantē valstij. Šodien Latvijā 
valda miers, bet Latvija karo ci-
tur pasaulē. Neviens karš pasau-
lē, lai kādas ideoloģijas, reliģijas 
vai patri otisma vārdā, nekad nav 
defi nēts citādi kā cīņa par mieru. 
Nekad šis miers nav sasniegts, 
nevienā valstī, nevienā zemē, ne-
vienā pasaules malā. Arī šobrīd 
karo Latvija un citas valstis, tu-
vākās un tālākās vietās. Kas ir 
valsts? Tā dod mums cerību, ka 
būs miers, maize un labklājība. 
Bet bieži to nespēj nodrošināt. 
Droši vien tāpēc lepojamies ar 
valsti, ar tās ideju, bet mūsu mī-
lestība pieder Latvijai, kas mums 
neko nesola, tātad nedod cerību, 
tātad arī nekad nepieviļ. Kāpēc? 
Tieši tāpēc, ka tie esam mēs paši. 
Kas tad ir valsts un kas ir Latvi-
ja? Kas ir patiesa mīlestība? Tā 
nav cerība, tie nav solījumi, kas 
nevar piepildīties. Visi kopā mēs 
esam Latvija. 

 Salacgrīvas pašvaldības vār-
dā sirsnīgi sveicu visus Duntē, 
Liepupē, Tūjā, Jelgavkrastos, Lā-
ņos, Svētciemā, Korģenē, Lauvās, 
Vecsalacā, Salacgrīvā, Kuivižos, 
Ainažos, Mērniekos mītošos, vi-
sus, kuri ir šajā zālē, un arī tos, 
kuri kāda iemesla dēļ nevarēja 
atnākt. Brīnišķīgus svētkus un 
sveicienus mūsu mīļās Latvijas 
dzimšanas dienā! 
 Valsts svētkos Salacgrīvā svei-
ca aptaujas Gada salacgrīvietis, 
Gada uzņēmums, Gada ģimene 
uzvarētājus. Šī aptauja savā ziņā 
apliecina patriotismu, jo anketas 
aizpilda katrs, kurš vēlas, pama-
tojot un motivējot, kāpēc tieši 
tāda vai citādāka ir viņa izvēle. 
 Gada balvas (vitrāžas zivis, 
ko iekarināt logos) pasniedza 
8 nominācijās. Nominācijā Gada 
salacgrīvietis izglītībā visvairāk 
tika balsots par Mārci Majoru, 
Lolitu Valaņinu un Laimdotu 
Pelši. Titulu par sasniegumiem 
pedagoģiskajā darbā un izciliem 
sasniegumiem mācību priekš-
metu olimpiādēs, konkursos, 
par pilsētas vārda nešanu val-
stī un pasaulē saņēma skolotāja 
L. Pelše. Viņu sveica arī Swed-
bank fi liāles vadītāja Inguna 
Sāre: - Latviju glābs tikai mīles-
tība. Un šis ir ļoti labs piemērs, 
ko skolotāja var panākt ar lielu 
mīlestību. «Swedbank», piešķirot 
viņai tradicionālo balvu «Gada 
skolotājs 2012», pateicas par no-
zīmīgo darbu Latvijas nākotnē. 
Lai jūsu spēks un izturība iedves-
mo ikvienu sasniegt vēl vairāk, 
tad Latvijā būs labi. Saņemot 
apbalvojumu, pati skolotāja sa-
cīja: - Neesmu salacgrīviete, bet 
tagad uzskatu sevi par vietējo. 
1977. gada jūnijā stāvēju uz Sa-
lacgrīvas tilta un man rokās bija 
žurnāls «Literatūra un Māksla» 
ar Dainas Avotiņas dzejoli, kurā 
bija rindas „Aiz mana loga Sa-
laca palo”. Toreiz domāju: „Nē, 
aiz mana loga Salaca nemūžam 
nepalos!” Tagad ir 2012. gads, 
es dzīvoju Salacgrīvā, visu laiku 
esmu te strādājusi un aiz mana 
loga patiešām palo Salaca. Pal-
dies  kolēģiem, visiem tiem, ar 
kuriem kopā sāku strādāt, un 
visiem jaunajiem kolēģiem, ar 
kuriem strādāju tagad. Paldies 
maniem skolēniem, viņi ļoti labi 
mani ir mācījuši. Esmu iemācīju-
sies bārties vietā un iekost mēlē, 
kad ir jāklusē. Tas ir viņu no-
pelns. Manā profesijā jāzina trīs 
lietas: jābūt gudram cilvēkam, 
jāmīl bērni un jābūt labestīgam. 
Paldies visiem!
 Nominācijā Gada salacgrī-
vietis kultūrā visvairāk bija mi-
nētas Pārsla Dzērve, Hedviga 
Inese Podziņa un Ilga Tiesnese. 
Goda nosaukumu par Vidzemes 
patriotiskās dzejas festivāla or-
ganizēšanu un ieguldījumu pilsē-
tas vārda popularizēšanā saņēma 
H. I. Podziņa. - Paldies visiem, 
kuri balsoja par mani!  Šī balva 

pasniegta bibliotekāram. Tā ir 
mana dzīves profesija, es mīlu 
savu darbu un savu Salacgrīvu. 
Lai gan balvu saņemu es, bla-
kus man vajadzētu stāvēt manām 
meitenēm, jo viens nevar izdarīt 
dižus darbus. Gribu pieminēt sa-
vas zelta kolēģes Guntu, Māru, 
Anitu, Antru. Katra balva uzliek 
atbildību. Šobrīd bibliotēka vairs 
nav tikai vieta, kur izsniedz un 
apmaina grāmatas. Bibliotekārs 
ir gan skolotājs, gan sociālais 
darbinieks. Vienlaikus izteikšu 
visu Salacgrīvas novada biblio-
tekāru vēlmi, sapni, kas noteikti 
piepildīsies, – mēs ļoti vēlamies, 
kaut ātrāk tiktu uzcelta mūsu 
gaismas pils - Salacgrīvas nova-
da bibliotēka, - viņa teica, saņe-
mot balvu.
 Nominācijā Gada salacgrīvie-
tis sportā 2012 anketās visvairāk 
bija minēti Rasma Turka, Valen-
tīns Turks un Aigars Ragainis. 
Titulu saņēma A. Ragainis par 
ilggadēju trenera darbu bērnu un 
jauniešu sportiskajā audzināšanā, 
futbola popularizēšanu novadā 
un valstī. Anketās bija rakstīts: 
- Aigars ir futbols un futbols ir 
Aigars. Tā pavisam īsi. Arī pats 
treneris pateicās visiem, kas no-
vērtējuši viņa darbu: - Šī balva 
ir ļoti negaidīta un arī patīkama. 
Centīšos strādāt labi un vēl la-
bāk, ceru, ka arī rezultāti neizpa-
liks. Sveicot visus valsts svētkos, 
saku lielu paldies atbalstītājiem.
 Nominācijai Gada salac-
grīvietis sabiedriskajā darbībā 
2012 visvairāk bija rakstīts par 
Lauru Tomsoni, Arvīdu Šimi un 
dāmu klubu Mežābele. Goda no-
saukumu par mūža ieguldījumu 

pilsētas dzīves atspoguļošanā 
fotogrāfi jās un fi lmās saņēma 
A. Šimis. Pats viņš ir nemanāms 
un kluss, bet ar fotoobjektīva aci 
visur klātesošs. Viņš pateicās par 
atzinību un ievērošanu: - Salac-
grīvā esmu nodzīvojis vairāk 
nekā pusgadsimtu. Fotografēt 
sāku laikā, kad bija Hruščova 
aicinājums braukt uz Kazahstānu 
novākt lielo ražu. Pēc tam atgrie-
zos Salacgrīvā, sāku fi lmēt. Vēl 
tagad man ir materiāls, ko būtu 
vērts un vajadzētu samontēt. Tas 
gan vēl gaida savu kārtu.
 Uz nosaukumu Gada jaunietis 
2012 šogad pretendēja Mārtiņš 
Vaivads, Elvijs Veide un Kārlis 
Miksons. Titulu par aktīvu līdz-
dalību pilsētas sabiedriskajā dzī-
vē un iniciatīvu jauniešu kustības 
aktivizēšanā pilsētā un valstī sa-
ņēma K. Miksons. - Ļoti aktīvs 
jaunietis, grūti nosaukt pasāku-
mu, aktivitāti, notikumu, kurā 
viņa nebūtu, - tā par Kārli rakstīja 
anketās. 
 Nominācijā Gada salacgrī-
vietis sociālajā aprūpē visvairāk 
minētas Skaidrīte Eglīte, Faina 
Mennika un Dace Smalkā. Titulu 
par pašaizliedzīgu ieguldījumu 
un rūpēm pilsētas iedzīvotāju 
sociālās labklājības uzturēša-
nā saņēma D. Smalkā. Par viņu 
cilvēki rakstīja: - Paldies par to 
darbu, kas tev nav jādara, pal-
dies par ziediem, kas katru dienu 
smaržo. Paldies par sirds siltu-
mu, ko tu dāvā saviem 7 aprūpē-
jamiem. Dod, Dievs, katram tik 
labu un iejūtīgu aprūpētāju, kāda 
ir Dace! Ar aizkustinājuma asa-
rām acīs Dace teica lielu paldies 
visiem un solīja turpināt strādāt.

 Nominācijā Gada uzņēmums 
visvairāk rakstīts par Koptu-
ri-A, AS Brīvais vilnis un atpūtas 
kompleksu Kapteiņu osta. Titulu 
par ieguldījumu pilsētas iedzīvo-
tāju labklājības nodrošināšanā, 
par atbalstu biedrībām, uzņēmēj-
darbībai, jauniešiem un kultūrai, 
par pilsētas vārda popularizēšanu 
valstī un ārpus tās, par jūrnieku 
gara uzturēšanu saņēma Kaptei-
ņu osta. 
 Astotā nominācija, kurā tiek 
sveikti uzreiz vairāki cilvēki, ir 
Salacgrīvas gada ģimene. An-
ketās visvairāk bija minētas Mo-
čānu ģimene, Kalniņu dzimta un 
Ķūrenu ģimene. Titulu ieguva 
radoši, mīloši, brīnišķīgi cilvē-
ki par aktīvu līdzdalību pilsētas 
kultūras dzīvē un izglītībā – Ķū-
renu ģimene. Vienmēr gatavi 
piedalīties pirmsskolas izglītības 
iestādes un pilsētas rīkotajos pa-
sākumos, atvērti un pozitīvi. Pēc 
kopīgi norunātā dzejoļa Latvijai 
dzimšanas dienā tētis Roberts sa-
cīja: - Paldies, Salacgrīva, mums 
šis apbalvojums ir liels pārstei-
gums un pagodinājums. Prieks, 
ka šeit varam dzīvot, augt, mācī-
ties, strādāt, atpūsties un priecā-
ties. Tikai kopā ģimenē, strādājot 
un atbalstot citam citu, tas prieks 
ir lielāks. Un šogad izskatās, ka 
mūsu prieks ir tik liels, ka visai 
pilsētai ir prieks par mums.
 Savukārt sakoptāko sētu saim-
niekus sumināja priekšsēdētāja 
vietniece izglītības, kultūras un 
sporta jautājumos Dace Martin-
sone. 

Ilgas Tiesneses 
teksts un foto

Salacgrīvā svētku priekšvakarā godināja Hedvigu Inesi Podziņu (no kreisās), Kārli Miksonu, Daci Smalko, Ķū-
renu ģimeni, Laimdotu Pelši, 2. rindā no kreisās Aigars Ragainis, sveicējs Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs, Arnis Viļļa un Arvīds Šimis
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Skolotāja Laimdota Pelše saņem
Ata Kronvalda un SEB bankas stipendiju

 24. oktobrī Salacgrīvas vidusskolas 
skolotāji un skolēni uzņēma viesus, kuri 
bija ieradušies sveikt bioloģijas un ķīmi-
jas skolotāju Laimdotu Pelši. Viņa ar savu 
darbu izpelnījusies Ata Kronvalda un SEB 
bankas Ls 200 stipendiju, arī Goda dip-
lomu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldī-
jumu, strādājot ar talantīgiem skolēniem, 
jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba 
sekmēšanu un izglītības kā vērtības vei-
cināšanu Vidzemes reģionā. To pasniegt 
bija ieradušies SEB bankas Limbažu fi liā-
les pārvaldnieks Ričards Gailums un Ata 
Kronvalda fonda pārstāvis Māris Vītiņš.
 Viņiem piebiedrojās domes pārstāvji 
ar pašu sarūpētu kliņģeri, vidusskolas di-
rektors Eduards Ādmīdiņš, skolotāji un 
skolēni, izveidojot garu suminātāju rindu. 
Direktors pauda gandarījumu par skolo-
tājas Pelšes panākumiem un apliecināja, 
ka ar to viņa noteikti ieies skolas vēsturē: 
- Man liels prieks, ka mums ir šāda zinoša 
skolotāja, kura savu gudrību lieliski prot 
nodot arī tālāk. Viņa jau daudzus gadus 
sagatavo olimpiešus, kuri gūst atzinību arī 
visā pasaulē. Un šo te pasaules mēroga 
latiņu, godam pārstāvot skolu un novadu, 
skolotājas Pelšes audzēkņi pārvarējuši 
jau trīs reizes. Arī Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Dace 
Martinsone uzteica skolotājas talantu, kas 
nepārtraukti rada zvaigznītes skolēnu vidū. 
- Talantīgiem audzēkņiem ir talantīga 
skolotāja, - secināja D. Martinsone, vēlot 

šādus talantus atrast arī turpmāk.
 Ar panākumiem skolotāju sveica arī 
domes izpilddirektors Jānis Cīrulis, patei-
coties par novada slavas nešanu pasaulē: 
- Mēs lepojamies ar visiem skolotājiem, 
kuri strādā mūsu skolās, bet jums ar sa-
vām zināšanām, pacietību un attieksmi 
pret darbu sevišķi izdevies sagādāt tādus 
rezultātus, ar ko visi varam lepoties. Arī 
kolēģi L. Pelšei veltīja atzinīgus vārdus 
un raksturoja viņu kā erudītu personību, 
ar kuru var konsultēties visdažādākajos 
jautājumos. 
 Pēc sveikšanas L. Pelše atzina, ka viņu 
vienmēr visvairāk samulsina brīdis, kad 
visi pieceļas kājās un aplaudē. Tomēr pa 
šiem gadiem pie tā lielā mērā jau pierasts. 
Skolotāja veltīja atzinīgus vārdus kolēģiem 
un pieļāva, ka bez viņiem Salacgrīvā 
nebūtu palikusi tik ilgi. Kad 1977. gadā 
uz šejieni atnākusi, nodomājusi, ka visu 
mūžu noteikti nepaliks. Taču viss izvēr-
ties citādāk. Un labi, ka tā – šāda skolotāja 
bērniem noder, pašai Salacgrīvā patīk un 
arī savas zvaigznītes šeit izdevies atrast. 
Turklāt izskatās, ka viņa slavas žilbināju-
ma ietekmē nemaz nav kļuvusi iedomīga 
un panākumu kaldināšanā arvien uzsver 
pašu skolēnu lomu: - Vienmēr esmu bijusi 
uzticīga skolai un esmu pateicīga, ka arī 
tie „zvaigznīšu” skolēni tādi ir. Saņemot 
medaļu valsts olimpiādē, viņi varēja izvē-
lēties jebkuru citu skolu, taču viņi palika 
uzticīgi Salacgrīvai un turpināja gūt pa-

nākumus ar šīs skolas vārdu. Pirms vairā-
kiem gadiem panākumus pasaules līmenī 
guva L. Pelšes audzēknis Gints Kalniņš, 
bet pēc tam Mārtiņš Vaivads, kurš 12. kla-
si beigs šogad. Vai būs arī nākamais, sko-

lotājai grūti spriest. Viņa vien nosaka, ka 
tādu panākumu gūšanā jāiegulda milzīgs 
darbs, un ne katrs uz to ir spējīgs. 

Jānis Segliņš

Sakoptākie Salacgrīvas novada īpašumi

Vērtēšanas komisija Ainažos, Sporta ielā 10 - Dace Martinsone (no kreisās), Gundega Upīte, Aivars Ilgavīzis, 
Ilona Jēkabsone, Dzintra Eizenberga un Guntis Kārkliņš

 Pašās augusta bei-
gās vērtēšanas komisi-
ja - Dace Martinsone, 
Gundega Upīte, Dzintra 
Eizenberga, Ilga Ties-
nese, Aivars Ilgavīzis, 
Ilona Jēkabsone, Guntis 
Kārkliņš un Andris Jir-
gensons - devās apskatīt 
un novērtēt Salacgrīvas 
novada sakoptākos īpa-
šumus. Tika apmeklētas 
konkursam pieteiktās 
lauku sētas, savrupmā-
jas pilsētā vai ciemā un 
uzņēmumus vai sabied-
riskie objekti. 
 Vērtēšanas komisija 
vispirms Ainažos ap-
skatīja īpašumus Sporta 
ielā 10 un 6 un Valde-
māra ielā 93c. Tālāk viņi 
devās uz Salacgrīvu, lai 
apmeklētu Valmieras 
ielu 13, Ziedu ielu 10 un 
Smilšu ielu 49, pa ceļam 
iepazīstoties ar vairā-
kiem uzņēmumiem, kas 
gan nebija pieteikuši 
savu dalību konkursā, 
taču izceļas ar sakoptību 
un pārdomātu zaļo noformējumu (Kaptei-
ņu ostas komplekss Kuivižos, AS Brīvais 
vilnis administrācijas un ražošanas ēkas 
apstādījumi, Lienes konditoreja ar vasa-
ras puķu noformējumu, Veikals Mego ar 
vasaras puķu kastēm un daudzdzīvokļu 
māja Pērnavas ielā 14 ar jaunajiem ap-
stādījumiem). Pēc Salacgrīvas devāmies 
uz Korģenes puses Strazdiņu mājām, tad 
apskatījām sakopto Svētciema centru un 
atjaunoto strūklaku. Tālāk ceļš veda uz 
Braslām, Liedaga ielu 41 Tūjā, Liepupes 
skolu, Mūrniekiem un Akmentiņiem. Ska-
tījām arī Mekes krogu un tā vasaras dārza 
noformējumu pie Liepupes pārvaldes un 
Liepupes muižu ar izveidoto rožu dārzu. 
 Lai noteiktu sakoptāko īpašumu, vēr-
tēšanā tika ņemti vērā iepriekš izstrādā-
tie kritēriji – skatījām iebraucamo ceļu 
un norādi, ēkas fasādi, pastkastīti, karoga 
mastu vai turētāju, teritorijas funkcionālo 
zonējumu, celiņus un zālienu, dekoratīvos 
stādījumus un vēl, un vēl...
 Pēc punktu apkopošanas, lielas sprie-
šanas un nelielas strīdēšanās komisija bija 
gatava paziņot sakoptākos Salacgrīvas no-

vada īpašumus.
 Nominācijā Lauku sēta 1. vieta un 
Ls 150 naudas balva piešķirta īpašumam 
Popi Valdemāra ielā  93c, īpašnieks Jānis 
Balodis, 2. vieta un 100 latu naudas balva - 
īpašumam Braslas, saimniece Edīte Brauna. 
3. vieta netika piešķirta. 
 Nominācijā Savrupmāja pilsētā vai 
ciemā 1. vieta un Ls 150 naudas bal-
va īpašumam Salacgrīvā, Ziedu ielā 10, 
īpašnieks Artis Ende, 2. vieta un Ls 100 
naudas balva īpašumam Liedaga ielā 41 
Tūjā, īpašnieks Ojārs Kiršteins, 3. vieta un 
Ls 50 naudas balva īpašumam Sporta ie-
lā 6 Ainažos, īpašnieks Andris Kociņš.
 Nominācijā Uzņēmums vai sabiedrisks 
objekts nebija pieteicies neviens preten-
dents, bet, apsekojot vairākus populārākos 
un redzamākos sabiedriskos objektus un 
uzņēmumus, komisija nolēma izsniegt at-
zinības rakstus AS Brīvais vilnis par ilgga-
dēju ieguldījumu apstādījumu veidošanā 
un uzturēšanā, veikalam Mego par krāš-
ņajām puķu kastēm, Mekes krogam par 
lauku stila kroga dārza izveidi, Svētciema 
pārvaldniekam Uldim Apsītim par iniciatī-

vu un aktīvu darbību Svētciema strūklakas 
atjaunošanā.
 Lai veicinātu īpašumu sakopšanu un 
labiekārtošanu, komisija nolēma piešķirt 
vairākas speciālbalvas un Ls 30 katram: 
Par interesanto suņu būdu īpašumam 
Strazdiņi Salacgrīvas pagastā (īp. Mar-
grieta Mendziņa), Par piejūras ainavas 
akcentēšanu un dārza kompakto plānoju-
mu īpašumam Smilšu ielā 49 Salacgrīvā 
(īp. Kaspars Krūmiņš), Par karoga mas-
tu un akmeņu daudzveidīgo izmantošanu 
ainavā īpašumam Sporta ielā 10 Ainažos 
(īp. Maksis Tīts), Par bagātīgo ziemciešu 
kolekciju īpašumam Akmentiņi Jelgav-
krastos (īp. Valdis Lūsis), Par veiksmīgo 
sadarbību kopīpašuma teritorijas sakopša-
nā un labiekārtošanā - īpašumam Liepupes 
skola Liepupes pagastā (īp. Simona Čui-
kova, Līvija Bērziņa un Ilona Trezune). 
 Komisija teic lielu paldies visiem sa-
koptāko īpašumu saimniekiem un cer, ka 
nākamajā gadā konkursam pieteikto īpa-
šumu būs vairāk!

Ilga Tiesnese

Informācija no 
biedrības 

Dzintarlāse
 Biedrība Dzintarlāse katru rudeni ap-
kopo informāciju par paveikto, pārskata 
sasniegtos mērķus un īstenotos projektus, 
ieskicē nākamā gada ieceres.
 Šī vasara raksturīga ar aktivitātēm, ap-
meklējot citu NVO organizētās vasaras 
skolas. Ar apbrīnu un dziļu cieņu skatos uz 
nodarbību organizētājām Ramatā, Prieku-
ļos, Rūjienā un Skultē. Ieguldīts fantastisks 
darbs, lai dalībniecēm būtu interesanti. Pie-
dalīšanās konferencēs un semināros rada 
jaunas idejas. Izmantojot teorētiskās zinā-
šanas, pārskatām savas iespējas, savu va-
rēšanu gan tehniski, gan fi nansiāli. Šogad 
piedalījāmies arī Ziemeļvidzemes NVO 
forumā Rūjienā.
 Atskaites gadā organizētas 8 prasmju un 
iemaņu apguves nodarbības. Temati bija 
par dekupāžu, fi lcēšanu, lakatu veidošanu 
uz kartona, kļavu lapu burvību. Pasniedzē-
jus piedāvāja biedrība Mežābele. Izmanto-
jām pieredzes un ideju apmaiņu, balstītu 
uz novērošanu, informācijas iegūšanu un 
sadarbības tīkla attīstīšanu.
 Iedzīvotāji joprojām izmanto iespēju 
atdot sev nevajadzīgas lietas mūsu lieto-
to mantu realizācijas punktā. Tā darbiņu 
organizē Sarmīte Kociņa un Ailita Ceple. 
Viņas nenogurstoši vāc, šķiro un sagatavo 
piedāvājumu. Nekur un nekas nenāk par 
brīvu, tāpēc cienīsim cilvēkus, kuri vēlas 
bez atlīdzības ziedot savu brīvo laiku, palī-
dzot citiem! Punkts darbojas 1 reizi nedēļā 
– pirmdienās.
 Pagājušajā sezonā apmeklētas 10 teātra 
izrādes. Bijām 2 ekskursijās – uz Ziemeļ-
vidzemi un Ziemeļkurzemi. Par tām jau 
rakstījām iepriekš. Nākamgad plānojam 
ekskursijas uz Latgali un Zemgali. Saska-
ņojam savas maršrutu vēlmes. Pārrunājam 
iespēju rīkot Veselības dienas, lekcijas par 
tēmu Veselībai un dzīvespriekam. Varbūt 
vajadzētu avantūrisku pasākumu par tēmu 
Dāmu pārvērtības? Protams, paredzam arī 
prasmju iemaņu nodarbības, kas visiem ļoti 
patikušas. Tomēr daudz kas vēl jāpārdomā, 
jāizanalizē, jāsaplāno. Un, lai varētu visu 
iecerēto īstenot, nepieciešamas fi nanses… 
Lai zvaigznes sagriežas mums labvēlīgi!
 Šo informāciju vēlos nobeigt ar A. Ma-
riņinas vārdiem: - Ja cilvēks kaut ko dara, 
viņam pašam jāparāda sava darba rezul-
tāts un jājūt par to atbildība.

Maiga Sāre

SEB bankas Limbažu fi liāles pārvaldnieks Ričards Gailums teic, ka viņam liels prieks sveikt 
skolotāju, kura savu un audzēkņu vārdu nesusi tik tālu pasaulē



 19. oktobrī biedrības homo ecos: zaļajā birojā pašvaldību un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji tikās Brokastīs Baltijas jūrai. Neformālā un pozitīvā gaisotnē brokastu dalīb-
nieki pastāstīja par labajiem darbiem jūras atveseļošanai. Lai gan Baltijas jūra ir viena 
no vislabāk pārvaldītajām, tā saskaras ar daudzām problēmām, kas jārisina visos līmeņos 
(individuālajā, novada, valsts un starptautiskajā). Tajā izšķirošā loma ir sadarbībai. Pasā-
kumu sociālajā kamapaņā Latvija – zaļākā valsts pasaulē? vadīja Valdis Melderis.
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Piejūras pašvaldības, vides NVO un zinātniskais 
institūts brokastīs pārrunā īstenotos pasākumus, 

lai uzlabotu situāciju Baltijas jūrā

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs prezentēja novadu un stāstīja 
par vides sakārtošanas darbiem

 Jānis Ulme, Vides izglītības fonda pār-
stāvis, stāstīja par Baltijas jūras piekrastes 
projektu Baltic Marine Litter –Marlin. Tā 
mērķis bija noskaidrot atkritumu daudzu-
mu Baltijas jūras piekrastē. Veicot izpēti 
vairākās valstīs un sabalansējot analīzes 
un ziņojuma metodes, būtu iespējams 
samazināt piekrastes piesārņojumu. Cen-
trālā Baltijas jūras apkārtne bija pilotre-
ģions, lai palīdzētu pielāgot jauno jūras 
piesārņojuma un atkritumu novērtēšanas 
modeli, sniedzot labās prakses piemērus 
visā Baltijas jūras reģionā un pasaulē. Ie-
gūtās zināšanas izmantos jūras piesārņoju-
ma mazināšanas stratēģijām un plāniem.
Sīkāka informācija – www.videsfonds.lv, 
www.manajura.lv.
 Salacgrīvas novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs stāstīja par vides 
sakārtošanu Salacgrīvas novadā, norādot 
uz teritorijas aizsardzības pasākumiem, 
atkritumu izgāztuvju rekultivāciju un no-
tekūdeņu attīrīšanu. Viņš informēja par 
pašvaldības pieņemto zaļā novada dekla-
rāciju, kuras mērķis ir iesaistīt Salacgrīvas 
novada visas interešu grupas, veicināt un 
popularizēt veselīgu, ekonomisku, dabai 
un cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīves-
veida un saimniecisko darbību. Sīkāka in-
formācija – www.salacgriva.lv.
 Baltijas vides foruma pārstāvis Ed-
gars Bojārs pastāstīja par vairākiem 
biedrības šībrīža projektiem. Marmoni 
mērķis ir izveidot sistēmu, lai bioloģiskā 
daudzveidība tiktu regulāri novērota, Balt-
SeaPlan mērķis ir veicināt starptautiski 
saskaņotu jūras telpiskās plānošanas ie-
viešanu Baltijas jūras reģionā, bet Partici-
pate jūras telpiskā plānošana tiks apskatīta 
starptautiskā griezumā. Sīkāka informāci-
ja – www.bef.lv.
 Organizāciju psihologs Uldis Pāvuls 
dalījās pieredzē par savu individuālo pro-
jektu 495 km gar jūru, kura laikā viņš bija 
iecerējis noskriet minēto attālumu 10 die-
nu laikā, ik pēc 500 m fotografējot jūras 
piekrasti. Projekts bija individuāls izaici-
nājums, vienlaikus tā bija lieliska iespēja 
labāk iepazīt un novērtēt Baltijas jūru.
 Saulkrastu novada domes priekšsēdē-
tājs Ervīns Grāvītis informēja par novadā 
īstenoto projektu - ūdenssaimniecības pa-
plašināšanu un sakārtošanu, lai mazinātu 
piesārņotā ūdens noplūdi vietējās ūdens-

krātuvēs, t.sk. Baltijas jūrā. E. Grāvītis 
arī pastāstīja par atkritumu saimniecību 
novadā - atkritumu šķirošanu, iedzīvotāju 
izglītošanu. Novada domes priekšsēdētājs 
atgādināja, ka novada peldvietas ieguvu-
šas Starptautisko zilo karogu un šogad 
saņemts arī nacionālais peldvietu kvalitā-
tes sertifi kāts. Sīkāka informācija - www.
saulkrasti.lv.
 Ventspils pašvaldības SIA Ūdeka pār-
stāves Indra Veckāgane un Inga Roga 
pastāstīja par Ventspils ūdenssaimniecību 
un tās ietekmi uz vidi un Baltijas jūru. 
Stāstījumā bija ietverta informācija par 
investīciju projektu un tā pozitīvo ietekmi 
uz notekūdeņu kvalitātes rādītājiem. Kā 
viens no būtiskākajiem izaicinājumiem 
tika minēts fakts, ka šobrīd faktiskais ka-
nalizācijas pieslēgumu skaits ir tikai 56% 
no izbūvēto pieslēgumu skaita, kas rada 
piesārņojuma draudus. Sīkāka informācija 
– www.ventspils.lv, www.udeka.lv.
 Kārlis Maulics no Vides attīstības 
biedrības pastāstīja par biedrības īsteno-
tajiem projektiem, kas saistīti ar Baltijas 
jūru: CleanShip, Submariner un Aquafi -
ma. K. Maulics norādīja uz Baltijas jūras 
resursiem, kas vēl netiek izmantoti, pie-
mēram, mikroaļģes un gliemenes. Biedrī-
ba izstrādājusi vairākus biznesa plānus, to-
mēr, lai tos īstenotu, nepieciešams risināt 
jautājumus, kas ir ministrijas kompetencē, 
piemēram, – kurš drīkst vākt aļģes? Sīkā-
ka informācija – www.videsattistiba.lv.
 Liepājas Komunālās pārvaldes sabied-
risko attiecību speciālists Aigars Štāls in-
formēja par vairākiem ūdenssaimniecības 
attīstības projektiem Liepājā, t.sk. par jau-
no projektu Vēsturiski piesārņotās vietas 
Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana. 
Štāls atgādināja, ka arī Liepāja iesaistīju-
sies Zilā karoga kustībā. Viņš norādīja uz 
vairākām problēmām un riskiem: pārrobe-
žu piesārņojuma ietekmi uz ūdens kvali-
tāti, naftas produktu un citu bīstamu vie-
lu transportēšanu pa jūru, krasta eroziju, 
zivju resursu samazināšanos un īpašumu 
piederību piekrastē. Sīkāka informācija – 
www.liepaja.lv.
 Ingus Purgailis no Pasaules dabas 
fonda informēja par fonda kampaņu Spēks 
ir tīrā jūrā, kuras laikā biedrība aicināja 
Latvijas iedzīvotājus parakstīt petīciju par 
tīru un dzīvu Baltijas jūru. Līdz oktobra 

sākumam to bija parakstījuši vairāk nekā 
5000 Latvijas iedzīvotāju. Petīcija piepra-
sīja, lai, veidojot nacionālo lauksaimniecī-
bas politiku nākamajā plānošanas periodā, 
pieņemtu lēmumus, kas samazinātu ba-
rības vielu nonākšanu jūrā no lauksaim-
niecības zemēm. Sīkāka informācija – 
www.pdf.lv.
 Nīcas novada speciāliste tūrisma un 
vides jautājumos Dace Vecbaštika in-
formēja par pašvaldības darbu piekrastes 
labiekārtošanā un sakopšanā. Pludmalē 
izvietotās biotualetes, atkritumu savāk-
šana, tradicionālās pavasara un rudens 
talkas ir līdz šim paveiktie darbi, taču D. 
Vecbaštika apstiprināja, ka pašvaldībai ne-
pieciešams plāns, kā turpmāk piemēroties 
klimata pārmaiņām. Sīkāka informācija - 
www.nica.lv. 
 Rucavas novada vides eksperte Lelde 
Špickopfa un Attīstības nodaļas projektu 
koordinators Raivis Stankuns informēja 
par pašvaldības veikto teritorijas sakop-
šanu. Šobrīd pašvaldība ir sākusi projektu 
Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai 
– Papes bākas stāvlaukuma labiekārtoju-
ma rekonstrukcija Papes ciemā. Rucavas 
novadā aktuālākais vides risks ir militā-

rais mantojums – metāla cisternas, kas 
ieraktas zemē. Daudzi novada kultūras 
pasākumi notiek pie jūras, kas apliecina 
tās emocionālo vērtību. Pašvaldība aicina 
iedzīvotājus arī pašiem būt atbildīgiem 
par jūru – sākt ar sevi (nepiemēslot plud-
mali, neizbraukāt ar mašīnām vai citiem 
motorlīdzekļiem). Sīkāka informācija – 
www.rucava.lv. 
 Solvita Strāķe un Rita Poikāne no 
Latvijas Hidroekoloģijas institūta in-
formēja par divām institūta darbības jo-
mām: pasākumiem attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību un piesārņojumu ar bīsta-
majām vielām. Solvita Strāķe atzīmēja, ka 
Baltijas jūra ir vislabāk pārvaldītā, tai ap-
kārt esošās valstis sadarbojas, lai risinātu 
jūras problēmas. Hidroekoloģijas institūta 
pārstāves pieminēja vairākus projektus, 
kuros institūts ir iesaistīts: Marmoni, kur 
tiek izstrādāti bioloģiskās daudzveidības 
indikatori, Cohiba un BaltActHaz, kur 
tiek veikts bīstamo vielu skrīnings. Insti-
tūta pārstāves norādīja, ka Latvijai ir ļoti 
maz datu par šīm jomām. Informācija gal-
venokārt tiek iegūta, pateicoties iesaistei 
dažādos starptautiskos projektos. Sīkāka 
informācija – www.lhei.lv.

Baltijas jūra kļūs tīrāka,
ja ik dienas tai palīdzēsim

 No 8. oktobra līdz 7. novembrim bied-
rība homo ecos: īstenoja sociālo kam-
paņu Latvija – zaļākā valsts pasaulē?. 
Kampaņa notika jau trešo gadu, un šogad 
tās mērķis bija pievērst sabiedrības uz-
manību Baltijas jūras problemātikai un 
parādīt, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs 
ir saistīts ar Baltijas jūru un tieši mūsu 
ikdienas rīcība nosaka to, kāda mūsu jūra 
būs nākotnē. Kampaņas laikā ikvienam 
bija iespēja uzzināt, kā pasargāt Baltijas 
jūru no piesārņojuma, kā arī uzklausīt 
dažādu pašvaldību un vides organizāci-
ju stāstus par to, kas jau tiek darīts jūras 
labā. 
 Kampaņas pasākumi apliecināja, ka 
Baltijas jūras nākotne rūp daudziem cil-
vēkiem un viņi ir gatavi rīkoties, lai uzla-
botu situāciju tajā. Noslēdzot šo kampa-
ņu, biedrības homo ecos: vadītāja Evija 
Rudzīte aicina katru cilvēku apzināties, 
ka mēs ikviens esam saistīti ar Baltijas 
jūru: - Jūra sākas mūsu mājās. Tās vese-

lība ir atkarīga no tā, cik daudz un kādu 
sadzīves ķīmiju lietojam, vai nododam 
bīstamos atkritumus īpašajās savākšanas 
vietās, vai aiz sevis atstājam tīru piekras-
ti. Mūsu pilsoņa pienākums ir sekot, lai 
pašvaldība sakārto ūdens un atkritumu 
saimniecību, tādējādi pēc iespējas mazi-
not negatīvo ietekmi uz jūru. Mums arī-
dzan jāraugās, lai valsts labie nodomi 
tiek pārvērsti rīcībā, veicinot iesākto šī 
reģiona valstu sadarbību jūras atveseļo-
šanā.
 Kampaņā notika vairāki pasākumi:
  19. oktobrī notika Brokastis Baltijas 
jūrai, kur vides organizāciju un piejūras 
pašvaldību pārstāvji stāstīja par labajiem 
darbiem jūras atveseļošanā. Pašvaldības 
dalījās informācijā par ūdenssaimniecību 
un atkritumu saimniecību sakārtošanu, 
piekrastes un teritorijas sakopšanu, valsts 
un nevalstiskās organizācijas stāstīja par 
pētniecības projektiem. Dalībnieki seci-
nāja, ka, lai arī Baltijas jūra ir viena no 

vislabāk pārvaldītajām jūrām, tā saska-
ras ar daudzām problēmām, kas jārisina 
visos līmeņos -  individuālajā, novada, 
valsts un starptautiskajā;
  pasākumos jauniešiem Nīcā un 
Saulkrastos dalībnieki dalījās ar idejām 
Baltijas jūras atveseļošanā, kā arī apņē-
mās vienu ideju īstenot paši. Nepiesārņot 
piekrasti un upes, šķirot atkritumus, ne-
mest baterijas un citus bīstamos atkritu-
mus pie sadzīves atkritumiem, parunāt 
ar vecākiem par sadzīves ķīmijas izman-
tošanu, nelietot plastmasas traukus – šīs 
un citas apņemšanās pauda jaunieši. Tas 
parāda, ka zaļa Latvija un tīra jūra jaunie-
šiem ir nozīmīgas vērtības, un viņi ir ga-
tavi dot savu ieguldījumu, lai tā notiktu;
  krāsojamo lapu konkursā pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērniem 
saņemts 1219 darbu. Iesūtot izkrāsotos 
attēlus un novēlējumus, bērni Baltijas 
jūrai vēlēja, lai tā ir dzīva, tīra, skaista, 
bagāta ar zivīm, lai tai ir daudz draugu un 

lai cilvēki to nepiesārņo. Konkursa noslē-
gumā tika izlozēti 5 darbi, kuru veidotāji 
saņēma pārsteiguma balvas, – ekozīmu-
ļus un albumu zaļai zīmēšanai. Ievēro-
jamais dalībnieku skaits norāda, ka arī 
bērniem Baltijas jūra ir nozīmīga.
 Par Baltijas jūras piesārņojuma aktu-
alitāti atgādināja arī vides stendi Latvijas 
piejūras pilsētās un galvaspilsētā un ko-
munikācija sociālajos medijos.
 Vairāk par sociālo kampaņu Latvija – 
zaļākā valsts pasaulē? un Baltijas jūru 
varat uzzināt www.homoecos.lv. Kampa-
ņu atbalstīja kravas pārvadājumu kom-
pānija ARFI LINE, bioplastmasas preču 
izplatītājs GREEN MOOD, Saulkrastu 
novads, Nīcas novads un vides reklāmas 
operators JCDecaux. Kampaņas infor-
matīvie atbalstītāji - Salacgrīvas novads, 
Liepājas pilsēta, Rucavas novads, Grobi-
ņas pilsēta un Ventspils pilsēta. 

Agita Pusvilka, 
biedrības «homo ecos:» projektu vadītāja
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Radošais rudens brīvlaiks

SOS ciemata bērni kopā ar raganiņu Gunu Groti-Majori

 „Liels prieks, ka esat atkal ieradušies 
manā otrajā nometnē «Koši, droši, rado-
ši»! Es gan pati esmu nedaudz aizceļo-
jusi, lai apskatītos, kas notiek aiz zemes 
robežām.Tagad esmu mazliet „iesprūdu-
si” kosmosā - Saules sistēmā aizķēros aiz 
kāda ļauna asteroīda un salauzu slotu. 
Šobrīd ciemojos pie Marsa Raganiņu 
kolonijas un štukoju, kā lai tieku atpakaļ 
uz zemes. Ceru, ka jūs man palīdzēsiet. 
Cītīgi darbosieties – pildīsiet citu raganu 
uzdotos uzdevumus, veidosiet dažādus 
interesantus priekšmetus, dziedāsiet, at-
pūtīsieties un pats galvenais - priecāsie-
ties. Un, protams, klausīsiet pieaugušos 
un būsiet draudzīgi un labi cits pret citu. 
Jums vajadzēs mācīties orientēties, veidot 
planētu maketiņu, lai arī es neapmal-
dos kosmosā un varu nokļūt atpakaļ uz 
Zemes. Vēl jums vajadzēs stāstīt un rādīt 
stāstus par draudzību, klausīties stāstos 
par mežu un kokiem un apciemot Meža 
māti. Būs jānoķer vēju dziesma un jāpie-
rāda sava drošsirdība nakts pārgājienā. 
Esmu jau noilgojusies pēc mīļās Zemes 
un visiem foršajiem bērniem, kas uz tās 
dzīvo!
 Tad nu turamies, buramies un drīz 
tiekamies!!!

Vienmēr jūsu Mazā raganiņa”.
 Šādu vēstuli savās dziesmu grāmati-
ņās saņēma 20 bērnu, kuri no 29. oktob-
ra līdz 2. novembrim piedalījās Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu 
stiprināšanas un atbalsta Olaines novada 
projekta un Jampadrača BB kopīgi orga-
nizētajā nometnē, kas notika Salacgrīvas 
novada Kraukļos. Šo 5 dienu laikā arī cen-
tāmies šos uzdevumus pildīt un apguvām 
daudz jauna.
 Vispirms izpušķojām savu karogu. No-
metnes koks ieguva vairāk nekā 20 jaunu, 
skaistu un košu lapu - katra bērna un pie-
augušā plaukstas nospiedumu. Tas bija arī 
savdabīgs zīmogs, paraksts par to, ka apņe-
mamies pildīt nometnes noteikumus. Vei-
dojām arī Atmiņu kastes, kurās glabājām 
un likām visu, ko ieguvām un izveidojā m 
nometnes laikā. Jau otrās dienas vakarā 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas 
ģimeņu stiprināšanas un atbalsta Olaines 
novada projekta koordinatore Solvita Deg-
le atzina: - Prieks, ka kastes pildās un bēr-
niem mirdz acis! Viņa priecājās arī par tiem 
bērniem, kuriem patīk viss, ko nometne 
piedāvā. Un arī par to, ka mazie vēderiņi ir 
pilni ar siltu ēdienu. Par to paldies Lienes 
konditorejai. Bet man (domāju, arī pārējie 
piekritīs) bija liels prieks par pašu Solvitu, 
jo viņa šajā nometnē bija kā labais gariņš - 
ar savu mieru un sirds siltumu nogludināja 
asumus, strīdiņus, ja tādi gadījās. Ja kādam 
bija raizes vai problēmas, varēja mierīgi 
izrunāties ar Solvitu, un viss atkal nokār-
tojās. Vēl pirmajā dienā mācījāmies orien-
tēties vietējā apkārtnē fotoorientēšanās 
sacensībās. Tā bija arī interesanta izkus-
tēšanās svaigā gaisā. Tad no savāktajiem 

burtiņiem un vārdiem veidojām stāstus.
 Veidojām Saules sistēmas maketu, lai 
kaut drusku orientētos neaptverami plaša-
jā kosmosā. Lielākā daļa no nometnes bēr-
niem bija puiši, viņi par kosmosu interesē-
jās īpaši aizrautīgi. Vai Saule ir planēta vai 
zvaigzne? Vai uz vēl kādas planētas Saules 
sistēmā iespējams dzīvot? Kāpēc Plūtons 
vairs nav planēta, bet pundurplanēta? Uz 
kuras planētas šobrīd dzīvo cilvēku vei-
dots robotiņš? Kāpēc Zeme ir tik unikāla? 
utt. Viss, kas mums liekas milzīgs - Zeme, 
Saule, Saules sistēma ar visām planētām -, 
kosmiskajos mērogos ir tikai trausls smil-
šu graudiņš lielajā Visumā. Tāpēc arī 
mums sava zeme un daba jāpēta, jāsaudzē, 
jāsargā. Tālab tikāmies ar Intu Somu no 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta. Viņa 
pastāstīja par interesantiem veidojumiem 
uz kokiem – ķērpjiem, par to sugām, to, kā 
pēc tiem var noteikt, cik piesārņots vai tīrs 
ir gaiss. Arī paši iejutāmies pētnieku lomā 
- gājām dabā, pētījām pat ar palielināmo 
stiklu, mērījām, pierakstījām. Tas bija ļoti 
interesanti! Pēc tam jau viegli pazinām 
Lutausi, Mākslinieku ķērpi u.c. Paldies In-
tai un Gundaram par to, ka parādīja mums 
šīs dabas vērtības!
 Ar to mūsu meža gudrības nebeidzās. 
Trešajā dienā devāmies apciemot Meža 
māti. Laiciņš bija tiešām jauks un mēs, bū-

dami labā garastāvoklī un ģērbušies pašu 
gatavotos meža gariņu tērpos, devāmies 
ceļā. Pētījām pēdas, pikojāmies, jo sniega 
bija gana daudz, rotājāmies ar kļavlapām 
un egļu skujām, dziedājām un saucām 
Meža māti. Pēc dažiem kilometriem viņu 
arī sasaucām. Mūs sagaidīja smaidīgās 
Zenta Mennika un Ilma Lubiņa, katlā uz 
ugunskura kūpēja silta putra, termosā bija 
ielieta tēja. Gājām rotaļās, spēkojāmies, 
dziedājām. Bērni bija īpaši naski uz sau-
so zaru vākšanu un nešanu uz ugunskuru 
– varbūt kāds no viņiem, kad izaugs liels, 
būs saprātīgs un gudrs mežu apsaimnieko-
tājs? Paldies par jauko kopābūšanu Zentai 
un Ilmai! Jutāmies gaidīti un bērni teica, 
ka Meža māti labprāt apciemotu vēlreiz.
 Vienā no vakariem apmeklējām pirti, jo 
mums bija īpašs tās gudrību vakars. Pal-
dies pirtiņas kūrējam un viesu nama saim-
niekam Edmundam Birkenbergam par pa-
cietību, viesmīlību un gādību!
 Vēl nometnes laikā daudz dziedājām, 
skatījāmies kino – fi lmiņu par koku sargu, 
jo koki jāsargā, lai mums būtu ko elpot. 
Veidojām arī Brīnumputnu, plastikas ro-
tājumus un magnētiņus, zeķu lelles, vēja 
zvanus no jūras izskalotiem kokiem un 
zvārgulīšiem, koka dekorus ar senlatviešu 
zīmēm. Bērni ļoti priecājās par Gundegas 
Mennikas ierašanos, jo viņa gluži kā labā 

fejiņa visur bija klāt ar savu izdomu, la-
bestību un palīdzību. Paldies viņai, ka bija 
balsts un palīgs audzinātājām un brīniš-
ķīgs draugs bērniem!
 Kad pie mums pēdējā vakarā ieradās 
Mazā raganiņa, viņa bija ļoti apmierināta 
ar paveikto. Bet vēl bija atlicis viens sva-
rīgs uzdevums – nakts trasīte. Arī to bērni 
drošsirdīgi paveica par spīti tumsai un sa-
vām bailēm. Un tad jau visi pie ugunskura 
varēja draudzīgi pārrunāt, kas bija bailīgā-
kais, kas smieklīgākais - vai burvju dzi-
ras gatavošana, ragana Daiļā (kas nemaz 
tik daiļa nebija), burvju ābolu meklēšana, 
pretdrudža smaržu smaržošana, skaļākā 
kliedziena mērīšana...
 Mūsu nometnes vadītāja Ilona Menni-
ka, kura bija tas galvenais zobratiņš, kas 
visus saturēja kopā, neļāva nevienam iziet 
no rāmjiem un mācīja būt draudzīgiem un 
saudzīgiem citam pret citu. Viņa ir īpaši 
pateicīga saviem draugiem un visiem, kuri 
bija atsaucīgi, gatavi palīdzēt šīs nometnes 
tapšanā un padarīja to košāku, drošāku un, 
protams, radošāku! Prieks par kopīgajām 
dziesmām un bērnu neizsīkstošo enerģiju, 
gan veidojot radošos darbiņus, gan pa kā-
dam mazam nedarbiņam.

Guna Grote-Majore,
nometnes audzinātāja

Ķerot zelta lapkriti

Fotobiedrības Salacgrīva biedri Straupes baznīcā kopā ar tās uzraudzi (otrā no labās)

 Pienācis rudens, un, kā ik gadu, visi ceļi 
ved uz zeltaino Siguldu. Arī mēs, fotobied-
rības  Salacgrīva biedri Imants Klīdzējs, 
Arvīds Šimis, Lāsma Bezdelīga, Gunita 
Strauberga un es, Kārlis Miksons, devā-
mies 2 dienu fotoplenērā uz Siguldu un tās 
apkārtni. 
 Mūsu mazais ceļojums sākās agrā sest-
dienas rītā. Pulcēšanās vieta – Salacgrīvas 
Statoil. No turienes devāmies uz Cēsu 
novadu. Pirmais pieturas punkts - Strau-
pe. Aplūkojam Straupes pili un baznīcu. 
Baznīcas uzraudze mūs laipni sagaidīja un 
viesmīlīgi izstāstīja visu par baznīcu, kā arī 
piedāvāja ekskluzīvu iespēju spēlēt baznī-
cas ērģeles. No tās, protams, neatteicāmies. 
Pēc koncerta izskanēja vēl viens piedāvā-
jums: - Vai vēlaties apskatīt eņģeļus? Nedo-
mājot piekritām. Tad nu devāmies pa metru 
augstām durvīm ļoti šaurā kāpņu telpā, kas 
ved uz baznīcas jumtu. Un patiešām – zem 
mazām durtiņām mūs sagaidīja divi uz sie-
nas krāsoti eņģeļi. 
 Pār Gauju pārcēlāmies Līgatnes pārcel-
tuvē un devāmies uz Āraišiem, pa ceļam 
izlokot kājas Vienkoču parkā. Raunā aplū-
kojām Staburagu, pilsētu un pilsdrupas. Pa 

ceļam uz naktsmītni - Krimuldas sanatoriju 
- iebraucām paskatīties Vaives ūdenskritu-
mu un kaut ko uzēst Cēsu kafejnīcā. 
 Otrā diena sākas ar patīkamu pārsteigu-
mu – tik biezu miglu, ka neredzēt tālāk par 
50 metriem. Daudz nedomājot, devāmies 
uz Gleznotājkalnu un Siguldas pilsdrupām, 
kur vērojām gleznaino Gaujas senlejas ai-
navu. Pēc brokastīm migla jau bija izklīdu-
si, starp mākoņiem iespīdēja pa kādam sau-
les staram. Tad pavērās iepriekš nemanītas 
krāsas. Uzņēmām pāris bilžu no rodeļu tra-
ses un tad jau ceļā uz galamērķi – Turaidu. 
 Tur, kā jau saulainā svētdienā, cilvēku 
ne saskaitīt. Aplūkojām ekspozīcijas, kas 
izvietotas pilī, un tad – uz torni. Tas mūs 
sagaidīja ar rindām, bet, tikuši augšā, sapra-
tām, ka bija vērts nedaudz pastāvēt, lai re-
dzētu šo skaistumu. Pēkšņi caur mākoņai-
najām debesīm izlauzies saules stars izgais-
moja koši oranžu koku pudurīti, kas spilgti 
izcēlās uz miglas pielijušo koku fona. Pēc 
pastaigas pa skulptūru dārzu posāmies mā-
jup. Salacgrīva mūs sagaidīja ar sauli. 

Kārlis Miksons,
fotobiedrības «Salacgrīva» dalībnieks
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Stiprinot latvisko identitāti

9. novembrī Salacgrīvas vidusskolā netrūka ne Mārtiņbērnu, ne Mārtiņdienas tirgus apmeklētāju, starp viņiem 
bija arī skolotāja Lolita Valaņina un 3. klases audzēkņi

 Novembris ir viens no drēgnā-
kajiem, vējainākajiem, lietaināka-
jiem rudens mēnešiem, kad koki 
zaudējuši savas skaistās, krāsai-
nās rotas. Liekas, pati daba mums 
liek apstāties, pārdomāt padarīto. 
Bet novembris ir arī ļoti latvisks 
mēnesis. Svētku mēnesis. Šo sa-
jūtu rada kopābūšana. Novembrī 
ir svētki, kas mūs vieno, kas bēr-
nos un pieaugušajos stiprina lat-
visko identitāti. Svētkus mēs visi 
sagaidām ar labiem darbiem. Tā 
ir arī Salacgrīvas vidusskolā, kur 
skolēni un skolotāji svētkus prot 
sagaidīt un atzīmēt.
 Oktobra beigās visā Latvi-
jā bija Labo darbu nedēļa, kurā 
aktīvi piedalījās arī Salacgrīvas 
vidusskolas skolēni un skolotāji. 
Aicinājums atbalstīt šo pasākumu 
bija ievietots skolas mājaslapā. 
Visi, kuri vēlējās, atrada darbu, 
kas tā vien aicināja ikvienu pielikt 
savu roku. Piemēram, pirmklas-
nieki skolotājas Edītes Liedeskal-
niņas vadībā un ceturtklasnieki 
skolotājas Ligitas Ķūrenas vadībā 
piedalījās rudens lapu grābšanā 
parkā un skolas apkārtnē. Palīgā 
vecākiem cilvēkiem lapas grābt 
devās arī citu klašu skolēni. 
 Domājot par atkritumu šķiro-
šanu, skolēni sāka vākt makula-
tūru, izlietotās baterijas, jo skola 
nolēma atbalstīt šo materiālu 
vākšanas akcijas. Jaunāko klašu 
skolēni turpināja lasīt ozolzī-
les dzīvnieku barošanai ziemā. 
7.a klases skolēni kopā ar au-
dzinātāju Lolitu Valaņinu devās 
uz Rīgu - uz dzīvnieku jauno 
patversmi Juglā, lai ziedotu gan 
naudiņu, kas iepriekš bija sa-
vākta muzeja apmeklējumam 
(bet skolēni nolēma to izmantot 
labdarībai), gan palagus, segas, 
dvieļus dzīvnieku mājokļiem. 
Skolēni bija gandarīti, ka mūsu 
pilsētas vārds tika pieminēts labā 
nozīmē, jo šeit domā par pames-
tajiem dzīvniekiem, izveidotas 

kaķu mājas. Mūsu skolēnu labo 
darbu sarakstu varētu turpināt. 
Pie labiem darbiem noteik-
ti jāpieskaita arī sākumskolē-
niem veltītas avīzītes Gliemež-
vāks 5. numura izdošana. 
 Dzīvas ir tās tradīcijas, kurās 
piedalās, ko atbalsta. Novembrī 
šo tradīciju mūsu skolā netrūkst. 
Viena no tām ir Mārtiņdienas at-
zīmēšana latviskā garā. Klasēs 
nedēļas laikā tapa un rindā stājās 
dažāda lieluma pašu gatavotie 
Mārtiņdienas gaiļi. 9. novembra 
rīts skolā sākas ar lielāku kņa-
du. Sākumskolēni skolā ieradās 
dažādās maskās. Pirms diviem 
gadiem 1. - 4. klasēs folkloristes 
Zentas Mennikas vadībā skolēni 
mācījās šūt īstas budēļu maskas. 
Vēlējāmies, lai viņi izprot latvis-
kās tradīcijas, lai Mārtiņdienā ne-
būtu redzamas kovboju cepures, 
princešu diadēmas un citi veika-
lā nopērkami plastmasas nieki. 
Kopā ar Zentu mācījāmies katras 
maskas nozīmi. Šogad tās tiešām 
bija latviskas. 
 Diena sākās ar budēļu gājienu 
pa skolu. Skolotājas L. Ķūrenas 
audzēkņi kopā ar Z. Menniku 
un mazajiem zēģelēniem gāja no 
klases uz klasi, gan dziedot, gan 
uzdodot mīklas, stāstot ticēju-
mus, gan izdancinot saimi. Katrā 
klasē bija ar baltu galdautu klāts 
saimes galds, uz kura netrūka ne 
uguntiņas, ne maizītes, ne sāls, ne 
citu Mārtiņdienas našķu. Mūsu, 
skolotāju, mērķis bija audzēk-
ņiem turpināt mācīt, kā doties 
budēļos, kā mājās šos budēļus sa-
gaidīt, lai nerastos situācijas, kad 
bērni dodas no mājas uz māju, 
lai tikai dabūtu konfektes. Mazie 
Mārtiņbērni neaizmirsa apcie-
mot arī skolas direktora Eduar-
da Ādmīdiņa kabinetu. Maskās 
tērptie budēļi līdzi nes pozitīvas 
emocijas un aizdzen slikto. Visās 
sākumskolas klasēs tika atminēts 
desmitiem mīklu, pārrunāts ļoti 

daudz ticējumu, izdancinātas kla-
ses saimnieces, skandētas latvie-
šu tautasdziesmas. Un tad sekoja 
gaidītākais šīsdienas notikums, 
kam ir tiešām sena tradīcija, - tra-
dicionālais Mārtiņdienas tirgus. 
Tam gatavojas gan pārdevēji, gan 
pircēji. Pārdošanā parasti iesais-
tās 1. - 5. klašu skolēni, arī pa kā-
dam no 6. klases, bet pirktgribē-
tāji ir visi skolēni, viņu vecāki un 
radinieki. Regulāri mūsu tirdziņu 
apmeklē Salacgrīvas novada do-
mes priekšsēdētājs Dagnis Strau-
bergs. Viņš mazos biznesmeņus 
gan paslavē, gan dod viņiem kādu 
vērtīgu padomu. Liels paldies vi-
siem vecākiem, bez kuru līdzda-

lības šāds pasākums nenotiktu! 
Vecāki ir tie, kuri dod padomus, 
palīdz kaut ko izcept, pagatavot. 
Jātceras, ka šim tirgum pievienotā 
vērtība un ienākumi ir pozitīvas 
emocijas, smaids visu sejās. Ma-
teriālo ieguvumu diemžēl rēķināt 
nevaram, jo tāda nav.
 Diena pagāja nemanot, bet 
mēs, skolotāji, kopā ar Zentiņu 
jau plānojam latviskus Ziemas-
svētkus. Vēlamies mācību gada 
laikā izvest savus audzēkņus 
cauri visiem latviešu gadskārtu 
ieražu svētkiem. Skaidrs, ka viss 
latviskais ir cieši saistīts ar dabu. 
Lielāko daļu pasākumu, kurus at-
zīmēsim latviskā garā, pavadīsim 

brīvā dabā. Tāpēc visu mācību 
gadu sākumskolas klasēs notiek 
nodarbības kopā ar Intu Somu, 
lai izprastu norises dabā, tās no-
zīmi ikviena cilvēka dzīvē. Šīs 
nodarbības skolēniem ļoti patīk. 
Vērojot mazāko sākumskolēnu 
darbošanos ārā, interese radusies 
arī citu klašu skolēniem un skolo-
tājiem.
 Šajā nedēļā skolēni piedalījās 
Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas 
festivālā, vairāki bija starp lau-
reātiem, kuru dzejoļi ievietoti šim 
pasākumam veltītā grāmatiņā.

Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas

skolotāja

Turpinām sadarbību ar 
Handevitas skolu Vācijā

 Jau otro reizi pēc Handevitas 
(Vācija) un Salacgrīvas pašval-
dības 2011. gadā noslēgtā līguma 
Salacgrīvas vidusskolā šoruden 
viesojās devīto klašu 15 skolēni 
un 2 skolotājas. 
 Ierašanās dienā visus projekta 
dalībniekus uzrunāja direktora 
vietniece izglītības jomā Dzidra 
Štāla, novēlot gūt jaunu pieredzi 
un iespaidus, kā arī labu laiku. 
Tā kā skolēni nedēļu pavadīja 
ģimenēs, daļa jau iepriekš bija 
draugus atraduši Facebook tīk-
lā, bet tagad iepazinās klātienē. 
Katrs viesis dāvanā saņēma paš-
valdības karodziņu un informā-
ciju par novadu.
 Trešdiena sākās ar svinīgu 
domes priekšsēdētāja Dagņa 
Strauberga uzrunu un koncertu, 
lai dotu iespēju viesiem parādīt, 
cik daudzpusīgi ir mūsu skolēni. 
Dziedāja sākumskolas ansam-
blis, dejoja 5. - 6., 7. - 9., 10. - 
12. klašu tautisko deju dejotāji, 
kā arī spēlēja paši projekta dalīb-
nieki Emīls (pavadīja Karolina), 
Guna Brenda un Kārlis. Tālāk 
sekoja 12.a klases meiteņu sa-
gatavotas iepazīšanās spēles, kas 
palīdzēja visiem satuvināties. 
Skolotāja Ruta Valeniece skolas 
muzejā iepazīstināja viesus ar 
skolu un tās vēsturi, bet tad jau 
viņi devās iepazīt mācību stun-
das - ķīmiju, matemātiku, biolo-
ģiju, angļu valodā meklēja dār-

gumus pa skolu. Īpašs uzdevums 
bija izveidot kolāžas par draugu 
valsti - latvieši par Vāciju un ot-
rādi - un savu darbu prezentēt. 
Pēc pilsētas un muzeja apskates 
vakarā kopā ar Zentu Menniku 
visi izdejoja un izspēlēja da-
žādas latviskas rotaļas. Acīm-
redzot šādas izdarības viesiem 
bija diezgan svešas, jo pulciņš 
likās satraukts un paskaļš, tomēr 
mēģināja visu izpildīt, un bija 
skaidrs, ka visiem patīk. Vakars 
noslēdzās ar draudzīgu mielastu 
– kopā notiesājām svētku kliņģe-
ri, jo vācu meitenei Līnai bija 15. 
dzimšanas diena. Viņa atzina, ka 
tik jautra jubileja viņai nav biju-
si.
 Ceturtdienas bez stundu ap-
meklējuma īpašā nodarbība bija 
dekupāžas tehnikā gatavot kastī-
tes Lienes Eglītes vadībā. Lielā-
kā daļa to darīja pirmo reizi, visi 
ļoti centās, lai varētu uz mājām 
aizvest pašgatavotu dāvanu. Pēc-
pusdiena bija veltīta sportam. 
Vācu skolēni, kuri basketbolu 
nespēlē tik daudz, sacentās pa-
tiesi aizrautīgi.
 Piektdien viesiem bija iespēja 
iepazīties ar īsti latviskām lietām 
- Aleksandra Rozenšteina nēģu 
taci, kā arī piedalīties sākumsko-
las Miķeļdienas svinībās, nogar-
šojot uz ugunskura gatavotu lau-
ku putru. Darba nedēļa noslēdzās 
ar kopīgu ballīti, bet sestdien 

ceļš veda uz Cēsīm un keramiķu 
darbnīcu Cepļi, toties svētdie-
na tika jauki pavadīta Kraukļos 
pavisam ģimeniskā piknikā un 
sportiskās aktivitātēs.
 Pavadījuši rosīgu nedēļu Sa-
lacgrīvā, vācu skolēni un sko-
lotājas pēc iepazīšanās ar Rīgu 
devās uz mājām, lai sagaidītu 
jaunos Salacgrīvas draugus pa-
vasarī Vācijā. Varēja redzēt, ka 
galvaspilsēta viesus pārsteidza, 
it īpaši skats uz pilsētu no Radis-
son viesnīcas lifta. Ir daudz ie-
spaidu, ko jauniešiem aizvest uz 
mājām. Viss izdevies kā plānots. 
Arī laiks mūs lutināja.
 Paldies 9.a klases skolēniem 
Agnesei Močānei, Samantai Ga-
niņai, Robertai Spuriņai, Gunai 
Brendai Pogulei, Emīlam Eglī-
tim, Danielam Ostapko, Artūram 
Minkevičam, Kārlim Miezim, 
Mārcim Melnim, 9.b klases sko-
lēniem Līvai Kitijai Bašēnai, 
Annijai Pabrikai, Deinam Kuz-
minam, Andrim Rozmiaņecam, 
Arnim Leimanim, Jānim Muci-
ņam un viņu ģimenēm par vācu 
skolēnu uzņemšanu ģimenēs!
 Paldies kolēģiem, virtuves un 
tehniskajam personālam par at-
balstu un iesaistīšanos projektā, 
bet īpaši 9. klašu audzinātājām 
Inārai Biseniecei un Rutai Vale-
niecei!

Inta Cirša,
projekta koordinatore

Liepupē viesojas
Māris Olte

 Dabas draugs, vides saudzē-
šanas aktīvists, makšķernieks, 
Latvijā pazīstamu šovu atrak-
tīvais vadītājs, rakstnieks un 
gādīgs tētis – tas viss rakstu-
ro Māri Olti, kurš 18. oktobrī 
viesojās izglītības, kultūras un 
sporta biedrībā Liepupe. Saruna 
ritēja Valsts kultūrkapitāla fonda 
un Salacgrīvas novada domes fi -
nansiāli atbalstītā biedrības pro-
jektā Sarunas. Tikšanās ar lite-
rātiem Liepupes pagastā. Sirsnī-
gā atmosfērā M. Olti iepazinām 
tieši kā rakstnieku. Iespējams, 
daudzi varbūt pat nezina, ka po-
pulārais televīzijas šovu vadītājs 
sarakstījis bērnu grāmatu Matīsa 
piedzīvojumi mežā, kas vēsta par 
maza zēna piedzīvojumiem āpša 
alas labirintos, ūdra mājoklī, 
stārķa ligzdā un sirseņu pūznī. 
Šī grāmata ir ne tikai izklaidējo-
ša, bet arī izglītojoša, tās lappu-
sēs iespējams uzzināt daudz fak-
tu par Latvijas dzīvnieku dzīvi 
un dabas norisēm mežā. 
 Klātesošie varēja iepazīties ar 
fotogrāfi jām no M. Oltes privātā 
arhīva, uzzinājām interesantus 
atgadījumus, kas notikuši, rū-
pējoties par vides saglabāšanu. 
Pats Māris uzsver - cilvēkiem 
jāsaprot, ka viņu rīcība tiešā vei-
da ietekmē dabu. Mazgāšanas 
un tīrīšanas līdzekļi, ko lietojam 
ikdienā, veicina ezeru un citu 
ūdenstilpju aizaugšanu, hidro-
elektrostacijas Latvijas upēs iz-

jauc to dabisko stāvokli, iznīci-
na lielu daļu dzīvnieku un augu 
sugu, kas tajās mājo, atkritumi, 
ko pēc sevis dabā atstāj nevē-
rīgi atpūtnieki, nekur nepazūd 
paši no sevis. Piemirstam, ka 
visi mūsu izmantotie ķīmiskie 
līdzekļi atgriežas pie mums ar 
pārtiku, peldoties, lietojot dze-
ramo ūdeni. Prieks, ka šo tikša-
nos apmeklēja daudz bērnu, kuri 
noteikti atcerēsies, cik svarīgi ir 
saudzēt dabu ap mums, nākotnē 
popularizējot, piemēram, Salac-
grīvas novada kā zaļā nozīmi. 
 M. Olte norādīja, ka viņš ar 
ģimeni izvēlējušies dzīvot lau-
kos, jo nekādas pilsētas iespējas 
nevar atsvērt bērnu rotaļas brī-
vā dabā, svaigā gaisā, kopā ar 
vecākiem dodoties uz mežu vai 
tuvējo ezeru. M. Olte aktīvi sa-
darbojas arī ar skolām, iesaistot 
bērnus un jauniešus daudzvei-
dīgās dabas aizsardzības akti-
vitātēs. Šī bija sirsnīga tikšanās 
ar pozitīvu personību. Ikdienas 
steigā varējām aizdomāties ne 
tikai par to, kas ir mūsos, bet 
arī ap mums. Rudens vakaru 
pārdomām lai paliek viesa no-
vēlējums: - Cilvēkiem jāiemācās 
dzīvi uztvert nedaudz vieglāk, 
atļaujoties pasmaidīt par savām 
neveiksmēm. Tad viss būs labi!

Sanita Šlekone,
biedrības «Liepupe» valdes 

priekšsēdētāja
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Sirsnīgā tikšanās
ar Uldi Ausekli

Ar mazajiem korģeniešiem dzejniekam Uldim Auseklim izvērtās sirsnīga 
un jautra saruna

 Par spīti nepatīkamiem laik-
apstākļiem 11. oktobris Svētcie-
ma un Korģenes bibliotēkā atnā-
ca ar gaišu tikšanās prieku. Valsts 
kultūrpkapitāla fonda atbalstītā 
projekta 11 zaļi soļi desmito soli 
spēra dzejnieks Uldis Auseklis. 
Viņš pazīstams kā 19 grāmatu 
autors. Dzeja rakstīta gan maza-
jiem , gan, kā pats autors smejas, 
lielajiem bērniem - pieauguša-
jiem.
 Rīta cēlienā dzejnieks viesojās 
Svētciema bibliotēkā, kur ar jau-
kiem zīmējumiem un smaidiem 
viņu gaidīja Salacgrīvas pirms-
skolas izglītības iestādes Vilnītis 
fi liāles grupiņa Snīpji. Gandrīz 
stundu dzejnieks runāja savu 
dzeju, sarunājās par kaķiem, kas 
ir viņa mīļākie dzīvnieki. Bērni 
labprāt demonstrēja, kā no rītiem 
vingro un mazgājas viņu kaķi. 
Bibliotēkas vadītāja Līga Bo-

rozdina, pasākumam beidzoties, 
viesi un bērnus cienāja ar pašas 
ceptiem ābolu našķiem. Līdz nā-
kamajam pasākumam Korģenē 
U. Auseklis Salacgrīvā apmeklē-
ja bibliotēku un muzeju.
 Pēcpusdienā, pārvarot rudens 
lietavu radītās ceļa grambas, 
braucām uz Korģeni, kur laipni 
sagaidīja bibliotēkas vadītāja Ilze 
Baumane un skolas bērni. Drīz 
kopā ar audzinātājām ieradās ma-
zāki un lielāki ķipari no bērnu-
dārza. Sarunājoties un klausoties 
dzeju, laiks aizritēja ātri. Prieks 
bija Robertam, jo autors norunāja 
viņa vārdam veltītu dzejoli. Par 
tikšanos bija gandarīti visi klau-
sītāji, un mēs ļoti ceram, ka arī 
pats dzejnieks.

Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas 

metodiķe - bērnu literatūras 
centra vadītāja

Lasītāju klubiņā Vārds
 Oktobrī lasītāju klubiņā Vārds 
ciemojās Krišjāņa Valdemāra Ai-
nažu pamatskolas direktore San-
dra Kuka. Savā stāsījumā Sandra 
deva plašu ieskatu skolas dzīvē 
un darbā. Būdama Ainažu skolas 
absolvente, kura savā skolas laikā 
bija apzinīga mācībās, atsaucīga 
un aktīva, pēc augstskolas sekmī-
gas absolvēšanas viņa atgriezās 
savā dzimtajā skolā. Vairākus ga-
dus strādāja par direktora vietnie-
ci mācību un audzināšanas darbā, 
bet nu jau 15 gadu ir skolas direk-
tore. 
 Ainažu skolā skolēniem vien-

mēr bijušas plašas iespējas darbo-
ties interešu izglītības pulciņos. 
Patlaban klāt nākušas iespējas 
mācīties mūzikas un mākslas 
skolas fi liālēs Ainažu skolas tel-
pās - to izmanto ļoti daudzi. Skolā 
darbojas koriģējošās vingrošanas 
pulciņš, sporta zālē notiek nodar-
bības arī pieaugušajiem. Skolas 
kolektīvs, pievienojoties Salacg-
rīvas novadam, tikai ieguvis – ir 
divas licencētas mācību program-
mas, skolotāji beiguši kursus un 
ieguvuši sertifi kātus, lai varētu 
mācīt skolēnus Ainažu slimnīcā. 
Skolas telpas ir atbilstoši un es-

tētiski sakārtotas mācību darba 
procesam, skolēniem labi tur mā-
cīties un pedagogiem strādāt. 
 Bija patīkami klausīties par 
veiksmīgi padarīto un iecerēm 
skolas attīstībā. Prieks, ka San-
drai darbs skolā sagādā gandarī-
jumu un viņa kļuvusi par talan-
tīgu un gudru iestādes vadītāju! 
Lai arī turpmākajos gados Ainažu 
skolas darbiniekus un direktori 
Sandru pavada veiksme!

Gundega Dobrova,
Lasītāju klubiņa «Vārds»

dalībniece

Svētki Lauvās

Lauvu puses šīgada jubilāri

Ābolu sēkliņas sāk nogatavoties
Un ar mani ir tāpat:
Ar katru gada gredzenu atklātāk 
Sirds gatava parunāt.
 Īsti ģimeniskā noskaņā pirmajā 
novembra sestdienā Lauvās svēt-
kus svinēja šī gada apaļo gadu 
jubilāri. Šoreiz viņu daudz – 13.
 - Tā vien liekas, ka laika rats 
griežas arvien ātrāk. Šķiet, vēl 
tikai vakar šajās vietās sēdēja 
mūsu mīļie ar ziediem rokās un 
uz zara rāmi dega svecītes, bet 
skaties - atkal pagājis gads, un 
šīs vietas tūlīt ieņems citi godi-
nāmie. Mēs ar Lieni un Līvu cen-
tīsimies sniegt prieku un mīļus 
vārdus jums visiem, - tā klāteso-
šos uzrunāja Lauvu tautas nama 
vadītāja Indra Kauliņa. Diemžēl 
ne visi jubilāri piedalījās kopī-
gajās svinībās, bet sumināts tika 
ikviens un arī sveci iededza par 
godu katram gaviļniekam. 

 Pirmā savu svecīti koka zaru 
svečturī aizdedza desmitgadīgā 
Ravita Katerina Krūmiņa, viņa 
aizdedza liesmiņu arī par savu 
divdesmitgadīgo brāli Uģi Mau-
rīti. Arī Juta Šēriņa, Ivita Ko-
čāne, Māris Mežgailis un Uģis 
šogad svin 20. gadskārtu. Indra 
viņiem vēlēja plašajā pasaulē 
atrast daudz radošu brīnumu, 
patiesu draugu un to lielo, nezi-
nāmo. Indra iededza svecīti par 
savu kaimiņieni, četrdesmitgad-
nieci Danielu Vanagu. Un tad 
jau kārta uzreiz trim jubilāriem 
– Maijai Andersonei, Aigaram 
Bērziņam un Uģim Šēriņam, kuri 
šogad svin savu piecdesmitgadi. 
Indra novēlēja jubilāriem daudz 
radošu, baltu brīnumu, labu vār-
du un mīļuma nākamajos gados. 
Sveicienus savā 60. dzimšanas 
dienā saņēma arī klāt neesošais 
Aivars Melnalksnis. Lauvās šo-

gad ir 3 astoņdesmitgadnieki. 
Laikapstākļi un veselība šoreiz 
liedza viņiem piedalīties kopīgos 
svētkos, bet svecītes liesmiņas 
siltums bija kā sirsnīgs sveiciens 
Inesei Lavrinovičai, Ernai Neijai 
un Skaidrītei Cukmacei.
 Tautas nama vadītāja Indra 
mīļu paldies teica Mārai Lejnie-
cei un sveica šīs dienas jubilāri 
Dagniju Rozenbergu vārdadienā. 
 Katrs jubilārs saņēma zie-
dus un dāvaniņas no draugiem, 
kaimiņiem un paziņām, viņus 
priecēja māsu Lienes un Līvas 
Tiesnešu dziedātās dziesmas. Kā 
kārtīgā jubilejā pienākas, viesus 
cienāja ar svētku kliņģeri un vē-
lāk visi varēja izdejoties kopā ar 
grupu Avārijas brigāde. Sirsnīgi, 
mīļi, patiesi un ģimeniski bija ju-
bilāru svētki Lauvās. Paldies!

Ilga Tiesnese

Novada domē
Eiropas politiķi

Eiropas brīvības alianses ģenerālsekretāre Šarona Ellula-Boniči un 
Eiropas lietu komisijas loceklis Kents Ekerots pateicas novada domes 
priekšsēdētājam Dagnim Straubergam par jauko uzņemšanu

 Novembra vidū Salacgrīvas 
novada domē viesojās Eiropas 
lietu komisijas loceklis Kents 
Ekerots un Eiroparlamenta de-
putātu grupas Eiropas brīvības 
alianse ģenerālsekretāre Šarona 
Ellula-Boniči. Viesi tikās ar no-
vada domes priekšsēdētāju Dagni 
Straubergu, izpilddirektoru Jāni 
Cīruli, Uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāju Dzintru Eizenber-
gu un uzņēmēju Aigaru Kalniņu.
 Viesus interesēja iespēja Lat-
vijā attīstīt bioloģisko gaļas liel-
lopu audzēšanu. Š. Ellula-Boniči 
interesējās, kā iespējams un kādi 
dokumenti ir nepieciešami, lai 

uzsāktu lauksaimniecisko uz-
ņēmējdarbību Latvijā, kādas ir 
iespējas iegādāties īpašumā vai 
nomāt lauksaimniecības zemes, 
kādi ir ierobežojumi un aizliegu-
mi, kā sazināties ar zemju īpaš-
niekiem, kur ir tuvākās kautuves 
un vai grūti atrast darbaspēku. 
Viesi taujāja, cik Latvijā un no-
vadā ir bioloģisko gaļas liellopu 
audzētāju saimniecību, kādas 
šķirnes gaļas liellopi tiek audzē-
ti un kā notiek kaušana un gaļas 
realizācija.
 Uz lielāko daļu jautājumu at-
bildes sniedza Dz. Eizenberga, 
savukārt D. Straubergs solīja 

pašvaldības atbalstu. Pašvaldī-
bai nav savas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, bet tā var 
palīdzēt atrast īpašniekus, kuri 
būtu gatavi slēgt nomas līgumus 
par zemju iznomāšanu. D. Strau-
bergs sarunā apliecināja: - Mēs 
varam palīdzēt atrast zemju īpaš-
niekus, kuri būtu gatavi zemes 
iznomāt, varam palīdzēt sakārtot 
dokumentāciju, tikai jāzina, ko 
uzņēmēji vēlas. Ir ļoti svarīgi at-
tīstīt bioloģisko lauksaimniecību, 
nevis iznomāt lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes bioenerģi-
jas augu audzēšanai.

Ilga Tiesnese

 Latvijas Universitātes Dabas-
zinātņu un matemātikas izglītī-
bas centrs, saņēmis Salacgrīvas 
vidusskolas direktora Eduarda 
Ādmīdiņa pieteikumu, ir izvir-
zījis Laimdotu Pelši Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Valsts 
izglītības satura centra, Latvijas 
Universitātes Dabaszinātņu un 
matemātikas izglītības centra, 
Latvijas Universitātes Fonda, uz-
ņēmumu asociāciju un uzņēmēju 

izsludinātajai Ekselences balvai. 
Tās ieguvēji tiks noskaidroti 
nākamajā konkursa kārtā, kas 
29. novembrī notiks Rīgā. Salac-
grīvas vidusskolas kolektīva un 
skolēnu vārdā novēlam panāku-
mus Laimdotai Pelšei!

Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas 

direktora vietniece 
izglītības jomā

Salacgrīvas
vidusskolas pedagoģe 

Laimdota Pelše
izvirzīta prestižajai 
Ekselences balvai
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Patriotiskās dzejas festivāls Salacgrīvā

pret savu māju, savu pagastu, savu nova-
du. Lai jauki svētki! Festivāla dalībniekus 
uzrunāja arī žūrijas komisijas priekšsēdē-
tājs Ronalds Briedis: - Šurp braucu ne pir-
mo gadu un ar milzīgu prieku lasu darbus 
mūsu brīnišķīgajā valodā. Man liels prieks 
par visiem autoriem, kuri spēj šajā valodā 
radīt dzeju! Savukārt festivāla krusttēvs 
režisors Jānis Streičs sirsnīgi sveica klāt-
esošos šajos svētkos. - Nav jāšaubās par 
patriotismu – mūsos tas ir! - viņš uzsvēra. 
 A. Bulis aicināja dzejas konkursa uzva-
rētājus lasīt savus dzejoļus, kas publicēti 
nupat izdotajā grāmatiņā Zaļā Vidzeme. 
Pirmā savu dzejoli lasīja Linda Priekule 
no Salacgrīvas vidusskolas. Tad klausītāju 
priekam zālē izskanēja visi 25 grāmatiņā 
publicētie darbi, ko lasīja paši autori vai 
A. Bulis.
 Pēc dzejas stundas - kopīga fotografē-
šanās un tad jau bija klāt tikšanās ar dze-

jas virtuoziem un prozas meistariem Ar-
noldu Auziņu, Valdi Rūju, Liju Brīdaku, 
R. Briedi, Jāni Elsbergu, Arvi Viguli, 
Viktoru Kalniņu (Viku), Uldi Ausekli, 
A. Buli, Liju Blūmu, Anitu Emsi, Gunu 
Groti-Majori, Eduardu Aivaru un J. Strei-
ču. 
 Kad izsalkušie prāti bija remdēti, 
kurkstošos vēderus varēja mierināt, cienā-
joties ar zemessargu lauku virtuvē vārīto 
putraimu biezputru. 
 Pēc sātīgām pusdienām festivāla dalīb-
niekus priecēja Valmieras mūzikas skolas 
koris SolLaRe, pēc kura izskanēja Vidze-
mes 5. Patriotiskā dzejas festivāla noslē-
guma runas un apsveikuma vārdi. J. Strei-
čs aicināja būt lepniem un gudriem par 
savu valsti, tautu un valodu. Lāpu gājienā 
no Bocmaņa laukuma uz Salacgrīvas ka-
piem devās gan salacgrīvieši, gan festivāla 
dalībnieki, lai godinātu Lāčplēša ordeņa 

kavalierus.
 Festivāla organizētāji teic lielu paldies 
atbalstītājiem: Salacgrīvas novada domei, 
LNB Bibliotēku attīstības institūtam, Lat-
vijas Grāmatizdevēju asociācijai, Literāra-
jai brālībai, komunistiskā terora upuru at-
balsta un palīdzības fondam Sibīrijas bēr-
ni, Lietišķās apmācības centram, Zvaigz nei 
ABC, Jumavai, Arto-1, Pētergailim, Anne-
lei, Kontinentam, Lietusdārzam, Liels un 
Mazs, Madris, Nordik/Tapals, Lauku Avī-
zei, Atēnai, Likteņstāstiem, Ziedu enerģi-
jai, izdevniecībai 36, Avotam, N.I.M.S., Sol 
Vitai, Neputnam, Viedai, Dienasgrāmatai, 
Zinātnei, Likteņstāstiem, Skarabejam, ap-
gādam Jānis Roze, Latvijas Bībeles bied-
rībai, z.s. Varkalni, SIA Pauliņa, 11. Saei-
mas deputātei I. Grigulei.

Ilga Tiesnese

 Tieši Lāčplēša dienā Salacgrīvā notika 
Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas festivāls, 
kas pulcēja skolēnus, skolotājus un bib-
liotekārus no visas Latvijas. Tuvāku un 
tālāku ceļu mērojušie festivāla dalībnieki 
jau pirms ofi ciālās festivāla atklāšanas cie-
nājās ar siltu tēju, saņēma sarkanbaltsar-
kanās lentītes, iepazinās ar festivālam ie-
sniegtajiem darbiem un iegādājās jaunāko 
literatūru izdevniecību grāmatu galdos.
 Patriotiskās dzejas svētkus Salacgrī-
vā atklāja festivāla galvenā organizatore, 
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga 
Inese Podziņa: - Man ir patiess gods un 
prieks sveikt jūs visus Salacgrīvā Latvijai 
tik nozīmīgā dienā Vidzemes nu jau 5. Pat-
riotiskās dzejas festivālā. Šie svētki ir va-
jadzīga, vērtīga un ļoti īpaša dāvana Lat-
vijai Lāčplēša dienā. Pirms apsveikuma 
runām un dzejas lasījumiem Inese sasvei-
cinājās ar visiem festivāla dalībniekiem, 
nosaucot vietas, no kurām viņi mērojuši 
ceļu uz Salacgrīvu. Tika minēts Alojas, 
Alūksnes, Apes, Burtnieku, Cēsu, Cesvai-
nes, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, 
Ogres, Priekuļu, Varakļānu, Vecpiebalgas 
un Salacgrīvas novads, kā arī Valmieras 
pilsēta. Festivāla organizatoru vārdā Ine-
se vēlēja jauku, radošu un ieguvumu pilnu 
dienu un teica lielu paldies lieldraugiem 
- Swedbank un AS Brīvais vilnis -, visu 
pašvaldību vadītājiem, kuri atbalstīja savu 
jauno dzejnieku un viņu pedagogu nokļū-
šanu līdz Salacgrīvai, 31 izdevniecībai, 
kas sarūpēja dāvanas novadu bibliotēkām 
un 11. Saeimas deputātei Ivetai Grigulei. 
 Pasākuma vadītājs - dzejnieks un aktie-
ris Andris Bulis - visupirms sasveicinājās 
ar dzejas virtuoziem, prozas meistariem,  
skolotājiem, bibliotekāriem, un jaunajiem 
dzejniekiem, bez kuriem nebūtu šo svētku. 
Patriotiskās dzejas festivāls guvis plašu 
rezonansi Latvijā, tālab savu apsveikumu 
festivāla organizētājiem un dalībniekiem 
bija atsūtījis arī Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. To nolasīja deputāte I. Grigule, 
no sevis festivāla dalībniekiem vēlot, lai 
visas lielās lietas sākas ar mazumiņu: - 
Mīlestība pret dzimteni sākas ar mīlestību 

Mārtiņi, Mārtiņi - 
ziemai vaļā vārtiņi

 Grupas telpas Korģenē rotā Mārtiņgaiļi, bet 
pašā vidū iekārtots Mārtiņa tirgus placis. Kad 
bērni sāk skandēt tautasdziesmas par rudens bei-
gām un ziemas sākumu, ierodas Čigāniete. Viņas 
uzdevums ir noskaidrot, ko mazie un lielākie 
pirmsskolēni zina par latviešu tradīcijām. Lai no-
stiprinātu nedēļas garumā iegūtās zināšanas, tiek 
dziedāts, iets rotaļās, minētas mīklas, skandētas 
tautas dziesmas un dzejoļi.
 Mārtiņdiena ir piemērots laiks zīlēšanai, tādēļ 
Čigāniete aicināja pareģot laiku. Lielākie bērni 
saņēma kartītes, kurās lasāmi ticējumi. Prieks, 
ka bērni ne tikai prot vērot laikapstākļus, bet paši 
arī izlasa šos veco ļaužu padomus! Kad bija gana 
daudz dancots, dziedāts un zīlēts, Čigāniete aici-
nāja uz tirdziņu. Stendos bija gan ābolu pīrādziņi 
(tapuši Armanda ģimenē), gan vafeles (Tīnas un 
Ksenijas māmiņu ceptās), tāpat riekstiņi (Mareka 
mammas gādāti) un cepti āboli (Nikolas un Jus-
tīnes māmiņas sarūpēti). Varēja nopirkt arī krellī-
tes (Matīsa un Riharda brāļa savērtas). Interesan-
tus galda rotājumus no sāls mīklas un papīra bija 
pagatavojusi Ksenijas mamma. Paula kopā ar 
savu māmiņu izdomājušas, kā no veca kalendāra 
pagatavot jaukas kartītes, pārējie bērni tirgojās 
ar veikalā nopirktām lietiņām, bet arī tas ir sava 
veida tirgus. Skolotājas palīdze mūs cienāja ar 
vasarā salasītām gardām zemenītēm un avenēm, 
bet skolotāja Ināra rūpējās, lai tirdziņā būtu jautra 
mūzika. 
 Skolotāja Ilga čigānietes maskā palīdzēja ar 
tirgošanos - pamācīja, kā nosist vai pacelt cenu 
vai izdevīgi samainīties ar preci. Skolotājas se-
koja, lai pircēji un pārdevēji ievērotu pieklājības 
normas, pareizi saskaitītu pašu gatavoto naudiņu. 
Mūsu tirdziņā iepirkās arī medmāsiņa, pavārīte 
un bibliotekāre. Iegādātās preces vakarā bērni rā-
dīja vecākiem, daloties priecīgajos iespaidos. Par 
piedalīšanos Čigāniete katram dāvināja Mārtiņ-
dienas gailīti. Liels paldies vecākiem par atbal-
stu!

Skolotāja Ilga Ūdre, 
PII «Vilnītis» Pelēnu grupa

 Mārtiņdienas pasākumi Vilnītī

Mazie PII Vilnītis audzēkņi ar nepacietību gaida Mārtiņtirgus pircējus

 2012./2013. mācību gadā, atsauco-
ties izglītības ministra Roberta Ķīļa 
aicinājumam, novada pirmsskolas iz-
glītības iestādes par vienu no galve-
najiem darbības virzieniem izvēlējās 
bērnu iepazīstināšanu ar kultūrvēstu-
risko mantojumu, ārpusnodarbību lai-
kā organizējot mērķtiecīgus un jēgpil-
nus pasākumus. Lai izzinātu un apgūtu 
senās tradīcijas, tradicionālos gadskār-
tu svētkus - Miķeļdienu, Mārtiņdienu, 
Ziemassvētkus, Lieldienas, Jāņus - šo-
gad nolēmām svinēt nedēļas garumā.
  Klāt Mārtiņdiena. Svētku gaidās 
grupās notika pārrunas par šīs dienas 
tradīcijām. Bērni mācījās atbilsto-
šas tautasdziesmas un rotaļas, minēja 
mīklas, gatavoja maskas. Jaunākajās 
grupās bērni veidoja gaili – krāsoja, 
apdarināja ar plastilīnu, zīmēja, rotāja 
ar dzijas gabaliņiem. Taurenīšu gru-
pas skolotājas Inga Leimane un Elīna 
Tomsone priecājās par bērnu veikumu, 
jo nedēļas garumā, katru dienu papildi-
not savu radošo darbiņu, tapuši krāšņi 
gaiļi. Īpaši krāsains darbiņš izdevies 
Edgaram Kalniņam.
 Vecākajās grupās - Ābolīšos (sko-
lotājas Līga Šrenka un Marita Račic-
ka) un Saulītēs (sk. Solvita Kalniņa un 
Sanita Janīte) - notika Mārtiņdienas 
svinībām raksturīgā tirgošanās, kas 
bērniem veicināja prasmi rīkoties ar 
naudu un apgūt rēķināšanu. Piedāvāto 
preču klāsts bagātīgs – no pašu gata-
votas kaklarotas un aeroplāna modeļa 
līdz gardiem cukurgailīšiem, kēksi-
ņiem, žagariņiem, apdarinātiem aug-
ļiem, cepumiem un vēl, un vēl. Preču 
cena šoreiz bija pielīdzināta noteiktam 
konfekšu skaitam.
 Zaķēni (sk. Maija Treimane un Aiga 
Vilkaule) svētkus īsti tautiski svinēja 
kopā ar vecākiem. Maskās tērpušies 

mārtiņbērni akordeona pavadījumā 
dziedāja, gāja rotaļās, cienājās pie 
svētku galda. Kopā ar ģimenēm patīka-
mā gaisotnē svētkus svinēja arī Pūcī-
tes (sk. Irisa Armoševičus un Kristīne 
Zabrovska).
 Vismazākie mārtiņbērni no Mārītēm 
(sk. Anita Koidu un Agita Krūmiņa) 
svētkus svinēja zālē kopā ar Mārtiņ-
māti (mūzikas sk. Anda Ristamece) un 
zaķi (mūzikas sk. Inga Goba). Jautrās 
rotaļās un dziesmās svētkus pavadīja 
arī Vāverēni (sk. Sandra Jirgensone un 
Dace Vilemsone), Bitītes (sk. Žanna 
Līdaka un Guna Tazāne).
 Kā vienmēr, saturīgi un skaisti svēt-
kus svinēja arī Korģenes fi liāles bērni 
no grupas Pelītes (sk. Ilga Ūdre, Ināra 
Rozmisa, Luīze Vasiļevska), Svētcie-
ma fi liāles audzēkņi Snīpji (sk. Ani-

ta Kauliņa un Aiva Berdaškeviča) un 
Snīpīši (sk. Indra Medne un Mārīte 
Meļķe). Svētciema fi liālē svētki noti-
ka skaisti rotātā zālē. Mārtiņdiena tika 
pavadīta dziesmās un rotaļās, un gal-
venais ieguvums – bērnu zināšanas par 
tradīcijām un daudz pozitīvu emociju.
 Paldies bērnu vecākiem par atbal-
stu svētku organizēšanā! Katrs mazais 
bija tērpts vecāku sarūpētā īpašā tērpā. 
Arī tirdziņš izdevās tik daudzveidīgs, 
pateicoties vecāku izdomai un atsau-
cībai! Tikai sadarbojoties ar ģimenēm, 
mēs spēsim bērniem tālāk nodot gadu 
simtiem krātās tautas tradīcijas, dzies-
mas – kultūrvēsturisko mantojumu, ar 
ko latviešu tauta ir īpaša.

Ligita Dambe,
PII «Vilnītis» vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas festivāla konkursa uzvarētāju kopbilde
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Ciemos Valmieras dzīvnieku 
patversmē

AS Brīvais vilnis dāvinājumu Valmieras dzīvnieku patversmes saimniecei Dzintrai Saulītei 
(no kreisās) nodod Salacgrīvas novada kārtībniece Gunita Bisniece (vidū) un biedrības 
Mūsu ķepas pārstāve Ligita Šteina

 Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsar-
dzības biedrības Mūsu ķepas vadītāja Li-
gita Šteina un novada kārtībniece Gunita 
Bisniece 13. novembrī devās uz Valmieras 
dzīvnieku patversmi. Brauciena iemesli 
bija divi – nogādāt patversmē AS Brīvais 
vilnis ziedotos zivju konservus un apciemot 
tur mītošo Lauvās atrasto klaiņojošo suni. 
 - Nolēmām padalīties ar «Brīvā viļņa» 
dāvinājumu, jo Valmieras dzīvnieku pat-
versmē, kur mīt 7 suņi un 12 kaķu, esam 
nogādājuši 2 klaiņojošus suņus. Vienam, 
par laimi, atradās saimnieks un tas tika 
pārvests mājās. Ar Valmieras patversmi 
mums izveidojusies ļoti cilvēciska sadar-
bība. Patversmes vadītāja, veterinārār ste 
Dzintra Saulīte bija ļoti priecīga un ar aiz-
kustinājuma asarām acīs teica lielu paldies 
dāsnajam labdarim «Brīvajam vilnim», - 
stāsta G. Bisniece. 
 Savukārt L. Šteina aicina līdzcilvēkus 
palīdzēt četrkājainajiem draugiem, ziedojot 
vecās, vairs nevajadzīgās segas. - Patver-

smes iemītniekiem tās ļoti noderētu, jo 
tuvojas ziema, un siltumā gulēt ir daudz 
labāk. Zvaniet man 29130667 vai novada 
kārtībniekiem, aizbrauksim pie jums un pa-
ņemsim, lai pēc tam nogādātu Valmierā,  - 
viņa solīja. 
 Ligita un Gunita teic lielu paldies Brī-
vajam vilnim par sarūpētajiem konserviem. 
Tagad paēduši būs ne tikai Valmieras pat-
versmes iemītnieki, bet arī Svētciema un 
Salacgrīvas kaķu māju minči. 
 Dzīvnieki patversmēs tiek turēti 14 die-
nu. Tos iemidzina, ja šajā laikā neizdodas 
atrast jaunus saimniekus. 
 L. Šteina ir pārliecināta: - Novadā ir va-
jadzīga sava dzīvnieku patversme. Diemžēl 
dzīve rāda, ka klaiņojošu un bez mājām pa-
likušu četrkājaiņu kļūst arvien vairāk.

Ilga Tiesnese
 Ja kāds Salacgrīvas novada iedzīvotājs 
vēlas sev mājās jauku, uzticamu draugu, 
zvaniet kārtībniekiem (Gunita – 26443894, 
Didzis – 25636008). 

Ceļojums zvēru pasaulē

Mazie ainažnieki ceļo dzīvnieku pasaulē

 Oktobrī Ainažu bibliotēkā uz 
pasākumu Ceļojums dzīvnieku 
pasaulē, kas veltīts Dzīvnieku 
aizsardzības dienai, bija pulcē-
jušies Ainažu bērnudārza Randa 
audzēkņi. Bērni kopā ar biblio-
tekāri atcerējās un nosauca dažā-
dus mājdzīvniekus, dzīvniekus, 
ko var sastapt Latvijas mežos 
un citās pasaules daļās. Biblio-
tekāre iepazīstināja mazos bib-
liotēkas apmeklētājus ar Velgas 
Vītolas grāmatu Ūdrītis Ķūķis. 
Pašaizliedzīgo Līgatnes dabas 

taku dzīvnieku kopēju V. Vītolu 
šobrīd Latvijā pazīst gandrīz visi. 
Daudziem dzīvniekiem viņa bi-
jusi un ir audžumammas, kopējas 
un glābējas vietā. Bērni ar lielu 
interesi klausījās nelielus citātus 
no grāmatiņas un uzzināja, kā 
aizsargāt dzīvniekus un rūpēties 
par tiem, atbildēt par pieradinā-
tiem dzīvnieciņiem un neatstāt uz 
ielas bezpalīdzīgā stāvoklī. Tika 
izveidotas 3 komandas, kurām no 
dažādām dzīvnieku enciklopēdi-
jām bija jāsameklē ziloņi, zaķi 

un tīģeri. Bērni atraktīvi izpildī-
ja uzdevumu un ar gandarījumu 
secināja, ka bibliotēkā var atrast 
ilustrācijām bagātas un izzinošas 
grāmatas par dažādiem dzīvnie-
kiem.
 Par jauku pārsteigumu bēr-
niem izvērtās bibliotekāru sarū-
pētais cienasts – kāposti, burkāni, 
āboli, kurus ēd arī dzīvnieki un 
kas ir ļoti veselīgi!

Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotekāre 

Esi vesels un drošs
 Salacgrīvas novada pirmssko-
las izglītības iestādēs oktobrī no-
tika drošības nedēļa, kuras laikā 
bērni iepazinās ar veselības un 
cilvēkdrošības jautājumiem, ru-
nāja par drošību uz ielas, uguns-
drošību un personisko drošību. 
Tradicionāli šādās nedēļās ve-
cāko grupu bērni dodas mācību 
ekskursijās uz Ugunsdzēsības 
muzeju Ainažos. Atsevišķas 
grupas ciemojās pie Džimbas 
Rīgā, kur Dardedzes speciālisti 
projektā izstrādājuši interaktīvu 
programmu pirmsskolēniem par 
personisko drošību. 
 Valsts izglītības un satura 

centra speciālisti izstrādājuši at-
balsta materiālu bērnu vecākiem 
un skolotājiem - interaktīvu spē-
li pirmsskolas un sākumskolas 
bērniem Esi vesels un drošs, 
kurā iekļauts informācijas ap-
kopojums par drošu un veselī-
gu uzvedību dažādās situācijās. 
Spēle izdota trīs variantos – kā 
galda spēle, kā datorspēle, kas 
adaptēta arī interaktīvajām tāfe-
lēm un ko bērns var spēlēt mā-
jās pie sava datora. Vēl pastāv 
spēles vides versijas vienīgais 
eksemplārs (5x5m). Ar novada 
pirmsskolas skolotāju metodis-
kās apvienības (MA) starpnie-

cību uz nedēļu tas tika nodots 
Liepupes, Ainažu, Svētciema un 
Salacgrīvas pirmsskolas vecāko 
grupu rīcībā. Katrs bērns, spē-
lējot šo spēli, guva daudzpusī-
gu ieskatu drošības jautājumos. 
Vērojot bērnu aizrautību un ie-
interesētību spēles laikā, lieku 
reizi pārliecinājāmies, ka bērnu 
uztveres un mācību spējas ir ne-
ierobežotas, ja vien spējam pie-
dāvāt saistošu mācību materiālu 
un vecumam atbilstošu metodi.

Ligita Dambe,
Salacgrīvas novada pirmsskolas 

skolotāju MA vadītāja

Salacgrīvas novada 
sportistu sezonas 

noslēgums
 Salacgrīvas novada sportistu 
sezonas noslēguma pasākums, 
kas notika jau 13. reizi, šogad 
bija 3. novembrī. Kā jau ierasts, 
Salacgīvas kultūras namā ieradās 
ļoti daudz sportistu, tikai žēl, ka 
pagodināt ar savu klātbūtni neva-
rēja visi, kuri bija izcīnījuši god-
algotas vietas. Pirms pasākuma 
bija neliela intriga, jo katru gadu 
ierodas kāds īpašs viesis – Lat-
vijā labi zināms sportists. Šogad 
visus pārsteidza bijušais Latvijas 
hokeja izlases spēlētājs Oļegs So-
rokins.
 Sportistu svētki sākas ar Sa-
lacgrīvas novada domes priekšsē-
dētāja Dagņa Strauberga uzrunu, 
kurā viņš izteica patiesu prieku, 
ka novadā ir tik daudz sportistu. 
Vispirms pasākuma organizatores 
Mārīte Salmane un Sandra Ende 
novada domes vārdā sveica Sa-
lacgrīvas novada labākos sportis-
tus pieaugušo konkurencē, kā arī 
sporta klubus un biedrības, kas 
saistītas ar sportu un nesušas Sa-
lacgrīvas vārdu Latvijā un Eiropā. 
Tika izteikta pateicība BK Salac-
grīva par godalgotajām vietām te-
pat Latvijā, kā arī Igaunijas rīko-
tajos turnīros. Sarakstu turpināja 
ar HK Salacgrīva, makšķernieku 
klubu Salackrasti, Zvejnieku par-
ka vīriešu futbola komandu, auto-
klubu Salaca, motoklubu MX Sa-
lacgrīva un biedrību Superaktīvs.
 Pēc sporta klubu un biedrību 
apsveikšanas uzmanība tika pie-
vērsta sportistiem personīgi. Sa-
lacgrīvas vārdu gan Latvijā, gan 
Eiropā šogad nesa 11 sportistu. 
Pirmais tika sveikts Raimonds 
Jerāns, kurš Latvijas čempionātā 
autokrosā Open klasē izcīnīja 1. 
vietu un ir Baltijas čempions auto-
krosā Open klasē. Sekoja meiteņu 
četrotne - Līga Poplavska, Ivonna 
Smilte, Agnija Bērziņa un Ginta 
Močāne. Viņas Latvijas Repub-
likas čempionātā smaiļošanā un 
kanoe airēšanā izcīnījušas godal-
gotas vietas. Airētāji Kaspars Tīk-
lenieks, Edgars Tīklenieks, Dāvis 
Melnalksnis, Māris Bergšteins, 
Ivars Veisis un Samanta Ganiņa 
piedalījās Latvijas III Olimpiādē 
un Latvijas Republikas čempio-
nātā smaiļošanā un kanoe airē-
šanā, izcīnot vairākas godalgotās 
vietas.
 Un tad bija svinīgās apsveik-
šanas trešā daļa, ko, iespējams, 
gaidīja visvairāk. Tika atklāti 

spartakiādes Salacrīva 2012 uz-
varētāji. Spartakiādē piedalījās 
7 komandas, bet fi nišēja tikai 
6 - no sacensībām izstājās Kuivi-
žu Spartaks. Komandas startēja 
20 sporta veidos, un galarezultāts 
šogad ir šāds: 6. vietā koman-
da Dulburi, 5. – Leģions, 4. – 
Sprints A, 3. – Zirnīši, 2. – Salac-
grīvas dome. Savukārt 1. vietā 
jau 7 gadus ir Grīvas komanda. 
Jāpiebilst, ka šis gads viņiem bija 
nedaudz saspringtāks. Pēc ko-
pējo rezultātu paziņošanas tika 
apsveikti arī spartakiādes gada 
atraktīvākie un labākie sportisti 
un sportistes. Dāmu konkuren -
cē 3. vietu izcīnīja Linda Paeg-
le no komandas Zirnīši, 2. vietā 
Sprints A pārstāve Ilze Jēkabsone, 
bet šī gada čempione ir Dulburu 
komandas sportiste Jolanta Lie-
piņa. Savukārt kungu konkurencē 
3. vietā Zirnīšu pārstāvis Māris 
Ende, 2. - Jānis Treijs no Dulbu-
riem, bet 1. vietu izcīnīja Justs 
Jankovskis no Grīvas.
 Tad uz skatuves aicināja grupu 
Zvaigžņu lietus, kas lūdza sportis-
tus uz dejām visas nakts garumā. 
Taču bija arī citas aktivitātes un 
priekšnesumi, lai klātesošajiem 
būtu interesanti. Katrai komandai 
tika izdalīti arī testa jautājumi, 
lai noskaidrotu, kuri visvairāk 
interesējas par latviešu sasniegu-
miem sportā, jo īpaši Olimpiska-
jās spēlēs Londonā. Zinošākā bija 
Sprints A. Bet pirms rezultātu pa-
ziņošanas bija iespēja uzdot jau-
tājumus O. Sorokinam un ar viņu 
nofotografēties. Pēc tam deju 
paraugdemonstrējumus sportis-
tiem sniedza Latīņamerikas un 
standartdeju dejotāji pārstāvji no 
Rīgas skolēnu pils - Aleksandrs 
Kozlovskis un Elīza Treija, kā arī 
Gerds Ivuškāns un Beāte Zeltiņa. 
Vēl priecēja mākslas vingrotā-
jas Elīza Ošmucniece un Latvi-
jas četrpadsmitkārtējā čempione 
Olga Gusarčuka, kura jau 7 gadus 
vairs profesionāli netrenējas, bet 
trenē citus.
 Kopumā var atzīmēt, ka mūsu 
sportistu sezona ir bijusi veiksmī-
ga. Ceram uz viņu panākumiem 
arī turpmāk! Gribētos kādu redzēt 
pasaules mēroga sacensībās, tālab 
sportistiem novēlam spēku trenē-
ties vēl cītīgāk un iegūt atzīsta-
mus rezultātus. 

Ieva Rozmiaņeca
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PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 14.11.2012. sēdes

lēmumam Nr. 526 (protokols Nr. 15; 1.§)
 Saistošo noteikumu Nr. 22 

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 19. maija saistošajos 

noteikumos Nr. 16 «Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības nodevām» projekta 

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāma informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 «Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām» projekts izstrādāts, 
lai precizētu kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva, 
izslēgtu no saistošo noteikumu teksta pašvaldības aģentūru, 
ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūra Salacgrīvas komunālie 
pakalpojumi pārtraukusi savu darbību, kā arī noteikts jauns 
nodevas objekts par ielu tirdzniecību no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Mērķis – precizēt kārtību, kādā maksājama nodeva, 
noteikt pašvaldības nodevas likmi par ielu tirdzniecību no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, sadaļa par nodevas 
likmi par būvatļaujas saņemšanu izteikta jaunā redakcijā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43.¹ panta otro daļu 
izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības 
nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par 
plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecas uz fi ziskām un juridiskām 
personām, kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Salacgrīvas 
novada domē. Saistošo noteikumu grozījumi līdzšinējo 
kārtību nemainīs. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts 
ievietots www.salacgriva.lv. 

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
Grozījumi Salacgrīvas novada 
domes 2010. gada 19. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 16
Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

nodevām
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes

2012. gada 14. novembra sēdes lēmumu Nr. 526
(protokols Nr. 15; 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, likuma
Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10. punktu

 Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 Par 
Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām šādus grozījumus:
 1. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā: 
„ 5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. Nodevas 
apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar 
maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes 
pamatbudžeta kontos. Ja samaksa ir veikta bezskaidras naudas maksājumu veidā, pirms 
dokumentu saņemšanas uzrādāms maksājumu apliecinošs dokuments”. 
 2. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā: 
„10. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. Nodevas 
apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar 
maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes 
pamatbudžeta kontos. Ja samaksa ir veikta bezskaidras naudas maksājumu veidā, pirms 
dokumentu saņemšanas uzrādāms maksājumu apliecinošs dokuments”.
 3. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
 „13.1 Nodevas likme tirdzniecībai no viena pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 
Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā: 

Nodevas objekts Par vienu dienu Par vienu mēnesi
13.11. Tirdzniecība ar pārtikas precēm 2.00 4.00
13.11. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem 

dzērieniem un tabakas izstrādājumiem 
3.00 5.00

 4. Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 
„15. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Node-
vas apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā Salacgrīvas novada domē, Ainažu 
pilsētas pārvaldē, Liepupes pagasta pārvaldē, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar 
maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes 
pamatbudžeta kontos. Ja samaksa ir veikta bezskaidras naudas maksājumu veidā, pirms 
dokumentu saņemšanas uzrādāms maksājumu apliecinošs dokuments. Ja ielu tirdzniecī-
bas atļauja tiek izsniegta uz ilgāku periodu nekā viens mēnesis, nodeva jāsamaksā katru 
mēnesi vai pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas nodeva jāsamaksā avansā par visu 
tirdzniecības atļaujā norādīto termiņu”.
 5. Aizstāt saistošo noteikumu 18., 19. un 20. punktā vārdus Salacgrīvas novada do-
mes pašvaldības aģentūra «Salacgrīvas komunālie pakalpojumi» (attiecīgajā locījumā)  
ar vārdiem Salacgrīvas novada dome (attiecīgajā locījumā).
 6. Izteikt saistošo noteikumu 24. punktu šādā redakcijā: 
„ 24. Nodevas apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu 
saņemot kvīti, ar maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas 
novada domes pamatbudžeta kontos. Ja samaksa veikta bezskaidras naudas maksāju-
mu veidā, pirms reklāmas, afi šu vai sludinājumu marķēšanas un izvietošanas, uzrādāms 
maksājumu apliecinošs dokuments”.
 7. Izslēgt saistošo noteikumu 25. punktu.
 8. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
„28. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu: 
 28.1. Teritorijas labiekārtojums, dzīvojamo un nedzīvojamo māju  palīgēkas zem un 
ar 60 m² kopējās platības Ls 12.50;

 28.2. Viendzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamās mājas, dzīvojamo un nedzīvojamo 
māju palīgēkas virs 60 m² kopējās platības, spēkstaciju būves ar uzstādīto jaudu līdz un 
ar 20 kW Ls 25;
 28.3. Daudzdzīvokļu mājas, izglītības, medicīniskās aprūpes un sociālās nodrošinā-
šanas iestāžu ēkas, kulta ēkas, sporta ēkas un būves, lauku saimniecību nedzīvojamās 
ēkas, meliorācijas objekti un dīķi ar virsmas platību lielāku par 1 ha Ls 50;
 28.4. Viesnīcas un viesu mājas, biroju un citu darījuma iestāžu ēkas, ēkas plašiz-
klaides pasākumiem, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas un 
būves, noliktavas Ls 75;
 28.5. Transporta būves, cauruļvadi, sakaru un elektropārvades būves Ls 100;
 28.6. Spēkstaciju būves ar uzstādīto jaudu virs 20 kW Ls 400”.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada domes sēdē 
oktobrī pieņemtie lēmumi

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 21 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2011. gada 16. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 3 «Par sociālās palīdzības 
pabalstiem».

 Apstiprināts Salacgrīvas novada būv-
valdes nolikums.

 Nolemts piedalīties Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas individuālā pro-
jekta Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 
īstenošanā Salacgrīvas vidusskolā. Nova-
da dome nodrošinās 10% līdzfi nansējumu 
no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīša-

nas kopējām izmaksām Salacgrīvas vidus-
skolā.

 Nolemts pie Liepupes vidusskolas uz-
stādīt aizlieguma ceļa zīmes Nr. 327 Stā-
vēt aizliegts ar papildplāksnēm Nr. 823 
Darbības laiks darbdienās ar norādi no 
8.00 līdz 17.00 un Nr. 803 Darbības zona 
50 m.

 Lai īstenotu Eiropas Zivsaimniecības 
fonda pasākuma Teritorijas attīstības stra-
tēģijas īstenošana atbalstīto projektu Mul-
tifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā, 
nolemts ņemt Ls 180 020 kredītu no Valsts 
kases.

Domes sēdē novembrī 
pieņemtie lēmumi

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 22 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2010. gada 19. maija saistošajos noteiku-
mos Nr. 16 «Par Salacgrīvas novada paš-
valdības nodevām».

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 23 
Koku ciršana ārpus meža Salacgrīvas no-
vadā.

 Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 24 

Augstas detalizācijas topogrāfi skās infor-
mācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas 
novadā.

 Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas no-
vada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās 
padomes nolikumā.

 Apstiprināta Salacgrīvas novada pašval-
dības Jaunatnes konsultatīvā padome šādā 
sastāvā: Sabīne Čekaļina (pārstāve no Ai-

nažiem), Ilze Jēkabsone (Ainaži), Samanta 
Vikmane (Liepupe), Uģis Ozols (Liepupe), 
Nadīna Paegle (Salacgrīva), Kristīne Roz-
miaņeca (Salacgrīva), Kaspars Neimanis 
(Salacgrīva), Gints Šmits (domes deputā-
tu pārstāvis), Liene Eglīte (jaunatnes lietu 
speciāliste), Antra Paegle (izglītības spe-
ciāliste).

 Apstiprināts Salacgrīvas novada peda-
goģisko darbinieku metodisko apvienību 
darbības nolikums.

 Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas no-
vada izglītības iestāžu darba samaksas no-
likumā.

 Nolemts jauniešu biznesa plānu kon-
kursa komercdarbības uzsākšanai Sa-
lacgrīvas novadā īstenošanai piešķirt 
Ls 30 000 no Salacgrīvas novada domes 
privatizācijas fonda līdzekļiem.

 Nolemts izbeigt pašvaldības pilnvaroto 
amatpersonu pilnvaras Aldim Freimanim, 
Jānim Lipsbergam, Jānim Apiņam, Aiga-
ram Tenisonam, Rolandam Runcim, Jā-
nim Holmam, Andrim Berķim, Kasparam 
Kreišmanim, Kasparam Bitem, Jānim Klē-
viņam.

 Apstiprināti grozījumi lēmumā Par ak-
tualizētā tehniski ekonomiskā pamatojuma 
projektam «Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Salacgrīvas pilsētā» apstipri-
nāšanu un par precizētu robežu noteikšanu 
Salacgrīvas aglomerācijai.

 Apstiprināti SIA Salacgrīvas ūdens ie-
sniegtie tehniski ekonomiskie pamatojumi 

projektam Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība Salacgrīvas novada Salac-
grīvas pagasta Vecsalacas ciemā, Korģe-
nes ciemā, Svētciemā, Liepupes pagasta 
Jelgavkrastu ciemā, Liepupes pagasta 
Liep upes ciemā, 2. kārta un Ainažu pilsētā.

 Nolemts piedalīties Eiropas Zivsaim-
niecības fonda projektu konkursā pasā-
kumā Zveja iekšējos ūdeņos ar projektu 
Krastā bāzētās infrastruktūras attīstība pie 
Salacas nēģu tača.

 Nolemts piešķirt Ls 2000 fi nansējumu 
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiska-
jam fondam Salacgrīvas un Ainažu ģerbo-
ņu restaurācijai.

 Apstiprināta Salacgrīvas novada kalen-
dāra Salacgrīvas novads 2013 tirgošanas 
cena – Ls 2.

 Apstiprinātas Salacgrīvas vidussko-
las 1. - 4. klašu audzēkņu, PII Randa un 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, 
Liep upes vidusskolas skolēnu un pirms-
skolas audzēkņu ēdināšanas cenas, domes 
dotācija un vecāku ēdināšanas maksas no 
2013. gada 1. janvāra.

 Apstiprināti grozījumi Salacgrīvas no-
vada pašvaldības 2012. gada pamata un 
speciālajā budžetā.
 Ar Salacgrīvas novada domes sēdes 
protokolu varat iepazīties novada mājas-
lapas www.salacgriva.lv sadaļā Dokumenti 
vai novada domē. 

Izrakstu no domes sēdes materiāliem 
sagatavoja Ilga Tiesnese
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PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 17.10.2012. 
lēmumam Nr.  495 (protokols Nr. 13;  1.§)

Saistošo noteikumu Nr. 21 
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 

2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3

«Par sociālās palīdzības pabalstiem»
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāma informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (ar grozī-
jumiem, kas stājas spēkā 01.06.2012.) 10. punkts paredz, ka 
trūcīgas ģimenes (personas)  statusu nosaka uz laiku no 3 līdz 6 
mēnešiem, savukārt 19.4. apakšpunkts noteicis, ka par īpašumu 
šo saistošo noteikumu izpratnē nav uzskatāms pašvaldības saisto-
šajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums. 
Sagatavotais saistošo noteikumu projekts precizē  ģimenes 
(personas) statusa noteikšanas termiņu un nosaka papildu kus-
tamo un nekustamo īpašumu, kas netiek uzskatīts par īpašumu, 
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi paredz, ka, izvērtējot ģimenes (per-
sonas) atbilstību trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, papildu 
MK 30.03.2010. noteikumos Nr. 299 noteiktajam par īpašu-
mu Salacgrīvas novadā netiek uzskatīta viena garāža, viens 
automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 
mēnešiem, viens motocikls, motorollers vai mopēds, viena airu 
laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, un viens velosipēds 
katram ģimenes loceklim

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Nav

4. Informācija par 
plānoto projek-
ta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma 
raksts ievietots www.salacgriva.lv. Saistošie noteikumi izskatīti 
Salacgrīvas novada domes sociālo un veselības jautājumu komi-
tejā un fi nanšu komitejā

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 
Grozījumi Salacgrīvas novada
domes 2011. gada 16. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 

Par sociālās palīdzības 
pabalstiem

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 
2012. gada 17. oktobra sēdes lēmumu Nr. 495 

(protokols Nr. 13; 1.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunktu

 Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2011. 
gada 16. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 3 Par sociālās palīdzības pabalstiem 
šādus grozījumus:
1. Papildināt 8. punktu ar 8.4., 8.5., 8.6., 
8.7., 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.4.  viena garāža;
8.5. viens automobilis, kas ģimenes (per-
sonas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem;
8.6. viens motocikls, motorollers vai mo-
pēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;
8.7.  viena airu laiva, kas ir ģimenes (per-
sonas) īpašumā;
8.8.  viens velosipēds katram ģimenes lo-
ceklim.”
2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 
„9. Atbilstību maznodrošinātās ģimenes 
(personas) statusam izvērtē analoģiski trū-
cīgās ģimenes (personas) statusa noteikša-

nas kritērijiem, ņemot vērā šo noteikumu 
8. punktā noteiktos labvēlīgos nosacīju-
mus un izsniedzot atbilstošu izziņu.” 
3. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
„34. Pabalsta pieprasītājs vēršas sociālajā 
dienestā un iesniedz:
34.1. rakstveida iesniegumu, norādot vē-
lamo/nepieciešamo sociālās palīdzības 
veidu;
34.2. visu ģimenes locekļu ienākumu un 
materiālo stāvokli apliecinošus dokumen-
tus, ja dienestā šīs ziņas nav pieejamas 
elektroniskajā datubāzē;
34.3. kopīgi ar sociālās palīdzības organi-
zatoru/sociālo darbinieku aizpildīto izti-
kas līdzekļu deklarāciju.”

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Basketbola klubs 
Salacgrīva sācis sezonu

 Reizē ar rudeni sācies basketbola klu-
ba Salacgrīva čempionātu un turnīru 
maratons. Šogad klubs paredz piedalīties 
6 dažādos turnīros un čempionātos. Se-
zonu salacgrīvieši sāka septembrī ar 
Saulkrastu kausu. Tur izcīnot 2. vietu, uz-
varējām LBL 2 komandas Ogre un Car-
nikava, zaudējām Saulkrastiem. Oktobrī 
atsākām LBL 3 čempionātu. Pirmo spēli 
aizvadījām Rūjienā, kur sacīkste izvērtās 
ļoti spraiga un interesanta, pagarinājumā 
tika svinēta uzvara ar 81:79. Visvairāk 
punktu guva K. Kalniņš (20), D. Rābants  
(14), M. Kalniņš (10). Divas spēles aizva-
dījām mājās un abās uzvarējām. Jēkabpili 
pieveicām ar rezultātu 109:76 (K. Kalniņš 
28 p., Edgars Šilbergs - 25, D. Dancis - 
13, E. Veide - 12, M. Kalniņam 15 atleco-
šās bumbas). Nākamajā spēlē uzvarējām 
Rīgas komandu Pārdaugava, kurā spēlē 
perspektīvi jaunieši, ar rezultātu 82:61 
(D. Rābants – 21 p., E. Šilbergs - 20, 
K. Kalniņš - 15, M. Kalniņam 15 atlecošās 
bumbas).

 Spēlei izbraukumā Saulkrastos ar vie-
tējo basketbola klubu sākums bija grau-
jošs, pirmā ceturtdaļa beidzās ar 21:8 
par labu mājniekiem. Spēli un rezultātu 
izlīdzinājām līdz ar pamatlaika beigām. 
Pagarinājumā izdevās uzvarēt ar 83:80. 
Visa komanda cīnījās godam, par to viņiem 
liels paldies. Visvairāk punktu guva 
E. Šilbergs – 20 un 10 atlecošās bumbas, 
E. Viksnam 19 p., viņš ar savu cīņassparu 
šobrīd ļoti labi iekļāvies mūsu komandā, 
D. Rābantam 18 p. un ļoti nozīmīgi 4 ie-
mesti tālmetieni, M. Kalniņam – 18 p. un 
19 atlecošās bumbas.
 Sākums ir labs, novēlu komandai tā 
turpināt. Īpaši jāuzteic jaunie spēlētāji, 
mūs mazais nazītis Edgars Šilbergs, El-
vijs Veide, kurš šogad darbību komandā 
uzlabojis par 80%, kā arī Kristaps Kalniņš 
ar savām snaipera dotībām un, protams, 
mūsu vecmeistars pie groziem Mārcis 
Kalniņš.

Inārs Veide,
BK «Salacgrīva» valdes priekšsēdētājs 

BK Salacgrīva meitenes 
veiksmīgi startējušas ZVSBL

 Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola 
līgas (ZVSBL) 2012./2013. gada sezona 
sākusies. Pateicoties Salacgrīvas novada 
domes atbalstam, tajā startējusi arī sievie-
šu basketbola komanda BK Salacgrīva. 
 13. oktobrī Limbažos norisinājās pir-
mais čempionāta posms, kurā salacgrī-
vietes pārliecinoši guva 3 uzvaras. Salac-
grīva ar rezultātu 76:18 uzvarēja Limbažu 
pagasta komandu, nedaudz sīvāka cīņa 
norisinājās ar Rīgas komandu Force maje-
ure, taču salacgrīvietes ar rezultātu 69:41 
pierādīja, ka ir pārākas. Trešajā spēlē Sa-
lacgrīva ar rezultātu 97:31 uzvarēja Smil-
tenes BJSS. Rezultatīvākās spēlētājas šajā 
sabraukumā bija Zane Berdaškeviča (66 
punkti) un Laine Karlsone (63 p.). Pirmajā 
aplī komandai vēl jāizspēlē 8 spēles, pēc 

tam komandas dalīsies divās divīzijās. 
 Pagājušajā gadā čempionātā piedalījās 
8 komandas, šogad spēkiem mērosies jau 
12. Pārstāvēta tiks Rīga (3 komandas), 
Aloja, Rēzekne, Smiltene, Limbaži, Cēsis 
(2 komandas), Ape, Alūksne un Salacgrī-
va. Čempionāts solās būt gana spraigs un 
aizraujošs, arī salacgrīvietes ir apņēmības 
pilnas cīnīties par uzvaru. Šogad komandā 
spēlē L. Karlsone, Z. Berdaškeviča, San-
dra Ende, Sabīne Čekaļina, Agra Dambe, 
Īrisa Mudrija un Kristīne Rozmiaņeca, ku-
ras spēlēja arī iepriekšējos gados, taču šajā 
sezonā komandu papildina arī jauni spēki 
- Ilze Jēkabsone, Nadīna Paegle un Linda 
Celmiņa. Treneri joprojām nemainīgi – 
Rasma un Valentīns Turki.

Kristīne Rozmiaņeca

Salacgrīvas sieviešu basketbola komanda ir noskaņojusies uzvarām

Basketbola klubs Salacgrīva sezonu uzsākot
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 Salacgrīvas novada teritorijā oktobrī 
esam veikuši esošo nekustamo īpašumu 
un īpašumiem pieguļošo teritoriju uzturē-
šanas un sakoptības pārbaudi pēc Salac-
grīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa 
saistošajiem noteikumiem Par ēku, būvju, 
īpašuma teritoriju un tiem piegulošo pub-
liskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un 
uzturēšanu Salacgrīvas novadā. 

 Oktobrī uzrakstītas un nosūtītas atgā-
dinājuma vēstules par teritorijas sakopša-
nu – 32,

 bijis 1 kaimiņu konfl ikts par trokšņoša-
nu,

 veiktas pārrunas ar saimniekiem par 
klejojošiem suņiem – 6,

 teritorijas apsekošana par nenopļautām 
platībām – 8,

 kaimiņu konfl ikts par atkritumu radīša-
nu – 1,

 aizrādījums tirdzniecības vietā Salac-
grīvā par lietotu riepu izmešanu – 1,

 izteikts brīdinājums Pērnavas ielā par 
ielu nekopšanu – 1, 

 Mērniekos par kaimiņu strīdiem – 1, 
 apsekošana Mērniekos par ZAAO at-

kritumiem, izteikts aizrādījums – 4,
 nogādāts dzērājs no Salacgrīvas auto-

ostas uz mājām – 2,
 uz mājām nogādāts dzērājs-invalīds, 

kurš trokšņoja Ainažos daudzdzīvokļu 
mājas trepju telpā – 1,

 stāvlaukumu nesakopšana pie jūras – 2, 
 sastādīti Administratīvā pārkāpuma 

protokoli par nepļautajām platībām – 3,
 veiktas pārbaudes pie Salacgrīvas vi-

dusskolas par smēķēšanu – 3,
 1 pīpētājs nogādāts policijā, tad tālāk 

Valmierā uz analīzēm,
 aizrādījumi par atvērtu alkohola pudeli 

un tā lietošanu sabiedriskā vietā – 3,
 jebkāda veida darbība, kas rada troksni 

un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 1,
 iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 3,
 juridisko personu iesniegumi – 2,
 atbildes uz iesniegumiem – 7,
 1 dzīvnieks nogādāts dzīvnieku pat-

versmē Valmierā,
 veikta Salacgrīvas novada domes 2011. 

gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta 
ielu tirdzniecība kontrole, izteikti mutiski 
brīdinājumi – 2. 

Atgādinājums 
Salacgrīvas pilsētas un 
novada iedzīvotājiem:

 Kārtībnieki atgādina, ka saskaņā ar li-
kumu Par Latvijas valsts karogu Latvijas 
valsts karogs obligāti jāizkar:

 25. martā - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā - sēru noformējumā;

 1. maijā - Darba svētkos, Latvijas Re-
publikas Satversmes sapulces sasaukšanas 
dienā;

 4. maijā - Latvijas Republikas Neatka-
rības deklarācijas pasludināšanas dienā;

 14. jūnijā - Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā - sēru noformējumā;

 17. jūnijā - Latvijas Republikas okupā-
cijas dienā - sēru noformējumā;

 4. jūlijā - Ebreju tautas genocīda upuru 
piemiņas dienā - sēru noformējumā;

 11. novembrī - Lāčplēša dienā;
 18. novembrī - Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā;
 7. decembrī - Pret latviešu tautu vēr-

stā totalitārā komunistiskā režīma geno-
cīda upuru piemiņas dienā - sēru nofor-
mējumā.
 Ņemot vērā, ka turpmāk tiks veikta mi-
nētā likuma ievērošanas pastiprināta kon-
trole, aicinām jūs norādītajās dienās karo-
gu izkārt laikus. Saskaņā ar 27.04.2010. 
MK noteikumiem Nr. 405 Latvijas valsts 
karoga likuma piemērošanas noteikumi 
Latvijas valsts karogs jāpaceļ ne vēlāk kā 
plkst. 9 un jānolaiž ne agrāk kā plkst. 21. 
Atbildība par šo noteikumu neievērošanu 
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 201.43 pantā.
 Atgādinām visiem Salacgrīvas pilsētas 
un novada iedzīvotājiem, ka Salacgrīvas 
2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu 
Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem 
piegulošo publiskā lietošanā esošo terito-
riju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas 
novadā III sadaļā Ēku numurzīmju iz-
vietošanas kārtība noteikts, ka pie adre-
sācijas objekta vienas ēkas jābūt numur-
zīmei, kas izvietojama pie šīs ēkas ielas 
fasādes.

Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

Salacgrīvas novada
Kārtības nodaļas
paveiktais oktobrī

Liepupes pagasta tautas nams izsludina
aptauju Labo darbu balva 2012

Nolikums

Par Labo darbu balvu
 Pēc liepupiešu ierosinājuma vēlos 
sniegt sīkāku paskaidrojumu par Labo 
darbu balvas ideju un dažām praktiskām 
lietām.  
 Šīs balvas mērķis ir apzināt cilvēkus, 
kuri ar savu nesavtīgu darbu palīdzējuši 
līdzcilvēkiem Liepupes pagastā viņu die-
nās un nedienās. Kāds varbūt palīdzējis 
kaimiņienei saskaldīt malku, novākt kar-
tupeļus, kāds bez samaksas aprūpējis vecu 
cilvēku, kopis pieklīdušu dzīvnieku. Var-
būt skolotājs balvai grib pieteikt kādu iz-
palīdzīgu skolēnu vai skolēns - savu iecie-
nītāko skolotāju vai klasesbiedru. Esmu 

drošs, ka ikviens no mums varētu atcerē-
ties kāda līdzcilvēka labu darbu, par ko tas 
būtu pelnījis pateicību. Tad šī ir tā reize! 
Labo darbu balvu skaits nav ierobežots. 
Atliek tikai aizpildīt balvas anketu. Balvas 
pieteicēji var būt arī pašvaldības iestādes. 
Lai tā jums būtu iespēja pateikties kādam 
brīvprātīgajam palīgam, labam sadarbības 
partnerim vai vienkārši labam kolēģim.
 Ja rodas kāds jautājums, droši zvaniet 
uz tautas nama tālruni 64023932 un ar vi-
sām neskaidrībām kopā tiksim galā.

Andris Zunde, 
Liepupes pagasta tautas nama vadītājs

 Labo darbu balvas pieteicēji ir Liep-
upes pagasta iedzīvotāji un Liepupes pa-
gasta iestādes. Balvai var pieteikt ikvienu 
Liepupes pagasta iedzīvotāju, kurš 2012. 
gadā nesavtīgi darbojies pagasta iedzī-
votāju labā. Pieteikumā norādāms balvai 
izvirzītā cilvēka konkrēts devums, kā arī 
pieteicēja dati. Anketas izgriežamas no 
Salacgrīvas Novada Ziņām un iesniedza-

mas Liepupes pagasta pārvaldē, Liepupes 
pagasta tautas namā, Liepupes un Tūjas 
bibliotēkā līdz 15. decembrim. Par derī-
gām tiks uzskatītas šim nolikumam at-
bilstošas parakstītas un noteiktā termiņā 
iesniegtas anketas. 
 Labo darbu balvas tiks pasniegtas īpašā 
sarīkojumā 29. decembrī Duntes Mežgra-
vās.

Anketa Labo darbu balva 2012
Labo darbu balvai piesaku _____________________________________________

Adrese: ____________________________________________________________

Pamatojums: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pieteicēja vārds, uzvārds: ______________________________________________

Adrese: ____________________________________________________________

Tālrunis: _____________________

Anketas iesniegšanas - saņemšanas apliecinājuma pasaknis
______________________________________________________________

(Iesniegšanas datums, saņēmēja paraksts un paraksta atšifrējums )

 Salacgrīvas mājaslapā izveidota jauna 
sadaļa, kurā ikviens novadnieks var paust 
idejas dzīves uzlabošanai pašvaldībā. Šo-
brīd izteiktās pamatā skar Salacgrīvu; 
iesniegtās 17 idejas (no tām 2 muļķīgas) 
atbalstījuši 38 interesenti. 
 TOP idejas Salacgrīvas mājaslapas ide-
ju sadaļā:
 sakārtot Jahtu laukumu Salacgrīvā – to 

atbalsta 17 apmeklētāju,

 vajadzētu izpļaut Salacgrīvas jūrmalu 
(15 atbalstītāju),
 izveidot kuģīšu piestātni Ainažos (11),
 ierīkot vietējo satiksmes maršrutu starp 

Salacgrīvu un Ainažiem (8),
 sakārtot/labiekārtot Krasta ielu Salac-

grīvā (7).
 Aicinām arī jūs ieteikt vai atbalstīt ide-
jas, kā uzlabot dzīvi Salacgrīvā un novadā!

Ilga Tiesnese

Ideju sadaļa 
Salacgrīvas mājaslapā

Katra mēneša otrajā otrdienā pulksten 18 
Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu ķepas 

profesionāla instruktora - kinologa vadībā 
organizē suņu apmācību un profesionālas konsultācijas.

Turpmāk apmācība notiks telpās Salacgrīvas centrā.
Papildu informācija pa tālruni 29130667 - Ligita

Mainīts uzņēmuma nosaukums
 Informējam mūsu klientus un sadarbī-
bas partnerus, ka ar 19. oktobri SIA Zie-
meļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija ir mainīts nosaukums. Tur-
pmāk tas būs SIA ZAAO. 
 Nosaukuma maiņa veikta, lai atvieglo-
tu saziņu ikdienā. Iepriekšējais uzņēmuma 
nosaukums pamatā tika lietots tikai ofi ci-
ālajos dokumentos, bet klienti un sabied-
rība vairāk lietoja saīsināto nosaukumu, 
kas nu arī fi ksēts Uzņēmumu reģistrā. Citi 
uzņēmuma rekvizīti (kontakti, adreses, 

reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti) pa-
liek nemainīgi.
 SIA ZAAO ir 28 pašvaldību dibināts 
uzņēmums, kas jau vairāk nekā 13 gadu 
sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumus. Tie ietver atkritu-
mu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, 
apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā 
veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu 
un izglītošanu.

Sagatavoja
Laura Jegorova

Par izlietoto spuldžu 
pieņemšanas punktiem 
Salacgrīvas novadā un

tā apkārtnē
 Gāzizlādes spuldžu atkritumu apsaimniekošanas sistēma SIA Ekogaisma informē, 
ka Salacgrīvas pašvaldības uzņēmumiem un iedzīvotājiem bez maksas iespējams no-
dot izlietotās gāzizlādes jeb ekonomiskās spuldzes SIA Ekogaisma sadarbības partne-
ru pieņemšanas punktos pašvaldībā vai tās apkārtnē:

Uzņēmums Adrese
SIA Stingers Vidzeme Rīgas iela 2, Salacgrīva

Dzegužu iela 3, Limbaži
Mūrmuižas iela 18C, Valmiera

Siguldas pašvaldības SIA JUMIS Augļu iela 8, Sigulda
SIA SLO Latvia Ausekļa iela 31, Valmiera

 Pieņemšanas punktu darbalaiku un 
tālruņa numurus iespējams uzzināt www.
ekogaisma.lv sadaļā Pieņemšanas punkti.
 Tomēr, ņemot vērā, ka spuldžu pie-
ņemšanas punkti ne vienmēr atrodas 
iedzīvotājiem ērti pieejamās vietās, pie-
dāvājam pašvaldībai Iedzīvotāju apkal-
pošanas centrā vai kādā citā vietā izvietot 
kartona kasti darbinieku un/vai apmek-
lētāju mājsaimniecībās izlietoto ekono-

misko spuldžu savākšanai un īslaicīgai 
uzglabāšanai. Kasti un tās apkalpošanu 
(tukšās kastes piegādi, pilnās apmaiņu 
pret tukšu) SIA Ekogaisma nodrošinās 
bez maksas. Pieteikties izlietotu spul-
džu kastei iespējams, zvanot pa tālruni 
67783499 vai aizpildot pieteikuma anke-
tu www.ekogaisma.lv.

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

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

Decembris bibliotēkās

Oktobrī dzimušie:
 Anna Keita Tretjakova
Oktobrī aizsaulē aizgājuši:
 Jānis Skujēns-Skujiņš (1918)
 Juris Reimanis (1967)
 Agris Skujiņš (1931)
 Jānis Tīts (1947)
 Arvīds Mitrevics (1922)
 Helēna Valaņina (1928) 

Laiks Pasākums Vieta
Decembris Izstādes Adventes laikam, Ziemassvētkiem un 

Jaungadam
Bērnu literatūras 
centrs

Decembris Bērnu zaļā žūrija 2012 Bērnu lit. centrs
Decembris Tikšanās ar Salacgrīvas PII Vilnītis audzēkņiem  Bērnu lit. centrs
1.XII 15.00 Klubiņš Noskaņa. Tiekamies 1. Adventē Salacgrīvas b-ka
Decembris Izstāde Zentai Mauriņai – 115 Salacgrīvas b-ka
Decembris Fotokonkursa Es mīlu Liepupi 

dalībnieku darbu izstāde
Tūjas b-ka

22.XII 12.00 Un, izbriduši ikdienības tumsu,
Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk...
(L. Brīdaka)
Omulīga Ziemassvētu sagaidīšana bibliotēkā

Tūjas b-ka

Decembris Fotoizstāde Es mīlu Liepupi Liepupes b-ka
14.XII Bērnu žūrija 2012 - fi niša taisnē Liepupes b-ka
10. - 20.XII Zentai Mauriņai - 115. 

Rakstnieces darbu izstāde
Liepupes b-ka

18.XII 14.00 Ziemassvētki klāt… Liepupes b-ka
7., 14.XII 
18.00

Radošā darbnīca Naskie pirkstiņi Korģenes b-ka

10. - 28.XII Tematiskā izstāde Ziemassvētki Korģenes b-ka
21.XII 15.00 Krustvārdu mīklu pēcpusdiena Korģenes b-ka
Decembris Fotogrāfi ju izstāde Viena jūra. 

Lietuva - Palanga, Latvija - Tūja. 
Izstādes autors - Lietuvas laikraksta Lietuvos 
Rytas fotogrāfs Vlads Ščavinsks

Svētciema b-ka

19.XII Bibliotēkas svētku egle Svētciema b-ka
4., 5., 11., 
12.XII

Meistarojamās pēcpusdienas skolēniem un 
pirmsskolas bērniem ar vecākiem 
Svētku prieka darbnīcas

Svētciema b-ka

No 11.XII Grāmatu izstāde Pie eglītes ar dzejolīti Svētciema b-ka
No 11.XII Tematiskā izstāde Ar gaismu Ziemassvētki nāk Svētciema b-ka
No 14.XII Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku un 

dzejnieku jubilejām: 
Zenta Mauriņa - izcila personība latviešu 
literatūrā un kultūrā (15.XII - 115)
Zilās puķes meklētājs - Jānis Ziemeļnieks 
(24.XII - 115)

Svētciema b-ka

14.XII Rīta stunda bērniem Ciemos pie meža rūķiem Svētciema b-ka
13.XII Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā… 

Ziemassvētkus gaidot
Ainažu b-ka

Izstādes
Vairai Vīķei-Freibergai - 75
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai - 115
Sudrabiņa sniedziņš sniga… izstāde, veltīta 
Ziemassvētkiem

Ainažu b-ka

Sieviete (28) meklē
1 - 2 istabu dzīvokli vai istabu

īrēšanai Salacgrīvā, sākot ar decembri. 
Lūdzu rakstiet uz e-pastu

baiba.bekisa@inbox.lv
vai zvaniet pa tālr. 29698236.

Ainažu baptistu draudzes
jaunās dievkalpojumu zāles
atvēršanas dievkalpojums

notiks 9. decembrī plkst. 16.
Visi laipni aicināti!

Katra mēneša trešajā trešdienā 
Septītās dienas adventistu dievnamā 
Salacgrīvā, Zvaigžņu ielā 13 notiek
biedrības Latvijas veselības

misija tikšanās. 
To tēma Veselība jūsu rokās.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 
29124462

Ainažos
8.XII 16.00 Ainažu pilsētas egles iedegšana. Ziemas pasaka ar pārsteiguma 
    tēliem, tējas dzeršana un mielošanās ar Ziemassvētku gardumiem
16.XII 16.00 Adventes koncerts, piedalās A. Jankovskas mūzikas studijas audzēkņi
26.XII 15.00 radošā apvienība Kling klang, esam klāt ielūdz uz pasākumu
    Ziemassvētki rūķu ciemā

Liepupē
 Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde Mūspusē

 Liepupes pagasta tautas namā Duntes Mežgravās (darbdienās no plkst. 8 līdz 17) 
 un krogā Meke (katru dienu no plkst. 10 līdz 20)
16.XII 14.00 Duntes Mežgravās Liepupes senioru balle. Koncerts. 
    Piedalās tautas nama un skolas pašdarbnieki. Saviesīgā daļa kopā 
    ar muzikantu Jāni Lucānu. Ieeja brīva. Lūdzam pieteikt galdiņus 
    pa tālruni 64023932 vai tautas namā
21.XII 14.00 krogā Meke Ziemas saulgrieži. Pasākums ģimenēm kopā ar tradīciju 
    kopu Skale. Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas, atrakcijas.
24.XII 17.30 Liepupes baznīcā kora Pernigele Ziemassvētku koncerts.
   18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26.XII 10.00 Duntes Mežgravās Ziemassvētku eglīte mazajiem liepupiešiem 
    Ziemassvētki Rūķu ciemā - radošās apvienības Kling klang, esam klāt 
    teatralizēta rotaļu programma. Ieeja brīva. 
    Paciņas bērniem lūdzam pieteikt tautas namā
29.XII 16.00 Duntes  Mežgravās sarīkojums Labo darbu balva. Balvu pasniegšana. 
    Koncerts. Ieeja brīva. Aicināti visi!

Salacgrīvas kultūras namā
3.XII 19.00 izrāde Lauva ziemā. Karaliskās ģimenes karaliskas kaislības. 
    Vēstījuma centrā ir Britānijas valdnieku pāra – karaļa Henrija II 
    Plantageneta un viņa nežēlastībā kritušās sievas Akvitānijas Eleonoras 
    skaudrais romāns, kurā cieši savijas mīla un naids. Pāri visam 
    cietsirdīgās spēles par varu - kam – trim dēliem, vai karaļa mīļākajai, 

    Francijas princesei - atstāt mantojumā troni.
    Ieeja līdz 29. novembrim Ls 5, pērkot kopā ar biļeti izrādei 
    Balkona ragneši, Ls 4, no 29. novembra līdz 3. decembrim - Ls 7
7.XII 18.00 kino Cilvēki tur. Jans kopā ar draugu Krekeru cīnās par savu vietu 
    skarbajā mikrorajona pasaulē, viņu kontā jau ir vairākas zādzības un citi 
    likumpārkāpumi. Pēc tikšanās ar Sabīni, skaistu meiteni no pārtikušas 
    ģimenes, Jans vēlas mainīt dzīvi un meklē ceļu uz labāku sabiedrību. 
    Taču izrādās, ka pievienoties zelta jaunatnei nav tik vienkārši – viņa 
    cerības uz mīlestību un jaunām iespējām draud sabrukt, un šķiet, 
    ka šajā dzīvē viņš var paļauties tikai pats uz sevi.
    Ieeja - Ls 1
9.XII 16.00 pilsētas egles iedegšana Bocmaņa laukumā 
      piparkūku cepšana
      rūķu parāde
      saldumi no salaveča maisa.
12.XII 15.00 izrāde bērniem Tāltālā meža karnevāls. Notikumi norisinās tāltālā 
    meža karaļvalstī, kuras iedzīvotājs ir arī Šreks. Kā katru gadu, arī šoreiz 
    karalis rīko ikgadējo rudens karnevālu. Šo notikumu izmanto hercogs 
    Ludvigs, lai īstenotu savus plānus – sagrābtu varu karaļvalstī. 
    Ieeja - Ls 2
14.XII 18.00 Salacgrīvas, Limbažu un Alojas mūzikas skolas koncerts 
    Dažādu laiku dejas. Ieeja brīva
16.XII 16.00 Ziemassvētku sajūtas neizteicamās... Salacgrīvas kultūras nama 
    teātra studija Visa veida versijas
22.XII 14.00 Ziemassvētku pasākums novada pensionāriem 
26.XII 13.00 radošā apvienība Kling klang, esam klāt ielūdz uz teatralizētu 
    Ziemassvētku rotaļu programmu bērniem Ziemassvētki rūķu ciemā. 
    Jūs sagaidīs jaukie rūķi un Ziemassvētku vecītis.
    Ieeja Ls 4. Ielūgumus iegādāties kultūras namā līdz 20. decembrim
31.XII 23.50 LAIMĪGU JAUNO 2013. GADU! laukumā pie kultūras nama
    domes priekšsēdētāja D. Strauberga apsveikums, svētku salūts
1.I   0.30  Jaungada balle – spēlē grupa Bruģis - kultūras namā.
    Ieeja Ls 2


