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Sakoptības konkurss Salacgrīvas novadā

Ciemoties Tūjā pie Ojāra Kiršteina (vidū) vienmēr ir interesanti

18. septembrī novada konkursam Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2015
pieteiktos īpašumus apskatīt un izvērtēt devās šī konkursa vērtēšanas komisija. Šogad
tās dalībnieki bija novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, galvenā arhitekte Ineta Cīrule,
teritorijas plānotāja Vineta Krūze, ainavu
arhitekte Līga Apsīte, deputāte Lija Jokste,
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona
Jēkabsone, Liepupes pagasta pārvaldnieks
Aivars Ilgavīzis, novada kārtībniece Gunita Bisniece. Vērtēšanai pievienojās laikraksta Auseklis žurnāliste Aija Sedliņa.
Vērtēšanu komisija sāka ar sabiedrisku
objektu - bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu Ainažos. Iestādes vadītāja Ilona Balode
komisijai izrādīja priekšpagalmu un bērnu
atpūtas laukumu. Ar interesi klausījāmies
dakteres stāstu par dobi, kurā zied puķes
Holandes karoga krāsās. Dobe kādreiz
veidota kā draugu valsts kontūra, tagad tā
vienkāršota, atstājot vien sarkanbalti zilo
krāsu.
Pēc slimnīcas teritorijas apskates devāmies uz blakus māju Valdemāra ielā 48.
Savu dārzu izrādīja saimnieks Ārijs Gobiņš un, staigājot pa skaisti kopto teritoriju, ik pa brīdim radās sajūta, ka atrodamies
kādā no Austrijas ciematiem.
Tālāk komisija devās apskatīt un vērtēt
divas daudzdzīvokļu mājas - Krišjāņa Barona ielā 3 un Valdemāra ielā 93. Kamēr
gaidījām biedrības Zaļā māja pārstāvi Daigu Tomsoni, izstaigājām pagalmu un priecājāmies par ziedošajām puķēm podos un
dobēs. Ar lepnumu Daiga stāstīja par jau
padarīto un nedaudz ieskicēja arī nākotnes
ieceres. Prieks par mājas iedzīvotājiem,
kuri savu brīvo laiku pavada, labiekārtojot
daudzdzīvokļu mājas apkārtni! Kad ieradāmies Valdemāra ielā 93, lija, tālab skatīt
pagalmu īpaši negribējās, bet, mājas vecākās Līgas Liepiņas pārliecināti, devāmies
īsā pastaigā. Labiekārtots pagalms, glīti
sakrāmēta malka, jauka atpūtas vieta un
mājas iedzīvotāju vēlme strādāt - to mēs
redzējām un sajutām, vērtējot šo pagalmu.
Ainažu pusē viesojāmies arī lauku sētā
Jaunbranti. Kopā ar saimnieci Daci Jankovsku priecājāmies par pārdomāti plānoto dārzu un, ieraudzīdami baravikas zem
pagalma ozola, aizmirsām par lietu un

Vērtēšanas komisija ekskursijā uzņēmumā Ardagh Metal Packaging Latvia, no kreisās uzņēmuma vadītājs Uģis Jēgers

slapjajām kājām. Uzcienājušies ar
plūmēm, devāmies tālāk.
Restorāns Pļavas durvis klientiem vēra pavisam nesen, un piedalīšanās novada sakoptības konkursā ir apsveicama. Īpašnieki
Jānis un Lauris Turki ne tikai izrādīja mums restorāna iekšpagalmu,
bet iepazīstināja ar restorānu un
parādīja topošās viesnīcas telpas.
Šeit noteikti jāiegriežas, lai baudītu maltīti mierīgā gaisotnē un priecātos par skaisto un labiekārtoto
dārzu, par kura esamību, piestājot
pie restorāna, nekas neliecina.
Šogad konkursam pieteikts uzņēmums Ardagh Metal Packaging
Latvia, un tā valdes priekšsēdētājs
Uģis Jēgers komisiju sagaidīja pie
uzņēmuma durvīm. Glīti kopts
zālājs, norādes par uzņēmumu
un labiekārtota stāvvieta, ko gan
vēl vajag pie ražošanas objekta?
U. Jēgers ne tikai pastāstīja, bet arī Īpašuma Valmieras ielā 19 Salacgrīvā saimniece Liene Meinerte (no labās) rāda savu dārzu un stāsta
parādīja (izvedot ekskursijā) uz- par to
ņēmuma ražotnes. Paldies par to!
Salacgrīvā vēl vērtējām savrupmājas ģimene, citādi nemaz nevarētu tikt galā ar Krāšņi ziedošas puķes pie mājas norādes,
Sila ielā 27a un Valmieras ielā 19. Ginta darbiem dārzā, tīrumā un mājās.
pavasarī stādītie ceriņi un laipnās mājas ieCielava sagaidīja mūs kā senus draugus un
Vienmēr prieks būt Ojāra Zigurda Kir- dzīvotājas Ināra Kotļerova un Maiga Marpēc neliela cienasta ar interesi apskatījām šteina daiļdārzā Liedaga ielā Tūjā. Šoreiz tinsone paliks prātā pēc šīs mājas apciemodārzu. Pārdomāts plānojums, interesanti Kiršteina kungs mums stāstīja un rādīja juma.
nodalīts sakņu dārzs un vasaras virtuve! akmeņu un koku enerģijas, šķiet, viņam ir
Laiks paskrēja nemanot, un jau vēlā
Jābrīnās par cilvēku izdomu, zināšanām un stāsts par katru no augiem un akmeņiem. pēcpusdienā komisija devās mājup, lai,
darba spējām! Nav viegli pēc kārtīgas dar- Šķiroties īpašu dāvanu saņēma novada katrs izliekot vērtējumu, paustu savu vieba dienas turpināt strādāt dārzā...
ainavu arhitekte Līga - tā ir fotogrāfija ar dokli par šajā dienā redzēto.
Valmieras ielas māju saimniece Liene latvju zīmēm un īpašu labvēlīgu enerģiju.
Pavisam drīz, jau 24. oktobrī Ražas balMeinerte pastāstīja, kā no applūdušas pļaSavrupmājas Kāpu ielā daiļdārzs pie- lē Liepupē notiks novada sakoptāko sētu
vas gadu laikā izveidots krāšņs un labie- dalās konkursā ne pirmo gadu, un šoreiz konkursa rezultātu paziņošana un labāko
kārtots dārzs, kurā pietiek vietas visiem - mums to parādīja kaimiņiene Ināra Spal- apbalvošana nominācijās Lauku sēta, Savgan cilvēkiem, gan saimnieku mīluļiem ve. Angļu stilā iekārtotais dārzs ar pārdo- rupmāja pilsētā vai ciemā, Uzņēmums vai
suņiem.
mātām atpūtas vietiņām tā vien aicina uz sabiedrisks objekts un Daudzdzīvokļu māMērojot ceļu uz Liepupi, piestājām Ska- mirkli uzkavēties un priecāties par dārza jas - māju kooperatīvi. Ar naudas balvām
rās Lāņu pusē, kur saimnieces Līgas Bo- burvību.
katrā nominācijā apbalvos pirmo trīs vietu
rozdinas dēli Aleksis un Dāvis iepazīstināLiepupē vēl apskatījām divas daudz- ieguvējus, piešķirot 1. vietai 140, 2. - 100,
ja komisiju ar dārzu un cienāja ar plūmēm dzīvokļu mājas - Liepupi 26 un Sniedzes. 3. - 70 eiro un 50 eiro speciālbalvu. Ar
un āboliem. Plašums, brīvība un miers, tā Kārtīga norāde skaidri vēstīja, ka esam pie goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo
trijos vārdos var teikt par šīm mājām un Liepupes 26, un mājas iedzīvotāja Ērika pirmo vietu ieguvējus.
dārzu.
Brože izrādīja pagalmu un stāstīja par paVērtēšanas komisijas locekļi visi kā
Liepupes pusē vispirms viesojāmies darīto mājas siltināšanā un pagalma labie- viens atzina, ka šādi konkursi ir vajadzīgi.
Stūrīšu mājās. Saimnieki Dzidra un Pau- kārtošanā. Savukārt Sniedzēs priecājāmies Liels prieks redzēt, cik strādīgi, izdomas
lis Ločmeļi, nedaudz samulsuši, izrādīja par glīti iekārtoto mājas priekšpagalmu un bagāti un radoši cilvēki dzīvo mūsu novamums savu dārzu, dīķi un vareno ķirbju uzzinājām, ka dārzs, kurā aug dārzeņi, vi- dā!
lauku. Skaidrs ir viens - šeit strādā visa siem ir kopīgs - katram pa divām vagām.
Ilga Tiesnese
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Par novadā notiekošo

Par to, kas šobrīd notiek un tuvākajā laikā plānots pašvaldībā, stāsta
novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs.

Daudzi noteikti ir ievērojuši, ka sākušies remontdarbi degvielas uzpildes
stacijā Statoil Salacgrīvā. Pašvaldībai šis
uzņēmums vienmēr bijis viens no labākajiem sadarbības partneriem. Noteikti esat
pamanījuši, ka ārā pie degvielas uzpildes
stacijas ir uzstādīti galdiņi un soliņi, veikts
remonts iekštelpās, arī autoostā, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā. Tagad notiek
darbi stacijas teritorijā - tiks asfaltēti laukumi, sakārtota apkārtne, uzstādīti jauni
apgaismes ķermeņi, nodalītas divas joslas
transportam - atsevišķi autobusiem piebraukšanai un smagā autotransporta stāvēšanai. Līdz šim automašīnas bieži vien
bija nostājušās tā, ka autobusi nevarēja izbraukt. Tagad tiks paplašināta josla uz tirgus pusi smagā autotransporta stāvēšanai.
Kravas mašīnām būs vieta stāvēšanai un
beidzot būs atrisināts stāvvietu jautājums,
degvielas uzpildes stacija nebūs pārpildīta,
un šosejas pretējā pusē zem aizlieguma zīmes vairs nestāvēs mašīnas.Gribu uzslavēt,
ka Statoil ar toleranci attiecas pret pilsētu,
un kopīgiem spēkiem mēs šo teritoriju sakārtosim. Pašvaldība kopā ar Statoil risina
jautājumu par Lazdu ielas sakārtošanu. Tā
ir vieta, kas ved uz tirgu un kur šobrīd ir
nobradāta apmale, bet pavisam drīz tur būs
bruģēta ietve. Cilvēki, nešķērsojot brauktuvi, varēs nokļūt tirgū un tālāk uz Tirgus
ielu. Statoil būs arī labiekārtojuma elementi atbilstoši pilsētas videi.
Kopā ar uzņēmējiem esam īstenojuši
vairākus mazus, bet nozīmīgus projektus
vides pieejamības un sakārtotības jomā viens no tiem ir kopā ar Starprajonu zvejnieku kooperatīvo biedrību jeb Salacgrīvas tirdzniecības uzņēmumu sakārtotais,
nobruģētais Pērnavas ielas gals jeb Kalna
iela tieši pretī luterāņu baznīcai. Šādi kopīgi pašvaldības un uzņēmēju projekti ir
labs piemērs, kā mēs varam labiekārtot
pilsētu.
Nākamajā gadā plānojam izstrādāt nolikumu par pašvaldības līdzfinansējuma

piešķiršanu ēku fasāžu sakārtošanai. Šāda
pieredze Latvijā ir, un šādi darbi uzlabotu
pilsētas izskatu.
Nākamā gada budžetā pašvaldība lielu
akcentu liks uz Ainažu, Salacgrīvas pilsētas un Liepupes ciema sakārtošanu. Ir beigušies lielie rakšanas darbi ūdenssaimniecības un kanalizācijas projektos, beidzot
varam domāt par teritorijas sakārtošanu.
Nākamā gada aprīlī Lielajā talkā plānojam akciju, lai sakārtotu Jahtu laukumu.
Līdz lieliem projektēšanas un būvniecības
darbiem nākotnē plānojam iekārtot tajā
atpūtas parka pļavu. Šobrīd mūsu novada
ainavu arhitekte Līga Apsīte izstrādājusi
skici, kā tas varētu izskatīties. Aicināsim
iedzīvotājus ziedot augus, un visi kopīgi
talkas laikā iekārtosim šo parku - pļavu.
Cilvēki varēs ziedot laukumam un pilsētai
konkrētus, pēc plāna stādīšanai paredzētus
augus. Ir ideja, ka uzņēmēji, uzstādot soliņus, Jahtu laukumā varētu iekārtot savu
atpūtas vietu.
Šī mēneša beigās noslēgsies tilta pār
Salacu remonts. Ir veikti tilta stiprināšanas
darbi, sakārtotas šuves. Lai uzlabotu tilta
drošību, atsevišķās vietās remontēti balsta
stiprinājumi. Kopā ar pilsētas mākslinieci-ainavu arhitekti ir izstrādātas skices un
pasūtīti jauni apgaismes ķermeņi uz tilta.
Tie būs veclaicīgā stilā, bet modernā izpildījumā, tiem piemēroti būs arī jaunie
apgaismes stabi. Piemeklējam lietas, kas
uzlabos tilta vizuālo izskatu, būs mums
vecais - jaunais tilts, kas līdz 2020. gadam
gaidīs lielos rekonstrukcijas darbus. Atjaunotas būs arī margas, lai tās izskatītos
pievilcīgākas. Margas ir norūsējušas un
pēc ekspertu atzinuma neatmaksājas tās ne
tīrīt, ne krāsot, meklējam variantu, kā tās,
vecas būdamas, varētu izskatīties eleganti. Betona sieniņas un gājēju celiņi netiks
betonēti, špaktelēti vai asfaltēti, jo visas
konstrukcijas ir tā pārsātinātas ar sāli, ka
darbiem nebūs nekāda efekta, asfalta uz
gājēju ietvēm nebūs, jo tilts pēc nestspējas
ir sasniedzis savu maksimālo slodzi. Galējie darbi būs pabeigti nākamā gada jūlijā,
jo esošajam segumam pāri klās bitumena
mastikas un šķembojuma aizsargkārtu, bet
to var darīt tikai siltos laikapstākļos, atbil-

Notiek remontdarbi Statoil Salacgrīvā

Trotuārs Kalna ielā Salacgrīvā - labs paraugs pašvaldības un uzņēmēja sadarbībai

stoši tehnoloģijai. Uz to laiku tilta margām
būs rotājumi, lai tilts būtu vizuāli pievilcīgāks. Vecs, bet simpātisks tilts, tāds ir
mūsu šā brīža mērķis. Tilts auto plūsmai
abos virzienos būs atvērts septembra beigās, jaunie apgaismes ķermeņi darbu sāks
oktobra sākumā.
Turpinām jau pirms desmit gadiem
aizsākto un šogad uzstādīsim energoefektīvus apgaismes ķermeņus pie Liepupes
baznīcas. Nākamajā gadā plānojam izgaismot Ainažu baznīcu. Manuprāt, ir skaisti
diennakts tumšajā laikā izgaismot mūsu
dievnamus. Aicinām cilvēkus iesaistīties
šī projekta realizācijā un ziedot baznīcu
izgaismošanai!

Nākamā gada budžetā atvēlēsim līdzekļus vides pieejamības jautājumu risināšanai. Jau šobrīd apsekotas ielas un
vietas, kurās ir apgrūtināta pārvietošanās
ar velosipēdiem, bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ne pārāk sen pie mums strādā ainavu
arhitekte - māksliniece Līga Apsīte, kura
plāno teritorijas labiekārtošanas darbu
visā novada teritorijā. Jau šobrīd viņa
domā, ko darīt nākamā gada Lielās talkas
laikā. Esam uzrunājuši pārvaldniekus apzināt talkā darāmos darbus, kas, iepriekš
plānojot skices, augus un naudu, būtu nepieciešams labiekārtošanai. Ierosinājumus
gaidīsim arī no ciemu vecākajiem.

Izglītības un zinātnes ministre Salacgrīvā

Novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (no kreisās) izglītības un zinātnes
ministrei Mārītei Seilei stāsta par jūras siltuma projektu. Sarunā piedalījās vidusskolas
direktors Eduards Ādmīdiņš un ministres komunikāciju konsultante Ilze Salna
Sarunā ar skolēniem ministre vēlējās uzzināt, kas būtu jāmaina un jāuzlabo izglītības
sistēmā un kādi ir jauno salacgrīviešu nākotnes plāni

11. septembrī Salacgrīvas vidusskolā
viesojās izglītības un zinātnes ministre
Mārīte Seile. Viņa tikās ar novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, vidusskolas direktoru Eduardu Ādmīdiņu,
12. klašu skolēniem un skolotājiem, apmeklēja dažus mācību kabinetus.
Savu vizīti Salacgrīvas vidusskolā ministre apvienoja ar piedalīšanos konsultatīvās padomes Izglītība visiem sanāksmē,
UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā un nevalstisko organizāciju forumā,
kas notika Ziemeļvidzemes biosfēras re-

zervāta administrācijas ēkā. Viņa sacīja:
- Grēks būtu braukt ārpus Rīgas un neapmeklēt kādu skolu.
Tiekoties ar novada un skolas vadību,
visplašāk tika pārrunāts jaunais pedagogu atalgojuma modelis, kas satrauc visus
izglītības sistēmā strādājošos. Ministre
gan aicināja neļauties emocijām, viņa par
galveno uzskata, ka bērniem laukos jābūt
spēcīgām vidusskolām. - Neredzu nevienu
valsti pasaulē, kas spēj uzturēt spēcīgas
vidusskolas ar mazu bērnu skaitu. Lai tur
būtu pienācīgas, piemēram, ķīmijas labo-

ratorijas, apmācība.
Pēc tam ministre vidusskolas aktu zālē
tikās ar 12. klašu skolēniem un skolotājiem, lai uzklausītu viņu viedokļus par izglītības sistēmu, par to, ko skolā vajadzētu
mācīt, par attieksmi pret sporta stundām
un plānotajiem obligātajiem eksāmeniem
fizikā un ķīmijā. Skolēni apstiprināja ministres viedokli par nepieciešamību pēc
kompetencēs balstītas mācību programmas, jo skolēnu vēlmes bija visai praktiskas - iemācīties, kā nomaksāt rēķinu, kā
nopirkt māju, slēgt īres līgumu, izprast,
kas jādara, lai paņemtu studiju kredītu, sameklētu darbu.

Nobeigumā ministre aicināja skolēnus
sekot norisēm politikā, pašiem iesaistīties,
būt aktīviem, jo politiku veido un lēmumus pieņem cilvēki, nevis kaut kādi tie
cilvēki televizorā. Viņa apliecināja - ja ir
vēlēšanās, var daudz ko mainīt.
Atvadoties ministre ierakstīja novēlējumu skolas viesu grāmatā: - Cienījamie
skolotāji, skolēni, vecāki! Lai jūsu skola
iedod bērniem drosmi izvirzīt augstus mērķus, zināšanas un prasmes tos sasniegt un
uzņemties atbildību par savu rīcību! Lai
skolotājiem gandarījums par savu ikdienu
un sadarbīga vide!
Ilga Tiesnese
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Tūrisma informācijas tirgus
Gulbenē
19. septembrī Vecgulbenes muižas
parka teritorijā norisinājās 2. tūrisma informācijas tirgus, ko ar savu dalību pirmo gadu papildināja arī tūrisma klasteris
Saviļņojošā Vidzeme. To šoreiz pārstāvēja
trīs piekrastes novadi - Carnikavas, Limbažu un Salacgrīvas.
Agrā sestdienas rītā, iebraucot Gulbenē, viss šķita mierīgs un ikdienišķs, bet,
tuvojoties Vecgulbenes muižas parkam,
nevarēja nepamanīt rosīšanos un tūrisma
informācijas centru (TIC) cītīgo gatavošanos viesu sagaidīšanai un iepazīstināšanai
ar savu novadu, tā labākajiem tūrisma piedāvājumiem un aktualitātēm.
Pārstāvot Saviļņojošo Vidzemi, katra
TIC darbinieki prezentēja aktuālākos tūrisma piedāvājumus un stāstīja par sava
novada aizraujošajiem objektiem. Salacgrīvas TIC nesen izveidotais tūrisma piedāvājums Laivosipēdošana raisīja lielu
interesi, galvenokārt uzrunājot aktīvā un
dabas tūrisma mīļotājus, kas bija gatavi ne
vienu vien nedēļas nogali pavadīt braucienā ar velosipēdu un laivas braucienā lejā

Salacgrīviešu jaunā recepte šprot-uši
vienaldzīgu neatstāja nevienu

pa Salacu. Tā kā tuvojas Nēģu svētki Salacgrīvā, daudz tika stāstīts par provizorisko šī gada svētku programmu. Salacgrīvas
novada tūrisma meitenes tirgus apmeklētājus aicināja piedalīties jautrā spēlē, kurā
bija iespējams apgūt seno laiku nēģu zvejniecību vecvārdus.
Protams, neizpalika arī mūsu pašu pilsētas gardumi - Lienes konditorejas gardo
Dabas maizi ar Brīvā viļņa šprotēm pa-

sniedzām kā šprot-uši jeb populārā japāņu
ēdiena suši latviešu versiju. Šis piekrastes
sveiciens tirgus apmeklētājiem šķita gan
uzjautrinošs, gan gards. Tikmēr Sandis no
Carnikavas TIC parūpējās, lai pasākuma
apmeklētāji varētu nogaršot Carnikavas
nēģi.
Tuvojoties 2. tūrisma informācijas tirgus noslēgumam, tika izlozēta vieta, kur
notiks nākamais tirgus. Gulbenes novads
stafeti nodeva tieši Saviļņojošajai Vidzemei, kurai būs gods rīkot 3. tūrisma informācijas tirgu un uzņemt pie sevis Latvijas
novadu tūrisma pārstāvjus. Pēc tūlītējas
Saviļņojošās Vidzemes TIC tikšanās pieņemts lēmums nākamgad šo tirgu organizēt Saulkrastos.
Šajā dienā Carnikavas, Limbažu un
Salacgrīvas novadu pārstāvētās Saviļņojošās Vidzemes informāciju meklējuši un
no Vidzemes piekrastes uz Gulbeni līdzpaņemtos dažādos gardumus nomēģinājuši vairāk nekā 200 tūrisma informācijas
tirgus apmeklētāju.
Salacgrīvas novada TIC

Jubilejas Positivus festivāls
notiks 15., 16. un 17. jūlijā

Nākamā gada 15., 16. un 17. jūlijā notiks jau 10. Positivus festivāls Salacgrīvā,
kas 3 dienas pulcēs ievērojamus māksliniekus un vairākus desmitus tūkstošu apmeklētāju no daudzām pasaules valstīm,
lai kopīgi nosvinētu festivāla desmitgadi.
Par godu jubilejai no 21. septembra tikai
10 dienas biļetes uz festivālu nopērkamas
par īpašu cenu.
10 gados festivāls kļuvis par lielāko
brīvdabas populārās mūzikas un mākslas
festivālu Baltijā. To apmeklē 30 000 cilvēku, gandrīz trešdaļa festivāla viesu uz
Latviju brauc no ārzemēm - Igaunijas,
Lietuvas, Apvienotās Karalistes, Vācijas,
Somijas, Nīderlandes un citām valstīm.
Festivāla pastāvēšanas gados tajā uzstājušās tādas zvaigznes kā Robert Plant,
Muse, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, Manic Street Preachers, James,
Moby, Sinéad O’Connor, Prāta vētra un
daudzi citi ievērojami ārzemju un pašmāju
mākslinieki.
Positivus festivāla augstvērtīgā pro
gramma un draudzīgā atmosfēra novērtēta
arī starptautiski. Festivāls ticis iekļauts da-

žādos starptautiski nozīmīgos festivālu topos, par to rakstījuši daudzi prestiži izdevumi, tostarp National Geographic (US),
The Guardian (GB), NME (GB), Gaffa
(DN), Clash (UK), Faze Mag (DE). The
Wall Street Journal (US) šogad iekļāvis
Positivus festivālu starp desmit nozīmīgākajiem festivāliem pasaulē: - Nesteidzīgi
klīst pa pasaku mežiem, kuros iekārti šūpuļtīkli, un lampiņu izgaismotām kāpām
vien dažu soļu attālumā no Baltijas jūras.
Šis idilliskais festivāls Salacgrīvā ir viens
no labākajiem Eiropas festivāliem ar tā
nesteidzīgo noskaņu un lielisko programmu.
Festivāla rīkotājs Ģirts Majors: - 10 ga
du jubileja pienākusi ātrāk, nekā mēs varējām iedomāties. Visvairāk mēs gribētu
šo festivālu sarīkot kā lieliskus mūzikas
svētkus pašiem uzticamākajiem festivāla
apmeklētājiem. Mums ir padomā daudz
ideju, un ļoti ceru, ka tās izdosies realizēt.
- Šo desmit gadu laikā festivāls «Positivus» ir izveidojis augstas kvalitātes standartu festivālu kultūrai Latvijā, kļūstot par
vienu no nozīmīgākajiem Baltijas reģiona

mūzikas dzīves notikumiem. «Lattelecom»
jau trešo gadu ir «Positivus» galvenais
partneris, kas ar tehnoloģiju palīdzību pagarina festivāla noskaņu. Jubilejas gadā
gādāsim, lai līdz pat festivāla dienai ar
kanāla 360TV starpniecību atskatītos uz
«Positivus» 10 gadu pieredzi, kā arī meklēsim jaunos talantus, kuri varēs kāpt uz
festivāla skatuves Salacgrīvā, - jubilejas
ieceri apraksta Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
Biļetes no 21. septembra bez papildu komisijas maksas var iegādāties
www.positivusfestival.com un Biļešu servisa tīklā.
Tikai 10 dienas līdz 30. septembrim
3 dienu biļešu cena - 55 eiro, 3 dienu ar telts
vietu biļešu cena - 63 eiro. No 1. oktobra
3 dienu biļešu cena - 65 eiro, 3 dienu ar
telts vietu - 73 eiro.
Festivāla galvenais partneris ir Lattelecom, kas veido vienīgo festivālam
veltīto TV kanālu Eiropā - 360TV Positivus un norises vietā nodrošina mūsdienu tehnoloģijas. Papildu informācija www.positivusfestival.com.
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Salacgrīvas
novads
tīmekļa
vietnēs
internetā

Daudzi noteikti zina, ka Salacgrīvas
novadam ir sava mājaslapa www.salacgriva.lv un lietotāja konti YouTube un
Twitter.
Pirmā Salacgrīvas mājaslapa tapa
2001. gadā, un kopš tā laika tā vairākas
reizes pārstrādāta un uzlabota. Pēdējā
www.salacgriva.lv lapas versija tapusi šī
gada janvārī. Pētot Google Analytics datu
vietnes atspoguļoto statistiku, esam secinājuši, ka audzis mājaslapas apmeklētāju
skaits. Laikā no 2013. gada 1. septembra
līdz 2014. gada 31. augustam mājaslapa
apmeklēta 197 970 reižu, bet laikā no
2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada
31. augustam jau 214 534 reizes, t.sk. no
mobilajām ierīcēm - 24 927 reizes. No
pērnā gada 1. septembra līdz šā gada
31. augustam lapai bijuši 799 275 skatījumi (vairāki vienā apmeklējumā), tas ir
vidēji 2189 dienā.
Interesants fakts - 58% lietotāju ir vīrieši, 42% sievietes. Visvairāk mājaslapu apmeklē jaunieši vecumā no 25 līdz
34 gadiem (33%), starp apmeklētājiem
27% ir jaunieši 18 - 24 gadu vecumā.
12% mājaslapas viesu ir vecumā no
45 līdz 54 gadiem, 5% no 55 līdz 64 gadiem un 5% vecumā virs 65 gadiem.
2013. gada 22. februārī dome izveidojusi lietotāja kontu YouTube vietnē,
kurā skatāms 171 video par Salacgrīvas novadu. To gada laikā apmeklējuši
un skatījuši 30 515 interesenti. Twitter
kontam @SalacgrivasDome, kas veidots 2011. gada 18. februārī, šobrīd ir
1021 sekotājs.
Visi šie dati liecina, ka daudzi salac
grīvieši un citur dzīvojošie cilvēki jaunumus par novadā notiekošo, aktualitātēm
un pasākumiem meklē un atrod Salac
grīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv, YouTube un Twitter kontos.
Interese par novadu interneta vietnēs
pieaug, un tas mūs priecē. Paldies visiem, kuri lasa, skatās, klausās un sazinās ar mums, izmantojot šīs saziņas iespējas.
Salacgrīvas novada domes
Informācijas nodaļa

Magnētu
dizaina
konkurss

Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) izsludinājis konkursu Salacgrīvas novads. Magnetizēts. Tā mērķis
ir atrast jaunu dizainu Salacgrīvas novada
suvenīram, kā arī mudināt iedzīvotājus
dalīties sajūtās par, viņuprāt, piemērotākajiem simboliem. TIC vadītāja Liene Tiesnese ļoti cer uz vietējo atsaucību un gaida
radošus, drosmīgus piedāvājumus. Piedalīties var visi novada iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma. Darbus vērtēs 5 vecuma
grupās. Vienu darbu izvēlēsies jauna magnēta noformējumam. Labāko zīmējumu
autori dāvanā saņems Salacgrīvas novada
suvenīru komplektu. Konkursa darbus var
iesniegt līdz 1. oktobrim. Nolikums TIC
mājaslapā www.visitsalacgriva.lv.
- Šobrīd magnēti ir vispieprasītākie
suvenīri - nelieli, lēti, turklāt daudzi tos
kolekcionē, - secina L. Tiesnese. Tūristi
aizvien vaicā pēc jauniem, neparastiem
dizainiem. Turklāt tas, ka magnētiņa zīmējuma autors būs vietējais iedzīvotājs,
noteikti būs pievienotā vērtība.
Linda Tauriņa,
«Auseklis»
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Ainažu bērni
rada un ilustrē
savus dzejoļus

Raiņa un Aspazijas gads pietuvojies
savai virsotnei - dzejnieka 150. dzimšanas dienai. Arī mēs, Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolas kolektīvs, 2. septembri pasludinājām par Dzejas dienu. Jau
aizvadītajā mācību gadā centāmies iepazīt abu dzejnieku dzīves faktus, studējām
darbu fragmentus, lasījām un mācījāmies
no galvas dzejoļus. Šoreiz Dzejas dienā skolēni kopā ar skolotājiem darbojās
8 radošās grupās. Virsuzdevums visiem
viens - iedvesmojoties no Raiņa dzejas, rudens vējiem, saules, zvaigznēm, septiņām
mūzikas notīm un košām puķēm, izdomāt
savu dzejoli, to ilustrēt un norunāt publikai. Sākumā darbs bija plānots ārā, katrai
grupai izvēloties vietu, kas uzmundrinātu radošo garu. Taču lietus noturēja mūs
klasēs, toties laiku un telpu veidoja iztēle,
kam nav robežu. To apstiprināja radītie
dzejoļi. Skumji un priecīgi kā par mākoni,
kas nozog debesis; cildinoši un mīļi - puķes ir skaistas, bet māmiņa, kas tās lasa,
ir košākā puķe; ikdienišķi - par grāmatām
un rudeni; satraucoši - par bailēm no jūras
dzīlēm un ugunsgrēka mežā; rotaļīgi un
delverīgi - par picu ar jūras garšu, vēju,
ko negaida viesos, un Vējoni, kuru gaida.
Līdz dienas vidum visas grupas ar darbu
bija lieliski tikušas galā - dzejoļi sacerēti,
ilustrēti, 3 - 4 vislabākie izvēlēti noslēguma brīdim. Pēc pusdienām atkal visi sanācām kopā zālē un klausījāmies, kā paši
bijām ietērpuši pasauli vārdos. Arī tajos,
ko darinājis Rainis.
Laikam taisnība tam gudriniekam, kurš
apgalvojis, ka ikviens latvietis ir dzejnieks, tikai vieni savus garadarbus publicē, citiem tie glabājas sirdī. Visi mūsu
jauno dzejnieku darbi apskatāmi izstādē
skolas vestibilā, bet pēcāk tiks apkopoti
grāmatā, ar ko interesenti varēs iepazīties
Ainažu pilsētas bibliotēkā. Atcerēsimies
Raiņa vārdus: - Nenogrimt mazajos darbos/Un ikdienā nezaudēt zvaigznes.
Modra Putna un Egita Repele,
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
skolotājas

Pirmā tikšanās

9. septembrī Liepupes bibliotēkā ieradās Liepupes vidusskolas bibliotēkas pulciņa dalībnieki skolotājas Sandras Zaķes
vadībā. Bērni iepazinās ar jaunajām Bērnu
žūrijas 2015 grāmatām. Vispirms novērtēja grāmatu vizuālo noformējumu - kura
grāmata uzrunā katru un kāpēc. Tad kopīgi pārrunājām lasīšanas maratona Bērnu
žūrija lasīšanas noteikumus un grāmatu
vērtēšanas iespējas. Tā kā jaunāko klašu
bērnu lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta, bērni lūgti iesaistīt arī vecākus Vecāku žūrijā 2015. Bērni ieklausījās
Raiņa dzejolī Grāmata un meklēja atbildi
uz jautājumu Kas visu izteic bez mēles?.
Katrs šī pasākuma dalībnieks saņēma grāmatzīmi ar atziņu par lasīšanas vērtību.
Turpmāk tās varēs izmantot, lasot izvēlētās grāmatas.
Uz drīzu tikšanos ar visiem lasīšanas
ekspertiem un viņu vecākiem Liepupes
bibliotēkā!
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

2015. gada 29. septembris

Jauka Salacgrīvas puses invalīdu
kopābūšana
29. augustā Salacas krastā Silvēveru
atpūtas vietā notika invalīdu biedrības Salaca 2015 sanāksme. Tajā piedalījās kupls
pulciņš invalīdu - 21 - ar pavadoņiem un
bērniem. Biedrības priekšsēdētājs Imants
Dambis iepazīstināja ar plānoto programmu un iecerētajiem pasākumiem.
Kopā atcerējāmies 26. jūnija pasākumu, kad notika starptautiskais festivāls
ceļošanā ar ratiņkrēsliem, kurā piedalījās
arī viesi no Lietuvas un Latvijas. Festivāla vadītāja Ginta Žemataite un Lietuvas
invalīdu sabiedrības prezidente Rasa Kavaliauskaite bija atsūtījušas pateicības rak
stus I. Dambim un Staņislavam Lontonam
par palīdzību un atbalstu pasākuma organizēšanā.
Pēc oficiālās daļas sekoja sporta aktivitātes un atpūta brīvā dabā. Vīrieši izmēģināja šaušanu ar gaisa šauteni. Veiksmīgais - Miervaldis Kukanovskis, 2. vietā
S. Lontons un Alberts Rebāns, bet 3. I. Dambis ar dēlu Aigaru. Šaušanā ar gaisa pistoli trāpīgāko šāvēju trijnieks - Jānis
Putniņš, Aigars Dambis un S. Lontons.
Pēc sporta sacensībām notika konkurss,
kurā klātesošajiem vajadzēja atbildēt uz
jautājumiem par savu Salacgrīvas novadu.
Tad arī nonācām pie secinājuma, ka vislabāk to pazīst Brigita Krolle, Ivars Lutāns
un Kārlis Tamisars, kuri saņēma biedrības
diplomus.
Pēc nodarbībām sēdāmies pie bagātīgi
klāta galda un mielojāmies ar Imanta ģimenes uz ugunskura vārīto garšīgo zivju zupu. Klausījāmies, kā dzied Rebānu
ģimene. Vēlāk dziedājām jau visi kopā,
akordeonu piespēlēja A. Rebāns un ritma
bungas - J. Putniņš. Visiem patika šī draudzīgā kopābūšana. Tāda bija iespējama,
pateicoties jaunievēlētajai Invalīdu biedrības vadībai, Dacei Dambei un pārējiem
aktīvistiem. Salaca 2015 savā pulciņā
gaida arī citus savus likteņbiedrus (inf. pa
tālr. 25435889 (LMT), 26067847 (Tele 2) Imants Dambis).
Dace Dambe

Invalīdu biedrībā Salaca 2015 apvienojušies cilvēki ar vienādām vēlmēm, interesēm un
vajadzībām un gaida jaunus biedrus. Pievienojies!

Imanta vārītā zupa pēc sporta sacensībām deva spēkus klausīties un pēc tam kopīgi
dziedāt ar Albertu Rebānu

Mazliet neparastās dzejas dienas
Septembris Latvijā ir Dzejas dienu
laiks. Šoreiz tas aizritēja kopā ar Raiņa un
Aspazijas vārdu, jo dzejniekiem svinama
150. gadskārta.
Salacgrīvas bibliotēka šogad,
sadarbojoties ar Latviešu fondu,
izstrādāja projektu Aspazijas
kaķi un Raiņa suņi. Šī projekta
ideja - interesantā veidā iepazīstināt bērnus un jauniešus ar
Aspaziju un Raini, viņu dzīvi.
Kā savu palīgu izvēlējāmies
visiem pazīstamu un iemīļotu
dzejnieku un izdevēju Uldi Ausekli, kurš
daudzus gadus rūpējas par izdevniecību
Garā pupa, kā arī par Raiņa un Aspazijas

muzeju. U. Auseklis projektā tiksies ar
bērniem, pusaudžiem, stāstīs par Raiņa un
Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi,
par muzejā uzkrātajām vērtībām.
Lai ieinteresētu jauno paaudzi,
izvēlējāmies stāstījumu veidot,
akceptējot Aspazijas mīlestību
pret kaķiem, kā arī Raiņa daiļradi saistībā ar suņiem.
Projekta pasākumu norises
vietas: Salacgrīvas un Ainažu
bērnudārzi, Svētciema un Korģenes bibliotēkas, Salacgrīvas
vidusskola un Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskola. Pirmā tikšanās ar U. Ausekli
notika Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamat-

skolā un Salacgrīvas vidusskolā 22. septembrī.
Vissirsnīgāko paldies sakām Latviešu
fondam no ASV, kas jau otro reizi mūs sadzird un dod iespēju realizēt mūsu sapņus
un ieceres. Pateicoties šī fonda atbalstam,
esam raduši iespēju mazliet sakārtot mūsu
dāvinājumu - plates, tās ierakstot diskos.
Tāpat sirsnīgs paldies Valdai Grinbergs,
Latviešu fonda aktīvo projektu lietvedei,
par padomiem projekta veidošanā un finanšu jautājumos.
Gunta Zeme,
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe,
bērnu literatūras centra vadītāja

Dzejas diena
Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskolā
22. septembrī, Raiņa un Aspazijas sumināšanas laikā, Salacgrīvas novada bibliotēkas projektā Aspazijas
kaķi un Raiņa suņi mūsu skolā viesojās dzejnieks Uldis
Auseklis un Latviešu Fonda pārstāvis Valdis Bērziņš.
U. Auseklis iepazīstināja bērnudārza Randa audzēkņus
un mūsu skolas skolēnus ar Raiņa un Aspazijas dzīves gājumu. Skandēja dzeju, kas bija veltīta dzejnieku
mīluļiem, pastāstīja par saviem kaķiem un dzejas tapšanas apstākļiem, demonstrēja savas dzejoļu grāmatas
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kā veltījums dzejas
dienai pie skolas zālājā visus priecēja rudens ziedu,
augļu un dārzeņu  izstāde Rudentiņš - bagāts vīrs.
Pirmklasnieku velte dzejas dienai

Daiga Tomsone,
direktora vietniece audzināšanas darbā
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Salacgrīvas novada domē izveidots
valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā,
lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē - tā ir priekšrocība, ko piedāvās valsts un pašvaldību vienotie klientu
apkalpošanas centri (VPVKAC).
Šī gada laikā šādu vienas pieturas pakalpojumu sniegšanas punktu izveide
sākta 89 pašvaldībās. Vienlaikus saglabāsies iespēja valsts iestāžu pakalpojumus
saņemt arī pašu iestāžu esošajās nodaļās.
Projekta mērķis ir ekonomēt iedzīvotāju
resursus, laiku, padarīt valsts iestādes un
pakalpojumus pieejamākus.
Šāds VPVKAC Salacgrīvā darbu sāks
1. oktobrī. Tajā iedzīvotāji varēs saņemt
gan pašvaldības, gan septiņu valsts ies-

tāžu - Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra, Valsts zemes dienesta un Lauku
atbalsta dienesta - pakalpojumus.
Klientu apkalpošanas centrs atradīsies
novada domes ēkas 1. stāvā, un klientus
apkalpos divas centra darbinieces. Finansējums šī centra izveidei ir no projekta
Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana. 85% no projekta finansē Eiropas
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
Salacgrīvas novada domes izpilddirek-

tors Kaspars Ķemers apliecina, ka  klientu
apkalpošanas centrā sniegs dažādu valsts
institūciju un pašvaldības pakalpojumus: - Cilvēkiem vairs nevajadzēs tērēt
laiku un braukt uz Limbažiem, Valmieru
vai Rīgu. Šajā centrā iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku
konsultācijas par valsts pakalpojumiem.
Iesniegt iesniegumu un konkrētā laikā
saņemt atbildi varēs tepat domē. Centra
darbinieki to reģistrēs domes vai valsts
institūciju dokumentu aprites sistēmā. Ja
būs nepieciešama domes speciālista konsultācija, iedzīvotājs dosies pie konkrētā
darbinieka.
Ilga Tiesnese

Remontdarbi Lauvu tautas namā
Augustā pabeigti remontdarbi Lauvu
tautas namā. To laikā no jauna ierīkots
ūdensvads un kanalizācija ar septiķi un
iesūcināmu laukumu. 2. stāvā uzstādīta
izlietne, sēdpods, ūdens sildītājs, demontēta sausā tualete un veikts tualetes telpas
kosmētiskais remonts. Bet siltinot bēniņus, uz esošā pārseguma izveidots koka
karkass un laipas ugunsgrēka dzēšanas
gadījumam, bēniņu pārsegums siltināts ar
beramo vati (ekovati), uzlikta celtniecības
plēve un nomainīta jumta lūka.
Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Aivars

Krūmiņš apliecināja, ka jumta siltināšana,
ūdens un kanalizācija šajā namā bija vajadzīga. - Darbus būvnieki veica labi un
tagad vairs nevar salīdzināt ar to, kā bija, - viņš teica.
Lauvu tautas nama vadītāja Indra Kauliņa priecīgi stāstīja, ka šis ir ilgi gaidīts
solis uz priekšu: - Beidzot mums ir normāla tualete un cilvēki var siltā ūdenī nomazgāt rokas. Tas, kas citviet ir pats par
sevi saprotams, tagad ir arī pie mums. Ļoti
ceru, ka arī no jumta siltināšanas būs labums, to gan jutīsim, tikai apkures sezonai
sākoties. Cerams, ka nebūs vairs jānes tik

daudz malkas un ilgi jākurina. Jau šobrīd,
iestājoties lietus periodam, lietus skaņa pa
metāla jumtu nav dzirdama, kļuvis stipri
klusāk.
Remontdarbus veica SIA Continium, to
kopējās izmaksas ir 13 350 eiro (pašvaldības finansējums).
Iepriekšējie darbi notika 2010. gadā,
kad Lauvu tautas namu rekonstruēja - tam
uzlika jaunu jumtu, siltināja sienas, uzklāja dekoratīvo apmetumu, nomainīja logus
un parādes durvis, izremontēja kāpņu telpu un 2. stāva gaiteni.
Ilga Tiesnese

Latvijas Pasts izdod pastmarku
Salacgrīvas bāka

Rīgā, pasta centrā Sakta 21. augustā notika
pirmās dienas zīmogošana pastmarkām Latvijas
bākas - Salacgrīvas bāka. Latvijas Pasts sērijā
Latvijas bākas izdevis jaunu pastmarku, veltītu
Salacgrīvas bākai. Šī ir jau desmitā pastmarka
sērijā Latvijas bākas. 2014. gadā tika izdota Ainažu bākai veltīta pastmarka.
Pastmarkas Salacgrīvas bāka nomināls ir
0,78 €, tirāža 100 000 eksemplāru. Pastmarkas
un aploksnes dizaina autore ir Arta Ozola-Jaun
arāja. Speciālā aploksne izdota 1500 eksemplāru tirāžā. Pastmarkas drukātas tipogrāfijā Baltic

Banknote (Latvija).
Salacgrīvas bāka atrodas Salacas labajā krastā, tā celta 1925. gadā kā četrstūrains balts tornis
ar sarkanu laternu. Bākas uguns augstums bija
8,4 m, bet virs jūras līmeņa 12,1 m. Bāka tika
uzcelta, jo daudzu sēkļu dēļ starp Salacgrīvu un
Ainažiem bija visā Rīgas līča piekrastē bīstamākais apgabals kuģošanai. Salacgrīvas bāka nedarbojas jau vairākus gadus un ir pārcelta no ostas teritorijas uz promenādi pašas Salacas krastā.
VAS «Latvijas Pasts»

Jauniešu biznesa plānu konkursa 11. kārta
Ar 1. oktobri būs izsludināta Jauniešu
biznesa plānu konkursa komercdarbības
uzsākšanai Salacgrīvas novadā 11. kārta.
Šajā konkursā savus projektus var iesniegt
Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no
18 līdz 25 gadiem. Konkursu rīko Salac
grīvas novada dome, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, konkursa rīkotāja pilnvarotā
kontaktpersona ir Dzintra Eizenberga.
Konkursa mērķis ir stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot
jauniešus sava biznesa sākšanai. Kon-

kursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt
līgumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu
saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem komersantu
izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai. Konkursa īstenošanai piešķirts
12 500 eiro finansējums, vienam uzņēmējam var piešķirt līdz 2500 eiro.
11. kārta tiek izsludināta no 1. oktobra līdz 10. novembra plkst. 17, kad plāns
jāiesniedz Salacgrīvas novada domē. Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāpiestrādā

pie bilances un naudas plūsmas, kas atbilstu konkursa nolikuma prasībām.
Jauniešiem konsultācijas projekta sagatavošanā piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi Māris Trankalis
(t. 29219410), Ilze Kalniņa (t. 29199299).
Ar konsultantiem iepriekš jāsazvanās un
jāvienojas par tikšanās laiku.
Dzintra Eizenberga,
Uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja

Uz jums es runāju - tiem, kas neaizmirst
(Rainis)
16. septembrī Ainažu bibliotēkā lasītāju klubiņa
Vārds dalībnieces atzīmēja dzejnieka, dramaturga, kritiķa un domātāja Raiņa 150. jubileju. Vairāk
nekā 100 gadu šī personība un viņa daiļrade bijusi
mēraukla latviešu literatūrā un sabiedriski politiskajā domā. Raiņa vārds ir ierakstīts Latvijas Kultūras kanonā, bet katrs no mums Raini iepazinis
citādāk un katram no mums ir sava attieksme pret
viņa darbiem. Vārda dalībnieces klausījās Krišjāņa

Valdemāra Ainažu pamatskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājas Modras Putnas stāstījumu par
Raiņa dzīves gājumu un darbiem. Klausītājas priecēja Modras lasītā Raiņa dzeja, kas rakstīta dažādos
viņa dzīves posmos. Par godu Raiņa 150. jubilejai
bibliotekāre Inga bija izgatavojusi īpašas galda kartes, ko saņēma katrs pasākuma dalībnieks.
Sanita Kānīte,
Ainažu bibliotēkas vadītāja

Raiņa 150. jubilejai
veltītos Krišjāņa
Valdemāra Ainažu
pamatskolas skolēnu
sacerētos un ilustrētos dzejoļus, apkopotus grāmatā, aicinām
apskatīt un izlasīt
Ainažu bibliotēkā.
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Pabeigti
būvdarbi Tallinas
šosejas posmā
no Svētciema
līdz Salacgrīvai

Pabeigti būvdarbi Tallinas šosejas
(A1) posmā no Svētciema līdz Salacgrīvai (81,3. - 87,1. km). Tas bija viens no
pēdējiem ES iepriekšējā plānošanas perioda (2007. - 2013.) projektiem, kas paredzēja autoceļa seguma pastiprināšanu,
izbūvējot reciklēta asfalta un ar cementu
saistīta šķembu maisījuma pamatus un
ieklājot trīs jaunas asfalta kārtas. Tika
atjaunots arī tilts pār Svētupi un caurtekas, sakārtota ūdens novades sistēma,
uzlabota satiksmes drošība un atjaunotas
sabiedriskā transporta pieturvietas.
Projektu izstrādāja SIA Projekts 3,
būvdarbus veica SIA Binders, to līgumcena bija seši miljoni eiro (ar PVN).
Būvdarbi uz Tallinas šosejas vēl turpinās posmā no Salacgrīvas līdz gandrīz
Igaunijas robežai (89,4. - 101,4. km), tur
darbu zonā pašreiz ir četri ar luksoforiem regulējami reversās kustības posmi
(tie ceļā pavadīto laiku var pagarināt līdz
pusstundai). Šos darbus paredzēts turpināt līdz novembra sākumam, kad sāksies
ziemas tehnoloģiskais pārtraukums. Tā
laikā satiksme būs atvērta visā ceļa platumā. Vienlaikus notiek Salacgrīvas novada pašvaldības pasūtītie tilta pār Salacu seguma remontdarbi. Arī tur satiksmi
regulē ar luksoforiem.
VAS «Latvijas Valsts ceļi»
Komunikācijas daļa

Brīvais vilnis
atsācis ražošanu

Akciju sabiedrība Brīvais vilnis ar
1. septembri atsākusi ražošanu. Kā zināms, uzņēmums maijā sakarā ar sarežģīto situāciju tirgū un izejvielas trūkumu
nolēma uz laiku apturēt ražošanu. - Esam
sākuši strādāt ar pilnu jaudu, - apliecina AS izpilddirektors Māris Trankalis.
Ražošanai patlaban izmanto jau iepriekš
uzkrātās zivis, top visdažādākie konservi. Darbā atgriezušies bijušie uzņēmuma strādnieki, kuri to vēlējās. Tiesa, tiek
slēgti terminētie darba līgumi. - Latvijas
zivrūpniekiem situācija tirgū nav optimistiska, pārstrādes nozare ir nobremzēta, tāpēc katrs nākamais solis tiek sperts
piesardzīgi, - izpilddirektors skaidro terminēto līgumu rašanās iemeslu. Nepieciešamības gadījumā tie ļaus pārtraukt
darba attiecības. - Patlaban galvenais ir
saglabāt uzņēmuma maksātspēju. Esam
norēķinājušies ar 90 - 95% kreditoru.
Pilnīgi droša skata nākotnē tomēr nav, jo
līdzšinējos tirgos ik pa laikam notiek kaut
kas nepatīkams, bet jaunie tik ātri, kā
gribētos, neatveras. Apliecinājums tam
ir kaut vai tas, ka jau maijā runājām par
uzņēmuma zemo startu, lai sāktu apgūt
cerēto Meksikas un Ķīnas tirgu, bet joprojām tiek kārtotas darījumu formalitātes.
Salacgrīvas produktu noiets turpinās
gan Amerikā, gan Mongolijā, tāpat Vidusāzijas valstīs un citviet, bet Krievijas
tirgus joprojām paliek slēgts. - Eiropa
pagarināja embargo pret Krieviju līdz
nākamā gada martam, un nav nekādu
cerību, ka tā varētu atvērt savas robežas
mūsu produkcijai, - secina M. Trankalis.
Neskatoties uz to, Brīvā viļņa pārstāvji
plāno tradicionāli piedalīties starptautiskā izstādē Maskavā un satikties ar sadarbības partneriem. - Politiskais lēmums
ir, ka viņi negrib redzēt mūsu konservus
Krievijā, bet izstādē, protams, piedalīties
nav liegts. Mēs taču maksājam par dalību! Oktobra beigās iecerēts arī brauciens
uz izstādi Ķīnā, tāpat jauna tirgus meklējumi Apvienotajos Arābu Emirātos.
Līdztekus tam uzņēmumā turpina izstrādāt jaunus produktus un iepakojumu.
Regīna Tamane, «Auseklis»
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Korģene svin svētkus

22. augustā Korģenē notika dubulti svētki, jo 70. jubileja bija Korģenes ciemam un
65 gadi, kopš te dibināts kolhozs Dzirkstele. Šajā svētku reizē Korģenē pulcējās gan
te dzimušie, augušie un dzīvojošie, gan tie,
kuri devušies tālākos ceļos, kā arī tie, kuri
strādājuši saimniecībā Dzirkstele.
Pasākuma vadītāja Pārsla Dzērve, sveicinot visus, sacīja: - Prieks jūs redzēt priecīgus, saposušos un laimīgus. Šodien ir
jubilejas reize Korģenei un «Dzirkstelei»,
bet mani nepamet sajūta, ka galvenais ir
satikšanās prieks. Jebkura vieta ir tik zaļa,
kopta, mīļa un dzīvotspējīga, cik stipri,
strādīgi un krietni ir šeit dzīvojošie cilvēki. Tieši tāpēc Korģene savos 70 nav zaudējusi savu pašbūtību, stiprumu un spēku.
Ne velti Korģene senos rakstos minēta jau
12. gadsimtā. Tāda tā ir un tādai tai būs
būt.
Korģeniešus svētkos sveica Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Korģeni iepazinu no
2001. gada. Esmu secinājis, ka cilvēki te
kļūst aktīvāki un enerģiskāki. Ja tā būs arī
nākotnē, tad Korģene attīstīsies, plauks un
augs. Tā ir brīnišķīga lieta, ja cilvēki vienā ciemā var vienoties kopīgam mērķim!
Jums neviens neko nav dāvinājis. Pēc jūsu
iniciatīvas ar domes atbalstu šeit daudz
kas mainījies - ir tapusi estrāde, stadions,
rotaļu laukums, top stāvlaukums. Tas ir
jūsu ideju un iedvesmas rezultāts. Katrs
pielicis roku, lai Korģene kļūtu skaistāka,
sakoptāka un interesantāka. Īpašu paldies
saku pašiem aktīvākajiem - ciema vecākajai Dacei Cīrulei, Gunitai Bisniecei, Aivim
Ķirsim un tiem, kuri cēluši šī ciema labklājību iepriekšējos gados.
Novada dome un biedrība Mēs Korģenei
sveica gados vecākos un pašus jaunākos
korģeniešus. Paldies par ieguldīto darbu
viņi sacīja Irinai Strencei, Bruno Līcītim,
kurš, saņemot dāvaniņu, pateicās visiem,
solot: - Līdz simts gadiem vēl vilkšu, bet
tad padomāšu… Pateicība tika Laimonim
Līcītim, Maldai Krogzemai, Lidijai Andersonei, Viktorijai Birkai, Vallijai Dārziņai,
Jausmai Skrīvelei, Elgai Cīrulei, Mirdzai
Pommerei, Jēkabam Vagaram, Miervaldim Dambim, Skaidrītei Cukmacei, Inesei
Lavrinovičai, Maigai Maculēvičai, Ernai
Neijai, Martai Blūmai, Gunāram Jurševicam, Gunai Auziņai, Leonīdam Dišleram,
Hermīnei Eglītei, Ļubovai Kravcovai un
Laimai Šēriņai. Mīļi sveicieni un laba vēlējumi arī pašiem mazākajiem korģeniešiem - Namejam Majoram un Enijai Jirgensonei.
Kad bija sumināti gados vecākie un jaunākie korģenieši, vakara vadītāja P. Dzērve
pārstāstīja Korģenei svarīgākos vēstures
faktus. Korģenes ciems izveidots 1945. gada 10. septembrī kā Valmieras apriņķa
Salacas pagasta ciems. No 1947. gada tas
ietilpst Limbažu apriņķī un no 1949. gada - Alojas rajonā, bet 1951. gadā Korģenei pievienots likvidētais Zonepes ciems.
Interesanta vēsturiska uzziņa ir par Alojas
rajona Korģenes ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteju. Tā sāka darboties 1945. gada 10. septembrī Valmieras
apriņķa Salacas pagastā un veica saimnieciskās, ekonomiskās un kultūras dzīves organizāciju, vadību un kontroli ciemā. Tajā
darbojās pienotava un bibliotēka. Izpildkomitejā 1960. gadā bija 20, bet 1965. gadā
25 deputāti, 4 pastāvīgās komisijas.
Salacas ciema bibliotēkā 1964. gadā bija
265 lasītāji un 7800 grāmatu. Ciemā šajā

Nepaguvu piefiksēt, bet uz jautājumu, kurš sirdī jūtas korģenietis, daudzu klātesošo rokas bija paceltas

laikā notika bērnības, pilngadības svētki,
sabiedriskās kāzas, jauniešu aizvadīšana
padomju armijā un arī sabiedriskās bēres.
Katra iedzīvotāju sēta abonēja laikrakstus
un žurnālus, bija vairāk nekā 200 radioaparātu, 20 televizoru, 7 personīgās automašīnas un 98 motocikli. Krājkasē 327 iedzīvotāji bija noguldījuši 64 465 rubļus.
1961. gadā 86 iedzīvotājiem Korģenē bija
vidējā un 2 - augstākā izglītība, piefiksēts
ir fakts, ka nav analfabētu. Fakti liecina,
ka 1970. gadā Salacas ciemā bija 1168 iedzīvotāji, 400 saimniecību, 237 apdzīvotas
vietas, tajās apvienotas Korģenes, Zonepes
un Svētciema ciema padomes.
Kā Korģene izaugusi šajos laikos, šobrīd vislabāk noteikti zina ciema vecākā
D. Cīrule, kura uzsvēra: - Paldies visiem
korģeniešiem, biedrībai “Mēs Korģenei”
un jo īpaši Salacgrīvas novada domei,
kas dara ļoti daudz, lai dzīve ciemā kļūtu
interesantāka un labāka. Vēsture nav ne
atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par
pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas
atmiņas. Novēlu visiem kārtīgi atpūsties
un brauciet ciemos biežāk!
Savu sveicienu korģeniešiem svētkos atveda arī Matīšu amatierteātris ar
izrādi Priekšniecību gaidot, autentisku
1958. gada darbu.
Pēc izrādes ceļojums vēsturē turpinājās,
un P. Dzērve stāstīja par padomju saimniecību Dzirkstele, kas daudziem ilgus gadus
bija vienlīdzības zīme ar Korģeni. Krāsaina dzīve, darbs - kā jau puķēs. Limbažu rajona Salacas ciema lauksaimniecības artelis Dzirkstele dibināts 1950. gada 27. jūlijā
Alojas rajona Korģenes ciemā, apvienojot
piecus vājākus arteļus - Saules lēkts, Zelta
vārpa, Zonepes ciems, Ernsts Telmanis un
Mičurina vārdā nosauktais artelis, pirmais
priekšsēdētājs Jēkabs Bergs.
1957. gadā kolhozu Dzirkstele, pievienojot daļu no kopsaimniecības Salacgrīva,
pārveidoja par padomju saimniecību un
par priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Prauliņu.
Kopā ar viņu strādāja galvenais agronoms
Valdis Īstenais, galvenā zootehniķe Biruta
Čerņevska, galvenais grāmatvedis Alfrēds
Ādamsons.

1960. gada pavasarī saimniecības vadību pārņēma Dzintars Kalniņš. Korģenē tika uzceltas mehāniskās darbnīcas,
siltā garāža, garāža automašīnām, divas
četrdzīvokļu, divas astoņdzīvokļu, viena
12 dzīvokļu ēka, viena kūts 200 lopiem,
viena 100, divas teļu kūtis 120 galvām,
viena kūts cūku mātēm, viena Altaja tipa
kūts, minerālmēslu noliktava. 1970. gadā
plānoja uzcelt trīs 12 dzīvokļu mājas,
ēdnīcu un mašīnu šķūni. Traktoru parkā
bija 32 traktori, 23 automašīnas, 6 kombaini u.c. lauksaimniecības tehnika. No
237 apdzīvotajām vietām 70% (166 vietas) ir elektrificētas, notiek meliorācija, it īpaši 1965. gada vasarā. Savukārt
1975. gadā Dzirkstele pārgāja PSRS Medicīnas rūpniecības ministrijas ražošanas
apvienības pakļautībā ar galveno speci
alizāciju ārstniecības augu audzēšanā. Papildnozares - piena un gaļas ražošana. Tajā
laikā Dzirkstelē strādāja Georgs Paeglis,
Imants Kalniņš, Elmārs Lūsis, Ivars Miksons, Jānis Dārziņš, Edgars Vičs, Aivars
Šulcs, Gunārs Šmits, Eduards Saulītis, bija
ēdnīca 40 vietām, kurā saimniekoja Gaida
Zingere, Māra Seržante. Labākās slaucējas
bija Vallija Dārziņa, Zenta Freidenberga.
Vairāk nekā 3000 kg no govs izslaukušas arī Vija Neija, Vizma Seinase, Imanta
Dambe, Veronika Saulīte, Ērika Dance,
Skaidrīte Cukmace, Lillija Ozola, Hermīne Eglīte, Milda Āboltiņa. Teļkope Edīte
Branta apbalvota ar ordeni Goda zīme. Šie
ir korģeniešiem tik zināmi uzvārdi!
1977. gadā Korģenes mācību punktā
10 strādājošie beidza vakarskolu, divus
gadus vēlāk tajā mācījās jau 18 strādājošo. Vēl divus gadus vēlāk Korģenē strādāja
7 speciālisti ar augstāko izglītību. Speciālistu vidējais vecums bija rekordjauns tikai 30 gadu! Kopš 1968. gada februāra darbojās bērnudārzs 50 korģeniešiem,
1978. gadā to paplašināja, darbojās komjaunieši, bija deju kolektīvs, sieviešu ansamblis. Pašdarbībā piedalījās 40 cilvēku,
no tiem 20 jauniešu, bibliotēkā ir 415 lasītāju, regulāri organizēti koncertu un teātra izrāžu apmeklējumi, kā arī ekskursijas.
Vēsture liecina - dzīve tajā laikā Korģenē

un padomju saimniecībā Dzirkstele sita
augstu vilni!
Svinētāju vidū bija padomju saimniecības Dzirkstele direktors Dz. Kalniņš,
kurš savā apsveikuma runā sacīja: - Mīļie
dzirkstelieši. 1961. gada pavasarī tiku te
piereģistrēts, par darbiem, ko veicām, jūs
jau dzirdējāt. Paldies tiem, ar kuriem kopā
strādāju un dzīvoju tajā laikā. Patīkami,
ka dzirkstelieši dzīvo un ir sakopušies. Lai
darbs turpinās, lai veicas un visiem laba
veselība!
Kaut padomju saimniecības Dzirkstele
vairs nav, skaistie, ziedošie, iekoptie lauki
ir auglīgi un nav gājuši zudībā, ir atradušies uzņēmīgi cilvēki, kuri šo darbu turpina un Korģenē joprojām audzē ārstniecības
augus un ražo zāļu tējas. Šo darbu turpina
kādreizējais saimniecības galvenais agronoms Vladimirs Samorodnovs un viņa sieva Vera zemnieku saimniecībā Dunduri.
Īsta dāvana korģeniešiem šajos dubultsvētkos bija atraktīvo māsu Legzdiņu koncerts, kuras mierā neatstāja nevienu un visus iesildīja vakara lielajai ballei. Koncerta
izskaņā visi kopā nodziedāja korģenietes
Indras Sedlenieces dziesmu Svētki Korģenē (pēc meldiņa Es negāju noskumusi)
un svinības turpinājās ballē kopā ar grupu
Avārijas brigāde.
Dzīvi Korģenē, šķiet, vislabāk raksturoja I. Sedlenieces dzejolis
Korģenē ir dzīvot jauki,
līki ceļi, plaši lauki.
Pieraduši te mēs esam
un tās vārdu sirdī nesam.
Tek gar ciemu upīte,
tā ir mūsu Korģīte.
Varam upē soli spert,
varam arī zivis ķert.
Sievas rūpējas par mājām,
vīri knapi stāv uz kājām.
Braši mums aug jaunieši,
tādi čakli, darbīgi.
Priecāsimies mēs te barā,
tas tik ir vien mūsu varā.
Līksmosim un dziedāsim,
svētkus jauki svinēsim.
Ilga Tiesnese

Ainažu jūrskolnieku ceļus pēta Valmiermuižā
Septembra sākumā Ainažu jūrskolas
muzeja darbinieces Iveta Erdmane un
Antra Dūcīte Valmiermuižā apmeklēja jūrskolnieka Jāņa Kozenkraniusa meitu Efru
Floridu Saklauri, lai gūtu jaunus materiālus
muzeja krājuma papildināšanai. 92 gadus
vecā Efra Florida šobrīd pārcēlusies pie
meitas uz Valmieras pusi, bet ir Ainažu iedzimtā. Šajā reizē viņu apciemoja arī meita

Gunta un māsasdēls Gunvars Iluss, kurš ir
muzeja liels draugs. - Tā bija sava veida
ekspedīcija. Dienu pavadījām ļoti pozitīvi.
Apbrīnojami, cik dzīvespriecīga var būt tik
ilgu un grūtu mūžu nodzīvojusi kundze, pēc apmeklējuma secināja muzeja direktore I. Erdmane. Sarunbiedre atklājusi, ka
viņas zāles pret grūtumu ir dziesma. Kaut
vai domās. Arī tikšanās reizē dziedāts, un

tas ierakstīts diktofonā, jo muzejā tiek apkopoti materiāli arī par jūrskolnieku pēctečiem. Direktore atzina, ka satikt Ainažu
skolu beigušo tiešos pēctečus - meitas un
dēlus - šodien ir liels retums, pamatā tie ir
mazbērni, mazmazbērni. Bet arī Efra Florida daudz par savu tēvu pastāstīt nav varējusi. Viņa bijusi jaunākais bērns ģimenē.
Kad tēvs ar saviem draugiem runājis par

jūras lietām, viņa mācījusies vien 2. klasē
un daudz no šīm sarunām nav uztvērusi un
neatceras. Tomēr atmiņas par tēvu saglabājušās, tāpat arī kāda fotogrāfija, ko ieguva
muzejs. Kundze ne tikai labprāt dzied, bet
arī glezno. Šo prasmi viņa apguvusi pašmācības ceļā. Viņas gleznas aizrunātas izstādei Ainažu jūrskolas muzejā.
Regīna Tamane, «Auseklis»
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Sveicam sportistus!

Salacgrīvas vidusskolas skolēni un trenere Rasma Turka
Salacgrīvas vidusskolas šīs vasaras starptautisko sporta spēļu uzvarētāji kopā ar
treneriem, skolas un pašvaldības vadītājiem

15. septembrī Salacgrīvas vidusskolā tika sveikti šīs vasaras veiksmīgākie
sportisti, kuri guvuši labus panākumus un
medaļas starptautiskās sacensībās. Skolas
sporta zālē pulcējas paši sportisti, viņu treneri un atbalstītāji.
Nedaudz samulsušos medaļu īpašniekus uzrunāja vidusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš: - Mūsu skola lepojas ar
jums un jūsu sasniegumiem starptautiskajās sacensībās. Visi zinām - lai sasniegtu
labus rezultātus, jāiegulda liels un smags
darbs. Paldies jums un treneriem! Lai
jums arī turpmāk izdodas! Savukārt novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pauda prieku, ka jaunajos sportistos
ir tā mērķtiecība un spars, kas dod labus
rezultātus sacensībās. - Arī mēs lepojamies

ar jūsu sasniegumiem un iegūtajām medaļām. Paldies treneriem Rasmai Turkai un
Uldim Močānam! - viņš sacīja.
Dāvaniņas saņēma vieglatlēti medaļnieki Jēkabs Tomsons, Aleksis Goba, Alise
Smilte, Daniela Kalniņa, un airētāji Nauris
Tomsons, Aigars Cīrulis, Sandija Megi un
sacensību dalībnieki, kuri guva labus rezultātus, - vieglatlēti Toms Laubmanis, Rihards Bendrāts, Sandis Vosekalns, Emīls
Meļķis un airētāji Nadīna Ance Tomsone
un Kristiāns Kacars.
Kad bija saņemti ziedi, dāvanas un
apsveikumi, tapa kopīgā fotogrāfija. Kas
zina, varbūt pēc gadiem tai būs vēsturiska
vērtība…
Ilga Tiesnese

SPORTISTU PANĀKUMI

n Vieglatlētikā
Starptautiskajās vieglatlētikas
sacensībās Varšavā Polijā
Aleksis Goba - 60 m skrējiens 8,81 s - 3. vieta
Alise Smilte - 60 m skrējiens 9,22 s - 3. vieta
Starptautiskajās vieglatlētikas
sacensībās Brno Čehijā
Jēkabs Tomsons - kriketa bumbiņas mešana - 65,95 m - 2. vieta
Aleksis Goba - 60 m skrējiens 8,64 s - 3. vieta (jauns personiskais
rekords 86 dalībnieku konkurencē)
Daniela Kalniņa (kopā ar trim Limbažu novada meitenēm) - 4 x 60 m stafetē - 3. vieta
Sacensībās ar labiem rezultātiem piedalījās arī
Rihards Bendrāts

Toms Laubmanis
Sandis Vosekalns
Emīls Meļķis
n Smaiļošanā un kanoe airēšanā
Starptautiskās sacensībās Slovacka 500
Čehijā
Nauris Tomsons - 1. vieta K1 200 m
distancē, 2. vieta 500 m distancē,
3. vieta K2 200 un 500 m distancē.
Kopskaitā - 4 medaļas
Aigars Cīrulis - 3. vieta K1 200 un 500 m
un kopā ar Nauri 3. vieta divniekos
K2 200 un 500 m,
kopskaitā 4 medaļas
Sandija Megi - 2. vieta K2 200 m
(startējot kopā ar Aneti Neretnieci)
Nadīna Ance Tomsone - 4. vieta
K1 200 m
Kristiāns Kacars 5. vieta C1 - 200 m un
6. vieta C1 - 500 m distancē

Motokross
Ainažos

29. un 30. augustā pēc mēneša ilga
pārtraukuma motokrosa meistari atgriezās trasē, lai turpinātu cīņu par Latvijas
Kausa, Latvijas Junioru čempionu un
Latvijas čempionu Q un B/V tituliem.
Šoreiz sacensības norisinājās Ainažu mototrasē Cepļi un tajās piedalījās nepilni
trīs simti dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas.
Vēl dienu pirms čempionāta trasē tika
aizvadīti pēdējie darbi kvalitatīvu un
baudāmu cīņu nodrošināšanai. Šī posma
organizators Gints Kopštāls stāstīja, ka
līdz pēcpusdienai viss bija gatavs - salikti žogi, izvietoti baneri. - Par trasi
esmu dzirdējis tikai labus vārdus, šogad
tā izveidota īpaši plata, šaurākajā vietā
tai ir 8 metri un garums - vairāk nekā
1500 metru, turklāt ir iekļauti dažādi
interesanti elementi, - viņš uzskaitīja.
Piektdien nolijušais lietus padarīja lielu
darbu un posma rīkotājiem vairs nebija
jālaista trase, mitruma pietika.
29. augustā pēc posma atklāšanas runām pirmie trasē devās jaunākie braucēji, šajā dienā notika sacensības MX
iesācējiem; Q iesācējiem; Q amatieriem;
Q junioriem; Q veterāniem; Q dāmām;
MX125 dāmām; Q Pro; MX50 rūķiem;
MX50; Q50 rūķiem; Q50; Q100; Q200;
MX65 un bērnu B/V klasē. Prieks bija vērot, ar kādu centību, neatlaidību un cīņas
sparu jaunie braucēji devās trasē un kā
viņiem līdzi juta vecāki un līdzi atbraukušie atbalstītāji. Savukārt svētdien uz
starta līnijas stājās A16+; A25+; A30+;
seniori, veterāni; MX2; MX1; MX85;
B/V un B/V veterānu klases braucēji.

Motokrosa cienītāji Ainažu mototrasē Cepļi sacensībām varēja sekot līdzi divas dienas

Sacensībās startēja arī Eiropas čempions
Edgars Meņģelis, bet izmaiņas tika veiktas veterānu un senioru klases ieskaitē.
Par prieku skatītājiem Latvijas čempionāta Q Pro ieskaitē uzvaras laurus Ainažos plūca 2015. gada Eiropas čempions
E. Meņģelis. Šai klasei papildu stimulu
labi startēt deva apziņa, ka sacīkstes vēro
arī Eiropas Nāciju čempionāta kvadracikliem izlases vadītājs Ēriks Eizāns,
izvēloties izlases sastāva trešo pārstāvi.
Zināms, ka tas būs Kārlis Bole juniors.
Atšķirībā no iepriekšējiem posmiem
šoreiz sezonas kopvērtējumā netika skaitītas veterānu un senioru klases - uzvara

tika izcīnīta posmā, bet rezultāts nesummējās ar pārējiem posmiem. Tā vietā jau
6. septembrī paralēli Latvijas čempionāta
superfinālam trasē devās arī šīs divas klases, un sportistu izcīnītais rezultāts tiks
ņemts vērā sezonas kopvērtējumā. Nākamais Latvijas Kausa, junioru čempionāta
un Latvijas čempionāta Q un B/V posms
19. un 20. septembrī norisinājās Pilsblīdenē.
Piektā un priekšpēdējā Latvijas Kausa
un Latvijas junioru čempionāta un Latvijas čempionāta Q un B/V posma motokrosā organizētājs Ainažu mototrasē
Cepļi bija Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrība. Sacensību galvenais organizators - G. Kopštāls, galvenais tiesnesis - Jānis Pūcītis.
Šajās sacensībās piedalījās braucēji
arī no mūsu novada - Dāvis Bergšteins,
kurš iesācēju klasē ieguva 3. vietu. Harijs Suharževskis šajā posmā izcīnīja
4. vietu MX 1 klasē, bet Artis Treijs startēja kvadraciklu veterānu klasē.
Prieks un gandarījums par šāda mēroga sacensību norisi mūsu novadā. Sportisti un skatītāji bija apmierināti. Ceram,
ka šāda mēroga sacensības arī turpmāk
notiks Ainažos!
Ilga Tiesnese
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Trīs tiltu
skrējiens
Septembra trešā sestdiena daudzu salacgrīviešu un ne tikai viņu kalendārā ir iezīmēta kā Trīs tiltu skrējiena diena. Nezinu,
vai pirms 34 gadiem skolotājs Pēteris Dārziņš domāja, ka šis skrējiens kļūs par tik
dzīvotspējīgu sporta aktivitāti, bet dzīve ir
parādījusi, ka labas idejas dzīvo ilgi.
Uz starta šogad stājās 167 skrējēji septiņās vecuma grupās - pirmsskola, 1. - 2.;
3. - 4.; 5.  - 6.; 7. - 8.; 9. - 12. klašu grupas
un pieaugušie.
Daba parūpējās, lai spīdētu saule. Atskanot starta šāvienam un atbalstītāju uzmundrinājumiem, skrējēji devās 6,5 km
garajā trasē. Šī gada skrējiens atšķīrās ar
to, ka tilta remonta dēļ Salacu šķērsot varēja tikai pa vienu joslu, daži skrējēji, lai
būtu ātrāk, bija izvēlējušies skriet pa ietvi.
Kamēr sportisti bija trasē, savam galvenajam uzdevumam gatavojās skolotāji - finišētāju sagaidītāji Ruta Valeniece,
Laimdota Pelše, Lolita Valaņina, Indāra
Ceika, Ilona Antonova, Iveta Kupča. Katram no viņiem uzraksts ar sava vecuma
dalībnieku dzimšanas gadiem, kad vieta
pie finiša līnijas ieņemta, atliek vien gaidīt
skrējējus. Galvenās laika fiksētājas šoreiz
Santa Čiževska, Guna Vizbele un Sandra
Bērziņa. Ilgi nebija jāgaida, un finišēja šī
skrējiena uzvarētājs Uldis Briedis ar laiku
24:02. Kā otrā, bet sieviešu sacensībās
pirmā finišēja Jolanta Liepiņa - viņas laiks
24:58.
Tad nu maisam gals bija vaļā, un pa trepēm augšā pilskalnā skrienot, finišam cits
pēc cita tuvojas lieli un mazi, veci un jauni
skrējēji. Pēc stundas un pusotras minūtes
bija finišējuši visi un pēc pavisam nelielas
pauzes notika uzvarētāju apbalvošana.
Pirmsskolas vecuma grupā startēja tikai viena meitene - Beāte Oščenkova, viņa
arī uzvarētāja, zēnu sacensībā 1. Rafaels
Zviedris, 2. Viestards Majors, 3. Haralds
Heindingers. 1. - 2. klašu grupā starp mei-

tenēm ātrākā Elīza Burdikova,
otrā Katrīna Ķūrena, trešā Emīlija
Goba, zēnu vidū ātrākais Adrians
Ginters, Mārtiņš Griķis otrais, bet
trešais finišēja Heinrihs Ende.
3. - 4. klašu grupā Nellijai Zvejniecei 1. vieta, Emīlijai Maksimovai 2., Līvai Zariņai 3., zēniem
1. vietā Sandis Kalniņš, 2. - Kārlis
Mičulis, 3. - Kristaps Vanka.
5. - 6. klašu grupā bija visvairāk skrējēju - 13 zēnu un 10 meiteņu. Starp meitenēm ātrākā Līva
Grēta Saulīte, viņai sekoja Alise
Smilte un Endija Ramona Roska,
zēnu vidū ātrākais Niks Jakovickis, otrais - Gustavs Bergmanis,
trešais - Emīls Meļķis.
7. - 8. klašu grupā zēnu konkurencē uzvarēja Rihards Bendrāts, Startu šoreiz nedaudz apgrūtināja remontdarbi uz tilta
aiz sevis atstājot Sandi Vosekalnu
un Nauri Tomsonu. Meiteņu sacensībā pirmā Daniela Kalniņa, otrā Linda Priekule,
trešā Karīna Kārkliņa.
Vidusskolēnu grupā 9. - 12. klasei ātrākā bija Solveiga Zeltiņa, otrā Endija Eglīte
un trešā Beāte Kūzika, starp zēniem pirmais Juris Vīksna, otrais Pēteris Balodis
un trešais Egmārs Jubelis.
Pieaugušo sacensībā piedalījās 47 skrējēji - 31 vīrietis un 16 sieviešu. Dāmu sacensībā pirmo reizi atsevišķi izdalīta vecuma grupa 46+ - tajā uzvarētājas bija Rasma
Turka, Vineta Dance un Laila Olte. Jaunāko sieviešu konkurencē pirmā Jolanta Liepiņa, otrā Annija Bērziņa un trešā Kristīne
Bērziņa. Vīru jeb puišu sacensībā uzvarēja
Uldis Briedis, aiz sevis atstājot Aleksi Borozdinu un Emīlu Ļebedevu.
Balvas saņēma arī ģimenes, kuras kuplā skaitā piedalījās skrējienā. Šogad to bija
īpaši daudz - labākais laiks, kopā skaitot,
bija Vīksnu, otrais - Gobu un trešais - Majoru ģimenēm.
Finišētāju fiksētāju komanda gatava darbam

Finišē šo sacensību uzvarētājs Uldis Briedis!

Uzvarētāju kopbilde.
Skatoties vēsturē,
noteikti varam ieraudzīt
kādu no viņiem vēl citā
Trīs tiltu attēlā

Paldies organizētājiem par pozitīvajām
emocijām, diplomiem, kausiem, dāvaniņām un silto tēju! Nākamgad svinēsim jubileju - būs 35. Trīs tiltu skrējiens… Tiekamies!
Ilga Tiesnese

Par bēgļiem Salacgrīvas novadā
Laikā, kad Eiropā ierodas arvien vairāk
patvēruma meklētāju, arī Salacgrīvas novada iedzīvotāji vēlas zināt, kā tiks risināts jautājums ar šo cilvēku izmitināšanu
konkrēti mūsu novadā.
Savu viedokli pauž Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs:
- Bēgļu jautājums Latvijā šobrīd tiek risināts, lai gan vēl ir ļoti daudz neskaidrību.
Runājot par mūsu novadu - esam saņēmuši vēstuli no Latvijas Pašvaldību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas

ar jautājumu par iespēju uzņemt Salac
grīvas novadā bēgļus. Atbildē šīm institūcijām rakstījām, ka šobrīd mums nav
tādu apstākļu, resursu un iespēju. Patvēruma meklētāju izmitināšanas jautājums
saistīts ne tikai ar viņu dzīvošanu, bet arī
ar integrācijas un izglītības jautājumiem.
Mūsu skolās nav ne speciālās apmācības
programmu, ne pedagogu. Finansējums,
ko piedāvā valsts par nepilngadīgo izglītošanu un valodas apguvi pieaugušajiem,
ir pilnīgi nepietiekams, tas jādara centrali-

zēti. Sagatavošanas apmācībai, manuprāt,
jānotiek Rīgā, tās apkārtnē, kur pieejami šādi speciālisti. Mūsu novadā nav arī
vietas, kur šos cilvēkus fiziski izmitināt.
Novadā brīvu dzīvokļu nav, trūkst dzīvojamās platības, ir dzīvokļu rinda.
Robežsargu ēkā jeb bijušajā armijas
daļā Tīruma ielā nav plānota bēgļu izmitināšana. Šī ēka ir Iekšlietu ministrijas
īpašumā, dome ir pieņēmusi lēmumu šo
ēku pārņemt, notiek dokumentu kārtošana
un īpašuma pārņemšana. Par ēkas tālāku

izmantošanu spriedīs deputāti, šis jautājums ir pārrunāts Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, visticamāk, ēka tiks izmantota
uzņēmējdarbības attīstībai novadā, iespējams, kā biznesa inkubators.
Jāmin arī tas, ka nevienu no patvēruma
meklētājiem nekur neizmitinās ar varu.
Šiem cilvēkiem būs izvēles iespējas, kur
apmesties, bet mana pārliecība ir, ka viņi
centīsies palikt Rīgā. Viņiem noteikti būs
vajadzīgas savas kopienas, līdzcilvēki,
savu tradīciju uzturēšana un kopšana.
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Senioru
sporta svētki
Augusta sākumā sociālās aprūpes un
rehabilitācijas viesnīcā Brīze un filiālē
Rozēnos notika Sporta svētki. Šoreiz savu
atsaucību pasākuma vadīšanā izrādīja Inčukalna pamatskolas sporta skolotāji Agnese un Sandis Kalniņi kopā ar dēliem
Raineru un Edvardu, kā arī sākumskolas
skolotāja Dana Jēkabsone. Kā jau svētkos,
abos namos valdīja pacilāts noskaņojums,
bet vienotības sajūtu palīdzēja radīt gluži jauni, labvēļu dāvināti sporta krekliņi.
Kamēr skolotāji izvietoja līdzi paņemto
inventāru, vairāki seniori ieminējas, ka
paliks tikai vērotājos, taču tā vis nebija.
Svētki sākās ar kopīgi dziedātu dziesmu,
sasaukšanos, iesildīšanās vingrinājumiem
un uzmundrinošām uzrunām.
Abos namos lielu prieku izraisīja bumbas sišana piepūšamajos futbola vārtos,
florbols, šķīvīšu mešana, bumbiņas mešana mērķī, boulings, galda hokejs un
citas galda spēles. Tiesneša gods svētkos
bija uzticēts Raineram un Edvardam, kuri
bija ļoti draudzīgi un izturīgi sava pienākuma veikšanā. Jāuzteic darbinieki, kuri
tik draudzīgi, turot pie rokas seniorus,

Pirms sākt
sportiskās
aktivitātes,
notika
kopīga
iesildīšanās

rosināja darboties gluži vai visus, pat ratiņkrēslos sēdošos. Kā vienmēr, tā arī
šoreiz svētkos Brīzē piedalījās Sarkanā
Krusta Salacgrīvas nodaļas aktīviste Ilga
Līdaka un allaž rosīgā un atsaucīgā Valda
Logina.
Apbalvošanā diplomu saņēma katrs
dalībnieks, taču ne par augstiem sporta

rezultātiem, bet par aizrautību, centību,
veiksmi un drosmi. Rozēnos visaktīvākās
dalībnieces diplomu saņēma Anita Mauriņa, galda spēles aizrautīgākie bija Ilmārs
Štālbergs un Valdis Boļšakovs, savukārt  
Brīzē izveicīgākā dalībniece bija Ārija
Mežgaile, centību izrādīja Rasma Dimme,
uzmanīgākā bija Larisa Tomsone, jautrā-

kā - Velta Bakulina, bet drosme vadīja
Ainu Kalnu un Dzidru Pēci. Visus nenosaukt, bet daudziem acīs iemirdzējās prieka asaras par to, ka ir tik jauki svētki brīvā
dabā un ka ciemiņi nesteidzās mājās, bet
parunājās ar senioriem. Nobeigumā visi
baudīja garšīgas svētku pusdienas.
Ligita Jirgensone

Ikgadējā sportošana Liepupē
Liepupes vidusskolas sporta bāzēs, pulcējot kuplu dalībnieku skaitu, notika ikgadējie pagasta sporta svētki. Sacensības
ierasti sākās ar dambretes turnīru četrās
vecuma grupās. Jaunākajā grupā zēniem
savu pārākumu nodemonstrēja Eiropas
jaunatnes čempions Klāvs Norenbergs,
aiz sevis atstājot Artūru Niperu un Adrianu Podenski. Meitenēm uzvarēja Klāva
māsa Elizabete. Sudraba un bronzas medaļas saņēma Sintija Malofeja un Annija
Lindenberga. Vidējā grupā sīvā cīņā pie
zelta medaļas tika Mareks Andreisons,
bet sudraba un bronzas godalgas attiecīgi
izcīnīja Mārcis Magone un Otomārs Gaigals. Meiteņu konkurencē uzvarēja Aija
Gūtmane. Vēl pie medaļām tika Alise
Vikmane un Samanta Magone. Vecākajā
grupā uzvarētāja gods Arturam Finogenovam, kurš aiz sevis atstāja brāli Eduardu
un Danielu Gordimovu. Jaunietēm zelta
medaļa Madarai Lindenbergai, attiecīgi
sudraba un bronzas medaļas saņēma Jekaterina Krasovska un Laura Ercika. Vīriešu
konkurencē Vladislavs Kobiņecs pierādīja, ka augsta meistarība nerūs. Ar 2. un
3. vietu nācās samierināties Elvim Liepiņam un Agrim Dubultam. Sievietēm pēc
vairāku gadu pārtraukuma atkal startēja
māsas Rjapolovas. Šoreiz par uzvarētāju kļuva Kristīne, atstājot 2. vietā Irinu.
Bronzas medaļu izcīnīja Zane RontāleZvejniece.
Pēc dambretistu apbalvošanas notika
vidusskolas jaunā pludmales volejbola kompleksa svinīga atklāšana. Gods
turēt svētku lentīti tika uzticēts pašlaik
labākajai Liepupes vidusskolas volejbolistei Liānai Āboltiņai un titulētākajam
dambretistam Klāvam Norenbergam. To
svinīgi pārgrieza pagasta pārvaldnieks,
šī projekta krusttēvs Aivars Ilgavīzis un
vidusskolas sporta skolotāja, jauno volejbolistu trenere Mārīte Sakārne. Pārvaldnieks vēlēja laukumiem lielu noslodzi un
vietējiem spēlētājiem veiksmīgu spēli.
Savukārt trenere Mārīte izteica cerības,
ka tagad vēl daudz vairāk jauno liepupiešu par savu sporta veidu sauks pludmales
volejbolu.
Basketbolā uzvarēja komanda Kaimiņi
(Mareks Čakste, Ingus Kukuts, Aleksis
Freibergs un Matīss Treimanis) no Viļķenes pagasta. Sudraba medaļas tūjiešiem
(Vladislavs Kobiņecs, Kaspars Lediņš,
Artis Sausiņš), bronzas godalgas komandai AAA (Aleksandrs Pavlovskis, Ainārs
Bērziņš, Artūrs Āboltiņš).

Pludmales volejbolu Liepupē tagad var spēlēt uz jaunā laukuma

Jaunajos volejbola laukumos par svētku godalgām sīvi spēkojās 20 komandu. Sieviešu konkurencē uzvarēja LES
(Liāna Āboltiņa, Sintija Trankale). 2. vietā 2E (Endija un Elizabete Pavlovskas),
bet 3. komanda Meitenes no «Kristiņiem»
(Kristīne Rjapolova, Lana Ivulāne). Starp
vīriem labākie bija Ciemakukuls (Mikus
Janvars, Gatis Gasons), aiz sevis atstājot
komandas Skapji (Edžus Janvars, Uldis Bērziņš) un Bez nosaukuma (Edgars
Āboltiņš, Mārcis Janvars).
Basketbola metienos sacentās 58 dalībnieki. Vīriešu konkurencē visos desmit metienos precīzs bija Ingus Kukuts.
Vēl medaļas Uldim Bērziņam un Edijam
Čunkuram. Sievietēm arī pārliecinoši uzvarēja Adriana Putniņa, sudrabs un bronza attiecīgi Beātei Kobiņecai un Anetai
Zirnei.
Visgarākā rinda veidojās šautriņu mešanas sacensībās. Uz medaļām konkurenci izrādīja 85 metēji. Starp vīriešiem pēc
pārmešanas ar Mārci Janvaru uzvarētāja
gods tika Oļegam Kobiņecam. Bronzas
medaļa Mārim Sausiņam. Aiga Vilde,
Laura Mauliņa un Lauma Jokste - tāds ir
laureātu trijnieks sieviešu konkurencē.
Zābaku pēc iespējas tālāk vēlējās rai-

dīt 43 sportisti. Starp vīriem tas vislabāk
izdevās Reinardam Andžānam, Jānim
Freimanim un Ērikam Andžānam, bet sieviešu konkurencē tāpat kā pagājušogad Everitai Lakmanei, Ilzei Kobiņecai un
Aigai Vildei.
Florbola metienos piedalījās 35 dalībnieki. Visprecīzāk to veica Mārcis
Janvars, Edgars Kalniņš un Aleksandrs
Pavlovskis. Medaļas dāmu konkurencē
izcīnīja Endija Pavlovska, Lauma Jokste
un Kristīne Bankova.
Futbola precizitātes sitienos pēc medaļām tīkoja 35 sportisti. Vīru konkurencē
vislabāk tas izdevās Robertam Krastiņam, Aināram Šmitam un Aināram Bērziņam. Precīzākās dāmu konkurencē bija
Jekaterina Krasovska un māsas Annija un
Madara Lindenbergas.
Visilgākās bija futbola sacensības. Uzvarēja komanda Žirafes (Arnis Ungurs,
Edijs Čunkurs, Austris Lakmanis, Ro
nalds Zakreševskis, Reinards Andžāns,
Alvis Bite, Jānis Freimanis, Edgars Brože, Marians Purmalis). Sudraba medaļas
izcīnīja Vietējie (Aleksandrs Pavlovskis,
Lauris Berķis, Ainārs Bērziņš, Ainārs
Šmits, Roberts Krastiņš, Pauls Skuja,
Artūrs Āboltiņš, Nauris Āboltiņš, Jānis

Vizulis). Tūjas komandai (Eduards un
Arturs Finogenovi, Ludvigs un Guntars
Karnīši, Daniels Gordimovs, Edgars Vlasenko, Salvis Jirgens, Matīss Grīnbergs,
Mihails Čipenko, Agris Dubults) šoreiz
bronzas medaļas.
Vairāk nekā 10 stundu garo sacensību
maratonu ar saviem pagasta sportistiem
kopā bija arī pagasta pārvaldnieks Aivars
Ilgavīzis. Viņš ar medaļām apbalvoja visus godalgoto vietu ieguvējus, bet paši
veiksmīgākie no viņa saņēma arī vērtīgas
balvas. Par lielo cīņas sparu pārsteiguma
balvas no pārvaldnieka saņēma divas volejbola un četras futbola komandas.
Lielu paldies vēlos pateikt saviem tiešajiem palīgiem - tiesnešiem atsevišķos
sporta veidos: Zanei Kolai, Mārītei Sakārnei, Lindai Ozolai, Kārlis Treijam, Agrim
Dubultam un Edgaram Āboltiņam. Par
sportistu veselību gādāja sacensību dakterīte Gundega Āboltiņa. Muzikālais fons
bija uzticēts Rihardam Keišam. Dažādas
sportiskās aktivitātes tika arī pirmsskolas
jaunajiem censoņiem. Par to vēlreiz paldies Zanei Kolai un Aivaram Ilgavīzim.
Kārlis Ozols,
sacensību galvenais tiesnesis
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Senās uguns nakts

Ugunskurs un kopīga lūgšana mūsu jūrai Salacgrīvā kopā ar folkloras kopu Cielava

Salacgrīvas novadā 29. augusta vakarā
tika kurti Senās uguns nakts ugunskuri.
Viens no tiem pulcēja ļaudis Salacgrīvas
pludmalē, Salacas kreisajā krastā netālu
no pludmales stāvlaukuma. Šo ugunskuru

kūra folkloras kopa Cielava. Lai arī vējš
neļāva to tik viegli izdarīt, kopīgiem spēkiem tas tomēr izdevās.
Zīmīgi, ka šogad Senās uguns nakts notika jūras sakopšanas talkas dienas beigās.

To jau otro gadu pēc kārtas Salacgrīvas
novadā organizē kuivižnieks Dzintris Kolāts.
Šogad, pulcējoties pie jūras, ļaudis
vienojās kopīgā lūgsnā. Skaitot Tēvreizi,

Saulespuķe - tas nav joks...
- Lai aug tava saulespuķe gara, gara, gara... Kad
tā būs tevi pāraugusi, ņem
to un ved mērīties ar citām.
Kura būs tuvāka saulei?
Pavasarī
ar
saviem
1.a klases skolēniem nolēmām puķu podiņos iesēt
2 saulespuķu sēkliņas un
vērot, kā tās uzdīgst, kā
pieņemas garumā un resnumā. Visus vērojumus
skolēni pierakstīja sagatavotā dienasgrāmatiņā Mans
saulespuķes stāsts. Mazo
pirmklasnieku interese par
savām dīgstošajām saulespuķēm tiešām bija liela.
Katru rītu, ienākuši klasē,
viņi devās apskatīt, kādas
izmaiņas notikušas ar augiem pa nakti. Ne visiem
saulespuķes uzdīga un stiepās garumā vienlaikus. Bija
uztraukumi, jautājumi, kāpēc tā.
2.a klases skolēni lepni rāda savas dienasgrāmatas Mans saulespuķes stāsts
Maija beigās katrs savu
lolojumu nesa uz mājām, lai iestādītu puķēm. Mare Malvīne pastāstīja kla- secināju, ka šajā projektā iesaistījusavā vai vecmāmiņas dārzā. Sekoja sesbiedriem par Vinsenta van Goga šies gan vecāki, gan vecvecāki, un
uzdevums vasarai - rūpēties par sa- gleznām, kurās mākslinieks parādījis skolēniem šis vasaras uzdevums tievām saulespuķēm, veikt vērojumus, saulespuķu skaistumu. Uzzinājām, šām bijis interesants. Bērni ir pateicīpierakstīt, zīmēt, fotografēt... Kādas ka 1888. gadā radītā glezna Saules- gi saviem vecākiem un vecvecākiem.
tās izaugs, bija atkarīgs no pašiem puķe šobrīd novērtēta par 75 miljo- Arī es izjutu gandarījumu, ka iecere
bērniem, no tā, cik centīgi viņi tās niem dolāru. Elizabete pastāstīja, ka sekmīgi realizējusies. Skolēni varēja
kops. Vasarā man kā skolotājai bija saulespuķes dzimtene ir Centrālā un dzīvē pārliecināties par saulespuķēm
liels prieks ieraudzīt portālā drau- Dienvidamerika. Spānijas jūrnieki raksturīgo heliotropismu - spēju gan
giem.lv ievietotās skolēnu fotogrā- ceļojot to atveda uz Eiropu kā deko- lapām, gan ziediem griezties pret
fijas ar vareni izaugušām saulespu- ratīvo augu parkiem un dārziem, bet sauli. Pēc interesantām prezentāķēm. Skolēni šim vasaras projektam izrādījās, ka tās lietojamas uzturā un cijām mēs gleznojām saulespuķes.
bija veltījuši daudz intereses un ener- ir lieliski nektāraugi. Jasmīne bija Darbi izdevās tiešām skaisti. Manā
ģijas.
sacerējusi dziesmiņu ar visu piedzie- dārzā šovasar arī auga un vareni
Interesantākais sekoja, kad sko- dājumu par savu Aspaziju un Raini ziedēja daudz saulespuķu. Pēc savu
lēni septembra sākumā, jau būdami (radošie darbi būs lasāmi skolas avī- audzēkņu ieteikumiem mums jau raotrklasnieki, stāstīja par savu vasaras zītē Gliemežvāks). Mares Malvīnes dusies ideja nākamās vasaras projekveikumu. Kādi gan vārdi bija izdo- uz skolu atnestajai saulespuķei bija tam.
māti puķēm! Aspazija un Rainis, 9 ziedi, 16 pumpuru un 7 zari. Bet
Lai arī jūsu dārzos nākamajā vaSaulīte un Hanna, Marina un Hel- Adriana saulespuķes galva svēra sarā aug krāšņas saulespuķes, kas
vijs, Saulīte un Mēnestiņš, Diāna 2,6 kg. Rekordi bija arī saulespuķu dejo līdzi saules ritējumam, bet mēs
un Pipariņa. Tā varētu turpināt. Tika garumos. Interesanti, ka no vienas jau domājam par jauniem izaicinājulasīti pašu sacerēti dzejoļi, dziesmas, paciņas iesētām sēkliņām izauga da- miem!
pasakas. Jasmīne, Elizabete un Mare žādas saulespuķes - gan ar vienu lieLolita Valaņina,
Malvīne bija internetā sameklējušas lu ziedu, gan ļoti daudziem.
Salacgrīvas vidusskolas 2.a klases
daudz interesantu faktu par saulesKlausoties skolēnu stāstījumos,
audzinātāja

katrs lūdza par sevi un saviem tuvajiem,
pieminēja tos, kuri palikuši jūras dzelmē,
un vēlējās mierīgu kopā dzīvošanu.
Folkloras kopas Cielava vadītāja Zenta
Mennika uzsvēra, ka šī ir brīnišķīga tradīcija - ik gadu augusta pēdējā sestdienā
aizdegt ugunskuru jūras krastā, lai būtu
kopā, aizlūgtu par jūru un kopīgi dziedātu.
- Man šķiet, ka te atnākuši paši labākie cilvēki, - viņa  sacīja. Zenta skaidroja, ka šis
pasākums nav vienkārša sanākšana jūras
krastā un ugunskuru dedzināšana. - Šim rituālam ir daudz spēcīgāka nozīme. Kurot
rituāla ugunskuru, tiek attīrīta piekraste
un mājas 5 km rādiusā. Visi vārdi šodien
aiziet debesīs, mēs varam lūgt visu, ko
vien vēlamies, jo šajā mirklī mūsu vēlmes
izskan un piepildās. Cilvēki ir gatavi jūru
sargāt un saudzēt, tā mums visiem kopīga.
Kam citam tā rūpēs, ja ne mums? - viņa
retoriski vaicāja.
Ugunskura spēks ir neaprakstāms, jo
tas pulcināja interesentus no malu malām,
kuri, ieraudzījuši liesmas un sadzirdējuši
dziesmas, nāca uz jūrmalu, beigu beigās
veidojot prāvu skatītāju pulku. Visiem
kopā ar smaidu uz lūpām, dziedot jūras
dziesmas, kā arī ejot rotaļās, tika uzņemts
ugunskura maģiskais spēks un parādīts jūrai, ka mēs par to domājam.
Šajā vakarā ugunskuri gaiši dega, sildīja un priecēja ļaudis arī Ainažos, Kuivižos, Salacgrīvā, Lauteros, Svētciemā,
Lāņos, Vitrupē… Visā Salacgrīvas novada
piekrastē.
Ilga Tiesnese

Pernigeles
brauciens pretī
vasarai

Augusta sākumā Liepupes jauktais koris Pernigele devās savā ikgadējā velobraucienā, šoreiz uz Jelgavas pusi.
Šī ir skaista tradīcija vairāku gadu garumā, kad koris dodas
apskatīt skaistākās Latvijas vietas, brauciena laikā uzstājas, apgūst jauno repertuāru un apciemo draugus.
Ceļojums sākās no diriģentes Artas Zundes mājām
Liepupē, ar riteņiem dodoties līdz Skultes stacijai. Vairākiem tas bija piedzīvojums, jo ar vilcienu nebija braukts
ilgus gadus, tāpēc jautrojāmies par to, ka biļetes tiek rak
stītas ar roku, baudījām Latvijas ainavu un gatavojāmies
Jelgavas apskatei.
Jelgavā mūs sagaidīja sena kora draudzene Dina Tauriņa, kura iepazīstināja ar šo skaisto pilsētu. Prieks par to, ka
pilsēta tiešām var lepoties un dot prieku tās apmeklētājiem.
Apskatījām un daudz uzzinājām par Lāčplēša pieminekli,
baznīcām, bijām Akademia Petrina, estrādē, smilšu skulptūru parkā, pie studenta statujas un priecājāmies par skaistajiem skatiem, kas paveras no tiltiņa pār Driksu. Turpat
netālu esošajā Tējas namiņā baudījām ļoti garšīgas kūkas
un kafiju. Pēc tam pārbrauciens ar riteņiem, bet vakarā iekārtojāmies Penkules kultūras namā, ko mums atvēlēja tā
vadītājs un Zundu ģimenes draugs Normunds Smiltnieks.
Vakarā vēl mēģinājums, jo nākamajā dienā ir uzstāšanās.
Rīts sākās ar dziedāšanu, un tad devāmies uz Zemgaļu
svētkiem Tērvetē. Tie ir ļoti plaši un populāri, un kora dalībniekiem bija iespēja gan iepazīt seno zemgaļu pili, gan
vērot dažādus seno cīņu veidus, pārbaudīt, kādas ir zināšanas vēsturē. Priecājāmies par brīnišķīgajiem darinājumiem
amatnieku tirdziņā. Bet, kad Liepupes pusē jau plosījās negaiss, mēs spilgtā saulē un trīsdesmit grādu karstumā dziedājām Tērvetes estrādē. Vakarā bezgala skaista dziedāšana
ugunskura gaismā un mazliet žēl, ka nākamajā dienā jau
jādodas mājās.
Pa ceļam uz mājām vēl vajag kaut ko sirdij, tālab iebraucām Pie tēvoča Garika - tā ir mājas saimniecība,
kas piedāvā iepazīties ar eksotisku, savvaļas un arī mājas
dzīvnieku kolekciju. Mājas saimnieces stāstījums par tur
redzamajiem dzīvniekiem bija patiešām interesants un sir
snīgs.
Tā mūsu ceļojums galā, bet domas jau par to, kur dosimies nākamajā gadā. Vasaras kopīgie velobraucieni tiek
ļoti gaidīti, jo tas ir laiks, ko varam veltīt cits citam un būt
kopā. Kora dalībnieku vārdā sirsnīgs paldies Artai par nometnes organizēšanu un par pozitīvajām emocijām.
Iesakām arī citiem apmeklēt skaistas vietas Latvijā!
Gan Jelgava, gan Tērvete ir ļoti brīnišķīgas, lai tur pavadītu brīvo laiku.
Inta Balode
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Aplido apceļo, apmīļo Latviju!
2018. gadā Latvija svinēs savu
100. dzimšanas dienu. Gatavojoties šim
notikumam, fonds 1836 aicina uzdāvināt
mūsu valstij kaut ko paliekošu. Tas rosina
visiem kopā izveidot 1836 km garu taku
apkārt Latvijai, jo tieši tik gara ir Latvijas
sauszemes robeža. Lai paveiktu diženo,
jāapzinās, kas tu esi. Savu būtību var apjaust, iepazīstot savu māju, sētu, zemi. Tad
tiešām iegūstam savu spēku! Šis darbs tika
aizsākts, lai apzinātos savas zemes bagātību, iedzīvinātu ritējumu vietās, kurām pieskaramies vismazāk. Nav māmiņai mazāk
mīlamu bērnu - mūsu zeme ir līdz pēdējam
robežstabiņam, meža ķērpītim un tik tālu,
cik skatiens no mākoņkalna sniedzas, azotē jāsasilda. Mūsu zeme ir plaša, tā atrodas
ne tikai ap Rīgu.
Fonda pārstāvji Enriko Plivčs un Aigars Gabrusenoks 10. septembrī viesojās
Salacgrīvas novada domē un tikās ar novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu. Tikšanās laikā fonda pārstāvji stāstīja par savām iecerēm un plāniem. Enriko uzsvēra, ka dāvanai Latvijas simtgadē
fonds vēlas 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma takā, visu šo maršrutu sadalot 100 posmos, lai katrs būtu
18,36 km garš. - Projektu esam sākuši maijā un pabeigsim 2018. gadā. Mūsu projekta nosaukums ir «Aplido, apceļo, apmīļo
Latviju». Mēs ticam, ka apceļojot, aplidojot un apmīļojot Latviju jebkādā veidā,

to iepazīstam no jauna un tai iedarbinām
jaunu enerģiju. Plānojam apiet apkārt Latvijai ar kājām, apbraukt ar riteni, ar mašīnu. Līdz 2018. gadam mums ir plāns šo
ceļu iezīmēt, lai tas būtu ejams, lai cilvēki
vienotā maršrutā zinātu, kur ir naktsmājas,
kur pieturvietas, - viņš stāstīja.
Jauniešu mērķis šobrīd ir apciemot visus 43 pierobežu novadus, iepazīties, uzklausīt un aprunāties ar cilvēkiem, kas atbild par pilsētas un novada tūrismu. Pirmos
mūspusē viņi apciemojuši Saulkrastus, tad
Limbažus, pēc tam Salacgrīvu. - Mums izveidojusies visburvīgākā sadarbība ar jūsu
pašvaldību, ar domes priekšsēdētāju. Pateicoties tai, mēs arī dodamies tālākā ceļā
pie citiem valsts pierobežā. Gada beigās
vēl būs tikšanās, prezentācijas, tad stāstīsim, kā redzam projekta realizāciju finansiālajā un fiziskajā plānā, - klāstīja Enriko.
Šogad fonda pārstāvji brauc gar robežu,
pēta ceļus un tos elektroniski iezīmē mājaslapas kartē, bet iešana sāksies nākamajā

gadā. Jaunieši ies paši un aicinās ceļā arī
citus. Ceļa, takas veidošanā viņi iesaistīs
visus interesentus, kuriem patīk staigāt.
Jebkurš varēs noiet kādu gabaliņu. Kopīgi
ceļš, kas ies maksimāli tuvu robežai, bet
ne pa robežstigu, tiks iestaigāts, apstaigāts
un iezīmēts.
Enriko uzsvēra, ka projekta svarīgākie
vārdi ir aplido, apceļo un apmīļo Latviju.
Aplido - tas nav tikai pa gaisu aplidot, bet
arī darīt to domās. Puiši gan plāno nākamajā gadā patiešām ar motoparaplāniem
aplidot, ar kājām, riteni, motociklu vai
automašīnu apceļot un ar īpašiem koncertiem apmīļot Latviju. Šī iniciatīva aizsākta
jau šogad, kad kopā ar Renāru Kauperu
grupas Prāta vētra koncerttūrē par šo ieceri stāstīts cilvēkiem. Katrā novadā, arī
pie mums,  ir doma organizēt vismaz vienu koncertu. Tajā kopā ar R. Kauperu un
viņa draugiem piedalīties būs aicināti arī
vietējie mūziķi.
Fonda aktīvākie cilvēki un atbalstītāji ir
E. Plivčs, A. Gabrusenoks, Žaneta Jaunzeme-Grende, Andžejs Reiters, Haralds Šlēgelmilhs, Agnija Jansone, Andris Pikāns,
Arturs Irbe (viņš kā fonda deleģēts pārstāvis Amerikā informē tur dzīvojošos tautiešus par šīm aktivitātēm un aicinās tajā
laikā atgriezties Latvijā) un draugi - fonds
Viegli.
Puiši zina un ir pārliecināti, ka daudzi
cilvēki apceļo vai vēlas apceļot Latviju pa

tās perimetru gar robežu. Stāsts par robežu
ir katrā no mums, tagad šī doma ir kopīgi akumulējusies tā, ka šis ceļš ir jāiezīmē, jāiziet pašiem un draugiem. Oficiālā
ceļa, takas atklāšana ar kopīgu dziesmu uz
tās būs dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā
2018. gadā.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs, atbalstot šo projektu,
teica: - Man šī ideja šķiet ļoti cilvēcīga un
jauka, jo tā ir mīļa un apvieno cilvēkus.
Tajā varēs iesaistīties daudzi, dažādas iedzīvotāju grupas. Svarīgi, ka, īstenojot šo
projektu, mēs pamanām pašu lielāko vērtību mums blakus - cilvēku.
Salacgrīvas novada dome ir sniegusi fondam 1836 finansiālu atbalstu 1836 eiro projekta Aplido, apceļo, apmīļo Latviju realizācijai. Tā mērķis ir veicināt takas izveidošanu apkārt Latvijai,
turklāt takai jābūt ar ceļošanai piemērotu
infrastruktūru (naktsmītnēm un ēšanas
vietām). Tāpat nolemts izveidot filmu par
taku 1836, caur četriem gadalaikiem uzfilmēt ciklu par cilvēkiem, kuri dzīvo takas
teritorijā, izveidot dokumentālu lenti par
takas tapšanas procesu un izdot grāmatu
Aplido, apceļo, apmīļo Latviju, tā veicinot
aktīvo atpūtu, Latvijas apceļošanu un lauku attīstību.
Sekosim līdzi, piedalīsimies un atbalstīsim fonda 1836 aktivitātes!
Ilga Tiesnese

Jānis Anmanis māca
domāt un zīmēt nepareizi
9. septembrī Salacgrīvas muzejā notika mākslas skolas audzēkņu radošā nodarbība, ko vadīja bērnu mākslinieciskās
fantāzijas akadēmijas vadītājs, mākslinieks, komponists un dzejnieks Jānis
Anmanis. Tā bija kā skaists turpinājums
pirms piecdesmit gadiem aizsāktajam.
Toreiz, 1965. gadā, Salacgrīvā praksē
bija Mākslas akadēmijas 2. kursa studenti, arī J. Anmanis. Vietējo bērnu lielā interese un uzdrošināšanās jaunajiem
māksliniekiem parādīt savus darbus toreiz rosināja Jāni mācīt bērniem zīmēšanu un vienā no Rīgas ielas pagalmiem
atvērt improvizētu mākslas skolu. Bērnu
vēlēšanās zīmēt bija tik liela, ka tā gada
Zvejnieku svētkos bija viņu zīmējumu izstāde. Tas J. Anmani iedvesmoja izveidot
savu mākslas akadēmiju, kurā 50 gadu
laikā mākslas gudrības apguvuši aptuveni
4000 bērnu.

Muzeja vadītāja Ieva Zilvere pastāstīja, ka mākslinieks uz Salacgrīvu atbraucis, jo muzejā kopš pilsētas svētkiem ir
viņa vadītās bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas darbu izstāde. Toreiz,
pirms 50 gadiem, pirmie mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas audzēkņi bija
salacgrīvieši Lolita Līsmane, Agrita Živitere, Lolita Sīpola, Taņa Ivanova, Maruta Cīrule, Aleksandrs Miķelsons, Uldis
Grīnfelds un Pēteris Meļņiks.
Radošā zīmēšanas nodarbība sākās
pavisam nopietni - ar kopīgu fotografēšanos, un tai sekoja darbs. Uzrunājot
bērnus, mākslinieks uzsvēra: - Šodien
nebūs brūna koka, zaļas zāles… Būs lillā
debesis, zils kaķis, oranža zāle! Spilgtas,
košas krāsas un brīvs domu lidojums…
Sākumā nedaudz samulsuši, bērni ļāvās
fantāzijai, un pavisam drīz varēja ieraudzīt zilu kaķi ar zaļu un sarkanu ausi, arī

Salacgrīvas mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs vēro, kā strādā mākslinieks Jānis
Anmanis un bērni

zilu zāli un oranžas debesis, tāpat violetu
gliemezi…  - Man patīk, ka bērni ir neviltoti un vienreizēji, brīvi fantazē. Viņu
darbos ir daudz humora. Galvenais ir
sākumā viņus rosināt domāt “nepareizi”,
tālāk jau viņi paši atraisās un ļaujas domas lidojumam, - stāsta J. Anmanis, kurš
Salacgrīvā ir biežs viesis, jo te labprāt
atpūšas, zīmē un komponē. - Salacgrīva
ir lielais impulss manai iedvesmai, te ir
lieliska jūra, cilvēki, apkārtne, daba, tieši
tālab radās šī akadēmija. Paldies Salacgrīvai par iedvesmu un enerģiju! Gribēju
fantāziju akadēmijas darbu ar šo 50 gadu
izstādi noslēgt, bet saprotu, ka nekas nesanāks. Būs jārauj līdz simtam! - jokojot
teic mākslinieks.
Salacgrīvas mākslas skolas direktoram
Imantam Klīdzējam šī nodarbība ļoti patika: - Skolā visu vajag pareizi un kārtīgi,
bet te atļauj darīt, ko grib. Tas ir brīnišķīgi. Sākumā visos ir tāda kā bremze - kā tā
var?, tad pēc nelielas pauzes bērni ļaujas
savām fantāzijām. Man ir ļoti interesanti, jo jebkurš savādāks uzdevums padara
vērtīgāku pašu darītāju.
Ļoti ceram, ka piepildīsies muzeja vadītājas teiktais un sadarbība ar mākslinieku, dzejnieku un komponistu J. Anmani
turpināsies.
Pirms sākt radošo nodarbību, mākslinieks Jānis Anmanis aicināja visus kopīgai bildei

Ilga Tiesnese
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Klusie smiekli Gruzijas kalnos
Salacgrīvas vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels augusta sakumā kopā
ar draugiem devās griezt danci uz festivālu
ASSA & HARALO 2015 Gruzijā un iepazīt
šo pasakaini skaisto valsti. Piedzīvojumi
mūs sagaidīja ik uz stūra.
Izlidojām 9. augusta naktī. Mūs sagaidīja gruzīnu delegācija un varējām doties no
Tbilisi un sesto lielāko pilsētu Gori, kurā
bija mūsu pastāvīgā apmešanās vieta. Tomēr pirms tam sešos no rīta galvaspilsētā
restorānā ieturējām brokastis, kurās iepazināmies ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem (hačapuri, hinkaļi, tarhūns). Pēc tam
sekoja ekskursija uz Džvari klosteri. No
klostera noraudzījāmies uz seno Gruzijas
galvaspilsētu - Mchetu. Jau no satikšanās
brīža mūs sajūsmināja grandiozie kalni.
Aptuveni pēc stundas brauciena ieradāmies Gori, kur dzīvošana bija viesu mājā
pie Tamāras. Istabiņās dzīvojam pa četriem, pieciem cilvēkiem. Labierīcības un
duša ir viena uz 19 cilvēkiem. Turpmākās
dienas smuki stāvējām rindiņā un pēc vajadzības draudzīgi palaidām cits citu. Mājas
pagalmā baseiniņā ar forelēm tika atdzesēti arī debešķīgie arbūzi un melones, kā arī
vīna muciņas. Kad bijām iekārtojušies un
mazliet nosnauduši, devāmies vakara pastaigā, kurā nobaudījām gardu saldējumu
no kioska un pasēdējām āra kafejnīcā Staļina laukumā. Sajūtas dažādas - kā pirms
daudziem gadiem Latvijā.
Nākamajā dienā apmeklējām Staļina un
etnogrāfisko muzeju. Viesojāmies pie Gori
pilsētas mēra, uzposušies Tingeltangela
krekliņos. Tikāmies ar Kultūras nodaļas
vadītāju un festivāla organizētāju. Mājniekiem ir doma katru gadu aicināt ciemos
citu valstu dejotājus, bet mēs esam pirmie
ārzemju viesi. Mums izrādīja dažādas skatuves, kur varētu uzstāties, bet festivāla
koncerts notika pilsētas centrā, laukumā
pie Staļina muzeja. Pēc lielās staigāšanas
karstumā vakarā mūs aizveda piknikā. Pie
kalnu upes kurinājām ugunskuru un cepām
vistu, kukurūzu, dārzeņus. Tomāts un gurķis bija neatņemama ēdienreižu sastāvdaļa
visa ceļojuma laikā.
12. augusts paliks atmiņā daudziem no
mums, jo šajā dienā devāmies uz Kazbeku. Ceļš bija garš, bet katra minūte - tā
vērta. Pa ceļam kopā ar govīm un citiem
atpūtniekiem Ananuri nopeldējāmies. Veldzējošā Žinvali ūdenskrātuve mūs padarīja možākus un priecīgākus. Pa līkumaino
ceļu augstu kalnos mūsu šoferītis brauca
pa gruzīnu modei - ātri, strauji, ar pēkšņu
bremzēšanu un pīpināšanu. Pa ceļiem staigājošās govis šķita pārsteidzoši drošas.
Temperatūra sasniedza 38,8 grādus. Pa ceļam piepildījām pudeles ar sērūdeni. Ļoti
veldzējošs, bet pēc brīža mainīja krāsu un
garšu. Lai tiktu vēl tuvāk sniegotajām virsotnēm, noīrējam džipus Stepancmindas
pilsētiņā (tās nosaukums padomju laikos -

Skaistajās augusta dienās Liep
upes pilskalnā pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē norisinājās
arheoloģiskie izrakumi. To mērķis
bija noskaidrot, kad un kas īsti
apdzīvojis pilskalnu. Izrakumi
arheoloģes Rūtas Kraukles vadībā tika veikti ar Salacgrīvas novada domes, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja (LNVM), Liep
upes pagasta kultūras darbinieku
un Latvijas Arheologu biedrības
atbalstu. Izrakumos piedalījās
LNVM Arheoloģijas departamenta darbinieki, kā arī topošie arheologi un projekta iniciatore Alise
Pokšāne.
Kopumā izpētīti trīs izrakumu
laukumi. Pirmajā pie ieejas vietas
tika atrastas kaltas naglas, deguši
akmeņi, māla trauku lauskas un
bronzas apkaluma plāksnīte. Otrajā atrasti divi neapstrādāti krama
gabaliņi un stikla pudeles dibena

Tingeltangela dejotāji Gruzijā - jauks laiks, jauni draugi, sirsnīgi koncerti un laba atpūta

Kazbegi) un nervus kutinošais brauciens
turpinājās. Nevar aprakstīt tās emocijas,
kas bija kalna virsotnē, no kuras, pateicoties labvēlīgam mākonim, ieraudzījām arī
pašu Kazbeka virsotni. Tas vienkārši jāpiedzīvo!
Mūsu pulciņā svinējām arī Alēnas jubileju. Rīts sākas ar Daudz baltu dieniņu. Devāmies uz Boržomi, kur kalnā pacēlāmies
ar gaisa vagoniņu. Nopeldējāmies cilvēku
pārpildītajos sēra baseinos, apmeklējām
Ahaltsihes pili, ko cēluši turki. Iespaidīgi! Vakariņojam restorānā. Ēdienam vairs
nebija nozīmes, jo sirsnīgie tosti pārņēma
visu gaisotni. Ivans, viens no brauciena organizatoriem, sarīkoja pārsteigumu. Tika
ienesta torte ar svecītēm par godu Teteru
un Bērziņu bērnu jubilejām. Nenoliedzami, nobira asariņa. Gruzīnu tradīcija - tosti pie galda - jāpārņem arī mums. Pēc tik
foršām emocijām turpinājās pārsteigumi.
Naktī devāmies uz observatoriju. Nokavētas 20 minūtes, lai ieraudzītu Saturnu.
Lielajā teleskopā ieraudzījām zvaigznes.
Samiegojušies noklausījāmies stāstījumu
par planētām, pētījumiem. Viesu namā pārradāmies puspiecos no rīta.
Gruzīnu laika izjūta ir pilnīgi pretēja
mūsu dzīves ritmam. Dienvidu tautām rīts
sākas pusdienas laikā, precizitāte nav viņu
stiprā puse. Gori klosterī kalnos vērojām
vēl vienu šīs tautas tradīciju - dzīvnieku
upurēšanu. Kad ieraudzījām upurēšanas
vietu, tai piebrauca mašīna ar upuri bagāž-

niekā. Mēs, meitenes, kalām auna atbrīvošanas plānu. Kad devāmies prom, atveda
arī gaili. Nākamā pieturvieta bija Upliscihes alu pilsēta. Termometrs rādīja 43 grādus,  mūs klusi novēroja alās mītošās ķirzakas. Pēc lielā karstuma vakarā izmēģinājām dejas rītdienas koncertam. Skatītāji
solījās nākt arī rītdien, tātad iepatikāmies!
Pēc mēģinājuma mums visiem jautrs prāts
par līdz šim piedzīvoto. Saulē iegūtais
D vitamīns smejoties saplūda ar C vitamīnu. Tamāra, viesu mājas saimniece, aicināja mūs nebūt skaļiem kaimiņu dēļ, tāpēc
šai vakarā viss pulciņš iemācījās smieties
klusu. Tiesa gan, klusā smiešanās bija vēl
smieklīgāka. Izmēģiniet!
Sestdienu pavadījām Tbilisi. Pastaigājām pa pilsētu. Sēra pirts vietā meitenes
iegāja sēra dušās un puiši pirtī ar baseinu.
Tas arī bija neaizmirstams pasākums, kā
jau viss ceļojums - pilns negaidītiem brīžiem.
Vakarā sniedzām koncertu kopā ar gruzīnu dziedātājiem un Gori tautas deju kolektīvu. Mutes plati atvērās, ieraugot gruzīnu dejotprasmi. To viņi darīja ļoti iespaidīgi - tas arī saprotams, jo ir profesionāļi. Pēc
koncerta arī latvieši parādīja savu prasmi
dejot kopā ar gruzīnu dejotājiem. Baltie
krekli slapji, sirdis līksmas.
Pēc ilgām pārrunām mainījām nākamās
dienas plānus un nolēmām apskatīt Batumi. Tas bija vēl viens tāls, grūts brauciens
autobusā bez kondicionētāja. Taču vakara

Izrakumi Liepupes pilskalnā

fragments, kultūrslānis šajā laukumā bija ļoti vāji izteikts. Trešais
laukums izrādījās visveiksmīgākais un interesantākais, jo tajā tika
atrakts postīts pavards, kas nepārprotami liecina par cilvēku klātbūtni. Šajā laukumā atrastas arī
māla trauku lauskas, kaltas naglas
un ornamentēta bronzas apkaluma
plāksnīte. Darbs ritēja veiksmīgi,
un šobrīd iegūtie materiāli tiek
apstrādāti. Jau tagad var secināt,
ka pilskalns nav bijis apdzīvots
ilglaicīgi - tā drīzāk bijusi peri
odiski vai īslaicīgi apdzīvota vieta. Apdzīvotības laiks ir aptuveni
13. gs. otrā puse - 14. gs. sākums.
Pēc iegūtajām senlietām var secināt, ka pilskalnā apmetušies lībieši, taču visticamāk, ka vienlaikus
ar vāciešiem. Precīzākas interpretācijas gaidāmas pēc visa materi
āla rūpīgas izpētes.
Rūta Vecmuktāne (Kraukle)

Strādājot izrakumu laukumā, bija jābūt īpaši uzmanīgiem…

pelde Melnajā jūrā, Ilonas (ainažniece,
kura ik vasaru saimnieko Batumi savā viesu mājā) sirsnīgā uzņemšana ar izkarinātu
Latvijas karogu, latviešu mūziku, boršču
un ceptiem kartupelīšiem atsvēra visu. Ilona mums sarīkoja ekskursiju pa naksnīgo
pilsētu, parādīja promenādi, muzikālās
strūklakas. Naktī sagulējām visi draudzīgi
uz matračiem, jo vietu nepietika. Bet tieši
negaidītās situācijas deva šim ceļojumam
īpašu garšu.
Pēdējā dienā vēl nopeldējāmies Melnajā
jūrā, kurā ūdens ir neizsakāmi silts, izstaigājām tirgu, nopirkām suvenīrus un devāmies garajā braucienā uz lidostu. Koferus
krāmējām Tamāras viesu mājas vīna pagrabā.
Atļausimies teikt, ka iepazinām Gruziju
vairāk nekā parastais tūrists, šis brauciens
nepārprotami vēl ciešāk saliedēja mūsu
kolektīvu. Liels paldies Salacgrīvas novada domei par finansiālu atbalstu, Salac
grīvas kultūras namam un personīgi Pārslai
Dzērvei par atbalstu, kā arī Evitai Liepiņai
un Jurim Zālītim par ceļojuma organizēšanu. Paldies, protams, arī mūsu kolektīva
vadītājam Jānim Ērglim, kurš sagatavoja
koncertprogrammu, bet diemžēl nevarēja
doties mums līdzi šajā braucienā. Gori pilsēta sākusi sadarbību ar Salacgrīvu un plāno jaunus kopīgus projektus. Lai šī mūsu
draudzība turpinās!
Laura Ende, Gunita Gulbe
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Ceļā pēc laimes hormona jeb
senioru ceļojuma apraksts
Salacgrīvas novada seniori 10. septembrī sarosījās vasaras noslēguma ekskursijai.
Pirmais apskates objekts - Jaunkalsnavas
arborētums (tulkojumā no latīņu valodas koku, krūmu kolekcija). Jaunkalsnavā ir
lielākā kokaugu kolekcija Austrumlatvijā,
kas aizņem 143 ha, tajā no agra pavasara
līdz vēlam rudenim iespējams apskatīt aptuveni 2500 dažādu koku sugu. Septembrī
mūs pārsteidza tikai skujeņu daudzveidība,
jo peonijas, ceriņi un rododendri jau sen
noziedējuši. Gide ļāva visu baudīt gan ar
redzi, gan tausti. Patiešām - dažas pundur
eglītes ir kuplas un mīkstas kā Dormeo
matrači! Uzmanību piesaistīja dīvainas
formas uzpotētā lapegle un acis priecēja
bļodveida egles un egles - ligzdiņas. Uzzinājām, ka vējaslotām aug čiekuri, no
kuru sēklām izaug jaunas mazas eglītes
vējaslotu formā. Vērojām skujeņu labirintu
saulītes formā, bet maldīties gan negājām.
Gide brīdināja neēst citronliānu odziņas, jo
citādi enerģijas būšot tik daudz, ka varēsim
skriet līdzi ievainotam tīģerim, bet stīgotāju
kokžņaudzēju kaķa nadziņus gide mudināja aptaustīt, tikai uzmanīgi. Viņai neizdevās
mūs apmānīt ar koku, kuru nosauca par
lauru, jo Pēteris Zuševics pirmais teica, ka
tas ir ozols. Kaut gan lapas līdzīgas lauru
lapām, tas patiesībā ir klinšu ozols. Vienprātīgi atzinām, ka mūsu ozols skaistumā
ir nepārspējams. Gandrīz katrs iespiedām
savu pirkstu korķa kokā, pārliecinoties,
ka tā miza tiešām ir mīksta. Redzējām arī
purva mirti, kas ir viena no Melnā balzama
sastāvdaļām.
Priežu mežā abpus takai, cik vien tālu
acs rāda, redzami rododendru krūmi, jo
šajā vidē tiem vislabāk tīk augt. Visus
priecē redzētais skaistums, un Viktorija
Brīnuma pauda savu aizkustinājumu: - Kā
zilas actiņas debesīs veras mazie dīķīši ar
ūdensrozēm. Esmu pārsteigta. Šogad nav
sēņu gads, bet šeit ieraudzīju aitu beciņas
un rudmieses. Dievs mīl šo vietu. Uzkāpjot
augstajā tornī, no kura pārredzama visa teritorija, vēl atceramies sarkano kļavu, dzelteno ozolu, parūkkoku un pamājam sveicienu Līgo kalnam.
Lazdonas pienotavā apskatījām ražotni.
Tur rūca un dārdēja, bija grūti sadzirdēt
gides stāstīto, bet guvām informāciju, kā
pārstrādā un ražo bioloģiski tīro produkciju. Degustācija sakrita ar pusdienlaiku, un
mūsu garšas kārpiņas mēlē ziņoja, ka viss ir
ļoti gards. Noslēgumā gide katram dāvinā-

ja Lazdonas piensaimnieka
himnas vārdus, un, tā kā melodija visiem zināma, skaisti
to nodziedājām. Pasacījuši
paldies, devāmies tālāk.
Keramiķis Jānis Seiksts,
kurš ar keramiku nodarbojas jau vairāk nekā 40 gadu,
omulīgs sagaidīja mūs savā
plašajā dārzā, kur gozējas
viņa keramikas gaiļi, zivis
un paša kaķis. Izrādot cepli,
mākslinieks stāstīja vienkārši, bet aizraujoši. Kad viņa
rokas mūsu acu priekšā sāka
veidot vāzi, tad brīnījāmies,
cik viegli, it kā rotaļādamies, viņš to dara. Gatavo
darbu keramiķis pacēla rokās un noskaitīja līdz pieci.
Paspējam  tikai nofotografēt
un - paukš -, tas atkal pārvērtās māla pikucī.
Kad vērās lielā šķūņa
durvis, ieraudzījām māk
slinieka darbus. To klāsts ir
ļoti plašs - nelieli suvenīri
ar Madonas simboliku (pilsētas ģerbonī attēlots gailis),
svilpaunieki, svečturi, vāpils skaistumu salacgrīvieši vēroja pievakara saulē, un fasāde apbūra ar varenumu un dižumu.
zes, krūzes, dekoratīvie sie- Cesvaines
No ārpuses gandrīz nekas neliecināja par pārciesto ugunsgrēku
nas šķīvji, servīzes un dārza
dekoratīvā keramika. Kopā ar mākslinieka sāpīgu seju - vajadzīgs milzīgs remonts. lejā dziedat kā koris un smaidāt! Gunta Kasievu pastaigājāmies pa plašo pagalmu, un Valda Logina teica: - Prieks, ka Cesvaines riņa ieminējās: - Šeit esmu jau otro reizi un
viņa klusi un mīļi stāstīja par divdesmit pašvaldība un pils darbinieki raduši spēku priecājos, ka esat saimniecību paplašinājusešu gadu laikā iekopto. Māra Zapevālova uzturēt dzīvību neizremontētās telpās, ku- ši, jo ir uzcelts namiņš viesu bērniņiem un
secināja: - Šajā vidē izjūtu patiesu mieru, rās redzamas varenas sijas, ierīkot netradi- jaunlaulātajiem. Priecājos, ka daudz kas
līdzsvaru, lietu un domu sakārtotību. Kas cionālās mākslas darbu un tekstiliju izstādi izmainījies. Klētiņā klausījāmies stāstījumu
ar dvēseles mieru radīts, tas arī ciemiņiem un balles parketa zālē organizēt klasiskās par Medņu dzimtas vēsturi un aplūkojām
mūzikas koncertus. Rāma un nesteidzīga senas dzimtas relikvijas, kā arī kāzinieku
sniedz mieru.
Madonu, kas nākamgad svinēs 90 gadu bija pastaiga pa pils telpām: balles zāli, simboliskās dāvanas: senus grozus, naudas
jubileju, iepazinām, braucot autobusā un ēdamzāli, vīna un ledus pagrabu, kurā ir zīmes, gludekļus, petrolejas lampas. Visu
klausoties gides stāstīto. Mūsuprāt, visin- neaprakstāma akustika. Mūs atkal aicinā- pat nenosaukt. Šo vietu jaunie pāri izvēlas
teresantākais ir Madonas novada sporta ja dziedāt, un pils sienās atbalsojās Dažu kāzu svinēšanai. Te dzertas 196 kāzas un
un atpūtas centrs Smeceres sils. Redzējām skaistu ziedu. Uzkāpām pašā augstākajā pat noorganizēts laulāto pāru salidojums.
guļbūves atpūtas mājas, slēpošanas un rol- pils tornī un vērojām Cesvaines panorāmu. Kāzu svinēšanas telpā vēl viss izpušķots no
lerslēpošanas trasi bērniem un BMX tra- Divas stundas bija, ko redzēt un dzirdēt, un pēdējām kāzām, un šeit vakariņās baudījām
ses barjeras. Vērojām pusaudžus treniņos, seniori priecājās, ka palaimējies ar gidu, jo karstu lauku zupu. Ar dziesmu pateicāmies
jutām līdzi, aplaudējam un gide vairākkārt viņš dara sirdsdarbu. Atvadoties no gida saimniecei, ar dziesmu - mūsu novada penrosināja seniorus ķert laimes hormonus, kur un pils, Salacgrīvas seniori cerēja, ka viņu sionāru biedrības vadītājai Aijai Kirhen
atstātais ziedojums būs papildinājums tam šteinei par precīzi pārdomāto ceļojumu.
vien iespējams.
Aija maz runā, bet daudz dara. Par pavadīto
Cesvaines pils skaistumu vērojām pie- miljonam, kas vajadzīgs pils atjaunošanai.
Ceļojuma noslēgums - Kučuru dzirna- dienu viņa klusi teica: - Man prieks, ka sevakara saulē, un fasāde apbūra ar varenumu un dižumu. No ārpuses gandrīz nekas vās. Sirsnībā un mīlestībā mūs sagaidīja niori ir tik atsaucīgi. Redzu, ka viņi ir noguneliecināja par pārciesto ugunsgrēku. Taču saimniece: - Es gaidīju sagurušus seniorus, ruši, bet priecīgi par šo dienu.
Ligita Jirgensone
gadsimtus izturējušās celtnes telpas rādīja jo ir jau krēsla, bet jūs par dzirnām zaļā ie-

Salacgrīvas novada pašvaldība,
pārdodot par brīvu cenu ar pretendentu atlasi,
atsavina apkures punktus
Pērnavas ielā 52 un Pērnavas ielā 54 Salacgrīvā,
kas sastāv no apkures katliem un aprīkojuma.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli
saimniecībā Salacgrīvā
Nr.
p.k.

Saimniecības
nosaukums

Kadastra
apz.

Kvartāla Nogabalu
Nr.
Nr.

Meža izmantošanas
veids

Izcērtamā Paredzēts Nosacītā cena
pārdošanai saimniecībā
platība
kopā
(m³)
(ha)

1.

Pērnavas iela 26

66150020061

5

1

Galvenā cirte-izlases
cirte

0,8

8,31

2.

Pērnavas iela 26

66150020061

5

2;3

Kopšanas cirte-krājas
kopšanas cirte

0,4

8,01

3.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

2

Kopšanas cirte-krājas
kopšanas cirte

0,19

1,12

4.

Pērnavas iela 26

66150020060

4

1

Galvenā cirte-izlases
cirte

0,67

1,32

5.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

2

Kopšanas cirte-krājas
kopšanas cirte

0,5

3,39

6.

Pērnavas iela 28

66150020124

2

1

Galvenā cirte-izlases
cirte

2,7

20,43

415,00

7.

Pērnavas iela 29B 66150010037

7

1

Sanitārā cirte-sanitārā
izlases cirte

0,8

128,09

180,00

8.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

17

Galvenā cirte-izlases
cirte

3,2

24,93

9.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

1-5;7-11;
13-16

Kopšanas cirte-krājas
kopšanas cirte

14,8

101,49

10.

Pērnavas iela 31E 66150010078

1

6

Galvenā cirte-izlases
cirte

5,4

106,17

11.

Viļņu iela 30

2

1;4;6

Galvenā cirte-izlases
cirte

1,43

11,62

12.

Viļņu iela 30

2

2;3;5

Kopšanas cirte-krājas
kopšanas cirte

1,2

4,81

66150020125
66150020125

435,00

Apkures punkti jāizmanto apkures pakalpojuma sniegšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pērnavas ielā 52 un 54 Salacgrīvā.
Izsolāmā objekta sākumcena - 631 eiro, kas sastāv no cenas par apkures punktu
Pērnavas ielā 52.
Izsolāmā objekta sākumcena - 631 eiro, kas sastāv no cenas par apkures punktu
Pērnavas ielā 54.
Izsoles solis - 40 eiro par katru izsolāmo objektu.
Pieteikšanās uz izsolāmo objektu, norādot, uz kuru no apkures punktiem pretendents piesakās, notiek 5 (piecu) darbdienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas.
Izsoles noteikumi un sīkāka informācija - mājaslapā www.salavcgriva.lv vai pa tālruni
64071986, 64071982. Reģistrēšanās izsolei notiek Salacgrīvas novada domē Smilšu
ielā 9, 207. kabinetā.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli
(41,3 m²), Zonepes 6 - 4, kadastra Nr. 6672 900 0300, Salacgrīvas pagastā.
Dzīvokļa izsoles sākumcena - 460 EUR.
Izsoles solis -20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 9. novembra plkst. 17. Izsole notiks 10. novembrī plkst. 15
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita dalības maksa - 10 EUR
(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas izsolei par katru cirsmu, uz ko tie piesakās.
l

3820,00

300,00

Kopā visās cirsmās nosacītā cena izsolei: EUR 5150,00
Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 3. novembra plkst. 17, tā notiks 4. novembrī plkst. 10, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā. 106. telpā.
Izsoles dalībniekiem Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita dalības maksa - 20 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas izsolei - par katru
cirsmu, uz ko tie piesakās.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties
izsolei katru darbdienu Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.

(44,7 m²), Saulītes 1 - 4, kadastra Nr. 6672 900 0299, Salacgrīvas pagastā.
Dzīvokļa izsoles sākumcena - 560 EUR.
Izsoles solis -20 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 9. novembra plkst. 17. Izsole notiks 10. novembrī plkst. 15.30
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848 jāpārskaita dalības maksa - 10 EUR
(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas izsolei par katru cirsmu, uz ko tie piesakās.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv,
sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu Salacgrīvas
novada domē Smilšu ielā 9, 207. kabinetā, tālr. 64071986.
l
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2015. gada 29. septembris

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja kolēģi
Ainažos
Daudzu gadu garumā septembra vidū, parasti pirmdienā, jo
tā ir muzeju brīvdiena, Latvijas
Ugunsdzēsības muzeja kolēģi
ciemojas Ainažu ugunsdzēsības
muzejā ar ceļojošām izstādēm,
kas veidotas no Latvijas Ugunsdzēsības muzeja krājuma. Pa
ceļam uz Ainažu ugunsdzēsības
muzeju rīdzinieki allaž iegriežas
Ainažu kapos, kur tiek nolikti

ziedi muzeja idejas autoriem un
veidotājiem Ilgai un Osvaldam
Bērziņiem.
Šoreiz Rīgas kolēģi līdzi atveduši karikatūru izstādi Ar
smaidu par nopietno, kur līdzās
jau zināmu karikatūristu - Gunāra Bērziņa, Jāņa Dreslera, Ērika
Oša, Uģa Mežavilka - darbiem ir
arī Alda Feldmaņa karikatūras,
kurš 32 gadus veltījis ugunsdzē-

sībai. Izstāde atklāj ugunsdzēsēju bīstamo darbu, kam jautrajos
zīmējumos parasti ir laimīgas
beigas.
Izstāde tiek nodota muzeja
apmeklētājiem un apskatāma
muzeja darba laikā.
Anastasija Celma,
Ainažu ugunsdzēsības muzeja
vadītāja

Ainažu jūrskolas muzejs
Eiropas Kultūras
mantojuma dienās
12. septembrī Ainažu jūrskolas muzejā notika Eiropas Kultūras mantojuma dienām veltīts
pasākums. Tika atvērta izstāde
par to, kā 1969. gadā restaurēja
un atklāja muzeja ēku. Par valodu, īpaši lībiešu, kas arī ietilpst
Eiropas kultūras mantojumā,

runāja novadniece Anita Emse,
arī lasīja savus dzejoļus. Ģitāras
pavadībā galvenokārt dziesmas
par jūru dziedāja Salacgrīvas
mūzikas skolas pedagogs Vitālijs
Bogdanovičs. - Pasākumā valdīja ļoti jauka noskaņa, - rezumēja
muzeja vadītāja Iveta Erdmane.

Projekta Bērniem drošas un draudzīgas 15. septembrī
ģimenes vides veicināšana
noslēdzās
Latvijas pašvaldībās noslēgums
2015. gada
peldsezona.
Kāda tā bija?

17. septembrī Eduarda Smiļģa
Teātra muzejā nodibinājums Centrs
Dardedze rīkoja projekta Bērniem
drošas un draudzīgas ģimenes vides
veicināšana Latvijas pašvaldībās noslēgumu. Pilotprojekts tika īstenots laikā
no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada
septembrim kopumā trīs novados Dobelē, Rojā un Salacgrīvā.

Projekta galvenais mērķis bija sadarbībā ar reģionālajiem sociālajiem dienestiem
izveidot multisektorālu, kompleksu pieeju
vardarbības prevencei, bērna aizsardzībai
un labklājības veicināšanai Dobelē, Rojā
un Salacgrīvā, kā arī pilotprojektu citām
teritorijām. Projektā bija paredzēts stiprināt un attīstīt ar bērniem un ģimeni strādājošo nozaru profesionāļus, to sadarbību
un labākās preventīvās un aizsardzības
pieejas, t.sk. NVO un brīvprātīgo darbu,
Dardedzē pārbaudītas sociālā atbalsta un
rehabilitācijas programmas, kā arī iesaistīt
bērnus, ģimenes un kopienas, lai veidotu
no vardarbības brīvu, bērnam drošu un
draudzīgu vidi, tādējādi mazinot sociālās
atstumtības riskus. Projekta laikā iesaistītās mērķgrupas - bērni, ģimenes (īpaši
tēvi) un kopienas.

Nodibinājuma Centrs Dardedze Preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzev
ska stāsta: - Sadarbībā ar Dobeles, Rojas
un Salacgrīvas pašvaldību sociālajiem
dienestiem un nozaru profesionāļiem šo
divu gadu laikā esam paveikuši nozīmīgu darbu, īstenojot dažādas programmas,
veicinot bērnu interešu ievērošanu un veidojot drošāku
un draudzīgāku ģimenes vidi.
Paldies visiem iesaistīto novadu pārstāvjiem, ekspertiem,
kā arī bērniem, ģimenēm un
kopienām, kas iesaistījās projekta realizēšanā un turpina
pielietot apgūtās prasmes, lai
veicinātu pārmaiņas!
Projekta īstenošanas laikā tika veikta
situācijas analīze Dobeles, Rojas un Salacgrīvas novadā. Balstoties uz tās rezultātiem, tika izstrādāta stratēģija, kuru kā
pilotprojektu ieviesa sadarbības partneru
novados, lai veicinātu bērniem drošas un
draudzīgas ģimenes vides veicināšanu.
Tāpat izveidots metodiskais materiāls situācijas analīzei citos novados, ko pašvaldības brīvi var izmantot par bāzi, ieviešot
attiecīgajā novadā.
Džimbas drošības programmā tika iz-

doti dažādi palīgmateriāli, kas vērsti uz
bērnu izglītošanu, un apmācīti kopumā
25 Džimbas aģenti, kuri par bērnu drošību stāsta un izglīto Dobeles, Rojas un
Salacgrīvas novadā. Tēvu programmā topošajiem un esošajiem tēviem tika radīta
platforma, kas sniedza iespēju kopīgi pārspriest ar bērnu audzināšanu
saistītus jautājumus un dalīties
savā pieredzē. Savukārt grupu
nodarbību Sargeņģelis laikā
jaunie vecāki apguva gan sadzīviskas un praktiskas lietas,
kas saistītas ar bērnu audzināšanu, gan saņēma ieteikumus
kā ar mīlestību audzināt savas
atvases. Arī ģimenes ārsti tika
iesaistīti vardarbības prevences aktivitātēs, izdodot informatīvi atbalstošu materiālu ģimenes ārstiem un organizējot kopīgu semināru, kurā pieredzējuši ģimenes
ārsti dalījās ar labās prakses piemēriem
vardarbības prevences jautājumos.
Papildu informācija - www.centrsdardedze.lv.

Agnese Sladzevska,
«Centrs Dardedze» Preventīvā centra
vadītāja

Projektu Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Latvijas pašvaldībās (Id. Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/093)
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu NVO fonds finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Papildu informāciju par programmu var iegūt www.sif.gov.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.

Daudzveidīgas iespējas
veidot izpratni par cilvēka un
vides mijiedarbību
SIA ZAAO (ZAAO) jaunajā mācību
gadā aicina izglītības iestādes intensīvāk
iesaistīties bērnu un jauniešu izpratnes
veidošanā par vides aizsardzības jautājumiem. Lai tēmas apguve bērniem būtu
saistoša, ZAAO piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe, kas apvienotas ar mācību ekskursiju un vairākus
radošus, izglītojošus konkursus.
Licencētajā bērnu un jauniešu vides
izglītības mācību programmā piedāvātās
tēmas iekļaujas izglītības iestāžu mācību
saturā dabaszinību priekšmetos. Programma tiek īstenota ceturto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas
sistēmām, procesiem, cilvēka un vides
mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem.
Konkursi, kas apvienoti projektā Cilvēks vidē, skar vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un materiālu otrreizējās izmantošanas tematiku. Tie pielāgoti
dažādām vecuma grupām. Konkursos ir
iespēja, piemēram, zīmēt pastkartes, veidot svētku rotājumus, instalācijas un glez-

nas no iepakojuma materiāliem, izstrādāt
pamācošus komiksus, filmēt video pamācības.
Visi klašu audzēkņi varēs meklēt atbildes uz ZAAO mēneša jautājumiem, kā arī
piedalīties otrreizējo materiālu vākšanas
akcijā Dabai labu darīt. Konkursos piedalīties aicinātas arī profesionālās ievirzes
izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu
un jauniešu interešu centri, jauniešu domes.
Piedāvājot aizdomāties par vides tēmu
ne tikai sēžot skolas solā, vairāki konkursi un aptaujas notiks arī sociālo tīklu vidē
ZAAO kontos draugiem.lv un Instagram.
com. Konkursos tiks noteikti uzvarētāji.
Radošākie un zinošākie bērni mācību gada
noslēguma pasākumā saņems balvas. Otrreizējo materiālu vākšanas akcijas Dabai
labu darīt balvu fondu nodrošina AS Latvijas Zaļais punkts.
ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību
vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot
saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzma-

nība vides jautājumiem, veidota izpratne
par videi draudzīgu rīcību un atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas
resursi, nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
Plašāka informācija par ZAAO vides
izglītības projekta Cilvēks vidē konkursiem, kā arī mācību programmas tēmu
piedāvājums atrodams ZAAO mājaslapas
www.zaao.lv sadaļā Sabiedrības izglītošana. Pieteikšanās konkursiem notiek uzņēmuma mājaslapā līdz 30. septembrim. Piedāvājums attiecas uz ZAAO darbības reģiona pašvaldību izglītības iestādēm.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob. tālr. 26610013
E-pasts zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao
Facebook.com/ZAAOwaste
www.zaao.lv

15. septembrī noslēdzās oficiālā peldsezona. Tajā visā Latvijā Veselības inspekcijas (VI) speciālisti ņēma ūdens paraugus
55 oficiālajās peldvietās - 33 jūras piekrastes peldvietās un 22 iekšzemes ūdeņu peldvietās (6 upes peldvietās un 16 ezeros vai
ūdenskrātuvēs). Apkopojot datus par peldvietu ūdens kvalitāti, VI secina, ka šogad
kopumā visās oficiālajās peldvietās ūdens
kvalitāte bijusi laba.
Peldēšanās aizliegums mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ septembra sākumā
tika noteikts Daugavas peldvietā Rumbula
Rīgā, taču pēc atkārtotām peldūdens kvalitātes pārbaudēm paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums vairs netika konstatēts.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad,
veicot grozījumus
Ministru kabineta
2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 38
Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas
kārtība,
l no Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
peldvietu saraksta svītrota Mērsraga novada peldvieta Upesgrīva;
l papildināts Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča peldvietu saraksts ar Rucavas novada
Rucavas pagasta peldvietu Pie Papes bākas;
l papildināts iekšzemes peldvietu saraksts ar Daugavpils novada Višķu pagasta
Luknas ezera Višķu tehnikuma ciema peldvietu;
l Skultes peldvietai Lauču akmens mainīts
nosaukums uz Vārzas, ņemot vērā, ka ar
2015. gada peldsezonas sākumu peldvieta
pārvietota uz apdzīvoto vietu Vārzas, kas
atrodas netālu no Lauču akmens.
Papildus oficiālo peldvietu monitoringam, tāpat kā iepriekšējos gadus, aptuveni 20 pašvaldības nodrošināja peldūdens
kvalitātes pārbaudes iedzīvotāju iecienītās
peldvietās par saviem līdzekļiem, kopā aptverot vairāk nekā 100 neoficiālās peldvietas. Arī to kvalitāte šogad kopumā ir bijusi
laba.
Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar MK 2010. gada 6. jūlija noteikumu
Nr. 608 Noteikumi par peldvietu ūdens
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu
un prasībām sabiedrības informēšanai
5. punktu oficiālo peldvietu īpašniekam
līdz attiecīgā gada 31. oktobrim jāiesniedz
VI informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pēc peldvietas
atbildīgās personas iniciatīvas. Inspekcija
monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu
ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko
izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.
Nākamā oficiālā peldsezona tiks atklāta
2016. gada 15. maijā.
Veselības inspekcijas
Komunikācijas nodaļa
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2015. gada 29. septembris

Konkurss skolēniem
Laiks laukiem 2015
Līdz 30. oktobrim norisinās konkurss Laiks
laukiem 2015, kurā aicinām 1. - 12. klašu skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, kas notiek
mūsdienīgos laukos. Balva saturiski atbilstošāko
un radošāko darbu autoriem ir ekskursija visai
klasei 500 eiro vērtībā. Konkursa Laiks laukiem!
mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un
nodarbinātības iespējām 21. gadsimta laukos, kā
arī veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma
popularizēšanu jauniešu vidū, tā veicinot skolēnu
izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī
par tradicionālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves
vērtībām.
Skolēnu uzdevums ir pēc pašu izpratnes un iespējām radošā veidā atklāt projekta tēmu Laiks
laukiem!, dodoties pieredzes braucienā uz vietējo
lauku saimniecību vai uzņēmumu (piem., zirgaudzētavu, viesu namu, maizes ceptuvi, ābolu dārzu, šokolādes ražotni u.tml.), pie amatniekiem un
mājražotājiem. Tur jāizpēta, kas notiek, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai veiktu dažādās darbības mūsdienīgos laukos. Par pieredzē-

to un izpētīto jāsagatavo apmēram 60 s garš video
materiāls vai fotoreportāža no 5 - 7 fotogrāfijām ar
paskaidrojošu tekstu.
Konkursā atsevišķi vērtēs darbus 1. - 6. un
7. - 12. klašu kategorijās. Katrā tiks noteikti divi
uzvarētāji. Vecāko klašu skolēniem konkurss norisināsies divās kārtās. Desmit labāko darbu autorus aicinās piedalīties 2. kārtā un sagatavot
3 - 5 minūšu garu videoreportāžu un sniegt inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības veicināšanai
lauku vidē.
Konkursa nolikums, videoaicinājums un sīkāka
informācija - www.laikslaukiem.lv.
Konkurss tiek īstenots projektā Lauku tūrisma
produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietējo
rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību.
Indra Soika-Dreimane,
Media Gids, Konkursa koordinatore
E-pasts: indra@mediagids.lv,
T. 26455823

Projektu īsteno biedrība Latvijas Lauku forums un biedrība Media Gids. Informatīvi atbalsta asociācija Lauku ceļotājs.
Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu,
kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīvesvietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.
LLF darbojas 70 biedru organizāciju. Vairāk par LLF - llf.partneribas.lv.

Ar 5. oktobri
sākam nodarbības

AEROBIKĀ UN
KALANĒTIKĀ
Pirmdienās
19.00 - 20.00
Trešdienās
19.00 - 20.00
Piektdienās
17.30 - 18.30
(deju aerobika, step aerobika u.c.)
Otrdienās
19.00 - 20.00
Ceturtdienās 19.00 - 20.00
(kalanētika)
Nodarbības notiek Salacgrīvas
kultūras nama „baleta” zālē, nodarbība - 3 eiro, skolēniem - 2 eiro.
Mārīte

l
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Svecīšu
vakari

Pareizticīgo draudzes
svecīšu vakari
10. oktobrī 14.00 Ainažu kapos
Lielsalacas ev. lut. draudzes
svecīšu vakari
10. oktobrī 15.00 Ainažu kapos
Kuiķulē 26. septembrī pl. 15.00
Brīdagā 3. oktobrī pl. 15.00

Liepupes pagasta tautas nams
sadarbībā ar Salacgrīvas novada izglītības iestādēm
izsludina ikgadējo

literāro darbu jaunrades konkursu
Manas ģimenes sudrabs

Aicinām piedalīties Salacgrīvas novada bērnus un jauniešus, iesniedzot
darbus dzejā un prozā. Labākie darbi tiks godalgoti un autori uzaicināti
piedalīties savu darbu lasījumos konkursa noslēguma pasākumā
Liepupes vidusskolā 6. oktobrī.
Nolikums Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.

3. oktobrī plkst. 14.00 Liepupes tautas namā

Senioru balle

Koncertēs Salacgrīvas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis
Dziedātprieks
Balle kopā ar cītaru pavēlnieku un dziesmu autoru limbažnieku
Valteru Reiznieku un draugiem.

Informācija Swedbank
klientiem

Sekojot līdzi klientu darījumiem ar skaidru naudu, dati rāda, ka šo
pakalpojumu popularitāte pēdējā gada laikā būtiski samazinājusies,
it sevišķi - nepieciešamība pēc skaidras naudas iemaksas. Tāpēc no
šī gada 1. oktobra naudas iemaksas bankomāts, kas patlaban atrodas
Salacgrīvā, Rīgas ielā 13 (veikalā top!), tiks demontēts. Savukārt naudas izmaksas bankomāts kļūs vēl pieejamāks - tas tiek pārvietots, un
skaidras naudas izņemšana no 1. oktobra būs pieejama Bocmaņa laukumā 5 visu diennakti.
Aicinām visus klientus, kam tomēr nepieciešami skaidras naudas
iemaksas pakalpojumi, sazināties ar Swedbank, zvanot pa tālruni
67444444 jebkurā laikā, un uzzināt par inkasācijas pakalpojumiem
vai citiem atbilstoši savām vajadzībām. Tuvākie naudas iemaksas
bankomāti atrodas Limbažos, Stacijas ielā 8 (veikala Maxima telpās)
un Valmierā, Rīgas ielā 15.
Gan šos, gan citus jautājumus aicinām pārrunāt arī klātienē ar
Swedbank konsultantiem, kuri gaidīs ikvienu interesentu katru otro
nedēļu (mēneša pirmajā un trešajā otrdienā) no pl. 10.30 līdz 13 Salac
grīvas bibliotēkā Sila ielā 2.
Plašāka informācija par Swedbank filiālēm, bankomātiem un to
darba laikiem atrodama Swedbank mājaslapā www.swedbank.lv.

16

l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jubilāriem
Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

Ar šīm Māras Zālītes
dzejas rindām sveicam
septembra jubilārus un
aicinām visus palūkoties apkārt
un papriecāties par mūsu
skaisto Latviju!
Līdz 8. oktobrim
Salacgrīvas bibliotēkā
Intas Lī darbu izstāde

«Lī lapas»

(Mans vaļasprieks)
Darbi izpildīti digitālajā scrapbooking tehnikā.

3. oktobrī plkst. 15
Salacgrīvas bibliotēkā

Noskaņa.

Tēma - Vasaras iespaidi

Liepupes tautas namā
jauno sezonu uzsāk deviņi
pašdarbības kolektīvi:

jauktais koris Pernigele,
amatierteātris,
vidējās paaudzes deju kolektīvs
Ulubele,
l jauniešu deju kolektīvs Liepupīte - B,
l jauniešu deju kolektīvs Liepupīte - C,
l folkloras kopa Skale,
l vīru ansamblis,
l kapela Ieviņas,
l vokālā grupa 4 Sound.
Aicinām jaunus dalībniekus!
Tālrunis tautas namā - 64023932
l
l
l

6. oktobrī plkst. 11
Liepupes vidusskolas aktu zālē

literāro darbu jaunrades
konkursa
Manas ģimenes sudrabs
noslēgums, uzvarētāju
apbalvošana.

Viesojas aktieris un dziesminieks
Artis Robežnieks. Ieeja brīva.
24. oktobrī plkst. 19
Liepupes tautas namā

Ražas balle

Muzicēs Apvedceļš. Ieeja 3 eiro.

Oktobris BIBLIOTĒKĀS
Datums
Oktobrī

Pasākums
Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar žurnālu
Lilit un OK žurnālisti Māru Vildi
Oktobrī
Tematisks pasākums bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas bērniem Dzīvnieki mums līdzās
Izstādes:
l Dainu tēvam Krišjānim Baronam - 180
l Kaut kur jau ir zvaigznes. Dzejniecei Mirdzai
Bendrupei - 105
20.X 15.00 Muzikāla pēcpusdiena Atcerēsimies komponistu Uldi
Stabulnieku viņa 70. gadskārtā
28.X
Bērnu pēcpusdiena Sīpoliņa piedzīvojumi,
veltīta rakstnieka Džanni Rodāri 95 gadu jubilejai
Izstādes:
1. - 7.X
No 28.X
12. - 31.X
3.X 15.00

Rakstniecei Ilonai Leimanei -110
Dainu tēvam Krišjānim Baronam - 180
Viktorīna Ko tu zini par Krišjāni Baronu un latvju
dainām?

Literārais klubiņš Noskaņa – Vasaras iespaidi
Izstādes:
1.X
Paldies tev, skolotāj! – Skolotāju dienai
2.X
Rakstniecei Ilonai Leimanei - 110
6.X
Mūziķi un komponistu Uldi Stabulnieku atceroties
19.X
Dzīve kā krāsu palete - aktrisei Antrai Liedskalniņai 85
20.X
Itāliešu rakstniekam Džanni Rodāri - 95
1. - 31.X
Dainu tēvs un latvju dainas - Krišjānim Baronam 180
5.X 15.30 Pasākums bērniem Dzīvnieki - tuvie un tālie
27.X 16.30 Pasākums skolēniem Tautasdziesmu maratons
30.X 15.00 Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena.
Izstādes:
1. - 30.X
Dzīvnieku pasaulē - Starptautiskajai dzīvnieku
aizsardzības dienai
19. - 30.X Dainu tēvam -180
26.X
Rīta stunda bērniem Pinam, tinam, satinam tautas
dziesmu kamolā
(Datums
Vakara stāsti bibliotēkā. Tikšanās ar izstādes
tiks
Mana sirdslieta - diegu grafika autori Olgu Šišļaņikovu
precizēts)
Oktobrī
Izstādes
l Fotoizstāde Svētupe, tapusi pētnieciskajā projektā
Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā
l Zelta ziedi uzziedēja tavās acu ugunīs… (H. Ozols).
Aktrisei Antrai Liedskalniņai - 85
l Viņš mācījās skaitīt zvaigznes,
bet saskaitīja tautas dziesmas!. Dainu tēvam
Krišjānim Baronam - 180
l Literatūras izstāde bērniem Satiec Sīpoliņu
neparasto pasaku pasaulē. Itāliešu rakstniekam
Džanni Rodāri - 95

Vieta
Ainažu
bibliotēkā

2015. gada 29. septembris

Ainažu kultūras namā

Visu oktobri kultūras namā apskatāma Ilzes Zariņas personālizstāde.
Ar oktobri darbu atsāks mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
l 1. oktobrī plkst. 16.00 - bērnu amatierteātris;
				
plkst. 18.00 - pieaugušo amatierteātris;
l 6. oktobrī plkst. 19.00 - koris Krasts;
l 7. oktobrī plkst. 13.30 - skolas vecuma bērnu deju kol. Jūrmalnieks (skolas zālē);
				
plkst. 16.00 - pirmsskolas vecuma bērnu deju kol. Zvirgzdiņi;
l 9. oktobrī plkst. 19.00 - vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš.
Jaunums
l 5. oktobrī plkst. 17.00 visi dziedāt varošie un mūziku mīlošie mazie ainažnieki
vecumā no 5 līdz 9 gadiem tiek gaidīti uz iepazīšanos jaunajā Ainažu kultūras
nama bērnu vokālajā ansamblī Saules akmentiņi (vadītāja Liene Hincenberga,
nodarbības bez maksas).
Visos kolektīvos gaidām bijušos un jaunus dalībniekus.

Salacgrīvas kultūras nama tautas mākslas kolektīvi
sāk jauno sezonu un gaida jaunus dalībniekus!
30. septembrī 20.00 vidējās paaudzes deju kolektīvs Tingeltangels, vad. J. Ērglis
1. oktobris		 11.00 senioru koris Salaca, vad. A. Zunde
19.00 senioru deju kolektīvs Saiva, vad. V. Kalniņa
3. oktobris
8.30 pūtēju ansamblis All Remember, vad. V. Bogdanovičs
11.00 pūtēju orķestris Enkurs, vad. A. Šmitiņš
5. oktobris
17.30 pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, vad. A. Gīze
6. oktobris
16.00 bērnu popgrupa
18.00 teātra studija Visa veida versijas, vad. I. Jerāne
19.00 sieviešu vokālais ansamblis Dziedātprieks, vad. A. Zvejniece
11. oktobris
13.00 jauniešu deju kolektīvs Randa, vad. A. Gīze
15. oktobris 17.00 folkloras kopa Cielava un Cielavas spēlmaņi, vad. Z. Mennika

Izmaiņas
Salacgrīvas tirgū

Sakarā ar Salacgrīvas tirgus nomnieka maiņu ar 1. septembri ir mainījusies
tirgus vadība un gadatirgu plānojums.
Tirgus pārvaldnieks Gints Ostapko, tel. 26198437,
Aija Ostapko, tel. 26565056.

Gadatirgus plānojums līdz gada
beigām
l 10. oktobrī - Stādu tirdziņš
l 31. oktobrī - Rudens tirgus
l 14. novembrī - Mārtiņdienas tirgus
l 28. novembrī - Novembra tirgus
l 5. decembrī - Decembra tirgus
l 19. decembrī - Ziemassvētku tirgus

Liepupes
bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēkas
Bērnu lit. centrā
Salacgrīvas
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēkā

Svētciema
bibliotēkā

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.

