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Aicina ar svecēm 
izgaismot Latvijas 
kontūru ap Mazezeru
  Limbažu novada pašvaldības aģen-
tūras ALDA un LAUTA arī šajā 18. no-
vembrī aicina iedzīvotājus iedegt Lat-
vijas kontūru ar sveču gaismu apkārt 
Limbažu Mazezeram. Kontūra iepriekš 
jau tiks iezīmēta, un ļaudis no plkst. 16 
aicināti nākt to papildināt ar savu svecīti 
(vēlams tādu, kas izturīga pret vēju, lie-
tu un kas degtu ilgāk par 12 stundām). 
 ALDA pārstāvja Jāņa Remesa ideja par 
Latvijas kontūras izcelšanu tiek īsteno-
ta jau trešo gadu. Šajā reizē akcijā līdz 
galam neizdegušās sveces vēlāk savāks, 
izkausēs un no tām gatavos ierakumu 
sveces Ukrainai.

Iznākusi jauna 
Armanda Pučes 
grāmata
  Žurnālists, mūsu novadnieks Armands 
Puče lasītājiem nodevis savu jaunāko 
grāmatu Ar baltiem cimdiem jeb Artura 
Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi. Ar Ar-
tura Nagliņa vārdu un uzvārdu Šveices 
trimdā savulaik dzīvoja viens no slave-
nākajiem latviešu dzejniekiem Rainis.  
A. Pučes grāmata ir sava veida provo-
kācija, stāstot par Raiņa… nedarbiem. 
Autors materiālus tai vācis publiskajos 
arhīvos Latvijā un Šveicē, izmantojis 
arī Raiņa kopotos rakstus, daudzās mo-
nogrāfijas par viņu. Izdevums pieejams 
visos Latvijas grāmatu veikalos.

Novada pašvaldība 
paplašina sadarbību 
ar Bill.me
  Tiešsaistes norēķinu un saziņas vietni 
Bill.me šobrīd izmanto jau vairāk nekā 
100 dažādu nozaru uzņēmumi visā Lat-
vijā, tostarp pašvaldības un to kapitālsa-
biedrības. To jau iepazinuši, piemēram, 
SIA Limbažu siltums klienti, bet nu ša-
jā platformā varēs saņemt arī Limbažu 
novada pašvaldības rēķinus un citu in-
formāciju. Paredzēts, ka pirmos rēķinus 
jaunajā vietnē daļa klientu, proti, tie, kuri 
jau ir vai būs tajā reģistrējušies, varētu 
saņemt jau novembrī. Patlaban pašvaldī-
bā sola, ka tie, kuri neizmanto viedierī-
ces un internetu, varēs saņemt rēķinus un 
komunicēt ar pašvaldību kā līdz šim.

Kas man ir Latvija

  Mēs visi šajās dienās esam kopā, 
lai svinētu Latvijas valsts 104. gads-
kārtu. 18. novembra svētku sajūtai 
nav nekā kopīga ar ārējiem apstāk-
ļiem vai valsts materiālās labklājības 
līmeni. Patriotisms, mīlestība pret 
valsti un tautu ir svēta, neatkarīga lie-
ta. Latvija mums ir vienīgā tik un tā! 
Tāpēc aicinu visus Limbažu novada 
iedzīvotājus 18. novembrī kā savos 
godos klāt baltu galdautu, aizdegt bal-
tas sveces, gatavot svētku pusdienas, 
doties uz sev nozīmīgām un mīļām 
vietām vai, gluži pretēji, cilvēkos, 
kuri svin svētkus! 
  Mūsu valsts ir jauna, un mums 
 jāliek lietā galvas un rokas, lai to 
būvētu pēc sava prāta. Mums jāaug 
kopā ar savu valsti, jāaug lielā un 
patiesā mīlestībā!
  Novēlam ikvienam sirdī, domās un 
darbos būt kopā ar Latviju!

Dagnis STRAUBERGS,
Limbažu novada domes priekšsēdētājs

  Mums patiesi ir tikusi visskaistākā zeme – ar tādiem mākoņiem virs tās, kādu nav nekur citur 
pasaulē, tādiem rudzu laukiem, kādi neviļņojas stepēs, tādu jūras šalkoņu, kāda neskan okeānu 
paisumos un bēgumos… 
  Mīlēsim šo zemi, godāsim un svinēsim Latvijas valsts 104. gadadienu. Visi kopā!

Jūsu «Auseklis»

Sveicam 
Latvijas valsts 

104. gadadienā!

Gintas AŽUKAS foto
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Nodokļu 
maksātāja 
pārdomas par 
mājām
  Kas jums ir Latvija? Veidojot svētku 
laika avīzes numuru, to jautājām dažā-
diem cilvēkiem. Viņu atbildes un arī no-
vēlējumus valstij dzimšanas dienā varat 
lasīt 10. lappusē. Vienlaikus arī pati aiz-
domājos, ko es atbildētu. Laikam vispre-
cīzākais vārds – tāpat kā daudziem – būtu 
mājas. Gan gluži ikdienišķā, gan nedaudz 
filozofiskā skatījumā tā mums katram ir 
vieta, kur jūtamies vislabāk. Un nav sva-
rīgi, vai paša miteklis ir vismodernākais, 
un zeme, kur dzīvojam, visbagātākā! Tā 
ir mūsējā, kur esam drošībā. Varam ru-
nāt valodā, ko saprot visi apkārtējie, nav 
jācenšas izlikties par smieklīgi smalku 
pasaules pilsoni. Tā ir vieta, kur gribas 
atgriezties katru vakaru pēc darba un 
pārbraukt no ikviena tāla ceļojuma. Kad 
pirms dažiem gadiem likās, ka pasaule 
jūk prātā pandēmijas dēļ un pāris dienās 
tika aizslēgtas visu valstu robežas, pēkšņi 
Latvijā vēlējās atgriezties tūkstošiem cil-
vēku, kuri dažādu iemeslu dēļ bija devu-
šies prom, dažs arī savu valsti gānīdams. 
Nu bija viena doma – tikt mājās, kur to-
mēr esi savējais un katra vieta un lieta labi 
zināma. 
  Reizumis atceros pasenu sarunu ar kā-
du kungu Viļķenes pusē. Tagad jau viņš 
mūžības ceļos. Liktenis viņam bija tā 
iegriezies, ka Otrajā pasaules karā nācās 
karot abās frontes pusēs. Vispirms iesauca 
viena svešā vara, pēc tam otra. – Bet es 
negribēju karot ne vācu, ne krievu pusē. 
Par visu vairāk vēlējos dzīvot savās mā-
jās, saimniekot savā zemītē. Tik vien… 
Mums tas šobrīd ir ļauts – dzīvot un strā-
dāt savās mājās pašu zemē. Ja to lāgā ne-
protam, neko darīt – jāmācās. Un šoreiz 
no savām kļūdām. Varbūt tagad, kad arī 
Latvija gādīgi uzņem ukraiņu bēgļus, ku-
ri šeit rod patvērumu no kara šausmām, 
pametuši visu ierasto dzīvi, varam īsti 
novērtēt, kāda vērtība ir mierīga ikdiena 
savās mājās. Tik maz, bet vienlaikus tik 
ļoti daudz.
  Svētdien, kad pie mums bija novembra 
vidum neierasti silts un rudenīgi tīkams 
laiks, grozoties pa pagalmu, izdzirdēju 
gājputnu kliedzienus. Pavēros augšup, zi-
lajās debesīs neviena. Pēc brīža vēl viens 
kliedziens un tad saklausīju tik dīvaino 
spārnu švīkoņu. Ritmisku un skaļu. Pā-
ri sētai gluži zemu aizlaidās gulbju kā- 
sis – vismaz pārdesmit baltie, cēlie putni. 
Imants Ziedonis kādreiz rakstīja: 
Drīz upēm skaidru ledu acīs liks 
Kad gulbji aizlaižas 
Tad trešā dienā snigs. 
Bet grūtākās mums būs šīs dienas trīs 
Bez sniega 
Un bez gulbjiem debesīs...
  Būs grūtas, bet mēs 
zinām, ka pavasarī da-
bas balss gulbjus atkal 
sauks mājās. Mums 
atliek šo aicinājumu 
vienmēr sadzirdēt sa-
vā sirdī. 

Laila Paegle

Latvija ir dzimtene, 
mājas un tuvie 
cilvēki
  Gaidot mūsu valsts pastāvēšanas  
104. gadadienu, Ausekļa mājasla-
pā jautājām, ko jums nozīmē Latvija.  
44% aptaujas dalībnieku tā ir pašu un 
senču dzimtene, bet 43% respondentu tā 
nozīmē mājas, ģimenes pavardu, tuvos 
cilvēkus. 6% respondentu tā neizsaka 
neko, bet 4% Latvija ir vienkārši valsts 
Eiropā. 3% tā nozīmē kaut ko citu.

Valsts policijas strukturālās 
reformas skar arī  
Limbažu iecirkni
  Valsts policija tās efektivitātes un kapa-
citātes uzlabošanai ir sākusi īstenot jau labu 
laiku plānotās strukturālās reformas. Pirmo 
pārmaiņas ir skārušas Vidzemes reģiona 
pārvaldi, kurā no 1. novembra septiņu ie-
cirkņu vietā tagad ir trīs. Līdzšinējais Lim-
bažu iecirknis līdz ar Valmieras iecirkni ir 
apvienotajā un policijas amatpersonu skaita 
ziņā lielākajā Rietumvidzemes iecirknī, ko 
vada pulkvežleitnants Jānis GOBA – pro-
fesionālis ar vairāk nekā ceturtdaļgadsimta 
pieredzi policijā. Lielāko daļu darba dzīves 
aizvadījis Cēsu iecirknī, pēdējo piecgadi – 
Vidzemes reģiona pārvaldē Valmierā. Va-
dītājs ar savu viedokli, bet vienmēr atvērts 
sadarbībai. 
  – Kā un cik ilgi reforma tika gatavo-
ta?
  – Tā brieda vairākus gadus. Speciālisti 
sprieda un analizēja, kā iecirkņu apvienoša-
na uzlabos darbu. Vērtējām kaimiņvalstu, 
kā arī Skandināvijas pieredzi. Mācoties no 
viņu kļūdām un izvērtējot, ko varam darīt 
citādi, esam izveidojuši speciāli Latvijas 
apstākļiem pieskaņotu darbības modeli.
  Cilvēkus var droši nomierināt. Esam iz-
pētījuši noziegumus, pārkāpumus, teritoriju 
un darbosimies tā, lai policijas pieejamība 
iedzīvotājiem nevis pasliktinātos, bet gluži 
otrādi – uzlabotos. Dienas laikā cilvēki var 
nākt rakstīt iesniegumus, vērsties pēc palī-
dzības. Visi cilvēki strādā, iecirknis Lim-
bažos, Cēsu ielā 28, joprojām ir atvērts un 
neviens bez darba nav palicis. Ārpus iecir-
kņa darba laika pie tā durvīm var nospiest 
pogu, pateikt savu vajadzību un piebrauks 
tuvākā ekipāža. Kopumā jaunajā iecirknī 
ir 140 amatpersonu ar dienesta pakāpēm, 
proti, tie, kuri profesionāli pilda policijas 
pienākumus saskaņā ar Latvijas Republi-
kas normatīvajiem aktiem. Darbs tajā norit 
trijās lielās struktūrās.
  – Pastāstiet par tām sīkāk!
  – Skaitliski lielākais ir reaģēšanas bloks. 
Tā darbinieki reaģē uz visiem zvaniem, kas 
ienāk pa tālruņiem 110 un 112. Vispirms 
informācija nonāk Valmieras centrālē, kur 
darbojas Krīzes vadības grupa. Dežurants 
to apkopo un nodod tuvākajam norīkoju-
mam. Esam nodrošinājuši, ka Valmierā un 
Limbažos ir pietiekams skaits darbinieku, 
kuri var operatīvi, precīzi un, galvenais, 
profesionāli, doties uz notikumiem. Šim 
blokam galvenais ir sabiedriskā kārtība, 
drošība 24 stundas diennaktī, 365 dienas 
gadā. Tas ir mūžīgais spēks, kas būs, strā-
dās un arī pastāvēs.
  Nākamais ir izmeklēšanas bloks. Tajā ie-
kļauti esošie kriminālpolicijas un operatīvie 
darbinieki. Papildus vēl ir administratīvās 
amatpersonas, kas būtībā pilda agrāko ie-
cirkņa inspektoru funkcijas – izskata iedzī-
votāju sūdzības, piemēram, par velosipēdu 
zādzībām, nesaskaņām ar kaimiņiem un 
tamlīdzīgi. Šis nedaudz mazākais bloks ir 
sadalīts proporcionāli noslodzei. Protams, 
Valmierā cilvēku ir vairāk, bet dzīvojam 
21. gadsimtā, elektroniskā dokumentu 
aprite darbojas jau diezgan sen, visiem ir 
pieejami datori, elektroniskās adreses un 
paraksti. Dokumenti dzīvo virtuālajā pa-
saulē un laikus tiek nosūtīti no Valmieras 
uz Limbažiem vai otrādi.
  Visbeidzot jāmin prevencijas bloks. Tajā 
darbojas nepilngadīgo lietu inspektori un 
tie, kuru pārziņā ir nošķiršanas, ģimenes 
strīdu risināšana, sadarbība krīžu risināšanā 
ar pašvaldībām, bāriņtiesām un sociālajiem 
dienestiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā 
Limbažu Valsts ģimnāzijā notika preventī-
vais pasākums – narkotisko vielu meklēša-
na.
  – Kas ir mainījies pēc reformas?
  – Nav noslēpums, ka būtiski samazināts 
priekšnieku skaits. Visā Vidzemes reģionā 
tādu bija 21, bet tagad ir deviņi. Limbažos 
un Valmierā no sešiem palikuši tikai trīs. 

Jāatzīst – notikusi sava veida rokāde, arī 
manā līmenī. Kādreizējā Limbažu iecirkņa 
priekšnieks Agris Spandegs turpina dienes-
tu kā prevencijas grupas galvenais inspek-
tors. Tāpat notikušas arī citas iekšējās rotā-
cijas.
  Vēlos, lai Rietumvidzemes iecirknī bū-
tu vienota izpratne un vienveidīga lēmumu 
pieņemšana. To arī ieviesīsim. Tāpat gribē-
jām palielināt reaģēšanas nodaļas kapacitā-
ti un nodrošināt lielāku policistu klātbūtni 
ielās, jo tas dod iespēju sniegt palīdzību 
cilvēkiem iespējami ātrāk. Pirms reformas 
vairāk nekā puse strādāja no plkst. 8 līdz 
17. Bet noziegumi jau notiek visās 24 stun-
dās! Tagad viņu darba grafiks ir mainīts uz 
12 stundām. Mainās darba specifika.
  Limbaži nekādā ziņā netiks pamesti 
novārtā, bet gan stiprināti ar Valmieras ka-
pacitāti, jo tur iecirknī darbinieku bija uz 
pusi vairāk. Jau šobrīd uz Limbažu novadu 
brauc ekipāžas no Valmieras puses. Stip-
rināsim Limbažu teritoriju ar resursiem, 
cilvēkiem, ekipāžām, transportlīdzekļiem 
un zināšanām. Tāpat limbažnieki palīdzēs 
valmieriešiem. Būtiska ir savstarpēja mij-
iedarbība. Domāju, pēc gada visi jau būs 
sapratuši, ka ir viens kopīgs darbs. Tāpat 
notiks slodzes pārdalīšana.
  – Kā darbinieki reaģē uz pārmaiņām 
un vai esat ar viņiem iepazinies?
  – Dažādi. Protams, nav vienkārši. Tie, 
kuriem pamainījās karjeras izaugsmes ie-
spējas, uzskata, ka tas viņiem ir paaugsti-
nājums un viņus novērtēs. Cilvēki mēdz 
uztvert pārmaiņas kā kaut ko nezināmu. 
Centāmies runāt, stāstīt. Principā pārmai-
ņas notiek uz labu. Jādzīvo līdzi laikam un 
nedrīkst iesūnot. Pirmās nedēļas ir pagā-
jušas, jūtam, ka cilvēki sāk iestrādāties un 
pierast pie jaunās struktūras. Arī paši esam 
sapratuši, ko vēl var pieslīpēt. Savukārt 
katram policistam jāapzinās, ka viņš vairs 
nestrādā tikai konkrēti Limbažos, bet tagad 
ir Rietumvidzemes iecirkņa policists, kurš 
brauc strādāt arī uz Valmieru.
  Darbinieki Limbažos man nav sveši. 
Pērn, kad Spandega kungs bija atvaļinā-
jumā, te pildīju viņa pienākumus. Stin-
grība, prasīgums un disciplīna policijā ir 
pašsaprotamas. Svarīgi, lai tās rīcība būtu 
skaidra, precīza un visiem saprotama. To 
arī sagaidu no darbiniekiem – lai viņi tādā 
veidā izskaidro cietušajiem un pārkāpējiem 
lietas būtību. Ja darbinieki to ievēro – viss 
kārtībā. Protams, kolektīvam vajadzīgi arī 
iekšēji kopīgi pasākumi. 
  – Vai tagad pietiek darbinieku visu 
uzdevumu izpildei?
  – Jaunu darbinieku piesaiste ir izaicinā-
jums. Pašlaik trūkst vairāk nekā 10 cilvē-
ku. Tas ir jūtams. Man nepatīk tendence, 
ka jauni un perspektīvi cilvēki pārtrauc 

dienestu un dodas peļņā uz ārzemēm tie-
ši finansiālu apsvērumu dēļ. Plānots no  
1. janvāra algu paaugstināt par 10%, bet vai 
tie nosegs pašreizējo inflācijas līmeni? Ce-
ram, ka pēc gada mūsu ierindās būs septiņi 
jauni darbinieki, kuri šobrīd mācās Valsts 
policijas koledžā un paralēli nāk pie mums 
praksē.
  – Kādas ir aktuālās noziedzības ten-
dences Limbažu novadā?
  – Labā ziņa ir tā, ka mūsu iecirknī no-
ziegumu, tostarp smago, skaits samazinās, 
cilvēki var šeit justies droši. Limbažu no-
vadā vasaras sezonā pastiprināta uzmanība 
jāpievērš piejūrai un autoceļam A1 jeb Tal-
linas šosejai, kur ir ļoti blīva satiksme un 
notiek avārijas. Nebrīnieties, ja vasaras pu-
sē šeit parādīsies policisti ar motocikliem. 
Valmierā tas jau ir pierasts. Tāpat aktuāla 
ir nelikumīga akcizēto preču un narkotis-
ko vielu aprite. Skaidrs, ka tranzīts notiek 
nevis pa gaisu, bet pa ceļiem. Uzskatu, ka 
narkotisko vielu izplatība Limbažos un 
Valmierā palielinās, kļūstot par ikdienišķu 
problēmu. Pārkāpēju netrūkst. Saprotams, 
ka viņi šīs vielas pērk, lieto, automātiski 
izceļas ģimenes strīdi, sadzīviskas nesaska-
ņas.
  Nesen Salacgrīvā bija gadījums – nozog 
auto numurzīmi, uzliek citai mašīnai, pielej 
pilnu bāku degvielas un cilvēks aizbrauc 
nesamaksājis. Un tas nav tikai viens tāds 
gadījums! Visā valstī un Vidzemē tā notiek 
diezgan bieži. Labi, ka Limbažos un Val-
mierā ir daudz videonovērošanas kameru. 
Šobrīd ir iespējams atklāt noziegumus, arī 
neizejot no kabineta. 
  Arvien aktuālāki kļūst ekonomiskie no-
ziegumi. Cilvēkiem zvana it kā no bankas, 
viņus apvārdo un izkrāpj būtiskas summas. 
Tāpat jāatceras – ja zvana no policijas, 
vienmēr runās tikai valsts valodā, bet e-pa-
stos noteikti būs vp.gov.lv. 
  – Cik liela nozīme ir pieredzei un sa-
darbībai ar citām tiesībsargājošām iestā-
dēm?
  – Policijā bez dienesta pieredzes vairā-
ku gadu garumā būs grūti ko atklāt. Jauno 
pienesums ir jūtams valodu un IT prasmēs. 
Bet es vienmēr saku, ka jābūt arī kādam 
pieredzējušam cilvēkam, kas labo pieredzi 
nodod jaunajiem. 
  Limbažu un Valmieras pašvaldības poli-
cijas ir starp labākajām valstī. No savas pu-
ses vēlos uzlabot sadarbību un informācijas 
apriti tieši ar Limbažu novada pašvaldības 
policiju. Tāpēc esmu arī šeit, lai sajustu 
iekšējo temperatūru un redzētu, kas uzla-
bojams. Citādi nevar. Mums jau bija pirmā 
sadarbība Lāčplēša dienas pasākumos. Ti-
kai strādājot kopā, būs kāds labs pienesums 
sabiedrībai.

Ievas OZOLAS teksts un foto

Rietumvidzemes 
iecirkņa 

priekšnieks 
Jānis Goba 
uzskata, ka 
pārmaiņas 
ir uz labu. 

Turklāt policijas 
iecirknis 

Limbažos, 
Cēsu ielā 28, 

darbu turpinās 
un iedzīvotāji 
joprojām var 

tajā vērsties pēc 
palīdzības
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Kā pavadīsiet 
svētku 
brīvdienas?
Limbažnieks  
Kristaps Pelēkais:  
– 18. novembrī kopā 
ar TDA Daiļrade bū-
šu Rēzeknē, Latgales 
vēstniecībā Gors, 
dejošu uzvedumā Cik 
Saules mūsos. Dienu 
iepriekš būšu Lēdur-
gā, kur dejos manis vadītais JDK Metie-
niņš. Jau laikus ieplānoju 19. novembrī 
būt laukos, pie ģimenes un radiem. 
Svētkus gribu pavadīt ar savējiem.
Vidrižniece Kristīne 
Brāgule: – Svētkos 
un brīvdienās vien-
mēr esam ar ģimeni, 
priecājamies, ka va-
ram atpūsties, baudīt 
laiku kopā. Varbūt 
aizbrauksim kādā 
ekskursijā. Mums ļoti 
patīk, ja pilsētas rotātas ar gaismiņām. 
Priecājos arī, kad Vidrižos ir iedegtas 
svecītes un izskatās skaisti. 
Limbažnieks 
Andrejs: – Ir daudz 
darāmā mājās, esmu 
arī Dieva kalps. Svēt-
ki manī raisa pārdo-
mas, vai piepildījies 
tas, par ko sapņojām 
Atmodas laikā… Es 
gan dzīvoju citādu, 
garīgu dzīvi. Uzskatu, ka problēmas 
risina paļaušanās uz Dievu. Ja esi godīgs, 
lojāls un labs pret citiem, tev viss būs.

Izvaicāja Linda TAURIŅA
Aigas EVERTOVSKAS foto

Staiceles pamatskolas 
skolotāja – Ekselences balvas 
konkursa finālā
  1. novembra pie- 
vakarē Latvijas Uni - 
versitātes (LU) Ma-
zajā aulā notika cere-
monija, kurā suminā-
ja konkursa Ekselen-
ces balva finālistus –  
22 bioloģijas, fizi-
kas, ķīmijas, mate-
mātikas un arī vācu 
valodas skolotājus 
no visas Latvijas – 
un paziņoja galvenā 
titula ieguvējus. Ša-
jā izcilnieku pulkā 
bija arī Staiceles pa-
matskolas bioloģijas 
skolotāja Sandra 
STRAUTA.
  Tiekoties dažas 
dienas pēc pasāku-
ma, skolotāja neslē- 
pa – sākumā, uzzinot, 
ka direktore Sandra 
Brokāne un kolēģi 
viņu pieteikuši kon-
kursam, bijusi teju 
nelaimīga un dus-
mīga. – Neesmu cilvēks, kuram patīk sa-
cenšanās, sevis izrādīšana. Arī direktore 
atzina, ka pedagoģe ir pārmēru pieticīga. 
– Nojautām, ka Sandra tieši tā reaģēs, to-
mēr, zinot viņas darbu un skolēnu rezultā-
tus, nolēmām, ka viņa ir pelnījusi plašāku 
atzinību. Cik ir pamatskolu, kur audzēkņi 
regulāri gūst panākumus bioloģijas, arī 
ķīmijas olimpiādēs? Te nu jāpiebilst, ka 
pirms pāris gadiem S. Strautas audzēkne 
Elvīra Īle lieliski startēja arī valsts bio-
loģijas olimpiādē. – Tas jau ir viņu pašu 
veikums, man tikai jāierauga, kurš sko-
lēns var un grib darīt vairāk, – sprieda 
skolotāja. Parasti viņa, mudinot piedalī-
ties, jauniešiem uzsver, ka olimpiādes ir 
lieliska iespēja sevi pārbaudīt, paskatīties 
ārpus ikdienas. Ekselences balvas kon-
kurss nu viņai pašai sanāca šāda iespēja 
un pārbaudījums. Tagad jau skolotāja jo-
ko – vienubrīd cerējusi, ka pēc attālināto 
mācību laika pavasarī konkursu atliks un 
tikmēr Rīgas komisija par viņu aizmir-
sīs. Gandrīz atviegloti uzelpojusi. Nekā. 
Rudenī saņemta ziņa, ka staiceliete no 
190 pieteiktajiem skolotājiem izraudzīta 
finālam un jādodas uz galvaspilsētu, lai 
atklātā konkursā sacenstos par uzvarē-
tāja titulu. – Sapratu, ka atteikties tomēr 
nebūs pareizi, nedrīkstu tā izturēties pret 
direktori un kolēģiem. 
  Visi finālisti – lielākoties ģimnāziju 
un vidusskolu pedagogi – satikās Rīgas 
Teikas vidusskolā. Nedēļu iepriekš sko-
lotājiem bija pateikta tēma, par kādu būs 
jāvada stunda. – Man vajadzēja 8. kla- 
sei – iepriekš nekad nesatiktiem pusau-
džiem – mācīt par oglekļa apriti. Turklāt 
nosacījums bija tāds, ka 20 minūtēs jā-
atsedz sasniedzamais rezultāts, – stāstīja 
S. Strauta. Stundā, protams, piedalījās arī 
žūrija, pārējie bioloģijas jomas finālisti, 
arī kolēģi no Teikas vidusskolas. Klase 
ļaužu pilna. – Man otro reizi dzīvē bija 
tāds satraukums, ka likās – mēle pielipusi 
pie aukslējām un vispār nevarēšu pateikt 
ne vārda. Tāpat savulaik jutos, studējot  
1. kursā, kad visas auditorijas priekšā bi-
ja jālasa referāts, – atcerējās sarunbiedre. 
Tagad paskatījusies uz skolēniem, kuri la-
bestīgi vērās pretī, gatavi strādāt, un tas 
iedrošinājis – viss notiek. Pajautāju, vai 
staiceliete stundā izmantoja mūsdienu 
tehnoloģijas, kādus brīnumpaņēmienus.  
– Nē, uzreiz skolēniem pateicu, ka IT rīkus 
nelietosim, ar tiem viņi tāpat ir kopā vi-
su laiku. Izmantojām savus pirkstiņus un 
galvas, – uzsvēra skolotāja. Teikas skolā 
ievērojusi, ka jaunieši, kuri starpbrīžus 

pavada telefonā, sākoties stundai, bez kā-
diem aizrādījumiem tos ieslidina somās. 
20 minūtes aizritējušas kā viens mirklis – 
skolēni strādāja grupās, tiešām aizrāvās, 
izlasīto par oglekļa apriti centās modelēt 
uz papīra loksnes, liekot lietā krāsainas 
līmlapiņas. Kad jaunieši rezumēja stundā 
paveikto, pedagoģe varēja justies apmie-
rināta – iecerētais tika sasniegts. Nedaudz 
amizanti bijis, ka stundas gaitā kāds no 
vērotājiem ik pa laikam pacēlis gaisā lielu 
lapu ar uzrakstu – līdz beigām piecas mi-
nūtes, trīs minūtes, viena… 
  Finālistiem nācās veikt vēl divus uz-
devumus. Piecu minūšu laikā vajadzēja 
izvērtēt pedagoģisku situāciju – kas pa-
reizi, kas aplam un kādi varētu būt ietei-
kumi. Pēc tam 10 minūtēs bija jātiek galā 
ar stundas plānojumu, detalizēti norādot 
visus sasniedzamos rezultātus, izmantoja-
mos instrumentus utt. – Sēdējām pie galda 
tieši pretī žūrijai, gandrīz deguniem kopā 
un drudžaini gatavojāmies ķerties pie 
uzdevuma. Neierasta situācija. Kaut gan 
tajā brīdī, kad sāku rakstīt, stress nori-
ma, – teica skolotāja. Normālos apstākļos 
viņa vispār neiesāktu stundas plānošanu, 
ja šim darbam ir tikai 10 minūtes. 
  Toties vakars, kad visi finālisti pulcējās 
apbalvošanas ceremonijā, patiešām sagā-
dājis prieku. Dziedāja LU koris, pedago-
gus sveica Valsts prezidents Egils Levits, 
LU rektors Indriķis Muižnieks, Vācijas 
vēstnieks Kristians Helts, arī Izglītības 
un zinātnes ministrijas valsts sekretāres 
vietniece Ilze Saleniece, balvas mecenāti. 
– Sapratu, ka man jāizbauda katrs mir-
klis, jo tā ir pirmā un vienīgā reize, kad 
piedalos šādā godināšanā un man paldies 
pasaka Valsts prezidents, – savas sajūtas 
atklāja S. Strauta. – Zinu, ka sabiedrībā ir 
dažādi viedokļi par Levita kungu, bet viņš 
vienmēr uzsver izglītības nozīmi, augstu 
tur zināšanu vērtību. Un tas ir lieliski. 
  Klausoties pedagoģes stāstītajā, Staice-
les skolas direktore piebilda: – Mēs ļoti ar 
tevi lepojamies! Pati laureāte gan uzreiz 
atgādināja, ka galveno balvu taču neiegu-
va. Savukārt S. Brokāne to atspēkoja, at-

gādinot, ka jau visi pieteiktie 190 ir izcili 
sava darba profesionāļi, no kuriem tika iz-
raudzīti finālisti. – Staicelieši ir ieguvēji, 
ka tu strādā tieši šeit. Ikviena ģimnāzija 
būtu laimīga, ja dabūtu sev tādu skolotā-
ju, bet tu esi mūsējā. Arī skolēni tevi mīl, 
uzticas, viņiem patīk šīs stundas. Ne velti 
2018. gadā kolēģi un skolēni tevi izvirzī-
ja toreizējā Alojas novada balvai «Sirds 
skolotājs». Direktorei prātā akreditāci-
jas komisijas vadītājas teiktais, skatoties  
S. Strautas stundu. Vērtētāja teju nav spē-
jusi nosēdēt mierā, cik ļoti gribējies pie-
dalīties visos eksperimentos. – Parasti es 
arī vērtētājiem iedodu kādu darbu, bet 
toreiz sakautrējos, – atzinās S. Strauta.  
– Taču vispār man nekad nav paticis otru 
mācīt un pamācīt. Neeju klasē ar domu, 
kā visus vedīšu uz gaismu. Nē, bet es varu 
izstāstīt to, ko pati zinu, diskutēt, atklāt 
savu viedokli, mudināt skolēnus domāt, 
salīdzināt. Turklāt man šķiet, ka bioloģi-
ja ir tāda zinātne, kas svarīga ikvienam, 
lai saprastu sevi, apkārtējo pasauli. Man 
vienmēr paticis, ja pati varu izprast no-
tiekošos procesus. Arī skolēniem uzsve- 
ru – cik labi, ja zini pats un nav jāprasa 
citiem. 
  Paradokss, bet Ekselences skolotāja 
nekad nav sapņojusi par pedagoga darbu. 
Mācoties Sidgundā, lietišķi sarakstījusi 
uz lapas visas jomas, ko varētu studēt, 
un izsvītrojusi to, ko uzskatījusi par sev 
nepiemērotu. Palikusi matemātika, kas  
S. Strautai joprojām patīk, angļu valoda 
un bioloģija. Matemātikai tomēr pārvilku-
si svītru, jo secinājusi – pēc augstskolas 
nekas cits nesanāks kā skolotāja… Iestā-
jusies LU Bioloģijas fakultātē, jo kopš 
mazotnes interesējusi daba, kas allaž arī 
dod iedvesmu. Studijās līdztekus zināt-
niskajai pusei tomēr klāt bija arī pedago-
ģija. Pēc augstskolas beigšanas nosūtīta 
darbā uz toreizējo Mērnieku zivaudzē-
tavu, strādājusi laboratorijā. Kad līdzās 
esošajā pamatskolā uz laiku vajadzēja 
skolotāju, palūgta izlīdzēt. Pašas meiti-
ņa vēl bijusi maza, gājusi uz stundām ar 
bērniņu. Un tā dzīve iegrozījās, ka skolā 
arī palika. Kad Mērniekos skolu slēdza, 
sāka strādāt Staicelē, pēc dēla piedzim-
šanas pastrādāja Salacgrīvas vidussko-
lā. Taču nu atkal darbs ir Staicelē, kur  
S. Strauta māca arī ķīmiju un ģeogrāfiju, 
bet uz stundām brauc no mājām Mērnie-
kos, kur viņai ļoti patīk. Nekur citur ne-
gribētos dzīvot. 

Laila PAEGLE

Ekselences balva ir izglītības ekspertu 
un uzņēmēju kopīgi radīta iniciatīva, lai 
izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo 
par mērauklu izcilam pedagoga darbam 
21. gadsimtā. Konkursu jau 10 gadu rīko 
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs 
sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības 
satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāti.

Staiceles pamatskolas skolotāja Sandra Strauta (centrā) Ekselences balvas svinīgajā ceremonijā



«Ausekļa»
afiša

(16.–23.XI)
Limbažos

16.XI 20.00 Latvijas basketbola Užavas 
   kauss. OC Limbaži–Gulbenes 
   Buki/BJSS – vidusskolā
17.XI 20.00 Latvijas florbola čempionāta 
   2. līgas spēle. Impar (Limbaži)–
   Smiltene09 – hallē
20.XI 16.00 Latvijas maksibasketbola 
   čempionāts (45+). Old Crabs 
   (Limbaži) –Talsi – vidusskolā
  18.00 Latvijas maksibasketbola 
   čempionāts (65+). Limbaži–
   Ķekava – vidusskolā
Kultūras namā
17.XI 18.30 filma Trīs zvaigznes. Zigfrīds
18.XI 18.00 Valsts svētku sarīkojums 
   Ar Latviju sirdī (pašvaldības 
   apbalvojumu pasniegšana, 
   koncerts ar pianistu un 
   komponistu Vestardu Šimkus)
Limbažu Galvenajā bibliotēkā
16.XI 11.40 tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri
17.XI  tematiskā pēcpusdiena 
   bērniem Ko tu zini par Latviju?
23.XI  lasītprieka darbnīca bērniem 
   kopā ar grāmatu
23.XI 17.00 radošā nodarbība 
   Adventes vainags
Izstādes
l Vēl ziedēt! (Daces Būmanes gleznas)
l Foto kaleidoskops (Andra Vētras foto)
l Latvju rakstu zīmes (informatīva izstāde 
 bērniem)
Limbažu muzejā
Ekspozīcijas
l Perpetuum mobiles. Limbažu pilsētas 
 un novada kultūrvēsturiskie procesi un 
 saimnieciskā dzīve
l Baumaņu Kārlis un viņa laiks
Izstādes
l Divas galvas: Kessels un Eglītis
l Baudām vasaru
l Brežņeva laiki Limbažos

Ainažos
17.XI 18.00 Valsts svētku koncerts Itāļu, vācu 
   un angļu baroka meistardarbi 
   (piedalās koris Krasts, Ieva Saliete 
   (klavesīns), Maija Zandberga 
   (flauta), Sandis Šteinbergs (vijole), 
   Oskars Bokanovs (kontrabass), 
   Jānis Semjonovs (fagots)) – 
   kultūras namā
Izstāde bibliotēkā
l Lolitas Ivuškānes akvareļi 

Alojā
17.XI 18.30 LR proklamēšanas gadadienas 
   pasākums Mums IR sava valsts! 
   (piedalās koris Ale, saksofonu 
   kvartets Atomos) – kultūras namā
Izstādes
l Skultes sievietes (Paulas Ābeles foto) – 
 kultūras namā
l Daba dvēselei (skultietes Dagnijas Līviņas 
 gleznas) – bibliotēkā

Ārciema bibliotēkā
Izstāde 
l Mārtiņdienas svinēšana manās mājās 
 (skolēnu zīmējumi) – līdz 21.XI

Katvaru bibliotēkā
Izstādes
l Latviešu tautas simbols – koks (speciālās 
 pamatskolas skolēnu darbi) 
l Ar Katvaru pagastu saistītie Lāčplēša Kara 
 ordeņa kavalieri (novadpētniecības materiāli)

Lādezerā
18.XI 14.00 novada apbalvojumu pasniegšana, 
   filma Trīs zvaigznes. Zigfrīds – 
   pamatskolā
23.XI  novadpētniecības klubiņa 
   tikšanās – bibliotēkā

Puikulē
17.XI 19.00 pasākums Savu skaistāko zemi 
   Dievs ir atdevis mums (pagasta 
   iedzīvotāju godināšana, 
   koncerts) – tautas namā
Izstādes Puikules muižā
l Klusums, Vētra, Miers 
 (Madaras Repšes-Šternas foto)
l Mans akmens stāsts 
 (Aivara Vāveres akmens darbi)
l Latviskais LATVIETIS – dzimtas spēks... 
 (Džona Delgalvja gleznas)
l Dzīves krāsas tērpos un gleznās 
 (Ivetas Tirzītes darbi)
l Es neesmu Džeina Fonda… 
 (Olgas Rajeckas skatuves tērpi)
l FRĪDAI KALO – 115 (Sandras Delgalves 
 izstāde, veltīta meksikāņu māksliniecei) 
l Nikolaja Karagodina gleznu izstāde
l Evijas Skrīveles ziepju ziedu kolekcija
l Anita Veckalnes uzpirksteņu kolekcija
l Zaļās atmodas muzeja ekspozīcija
l Mīlestības fonda ekspozīcija
l Darbojas Latvijas rūķu reģistrs
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Viļķenē 
Lāčplēša 
dienā izskan 
novadnieku 
patriotiskās 
dzejas rindas
  Lāčplēša dienu Viļķenē tradicionā-
li atzīmēja ar lāpu gājienu uz Baumaņu 
Kārļa pieminekli Indriķos. Iepriekš tika 
aizdegtas svecītes Laimes zīmē laukumā 
pie kultūras nama. Lāpu gājiena priekš-
galā ar karogu soļoja un pie pieminekļa 
sardzē stājās Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolas skolēni – jaunsargi. Pēc pa-
gasta pakalpojumu sniegšanas centra va-
dītājas Ausmas Eglītes uzrunas un ziedu 
nolikšanas pieminekļa pakājē klātesošie 
nodziedāja Latvijas himnu, kam seko-
ja kultūras nama, skolas un bibliotēkas 
kopīgi izveidotā novadnieku patriotiskās 
dzejas kompozīcijas lasījums. Tajā ska-
nēja Augusta Broča, Hugo Krūmiņa, Alfa 
Ūdra, Martas Vitrupes un Jāņa Saktiņa 
tēvzemei un tās varoņiem veltītās dzejas 
rindas. Tika pieminēti arī viļķenieši, kuri 
savulaik apbalvoti ar Lāčplēša Kara orde-
ni. Lāpām un sveču liesmiņām izgaismo-
to pieminekli skaisti bija vērot no pretējā 
krasta pussaliņas, kur piemiņas dienas 
dalībnieki sildījās ar tēju un karavīru 
biezputru.

Mārīte PURMALE

Papildināts aprīkojums 
Limbažu novada zivju 
resursu sargāšanai
  Limbažu novada paš-
valdība īstenojusi projektu 
Zivju resursu aizsardzības 
nodrošināšana Limbažu 
novadā, iegādājoties vieg-
lās automašīnas piekabi 
ar aprīkojumu laivas un 
kvadracikla pārvadāšanai 
un termokameru. 
  Aprīkojuma iegādi at-
balstīja Zivju fonds, paš-
valdības iecerei piešķirot 
4700 eiro. Pašvaldības 
līdzfinansējums ir 64,94 
eiro. Termokameru zivju 
resursu sargāšanai izman-
tos pašvaldības aģentūra 
ALDA, bet ar piekabi vaja-
dzības gadījumā pārbaudēs 
dosies gan aģentūras, gan Limbažu nova-
da pašvaldības policijas pārstāvji. 
  Pagājušās nedēļas Zivju fonda padomes 
sēdē atbalstīts arī pašvaldības iesniegtais 
projekts par zivju resursu aizsardzību no-
vadā. Proti, tiks iegādāts drons (ar termā-
lo, vizuālo kameru un video kontrolieri), 
lai ar to reidos, apsekojot ūdenstilpes, do-
tos pašvaldības policijas inspektori. Zivju 
fonds tam piešķīra 4500 eiro atbalstu. Paš-
valdības līdzfinansējums ir 1441,1 eiro.  
 Veiksmīgi īstenots arī pašvaldības ie-

sniegtais un Zivju fonda atbalstītais pro-
jekts par videonovērošanas sistēmas pa-
pildināšanu Salacas upes zivju resursu 
aizsardzībai. Fonds atbalstīja šo ieceri ar 
16,5 tūkstošiem eiro. Biedrība Makšķer-
nieku klubs «Salackrasti» gar Salacu pos-
mā no Salacgrīvas līdz Staicelei uzstādī-
jusi sešas videonovērošanas kameras. Tās 
papildina jau septiņas pagājušajā gadā 
uzstādītās. 

Sagatavoja Līga LIEPIŅA
Jāņa REMESA foto

Ar Zivju fonda atbalstu iegādātā automašīnas piekabe 
ar aprīkojumu laivas un kvadracikla pārvadāšanai, lai 
veiksmīgāk sargātu zivju resursus Limbažu novadā

Rozēnos pēc ceļa remonta 
apgrūtināta piekļūšana veikalam
  Šoruden noslēgusies auto-
ceļa Ainaži–Matīši pārbūve, 
kas dažādos posmos norisi-
nājās vairāku gadu garumā. 
Pirmdienas rītā VSIA Latvi-
jas Valsts ceļi (LVC) bija plā-
nojuši svinīgi atklāt atjaunoto 
ceļu, tomēr pasākums izpali-
ka, jo vietējie iedzīvotāji un 
pašvaldība nebija mierā ar 
infrastruktūras risinājumu, 
kas bija tapis Rozēnos. Tāpēc 
LVC pārstāvji bija aicināti uz 
darba grupas sanāksmi, lai 
skaidrotu, kā šo situāciju va-
rētu risināt. 
  Pie veikala Rozēni ir uzstā-
dīta aizsargbarjera, kuras dēļ 
vairs nav iespējams pie vei-
kala apstāties automašīnām. 
Stāvlaukums ierīkots ceļa pre-
tējā pusē. Tātad pircējiem jāšķērso šoseja, 
kas nav droši, jo atļautais ātrums šeit ir  
90 km/h, un nav noslēpums, ka līdz ar at-
jaunoto ceļa segumu ne vienam vien va-
dītājam kāja uz gāzes pedāļa kļūst smagā-
ka. Veikala saimniece Guna Endziņa kopā 
vīru Gati jau nopietni apsvēruši biznesa 
pārtraukšanu. – Barjeru uzstādīja pirms 
pusotra mēneša, un šajā laikā mums jau 
radīti krietni zaudējumi. Mūsu pircēji ir 
ne vien vietējie iedzīvotāji, bet arī caur-
braucēji, kas, redzot, ka pie veikala vairs 
nevar ērti piestāt, tā arī aizbrauc garām. 
Tāpat ļoti apgrūtināta ir preču piegāde. 
Teorētiski abās barjeras pusēs ir izbūvētas 
nobrauktuves, tomēr noasfaltētie lauku-
miņi ir ļoti nelieli. Ja vienlaikus piebrauc 
vairākas piegādes mašīnas vai tās ir lielā-
kas, nākas stāvēt blakus esošajā autobusa 
pieturā, kas ir satiksmes noteikumu pār-
kāpums. – 16 gadu te strādājam, nekādu 
problēmu nebija, bet nu mums ir priek-
šā barjera. Kad darbu veicēji pastāstīja 
par tās uzstādīšanu, bijām šokā, – pauž  
G. Endziņa.
  Vietējais iedzīvotājs Arturs Dreimanis 
norāda uz vēl kādu problēmu. Iepretim 
barjerai atrodas autobusa pietura, un ro-
zēniešiem, kuri tajā izkāpj, ir apgrūtināta 
iespēja veikli šķērsot ceļu. – Ar autobu-

su no skolas mājās atgriežas arī mans 
septiņgadīgais dēls. Mūsu māja atrodas 
pretējā pusē, tāpēc viņam jāšķērso šose-
ja. Barjera ir diezgan augsta, bērni tai 
netiek pāri, tādēļ jāiet kāds gabals pa ce-
ļa malu. Tas ir ļoti nedroši, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka te brauc tik daudz smagsvara 
transporta. Arturs Rozēnos dzīvo ne-
sen. Ar ģimeni atgriezušies no Anglijas, 
iegādājušies te īpašumu, un viens no ar-
gumentiem par labu dzīvesvietas izvēlei 
bijis vietējā veikala tuvums. Ja to slēgtu, 
būtu jāmēro 10 km līdz tuvākajam vei-
kalam Staicelē vai vēl nedaudz tālāk līdz 
Ainažiem. – Nopirkām šo īpašumu ar do-
mu, ka palīdzam atgriezt laukos dzīvību, 
bet šādi atkal var sanākt, ka lauki tukšo-
jas, – spriež rozēnietis.
  Vietējie iedzīvotāji vākuši parakstus, 
lai barjeru novāc, sūtījuši vēstules Satik-
smes ministrijai un pašvaldībai. Šķiet, ka 
tieši vietvaras iesaiste panākusi vēlamo 
rezultātu, un situācija tiks atrisināta. Sa-
vukārt Limbažu novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs uzteic LVC 
pretimnākšanu: – Esmu gandarīts, ka viņi 
bija gatavi ceļa svinīgo atklāšanas pasā-
kumu atcelt un tā vietā ierasties uz darba 
grupas sanāksmi. Vietējiem iedzīvotājiem 
veikala aizvēršana būtu liels zaudējums, 

tāpēc priecājos, ka tikām sadzirdēti. 
  LVC valdes loceklis Gundars Kains, 
kurš bija ieradies Rozēnos iepazīties 
ar situāciju, uzsver, ka aizsargbarjera 
uzstādīta atbilstoši noteikumiem. Viss 
izdarīts pareizi. Vienlaikus viņš arī pie-
krīt, ka veikala darbībai šāds risinājums 
ir traucējošs. – Mūsu mērķis, protams, 
nav iznīcināt biznesu. Tomēr jāatzīst arī, 
ka barjeras novākšana nav solis drošī-
bas virzienā. Tas, ka mašīnas apstājas 
pie veikala un pēc tam atkal izbrauc uz 
ceļa, var radīt avārijas situācijas, tāpēc 
autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. 
Pārrunājot, kā šo situāciju risināt, tika no-
lemts novākt barjeru pie veikala, atstājot 
to tikai priekšā turpat blakus augošajiem 
kokiem. Tāpat veikala īpašniekiem ietei-
ca nojaukt dekoratīvā mūra izvirzījumus, 
lai automašīnas var apstāties tuvāk ceļa 
malai. Iedzīvotāju ierosinājumu ierīkot 
gājēju pāreju LVC pārstāvis gan neat-
balstīja, vērtējot, ka tas radītu papildu ap-
draudējumu satiksmes drošībai. Taču ša-
jā posmā uzstādīs ātrumu ierobežojošas 
zīmes – 70 km/h. Darbus veiks tuvākajā 
laikā. Atbilstoši jaunajai kārtībai sakārtos 
arī ceļa horizontālos apzīmējumus. 

Aigas VENDELIŅAS-ĒĶES 
teksts un foto

Ceļa aizsargbarjera, kas uzstādīta drošības apsvērumu labad, pamatīgi traucē veikala Rozēni darbam
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«Ausekļa»
afiša

(16.–23.XI)
Lauvu tautas namā

19.XI 14.00 Evelīnas Kramas koncerts 
   Skani, Latvija, skani!

Pālē
18.XI 15.00 LR proklamēšanas dienai veltīts 
   svētku koncerts – kultūras namā
Izstāde bibliotēkā
l Manas skiču burtnīcas (zīmējumi)

   Pociema kultūras namā
18.XI 19.00 svētku pasākums Es atnācu 
   uguntiņu (skatīt reklāmu 12. lpp.)

Salacgrīvā
16.XI 18.00 filma Trīs zvaigznes. Zigfrīds – 
   kultūras centrā
17.XI 18.00 valsts svētkiem veltīts sarīkojums 
   (aptaujas Gada salacgrīvietis 2022 
   uzvarētāju sveikšana, 
   TDA Teiksma koncerts) – 
   kultūras centrā
Izstāde bibliotēkā
l Klusais troksnis (Reiņa Ernesta Rudzīša 
 plastilīna gleznas) 
l Muminu ģimene no Somijas (ceļojošā izstāde) 
Izstādes muzejā
l Skaistā Krima (mākslinieces 
 Daces Paeglītes akvareļi) – līdz 19.XI
l Mans laiks (Pārdaugavas mūzikas un mākslas 
 skolas audzēkņu kompozīcijas) – līdz 19.XI
l Zutiņš murdā (pastāvīgā ekspozīcija)
l Kas seko okupācijai… (no muzeja krājuma)

Skultes bibliotēkā
16.XI  galda spēļu pēcpusdiena
22.XI  Pūčulēna skolas nodarbības 
   PII Aģupīte audzēkņiem
22.XI  11.00 lasītāju klubiņa tikšanās

Staicelē
18.XI 16.00 valsts svētkiem veltīts pasākums 
   Iededzies par Latviju 
   (Staiceles pilsētas un pagasta 
   Gada cilvēku apbalvošana, 
   koncerts) – kultūras namā
Izstāde bibliotēkā
l Oda sirdsdarbam (Mārītes Kārkliņas lellītes 
 un Ilzes Kārkliņas gleznas un kārklu bumbas)

Stienes bibliotēkā
Izstāde
l Manas mīlestības (Astras Tomsones 
 krustdūrienu tehnikā darinātās gleznas)

Straumes bibliotēkā
Izstāde
l Dzintarjūras dabas pērles 
 (Astras Tomsones foto)

Svētciema bibliotēkā
Izstāde
l Pa ceļam savā novadā (bērnu zīmējumi un 
 radošie darbi)

Tūjas bibliotēkā
Izstāde
l Mana vasara (mākslinieces Intas Lī darbi)

Umurgā
17.XI 19.00 LR proklamēšanas gadadienas 
   koncerts, piedalās Anta Eņģele – 
   kultūras namā

Ungurpils Salā
Izstāde
l Atklāsme (Mazsalacas mākslas skolas darbi)

Vidrižos
17.XI 19.00 LR proklamēšanas gadadienai 
   veltīts koncertuzvedums 
   Skaista mana tēvu zeme, 
   pašvaldības apbalvojumu 
   pasniegšana – sporta un kultūras 
   centrā
Izstādes bibliotēkā
l Lilijas (Andas Ramānas akvareļi)
l Lēdurgas baznīcai – 250 
 (novadpētniecības materiāli)

Vilzēnu tautas namā
17.XI 19.00 valsts svētku pasākums 
   Par tevi, par mani, par Latviju 
   (piedalās tautas nama kolektīvi 
   un dziedātāja Evelīna Krama)

Viļķenes kultūras namā
17.XI 19.00 svētku pasākums Latvijai 104 
   (brāļu Auzānu koncerts, novada 
   apbalvojumu pasniegšana)

Vitrupes bibliotēkā
16.XI 18.00 valsts jubilejas atzīmēšana un 
   čaklāko lasītāju sveikšana

Aicinām pa tālruni 64070327 vai 
e-pastu redakcija@auseklis.lv 
informēt par aktuālajiem 
bezmaksas pasākumiem!

Staicelē plašs Mārtiņdienas bazārs
  Nedēļas nogalē 
staicelieši un viesi 
lustējās tradicionālajā 
Mārtiņdienas bazā-
rā, kas šajā reizē bija 
daudz plašāks nekā 
citus gadus. Pasākuma 
dalībniekiem bija gan, 
ko redzēt, gan darīt 
un garšot. Bija daudz 
priecīgu seju un dažā-
du aktivitāšu. Staice-
les Lībiešu muzeja va-
dītāja Indra Jaunzeme 
un Staiceles tūrisma 
centra vadītāja Inese 
Timermane dalībnie-
kiem un viesiem saka 
paldies. 
  Aktīvākie varēja 
iesaistīties rotaļās, 
dančos un dziedā-
šanā, bet citi lūkoja, 
kas labs mājražotāju 
tirdziņā, tāpat Māks-
linieku šķūni skatīja 
izstādi-tirdziņu, kam 
rokdarbus sagatavoju-
ši SIA Rekreācijas centrs «Vīķi» iemīt-
nieki. Turpat Jāņa Zirņa Staiceles mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkne Megija 
Lūkina interesentiem zīmēja viņu portre-
tus. Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības pārstāvji ļāva apmeklētājiem 
pastūrēt ugunsdzēsēju auto, apskatīt glā-
bēju aprīkojumu un uzmērīt ķiveri. Bazā-
ra jaunākie dalībnieki par šo iespēju bija 
īpašā sajūsmā. Vislielāko interesi raisīja 
puršēnieša Mārtiņa Kovisāra atvestās 
vistas, kaziņas un truši, bet jo īpaši – dau-
zonīgie emu jaunuļi. 
  Neizpalika arī viena no ierastajām 
Mārtiņdienas bazāra aktivitātēm – izso-
le, kurā varēja iegūt dažādas saimniecībā 
noderīgas vai vēderu un sirdi iepriecino-

šas lietas. Starp citu, varēja nosolīt arī di-
vus filcējumus, kas uz Staiceli atceļojuši 
no Dņipro pilsētas Ukrainā. Tos darinā-
jusi Olena, kura kopā ar citu ukrainieti 
Larisu vienubrīd uzturējās Staicelē. Abu 
sieviešu filcējumi vēl šobrīd skatāmi 
izstādē Staiceles audēju namiņā. Mār-
tiņdienas izsolē iegūtā naudas summa 
vēl tiek apkopota, bet jau skaidrs, ka to 
izmantos, lai iegādātos dekorus pilsētas 
Ziemassvētku rotai. Savukārt par Olenas 
darbiem iegūtā nauda tiks nosūtīta pašai 
rokdarbniecei. 
  Par vēderpriekiem bazārā rūpējās 
brīvprātīgie Ģirts un Ivita Mežuļi, kuri 
cienāja ar pašu turpat ceptām pankūkām 
un ievārījumu. Savukārt šādai dienai pie-

nācīgo gaiļa zupu ar klimpām bija paga-
tavojusi Ilga Līsmane. Ļaudis gardos cie-
nastus slavēja. 
  – Bazārs tik tiešām izdevās! Priecā-
jāmies gan paši, gan apmeklētāji, – par 
lustīgo pasākumu teica I. Timermane. 
Viņa un muzeja vadītāja Indra iejutās at-
raktīvo vadītāju Alvīnes un Annas lomās 
un rūpējās par sarīkojuma iegriešanu un 
kopējo noskaņu.
  Mārtiņdienas bazarēšanās Staicelē 
bijusi tradicionāla kopš 30. gadiem. Vie-
nubrīd šo svinību ieraža pārtrūkusi, bet 
2000. gados atjaunota. – Tas ir lielisks 
pasākums, – teica Inese. 

Līga LIEPIŅA
Māra JAUNZEMA foto

Mārtiņdienas bazārā apmeklētāju uzmanību īpaši saistīja puršēnieša Mārtiņa Kovisāra četrkājainie un 
divkājainie mīluļi

Limbažos, Alojā, Staicelē un Pālē 
noslēgusies īpaša SIF programma
  Limbažos, Alojā, Staicelē un Pālē no-
slēgusies Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) sadarbībā ar biedrību Latvijas Sar-
kanais Krusts īstenotā motivācijas un at-
balsta programma cilvēkiem, kas saskā-
rušies ar šķēršļiem, iesaistoties nodarbi-
nātībā vai izglītībā sava dzimuma, etnis-
kās piederības, invaliditātes vai vecuma 
dēļ. No 60 sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalī-
jās programmā, tās noslēdzošajā periodā 
(marts–augusts) iekļauties nodarbinātībā 
vai izglītībā atkal izdevies 48 cilvēkiem 
jeb 80%. 
  Lai gan Latvijā virkne likumu un po-
litikas vadlīnijas skar diskriminācijas 
aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv 
diskriminācija pēc dažādiem aspektiem. 
Stereotipi un aizspriedumi lielā mē-
rā ietekmē diskriminēto personu spēju 
iekļauties nodarbinātībā vai izglītības 
apguvē, vienlaikus viņiem ir arī augsts 
nabadzības un sociālās izolētības risks, 
kas ierobežo viņu spēju mainīt savu līdz-
šinējo dzīves situāciju. Lai realizētu visu 
sabiedrības grupu potenciālu un mazi-
nātu sociālo atstumtību, SIF vairākus 
gadus īsteno motivācijas programmu, at-

balstot diskriminācijai pakļauto cilvēku 
iekļaušanos nodarbinātībā vai izglītībā. 
– Motivācijas programma SIF projek-
tā «Dažādības veicināšana» Latvijas 
reģionos ir īstenota kopš 2018. gada, 
nodrošinot atbalsta pakalpojumus – so-
ciālo darbinieku, karjeras konsultantu, 
psihologu, juristu un citus pēc iespējas 
tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvē-
kam. Saņemtais atbalsts bijis būtisks 
pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palī-
dzot dalībniekiem apzināties problēmas, 
piedāvājot situācijai atbilstošākos risi-
nājumus un iespējamās izaugsmes iespē- 
jas, – skaidro SIF sekretariāta direktore 
Zaiga Pūce.
  Limbažos, Alojā, Staicelē un Pālē 
kopš 2020. gada atbalsts sniegts 180 so-
ciālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, no kuriem 121 jeb 67% 
atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā 
vai izglītībā. Pārmaiņu aģents jeb sociā-
lais darbinieks katram dalībniekam bija 
ne tikai iedvesmotājs, bet bieži vien arī 
tuvākais cilvēks, kuram varēja uzticēt 
ilgi nepateiktās lietas. Piemēram, kāda 
daudzbērnu mamma lauku reģionā pēc 
vairākkārtējiem bērnu kopšanas atvaļi-

nājumiem atgriezās darba tirgū un nav 
vairs atkarīga no sociālās un humānās 
palīdzības. – Dalība programmā vairā-
kiem bija iespēja izkļūt no ikdienas ru-
tīnas un paplašināt savu komforta zonu. 
Programmas laikā iegūtās zināšanas un 
pieredze ļāva viņiem paskatīties uz savu 
dzīvi no malas un izvirzīt jaunus mērķus, 
par ko pirms tam pat nespēja sapņot. 
Vairāki programmas dalībnieki apsver 
iespēju hobiju pārvērst par peļņas avotu 
un plašākam klientu lokam sākt piedāvāt 
konditorejas izstrādājumus un rokdar-
bus. Tāpat programmā daudz tika dis-
kutēts par sociāli politiskām izmaiņām 
pasaulē un to, kādas sekas tās atstās uz 
ik vienu, – stāsta reģionālā koordinatore 
Sandra Našeniece. 
  Šogad programma noslēgsies. Kopš 
2018. gada visā Latvijā dažāda veida 
motivācijas un atbalsta pakalpojumus 
saņēmuši 3240 iedzīvotāju. 85% motivā-
cijas programmas un atbalsta pasākumu 
finansējuma piešķirts no Eiropas Sociālā 
fonda, 15% finansē Latvijas valsts.

Zane JĒKABSONE, 
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste

Vācijā atklāta piemiņas vieta NATO operācijās 
kritušajiem karavīriem
  Pagājušajā nedēļā laikā, kad Latvijā 
atzīmējām Lāčplēša dienu, Potsdamā Vā-
cijā atklāta un apmeklētājiem atvērta pa-
plašinātā piemiņas vieta NATO operācijās 
kritušajiem Vācijas un sabiedroto karavī-
riem, tai skaitā Latvijas pārstāvjiem. 
  Šai vietai dots nosaukums Piemiņas 
mežs un memoriāla sirds ir 27 t smagais 

laukakmens, kurā iestiprinātajā plāksnē 
ierakstīts Visu mūsu biedru piemiņai… Lai 
mēs neaizmirstu. Milzu akmens kā pēdē-
jais no Vācijas bruņoto spēku Afganistānā 
izveidotajiem goda objektiem, pieminot 
kritušos, pārvests mājup uz Vāciju. 
  Piemiņas mežā izvietotas piemiņas 
plāksnes arī Latvijas Nacionālo bruņoto 

spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kāj-
nieku brigādes karavīram – kaprālim, lim-
bažniekam Dāvim Baltābolam un dižka-
reivim Edgaram Ozoliņam, kuru dzīvības 
izgaisa Afganistānā. Memoriāls piemin 
Afganistānas misijā kritušos 109 karavī-
rus.

Sagatavoja Līga LIEPIŅA
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Projektu finansē 
Mediju atbalsta 
fonds no Latvijas 
valsts budžeta 
līdzekļiem.

Par publikācijas saturu atbild projekta 
īstenotāja – SIA «Izdevniecība Auseklis».
Projekta Nr. 2022.LV/RMA/44

Novadnieku stāsti

– Cik vien iespējams, 
savā darbā cenšos 
audzēkņiem piedāvāt kaut 
ko netradicionālu. Taču man 
vienmēr bijis svarīgi, lai visi, 
arī mazākie, tiek pie iespējas 
uzstāties.

Mūzika un pedagoģija – 
pašsaprotamas izvēles
  A. Spalviņa dzimusi muzikālā ģimenē 
Valmierā. Tēvs daudzus gadus bija pūtēju 
orķestra diriģents un skolotājs vājdzirdīgo 
skolā. – Kaut arī viņš mūziku bija apguvis 
amatieru līmenī, prata spēlēt ne tikai pūša-
minstrumentus, bet arī vijoli, akordeonu un 
klavieres. Mūsu mājās mūzika skanēja bie-
ži, tā bija ikdiena, – stāsta skolotāja. Tam-
dēļ neizbrīna, ka mazā meitene vijoli sāku-
si apgūt jau piecu gadu vecumā. Arī mācī-
bas mūzikas skolā bija pašsaprotamas. Bet 
kāpēc tieši vijole? – Tā bija vecāku izvēle, 
un man nekas nebija pretim! – smejoties 
atzīst sarunbiedre. Tikpat agri apgūta arī 
lasītprasme. – Lasīju visu, kas mājās bija, 
pat tēva pedagoģijas izdevumus un pavār-
grāmatas... Arī viņas mamma bija skolo-
tāja, dzimtā ir vēl vairāki pedagogi, tāpēc 
bērnībā citas profesijas nemaz nav zinātas. 
Vēlāk, mācoties Alfrēda Kalniņa Cēsu mū-
zikas vidusskolā, kādu brīdi gan šķitis, ka 
varbūt varētu studēt, piemēram, valodas. 
Tomēr visi apstākļi sakrita citādāk, un pēc 
skolas Anna tika nosūtīta strādāt par skolo-
tāju Gulbenē. Tur pavadīti pieci gadi, un, 
lai gan mūzikas skola bijusi ļoti jauka, pa-
likt tur īsti nav gribējies. Savukārt Limba-
žos dzīvoja māsa, un tolaik mūzikas skolā 
vajadzēja vijoles pedagogu. Tā 1981. gadā 
sākās viņas darba gaitas Limbažos. Līdz-
tekus darbam skolā A. Spalviņa pabeidza 
arī Latvijas Valsts konservatoriju un vēlāk 
ieguva maģistra grādu skolvadībā Latvijas 
Universitātē.
  – Šo gadu laikā mūzikas skola ir aiz-
vadījusi labu un skaistu ceļu. Kad sāku 
strādāt, ilgus gadus bijām vieni un tie pa-
ši pedagogi – Viktors Ņikandrovs, Liāna 
Kūlmane, Silvija Krampe, Saulcerīte Kār-
kliņa… Ilgi turējāmies kopā. Pateicoties 
Viktoram, bijām kā ģimene, viņš allaž 
rūpējās, lai skolā visi justos labi. Devā-
mies neskaitāmos pieredzes apmaiņas 
braucienos, rīkojām brīnišķīgus pedagogu 
koncertus, – atceras skolotāja, bet atzīst, 
ka pašreiz jūtams pārmaiņu laiks. Darbs 
jāturpina jaunajai paaudzei, bet jaunos pe-
dagogus atrast nemaz nav vienkārši. Ka-
mēr Pierīgas izglītības iestādes ir pārpil-
dītas, Limbažos, līdzīgi kā citu mazpilsētu 
mūzikas skolās, audzēkņu skaits sarūk. 

Vairāk nekā mācību 
stundas
  Ikvienam, kurš dara savu sirdsdarbu, zi-
nāms, ka tajā ir gan skaistie brīži, gan sava 
garoziņa. – Priecājos par to, kas ir, nevis 
bēdājos par to, kā nav! – kodolīgi raksturo 
A. Spalviņa. Viņai vislielāko prieku sagā-
dā darbs ar jaunajiem audzēkņiem, cerot, 
ka izdosies atklāt jaunu talantu. – Ja tas 
izdodas, jūtos brīnišķīgi, ka esmu spējusi 
iedot kaut ko vērtīgu! Runājot par talanta 
attīstīšanu, skolotāja uzsver, ka mūziķim 
vajadzīga ne tikai muzikalitāte, bet arī 
talants jeb ķēriens likt lietā kustības, kas 
nepieciešamas konkrētā instrumenta spē-
lē. – Tāpat kā ar velosipēdu vai skrituļsli- 
dām – kāds to apgūst viens divi, cits tā 
arī neiemācās, – viņa salīdzina. Lielākais 

Sirdsdarbs – saskatīt un spodrināt 
bērnu talantus
Ik gadu, atzīmējot valsts svētkus, arī Limbažu 
novadā tiek sumināti tie, kuri, darot sirdsdarbu savā 
jomā, devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā. 
Šogad pašvaldības augstāko apbalvojumu – titulu 
Goda novadnieks – 18.  novembrī saņems arī Lim-
bažu Mūzikas un mākslas  skolas (LMMS) vijoles 
spēles pedagoģe Anna  SPALVIŅA, kura ilgus 
gadus veltījusi jauno mūziķu sagatavošanai. Ziņa 
par apbalvojumu viņai ir liels pārsteigums. – Turklāt 
oficiāli esmu valmieriete! – teic pedagoģe, bet tūlīt 
piebilst, ka LMMS strādā jau 40 gadu, tālab vairāk 
piederīga jūtas tieši Limbažiem, un priecājas par 
sava darba novērtējumu.

sarūgtinājums esot redzēt, ka bērni, kuri 
patiešām ir spējīgi un varētu arī tālāk mā-
cīties mūzikas jomā, to izvēlas nedarīt, vi-
su pamet pusceļā. Tādu diemžēl ir daudz. 
– Pēdējos gados arī vecāki bieži ar vieglu 
roku ļauj skolu pamest. Agrāk bija lielāka 
uzticēšanās pedagogam. Mūsdienās tiek 
uzturēts tāds kā vieglu panākumu kults. 
To savā ziņā veicina gan dažādi televīzi-
jas šovi, arī daži dziedāšanas konkursi, 
kuros apbalvo katru. Vecākiem labpatīk 
domāt, ka viņa bērns jau mazā vecumā 

ir īpaši talantīgs, bet, kad mūzikas skolā 
jāveic noteikti uzdevumi, sākas pretestība. 
Ļoti daudz atkarīgs tieši no vecākiem, – 
novērojumos dalās sarunbiedre. Turklāt, 
audzēkņu skaitam samazinoties, būtībā 
netiek veikta atlase, kā tam vajadzētu būt. 
Pedagoģe neslēpj, ka nav viegli tikt galā 
arī ar aizvien pieaugošajām birokrātiska-
jām prasībām, jo atliek mazāk laika tieša-
jam darbam.
  A. Spalviņas lepnums ir visi tie vi-
ņas audzēkņi, kuri savu dzīvi saistījuši 
ar mūziku. Piemēram, Zane Baltalksne 
ir pirmā skolniece, kura turpināja izglītī-
bu mūzikas vidusskolā un šajā jomā dar-
bojas  joprojām. Liepājas Simfoniskajā 
orķestrī nu strādā trīs viņas audzēknes –  
Līva Tomiņa, Iveta Dejus un Katrīna Auzi-
ņa, mūzikas jomā darbojas vēl daudzi citi.
  Papildus mūzikas stundām viņa vien-
mēr rīkojusi arī dažādus pasākumus, te-
matiskus koncertus. – Ko tik neesam or-
ganizējuši! Manuprāt, tas mūzikas apguvi 
padara interesantāku, krāsaināku, dod ie-
spēju audzēkņiem uzstāties. Mūsu skola ar 
to izceļas starp citām. Esmu pat dzirdējusi 
dažu bijušo skolēnu pārsteigumu, ka, aiz-

ejot mācīties tālāk uz mūzikas vidusskolu, 
nekas līdzīgs nenotiek. Tāpat neatņemama 
darba daļa ir Krimuldas un Limbažu jau-
niešu apvienotais orķestris, ko vada Aiv-
ars Buņķis. Tajā ar A. Spalviņas gādību 
pašreiz darbojas vairāki LMMS audzēkņi. 
– Cik vien iespējas ļauj, savā darbā cen-
šos audzēkņiem piedāvāt kaut ko netradi-
cionālu. Taču man vienmēr bijis svarīgi, 
lai arī mazākie tiek pie iespējas uzstāties 
pasākumos, izpildot savām spējām atbils-
tošus skaņdarbus, – uzsver skolotāja.
  A. Spalviņas audzēkņi allaž bijuši arī 
aktīvi dažādu konkursu dalībnieki un god-
algotu vietu ieguvēji. Viņa gan atzīmē, ka 
daudzos nav nekāda dalījuma līmeņos. 
– Nav īsti pareizi salīdzināt, piemēram, 
Emīla Dārziņa Mūzikas skolas bērnus ar 
mazpilsētu jaunajiem mūziķiem, – uzska-
ta skolotāja. Kovidlaikā parādījās iespējas 
piedalīties arī dažādos videokonkursos. 
Lai gan tehniski tas nebūt nav vienkārši, 
tika izmēģināta arī šāda iespēja, un labus 
panākumus vairākos konkursos guva spē-
jīgā jaunā vijolniece Terēze Drozdeka. 
Jāpiebilst, ka pašreiz A. Spalviņa ir peda-
goģe arī Universum mūzikas un mākslas 
vidusskolā Valmierā.

Vidzemes  
kamerorķestris – 
universitāte un prieks 
dvēselei
  Reizē ar darba sākšanu Limbažos  
A. Spalviņa iesaistījās Vidzemes kamer-
orķestrī. Tajā viņa muzicē kopš tā izvei-
došanas. – Kad mācījos Cēsu mūzikas vi-
dusskolā, mums bija labs stīgu orķestris, 
ko vadīja unikāls pedagogs, čellists Igors 
Graps. Vēlāk viņš saaicināja absolventus, 
apkārtējo skolu pedagogus, izveidojot ka-
merorķestri. Sākām pamazām, kopā mā-
coties, un nu jau uzstājamies ar lieliem, 
nopietniem skaņdarbiem. Dalība tajā man 
bija kā universitāte, labais piemērs, no kā 
iedvesmoties un līdzīgi strādāt ar saviem 
audzēkņiem, – stāsta skolotāja. Pašlaik ka-
merorķestri diriģē Andris Veismanis, kura 
vadībā kolektīvs ik gadu daudz koncertē 
visā Latvijā. (Šovakar ar svētku koncertu 
tas uzstāsies Saulkrastos, kultūras namā 
Zvejniekciems). Tieši pateicoties kamer-

Skolotājas lielākais prieks un lepnums 
allaž bijuši viņas audzēkņi, ar kuriem kopā 
piedzīvoti neskaitāmi koncerti, pasākumi, 
konkursi... Kopā ar pašreizējo skolnieci 
Terēzi Drozdeku pēc koncerta Vidzemes 
talanti koncertzālē Cēsis

Limbažu 
Mūzikas un 

mākslas skola 
pedagoģei 

Annai 
Spalviņai jau 

ilgus gadus ir 
otrās mājas

orķestrim, Cēsīs ik gadu notiek koncerts 
jaunajiem mūziķiem Vidzemes talanti, 
dodot iespēju spējīgākajiem audzēkņiem 
uzstāties kopā ar orķestri. Tajā ikreiz pie-
dalās arī LMMS pārstāvji. – Tā bērniem ir 
nozīmīga pieredze, arī pati ļoti priecājos 
par katru iespēju uzstāties kopā ar saviem 
audzēkņiem! – ar gandarījumu atzīst sa-
runbiedre.
  Vaicāta par pašas mīļākajiem skaņ-
darbiem, novadniece atzīst, ka pazīstamo 
darbu skaits jau ir tik liels, ka dažus iz-
celt grūti. Patīk Baha mūzika, arī Čaikov-
skis, Šostakovičs. No latviešu komponis- 
tiem – Pētera Vaska Musica dolorosa, 
Georga Pelēča kompozīcijas. – Man patīk 
klausīties arī džeza un tā saucamo pasau-
les mūziku. Nupat biju uz igauņu senās 
mūzikas ansambļa «Hortus Musicus» 
koncertu. Fantastiski! Šaurajos mūzikas 
žanros jau viss izstāstīts, tāpēc tagad 
spilgtākie mūzikas notikumi šķiet tie, ku-
ros izdevies samiksēt dažādus stilus jaunā 
skanējumā, piemēram, klasiku ar kaut ko 
pavisam traku! Piemērs ir vijolnieks Ara 
Malikjans – iesaku paklausīties! Sarun-
biedre atzīst, ka spējīgākajiem audzēk-
ņiem arī cenšas piemeklēt ko neparastā-
ku, bet, protams, gribētos vairāk skolēnu, 
lai varētu viņus iedvesmot izpausties vēl 
radošāk.
  Vēl bez muzicēšanas kamerorķestrī 
un koncertu apmeklēšanas A. Spalviņai 
prieku dod ceļojumi. Viņa ik gadu kopā ar 
vīru cenšas doties kādā garākā braucienā. 
Šogad būts Itālijas dienvidos, neaizmir-
stams bijis ceļojums uz Jeruzalemi. Savu-
kārt Latvijā abiem patīk mērot garus ceļa 
gabalus ar kājām, piemēram, no Valmieras 
uz Mujāniem, Mūrmuižu, Brenguļiem... 
Joprojām tuva ir arī grāmatu pasaule, 
krustvārdu mīklu minēšana. Pēdējā laikā 
interesantākie šķiet vēsturiskie romāni un 
biogrāfiskie darbi, tostarp grāmatu sērija 
Es esmu par latviešu rakstniekiem.
  Vēl sarunbiedre piebilst, ka Limbaži 
viņai kļuvuši par ļoti tuvu un mīļu pilsētu. 
– Ja man kas vajadzīgs, zinu, ka tieši te 
vienmēr būs atsaucīgi cilvēki, kuri gatavi 
palīdzēt! Te visi ir savējie, it īpaši – mani 
mīļie skolēni un viņu vecāki. Un mūzikas 
skola gaida arvien jaunus audzēkņus!

Aiga EVERTOVSKA
Autores un Annas SPALVIŅAS albuma foto
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Zvaigzne ABC 
piedāvā... 
  Valsts svētku 
priekšvakarā lasītāju 
konkursā piedāvājam 
Kristīnes Ilziņas stās-
tu krājumu Es Nelie-
cināšu PRET jums. 
  Kristīne Ilziņa 
(Sadovska) literatū-
rā debitēja ar dzejoļu 
krājumu Jukusi sau-
lespuķe, par ko saņē-
ma Klāva Elsberga 
prēmiju. Vēlāk tapa arī vairākas grāmatas 
bērniem.
  Šis krājums ir kā mozaīkbilde. Tajā sa-
vākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas 
piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. 
Par tiem, kuriem parasti neviens neprasa: ko 
jūs par to domājat? Tiem, kas vienkārši dzī-
vo. Pirms Atmodas, tās laikā un arī pašlaik.
  – Zini, kas ir trakākais, ko man Māra pa-
teica? Ka viņa mani trīsdesmit gadus audzi-
nājusi par normālu cilvēku, un tagad, kad es 
esmu iekārojams vecis, es iedrošinos aiziet 
pie citas. Zemē nomests laiks. It kā es būtu 
kaut kāda cūka, ko nobaro Ziemassvētkiem, 
zoss, ko piestumj ar labas uzvedības notei-
kumiem kā trekniem ķiļķeniem. Pēc šitā tei-
kuma es vairs nejūtu nekādu nožēlu, atpa-
kaļceļš ir neiespējams! – stāsta kāda stāsta 
varonis. 
  Konkurss lasītājiem: 1. Kurā gadā nāca 
klajā autores grāmata ar visgarāko nosau-
kumu? 2. K. Ilziņa ir saņēmusi Klāva Els-
berga prēmiju. Nosauciet aktieri, kurš pēc 
slavena viņa mātes darba motīviem uzņemtā 
filmā atveido galvenās varones tēvu? Atbil-
des gaidām līdz 22. novembrim (ieskaitot) 
uz e-pastu ieva@auseklis.lv vai brīvdienās 
zvaniet pa tālruni 64070327 (automātiskais 
atbildētājs), nosaucot arī savu vārdu un uz-
vārdu. Viens pareizo atbilžu autors tiks pie 
minētā izdevuma.

1 2 3 4 5 6 7 8

Svei cam nedēļas gaviļniekus!

2022

20. novembris

Anda, Andīna, Vigo

Krustvārdu 
mīkla

11. novembra mīklas atrisinājums
  Horizontāli. 5. Aizsargcepure. 9. Līste. 10. Ūdele. 12. Bambuss. 14. Anklāvs. 15. Aizraut. 
16. Vērtīgs. 21. Aseptika. 22. Pedikīrs. 23. Mutauts. 24. Startēt. 25. Stendāls. 26. Pilnvara.  
32. Atsvars. 35. Amazone. 36. Apkaime. 37. Bunkurs. 38. Atzīt. 39. Birža. 40. Befstroganovs. 
  Vertikāli. 1. Fiktīvs. 2. Fantazēt. 3. Ienesīgs. 4. Drīdzis. 6. Gambīts. 7. Bīgls. 8. Flora.  
11. Antisemītisms. 13. Autoritārisms. 17. Atlaide. 18. Skotele. 19. Celtnis. 20. Vitrīna. 27. Stjuar-
te. 28. Avokado. 29. Prērijas. 30. Azote. 31. Undīnes. 33. Aplieva. 34. Barža.
  Atslēgvārds – TALANTĪGS.
  Atminējumus atsūtīja G. Lapšuka, A. Tomsone un R. Liepiņš-Liepa, M. Bērziņa, R. Bičule, 
Maija R. un A. Pāže.
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  Horizontāli. 2. Tablete, kas pēc formas 
līdzinās zālēm, taču nesatur ārstnieciskās 
vielas. 6. Ķīniešu dziedniecības metode 
cilvēka garīgai un fiziskai pilnveidošanai. 
7. Laukumi bokseriem. 9. Romāns vai 
romānu cikls, kas atspoguļo tautas dzīvē 
nozīmīgu notikumu vai vēstures periodu. 
10. Pierunājot, pārliecinot, slēdzot līgu-
mu, saistīt kādā organizācijā, grupējumā, 
karaspēkā. 11. Pagara, nepārtraukta patē-
tisku vārdu, teikumu virkne. 12. Augsts 
vīriešu balss reģistrs. 16. Pārvedvekseļa 
saņēmējs. 19. Tāds, kas pieder pie sa-
biedrības augstākā, ietekmīgākā slāņa.  
20. Palielināmais stikls. 21. Apstākļa 
vārds. 22. Mitoloģijā – vieta, kur grē-
cinieku dvēseles pēc nāves izcieš sodu.  
23. Mārsils. 25. Malvu dzimtas lakstaugi, 
no kuru saknēm gatavo uzlējumu, sīru-
pu bronhīta un elpas trūkuma ārstēšanai. 
28. Patvaļīga rīcība; sabiedriskās kārtības 
pārkāpums. 31. Ofi ciālas pusdienas ar 
lūgtiem viesiem. 33. Liels, brūnganmelns 
mājputns. 34. Tropu kukaiņēdājs augs. 
35. Nogādāt (ziņu, vēstuli) ar elektro-
niskas ierīces starpniecību. 36. Regulāra 
(darbības) atkārtošanās. 37. Indivīda tie-
siskais stāvoklis.
  Vertikāli. 1. Darbarīks – kātam pie-
stiprināts īpašas formas dzelzs gabals.  
2. Dziļa cieņa, godbijība. 3. Matu savijums 
pakausī. 4. Cilvēks, kas pārvalda runas 
mākslu. 5. Kūtrs, bezdarbīgs. 6. Garens,  
šaurs padziļinājums priekšmetā. 8. Laist 
klajā (periodisku izdevumu). 12. Vācu 
rakstnieks (1893–1947), romāna Cilvēks 
mirst vientulībā autors. 13. Ar patiku, 
neiebilstot. 14. Ierīce (kā) ieslēgšanai, 
izslēgšanai. 15. Garens metāla veido-
jums ar aptuveni vienādu šķērsgriezuma 
laukumu. 16. Paaugstinājums publis-
kajam runātājam. 17. Latviešu grafiķis  
(1909–1972). 18. Organizēta darba pār-

traukšana. 23. Izcilas spējas, apdāvinā-
tība. 24. Vienvietīga ātrgaitas motorlai-
va ar piekarināmu iekšdedzes motoru.  
26. Posms starp diviem momentiem.  
27. Spilgts iespaids. 29. Vārdu pa vār-

dam atkārtots teksts vai tā daļa. 30. Dobs 
asinsrites centrālais orgāns. 32. Pārvietot 
ar transportlīdzekli.

Sandra VILSONE

Jānis aicina uz dzīvi raudzīties pozitīvi
  Svētdien 32. dzimšanas dienu atzīmēs 
limbažnieks Jānis ROBIŅŠ. Viņš nācis 
pasaulē 1990. gadā, laikā, kad Latvija jau 
stāvēja uz neatkarības atgūšanas sliekšņa. 
Tā sanāca, ka pāris dienu nokavēja Lat-
vijas dzimšanas dienu. Ja pasteigtos, svi-
nības būtu vēl foršākas un īpašākas. Pats 
gan atzīst: – Jo vecāks kļūsti, jo mazāk at-
zīmē dzimšanas dienas. Līdz ar to plānā ir 
vien klusa pasēdēšana. Droši vien vakaru 
pavadīs kopā ar sievu Tatjanu un dēliņu 
Markusu.
  Jāņa dzīvē gan patriotiskas noskaņas 
novembrī netrūkst ne svētkos, ne ikdienā. 
Viņš jau pusotru gadu to gūst dienestā Ze-
messardzē. Pagājušajā nedēļā, kad notika 
mūsu saruna, Zemessardzes 27. kājnieku 
bataljona kaujas atbalsta rota posās Lāč-
plēša dienas lāpu gājienam. Tajā plānoja 
piedalīties arī Jānis. Viņš teic, ka visi, kuri 
dienē Zemessardzē, ar to apstiprina gata-
vību aizstāvēt savu valsti. – Man Latvijā 
viss patīk, ar visu esmu apmierināts un 
prom braukt netaisos, – apliecina sarun-
biedrs. Lai kur cilvēks būtu, priecīgi brīži 
mijas ar grūtākiem, rodas problēmas, kas 
jārisina, bet tas vienkārši jāpieņem kā dzī-
ves daļa un jācenšas saglabāt optimismu 
un pozitīvu noskaņu. Tad arī apkārtējā pa-
saule un cilvēki šķitīs labāki.
  Uzsākt dienestu pirms pusotra gada 
limbažnieku pamudināja kovidlaiks – ļo-
ti gribējās atrast kādu aktīvāku nodarbi 
ārpus mājas, kur jau sāka justies ieslo-
dzīts. Piedevām Jānis savulaik darbojies 
jaunsargu organizācijā. Tajā rodas zināms 
priekšstats par to, kas gaida zemessargu. 
Galvenais, viņaprāt, ir, lai darbošanās pa-
tiktu – ir jāvēlas veikt uzdevumus mācībās 
mežā un laukā, apgūt prasmi darboties ar 
ieročiem un citas zināšanas. Sarunbiedrs 
piebilst, ja šāda vēlme ir, tad tiek piedā-

vātas ļoti lielas izaugsmes iespējas. Viss 
atkarīgs no paša – cik esi gatavs ieguldīt 
tajā, lai attīstītos, ņemt pretī to, ko tev 
dod. Protams, vēl ir vajadzīgs arī ģimenes 
atbalsts. Par laimi, Tatjana neiebilst pret 
nodarbi, kuras dēļ viņš nedēļas nogalēs ne 
vienmēr ir mājās. Savukārt ikdienā Jāņa 
darbavieta jau gadus septiņus ir SIA Lim-
bažu ceļi. Fizisks darbs ir reizēm grūtāks, 
reizēm vieglāks, bet kopumā Jānis ar to ir 
apmierināts. 
  Ar Tatjanu sarunbiedrs iepazinās tepat 
Limbažos. Kopā viņi ir gana ilgi, bet ģi-
meni oficiāli izveidoja pirms pusotra ga-
da, apprecoties pērn augustā. Ceremonija 

notika Limbažu vecā rātsnama laulību zā-
lē. Tobrīd kāzās drīkstēja piedalīties līdz 
20 viesiem, un, par laimi, jaunajam pārim 
bija ļauts teikt jāvārdu bez maskām. Līdz 
ar to kāzu bildes ir tradicionālas – tajās 
abi ir redzami ar neaizsegtām sejām. Jānis 
teic, ka bija nolēmuši precēties jau pirms 
kāda laika, tāpēc negrasījās vilcināties 
ierobežojumu dēļ un gaidīt piemērotāku 
brīdi. 
  Gaviļnieks atzīst: – Nav jau tā, ka pēc 
kāzām sākas gluži cita dzīve. Abi ar Tatjanu 
bijuši kopā gana ilgi, Markusam brīdī, kad 
pāris precējās, jau bija apritējis pusgads. 
Droši vien salaulāties pamudināja sajūta, 

ka ir pienācis īstais brīdis, bijuši apraduši 
ar šo domu. Viņš uzskata, ka kāzas bija ļo-
ti skaists notikums, turklāt viens uzvārds 
abiem vecākiem varētu būt saprotamāks 
dēlam. Kļūšana par tēti gan dzīvi un skatu 
uz to izmainījusi pamatīgi. – Lai saprastu, 
katram pašam tas jāpiedzīvo. Tādas emo-
cijas… Tas ir to vērts, – spriež Jānis. Viņš 
reizēm skatās Markusā kā brīnumā, kura 
rašanos grūti aptvert. Esot kopā ar dēlu, 
izbauda pilnīgu laimes un prieka sajūtu. 
Ir aizraujoši vērot, kā bērna galvā acīm-
redzami rosās dažādas domas, nojaust, ka 
ar viņa acīm pasaulē viss izskatās citādi, 
un mēģināt caur tām paskatīties apkārt.  
– Viņam viss ļoti interesē! – piebilst Jānis. 
Limbažnieks par svarīgāko uzskata būt 
bērnam blakus, kad mazais to vēlas, – kad 
sauc spēlēties, kad grib kaut ko pastāstīt, 
parunāties, kaut kur doties. Šobrīd dēlam 
ir gads un astoņi mēneši, tāpēc Markuss 
uzstāj, lai vismaz viens no vecākiem ir lī-
dzās. To abi labprāt viņam nodrošina.
  Latvijai un tās cilvēkiem Jānis vēl būt 
stipriem un vienotiem, lai pārvarētu grū-
tības, virzītos uz priekšu un augšu. Tur-
klāt svētdienas jubilārs atgādina: – Tāpat 
kā smaids vairo smaidus, pozitīva attiek- 
sme – labo! 

Lindas TAURIŅAS
teksts un foto

mailto:ieva@auseklis.lv


PIRMDIENA,
21. novembris

LTV 1
5.20  Nacionālie dārgumi. 
  100 g kultūras. 
6.00  Vides fakti. 
6.30  Rīta «Panorāma». 
8.35   «Mīlas viesulis». 
9.30   «Sešas māsas». 
10.30  «Medmāsa Betija». 
11.15 n «Romijas salons». 
12.50 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku. 
13.20 v «Strēlnieku zvaigznājs». 
14.15 Latvijas sirdsdziesma. 
15.15 Krustpunktā. 
16.10  «Sešas māsas». 
17.05  «Mīlas viesulis». 
18.00 Dienas ziņas. 
18.55 Revidents. 
19.10 Aizliegtais paņēmiens. 
20.00 Panorāma. 
20.35 Šodienas jautājums. 
21.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 
 Prāts. 
21.55 Sporta studija. 
22.40 Nakts ziņas. 
22.55 Kultūrdeva. 
23.50 Neatklātā Kurzeme. 
0.20  v «Montija Dona itāļu 
 dārzi». 
1.20 Aizliegtais paņēmiens. 
2.10 1:1. Aktuālā intervija.
2.55 Kas notiek Latvijā?. 
4.15 Sporta studija.

LTV 7
5.00 Vides fakti.
5.30 Literatūre.
6.00 1000 jūdzes Ķīnā. 1.s.
6.30 Vienmēr formā!.
7.00  «Divi vienā».  

TV programma
8.00 Latvijas raidījums Te!. 
8.55 Daudz laimes, jubilār!.
9.35 Sporta studija. Aizkulises. 
10.35 Revidents.
10.55 Spēlmaņu cilts.
11.30 Personība. 100 g kultūras. 
12.10 Euromaxx.
12.40 v «Anglijas Premjerlīgas 
 pirmsākumi».
14.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Anglija – Irāna.
17.10 Personība. 100 g kultūras. 
17.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Senegāla – Nīderlande.
20.05 rus.lsm.lv ziņas (kr. val.).
20.35 v «Dosimies ceļojumā!
 Hamberstona, cita Čīles 
 vēsture».
20.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 ASV – Velsa.
23.05 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa spēļu apskats. 
23.55  «Midsomeras 
 slepkavības».
1.30  «Logs uz panākumiem»
 1.s. 
2.20 Euromaxx.
2.50 Latvijas raidījums Te!.
3.40 Izziņas impulss.
4.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.
4.50 Daudz laimes, jubilār!.

TV 3
5.00 Mult. f.
5.30  «Ņujorkas karalis».
6.25 900 sekundes.
8.45 Zilonis studijā.
9.45  «Mans neglītais pīlēns». 
10.50 Izgaršo Latviju!.
11.25 Mani virtuves noslēpumi.

12.50 Džeimija receptes ikdienas 
 maltītēm.
13.35 Televeikala skatlogs.
13.55  «Izmeklētājs Magnums».
14.55 Brāļi remontē.
15.55  «Komisārs Alekss».
17.00 Zilonis studijā.
18.00 TV3 ziņas īsumā.
18.10 Gandrīz ideālas vakariņas.
19.10 Bez tabu.
20.00 TV3 ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.05 Rīga 56°/24°.
21.10  «Nemīlētie».
21.45 Laiks iemīlēties.
22.50  «Aģents Hamiltons».
23.50 Autoziņas.
0.25 Nekā personīga.
1.20  «Jaunamsterdama».
4.20  «UgunsGrēks».

TV3 Life
5.00 Privātais šefpavārs Nīls 
 Entonijs.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. 
6.00  «Saldās ambīcijas».
6.55  «Sapņotāji».
7.55  «Viss pa jaunam».
8.30 Mani remonta noteikumi.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.40  «UgunsGrēks».
11.55 Manas mājas ar «IKEA».
13.00 Šefpavārs. Kalifornija.
14.05  «Grejas anatomija». 
16.05  «Bagātie arī raud».
17.05  «Ievainotie putni».
19.05  «Kāsla metode». 
21.00 n «Lidlu ģimenes
 Ziemassvētki».
23.05 Slavenības randiņā.
24.00  «Ģēnijs uzvalkā».
1.00  «Ievainotie putni».
3.00  «Viņas melo labāk».

OTRDIENA,
22. novembris

LTV 1
5.00 Pasaules panorāma.
5.30 Province.
6.00 Ķepa uz sirds.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  «Mīlas viesulis».
9.30  «Sešas māsas».
10.30  «Medmāsa Betija».
11.15 n «Galdiņ, klājies!».
12.15 Sirmais. Kulta ēdieni.
13.15 Pūt, vējiņi! Nacionālā 
 teātra izrāde.
14.55 Šodienas jautājums.
15.15 Krustpunktā.
16.10  «Sešas māsas».
17.05  «Mīlas viesulis».
18.00 Dienas ziņas.
19.00 Ceturtā studija.
19.30 Province.
20.00 Panorāma.
20.35 Šodienas jautājums.
21.10 1:1. Aktuālā intervija.
22.00 v «Latvijas kods. 
 Birokrātijas līķis».
22.30 v «Skolotāji. Ieva Sarja».
22.50 Nakts ziņas.
23.10 De facto.
23.45 n «Ērihs Kestners un
 mazais Otrdienis».
1.25 v «Četrreiz katrs viens».
2.30 Klase.
2.50 Ceturtā studija.
3.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 
 Prāts.
4.00 1:1. Aktuālā intervija.
4.45 Aculiecinieks.

LTV 7
5.30 Ķepa uz sirds.
6.00 1000 jūdzes Ķīnā.
6.30 Eiropa fokusā.
7.00  «Divi vienā».
8.00 Latvijas raidījums Te!.
8.55 Aizliegtais paņēmiens.
9.45 Eiropa koncertos.
10.35 Aculiecinieks.

10.50 v «Dari pats!».
11.00 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa spēļu apskats. 
11.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Argentīna – Saūda Arābija.
14.05  «Medmāsa Betija».
14.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Dānija – Tunisija.
17.10 Personība. 100 g kultūras. 
17.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Meksika – Polija.
20.05 rus.lsm.lv ziņas (kr. val.).
20.35 v «Dosimies ceļojumā!
 Čiloje, Čīles idilliskā sala».
20.50 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa izcīņa futbolā. 
 Francija – Austrālija.
23.05 2022. gada FIFA Pasaules
 kausa spēļu apskats. 
23.55  «Birmingemas banda».
0.55  «Apziņas tumsā».
1.45 Vienmēr formā!.
2.15  Eiropa koncertos.
3.00 Latvijas raidījums Te!.
3.55 v «Tuesi.lv pasaulē».
4.10 Sporta studija. Aizkulises.

TV 3
5.00 Mult. f.
5.30  «Ņujorkas karalis».
5.55  «Vientuļo vecāku 
 klubiņš» 1.s.
6.25 900 sekundes.
8.45 Zilonis studijā.
9.45  «Mans neglītais pīlēns».
10.50  «Nemīlētie».
11.25 Mani virtuves noslēpumi.
12.50 Džeimija receptes ikdienas 
 maltītēm.
13.35 Televeikala skatlogs.
13.55  «Izmeklētājs Magnums».
14.55 Brāļi remontē.
15.55  «Komisārs Alekss».
17.00 Zilonis studijā.
18.00 TV3 ziņas īsumā.
18.10 Gandrīz ideālas vakariņas.

19.10 Bez tabu.
20.00 TV3 ziņas.
20.45 Degpunktā.
21.10  «Nemīlētie».
21.45 Manas mājas ar «IKEA».
22.20  «Žagatas slepkavības»
 1.s.
23.20  «80 dienās apkārt
 zemeslodei» 1.s.
0.25 n «Exodus: Dievi un 
 valdnieki».
3.20 Gandrīz ideālas vakariņas.
4.25  «UgunsGrēks».

TV3 Life
5.00 Privātais šefpavārs Nīls 
 Entonijs.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00  «Saldās ambīcijas».
6.55  «Sapņotāji».
7.55  «Viss pa jaunam».
8.30 Mani remonta noteikumi.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.35  «UgunsGrēks».
11.55 Manas mājas ar «IKEA».
13.00 Šefpavārs. Kalifornija.
14.05  «Grejas anatomija».
16.05  «Bagātie arī raud».
17.05  «Ievainotie putni».
19.05  «Kāsla metode».
21.00 n «Lidlu ģimenes
 Ziemassvētku kāzas».
23.00 Slavenības randiņā.
24.00  «Ģēnijs uzvalkā».
0.55 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.30  «Ievainotie putni».
3.35  «Viņas melo labāk».

TV programma 
turpmākajām dienām  

būs nākamajā  
laikraksta numurā – 

otrdien, 22. novembrī.

n Mākslas filma
 Seriāls
v Dokumentālā filma

2022. gada 16. novembris  l  8

Meditāciju
grupa

«Limbažu Filcītī»
uzņem jaunus

dalībniekus. 
Tālr. 29430161.

Meditācija – tie ir svētki
  – Meditācija – tie ir svētki! – 
tā mēdz teikt mans austrumu diž-
meistars Šodi, pie kura mācībā 
Avatars skolēni no visas pasaules 
apgūst stihiju mākslu, meditāciju 
vadību un viedās Visuma zinības. 
Īsta, dziļa meditācija tie patie-
si ir svētki visai būtībai, prātam 
un ķermenim. Tā ir īpaša sajūta, 
atpūta, atjaunošanās, kas norit, 
pateicoties dziļajam relaksācijas 
stāvoklim, ko meditācijas laikā 
sasniedzam. 
  Meditācijā var doties lieli un 
mazi. Jau teju septiņus gadus 
vadu tās klātienē un online. Tieš-
raidēs tiek vadīti tematiski viedo 
zinību vebināri ar meditācijām 
un ierakstu. Klātienes meditāci-
ju vakaros vairojam apzinātību, 
izzinām Visuma zinības, elpoša-
nas prakses, veseluma, attiecību, 
radīšanas, naudas, baiļu, karmas 
tēmas un meditējam. Pamatā tās 
ir pašregulējošas, pašdziedino-
šas, kārtojošas sirds un stihiju 
prakses, elpošanas tehnikas, ap-
gaismotā dižmeistara Šodi au-
tortehnikas – apzināta tēlainā 
enerģētiskā elpošana, attiecību 
alķīmija, piecu stihiju māksla, at-
jaunošanās, un citas.
  Vēl meditāciju vakaros vien-
kārši runājam par dzīvi, aizvadīto 
nedēļu, kā gājis, kur un kā vie-
dās prakses palīdzējušas. Un šī 
dalīšanās ar pieredzēm vienmēr 
ir ļoti vērtīga. Tās ir dalībnieku 
pieredzes kā energoprakses un 
meditācijas palīdz ikdienā labāk 
justies, harmoniskāk mijiedarbo-
ties ar bērniem, vieglāk un rai-
tāk plānot un darīt darbus, vieg-
li uzstāties auditorijas priekšā. 
Vienam bērni kļuvuši mierīgāki, 
attiecības sakārtojušās, otram 
vairāk veseluma atnācis, citam 
vienkārši redzējums uz pasauli 
plašinājies, vairojusies intuīcija, 
darītzināšana. Cik dažādi esam, 
tik daudz dažādi ieguvumi. Plaši-
noties apziņai, augot apzinātībai, 
dažādās dzīves sfērās ienāk patī-
kamas pārmaiņas.

  Dalībnieki par piedzīvoto me-
ditāciju vakaros raksta: 
  “Pirmkārt, tā ir gaiša mīlestība 
un miers. Miers, mieriņš. Tas ir 
mans laiks sev. Tas ir laiks, kurā 
mācos sevi. Kvalitatīvs, apzināts 
laiks būšanai pie sevis. Mana 
nedēļa sākas ar piektdienu medi-
tāciju vakaru – ar patiesām saru-
nām, kā gājis, ar mierīgu elpu, ar 
meditāciju un mieriņa iegūšanu/
atjaunošanu. To nevar vārdiem 
aprakstīt, tas ir jāpiedzīvo. Un 
ļaujoties tas notiek. Kā brīnums. 
Kā atnākt mājās. Pie sevis. Un šī 

sajūta dod drošību, pārliecību un 
ticību. Mainās skats no apkārtē-
jiem, no svešiem notikumiem uz 
sevi, savējiem.”
  “Domas ir kļuvušas paklau-
sīgas. Ar elpošanu spēju nomie-
rināties stresa situācijā. Šķiet, 
skats uz pasauli, notikumiem 
kļūst plašāks, apzinātāks. Un 
spēja izbaudīt mirkļa burvību un 
to apzināties ir neaprakstāma. Un 
spēja patiesi pateikties un sajust 
pateicību no sirds arī ir iegūta 
caur meditācijām. Un šorīt pie-
rakstīju pēdējo lapu savā pirmajā 
meditāciju vakaru kladē. No ne-
veikliem vārdiem, no grūtībām 
kaut ko uzrakstīt par sevi un sa-
vām sajūtām pirms meditācijas 
esmu nonākusi pie ikrīta rituāla 
ierakstīt šajā kladē savas domas, 
savas sajūtas. Ierakstīt par sevi 
tik viegli, plūstoši. Arī šis ir po-
zitīvs ieguvums. Palīdz sakārtot 
domas.”
  “Man meditācija ir apzināta 

izvēle savai veselībai. Tu vari 
teikt “man nav laika, es šaubos, 
man ir tik daudz atliktu darbu...” 
Tomēr izvēlies doties. Tev neva-
jag spējas, prasmes un priekšzi-
nāšanas. Tu vienkārši nāc un ļau-
jies relaksācijai un meditācijai. 
Tu atlaid nevajadzīgo un lieko. 
Kad sārņi ir izgaisuši, problēmas 
izgaismojas. Tu saskati apslēp-
to. Tev vienmēr ir izvēle un tā ir 
vieglāka, ja skaidri redzi ceļu. Ar 
meditāciju tava dzīve kļūst har-
moniskāka un laimīgāka. Mums 
nav jābūt nelaimīgiem.  Tepat 
blakus ir mīlestības telpa. Tev ti-
kai jāgrib tajā ieiet.”

  Tā dodamies meditācijās visi 
kopā, meditāciju meistara vadīti, 
katrs savos procesos. Un katrs ar 
savu pieredzi dalāmies tik, cik 
vēlamies. Ja nevēlamies, nedalā-
mies.
  Meditāciju vakarus ar nodo-
mu veidojam nedēļas noslēgumā, 
lai pēc darba rituma var atjaunot 
spēkus, enerģiju, rast iekšējo 
mieru un nest to mājās saviem 
mīļajiem, iegriezt pozitīvu nedē-
ļas nogali.
  Ja vēlies, meditāciju vaka-
riem var pievienoties piektdienās 
plkst. 19. Vietas rezervācija, ie-
priekš piesakoties anketā https://
ej.uz/laimas_meditāciju_vakari 
vai pa tālruni 29430161. Silti gai-
dīsim un sirsnīgi uzņemsim!
  Mūsu spēks un stabilitāte ir 
mūsu iekšējais miers. Tas vairo 
harmoniju, līdzsvaru, veselumu 
un ikdienas labās sajūtas.
  Sirdīs gaišu un mierpilnu šo 
laiku! 

Sirsnībā,
Lāsma Jonele/Laima,

energotrenere, universālās 
enerģētikas un meditatīvo 

praktiku meistare, Theta healing 
praktiķe, mūžizglītības un 

veselības veicināšanas centra 
«Filcītis» un Laimas dzīves 

skolas veidotāja

Valsts policija aicina – 
Nebrauc lempī!
  Valsts policija uzsākusi dro-
šības kampaņu Nebrauc lempī! 
Reibumā tava reakcija atpaliek. 
Ar to plānots plašākā sabiedrībā 
aktualizēt jautājumu par to, ka 
cilvēki arvien atkārtoti pārkāpj 
satiksmes noteikumus, tā ap-
draudot savu un tuvāko veselību 
un dzīvību.
  Šī gada sākumā Valsts policija 
(VP) veica apjomīgu pētījumu*. 
Tā mērķis bija iegūt datus par 
personām, kuras atkārtoti vadī-
jušas transportlīdzekli alkohola 
reibumā vai pēc citu apreibinošo 
vielu lietošanas. 2022. gada pir-
majā pusgadā tika analizēti dati 
par būtiskākajiem iemesliem pār-
kāpumu veikšanai un to, kas tieši 
tika pārkāpts un cik bieži. Izpētē 
iekļautas personas, kuru alkohola 
koncentrācija pārsniedza 1,5 pro-
miles. VP dati un pētījumā iegūtā 
informācija liecina, ka reibumā 
vadot transportlīdzekli veikto 
pārkāpumu skaits diemžēl ne-
samazinās. Tieši otrādi – arvien 
vairāk prevalē pārkāpumi, kas 
veikti īpaši lielā alkohola reibu-
mā (virs 1,5 promilēm). 
  Ņemot vērā pārkāpuma sma-
gumu un augstu sabiedrisko 
bīstamību (jo transportlīdzekļa 
vadītājs apdraud ne tikai se-
vi, bet arī citu satiksmes da-
lībnieku dzīvību un veselību),  
2022. gada 27. oktobrī Saeima 
trešajā lasījumā pieņēma grozī-
jumus Krimināllikumā. Ar tiem 
noteiks kriminālatbildību par 
transportlīdzekļa vadīšanu vai 
mācīšanu to vadīt, ja izelpotā 
gaisa vai asins pārbaudē kon-
statētā alkohola koncentrācija 
pārsniedz 1,5 promiles. Šoferis, 
kurš sodīts par transportlīdzekļa 
vadīšanu apreibinošu vielu ietek-
mē, autovadītāja tiesības varēs 
atgūt tikai pēc dalības uzvedības 
korekcijas programmā.
  VP Satiksmes drošības pār-
valdes priekšnieks Juris Jančev-

skis informē, ka jaunās drošības 
kampaņas idejas pamatā ir tas, 
ka neatkarīgi no braucēja pras-
mēm apreibinošas vielas no ik-
viena izvilina pilnīgāko lempi. 
Būtiskākos riskus rada vadītāja 
reakcijas palēnināšanās. – Tiklīdz 
palēninās reakcija, pat ašākais 
smalkas lietas pratējs pārvēršas 
pilnīgā lempī, un viņa meistarī-
ba kļūst nepārliecinoša. Cilvēks, 
kurš “parakstās” vadīt auto dzē-
rumā, kļūst par lempi neatkarīgi 
no tā, cik labi viņš prot braukt. 
Un tas var radīt neatgriezeniskas 
sekas ikvienam satiksmes dalīb-
niekam, ieskaitot pašu spēkrata 
vadītāju, – saka J. Jančevskis. 
  Sauklis Nebrauc lempī! Rei-
bumā tava reakcija atpaliek brī-
dina un vienlaikus atgādina, ka 
šis likums attiecas uz ikvienu, tā-
lab jāsāk ar sevi pašu. Kampaņa 
ir fokusēta uz informēšanu, izglī-
tošanu un motivēšanu nepārkāpt 
satiksmes noteikumus kopumā, 
īpaši akcentējot, cik bīstams gan 
pašam vadītājam un pasažieriem, 
gan citiem satiksmē iesaistīta-
jiem var būt autovadītājs, kurš 
transportlīdzekli stūrē apreibino-
šo vielu ietekmē.
  Kampaņa norisināsies līdz  
14. decembrim. Dažādos komu-
nikācijas kanālos un veidos tiks 
uzrunāta sabiedrība, vēršot uz-
manību uz to, kādas dažkārt pat 
neatgriezeniskas sekas var būt, 
ja netiek ievēroti satiksmes no-
teikumi.

Līna BAGDONE,
VP Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vecākā speciāliste

* Valsts policijas pētījumā tika 
analizēti dati par 1531 personu, 
kura no 2022. gada 1. janvāra 
līdz 30. jūnijam vadīja jebkuru 
transportlīdzekli, atrodoties 
reibumā virs 1,5 promilēm 
vai pēc narkotisko un citu 
apreibinošo vielu lietošanas.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2Flaimas_medit%C4%81ciju_vakari%3Ffbclid%3DIwAR3Us5YlueJ01DVn6hsY7YZ6X83fMZvdmcUWs_09SO80xCNZMsRs2x-LXEM&h=AT2k1xEQfAuZdGjmcTjSn0o_Lnz3bYal5y3MJffaT0hTwpoFKzXWN2GO2I7UwxVQf6sb94HveO3UZXiDk03TNrazZSlAaaeprIefRI9-eFuVnli3KkIeN0JMf6nb-5P_aaA9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3_0lK7_DNXVyt5jHJx4PHL-ydLtJ66QlpHFAsSWWrzCQy-V5-kWx4uMLjT54H4K_3e2aCMK9Uh8FvxQvI1IC_1eixNHEAwtopahGi6HUR9eDqLrcwholhZw20nO10Bm99Luu-85p-ZFoLSxfEul4LCtgICSry8QRypRVPwm4Jefq9NvVtZ
https://ej.uz/laimas_medit%C4%81ciju_vakari
https://ej.uz/laimas_medit%C4%81ciju_vakari
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Zīmols Ādažu aicina dalīties ar savu draudzības stāstu
  Sāļo uzkodu un kartupeļu čipsu zī-
mols Ādažu veidos reklāmas klipu, ie-
saistot un izceļot savus patērētājus, kā arī 
viņu draugu kompānijas. Īpašā video tiks 
apkopoti dažādi draudzību stāsti, notiku-
mi un mirkļi, kuros draugi izbauda kopā-
būšanu un savas mīļākās uzkodas.
  Līdz 20. novembrim čipsu cienītāji, 

kuri ir vecumā no 14 gadiem, var pieteikt 
sevi un savu draugu kompāniju iespējai 
nokļūt īpašā reklāmas video. Pieteikša-
nās veidlapa atrodama www.cipsi.lv tī-
mekļvietnē. Lai pieteiktos, jāiesūta drau-
gu kompānijas bilde, e-pasta adrese, lai 
ar jums sazinātos, un apraksts par kopīgo 
laika pavadīšanu.

  Uzņēmuma pārstāvji izskatīs visus 
pieteikumus un dalībai klipā tiks izvēlēts 
līdz pat 10 draugu kompānijām. Organi-
zatori atgādina, ka ikvienu, kas izvēlēts 
dalībai klipā, sagaida arī īpaša balva.
  Tuvums, vietējās kultūras un garšu iz-
pratne, draudzīga un cieša komunikācija 
ar pircējiem – tie ir galvenie Ādažu čipsu 

stūrakmeņi. Esam gandarīti, ka šo gadu 
laikā ir izdevies izveidot ciešu un sirsnī-
gu saikni ar mūsu produktu cienītājiem. 
Īpaši priecē tas, ka esam klāt dažādos 
dzīves notikumos. Tādēļ vēlamies turpi-
nāt stiprināt šīs draudzīgās attiecības. 

Lineta MIKšA,
«Orkla Latvija» komunikācijas direktore

Jaunā vadītāja 
ir apņēmības un 
entuziasma pilna
  Kopš maija ilggadējai Ugunsdzēsības 
muzeja krājumu glabātājai Inesei Virsei 
pievienojusies Līva Aizsila, kura uzņēmu-
sies muzeja vadītājas pienākumus. – Pati 
esmu rīdziniece, bet mammas dzimtās mā-
jas ir Kuivižos. Bērnībā vasaras vienmēr 
pavadīju šeit, pie jūras. Savukārt studiju 
gados, kad mācījos baltu filoloģiju, ma-
ģistra darbu rakstīju par Kuivižu zvejnie-
ku leksiku. Vācot materiālus, bieži apmek-
lēju Salacgrīvas bibliotēku un muzeju. Jau 
toreiz izveidojās labs kontakts ar šīs puses 
kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem. 
Tā nu sanāca, ka dzīve mūsu ģimeni at-
kal atveda uz piejūru, nu kopā ar vīru un 
diviem dēliem dzīvojam Vecsalacā. Esmu 
pārliecināta, ka Dievs mani vienmēr no-
liek īstajā vietā un laikā, – teic L. Aizsila. 
Vadītājas amats viņai esot jauna pieredze. 
Pateicoties Salacgrīvas muzeja direktorei 
Ievai Zilverei un kolēģei I. Virsei, jauna-
jā darba vietā esot diezgan labi iejutusies.  
– Ar lielu interesi iepazinu muzeja krāju-
mu, vēsturiskos materiālus, dokumentus un 
pamazām esmu apguvusi arī administra-
tīvo pusi. Ja rodas neskaidrības, vienmēr 
ir kāds, kam pajautāt, – teic sarunbiedre, 
kurai visvairāk prieku sagādā darbs ar mu-
zeja apmeklētājiem, īpaši ģimenēm ar bēr-
niem. Bet vislielākais izaicinājums esot 
skolēnu grupas, kad jācenšas noturēt bēr-
nu uzmanību un vēstures fakti jāpasniedz 
pēc iespējas interesantāk. Liela priekšro-
cība esot iespēja apskatīt BUB transportu, 
kas mazos apmeklētājus kā pārsteigums 
sagaida muzeja apskates noslēdzošajā da-
ļā. Tagadējā muzeja vadītāja uzskata, ka 
svarīgi, lai bērni jau no mazotnes iepazīst 
vēsturi un tās vērtības. – Interesanti, ka 
pati, būdama maza, daudz laika pavadīju 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas 
atradās Rīgas pilī. Mamma tur daudzus 

Ainažu 
Ugunsdzēsības 
muzejs 
vēsturisko 
mantojumu glabā 
jau 30 gadu

gadus strādāja kā restauratore un mani 
bieži ņēma līdzi uz darbu. Jau toreiz man 
ļoti patika muzeja īpašā atmosfēra un lab-
prāt apmeklēju arī izstādes. Sanāk, ka ta-
gad esmu pie tā atgriezusies, – stāsta Līva, 
kura ir pārliecināta, ka, aktīvi darbojoties, 
iespējams uzlabot gan muzeja darbību, 
gan piesaistīt nepieciešamos līdzekļus.

Muzejs turpina iet līdzi 
laikam 
  Jau kādu laiku Ainažu Ugunsdzēsības 
muzejs var lepoties ar vairākiem jauninā-
jumiem. 1. stāvā, kur apskatāma pamat-
ekspozīcija, uzstādīts gan skārienjutīgais 
ekrāns, gan arī televizors. – Apmeklējuma 
laikā mazajiem bērniem varam parādīt 
kādu izglītojošu filmiņu, kas palīdz labāk 
saprast uguns bīstamību. Savukārt, iz-
mantojot skārienjutīgo ekrānu, interesen-
tiem iespējams apskatīt senās fotogrāfijas, 
pārbaudīt zināšanas, atbildot uz dažādiem 
jautājumiem un novērtēt muzeja apmek-
lējumu, – par jauninājumiem aizrautīgi 
stāsta Līva. – Gājām līdzi laikam, jo ta-
gad tehnoloģiju iespējas tiek izmantotas 
gandrīz visos muzejos. Pateicoties mūsu 
iepriekšējai vadītājai Sarmītei Vildei, arī 
mūsu mazais muzejs var lepoties ar jaunu 
aprīkojumu, – piebilst krājuma glabātāja  
I. Virse.

  Tomēr Ugunsdzēsības muzeja pamat-
vērtības galvenokārt balstās uz vēstu-
riskajiem materiāliem. Lai gan telpas ir 
salīdzinoši mazas, mājīgi iekārtotajā zālē 
var aplūkot fotogrāfijas ar Ainažu vēstu-
riskajām ēkām, tai skaitā kuģa kapteiņa 
Mārtiņa Veides pili, seno kuģu ostu un uz-
zināt vairāk par šaursliežu dzelzceļa līniju. 
Turpat redzams arī Ainažu BUB dibinātājs 
Jānis (Džonis) Bērziņš, kurš savu darbību 
sācis 1926. gadā. Muzeja vadītājas un krā-
jumu glabātājas aizraujošais stāstījums un 
bagātīgā informācija papildina bildēs re-
dzamo un tālāk aizved pie senajiem rokas 
sūkņiem, motorsūkņiem, ķiverēm un pat 
rokas sirēnai, kas joprojām darbojas. Neti-
cami, cik daudz jaunu faktu un interesantu 
nostāstu var uzzināt mazajā muzejā! 
  I. Virse norāda, ka gida pakalpojumi te 
iekļauti simboliskajā muzeja ieejas cenā 
(1 € pieaugušajiem, bet skolēniem, studen-
tiem un pensionāriem 0,60 €) un apmek-
lētāji tiek pavadīti no ieejas līdz pat eks-
pozīcijas beigām. Papildus pamatekspo-
nātiem ēkas 2. stāvā apskatāma Latvijas 
Ugunsdzēsības muzeja ceļojošā izstāde 
Cilvēka elpceļu aizsarglīdzekļu evolūcija. 
– Te redzami ar civilo aizsardzību saistīti 
vēsturiski priekšmeti – dažādas gāzmas-
kas armijas vajadzībām un arī bērniem. 
Savukārt informatīvie materiāli atspoguļo 
pavisam neparastas tā laika aizsardzības 

metodes. Piemēram, pavisam senos laikos 
vīrieši elpceļus centās aizsargāt ar bār-
du un ūsām. Bet dzīvniekiem – suņiem un 
zirgiem – tika izgatavotas auduma mas- 
kas, – par izstādi stāsta L. Aizsila.

Atbalsts nepieciešams 
brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem
  Jaunās muzeja vadītājas un viņas ko-
lēģes pārziņā ir arī zinātniski pētniecis-
kais projekts Latvijas Brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrību darbība mūsdienās  
21. gadsimtā, kas tapis sadarbībā ar BUB 
un pilsētas pārvaldi un ugunsdzēsēju 
posteņu, vienību un komandu atbalstu. 
Bet projekta idejas autores ir kādreizējās 
muzeja vadītājas Anastasija Celma un  
S. Vilde. Projekta mērķis ir apkopot infor-
māciju par BUB, formējumiem, vienībām 
un posteņiem, kam ir ugunsdzēsēju mašī-
nas un kas dodas uz izsaukumiem. – Ko-
pumā situācija valstī ir diezgan bēdīga. 
Latvijā ir vietas, kur tuvumā nav neviena 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteņa. Jācer, 
ka nākotnē valsts vairāk domās par brīv-
prātīgajiem un tas nebūs tikai sirds darbs, 
bet tiks atbalstīts arī finansiāli, – teic mu-
zeja vadītāja. Spilgts piemērs esot Ainažu 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kuriem tā arī 
nav izdevies piesaistīt līdzekļus piemērotu 
telpu izveidei, nemaz jau nerunājot par at-
līdzību, ko šie cilvēki būtu pelnījuši. – Tik-
pat sāpīgs ir jautājums par muzeja ēkas 
jumtu, ko nepieciešams atjaunot. Kā jau 
visi zinām, ar līdzekļiem šobrīd nav vieg-
li, bet cerams, ka tuvākajā nākotnē tomēr 
izdosies iegūt atbalstu uzlabojumu veik-
šanai. Noteikti liels paldies pašvaldībai 
par šovasar uzlieto asfaltu, kas ļoti uzlabo 
vizuālo skatu, apmeklētāju piebraukšanas 
iespējas, invalīdu iekļūšanu muzejā un, 
protams, atvieglo ugunsdzēsēju piekļūša-
nu depo telpām,– teic sarunbiedres. 

Ivitas RENCES teksts un foto

Ainažu Ugunsdzēsības 
muzeja jaunā vadītāja Līva 

Aizsila ir pārliecināta, kā 
jāuztur un jāsaglabā gan 
vēsturiskais mantojums, 

gan arī jāpiestrādā pie 
projektiem un līdzekļu 

piesaistes turpmākai 
muzeja attīstībai

Latvijas 
Uguns dzēsības 
muzeja ceļojošā 
izstāde Cilvēka 
elpceļu 
aizsarg līdzekļu 
evolūcija 
aplūkojama 
muzeja 2. stāvā

  Mazā piejūras pilsētiņa Ainaži zināma 
ne tikai kā Latvijas jūrniecības šūpulis, 
bet pirms 30 gadiem te izveidots arī Aina-
žu Ugunsdzēsības muzejs. Kopā ar Brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB) tas 
darbojas nelielajā, vairāk nekā 100 gadu 
vecajā ēkā – Maller mājā. Agrāk tā biju-
si dzīvojamā ēka, bet vēlāk uzdāvināta 
muzejam mūžīgai lietošanai. Muzeja di-
binātāji ir toreizējās BUB priekšsēdētājs 
Osvalds Bērziņš un viņa sieva, skolotāja 
Ilga Bērziņa. Vēstures fakti liecina, ka 
tā oficiālais dibināšanas datums ir 1992. 
gada 15. janvārī. Kopš tā laika apkopo-
ti, saglabāti un apmeklētajiem izstādīti 
daudzi ar ugunsdzēsības vēsturi saistītie 
dokumenti un priekšmeti. 

Projektu finansē 
Mediju atbalsta 
fonds no Latvijas 
valsts budžeta 
līdzekļiem.

Par publikācijas saturu atbild projekta 
īstenotāja – SIA «Izdevniecība Auseklis».
Projekta Nr. 2022.LV/RMA/44

http://www.cipsi.lv
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Kas man ir 
Latvija

Ozolaines pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkne 
Adele ĶĪLE (6 gadi): 
– Latvija ir mūsu valsts, 
mūsu zeme. Man tā ir sva-
rīga valsts, kurai dzimšanas 
dienā novēlu labu uzvedību, 
balonus, ražu un veselīgu 
ēdienu.

Svētupes muižas pārvaldnieks Aldis GUSĀROVS: 
– Man kā uzņēmējam svarīgi, cik nu iespējams, 
sakārtot mūsu zemi, atjaunot mājas un citas būves, 
ko cēluši mūsu senči, tādējādi izrādot cieņu viņiem 
un viņu darbam. Turklāt būtiski nodot šo mantojumu 
nākamajām paaudzēm!

Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēknis Raimonds 
VĀRAVS (5 gadi): 
– Tā ir tāda zeme kosmosā, kur 
dzīvo cilvēki. Laba, mīļa un 
smuka zeme, kur katrs gadalaiks 
ir smuks. Latvijai novēlu daudz 
labu dienu, lai viss būtu labi.

Zemnieku saimniecības 
 Robežnieki īpašnieki Sandris 
un Ieva EIZENBERGI:
– Mūsu ģimenes un zemnie-
ku saimniecības kolektīva 
latvisko garu un patriotismu 
vislabāk raksturo Jura Alunāna 
dzejas rindas: 
Nevis slinkojot un pūstot,
Tautu labā godā ceļ.
Nē, pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ!
Vēlam Latvijai un visiem tās 
iedzīvotājiem rast sirdsmieru, 
prāta skaidrību un līdzcietību.

Salacgrīvas vidusskolas 9. klases 
audzēknis Adrians GINTERS: 
– Latvija ir manas mājas. Šeit es 
jūtos gaidīts, vajadzīgs. Esmu 
laimīgs, pateicīgs, ka varu dzīvot 
brīvā Latvijā un runāt latviešu 
valodā. Šī iemesla dēļ es cenšos ar 
savu rīcību, ar saviem darbiem dot 
Latvijai mazumiņu no sevis, lai šo 
burvīgo valsti vēl uzlabotu.

Alojas apvienības pārvaldes 
vadītājs Jānis STRAUTS: 
– Citēšu Kronvaldu Ati: 
“Mosties, celies un strādā!”. 
Šie trīs vārdi pauž to, ko 
šobrīd visvairāk vēlos novēlēt 
Latvijai, līdzcilvēkiem un sev.

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas  skolotāja 
Modra PUTNA: 
– Imants Ziedonis ir rakstījis: – Pa labi un pa kreisi 
ir Latvija. Mēs esam ar eņģeļiem, suņiem un vēstures 
varoņiem. Par to es sapņoju. Un lai mēs viens otru 
netraucējam, ne varoņi suņus, ne suņi eņģeļus. Par to 
es sapņoju. Ka es eju brīvi. Es zinu, ka savtīgi, bet es 
saku: es gribu brīvi iet. Laikā, kas atvēlēts vien man. 
Un lai apkārt ir Latvija. Tieši tik vienkārši. Latvija  
ir daļa no manas identitātes. Bez pretstatījuma –  
zeme, valsts. Abas līdzsvarā un vienlīdz svarīgas. 
Latvijas ainava un Latvijas cilvēki. Neparastums un 
vienmuļīgums. Mainīgums nemainoties. Pamīšus. 
Atkal un atkal no jauna. Nu kaut vai šīs vasaras sešu 
pupuķu ierinda uz elektrības drāts, košajiem ceku-
liem uzmirdzot pret dzidrajām pēcjāņu debesīm, vai 
šodienas koku grafiskais tīklojums novembra miglas 
aizplīvurotajā dūmakā. Ar klātesošiem karogiem. Un 
cilvēkiem. Tā es izjūtu Latviju. Spēks un maigums. 
Un distance. Un brīvība.
Lai nepietrūkst!

Staiceles makšķernieku 
biedrības Ūdensroze valdes 
pārstāvis Jurģis STRAUME: 
– Latvija ir mūsu visu dzim-
tene, viena no skaistākajām 
un labākajām vietām pasaulē. 
Vēlu, lai mūsu valsts valdība 
strādātu iedzīvotāju labā, 
nevis rūpētos tikai par savām 
kabatām!

Limbažu kultūras nama deju 
kolektīvu Sagša un Saktiņa  
 vadītāja Ineta INdRIKSONE:
– Latvija – manas mājas. Lepo-
jos, ka esmu latviete. Lepojos 
ar mūsu tautas bagāto kultūras 
mantojumu. Lepojos ar talan-
tīgiem un fantastiskiem cilvē-
kiem. Man Latvija ir skaistākā 
vieta pasaulē, kur dzīvot!

Mednieku kolektīva 
Lēdurga vadītājs  
Aigars LEGZdIŅŠ: 
– Latvija man nozīmē 
mājas, ģimeni, draugus, 
citus tuvos cilvēkus.  
18. novembrī turpināsim 
tradīciju – kolektīva 
biedri kopā ar ģimenēm, 
radiem, draugiem dosi-
mies kopējās medībās. 
Vēlu, lai pie mums 
viss mierīgi, lai mūsu 
zemei un cilvēkiem nav 
jāpiedzīvo tas, kas šobrīd 
notiek Ukrainā!Limbažu pensionāru biedrības 

 vadītāja Sandra BRIKMANE: 
– Mīlestība pret savu zemi man ir 
ieaudzināta, tāpēc 18. novembris ir 
ļoti svarīgs. Man bija brīnišķīgs vec-
tēvs – liels Latvijas patriots. Bērnībā 
bija grūti saprast, kāpēc viņš visu 
laiku cerēja un gaidīja, ka Latvija 
atkal kļūs brīva. Viņš pats to diemžēl 
nepieredzēja, bet līdz ar 1990. gada 
4. maija deklarāciju viņa sapnis bija 
piepildījies. Latvijai novēlu pastāvēt 
vēl ļoti ilgi, bet latviešiem mīlēt savu 
dzimteni, būt vienotiem un vairāk 
turēties kopā. Tāpat kā šobrīd to dara 
ukraiņi, kuri cīnās par savu valsti. Gintas AŽUKAS un 

Agņa šMITA foto
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Sludinājumi
Reklāmas
Līdzjūtības
Apsveikumi

Abonē «Ausekli» šodien, 
lasi pēc divām darba dienām!

Limbažos,
Klostera 4a
(poliklīnikas
iekšpagalmā),
tālr. 20221826.
n  Spectransporta 
  izsaukums  pilsētā uz morgu
  visu diennakti – 29138148 
  Par brīvu.
n  Apbedīšanas pakalpojums, piederumi, 
  morgs (komplekts – no 595 EUR). 
  Precīzāku informāciju sniegsim birojā.
n  Kremācijas pakalpojuma 
  organizēšana.
n  Apbedīšanas pakalpojumu 
  konsultējam arī attālināti vai 
  izbraucam pie klienta dzīves vietā.
n  Pensijas un dokumentu formēšana.

PIEDĀvĀJaM aTLaIDI
pansionātā mirušo  
piederīgajiem par pakalpojumu 
Limbažu novadā
n  transporta pakalpojumam, 
  piederumiem;
n  diennakts uzglabāšanai, morga 
  pakalpojumam.
n  maznodrošinātajiem apbedīšanas 
  pakalpojumu komplekts Limbažos – 
  no 500 EUR.

Apbedīšanas birojs  
Limbažu novadā

«Alia&Co 8»
(Apbedītāju asociācijas biedrs)

Līdzjūtības
  Skumjās esam kopā ar tuvi-
niekiem, no JĀŅA SAULĪŠA atva-
doties.

Korģenes skolas 
klasesbiedri

   
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

(V. Grenkovs)
  Skumju brīdī esam kopā ar 
mūsu kolēģi LĪGU PUTNIŅU, tē-
vu mūžībā pavadot.

Alojas pilsētas PII «Auseklītis» 
kolektīvs

   
Es tagad aizeju, bet ne jau prom, –
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

(M. Zviedre)
  Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
DITAI LEMBERTAI, māti mūžībā 
pavadot.

VSIA «Bērnu psihoneiroloģiskā 
slimnīca «Ainaži»» kolektīvs

Nošalc vēsma: 
  – Mierīga lai dusa,
Lai tev viegla 
  Tēvu zemes smilts!
       (L. Pēlmanis)

Mūžībā aizgājis
JĀNIS LĪCIS

(1946. 21.I–2022. 14. XI).
Atvadīsimies sestdien, 19. no-
vembrī, pl. 12 Katrīnas kapličā 
Viļķenē.

Sieva

   
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst;
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.

(A. Straube)
  Skumju brīdī esam kopā ar 
 DITU un viņas tuviniekiem, no 
mātes atvadoties.

Ainažu psihoneiroloģiskās 
slimnīcas saimnieciskās daļas 

kolektīvs

Sagaidījām Limbažu 
basketbolistu uzvaru
  Trešajā kārtā OC Limbaži 
basketbolisti Ramirent Nacionā-
lās basketbola līgas spēlē savā 
laukumā tikās ar RTU komandu. 
Iepriekšējās sezonās limbažnieki 
spējuši uzvarēt pretiniekus. Šo-
gad komandā arī padaudz jaunu 
spēlētāju. Vai laukuma saimnie-
kiem izdosies tikt pie kārotās uz-
varas?
  Limbažnieku treneris A. Cī-
rulis spēli iesākt uzticēja P. Pen-
kam, V. Veinbergam, I. Immeram, 
J. Katlapam un E. Barbejam. Ko-
mandām pirmie uzbrukumi ne-
veiksmīgi. Rezultātu spēlē atklā-
ja V. Veinbergs, realizējot vienu 
no diviem soda metieniem. Stu-
denti nākamajā uzbrukumā guva 
pirmo grozu. V. Veinbergs rezul-
tātu izlīdzināja, realizējot vienu 
sodiņu. P. Penka atguva vadību 
mājniekiem – 4:2. Rīdziniekiem 
nesekmējās ar uzbrukumu noslē-
dzošo metienu precizitāti. Lim-
bažniekiem tā bija labāka un ļāva 
palēnām atrauties. V. Veinbergs 
guva savu pirmo grozu spēlē – 
6:2. E. Barbejs 4. minūtē iemeta 
pirmo trejaci laukuma saimnie-
kiem, un 9:2. Arī tās beigās vie-
siem bumba iekrita grozā – 9:4. 
Pārliecinoši uzbrukumu galotnēs 
spēlēja V. Veinbergs. Viņam atkal 
sekmīgs metiens – 11:4. Uz mai-
ņu laukumā uznāca J. Kliesmets. 
Maiņa veiksmīga, jo pēc īsa brī-
tiņa Jānis uzņēmās mest trejaci. 
Tas bija precīzs – 14:4. Pretinieki 
arvien vēl netika pie punktiem. 
Nākamo uzbrukumu J. Kliesmets 
atkal pabeidza ar trīnīti – 17:4. 

Pie groza guvuma studenti tika 
8. minūtes beigās. V. Veinbergs 
turpināja spēlēt rezultatīvi. Viņš 
panāca 21:6. Pēc 1. ceturtdaļas – 
21:8 OC Limbaži labā. 
  Otro ceturtdaļu laukuma 
saimnieki iesāka ar kļūdu, bet 
rīdzinieku metienu nobloķēja  
I. Immers. 12. minūtē viesi veica 
pirmo sekmīgo metienu. Tikai  
13. minūtē pie tāda tika lim-
bažnieki. Tas izdevās J. Blodo- 
nam – 23:10. Limbažniekiem ar 
trīspunktnieku atzīmējās G. Zle-
mets – 26:10. V. Veinbergam at-
kal trejacis 15. minūtē – 29:10.  
V. Veinbergs palielināja savu pun-
ktu skaitu līdz 31:10, vēlāk viņam 
arī trejacis. Limbažniekiem lielā-
kais pārsvars spēlē – 34:10. Tikai 
17. minūtē pretiniekiem izdevās 
palielināt savu punktu skaitu, rea-
lizējot trīs soda metienus. Māj-
niekiem pie saviem punktiem tika 
S. Simsons. Viņam groza guvums 
un vēlāk arī trīnītis – 36:16. Ga-
lotni ceturtdaļas beigās koman-
das nospēlēja visai līdzīgi. Abām 
komandām divi gūtie grozi. Taču  
V. Veinbergam tas bija trejacis. 
Pēc pirmā puslaika OC Limbaži 
vadībā ar 41:20.
  Trešās ceturtdaļas sākums la-
bāks studentiem, jo viņiem bei-
dzot sāka padoties precīzi me-
tieni. Turpināja uguņot V. Vein-
bergs, viņam kārtējais trejacis, 
un 44:22. Pēc mājnieku kļūmēm 
viesi tika pie diviem precīziem 
metieniem. Sekoja kārtējais trij-
nieks V. Veinbergam. 15. minū-
tē tablo rādīja 47:33. Drīz krīze 

metienu precizitātē piemeklēja 
mājniekus. Studenti nedaudz at-
kal pievilka – 47:37. Pateicoties 
veiksmīgai V. Veinberga darbībai 
uzbrukumu beigās, 17. minūtē 
rezultāts pieauga līdz 52:39 lim-
bažnieku labā. Kā punktu gūša-
nas mašīna turpināja darboties  
V. Veinbergs – viņam divi reali-
zēti sodiņi un groza guvums. Sa-
vu artavu pielika arī S. Simsons. 
Pēc trešās ceturtdaļas – 59:46 
limbažnieku labā.
  Pēdējā ceturtdaļā komandas 
punktus guva visai līdzīgi. Tās 
sākumā A. Cīrulis ļāva atvilkt el-
pu V. Veinbergam, kurš jau bija 
guvis 35 punktus, no tiem septi-
ņi trejači. Mūsējie pirmie guva 
grozu pēc S. Simsona metiena. 
33. minūtē trīnītis J. Katlapam – 
64:47. S. Simsons panāca 66:52. 
Pietika nedaudz kļūdīties, un  
37. minūtē jau 66:56. Labi, ka 
krīzi izdevās pārvarēt pēc I. Im-
mera metiena – 68:56. Maču 
galotni veiksmīgāk aizvadīja 
mūsējie. Pēdējā minūtē pie precī-
ziem metieniem tika P. Penka un  
E. Barbejs – 74:59. Tas ir arī 
spēles beigu rezultāts. Beidzot 
sagaidīta pirmā uzvara! Cerēsim, 
ka tā uzlabos limbažnieku omu 
un sparu nākamajās spēlēs.
  OC Limbaži komandai ša-
jā spēlē punktus guva V. Vein-
bergs – 35 (7), S. Simsons – 8,  
J. Kliesmets – 6 (2), I. Immers – 6,  
E. Barbejs – 5 (1), J. Blodons,  
P. Penka – abi pa 4, J. Katlaps un 
G. Zlemets – abi pa 3 (1).

Dainis KRŪMS

Izmanto 
energoefektīvas 
ierīces
  Elektroenerģijas ražošana ra-
da otru lielāko siltumnīcefekta 
gāzu emisiju daļu, tāpēc patērē-
tājiem jāizvēlas videi draudzīgā-
kas veļas mazgājamās mašīnas 
un žāvētāji. Izmantojot karsto 
ūdeni veļas mazgāšanas cikla 
laikā, tiek patērēts ievērojams 
enerģijas daudzums. Karstā 
mazgāšanas cikla laikā aptuve-
ni 75% nepieciešamās enerģijas 
tiek izlietoti ūdens uzsildīšanai. 
Lai samazinātu patērētās enerģi-
jas daudzumu, ieteicams izvēlē-
ties auksto mazgāšanas ciklu vai 
citus optimizētus iestatījumus 
zemākā temperatūrā.
  Vēl viens veids, kā, mazgājot 
veļu, samazināt patērētās ener-
ģijas daudzumu un elektrības 
rēķinu, ir samazināt mazgāšanas 
laiku. QuickDrive™ tehnoloģija 
ļauj samazināt mazgāšanas cikla 
laiku līdz pat 50% un enerģijas 
patēriņu par 20%, nemazinot 
tīrīšanas veiktspēju. Ar šo re-
žīmu veļu iespējams izmazgāt  
39 minūtēs. Steidzīgajiem node-
rēs Quick Wash programma, ar 
kuras palīdzību drēbes būs tīras 
jau 15 minūtēs. Programma īpa-
ši piemērota apģērbiem, kas nav 
pārlieku netīri.
  Pateicoties Samsung izstrā-
dātajai EcoBubble™ tehnoloģi-
jai, efektīva apģērbu mazgāšana 
iespējama arī vēsā ūdenī. Maz-
gājot veļu arī 20 grādu tempe-
ratūrā, tehnoloģija efektīvi iz-
šķīdinās mazgāšanas līdzekli, 
sajaucot to ar gaisu un ūdeni, 
lai radītu burbuļus, kas rūpīgi 
iesūksies audumā un iztīrīs pat 
iestāvējušos traipus. Savukārt, 
ja pēcāk tiek lietots žāvētājs, 
apģērbs tiks arī dezinficēts, iz-
nīcinot alergēnus un samazinot 
alerģiskas reakcijas. Īpaši ener-

goefektīvi būs žāvētāji, kas iz-
manto siltumsūkņa tehnoloģiju. 
Šāda tipa ierīcēs gaisa sildīšanai 
elektrības vietā vairākkārt tiek 
izmantota dzesējošā viela un sil-
tais gaiss. Tādējādi nevajag lieki 
tērēt resursus un elektroenerģi-
ju.

Samazini ūdens  
un mazgājamā 
līdzekļa patēriņu
  Daudzi veļas mazgāšanas lī-
dzekļi satur mazas plastmasas 
daļiņas jeb mikroplastmasu. 
Tāpēc, mazgājot veļu, jāizman-
to tikai nepieciešamais maz-
gāšanas līdzekļa daudzums. AI 
Wash funkcija, izmantojot četru 
dažādu veidu sensorus, ļaus au-
tomātiski noteikt veļas svaru un 
aprēķinās nepieciešamo ūdens 
un mazgāšanas līdzekļa apjomu. 
Pateicoties mākslīgā intelekta 
funkcijai, mazgāšanas laikā sen-
sors uzraudzīs apģērbu tīrības 
pakāpi un pēc nepieciešamības 
pielāgos mazgāšanas līdzekļa 
daudzumu, mainīs vai paildzinās 
mazgāšanas režīmu.

Izvēlies jaunākās 
paaudzes ierīces, 
kas ilgi kalpos
  Pēdējais padoms, lai padarītu 
ikdienas ieradumus videi drau-
dzīgākus, ir izvēlēties sadzīves 
tehnikas ierīces, kas kalpos ilgi. 
Vadošo sadzīves tehnikas ražo-
tāju ierīces paredzētas ilgstošai 
lietošanai – gan tām, gan to deta-
ļām ir pat 10 gadu garantija. Pie-
vērsiet uzmanību arī energomar-
ķējumam. Ja iekārtai ir augstāka 
energoefektivitātes klase, savā 
darbības laikā tā atstās mazāku 
ietekmi uz vidi, kā arī ļaus ietau-
pīt.

Līga BiTE, 
Samsung Electronics Baltics 

Kā mazgāt un 
žāvēt veļu videi 
draudzīgā veidā

  Ražotāji nemitīgi attīsta savu produktu klāstu, lai patērētājiem 
piedāvātu ilgtspējīgus un videi draudzīgus produktus. Taču arī no 
patērētāju rīcības un ikdienas paradumiem atkarīgs, cik atbildīgi 
tiek tērēti resursi un kādu iespaidu uz vidi atstāj viņu rīcība. Pie-
mēram, lielākā daļa mājsaimniecību regulāri izmanto veļas mazgā-
jamās mašīnas un žāvētājus, patērējot nozīmīgus ūdens un elektrī-
bas resursus. Ja veļa tiek mazgāta 30 nevis 60 grādu temperatūrā, 
enerģijas patēriņš samazinās par 60%. Ievērojot pāris vienkāršu 
padomu, arī veļu iespējams mazgāt dabai saudzīgā veidā.
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Piedāvā darbu

Iznāk otrdienās,
trešdienās un piektdienās
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ZIEMAS RIEPAS ZIEMAS RIEPAS
SIA «VIESULIS PLUS»

Limbažos, Ganību ielā 6, tālr. 29409733

Ziemas un M+S riepas
  jaunas, atjaunotas, lietotas.
  Lielākā riepu izvēle Vidzemē  (4000 gab.);
  lietie un dzelzs diski.

Pērkot riepas pie mums, 
montāža-balansēšana bez maksas.

Abonēt ir lētāk nekā pirkt!

Abonēšanas 
periods

fiziskām 
personām pensionāriem juridiskām 

personām
1  mēnesis 7,50 € 7 € 10 €
3  mēneši 22,50 € 21 € 30 €
6  mēneši 45 € 42 € 60 €
12  mēneši 90 € 84 € 120 €
e-laikraksts 5 € mēnesī

Abonēšanas cenas 2023. gadam!

Krodziņš  
«Raganas ķēķis»
Krimuldas pag., Raganā,

aicina darbā
l  trauku mazgātāju;
l  kasieri-pārdevēju.

Kontakttālrunis: 29117021
CV sūtīt uz e-pastu

raganaskekis@balticom.lv.

«LIGNuM LaTvIJa»
Uzticama mežu iegāde.

Pērk meža īpašumus, 
cirsmas, lauksaimniecības zemes.

Tūlītēja un godīga samaksa par mežu.
Ātra un precīza novērtēšana.

Vienkāršs pārdošanas process.
Cilvēcīga sadarbība.

Pārdod mežu profesionāļiem, liec mežu savā lietā.

Tālr. 29289878.

21. novembrī plkst. 14
Limbažu novada domes

administratīvās ēkas lielajā zālē

Limbažu pensionāru biedrības
biedru sanāksme.

Tiksimies ar kādreizējo limbažnieci, tagad
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktori Ventu Koceri

un laikraksta «Auseklis» žurnālistiem.

Limbažu pensionāru biedrības valde

Alojas pasta nodaļa aicina darbā
pastnieku/-ci automobiļa vadītāju

(ar savu personīgo auto) 
Piedāvājam:
  l  darba algu 580–660 EUR (bruto) + 
    algas mainīgo daļu;
  l  degvielas atmaksu;
  l  amortizācijas izmaksu kompensāciju;
  l  obligātās veselības pārbaudes atmaksu;
  l  veselības apdrošināšanas polisi 
    pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem.

 Raksti vai zvani: cv@pasts.lv, 25700006.

Dažādi

Pārdod

Skaistumkopšanas
salonā Umurgā

n  izīrē manikīra, pedikīra 
  darba vietu,

kontakttālr. 26480321;
n  klientus pieņem 
  kosmētiķe Linda,

iepriekš pieteikties 
pa tālr. 22413265;

n  friziera pakalpojumus 
sniedz pēc pieraksta 

pa tālr. 26450333.

Friziere atbrauks pie jums uz mā-
jām. Tālr. 29634268.
Izgriež zarus ābelēm. Tālr. 
26746405.
Bīstamo koku zāģēšana bez pa-
cēlāja pie ēkām, vadiem. Veido 
kokaugu vainagus un stipri-
na  ar drošības sistēmām. Tālr. 
27833107.
Elektriķa pakalpojumi. Tālr. 
27415596.

Z.s. «Straumēni» pārdos KARPAS 
18. novembrī 9.30 Salacgrīvas tir-
gū, 11.00 Ainažos, 12.00 Staicelē, 
12.40 Alojā, 13.10 Puikulē, 13.40 
Pociemā. Tālr. 26343129.
Pārdod remontējamu vienistabas 
dzīvokli Limbažos (Sporta ielā 10). 
Tālr. 25924510.
Limbažos  steidzami pārdod  lētu 
vienistabas dzīvokli ar malkas ap-
kuri. Tālr. 29105428.
Pārdod māju Valmierā, A. Upīša 
ielā 37B. Cena – 194 000 EUR. 
Tālr. 29416121.
Pārdod siltumnīcu. Tālr. 26211050.
Pārdod metāla jumtus un notek-
sistēmas no ražotāja. Cena no 
7,50 EUR/m². Tālr. 28653076.
VISA VEIDA AUTOSTIKLI, TO 
UZSTĀDĪŠANA. Plaisu, iesitumu 
remonts. Tālr. 20000018.
Pārdod granti, smilti, melnzemi. 
Varam piegādāt. Tālr. 26524671.
Pārdod dažādus zāģmateriālus. 
Iespējama piegāde. Tālr. 26524671.
Pārdod dažāda veida briketes ar 
piegādi. Tālr. 26181146.
Pārdod 1 m un skaldītu malku ar 
piegādi. Tālr. 26181146.
Pārdod 1 m lapkoku malku ar pie-
gādi. Tālr. 29465406.
Pārdod 3 m lapkoku malku ar pie-
gādi. Tālr. 29147097.
Pārdod skaldītu malku. Tālr. 
29197566.
Pārdod skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 25611295.
Pārdod sausu malku, ir arī maisos. 
Tālr. 29197566.
Pārdod sausu alkšņa malku mai-
sos. Tālr. 26410245.
Pārdod sausu skaldītu malku mai-
sos ar piegādi. Tālr. 29621474.
Jauki kucēni meklē mīļus saim-
niekus. Tālr. 26497822.

Meklējam aprūpētāju 72 gadu 
vecai, gulošai sievietei Limbažos. 
Zvanīt – 26551026.

Sertificēts taksators 
profesionāli izgatavos 

inventarizācijas lietu jūsu mežam! 
Cena 60 EUR!

Piedāvājam arī:
l  mežaudzes novērtēšanu;
l  cirsmu dokumentācijas sagatavošanu;
l  īpašuma robežu, kupicu ierīkošanu un 
  atjaunošanu;
l  bezmaksas konsultācijas.

Tālr. 29001830. 
Strādājam visā Latvijā!

ç  pērk apaļkokus, 
  cirsmas, meža īpašumus;
ç  mežizstrāde;
ç  mežsaimniecība;
ç  kokmateriālu transports.

Tālr. 29491494.
anita@mezabirojs.lv

JUMS IR MEŽS?
VAJAG NAUDU?

ATRADĪŠU RISINĀJUMU 
TIEŠI JUMS!

Tālr. 29227712.

SIA «AIBI» iepērk 
liellopus, jaunlopus,  

jērus, zirgus.
Iepērkam arī bioloģiskos lopus.

Samaksa tūlītēja.

Tālr. 20238990.

Z.s. «Kalnpierbes»
iepērk

mājlopus.
Tālr. 29497789.

SIA «Lauku Miesnieks»
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132.

Pērk

SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk liellopus, zirgus,

jaunlopus, aitas.
Svari. Samaksa tūlītēja.

Tālr. 28761515.

Pērk vecos, nevajadzīgos auto. 
Auto evakuācija. Tālr. 29510510.
Pērk izcirstus mežus  
(3000 EUR/ha). Tālr. 28282021. 
Latvijas investīciju fonds pērk par 
augstām cenām meža īpašumus. 
Tālr. 26411450.
Vietējais uzņēmums pērk lielas me-
ža platības: izcirtumus, jaunau-
dzes un briestaudzes. Augstākās 
cenas! Tālr. 29001830.
Par augstākajām cenām pērk cir-
smas un mežus. Izstrādājam un 
atjaunojam. Tālr. 26400185.

Bīriņu Pils restorāns
ir izpelnījies klientu atzinību 
un pieprasījums aug, tāpēc 

aicinām restorāna komandai 
piebiedroties vēl vienu 

pavâru.
l  Pieejams dzīvoklis, ja nepieciešams,
l  konkurētspējīga samaksa.

Ar prieku gaidīsim jaunā kolēģa 
pieteikumu – tālr. 29416661 vai 

solvita@birinupils.lv

Ieeja bez maksas


