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Salacgrīvas novada
izdevums

Eirāzijas Ekonomikas komisijas
vizīte Salacgrīvā

Muitas pārvaldes direktora vietnieks Aivars Eglītis rāda viesiem pirmās brīvās Latvijas
robežstabu Ainažos

Eirāzijas Ekonomikas komisijas vadītājs Vladimirs Gošins (no labās) pasniedz piemiņas
dāvanu Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam

30. augustā Salacgrīvas novadā viesojās Eirāzijas Ekonomikas komisijas
(EEK) delegācija. Šī komisija izveidota
2011. gada nogalē, kad Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas prezidenti Maskavā
parakstīja vienošanos, kas paredz savienības izveidi ar vienotu ekonomisko un valūtas politiku, kurā apvienotos bijušās padomju republikas. Šīs 3 valstis jau iepriekš
apvienojušās kopīgā muitas ūnijā, bet
Eirāzijas Savienība ar kopīgu izpildkomiteju ir liels solis integrētas ekonomiskās
telpas izveidē.

Salacgrīvā viesojās EEK kolēģijas loceklis muitas sadarbības jautājumos Vladimirs Gošins, viņa sekretariāta vadītājs
Oļegs Borcovs un EEK Muitas likumdošanas un tiesiskās paļāvības izpildes
departamenta Muitas maksājumu, muitas
vērtības un izcelsmes valsts nodaļas vadītāja Jeļena Bričeva. No Latvijas puses
Salacgrīvu apmeklēja Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) ģenerāldirektora vietnieks,
Muitas pārvaldes direktors Tālis Kravalis,
viņa vietnieki Andis Drulle, Aivars Eglītis
un Sandra Kārkliņa-Ādmine, Muitas kri-

minālpārvaldes direktors Edijs Ceipe un
VID ģenerāldirektora padomnieks Aivars
Vilnis Krastiņš.
Rītapusē delegācija tikās ar Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un viņa vietnieku attīstības jautājumos Jāni Cīruli. Viesi pie zvejnieka Aleksandra Rozenšteina cienājās ar nēģiem
un iepazina nēģu zvejnieku darbu. Tika
apmeklēta Latvijas – Igaunijas robeža, kur
A. Eglītis parādīja Latvijas brīvvalsts robežstabu, kas savulaik bija paslēpts zem
kupla ceriņu krūma. Kad bija pārieta robeža un apskatīta igauņu zeme, viesi devās
uz Ainažu jūrskolas muzeju – vietu, kur
kārts latviešu profesionālās jūrniecības šūpulis. Pēcpusdienā EEK pārstāvji viesojās
AS Brīvais vilnis. Tās izpilddirektors Māris Trankalis iepazīstināja ar uzņēmumu,
ražošanas procesu un gatavo produkciju.
Visi viesi atzina Brīvā viļņa šprotes par labākajām. J. Bričeva uzsvēra: - Mūsu mājas
svētkos uz galda vienmēr ir šprotes. Ja gribas ko garšīgu, meklējam zivju konservus.
Lai labāk iepazītos ar Salacgrīvas ostu,
viesi ar velkoni Brutus devās nelielā ek-

Brīvdienu mājas Vējavas

Nēģu dienas piedāvājums
12. oktobrī
Ekskursija un nēģu degustācija Svētupes nēģu tacī no pl. 12
(Ls 2,50 pieaugušajiem, Ls 1 bērniem).
Sadarbībā ar RA Jūras vēstis - filmas Latvijas nēģi (2009. g.)
demonstrācija brīvdienu mājas Vējavas lapenē - no 12 līdz 18 (bez maksas).
Vidzemnieku gaumē kūpinātu zivju degustācija (Ls 3 pieaugušajiem, Ls 1 bērniem).
Vakarā pirts ar lapu slotiņām (Ls 5 no personas).
Iespēja baudīt karstu zāļu tēju ar medu vai veldzēties ar svaigi spiestu ābolu sulu.

Iespēja pārnakšņot brīvdienu mājā «Vējavas»
www.vejavas.lv,, t. 26463252, Evija
www.vejavas.lv

skursijā. Tās laikā ostas pārvaldnieks Ivo
Īstenais pastāstīja par ostas attīstību un
perspektīvām. Ar kuģīti delegācija devās
uz Kuivižiem, lai tuvāk skatītu tur esošo
zivju pārstrādes uzņēmumu, piekrastes
zvejnieku piestātni, jahtu ostu un atpūtas
kompleksu.
V. Gošins pastāstīja, ka uz šejieni brauc
kopš 1975. gada: - Es ļoti mīlu Latviju,
Rīga jau no studiju gadiem ir mīļākā pilsēta. Tā mums bija un ir gabaliņš Eiropas.
Man ļoti patīk Parīze, bet, esot Rīgā, jūtos kā mājās. Kopš 90. gadu sākuma līdz
pat 2004. gadam regulāri atpūtos sanatorijā „Belarusija” Jūrmalā. Latvija ir ļoti
skaista, tīra, mierīga. Salacgrīvā esmu pirmo reizi, jo parasti tālāk par Saulkrastiem
neesmu braucis. Ļoti skaista, sakopta un
interesenta vieta! Jums ir lielas attīstības
perspektīvas, galvenais - jūsu vadībai ir
vēlēšanās attīstīt novadu. Ja kaut ko ļoti
vēlas un tajā iegulda savu sirdi un dvēseli,
Dievs palīdz un viss izdodas. Godīgi teikšu, man ļoti patika. Ja būs iespēja, noteikti
atgriezīšos!
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas vidusskola
saņem vērtīgu
dāvinājumu no
AS «Brīvais vilnis»
Tieši pirms 2013./2014. mācību gada sākuma Salacgrīvas vidusskola saņēmusi vērtīgu dāvinājumu no
AS Brīvais vilnis – 300 jaunu krēslu skolas aktu zālei. Dāvinājums ir sevišķi nozīmīgs, jo skolas rīcībā esošie līdzšinējie krēsli iegādāti 1986. gadā. Jauno krēslu ērtumu jau
atzinuši gan novada pedagoģiskās konferences dalībnieki, gan skolēni un viņu vecāki, apmeklējot Zinību dienu
2. septembrī. Īpašu paldies vidusskolas kolektīvs teic Brīvā viļņa atsaucīgajam izpilddirektoram Mārim Trankalim,
kurš personīgi atbalstīja nepieciešamību veicināt izglītības nozares attīstību Salacgrīvā un novadā kopumā.
Sanita Šlekone,
Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā
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Salacgrīvā atklāj rekonstruēto
multifunkcionālo mūzikas un mākslas centru

Atklāšanas lenti, asistējot novada domes
priekšsēdētājam
Dagnim Straubergam
(no kreisās), griež
mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs,
arhitekte Ija Rudzīte,
SIA Pro Dev pārstāvis
Sandis Naglis un
mūzikas skolas direktore Katrīna Borozdina

30. augustā pēc rekonstrukcijas durvis
vēra Salacgrīvas multifunkcionālais izglītības centrs (MIC), kurā jau 2. septembrī
mācības sāka novada mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi. Svinīgajā atklāšanā pedagogus, tuvus un tālākus viesus, draugus
un ģimenes locekļus uzrunāja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, mūzikas skolas direktore
Katrīna Borozdina un mākslas skolas di-

rektors Imants Klīdzējs. Centra atklāšanas
lenti, piedaloties novada domes priekšsēdētājam, grieza abu skolu direktori, arhitekte Ija Rudzīte un būvnieku - SIA Pro
Dev - pārstāvis Sandis Naglis.
Pirms iepazīties ar jaunajām, gaišajām
un jaukajām telpām, visi pulcējās MIC
zālē, lai skolu vadītāji varētu pateikt paldies un saņemt apsveikumus. Īpaši sarūpētas dāvanas no skolas saņēma novada

domes priekšsēdētājs, arhitekte, arī izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos
Aivars Krūmiņš, projektu vadītāja Sarma
Kacara un būvuzraugs Aivars Žagars. Pasniedzot dāvaniņas, K. Borozdina uzsvēra:
- Nevienu darbu bez viņiem mēs nevarētu
veikt. Liels paldies par atbalstu, padomu
un pleca sajūtu! Par palīdzēšanu Katrīna
un Imants paldies teica arī saviem skolu
pedagogiem, viņu un pašu ģimenēm, īpa-

Par «Dzintarlāses» ekskursiju
Šogad biedrības Dzintarlāse
otra ekskursija bija plānota uz Aglonas novadu. Galapunkts - Aglonas bazilika. Tās vietā kādreiz auguši biezi egļu meži. No tā arī Aglona ieguvusi savu vārdu, jo egle
vietējā izrunā ir agļa. Vēstures liecības apstiprina, ka tā jau izsenis
veidojusies kā baltu cilšu svētvieta. Daudz leģendu un vēsturisku
faktu par šo vietu atzīmēti jau ap
1263. gadu. Attieksme pret Aglonas baziliku dažādām varām ir dažāda. Tikai 1989. gadā, mainoties
politiskajiem apstākļiem, mainījās
arī valdības politika attiecībā uz
baznīcu. Atzīmējams ir 1989. gada
15. augusts, kad eiharistiskā procesija sakarā ar Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkiem noritēja
ārpus bazilikas žoga, dievkalpojums notika latviešu valodā un tika
iesvētīts Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs pacelšanai virs bijušās
katoļu ģimnāzijas. Lielie bazilikas
un klostera kompleksa rekonstrukcijas darbi aizsākti 1991. gadā.
Aglona tapusi par ticīgo valdzinājuma vietu un starptautisku svētceļojuma objektu. Arī pāvests Jānis
Pāvils II 1993. gadā, ciemojoties
Latvijā, apmeklēja Aglonas baziliku. Aglonas bazilikas Svētavotā
atspirdzinājāmies ar vēso, dzidro
ūdeni.
Aglonā vēl apskatījām Otrā pasaules kara muzeju, ko 2008. gadā
dibinājis entuziasts Valdis Tumovs. Uz pārdomām mūs aicināja
jautājums: – Kurš ieguva no kara?
Šeit kopā savākts daudz interesantu priekšmetu kā liecības no abiem
pasaules kariem. Par cilvēku izjūtām vēsta karavīru sarakste ar tuviniekiem.
Skaists, ar koka skulptūrām

pārbagāts mūs sagaidīja Kristus
Karaļa kalns. Zemes īpašnieks Jānis Stupāns sadarbībā ar tēlnieku
Ēriku Delperu 2006. gadā aizsācis
šo vērienīgo projektu, kura īstenošanā piedalījās daudz speciālistu.
Apbrīnojams rezultāts! No katras
skulptūras jaušama cilvēku mīlestība pret Dievu. Šī vieta it kā aicina
atgriezties, jo te viss notiek nepārtrauktā procesā.
Pasakains, teikām bagātais
Velnezers jeb Čertoks zilganzaļā
nokrāsā mūs sagaidīja mežā vidū.
Skats patiesi kā no pasakas, un arī
izjūtas mums dažādas…
Aglonas maizes muzejā tautumeita Zane rosināja atcerēties
maizes klaipiņa ceļu no sēklas līdz
kukulītim. Stāsts aizsākās no tīruma, no sēkliņām (tās mums spēkam katram pa vienai bija jāapēd!)
un turpinājās līdz abrkasītim (to
sauc arī par pentulīti vai rupucīti).
Tika dots padoms maizīti no kukulīša lauzt pa gabaliņam, jo tad tas
došot divreiz lielāku spēku. Galds
esot Dieva delna; ēdot tikko ceptu,
karstu maizīti, galva varot palikt
durna; pašiem veidojot kukulīti,
vajagot atstāt uz katra rokrakstu
vai savu zīmi. Visus ieteikumus
nemaz nevarējām atcerēties… Tikām cienāti ar rudzu maizi, smalkmaizītēm, zāļu tēju un šmakovciņu. Atvadoties visiem bija jādanco
kopdancis.
Mājupceļš veda caur Preiļiem.
Apmeklējām Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeju, kas dibināts 1985. gada 1. janvārī ar
misiju popularizēt savu novadu.
Tīra un patīkama pilsēta, pat neraugoties uz ielās notiekošajiem
rekonstrukcijas darbiem. Skatījāmies ekspozīciju Preiļi gadsimtu

spoguļos. Redzējām vizuālās mākslas eksponātus, tekstilijas, etnogrāfijas priekšmetus, fotoliecības
par Preiļu novada vēsturi un viņu
personību nozīmi valsts vēstures
notikumos. Gides par savu novadu
runāja ļoti profesionāli un ar lielu
lepnumu. Izbaudījām īstu Latgales
viesmīlību.
Madonas novada Bērzaunē apmeklējām zemnieku saimniecības
Līvi un Sveķi. Līvos nodarbojas ar
kazkopību. Atraktīvais saimnieks
Raimonds Melderis iepazīstināja
ar savu saimniecību Minhauzena cienīgu stāstu veidā. Šarmantā
saimniece bija sagatavojusi bagātu
savā saimniecībā ražotās produkcijas degustācijas galdu. Pēc pamatīgas gastronomiskās iepazīšanās bijām gatavi iegādāties to arī
līdzvešanai. Jau pavēlu ieradāmies
trušu un dzīvnieku sētā Sveķi. Visvairāk mūs interesēja Ungārijas
savvaļas vilnaino sivēnu sēta. Sivēni, ko sauc arī par mangalicām,
ir ievesti no Austrijas. Redzējām
sivēnmātes ar baltu, melnu un sarkanu vilnu un daudziem maziem,
ņipriem sivēntiņiem. Gaļa tirgū
maksājot ap 20 Ls/kg! Saimniecei
ir aptuveni 50 trušu šķirņu, un par
katru savs stāsts. Putni jau bija devušies gulēt. Saimniecībā darbojoties Latvijā vienīgā sertificēta trušu
kautuve. Arī šeit varējām iegādāties saimniecībā ražotu produkciju.
Paldies šoferim Andrim! Viņš
bija lielisks. Paldies Agrai par
līdzdotajām zeķītēm! Visi saņēmēji ļoti priecājās un sūtīja paldies.
Paldies visiem dalībniekiem par
saticību!
Maiga Sāre,
biedrības «Dzintarlāse» vadītāja

ši uzsverot Jāņa Berga, Āra Ladusāna un
viņa vīru izpalīdzēšanu. Katrīna ir pateicīga arī visām iestādēm, kurās remonta laikā
iznāca muzicēt, mitināties un strādāt mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem, –
Salacgrīvas vidusskolai, dienesta viesnīcai, pirmsskolas izglītības iestādei Vilnītis,
Salacgrīvas kultūras namam, Svētciema
bibliotēkai. - Jūs un mēs izturējām pusgadu, bet tagad esam atpakaļ jaunās, gaišās
un izremontētās telpās. Vasarā domāju,
ka vajadzīga īpaša štata vieta „klavieru
pārnēsātāji”, jo šie 13 instrumenti un vēl
flīģelis tika nesti un stumti neskaitāmas
reizes. Nu jau esam saraduši ar jaunajām
telpām un par to, kā te kādreiz bija, vairs
stāsta tikai fotogrāfijas... – vēstīja Katrīna.
Arī Imants pateicās saviem skolotājiem, jo
bez viņu palīdzības nevarētu no vecajām
telpām pārvākties uz jaunajām. Viņš pasmēja: - Tas nekas, ka diezgan liels lērums
kastu nav izsaiņotas. Tas process nav tik
ātri veicams. Mēs pat domājam, ka kastu
mēbeles varētu būt funkcionālā dizaina
ideja. Tās varētu krāmēt ārā tikai tad, kad
ir vajadzība. Tagad ir mazliet skumji, atceroties mūsu darbošanos kultūras namā.
Tas ir viens posms dzīvē, ko atminēsimies
ar labām sajūtām.
Kad izskanēja pateicības vārdi, apsveikumus un dāvanas saņēma abi direktori.
Ļoti ceram, ka sveicēju izteiktie vēlējumi
piepildīsies un MIC būs vieta, kur rodas
māksla, dzimst mūzika, rosās un attīstās
mūzikas un mākslas gars!
Projekta kopējās izmaksas Ls 214 864,
no kurām Ls 126 000 ir EZF un Ls 88 864 pašvaldības finansējums.
Ilga Tiesnese

AS Sadales tīkls
tiekas ar pašvaldības
pārstāvjiem
3. septembrī tikās AS Sadales tīkls un Salacgrīvas pašvaldības pārstāvji, lai izvērtētu
līdzšinējo sadarbības pieredzi
un pārrunātu 2014. gadā Salacgrīvas novadā plānoto.
Sadales tīkls plānojis apmeklēt 52 Latvijas pašvaldības, lai saskaņotu 2014. gadā
plānotos elektrotīkla attīstības
darbus ar pašvaldības plāniem
inženierkomunikāciju - ielu
apgaismojuma un ceļu rekonstrukcijas - jomā. Tikšanās
mērķis - panākt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņotu
darbību un optimālu investīciju ieguldījumu, lai sadarbības
rezultātā ieguvēji būtu Latvijas
iedzīvotāji.
No novada pašvaldības sanāksmē piedalījās Salacgrīvas
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos
Jānis Cīrulis un enerģētiķis
Jānis Auziņš. Elektroenerģijas
piegādes uzņēmumu pārstāvēja Sadales tīkla Kapitālieguldījumu funkcijas Ziemeļu
kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļas vecākais
meistars Agris Lācis.
Tikšanās gaitā tika pārrunāta uzņēmuma un Salacgrīvas
novada pašvaldības sadarbība
un A. Lācis iepazīstināja ar
plānotajiem darbiem Salacgrīvas novadā nākamgad. Plānots
realizēt 4 vidējā sprieguma
20 kV (kilovoltu) un zemsprieguma - 0,4 kV elektrotīkla
rekonstrukcijas investīciju pro-

jektus. 2 objektu rekonstrukcija plānota Liepupes pagastā,
1 - Salacgrīvas lauku teritorijā
un 1 objekts - Salacgrīvas pilsētā, kopumā uzlabojot sprieguma kvalitāti aptuveni 60 klientiem un pastiprinot elektroapgādes drošumu.
Ciešāka Sadales tīkla un
vietējo pašvaldību sadarbība aizsākās pēc 2011. gada
9. decembrī notikušā semināra Elektroapgādes aktualitātes
Latvijā: kvalitatīvi risinājumi
un optimāla sadarbība, ko uzņēmums rīkoja kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību. Inženierkomunikāciju attīstības,
ceļu rekonstrukcijas plānu saskaņošana ar Sadales tīkla plānotajiem elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem ir būtiska gan
pašvaldībai, gan uzņēmumam.
Dialogs starp akciju sabiedrību kā elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzēju un
pašvaldībām, kas visprecīzāk
zina savās administratīvajās
teritorijās izvietotos objektus
un infrastruktūru, lai veicinātu
koordinētu sadarbību, ir jauna
komunikācijas forma. Turpmāk tā aizstās iepriekšējo elektroniski organizēto - saziņas veidu. Sadales tīkls iecerējis 2014. gadā plānotos darbus
ar visām pašvaldībām pārrunāt
līdz oktobrim.
Ilze Rubene,
AS «Sadales tīkls»
preses sekretāre
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Pirmā skolas diena mūsu novadā

Daudz ziedu un laba vēlējumu, mācību gadu sākot, saņēma skolas jaunā
direktore Arta Rubeze

Skolas vārti vaļā veras, visi cauri iet... Ar rotaļu Liepupes vidusskolas sākumskolas skolēnus pirmajā dienā
sveica jaunā direktore Arta Rubeze un eksdirektors Žanis Andže

Nedaudz nomākusies pirmā
skolas diena nevarēja sabojāt jaunā mācību gada priecīgo satraukumu. Skolēnu čalas, puķu pušķi,
rosīgi vecāki, nedaudz satraukti
skolotāji Salacgrīvas novadā šajā
dienā pulcējās savās skolās, lai
sāktu jauno mācību gadu.
Salacgrīvas vidusskolā šogad mācības sāka 454 skolēni,
no tiem 43 pirmklasnieki un
10 - vakarskolēnu. Liepupes vidusskolā mācību gadu sāka 170
skolēnu (18 pirmklasnieku un
41 audzēknis pirmsskolā). Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā mācīsies 100 audzēkņu,
20 no tiem apgūs speciālo izglītības programmu, pirmklasnieki
šogad 4. Profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs – Salacgrīvas
novada mūzikas skolu ar filiālēm
Ainažos un Liepupē apmeklēs
114 audzēkņu, no viņiem 1. klasi
23, savukārt Salacgrīvas mākslas
skolā ar filiālēm Ainažos un Liepupē mācīsies 71 jaunais talants,
tostarp 4 mācības sāka šogad.
Šī bija svētku diena arī novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.

Vilnītī Salacgrīvā un tā filiālēs
Svētciemā un Korģenē savas gaitas sāka 213 audzēkņu, Ainažu
Randā - 41 mazulis.
Pirmajā skolās dienā viesojos
Liepupes vidusskolā, kurai šogad
jauna direktore – Arta Rubeze.
Skolotāji, skolēni, viņu vecāki
un pirmsskolēni pulcējās skolas
foajē, kur notika šī mācību gada
pirmā līnija. Skolas direktore,
uzrunājot klātesošos, atgādināja, ka pirmā skola diena arvien
ir jauns sākums labiem darbiem.
Skanot skolas zvanam, turēdamies pie savu lielo draugu – divpadsmitklasnieku – rokas, ienāca
pirmklasnieki. Sveicot viņus un
šī mācību gada abiturientus, direktore vēlēja: - Jūsu pašu rokās
ir tas, ko izvēlēsieties, ko mācīsieties, par ko kļūsiet. Aicinu būt
čakliem, gudriem un strādīgiem!
12. klasei šis ir īpaši nozīmīgs
brīdis, pēdējais gads, kura laikā var daudz paveikt, uzzināt un
iemācīties. Lai parādītu sevi un
apskatītu citus, goda apli veica
sākumskolas audzēkņi kopā ar
savām audzinātājām. Sirsnīgu

un mīļu apsveikumu mazajiem
pirmklasniekiem bija sarūpējuši
12. klases skolēni. - Pirmais mācību gads skolā ir līdzīgs divpadsmitajam, tas prasa lielu izturību,
centību un drosmi. Novēlam būt
centīgiem un nezaudēt uzņēmību
pie pirmās neveiksmes. Mēs šodien kļūstam par jūsu lielajiem
draugiem, un, ja kādreiz ir grūti - grāmata nelasās, pildspalva
nerakstās, skolotāja neklausa un
palaidņi iekausta, sauciet mūs
palīgā, - drošināja abiturienti.
Muzikālu sveicienu jaunajiem
skolasbiedriem sniedza pirmklasnieki, savukārt skolas direktore
A. Rubeze un viņas vietniece Ira
Janiša klašu audzinātājiem pasniedza Latvijas Gāzes un Salacgrīvas novada domes sarūpētās
dāvaniņas – visi skolēni saņēma
īpašo Liepupes vidusskolas dienasgrāmatu. Lielu paldies direktore sacīja skolas tehniskajiem
darbiniekiem, kuri ieguldīja lielu
darbu, lai sakārtotu skolu jaunajam mācību gadam.
Īpašu apsveikumu no novada
domes saņēma skolas bijušais

direktors Žanis Andže, kurš savu
raženo darba mūžu veltījis Liepupes vidusskolai un vienmēr būs
gaidīts pašvaldībā un, protams,
skolā. Sakot paldies eksdirektoram, jaunā skolas vadītāja teica:
- Jūsu darba mūžu var salīdzināt
ar ābeli - jaunības plaukumā jūs
stāvējāt klāt pie šīs skolas tapšanas un tagad pilnbriedā varat
baudīt sava darba augļus. Mēs
dāvinām jums ābeli, ko ar vecākās klases skolēniem iestādīt
skolas dārzā. Man gribētos, lai
pie skolas būtu liels ābeļdārzs, kā
tas bijis Latvijas brīvvalsts laikā.
Tā būs vieta, kur atnākt pavasaros un paskatīties, vai ābelei kas
nekaiš, un rudeņos priecāties par
tās bagātīgo ražu. Lielu paldies
par ieguldīto nesavtīgo darbu
Liepupes vidusskolā Ž. Andžem
sacīja arī vecāku padomes priekšsēdētāja Endija Pavlovska.
Atbildes runā Ž. Andže sacīja:
- Garš mūžs aizritējis šeit kopā
ar Duntes, Liepupes, Tūjas un
apkārtējo pašvaldību vecākiem,
kolēģiem, skolēniem. Prieks,
ka mūsu bērni aiziet pasaulē
gudrības mācīties, strādā, bet
brīnišķīgākais ir tas, ka varam
piedalīties šajā procesā. Šodien,
skatoties uz jums, secinu – te pulcējušās vairākas paaudzes, ar kurām man bijusi saskarsme šajos

darba gados. Redzu tagadējos
audzēkņus, viņu vecākus, kuri bijuši mani skolēni, redzu arī savus
audzēkņus, kuru mazbērni nāk
mūsu skolā, par ko man ir milzīgs
prieks. Lielākā daļa no jums palikusi uzticīga Liepupei. Paldies
kolēģiem, ar kuriem esmu šos gadus strādājis, paldies pašvaldībai, kas vienmēr novērtējusi skolas darbu. Visiem mīļš paldies, un
lai sekmīgs jaunais mācību gads!
Pirmajā skolas dienā pedagogus, skolēnus, viņu vecākus un
tehniskos darbiniekus sveica Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Cīrulis un
Liepupes pagasta pārvaldnieks
Aivars Ilgavīzis.
Kad bija izskanējis zvans uz
pirmo mācību stundu, sākumskolas audzēkņi, viņu vecāki un
skolotāji devās uz 2. stāvu, lai
svinīgi atklātu šajā vasarā te par
pašvaldības līdzekļiem izveidoto
rotaļu gaiteni. A. Rubeze sacīja
lielu paldies visiem, kas palīdzēja
tapt šim gaitenim, – Salacgrīvas
novada domei par piešķirto finansējumu, vecākiem par idejām,
darbu un jaunradītajām lietām,
skolas darbiniekiem - par centību.
Mācību gads ir sācies, vēlu labas sekmes un sapratni!
Ilga Tiesnese

Mazie svētciemieši iepazīstas ar dzeju un Dzejoli

Dzejolis (Līga Borozdina) 2. rindā ar cepuri galvā kopā ar mazajiem svētciemiešiem svin
Dzejas dienas

Būsiet jau pamanījuši, ka katru gadu
septembrī par dzeju runājam vairāk - gan
ieskatāmies dzejas grāmatās un piedalāmies dzejas lasījumos, gan tiekamies ar
dzejniekiem un sekojam līdzi kultūras jaunumiem TV.
Arī Svētciema bibliotēkā 13. septembrī īpašā godā tika celti dzejolīši bērniem.
Ciemos pie bibliotēkas Dzejoļa uz pirmo
Rīta stundu pēc vasaras brīvlaika smaidīgi
un satraukti sanāca pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis Svētciema filiāles vecākās
un vidējās grupiņas bērni ar savām audzinātājām. Vispirms bērni kopīgi izstāstīja
un izrādīja dzejoli par puķītes sēšanu. Tad
Dzejolis iepazīstināja ar sevi, stāstot, kas
tas ir, kā tas var rasties, cik dažādas var
būt dzejas grāmatas un kā var atšķirt, kas
ir dzejolis, kas pasaka, vārdnīca vai enciklopēdija. Vajadzēja lielu pacietību, lai starp
visādām bilžu grāmatām atrastu 5 dzejoļu
krājumus. Prieks par jau zināmajiem Vāģiem, Šreku vai Muzikālajiem pirātiem bija
lielāks, nekā interese pētīt, kur paslēpies
dzejolis. Tas, ka dzejolim ir savs ritms, gan
bija interesanti. Vēl jo vairāk - to pat var
rībināt, dimdināt, plaukšķināt.
Tā kā šī gada Dzejas dienas sakrīt arī
ar bērnu rakstnieces un dzejnieces Ineses
Zanderes jubileju, Dzejolis aicināja bērnus

ielūkoties jaunajā dzejnieces grāmatiņā
Līze Analīze. Kopā tika izspēlēti dzejoļi par
paklausīgajiem un ne tik klausīgajiem slimnieciņiem. Mazie ciemiņi jau iepriekš bija
iemācījušies fragmentu no dzejoļa Klusais
telefons. Priekšnesums izdevās labs, bet,
kad Dzejolis aicināja pa kluso telefonu pateikt vārdiņu pasaka, pēdējie zvanītāji dzirdēja vārdu kruķis… Kad bijām kopā izsmējušies, pievērsāmies nopietnākām lietām klausījāmies, kā savus dzejoļus no jaunās
grāmatiņas lasa pati dzejniece I. Zandere. Dzejolis vēl gudri pastāstīja, kā rodas
dziesma un multenītes. Izrādās, arī filmiņa Nikno lapsēnu maršs ir tas pats jautrais
I. Zanderes dzejolis, bet dzejolis Abi divi
ir izdziedams. Pirms vēl tapa Dzejas dienu
kopbilde, Dzejolis bērniem dāvāja košas
rudens lapas ar dzejolīšiem, kurus mājās
katram pašam būs jāizlasa un jāuzzīmē.
Atrodi dzejoļu grāmatu, izlasi, izdziedi,
izsapņo, izkrāso… un taps rudenīgs brīnumbrīdis.
Paldies par skanīgo Dzejas dienu Snīpju grupas bērniem un audzinātājām Indrai
Mednei, Anitai Kauliņai un Ivetai Dzenei!
Līga Borozdina,
Svētciema bibliotēkas vadītāja
(arī Dzejolis)
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Atklāts Dabas izglītības centrs un
parakstīta zaļā deklarācija

DIC vadītāja Inta
Soma aicina
viesus apskatīt
jaunās telpas

Salacgrīvas novada zaļo deklarāciju paraksta Dagnis Straubergs (no kreisās), Edmunds
Sprūdžs un Sandra Bērziņa

29. augustā Salacgrīvā atklāja Dabas
izglītības centru (DIC) Ziemeļvidzeme.
Svinīgajā pasākumā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Edmunds Sprūdžs, Dabas aizsardzības
pārvaldes (DAP) ģenerāldirektore Sandra

Bērziņa, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) nevalstisko
organizāciju (NVO) foruma dalībnieki un
citi interesenti.
DIC vadītāja Inta Soma, uzrunājot vie-

sus, sacīja: - Šodien būs darbīga diena,
varēsiet piedalīties četrās aktivitātēs – šī
centra atklāšanā, “zaļās” deklarācijas
parakstīšanā, radošajās darbnīcās un tad
dabā izstaigāt randu takas un putnu torni,
kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Ministrs E. Sprūdžs uzsvēra, ka viņš
vēlas runāt par sadarbību un tās nozīmi dabas aizsardzībā: - Vietā, kur ir konflikts,
nekāda dabas aizsardzība nevar sanākt,
jo nav izpratnes, spējas sarunāties un vienoties ar zemes īpašniekiem, pašvaldību,
NVO. Salacgrīva ir labs sadarbības piemērs. Par ieguldījumu tās veidošanā paldies Salacgrīvai un DAP jaunajai vadītājai
Sandrai Bērziņai! Pašai S. Bērziņai šī bija
īpaša diena: - Man tā ir pavisam personiska, jo pēc nepilnu 10 gadu prombūtnes atkal esmu šeit, man tā ir atgriešanās mājās.
Atceros laiku, kā radījām dažādas idejas.
Dažas īstenojām, citas ne, kalām plānus,
strādājām, ar lielu entuziasmu iekārtojām
šo māju, kas man joprojām ir īpaša. Vēl jo
lielāks prieks par to, ka sapnīši, kurus kopā
sapņojām, solīti pa solītim tiešām īstenojas.
DAP vides izglītība vienmēr ir bijusi un
būs prioritāte. S. Bērziņa cer, ka DIC kļūs
par atbalsta centru un, darbojoties vides
saglabāšanā un uzlabošanā, sniegs infor-

māciju un zināšanas par visdažādākajām
dabas un vides jomām. S. Bērziņa uzsvēra:
- Īpaši svarīga vides izglītība ir ZBR teritorijā, lielākajā dabas aizsargājamā teritorijā, kas būtiski atšķiras no dabas liegumiem,
nacionālajiem parkiem, rezervātiem. Mēs
aizsargājam ne tikai dabu, bet arī cilvēkus tādā nozīmē, ka mums jādod iespēja attīstīt
saimniecības ar videi draudzīgām tehnoloģijām. Tā ir ZBR sūtība – sabalansēt šo
saimniecisko attīstību ar vides aizsardzību.
DAP darbinieki vieni to izdarīt nevar, tāpēc
svarīga ir sadarbība. Tādēļ te nu jau piekto
gadu notiek NVO forums, kurā runāsim par
šīm aktualitātēm, tiks apspriesti arī ZBR
nākotnes modeļi. Dzīvosim un strādāsim
tā, lai mazie bērni, kuri sper savus pirmos
soļus šajā pasaulē, ne tikai tagad, bet arī
tuvākā un tālākā nākotnē, izgājuši ārā, joprojām varētu teikt – puķīte, zālīte, putniņš
un taurenītis. Ja tā būs, tad viss ir kārtībā!
- Šis ir jauks un patīkams notikums. Tā
ir cerība, ka te būs arvien vairāk jaunu cilvēku, kuri vēlas dzīvot „zaļi”. Šī būs vieta,
kur tikties, lai radītu idejas, reizēm auglīgi
pastrīdētos, saskaņotu viedokļus. Paldies,
ka atradāt resursus, lai te izveidotu dabas
izglītības centru! - atklājot DIC, sacīja novada domes priekšsēdētājs.
Kad no 9 atslēgām klātesošie izvēlējās
3 pareizās un īstās – mērķtiecība, izglītība
un daba –, centra durvis atvērās un ikviens
varēja to aplūkot un iepazīt tuvāk. Šobrīd
remontdarbi, maksimāli saglabājot vecos
mūrus, veikti ēkas 1. stāvā, bet DIC nodarbības notiks gan mazajiem, gan lielajiem.
Todien DIC, klātesot E. Sprūdžam,
DAP ģenerāldirektore S. Bērziņa parakstīja
pirms pāris gadiem apstiprināto Salacgrīvas novada zaļo deklarāciju. D. Straubergs
atgādināja, ka tā veidota ar domu par nākotnes attīstību: - Mēs jau bijām likvidējuši
veco naftas produktu izgāztuvi Kuivižos,
rekultivējuši šķidro atkritumu un parasto
atkritumu izgāztuvi Stienūžos, bijām darījuši daudzas nopietnas lietas. Tad parādījās jauni, interesanti projekti. Nolēmām, ka
mūspuses īpašais „knifs” varētu būt vides
sakārtošana un atgriešanās no sarežģītā,
grūti saprotamā pie vienkāršā - atpakaļ pie
dabas. Tā tapa novada „zaļā” deklarācija, kuras galvenā jēga – dzīvot saskaņā ar
dabu.
Kad deklarācija bija parakstīta, DIC
atklāšanas svētkos sveica tuvāki un tālāki
viesi, kuri pēc tam piedalījās āra nodarbībās – radošajās darbnīcās, NVO forumā un
dabā iepazina randu pļavas.
Ilga Tiesnese

Piedalies Tautas grāmatu plaukta veidošanā!

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) līdz
1. novembrim rīko akciju Tautas grāmatu
plaukts. Tās mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb
Gaismas pils satura veidošanā. Ikviens var
dāvināt bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu
grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai

personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Šo vēstījumu lasīs cilvēki šodien un arī
nākamajās paaudzēs. Katra grāmata, katrs
vēstījums tiks digitalizēts. Tautas grāmatu
plaukts, kura apjoms būs aptuveni 23 000
grāmatu, tiks izvietots LNB jaunās ēkas
ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas sliesies 5
stāvu augstumā. Šī Gaismas pils arhitekta
Gunāra Birkerta projektētā konstrukcija jeb
plaukts būs arī viens no centrālajiem ēkas
elementiem un pieejams ikvienam lasītājam. Grāmatas tiks saliktas gar sienu, bet ar
spoguļiem radīts tāds efekts, ka, skatoties
no lejas, liksies – grāmatas stāv slīpi.
Kāpēc dāvināt? Gaismas pils Tautas
grāmatu plaukts būs īpaša vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tāpēc ir svarīgi, lai grāmatā būtu novēlējums vai stāsts nākamajām
paaudzēm, kas vēsta par katra individuālo
vēsturi, par to, kas nav izlasāms enciklopēdijās, zinātniskos pētījumos vai rakstos.
Šos individuālos vārdus varēs izlasīt cilvēki
gan šodien, gan nākotnē. Akcijas rezultātā
tiks noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata

un autors. Tātad – izvēlies vienu sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, ieraksti priekšlapā
vēstījumu un atnes uz tuvāko bibliotēku
līdz 1. novembrim. Projektu Tautas grāmatu plaukts īsteno LNB sadarbībā ar LNB
Atbalsta biedrību un nodibinājumu Rīga 2014.
2014. gada 18. janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas Grāmatu draugu ķēdē no rokas rokā ceļos no LNB vecās ēkas uz jauno,
simboliski aizsākot bibliotēkas piepildīšanu
ar iedzīvotāju veidotu saturu. Lai grāmatas
nesamirktu un labā stāvoklī tiktu nogādātas
līdz Gaismas pilij, tās tiks apvākotas. Interesants ir fakts, ka ceļš no vecās bibliotēkas
līdz jaunajai ir tieši 2014 m garš.
Akcija plānota 6 stundas - no 12.00 līdz
18.00, tās īstenošanai nepieciešami apmēram 23 000 dalībnieku. Lai grāmatu ķēde
nepārtrūktu un visā ceļā būtu cilvēki, tā tiks
sadalīta 8 zonās: Vērmanes dārzs, Merķeļa
iela - Raiņa bulvāris, Raiņa bulvāris - Aspazijas bulvāris, Audēju iela, Grēcinieku iela,
11. novembra krastmala, Akmens tilts un

Mūkusalas iela. Katrs ķēdes dalībnieks var
izvēlēties, kurā posmā atrasties. Vecākiem
un bērniem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ieteicama īpašā zona – Vērmanes
dārzs. Te atšķirībā no citiem ceļa posmiem,
kur būs jāatrodas aptuveni pusstundu, vajadzēs būt tikai 15 minūtes. Būs arī īpaši
padomāts par sildīšanās iespējām.
Ikvienam 2014. gada 18. janvārī, sestdienā, ir iespēja piedalīties unikālā akcijā,
kad no rokas rokā ceļos grāmatas, tā ievadot galvaspilsētas goda statusu – Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Dalībai
jāreģistrējas. Klātienē tas izdarāms Rīgā,
radoši informatīvajā telpā Esplanāde 2014,
bet neklātienē - www.riga2014.org sadaļā
Grāmatu draugu ķēde. Visi reģistrētie dalībnieki saņems piespraudi, kas apliecina
dalību akcijā. Tie, kuri reģistrējas internetā,
piespraudi var saņemt Esplanādē.
Atbalstīsim šo vēsturisko akciju, kuras
idejas pamatā ir cilvēku saskarsme, simboliska kultūras vērtību nodošana no rokas
rokā, no cilvēka cilvēkam!

2013. gada 24. septembris

Dienās, kad lietus aiz
loga ir biežāk nekā saule,
kad koku lapas vairs nav
sulīgi zaļas un jaunatne
mostas agri no rīta, saprotam, ka vasara ir beigusies. Sācies rudens –
jauns mācību gads.
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Augusta aktivitātes
jaunatnes iniciatīvu
centrā Bākā

Atskatoties uz augustā paveiktajiem
darbiem, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka var priecāties par centra apmeklējuma skaitu 338 reizes augustā. Vasaras mēnešos
kopā centrs apmeklēts 993 reizes. Tāpat
priecājamies par vairākiem pasākumiem.
Tostarp 9. augustā atklāta mūsu novada jaunieša Kārļa Miksona fotoizstāde
Finiša nav un nebūs, ir tikai starts..., kurā
skatāmas 14 bildes, kas tapušas gan dabā,
gan viņa fotostudijā Ēna.

Jau dienu pēc izstādes atklāšanas Bāka sadarbībā ar biedrību Mēs - sabiedrībai Salacgrīvas
pilsētas svētkos noorganizēja pirmās velofotoorientēšanās sacensības Salacgrīvā. Tajās piedalījās 17 komandu, kurām 2 stundu laikā bija
jāatrod 30 kontrolpunktu abos Salacas krastos.
Patiess prieks bija ne tikai par kuplo dalībnieku
skaitu un azartu, ar kādu viņi piedalījās sacensībās, bet arī par izdomu komandu nosaukumu
veidošanā un noformējumā. Ja arī tu vēlies izmēģināt velofototrasi kopā ar ģimeni, draugiem vai
klasesbiedriem, maršruta karti un kontrolpunktu
attēlus vari saņemt Bākā pie centra darbiniekiem.
Savu radošumu un izdomu pilsētas
iedzīvotāji un viesi Salacgrīvas svētkos varēja izpaust centra rīkotajā radošajā darbnīcā, veidojot savu īpašo
dizaina pastkartīti, izmantojot pilsētas
fotogrāfijas un salacgrīviešu iecienītākos izteicienus.

Esam ļoti priecīgi, ka mūsu jaunās
telpas patīk ne tikai centra apmeklētājiem, bet arī ikvienam viesim. Vēl lielāks prieks, ka tie, kuri reiz pie mums
ciemojušies, vēlas atgriezties atkal un
atkal. Tā jūlijā, Klasiskās mūzikas festivāla laikā, pie mums viesojās privātās
mūzikas skolas Namiņš pārstāvji. Jau
tikšanās laikā vienojāmies, ka viņu rīkotās nometnes Ar mūziku pa viļņiem
dalībnieki savas nometnes noslēgumu
atzīmēs Bākā.

Ar organizatorisku un materiālu palīdzību Bāka atbalstīja jau ceturto Salacgrīvas novada domes un uzņēmēju finansēto starptautisko jauniešu angļu valodas un zaļā dzīvesveida
vasaras nometni Go Global – Go Green. Tās laikā atkārtojām un uzlabojām angļu valodas zināšanas, iemācījāmies un vēlreiz sev atgādinājām, cik būtiski ir cienīt ne tikai apkārtējos cilvēkus, bet arī dabu un dzīvo radību ap mums.
Viena no lielākajām ikdienā dzirdētajām jauniešu vēlmēm ir palikt Bākā
pa nakti. Šādu iespēju vasaras brīvlaika
noslēgumā saviem audzēkņiem sarūpēja
8.a klases audzinātāja Lolita Valaņina,
norādot, ka tikšanās mērķis bija klasesbiedriem pirms skolas satikties neoficiālā gaisotnē, izbaudīt kopābūšanu un atkalredzēšanās prieku pēc vasaras, kopā
noskatīties kādu no izvēlētajām filmām.
Par Bāku un tajā pavadīto laiku L. Valaņina teica: - Jauka vieta, kur jauniešiem
būt kopā, saturīgi pavadīt brīvo laiku,
brīvi izvēlēties sev interesējošu nodarbi. Tas ļoti palīdz veidot draudzīgāku
klases kolektīvu. Visa pamatā ir prasme
komunicēt, pielāgoties un izprast citu
vajadzības, neuzspiežot savas.

Plašāku informāciju par aktuālākajiem notikumiem Bākā vari uzzināt www.draugiem.lv/baaka vai
apmeklējot centru Salacgrīvā, Sila ielā 2.
Uz tikšanos!
Marta un Liene
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Salacgrīvas muzeja dārgumi
Ik rudeni Salacgrīvas muzeja darbinieki dodas
ekspedīcijās vai, vienkāršāk sakot, apciemo novada
iedzīvotājus. Mūs interesē viss, kas saistās ar novada vēsturi, - gan lielie pasaules notikumi, kas skāruši katru ģimeni, gan vienkāršās sadzīves lietas,
tāpat dzimtu un cilvēku likteņi.

Šogad arī bijām vairākās novada sētās. Liels paldies atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri dalījās ar mums
savās atmiņās un stāstos, parādīja fotoalbumus un
ģimenes relikvijas. Un, protams, vislielākais prieks
par jaunieguvumiem, kas bagātinās muzeja krājumu.

Fotogrāfijā, kas uzņemta 1907. g.
25. janvārī Krievijā,
Buguruslanā (Orenburgas apgabalā),
redzami armijas
virsnieki. Pašā centrā
ar kaukāziešu papahu
(melno cepuri) - mūsu
novadnieks, rotas kapteinis Arturs Mežgailis.
Otrā pusē kaligrāfiskā
rokrakstā nosaukts
vārdā katrs virsnieks
un viņa dienesta pakāpe, kā arī fotografēšanās datums. Mums
liels prieks, ja atrodam
šādas autentiskas un
patiesas ziņas.

Arī šī fotogrāfija tapusi pagājušā gadsimta sākumā. Tajā redzami iesvētību mācību dalībnieki pie Mācītājmuižas. Mūsu lielākais prieks, ka centrā blakus jaunajam Hermanim Eidemanim redzams Karls Šlaua - ilggadējais
Lielsalacas draudzes mācītājs (1884.- 1919.g.) un Vidzemes guberņas prāvests. Mūsu krājumā vēl nebija nevienas šī ievērojamā cilvēka fotogrāfijas, jo viņš krita no lielinieku lodes jau 1919.g.

Oskars. Daudzi
atceras šo figūru, kas atradās
krustojumā
starp Jaunupes
un Vecsalacas
dzelzsbetona
tiltu Salacas
kreisajā krastā.
Fotogrāfija
tapusi 1960.
gadu sākumā.
Droši vien
šādas bildes
redzamas ne
viena vien
salacgrīvieša
albumos, bet
tagad būs arī
mūsu krājumā.

Lāņu muiža 1939. g. Arī šī fotogrāfija ir liels retums, jo tā tapusi, kad
muižā vēl nebija iekārtota skola. Fotogrāfijā labi redzams, ka virs
balkona logiem piestiprināti meža zvēru izbāzeņi, centrā - brieža galva.
Tas mums bija zināms tikai no nostāstiem. Arī šai fotogrāfijai vērtību ceļ
uzraksts otrā pusē - veltījums Mežgaiļa kundzei no paša muižas īpašnieka Reinharda fon Fegezaka. Barons esot bijis jauks un sirsnīgs cilvēks,
vienmēr cienājis bērnus ar āboliem, ar visiem bijušas labas attiecības,
arī uz Vāciju nav vēlējies braukt. Tomēr uz savas ādas izjutis latviešu
naidu pret vācu baroniem un pēc kāda strīda 1941. gada sākumā Lāņu
puses zemnieks Ernests Cīrulis ar zirgu aizvedis baronu uz Ainažu
staciju.

Liels paldies visiem atsaucīgajiem novada iedzīvotājiem, jo sevišķi Rotai Duksei un Ritai Rabācei Pāvuļos un Mārītei Ilgai Balbārzdai Selgās!

Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja

Uzņēmām ciemiņus
Senioru biedrība Paeglis no Carnikavas
novada sākusi projektu Dalīsimies pieredzē. Mērķis ir paciemoties mazajās biedrībās gar jūras krastu no Ainažiem līdz Liepājai. To paveikt Paeglis plāno gada laikā
un nākamvasar sarīkot interesantu tikšanos
Carnikavā. Lai izdodas!
Paeglis savu projektu uzsāka ar viesošanos Ainažu biedrībā Dzintarlāse. Vēlējāmies viesus iepazīstināt ar Ainažiem.
Mums ir divi interesanti muzeji. Ainažu
pilsētas vārdu Latvijā un pasaulē pazīst pēc
jūrniecības muzeja. Mūs sagaidīja muzeja
vadītāja Iveta. Arī pašas ar patiesu interesi
klausījāmies jau dzirdētajos stāstos. Kolosāls ir muzeja dārzs, kur papozējām atmiņai. Ne mazāk interesants un savdabīgs ir
Ainažu ugunsdzēsības muzejs. Tā vadītāja
Anastasija interesantā stāstā savija ziņas par
Ainažiem un uguns dzēšanas lietām. Skatījām interesantus eksponātus, padarbinājām
agrāko laiku sirēnu, piemērījām ķiveri un
jautrībai uzklausījām foršas anekdotes par
ugunsdzēsības tēmu. Bijām pie Ainažu
vecā mola kā 20. gs. sākuma Ainažu ostas
liecinieka. Jūras krastā pie K. Valdemāra
piemiņas zīmes Baltā saule apstājāmies,

pameditējām un varējām doties tālāk.
Tikšanās otrā daļa noritēja bibliotēkā.
Biedrības krustmāte Ruta un Sanita palīdzēja uzservēt mazu kafijas galdu. Katru
reizi, kad jārezumē savas biedrības veikums, esmu patīkami pārsteigta, jo ir par ko
runāt. Viesi interesējās par visu – kā darbus
organizējam, kādus līdzekļus ieguldām,
kur ņemam idejas? Sarunas bija radošas un
interesantas. Katrai biedrībai ir dažādi darbošanās apstākļi un ikvienai - savi mērķi.
Komunicējot mēs visi kļūstam bagātāki.
Lai ilustrētu novada dzīvi un nevalstisko
organizāciju darbošanos tajā, uzdāvinājām
katram Salacgrīvas Novada Ziņu eksemplāru. Būtu liels prieks, ja ciemiņiem mūsu
idejas un darbi liktos interesanti. Cienājāmies ar viesu garšīgo kliņģeri un slavenajiem Carnikavas nēģiem. Atmiņai par šo
tikšanos bibliotēkā nu gozējas skaists puķu
pods. Mīļš suvenīrs bija keramikas bļodiņa
ar kadiķīšiem mūsu veselībai! Un ar visu
pamācību!
Ceram uz tikšanos nākamajā vasarā Carnikavā!
Maiga Sāre,
biedrības «Dzintarlāse» vadītāja

Lauvas, Vinnijs Pūks un citi zvēri
jeb ekskursija lauviešu gaumē
Augusta priekšpēdējā sestdienā mēs,
lauvieši, devāmies ekskursijā, ko varētu dēvēt par izzinošu atpūtas braucienu. Lai sakrātu spēkus un iedvesmu jaunajam mācību
gadam, ņēmām par piemēru Vinnija Pūka
ceļojumu starp 3 priedēm un izvēlējāmies
apmeklēt 3 vietas.
Sākumā devāmies uz Alojas bioloģisko saimniecību Lielkalni, kuras saimnieki
audzē dažādus mazpazīstamus ārstniecības
ogulājus un tējaugus. Iepazinām melnās
jāņogas, ziemeļu kivi, irbeni, zemeņaveni,
valriekstu koku un citus. Saimnieki piedāvāja arī degustācijai smiltsērkšķu un upeņu
marmelādes, rožlapiņu un čiekuru ievārījumus, kā arī tējas no dažādiem augiem. Īsta
garšas eksplozija! Tālāk devāmies uz Mazsalacas Skaņokalnu. Tur atraktīvais gids Jānis izvadāja pa parku, stāstot par putniem,
raganām un velniem. Jaunākajiem bija liels
prieks par parkā izvietotajām atrakcijām,
ko izmēģināja arī daži vecāki. Kāpjot pa
Sapņu trepēm, cītīgi skaitījām pakāpienus
un domājām daudz labu domu (tās gan to
pakāpienu skaitīšanu sajauca...). Pie Skaņās

klints saucām Ādamu un pārliecinājāmies,
ka viņam sieva joprojām ir Ieva, bet saucot
Ievai, kas ir viņas vīrs, atbilde skanēja – īrs.
Dzīves realitāte arī šeit. Pēc tam devāmies
uz Staiceli un iemēģinājām jaunizveidoto
plostu – ūdens tramvaju. Plostnieks Vairis
mūs izvadāja pa upi, un tā bija ļoti patīkama atpūta ar brīnišķīgiem skatiem. Redzējām arī bebru nedarbus. Pēc brauciena
apskatījām plosta saimnieka darināto māju
no malkas pagalēm. Secinājām, ka tas ir interesants veids, kā kraut malku pie mājas,
neizmantojot grēdas.
Mājupceļā katrs ekskursijas dalībnieks
saņēma Vinnija Pūka sveicienus un dāvaniņas. Bijām priecīgi, ka tajās 3 priedēs tomēr neapmaldījāmies. Liels paldies Lauvu
tautas namam un biedrībai Svētupes Lauva,
kā arī Salacgrīvas novada domei par finansiālu atbalstu transportam. Paldies visiem
par kompāniju un uz tikšanos nākamajos
braucienos!
Laura,
viena no Vinnija Pūka ekspedīcijas
dalībniecēm

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 24. septembris

7

Viesošanās Volhovā

Mūsu novada
pašdarbnieku
kopbilde Volhovā

Augusta beigās Salacgrīvas novada delegācija kopā ar Limbažu novada
pārstāvjiem devās trešajā, noslēdzošajā
braucienā uz Volhovas pašvaldību Krie-

vijā. Šoreiz uz turieni brauca Liepupes
tautas nama amatierteātra dalībnieki kopā
ar savu vadītāju Inesi Broku un Salacgrīvas pūtēju ansamblis All Remember, ko

vada Vitālijs Bogdanovičs. Ar šo vizīti
noslēgumam tuvojas gandrīz 3 gadus ilgusī pārrobežu sadarbība teātra un mūzikas mākslas attīstībā projektā Culture

Biedrības «Sprints A»
sporta un aktīvās atpūtas
pasākums dabā

arts, kurā Limbažu novada pašvaldība kā
vadošais partneris iesaistīja Salacgrīvas
novada domi un Volhovas pašvaldību.
Liepupieši Volhovā rādīja ainas no
izrādes Īsa pamācība mīlēšanā. Lai interesanti būtu visiem, pirms katras ainiņas
režisore Inese pārstāstīja tajā notiekošo,
pārējo parādot dziesmā un dejā. Savukārt pūtēju ansambļa All Remember puiši
koncertam bija sagatavojuši īpašu programmu, kurā skanēja populāras krievu un pasaulē zināmas melodijas, kā arī
krievu tautasdziesmu apdares.
Projekta koordinatore Salacgrīvas novadā Solvita Kukanovska pastāstīja, ka
novada 28 pārstāvji Volhovā piedalījās
Latvijas dienā. - Projekta koordinatore
no Volhovas puses Jeļena Aņisimova mūs
uzslavēja, ka bijām sagatavojuši tekstu
izrādei krievu valodā. Tagad mēs, salacgrīvieši, gatavojamies draugus no Volhovas uzņemt pie sevis projekta noslēgumā
nākamā gada februārī Masku festivāla
laikā. Runājot par ieguvumiem, Solvita
uzsvēra, ka projektā iesaistītajiem kolektīviem šī bija iespēja redzēt, kā strādā citi
kolektīvi, gūt jaunus iespaidus, draugus
un pieredzi. - Kolektīvu vadītāji var paskatīties, pamācīties, aizņemties idejas.
„ All Remember” šajā projektā ir ticis pie
jauniem mūzikas instrumentiem, teātru
studijas - pie materiāliem un apmācības.
Ciemošanās laikā Volhovas pašvaldības pārstāvji bija noorganizējuši Latvijas
viesiem ekskursiju uz Staruju Ladogu
Volhovas rajonā. Mājupceļā bija arī neliela ekskursija Sanktpēterburgā.
Ilga Tiesnese

Iedzīvotāju ievērībai

Par izziņu
izsniegšanu par
deklarēto dzīvesvietu
Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra likuma 17. pantu, Ministru kabinets noteicis, ka pašvaldība drīkst izsniegt Iedzī-

votāju reģistrā iekļautās ziņas tikai par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta
deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāmaksā
valsts nodeva. Līdz šī gada 11. jūnijam tā tika ieskaitīta valsts
pamatbudžetā. Pēc grozījumiem Ministru kabineta noteikumos
Nr. 844 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra nodeva, ko maksā par izziņas saņemšanu no pašvaldības, tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.
Noteikumi Nr. 844 paredz šādu nodevas samaksu par informācijas saņemšanu papīra formā:
5 darbdienu laikā par datiem par 1 personu – 3 lati;
1 darbdienas laikā par datiem par 1 personu – 6 lati;
2 stundu laikā par datiem par 1 personu - 10,50 latu.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
represētā persona;
aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā
esošu personu.

Jaukā dienā jauka biedrības Sprints A atpūta viesu namā Kraukļi

Tuvojoties vasaras sporta sezonas noslēgumam, 8. septembrī biedrības Sprints A biedri un
atbalstītāji pulcējās uz sporta un
aktīvās atpūtas pasākumu viesu
namā Kraukļi, kas piedāvā savā
teritorijā piedalīties dažādās
sporta spēlēs un aktīvi atpūsties.
Sākumā notika biedrības sanāksme, piedaloties vairākumam biedru. Tajā tika apspriestas šī gada aktivitātes. Lēmām
par nākamā gada pasākumu

organizēšanu un dalību Salacgrīvas novada spartakiādē, pārrunājām priekšlikumus, ko vēlamies ieteikt to organizatoriem.
Pēc tam visi dalībnieki varēja pārbaudīt savas spējas un sacensties dažādos sporta veidos:
meža trases šķēršļu pārvarēšanā,
peintbolā, sēņošanā, makšķerēšanā, basketbola soda metienos,
futbola soda sitienos u.c. Katrā
disciplīnā tika noskaidroti labākie. Pēc tik atraktīvas un spor-

tiskas dienas, protams, sekoja
simboliska apbalvošana ar diplomiem un mazām veltēm. Neizpalika arī vakariņas, kas tiešām
bija godam nopelnītas.
Noslēgumā visi bija priecīgi
par aktīvi pavadīto dienu, apņēmības pilni arī turpmāk darboties un atbalstīt biedrības rīkotās
aktivitātes.
Paldies visiem!
Biedrība «Sprints A»

No valsts nodevas samaksas atbrīvotas šādas personas:
invalīdi;
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki;
pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz
valstī noteikto minimālo darba algu;
personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām.
Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas
samaksas, minētajām personām jāuzrāda attiecīgo statusu vai
faktu apliecinošs dokuments.
Cita veida izziņas no Iedzīvotāju reģistra var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Gunta Kristiņa,
Salacgrīvas novada domes
Iedzīvotāju uzskaites un personāla lietvede
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Auces novada bibliotekāres
viesojas Salacgrīvas novadā

Auces
bibliotekāri
Salacgrīvā

Vasaras nogalē Salacgrīvas bibliotēka
sagaidīja ciemiņus - bibliotekāres no Auces
puses.
1925. gadā dibinātā Auces bibliotēka tagad ir Auces novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde. Tajā strādā 5 bibliotekārie
darbinieki. Kopš 2011. gada bibliotēkai ir
jauns statuss - Auces novada bibliotēka ar
6 struktūrvienībām: Bēnes, Lielauces, Vītiņu, Ķeveles, Ukru un Īles bibliotēku.
Ziemeļvidzemē zemgalietes viesojās
pirmo reizi un bija gandarītas par redzēto.
Salacgrīvas novada bibliotēku metodiķe
Gunta Zeme iepazīstināja kolēģus ar mūsu
grāmatu krātuvju struktūru, darbošanos, pastāstīja par ieguvumiem, problēmām. Pēc
lietišķām sarunām Salacgrīvas bibliotēkas
darbinieces Anitas Liepiņas vadībā sekoja
Salacgrīvas muzeja apmeklējums, kur Iveta
Kalniņa atraktīvi izrādīja muzeja telpas un
tur esošos eksponātus. Ciemiņi bija neviltotā sajūsmā par nesen atklāto Jaunatnes
iniciatīvu centru. Bibliotēkas ēkas 3. stāvs
tiešām ir unikāls gan ar moderni aprīkoto
semināra zāli, gan ar stiklotajām sienām,
caur kurām var redzēt visas četras debespuses. Visilgāk skatieni vienmēr kavējas rietumu pusē, jo tur paveras skats uz jūru. Pēc
bibliotēkas ēkas apskates un fotografēšanās
uz 3. stāva terases viesi aplūkoja Salacu un
nēģu tačus. Jau muzejā varēja apskatīt, kādi
tie izskatās miniatūrā, bet, upes krastā stā-

vot, visā varenībā pavērās mūsu unikālās
taču konstrukcijas. Salacgrīvas Zvejnieku
parka apmeklējums Auces bibliotekārēm
bija kā saldais ēdiens, jo bez vietas, kas
citur dzīvojošiem pamatā saistās ar vārdu
Positivus, bija iespēja aizstaigāt līdz jūrai.
Un tas iekšzemē dzīvojošajām bija notikums. Mēs esam pieraduši, ka jūra ir ikdienas sastāvdaļa, bet iebraucējiem brišana pa
piekrastes smiltīm un jūras ūdens sajušana
vienmēr ir neaizmirstami mirkļi. Ātri aizsteidzās stundas, un ciemiņi jau gatavojās
mājupceļam. Skanēja abpusēji gandarījuma
vārdi par tikšanos. Katra bibliotēka, katra
pilsēta, novads ir citādāks. Tikai aizbraucot
un to apskatot, var rast priekšstatu, kā dzīvo
citviet. Aucēnieši aplūkoja mūspusi, tagad
Salacgrīvas novada bibliotekāriem jādodas
atbildes vizītē, jo tur ir ko redzēt: Vecauces
pils, Lielauces pils, Auces kultūras centrs,
Māras dārzs, Bēnes dzirnavas, dabas liegums Ukru gārša un, protams, bibliotēkas.
Auces novads atrodas Zemgalē apmēram
40 km uz dienvidrietumiem no Dobeles un
tikai 7 km attālumā no Lietuvas robežas.
Novada kopējā teritorija ir 517,8 km2 un
tajā apvienota Auces pilsēta un Bēnes, Īles,
Lielauces, Ukru, Vītiņu, Vecauces pagasti.
Iedzīvotāju skaits novadā – 8316.
Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Vērtē jauno
piekrastnieku idejas
Salacgrīvas novadā noslēgusies 1. kārta ideju konkursam, ko organizē Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs
pasākumā Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai.
Novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga pastāstīja, ka
konkursā varēja startēt tie jaunieši, kuri
maijā piedalījās 6 dienu nodarbībās un
saņēma sertifikātu par mācību pabeigšanu. Tādi bija 7, no viņiem 5 izmantoja
iespēju pēc kursiem rakstīt savu biznesa
plānu un iesniegt ideju konkursam. Septembra sākumā 4 iesniegtos projektus
(1 no tiem - kopdarbs) izvērtēja komisija, kurā bija arī pašvaldības un novada
Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis. – Sākumā bija doma, ka tālāk virzīs 3 projektus, bet, uzzinājuši, ka citos
3 piekrastes novados, kur arī notiek šis
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
pasākums, aktivitāte ir neliela, akceptējām visas idejas, - teica Dz. Eizenberga.
Jaunieši vēlas piekrastē veidot tūrisma
uzņēmumu, izgatavot dažādas lietas - līdz
pat mēbelēm no jūras izskalota kokmateriāla, sākt nēģu konservu ražošanu, kā arī
izdot fotoalbumu par piekrasti. Biznesa
plānus Lauku konsultāciju un izglītī-

bas centra komisija vērtēs un uzvarētāju
paziņos 3. oktobrī. Balvu fonds ir 4000
latu, par ko cīnās 4 piekrastes pašvaldību
10 jaunieši. Visi 4 Salacgrīvas novada
biznesa plāna autori ir uzaicināti gatavoties trešajai – noslēguma kārtai, savu
ideju publiskai prezentācijai.
Dz. Eizenberga atzina, ka finansējums
ir salīdzinoši neliels un uzvarētāji saņems
vien balvu par ideju, nevis ieguldījumu,
lai varētu uzsākt iecerēto nodarbi. - Teorētiski tam var gūt kredītu bankās, bet
praktiski jaunietim to izdarīt ir ļoti grūti, jo viņam nav ne naudas, ne īpašuma, - sprieda Uzņēmējdarbības centra vadītāja. Kā plusu Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla pasākumam viņa atzīmēja iespēju jauniešiem mācīties, kā atrast
un pasniegt savu biznesa ideju. Tāpat
pastāstīja, ka turpināsies Salacgrīvas pašvaldības atbalsts (līdz Ls 2000) jauniešu
projektiem. Iespējams, jau šogad izsludinās vēl vienu konkursa kārtu.
Augusta beigās šajā pašā projektā notika programmā mācījušos jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Sāremā.
No Salacgrīvas grupas jauniešiem tajā
piedalījās Kārlis Miksons.
Regīna Tamane, «Auseklis»
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Pedagoģisko darbinieku
konference
29. augustā Salacgrīvas vidusskolā notika novada pedagoģisko darbinieku konference. No rīta puses tās dalībnieki darbojās
svešvalodu, latviešu valodas, bioloģijas,
ķīmijas, matemātikas, fizikas un informātikas, sociālo zinību, ģeogrāfijas un vēstures,
vizuālās mākslas, mūzikas un mājturības
un tehnoloģiju, pirmsskolas, sākumskolas
un skolvadības metodisko apvienību darba
grupās.
Konferenci atklāja Salacgrīvas novada
izglītības speciāliste Antra Paegle: - Šī vasara bijusi saulaina un silta, ceru, ka esat
paspējuši atpūsties, uzkrājuši spēkus un
bagātinājušies emocijām. Ļoti žēl, bet šis
mācību gads sākas ar vēl lielāku neziņu kā
iepriekšējais. Diemžēl solījumi, ka pedagogi, atgriežoties darbā, zinās, kāds būs viņu
atalgojums jaunajā mācību gadā, nav piepildījušies. Bet, par spīti tam, pirmā skolas diena atnāks - kā katru gadu - un jums
pretī raudzīsies bērnu priekpilnās acis.
Pedagogiem viņa vēlēja, lai jaunais mācību gads nes gandarījumu par paveikto, lai
pacietība, izturība un veselība šajā patiesi
centīgajā darbā: - Lai šajā dienā saņemtie
laba vēlējumi, ziedi un smaidi jums ir kā
pateicība par pagājušā gadā paveikto! Savukārt novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra, cik svarīgs un nozīmīgs ir pedagoga darbs: - Jums jāaudzina
un jāskolo mūsu nākamā paaudze. Mēs
no pašvaldības puses centīsimies atbalstīt
jūsu vēlmes un vajadzības. Mūsu mērķis ir
radīt vidi, lai jaunieši vēlētos atgriezties
dzīvot un strādāt savā novadā. Sveicot
novada pedagoģiskos darbiniekus, novada
direktoru padomes priekšsēdētājs Eduards

Ādmīdiņš sacīja: - Lai gan valdība mums
augusta beigās un septembra sākumā uzrīko visādas nejēdzības, skolotājs tomēr ir
tāda izmeklēta profesija – mēs divas reizes
gadā varam vēlēt laimīgu jauno gadu!
Īpašu sveicienu saņēma jaunie iestāžu
vadītāji – Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis vadītāja Dace Vilemsone un Liepupes vidusskolas direktore
Arta Rubeze, kā arī jaunā Salacgrīvas
vidusskolas direktora vietniece izglītības
darbā Santa Čiževska.
Iepriekšējais mācību gads bijis notikumiem bagāts, aktīvs un radošs. Novada
skolēni veiksmīgi piedalījusies starpnovadu, valsts un pasaules mācību olimpiādēs, dažādos konkursos, skatēs, ieguva
interešu izglītību, piedalījās Dziesmu un
deju svētkos. Sportisti guva labus sasniegumus starpnovadu, valsts un pasaules
mēroga sacensībās. Visi mūsu novada
12. klašu absolventi nokārtojuši centralizētos eksāmenus un jaunākie – pimsskolēni
ar izcilību piedalījušies Zaļās jostas konkursā par makulatūras un bateriju vākšanu.
Visi esam godam pastrādājuši, un šie panākumi nebūtu iedomājami bez pedagogu
nesavtīga darba un atbalsta. Tāpēc visiem
vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības,
profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem paldies par
ieguldīto nenovērtējamo un nesavtīgo darbu!
Muzikālu sveicienu konferences dalībniekiem bija sarūpējušas māsas Tiesneses,
savukārt ļoti interesantu un atraktīvu lekciju vadīja lektore Kristīne Maka.
Ilga Tiesnese

Par lapsu un jenotsuņu
vakcināciju pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests 26. augustā sāka savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu. Tai izmanto dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa
SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu Lysvulpen por.a.u.v. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā
brūngans, par sērkociņu kastīti nedaudz mazāks kubiņš. Vakcīnas ar lidaparātu palīdzību vienmērīgi izvieto visā Latvijas Republikas sauszemes teritorijā, ieskaitot piepilsētas un neapdzīvotas pilsētu teritorijas, uz 1 km2 izsviežot 20 - 23 vakcīnas ēsmas
ar 500 m atstarpi starp lidojumu joslām.

Ciemos pie igauņiem
26. augusta rītā LLKC rīkotā projekta
Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju
apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai
dalībnieki devās aplūkot, kā mūsu kaimiņvalsts Igaunija izmantojusi Eiropas Savienības fondu līdzekļus zivsaimniecības
attīstībai un modernizēšanai.
Pirmā apskates vieta bija moderns jaunatnes centrs Saugas ciemā, kurā ir aptuveni 2000 iedzīvotāju. Arī šajā jaunatnes
centrā, piesaistot ES līdzfinansējumu, izveidotas modernas, multifunkcionālas telpas. Tajās apmāca dīdžejus, kuri pēc tam
apskaņo dažādus pasākumus visā valstī.
Pēc pusdienām Pērnavas centrā devāmies
aplūkot piekrastes zvejnieku ciematiņus,
kuros zvejnieki piesaistījuši līdzfinansējumu ostu attīstībai, modernizācijai, kā
arī inventāra iegādei. Ļoti interesanti, ka
visas piekrastes pašvaldības ļoti cenšas
atbalstīt savus zvejniekus gan ar zvejas
rīkiem, gan finansiāli. Ļoti daudz produkcijas ražo eksportam, tālākās vietas, uz
kurām ceļo zvejnieku zivis, ir Austrālija
un Kanāda. Sākumā īsti neticējām, ka tā
var būt, bet tad mums parādīja saldētavu,
kuras ietilpība varētu būt aptuveni 20 –
30 t saldētu zivju. Pēc mazo ostu apskates mūsu ceļš veda uz galamērķi - lielāko
Igaunijas salu – Sāremā. Nakti pavadījām
Muhu salas kempingā, kur vakarā vērojām ziemeļblāzmu, kas ietērpa salu skaistās zaļganās un violetās krāsās. No rīta
bija jāizvēlas – doties uz stāvkrastu salas

ziemeļos vai uz salas dienvidiem, kur iespējams redzēt Latviju. Izvēlējāmies otro
variantu, pa ceļam pavērojām prettanku līniju, kas saglabājusies kopš Otrā pasaules
kara, un tipisko mazauglīgo un kadiķiem
apaugušo Sāremā ainavu. Pēdējo apmeklējām bagātāko Sāremā zvejnieku ostu,
kas atrodas Nasvas upes krastos, - vietā,
kur katru gadu uz nārstu iepeld jūras zivis - reņģes, asari u.c. Zvejnieku osta gan
šobrīd ir nolaista, jo tās lietotāji, kuri reizē
ir tās īpašnieki, nevar vienoties par atjaunošanu. Par šīs ostas ziedu laikiem liecina
vien leģenda – padomju laikos zvejnieki
tur bijuši tik bagāti, ka, nopirkuši mašīnu,
ar to braukuši tik vien, līdz tai nodilušas
riepas, tad pirkta jauna mašīna.
Pēc ostas apskates devāmies ciemos
pie saimnieces, kura pēc sentēvu metodes
kūpina dēla nozvejotās zivis un pārdod
tās vietējam tirgum. Uz jautājumu, vai tas
atmaksājas, viņa nevilcinoties atbildēja:
– Atmaksājas, jo šādi zivis kūpināja mani
vecāki un viņu vecāki. Recepte laika gaitā nav mainījusies. Zivīm ir kvalitāte, ko
novērtē cilvēki gan no Kuresāres, gan no
Igaunijas kontinenta daļas. Ar saimnieces
laba vēlējumiem devāmies mājās, pa ceļam apspriežot pieredzēto un jauniegūto
informāciju. Sapratām vienu – mums pašiem jārīkojas, jo neviens cits mūsu vietā
to nedarīs. Pašiem jācīnās par savām vēlmēm un interesēm.
Kārlis Miksons
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Raksta «Auseklis»

Aizdedz ugunskurus,
godinot jūru un vasaru

Ugunskuri dega un dziesmas skanēja arī Salacgrīvas pludmalē

31. augustā Latvijas piejūras
pašvaldībās norisinājās par tradīciju kļuvušās Seno ugunskuru
nakts pasākumi. Saulrieta laikā Baltijas jūras krastā iededza
ugunskurus, kas simbolizēja apņemšanos rūpēties par Baltijas
jūru un atvadas no vasaras. Pie
ugunskuriem cilvēkus aicināja
izteikt savus solījumus jūrai, lasīt dzeju, dziedāt, iet rotaļās vai
vienkārši vērot ugunskuru un ūdeni. Ugunis iedegās arī mūspusē,
lielākās no tām - Salacgrīvā un
Skultē. Folkloras kopas Cielava
vadītāja Zenta Mennika pastāstīja, kā ugunskuru kūra Salacgrīvā,
Salacas kreisajā krastā jūrmalā

pie mola: - Skats bija vienreizējs vieta kvēloja. Liesmas bija cilvēka augstumā, un, interesantākais, - tās tiecās uz jūru. Pagales
sakustinot, liesmām sekoja dzirksteļu spiets. Vispirms dziedājām
ugunsvārdus, pēc tam dziesmas
par jūru un ūdeņiem. Domāju,
ka jūrai veltījām ļoti labus vārdus. Galvenā cielava priecājās,
ka pasākums pulcēja plašu interesentu pulku. Daudzi ieradās jau
pl. 21.30, kad tika iedegta uguns,
citi pievienojās, kad kopīgais
ugunskurs jau pamazām sāka izdegt. - Bija prieks mūsu vidū redzēt salacgrīviešus, kuri vairs Salacgrīvā nedzīvo, - bilda Z. Men-

Salacgrīvā šogad trešā
donoru diena
4. septembrī Salacgrīvā šāgada
trešajā donoru dienā asinis nodeva 75 cilvēki. Viņu vidū bija 10
pirmreizējo donoru. Atteikumu
dažādu veselības problēmu dēļ saņēma 15. Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļas vadītāja Ilga Līdaka
pastāstīja, ka ilggadējās donores
Daiga Gaile, kura donoru kustībā

iesaistījusi arī dēlu un meitu, un
Alla Birzgale šajā dienā asinis nodeva jau 105. reizi. I. Līdaka pateicās visiem, kuri bija ieradušies
nodot asinis, Brīvā viļņa ēdnīcas
darbiniekiem par lieliskajām pusdienām un pašvaldībai par atvēlētajiem līdzekļiem donoru ēdināšanai.

nika. Viņasprāt, tas liecina, ka cilvēki saprot un atbalsta pasākuma
ideju, un dod cerību, ka jūra nemirst, kā dažkārt var lasīt. Cilvēki
ir gatavi jūru sargāt un saudzēt.
- Tā mums visiem kopīga. Kam citam tā rūpēs, ja ne mums? - viņa
sacīja. - Bet visinteresantākais
notika, kad ugunskurs bija tikpat
kā izdedzis. Uzrasināja lietiņš. Bijusi sajūta, ka saņemta svētība no
augšas - debesu paldies. Tas jau
iepriekš piedzīvots folkloras festivālos - ja kādu elementu piemin,
citu aizmirst, tad trūkstošais par
sevi atgādina.
Linda Tauriņa

Salacgrīvas novads kā
piemērs starptautiskā
konferencē
No 3. līdz 4. septembrim Latvijas Universitātē notika starptautiska konference Adaptācija klimata
pārmaiņām Baltijas jūras reģionā. Tas bija Baltijas jūras reģiona
2007. - 2013. gada programmas
finansētā Baltadapt projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījās
arī Salacgrīvas novada pārstāvji.
Konferences nozīmīgākā daļa bija
Baltijas jūras reģiona adaptācijas
stratēģijas un rīcības plāna prezentācija un diskusijas par tās īstenošanu. Ar jaunāko informāciju
par klimata pārmaiņām uzstājās
Baltijas jūras reģiona klimata jautājumu risināšanas speciālisti no
dažādiem Eiropas vides pētniecības institūtiem un universitātēm.
Saietā Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) prezentēja sadarbībā

Salacgrīvas un Viļķenes
skolotājām Ata Kronvalda prēmija
3. septembrī Rīgā, Melngalvju
nama Svētku zālē notika gadskārtējā Ata Kronvalda prēmijas
pasniegšanas ceremonija. Šo
balvu pasniedz pedagogiem par
ilggadēju ieguldījumu talantīgo
skolēnu izglītošanā un audzēkņu
zinātniskās pētniecības darbu vadīšanā. Varam lepoties, ka šogad

das Žagatas darbnīcā, veidojot
dāvaniņas sponsoriem un sev, apmeklēja akciju sabiedrību Brīvais
vilnis un zvejnieku saimniecību
Kurķis, apciemoja bērnus Ainažu
psihoneiroloģiskajā slimnīcā un
tikās ar Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāju Dagni Straubergu.
Nometnes vadītāji, brīvprātīgie un dalībnieki saka lielu paldies visiem uzņēmējiem, kuri
atbalstīja ceturto Starptautisko
jauniešu nometni Go Global Go Green! Tie bija SIA Minhauzena pasaule, SIA Kubikmetrs, Māris Trankalis, Arnolds
Babris, SIA Firma Madara 89,
SIA Hercs, SIA Ripo B, Viktors
Georgs Damme, SIA Celsim,
SIA Baņķis, SIA RA Art, SIA Acteks, SIA Medagas, SIA Gija S,
Jānis Tomsons, SIA Muižnieks,
z.s. Tūjsmuiža, SIA Ainažu aptieka, IK Lienes konditoreja, Rīgas
SZKB, viesu nams Vecmuiža,
Ilze Kalniņa.
Tiksimies nākamgad!
Ilga Tiesnese

starp 5 prēmijas saņēmējām ir 2
talantīgas skolotājas no mūsu novadiem - Salacgrīvas vidusskolas
ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Laimdota Pelše un Baumaņu
Kārļa Viļķenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja Ilva Zvirgzdiņa.
Apsveicam!

Mākslinieks Svētciema
bērndārzniekiem dāvina
sienas gleznojumu

«Go Global - Go Green»
nepieciešama jauniešiem
un Salacgrīvai
Augusta beigās Salacgrīvas
novada viesu namā Vecmuiža
notika Salacgrīvas novada pašvaldības un uzņēmēju rīkotā
4. nometne jauniešiem Go Global Go Green!. Kā ierasts, nometnes
sarunvaloda bija angļu, galvenā
tēma - apkārtējā vide, tās saudzēšana, izmantošana un, protams,
arī cilvēki, kuri dzīvo šajā vidē.
Nometnē piedalījās 17 jauniešu no dažādām novada vietām,
kā arī viesi no Salacgrīvas draudzības pilsētām Igaunijā, Vācijā
un Zviedrijā. Nometnes vadītāji
bija jaunieši – Laura Tiesnese,
Marta Dance, Kristaps Soms un
brīvprātīgie no Latvijas – Dāvis Melnalksnis, Somijas - Mira
Mēenpe (Mira Mäenpää), Vācijas Žozefīne Mrosa (Josephine
Mross), Polijas Marcins Sedlaks
(Marcin Sędlak).
Nometnes laikā jaunieši mācījās angļu valodu, apguva saskarsmes prasmes, piedalījās vides
izzināšanas mācībā, sportoja,
brauca ar laivām, strādāja Ingrī-

ar Latvijas Universitāti Salacgrīvas novadam kā pirmajam visās
Baltijas valstīs jau 2011. gadā izstrādāto Klimata adaptācijas stratēģiju. Tāpat visiem tika parādīta
DAP speciālistu izveidotā interaktīvā klimata pārmaiņu pielāgošanai veltītā izstāde. Par ūdens
vides piemērošanas pasākumiem
tika stāstīts, prezentējot iniciatīvu
Liec upē akmeni.
Konferencē vairākkārt izskanēja aicinājums ciešākai valsts un
zinātniski pētniecisko institūciju
un pašvaldību sadarbībai. Būtiski, ka arī DAP aktīvi iesaistījusies
klimata jautājumu skaidrošanā un
praktisku pasākumu īstenošanā.
Andris Urtāns,
«LIFE+» projekta
«NAT-PROGRAMME» eksperts

Mazie svētciemieši
rāda savus draugus
Kristapa
Auzenberga zīmējumā. Madaram tas
ir lācis, Kristapam
- pūce, bet Paula vēl
nav izvēlējusies...
Madars (pirmais no
labās), otrs puisis
Kristaps, mazā
meitenīte Paula un
audzinātāju palīdzes
Iveta un Ilze (priekšplānā)

Salacgrīvietis
mākslinieks
Kristaps Auzenbergs apgleznojis
Salacgrīvas pirmsskolas izglītības
iestādes Vilnītis Svētciema filiāles
sienu. Viņš atsaucies audzinātāju
aicinājumam ar omulīgu, jautru
zīmējumu izrotāt Snīpīšu grupiņas telpu. Iniciatore bija skolotāja
Mārīte Meļķe. Viņa pastāstīja, ka
ierosme uzrunāt K. Auzenbergu
radās pēc tam, kad Salacgrīvas
bibliotēkā apskatīta viņa zīmēju-

mu izstāde. - Liels paldies, ka viņš
piekrita sagādāt prieku bērniem! saka M. Meļķe visa kolektīva vārdā. Arī bērniem zīmējums patīk,
daži jau izvēlējušies sev mīļākos
tēlus no redzamajiem dzīvnieciņiem. M. Meļķe saka paldies par
atbalstu arī bērnu vecākiem, kuri
palīdzēja atrast sponsorus, jo, lai
gan K. Auzenbergs strādāja bez
atlīdzības, bija jāiegādājas krāsas.
Arī K. Auzenbergs ir apmieri-

nāts ar bērnudārzā paveikto. Izveidoto sienas gleznojumu varētu
vēl papildināt. Šī nav pirmā siena,
ko viņš apgleznojis. Šobrīd jaunākais - viņam uzticēts apgleznot tirgus ēkas fasādi Siguldā. Vēl tikai
jāsaņem Siguldas novada domes
apstiprinājums izveidotajai skicei.
Tas būs nopietnāks gleznojums,
kurā tiks izmantoti latviski simboli - ozollapas, Lielvārdes josta.
Linda Tauriņa, «Auseklis»
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Lielais futbols Liepupē

Spēka dienā Zvejnieku
parkā savus spēkus
izmēģināja 68 dalībnieki

Jaunie salacgrīvieši Zvejnieku parkā iemēģina savus spēkus Vislatvijas
spēka dienā
Izšķirošajā spēlē starp jauniešiem un vecajiem uzvarēja draudzība!

Vasaras sākumā Liepupē sanāca kopā futbola cienītāji un lēma,
ka reizi mēnesī visi satiksies, lai
spēlētu futbolu. Tā kā daudzi liepupieši, tūjieši, duntieši ikdienā
strādā un mācās Rīgā, spēles dienas tika noliktas sestdienās, kad
visi sabrauc mājās. Tā arī visu
vasaru Liepupē spraigi spēlēja
futbolu. Liels paldies A. Baumanim par zālāja pļaušanu futbola
laukumā!
Taču, lai kā arī sadalītos komandas, spraigākā cīņa vienmēr ir

starp t.s. jauniešiem un vecajiem
jeb komandām, kur vienā kapteinis ir A. Lakmanis, bet otrā –
A. Pavlovskis. Futbolā kā jau futbolā, uzvarēji te vieni, te otri.
Noslēdzot savu futbola sezonu, kapteiņi lēma, ka Liepupē
būtu jāizspēlē Lielais futbols. Un
tā sestdienā, 14. septembrī, laukumā cits citam pretī stājās 11:11
futbolistu, lai izspēlētu 2 puslaikus pa 45 minūtēm.
Daudzi sportisti pirmo reizi
spēlēja uz tik liela laukuma, nā-

cās saprast, ka tur nepieciešams
pilnīgi cits spēles stils, iemaņas
un prasmes. Laikam jau tas arī
noteica spēles rezultātu - 4:0 vecajo labā. Šķiet, ka šī tomēr bija
tā reize, kad rezultāts nevienu
īpaši neuztrauca. Tam pāri virmoja patiess prieks un gandarījums par to, ka mēs to varējām –
kurš noskriet 90 minūtes, kurš
atņemt bumbu, kurš iesist vārtus, bet, galvenais – visiem kopā
sportojot, pavadīt laiku.
Endija Pavlovska

Novada TIC augusts bijis
lietuviešu mēnesis
Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) apkopojis
statistiku par vasaras mēnešiem - jūniju, jūliju un augustu. TIC pārstāve
Baiba Gobiņa teic, ka kopumā šajos
mēnešos apkalpoti 2042 tūristi, no
kuriem 1944 centrā vērsušies personīgi. Visvairāk - 530 - bija vietējo
novada ļaužu, 826 apmeklētāji bija
ārvalstnieki.
Ārvalstu apmeklētāju pārstāvētās
top valstis bija nemainīgas - Vācija,
Somija, Lietuva un Igaunija. Vācija
Salacgrīvas TIC apmeklējuma ziņā
visu laiku saglabā 1. vietu. - Katru
gadu novadā viesojas arvien vairāk cilvēku. Palielinājies lietuviešu
skaits, šogad viņu bija ļoti daudz,
varētu pat teikt, ka augusts bija lietuviešu mēnesis, - spriež B. Gobiņa.
Salacgrīvas novadā bijuši arī gana
tāli viesi - no Kanādas, Korejas,
Jaunzēlandes, ASV, arī Ķīnas. Šovasar TIC vērsusies ķīniešu grupa,
taujājot, vai jau šķērsojuši Latvijas
robežu. Ārzemnieki zinājuši par
tādām Baltijas valstīm, taču nebijis
priekšstata, kurā no trijām viņi tobrīd atrodas. Baiba vērtē, ka ķīnieši

ir laipni un zināt griboši. Viņus interesē vispārīgā informācija par Latviju, tūrisma objektiem, kas mūsu
valstī noteikti apskatāmi. Ko tūristi
vēlas aplūkot Salacgrīvas novadā?
- Nēģu tačus, pludmali, ostu, tāpat
interesējas par randu pļavu dabas
taku un Kuivižu putnu vērošanas
torni, arī Ziemeļu molu Ainažos un
Veczemju klintīm. Protams, aplūkot
vēlamo objektu sarakstā ir arī muzeji un daudz kas cits. Katrs tūrists
izvēlas pēc savas gaumes - kādu
interesē tieši kultūras objekti, citu
- aktīvās atpūtas iespējas, - secina
sarunbiedre.
Salacgrīvas novada TIC pārstāve
arī stāsta, ka šovasar daudzās nedēļas nogalēs novada viesiem pat
pietrūcis naktsmāju. Ja mītne nebija
laikus rezervēta, nācies nakšņot teltīs vai naktsmājas meklēt ārpus novada. Baiba arī piebilst, ka ar katru
gadu arvien populārāka kļūst tūristu
pārvietošanās ar velosipēdiem, tāpat
ir daudz tādu, kuri brauc automašīnās, arī kopā ar ģimenēm.
Līga Liepiņa, «Auseklis»

Vērtēšanu «Jūrkantē» iztur
visi iesniegtie projekti
20. septembrī biedrības Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga
tālākvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Valmierā nogādāja projektus,
kas pretendē uz Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu dzīvesvides
kvalitātes uzlabošanai. Jūrkantes
komisija lēma, ka mērķim atbilstoši
ir visi 8 iesniegtie projekti. Visvairāk
punktu saņēma Svētciema attīstības
biedrības ideja sakārtot muižas parka
infrastruktūru. - Projektus kārtojām

pēc piešķirtajiem punktiem. Mums
sanāk, ka nauda pilnībā pietiek 5,
sestajam - daļēji (visu projektu īstenošanai būtu vajadzīgi 84 289 latu,
pieejami 47 182 - R.T.). Pieredze
gan rāda, ka mūsu komisijas un
Lauku atbalsta dienestā vērtētāju
viedoklis saskan ne vienmēr, - teica
Dz. Eizenberga. Atbilde, kuri
projekti saņems atbalstu, būs zināma
pēc aptuveni 3 mēnešiem.
Regīna Tamane, «Auseklis»

15. septembrī notika Vislatvijas Spēka diena, ko rīkoja VAS
Latvijas Dzelzceļš sadarbībā ar
Latvijas Neatkarīgo televīziju un
Latvijas Ielu vingrošanas sporta
biedrību. Šāds pasākums notiek
jau otro gadu, taču pirmo reizi tas
notika arī Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Kopumā Latvijā tika
izveidoti 60 spēka punkti, kuros
ikviens varēja piedalīties pievilkšanās sacensībās, taču sacensībai
ir vairāk simboliska nozīme, jo
svarīgākais ir piedalīšanās nevis
uzvara.
Salacgrīvas spēka punktā pie-

dalījās 63 vīrieši un 5 sievietes,
no kurām labākais rezultāts pieder Anetei Kociņai (8 pievilkšanās reizes), vīriešu konkurencē
spēcīgākais bija Kristers Kalniņš
(22 pievilkšanās reizes).
Paldies gan Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās
un atbalstīja dalībniekus, gan
tiesnešiem Kasparam Miksonam,
Kristapam Mustem un Paulai
Kalniņai!
Artūrs Aļebastrovs,
sporta un atpūtas kompleksa
«Zvejnieku parks» pārvaldnieks

Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļa
pārcēlusies uz citām telpām
Tagad Sarkanā Krusta Salacgrīvas nodaļas
aktīvistus varat satikt Sila ielā 2, Salacgrīvā (bijušā kinoteātra priekštelpā) pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.
Sarkanais Krusts visā Latvijā un arī Salacgrīvā palīdz cilvēkiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama:
dala Eiropas Savienības piešķirtās pārtikas
pakas (vistrūcīgākajām personām);
sniedz pirmo medicīnisko palīdzību – iz-

mēra asinsspiedienu un sniedz bezmaksas konsultācijas;
dāvā saziedotos apģērbus (pieņem apģērbus un apavus, lai tos dalītu citiem);
uzklausa, veicina savstarpējo saprašanos
un palīdz grūtā brīdī.
Ikviens laipni aicināts Salacgrīvas Sarkanā
Krusta jaunajās telpās! Ja tev nav vajadzīga palīdzība, varbūt vari palīdzēt PATS.
Salacgrīvas Sarkanā Krusta nodaļa

Bāka sāk sezonu
ar jaunām nodarbībām
Tikai maija beigās atvērtais Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs Bāka aktīvi darbojies visu vasaru. Salacgrīvas jaunatnes lietu
speciāliste Marta Dance kā spilgtākos vasaras
notikumus min fotogrāfa Kārļa Miksona izstādi, zumbas nodarbības, iesaistīšanos starptautiska velomaratona rīkošanā un velofotoorientēšanās sacensību rīkošanu Salacgrīvas pilsētas
svētku laikā. Notikušas arī radošas darbnīcas.
Sākts vērienīgs, pilsētai nozīmīgs projekts - videonovēlējumu filmēšana par godu Salacgrīvas
85. gadadienai. To turpinās līdz pat novembrim.
M. Dance pastāstīja, ka vasaras brīvdienās
bērni un jaunieši centru aktīvi apmeklēja jebkuros laikapstākļos katru dienu no plkst. 14 līdz
20. Tomēr ar septembri kļuvis jūtami mazāk
jaunāku apmeklētāju, kuri vēl nav sasnieguši
13 gadu. M. Dance to saista ar mācību un interešu
izglītības nodarbību atsākšanos. Lai piemērotos
jauniešu vajadzībām, tiek domāts par izmaiņām
centra darbā. Tāpēc būs vairāk nodarbību konkrētos laikos. Kādas, tas būs atkarīgs no jauniešu interesēm, no tā, cik apmeklētas būs dažādās
piedāvātās nodarbības, lekcijas, darbnīcas. Iecere
ir nodarbības centrā veidot pēc principa jaunietis jaunietim. Tas nozīmē, ka jaunieši dalīsies ar
vienaudžiem savās zināšanās, prasmēs, vienlaikus gūstot prasmi vadīt nodarbības. Tā ieguvējas
būs abas puses.
Pirmās nodarbības jaunieši no 13 līdz 25 gadu
vecumam varēja apmeklēt jau 13. septembrī. Me-

diju un žurnālistikas bakalaure Laura Tiesnese
piedāvāja apgūt prasmi izteikties, piedaloties diskusiju vakarā, kurā runāja par aktuālām tēmām,
izmantojot spēles un apgūstot dažādas sarunu metodes, kā arī stāstīja par filmu veidošanu un visu,
kas ar to saistīts. – Pirmā tikšanās reize bija ļoti
iedvesmojoša un draudzīga. Uz nodarbībām atnāca 13 cilvēku, tostarp arī 1 pieaugušais. Ļoti
patika Lauras pieeja nodarbību vadīšanā - iepazīšanās un diskusijas caur spēlēm. Tovakar jau
paspējām izrunāt, vai vasaras festivāli Salacgrīvā
ir vajadzīgi, vai politiskajās vēlēšanās būtu jāatļauj piedalīties jauniešiem no 16 gadu vecuma,
spriedām, vai atbalstām eiro ieviešanu Latvijā,
runājām par jauniem veloceliņiem Salacgrīvā
un citām lietām - pastāstīja M. Dance. Savukārt
audiovizuālā nodarbība un Lauras bakalaura darba (dokumentālā īsfilma par baletu) noskatīšanās
iedvesmoja ķerties pie kamerām, telefoniem, lai
sāktu filmēt video. Tika uzdots arī mājasdarbs uzfilmēt pusminūti video par paša izvēlētu tēmu.
M. Dance informēja, ka par centra piedāvātajām iespējām stāstīts arī Salacgrīvas vidusskolas
audzēkņiem. Viņa bija gandarīta, ka pēc skolas
apmeklējuma sākās intereses bums - tie, kuri dažādu iemeslu (tostarp kautrības) dēļ vasarā nepaspēja apskatīt Bāku, to apmeklēja kopā ar klasesbiedriem. Skolēnu kolektīvi visvairāk priecājās
par iespēju iniciatīvu centrā rīkot klases vakarus.
Linda Tauriņa, «Auseklis»
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No skices līdz vides
dizaina objektam

Projekta Intelekts brīvā dabā gala rezultāts

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa Mēs – Salacgrīvai, sākot projekta realizāciju

Pateicoties programmas Sabiedrība ar dvēseli projektu konkursam, ko finansē Salacgrīvas
novada dome un Holandes asociācija Koninklijke Nederledsche
Heidemaatschappij, un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupai Mēs –
Salacgrīvai, septembra sākumā

Sila ielas 2 pagalmā Salacgrīvā
īstenots projekts Intelekts brīvā
dabā. Ir sasniegti plānotie projekta mērķi:
labiekārtots pagalms, izveidojot atpūtas kompleksu – atpūtas
soliņus ar galdu, kura virsmā iestrādāts dambretes un šaha spēles

laukums;
atpūta sakoptā un ainaviski
pievilcīgā vidē radījusi patīkamu
atmosfēru ne tikai Sila ielas 2 –
Jaunatnes iniciatīvu centra Bāka,
bibliotēkas un muzeja - apmeklētājiem, - arī ikvienam garāmgājējam un pilsētas viesim ir dota

iespēja brīvo laiku pavadīt lietderīgi, spēlējot intelektuālas galda
spēles arī brīvā dabā;
projektā iesaistītie cilvēki
ieguvuši zināšanas teritorijas plānošanā, būvniecības nosacījumos,
pilnveidojuši prasmes būvniecībā
un galdniecībā, kā arī guvuši pieredzi darbu plānošanā, organizēšanā, prasmes strādāt komandā.
Īstenotais projekts ir inovatīvs
labās prakses piemērs, ko darba
grupa realizējusi, sākot no pašu
izstrādātās dizaina skices līdz vides dizaina objekta izveidei un
uzstādīšanai pagalma zaļajā zonā.
Projekta dalībnieki tic, ka iekoptais pagalms ar īpaši izveidoto

Sabiedriskās kārtības nodaļa informē
2010. gadā apstiprinātie Salacgrīvas
novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem
piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas
novadā nosaka ēku numurzīmju izvietošanas kārtību. Ar šo saistošo noteikumu
pilnu tekstu var iepazīties mājaslapā
www.salacgriva.lv vai novada domē.
Aicinām fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumi atrodas Salacgrīvas pašvaldības teritorijā, iegādāties
un uzstādīt pie īpašuma vai pārvaldībā
esošajām ēkām noteiktas formas numura zīmes. Tās var pasūtīt SIA Salacgrīvas ūdens biroja telpās Rīgas ielā 2, tel.
64071575, katru darbdienu 8.00 - 12.00,
13.00 - 17.00 vai pēc izvēles uzņēmumos,
kas sniedz šāda veida pakalpojumus.
Atgādinām, ka par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas sauks pie administratīvās atbildības. Veiks kontroli.

Godātie suņu īpašnieki!
Atgādinām, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem suņu īpašnieka pienākums ir:
nodrošināt suņu regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu;
nodrošināt, lai suns neapdraudētu un
netraucētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;
nepieļaut suņu klaiņošanu un atrašanos publiskai lietošanai paredzētā teritorijā bez saimnieka uzraudzības;
izvest suņus pastaigā pavadā un ar
uzliktu uzpurni (izņemot dekoratīvos suņus).
Informējam, ka par suņu turēšanas noteikumu neievērošanu vainīgās personas
tiks sauktas pie administratīvās atbildības
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu. Aicinām savus
mīluļus pieskatīt un neļaut tiem patvaļīgi
klaiņot! Nesagādāsim nepatīkamus mirkļus sev un citiem!

Salacgrīvas novadā 2. maijā sākta
suņu reģistrācija. Novada iedzīvotāji
savu mīluli var piereģistrēt Ainažu un
Liepupes pārvaldē, Salacgrīvas novada domē un pie kārtībniekiem Gunitas
Bisnieces un Didža Žibala. Reģistrējot dzīvnieku, tiks iekasēta pašvaldības
nodeva - 3 lati - par 1 suņa turēšanu,.
Nodevas maksātāji ir personas, kuras
Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā tur suni /-us. Nodeva jāmaksā katru
gadu līdz 1. martam. Suņi reģistrējami no
6 mēnešu vecuma.
No suņu turēšanas nodevas atbrīvo:
- nestrādājošos pensionārus;
- I un II grupas invalīdus.
Reģistrējot savu mīluli, suņa saimnieks saņems kvīti par nodevas nomaksu,
savukārt suns saņems glītu zilu žetonu,
uz kura rakstīts reģistrācijas numurs un
norādīta piederība Salacgrīvas novadam.
Šobrīd novadā reģistrēts 160 suņu.

Kārtības nodaļas atskaite
par vasaras mēnešiem
Septembrī esam veikuši Salacgrīvas
novada teritorijas nekustamo īpašumu un
tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanas un sakoptības pārbaudi pēc Salacgrīvas novadu
domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem pieguļošo publiskā lietošanā
esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā. No maija līdz augustam
uzrakstītas un nosūtītas 122 atgādinājuma
vēstules par teritorijas sakopšanu.
Sastādīti 140 administratīvo pārkāpumu protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem kāpu aizsargjoslā un muzikālā pasākuma Positivus
laikā.
Par teritorijas nekopšanu, nepļaušanu sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu
protokoli.

mi.

Par pārsūdzībām sagatavoti 5 lēmu-

Par ēku numurzīmju izvietošanas
kārtību uzrakstītas un nosūtītas 35 informatīvās vēstules.
Veicot saistošo noteikumu Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība kontroli, izteikti 5 mutiski brīdinājumi.
Risināti 11 kaimiņu konflikti par
trokšņošanu un dažādiem pārmetumiem.
Atrasti saimnieki 3 noklīdušiem suņiem un tie nogādāti mājās.
9 suņu īpašniekiem izteikti brīdinājumi par suņa atrašanos sabiedriskās vietās.
Pēc ZAAO atkritumu apsaimniekošanas apsekošanas nosūtītas 3 brīdinājuma
vēstules.
Kopā ar Sociālā dienesta darbinie-

kiem veiktas 4, bet ar būvvaldi - 3 apsekošanas.
Izteikti 8 aizrādījumi par atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola pudeli.
Apsekoti 4 izsaukumi, kas saistīti ar
objekta apskates nepieciešamību.
2 dzīvnieki nogādāti uz savām mājām ar mūsu auto.
Atrasti saimnieki pamestam, klejojošam, bezpalīdzīgam sunim.
Saņemti 7 iedzīvotāju iesniegumi, uz
5 atbildēts.
Piedalījāmies 8 gadīgas meitenes
meklēšanā.
1 dzīvnieks nogādāts dzīvnieku patversmē Valmierā.
Gunita Bisniece, Didzis Žibals,
Salacgrīvas novada kārtībnieki

dizaina vides objektu ir lielisks
piemērs ne tikai Salacgrīvas, bet
arī citu Latvijas pilsētu iedzīvotājiem, kā veidot vidi sev apkārt
tādu, lai tā būtu patīkama, skaista,
interesanta ne vien pašiem, bet arī
iedvesmojoša viesiem, kuri apmeklē pilsētu.
Visas komandas un brīvprātīgo
palīgu vārdā novēlam saskatīt savos novados un pilsētās nevis vietu, kas ir nesakopta vai pamesta,
bet vietu, ko iespējams labiekārtot
pašu un citu priekam!
Marta Dance,
Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centra «Bāka»
jaunatnes lietu speciāliste

Izsludināta
Jauniešu
biznesa plānu
konkursa
7. kārta
Salacgrīvas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centrs izsludina Jauniešu biznesa plānu konkursa 7. kārtu. Pieteikumu iesniegšana - līdz 25. novembra
pulksten 17 Salacgrīvas novada domē.
Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot
jauniešus sava biznesa veidošanai. Konkursā Jauniešu biznesa plānu konkurss
komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas
novadā var piedalīties Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības
noslēgt līgumu ar pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas
novada privatizācijas fonda komersantu
izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums Ls 30 000 no Salacgrīvas novada
domes privatizācijas fonda līdzekļiem.
Gatavojot projektu, ļoti nopietni jāizstrādā bilance un naudas plūsma, kas atbilstu konkursa nolikuma prasībām.
Jauniešiem konsultācijas projekta sagatavošanā piedāvā Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi Māris Trankalis (t.
29219410) un Ilze Kalniņa (t. 29199299).
Iepriekš jāsazvanās un jāvienojas par laiku, kad iespējams tikties.
Ar konkursa Jauniešu biznesa plānu
konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā nolikumu iepazīties un
pieteikuma veidlapu atrast varat novada
mājaslapā www.salacgriva.lv.
Dzintra Eizenberga,
Salacgrīvas novada
Uzņēmējdarbības centra vadītāja
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Oktobris bibliotēkās

Ainažu kultūras namā atsāk darbu
pašdarbības kolektīvi:
5.X 15.00

1. oktobrī plkst. 19.00 – koris Krasts
Krasts;;
2. oktobrī plkst. 15.00 – 1. – 4. klašu deju kolektīvs;
3.oktobrī plkst. 16.00 – pirmsskolas bērnu deju kolektīvs;
19.00 – deju kopa Randiņš
(aicināti visi dejotgribētāji);
4. oktobrī plkst. 16.00 – bērnu amatierteātris;
18.00 – pieaugušo amatierteātris.

Oktobrī

Mīļi gaidīsim jau esošos un jaunus dalībniekus!
Tiks organizētas grupas pieaugušajiem salsas un sarīkojumu
deju programmās (tuvāka informācija kultūras namā).
Oktobrī Ainažu kultūras namā atklās mākslinieka Ulda Zutera
personālizstādi.

Liepupes pašdarbnieki aicina
pievienoties!
Jau atkal rudens. Pienākusi jauna sezona kuplajai Liepupes pašdarbnieku
saimei. Liepupieši tradicionāli var lepoties ar savu tautas mākslas kolektīvu sasniegumiem. Tie priecējuši skatītājus un
klausītājus gan vietējos pasākumos, gan
godam nesuši Liepupes vārdu novadā,
Latvijā un pasaulē. Tāda solās būt arī nākamā sezona.
Korim Pernigele šī būs īpaša –
110. jubilejas sezona, ko iecerēts noslēgt
ar jubilejas koncertuzvedumu. Visu paaudžu dejotāji jau sākuši gatavoties brīnišķīgajam A. Daņiļēviča deju lieluzvedumam
No zobena saule lēca, ko izrādīs Ķīpsalas
hallē Valsts svētku priekšvakarā. Amatierteātrim sezona atsāksies, tā īsti nemaz
nebeigusies, jo augusta beigās tas vēl viesojās Krievijā, kur izrādīja fragmentus no
R. Blaumaņa Īsa pamācība - mīlēšanā.
Gadskārtu ieražas un godi, kā allaž, folkloras kopas Skale ziņā, bet dāmu sirdis
centīsies sildīt vīru ansamblis.
Visi 7 kolektīvi ir atvērti un ar prieku
uzņems jaunus dalībniekus.

Jauktais koris Pernigele. Mēģinājumi Duntes Mežgravās piektdienās. Diriģente Arta Zunde, tālrunis 26586974.
Jauniešu deju kolektīva Liepupīte
B un C grupa. Mēģinājumi Tūjas klubā
trešdienās un svētdienās. Vadītājs Jānis
Trezuns, tālrunis 26331596.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
Ulubele. Mēģinājumi Tūjas klubā trešdienās. Vadītājs Jānis Trezuns, tālrunis
26331596.
Amatierteātris. Mēģinājumi pirmdienās Duntes Mežgravās vai Liepupes vidusskolā. Režisore Inese Broka, tālrunis
29515219.
Folkloras kopa Skale, mēģinājumi ceturtdienās vai piektdienās Duntes
Mežgravās. Vadītāja Arta Zunde, tālrunis
26586974.
Liepupes vīru ansamblis. Mēģinājumi trešdienās Duntes Mežgravās. Vadītājs
Andris Zunde, tālrunis 26526554.
Tālrunis tautas namā - 64023932.
Tev jāzina, ka esi gaidīts!

Alfa kurss Atklāj dzīves jēgu!
Alfa kurss ir iespēja iepazīt kristīgo ticību brīvā atmosfērā
iknedēļas bezmaksas nodarbībās ar lekcijām, diskusijām,
vakariņām un dziesmām.

Nodarbības notiks:
Salacgrīvā, Zvaigžņu ielā 13
6.X - 15.XII katru svētdienu plkst. 16.00
Pievienojies arī tu, rakstot uz e-pastu dlapa@inbox.lv.
Tel. 29485024

26. oktobrī plkst. 19.00
Liepupes pagasta tautas namā
Duntes Mežgravās

Ražas balle
Salacgrīvas novada konkursa Sakoptākā sēta noslēgums,
sakoptāko sētu saimnieku sumināšana.
Tradicionālais zaptu konkurss – degustācija
«Lai visa pasaule tad redz un brīnās!»
(Piedalās visa veida ievārījumi, konservējumi un brūvējumi).
Rudenīgi muzikāls sveiciens no koriem
Pernigele un Burtnieks
Burtnieks..
Momentkarikatūras.
Balle kopā ar grupu Kantoris 04.
04.
Darbosies bufete.
Ieeja Ls 3.
Sakoptāko sētu konkursa un
zaptu konkursa dalībniekiem ieeja brīva!

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

Oktobrī
Oktobrī
Oktobrī
Oktobrī
Oktobrī
10.X
Oktobrī
Oktobrī
4.X 15.45
11.X 18.30
25.X 15.00
4. - 25.X
4. X
Oktobrī

22.X

Projekta Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana
noslēgums. Tikšanās ar Latvijas neredzīgo
bibliotēkas kolēģiem (Noskaņa)
Izstādes:
Albertam Belam – 75
Rudentiņš bagāts vīrs!
Skolotāju diena
Turpinās Bērnu zaļā žūrija
Izstāde Aktrisei Antai Klintij - 120
Izstāde Rakstniekam Albertam Belam - 75
Sākumskolas bērnu ekskursija
Būsim draugos ar grāmatu
Darbs Bērnu žūrijā 2013 - lasi un vērtē
Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar
Ainažu pārvaldes vadītāju Ilonu Jēkabsoni
Rīta stunda bērnudārza Randa sagatavošanas
grupas audzēkņiem
Izstādes:
Skolotāju dienai veltīta izstāde
Rakstniekam Albertam Belam — 75
Pasākums bērniem Labi sēņu māmiņai
Tējas vakars Jaunumi ziemas krājumos
Krustvārdu mīklas minētāju pēcpusdiena
Izstāde A. Belam - 75
Skolotāju dienas pasākums Atkalsatikšanās
Izstādes:
Rakstniekam Albertam Belam - 75
Latviešu teātra tēvam, kupleju meistaram
Ādolfam Alunānam -165
Rīta stunda bērniem Ielūdz Mazā raganiņa
Bērnu rakstnieka O. Preislera jubilejai veltīta izstāde

Salacgrīvas
bibliotēkā

Liepupes
bibliotēkā

Ainažu
bibliotēkā

Korģenes
bibliotēka

Svētciema
bibliotēka

PASĀKUMI
28. septembrī plkst. 16.30 Lauvu tautas namā pēcpusdiena
Pa dzīves raibajām notīm mēs skanīgi ejam...
12. oktobrī plkst. 16.00 Salacgrīvas kultūras namā folkloras kopas Cielava
25 gadu jubilejas pasākums
12. oktobrī – Nēģu diena Salacgrīvā
26. oktobrī plkst. 19.00 Salacgrīvas kultūras namā
2013. gada sporta sezonas noslēguma balle

Sveiciens
septembra jubilāriem
Pēc asterēm septembris smaržo,
Pēc rudens skumjām mazliet,
Vējš dārzos ābolus garšo
Un kopā ar gājputniem dzied.
Tev arī viņš dāvina dziesmu,
Kas piederēs tev arvien,
Jo tavu mūžu kā liesmu
Laiks zelta kļavlapās sien.

SKAISTI ir rudenī... Lapu zelts, vējš un
nerātnais lietus, arī atvasaras saulīte, svaiga
rudens lapu vēsma un aromāts, ko gribas dziļi
ieelpot un sevī saglabāt. It īpaši skaists šis gadalaiks ir dienās, kad saule izceļ lapu krāsas un
to košumu. Vai esat pamanījuši šo
skaistumu? Paņemsim to sev garajiem un
tumšajiem rudens vakariem, kad mūs sildīs
tējas krūze, vilnas zeķes un krāsnī degošā
malka. Lai jums pietiek rudens bagātības, spēka un raženuma. Vismaz līdz simtam!

9. oktobrī

plkst. 14.00
Liepupes vidusskolas
aktu zālē

jaunrades konkursa
Liepupe

noslēgums,
laureātu apbalvošana

INFORMĀCIJA
PAR PUSDIENAS PĀRTRAUKUMA
MAIŅU

Ar 1.septembri

SIA «Salacgrīvas ūdens»
noteikts pusdienas
pārtraukums

no 12.00 līdz 13.00
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
PIRMDIENĀS
NO 13.00 LĪDZ
LĪDZ 18.00

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.

