
Nēģu dienas krosā dalībnieku netrūka
	 	Sestdien	 Salacgrīvas	 novadā	
notiekošās	tradicionālās	Nēģu	die-
nas	norises	papildināja	jauns	pasā-
kums	–	Nēģu	kross. Tam	starts	bija	
pulksten	 11	 pie	 brīvdienu	 mājām	
Vējavas. 
	 	Sporta	 un	 atpūtas	 kompleksa	
Zvejnieku parks metodiķe	 Mārīte	
Jankovska	 ar	 sacensību	 norisi	 ir	
apmierināta.	 Sākumā	 gan	 bijušas	
bažas	par	 to,	 kāda	būs	 interese,	 –	
galu	galā	šāds	kross	notika	pirmo	
reizi.	 Izrādījās,	 ka	 ar	 dalību	 viss	
bija	 kārtībā	 –	 pieteicās	 65	 dažā-
du	 vecumu	 skrējēji,	 kuri	 bija	 ga-
tavi	 pievarēt	 gan	 īsos,	 gan	 garos	
maršrutus.	 Saņemtas	 pozitīvas	
atsauksmes,	 ka	 paticis	 izveidotais	
maršruts,	 sevišķi	 to	 uzsvēruši	 tie,	
kuri	aizskrēja	 līdz	pat	Salacas	nē-
ģu	 tačiem	 un	 atpakaļ.	 –	 Viņi ļoti 
priecājās par trasi – priežu mežs, 
upe, jūra, skaists rudens, – stāsta	
M.	 Jankovska.	Skrējēji	 atzinuši,	 ka,	 bau-
dot	pasakaino	ainavu,	gandrīz	apmaldīju-
šies,	 jo	ne	 jau	 trases	marķējums	bija	 tas,	
ko	meklēja	acis…	
  Zvejnieku parka kolektīvam	–	M.	Jan-
kovskai,	Kristapam	un	Baibai	Močāniem	
un	 Mārim	 Bergšteinam,	 kuri	 maršrutus	
veidoja,	 par	 to,	 protams,	 gandarījums.	
Distance	 pārbaudīta,	 nākamgad	 sacensī-
bas	varēs	jau	reklamēt	plašāk,	publicēt	in-
formāciju	 ne	 tikai	 novada	mājaslapā,	 bet	
vietnēs,	kurās	skrējēji	meklē	jaunus	izaici-
nājumus.	Dalībnieki	apstiprinājuši,	ka	tie,	

kuriem	patīk	skriet	pa	ainaviskām	vietām,	
varētu	gribēt	sezonu	pagarināt	Salacgrīvas	
novadā,	jo	taku	skrējiens	Stirnu buks līdz	
Nēģu	dienai	ir	noslēdzies.	Nēģu	krosam	ir	
nākotne!	
	 	Distances	 bija	 piemērotas	 dažāda	 ve-
cuma	un	rūdījuma	skrējējiem.	Jaunākie	–	
līdz	 12	 gadu	 vecumam	 –	 izvēlējās	 2	 km	
distanci	 pa	 Lauteru	 meža	 takām.	 Starp	
meitenēm	ātrākā	bija	Melānija	Zālīte,	Eli-
se	Burdikova	un	Emīlija	Goba,	zēniem	–	
Klāvs	Paukšēns,	Kristians	Bērziņš	un	To-
mass	Tomsons.	Pieaugušajiem,	kuri	skrēja	

10	km	distanci,	ātrākās	dāmu	konkurencē	
bija	Jolanta	Liepiņa,	Gundega	Heidingere	
un	Dace	Vērpēja,	vīriem	–	Mārtiņš	Zem-
turis,	Artūrs	Sestulis	un	Adrians	Kalniņš.	
Jāpiebilst,	ka	J.	Liepiņa	un	G.	Heidingere	
noskrēja	arī	visus	dalībniekus	vīriešus.	No	
dāmām	21	km	distanci	skrēja	tikai	piecas,	
ātrākās	no	viņām	bija	Anita	Čuhnova,	Ilo-
na	Balode	un	Inta	Zīriuse.	Vīru	konkuren-
cē	pirmās	trīs	vietas	izcīnīja	Mareks	Zālī-
tis,	Aleksis	Borozdins	un	Jānis	Kalniņš.	
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Latvijā
t 28.  oktobrī  Latvijā  un  daudzviet citur  pasaulē  notiks  pāreja  no  va-
saras laika. Latvijā	tas	notiks	svētdien,	 
plkst.	 4,	 pulksteņa	 rādītājus	 pagriežot	
vienu	 stundu	 atpakaļ.	 Pāreja	 uz	 vasaras	
laiku	atkal	notiks	nākamā	gada	31.	martā.

t Otrdien  vienotā  platībmaksājuma avansu  Lauku  atbalsta  dienests 
(LAD)  izmaksāja  rekordlielam  lauk-
saimnieku  skaitam  –  36  000  klientu. 
Kopējā	 izmaksātā	 summa	 16.	 oktobrī	
bija	 vairāk	 nekā	 58	miljoni	 eiro.	 Šis	 ir	
pirmais	gads,	kad	maksājums	tik	lielam	
lauksaimnieku	 skaitam	 veikts	 tik	 ātri.	
Pirms	gada	klienti	 šo	maksājumu	 saņē-
ma	līdz	oktobra	beigām.	Panākt	šādu	iz-
rāvienu	bijis	 iespējams,	 jo	LAD	būtiski	
pilnveidojis	savu	darbu	un	daļu	procesu	
automatizējis.

t Starptautiskajā  lidostā  Rīga šo-
gad  deviņos  mēnešos  apkalpoti  

5,382  miljoni  pasažieru,  kas  ir  par 
16,8%  vairāk  nekā  2017. gada  attie-
cīgajā periodā. Tostarp	pagājušomēnes	
lidostā	 apkalpoja	 660	 552	 pasažierus,	
kas	 ir	 pieaugums	 par	 15,9%	 salīdzinā-
jumā	 ar	 pērno	 septembri.	 Rīgas	 lidosta	 
2018.	gada	deviņos	mēnešos	apkalpojusi	
63	292	lidojumus,	kas	ir	par	13,2%	vai-
rāk	nekā	pērn	attiecīgajā	periodā,	tostarp	
septembrī	7563	lidojumus,	kas	salīdzinā-
jumā	ar	pagājušā	gada	attiecīgo	mēnesi	
ir	 par	 9,9%	vairāk.	Tāpat	 lidostā	 šogad	
deviņos	mēnešos	pārkrāva	20	796	t	kra-
vu,	 kas	 ir	 par	 21,8%	 vairāk	 nekā	 gadu	
iepriekš.

t Latvijas Pasts  izdod  jau  trīs
padsmito pastmarku sērijā Latvijas 

bākas – uz tās redzama Engures nova-
da  Lapmežciema  pagasta  Ragaciema 
bāka,  kas  būvēta  1960. gadā.  Jaunās	
pastmarkas	 pirmās	 dienas	 zīmogošana	
paredzēta	šodien	Rīgas	50.	pasta	nodaļā. 
Pastmarka	izdota	150	000	eksemplāru	ti-
rāžā,	 tās	nominālvērtība	 ir	 0,64	€.	Līdz	
ar	 pastmarku	 izdota	 arī	 īpaša	 aploksne	
1000	eksemplāru	tirāžā.	Jauno	filatēlijas	
izdevumu	dizaina	 autore	 ir	māksliniece	
Arta	Ozola-Jaunarāja.

Pasaulē
t Viļņā  vakar  atklāts  modernās 

mākslas  muzejs,  kas  pēc  slave-
nā  amerikāņu  arhitekta  Daniela  Lī-
beskinda  projekta  uzcelts  savulaik 
populārā  kinoteātra  Lietuva  vietā.  
MO muzeja	 atklāšanu	 iezīmēs	 vairāk	
nekā	70	pasākumu	četru	diennakšu	garu-
mā,	kas	būs	adresēti	ne	tikai	pārliecinā-
tiem	mākslas	gardēžiem,	bet	arī	plašākai	
sabiedrībai.	Pirmajai	jaunā	muzeja	izstā-
dei	 dots	 nosaukums	Visa māksla ir par 
mums.	 Tajā	 pārstāvēts	 71	 mākslinieks	
ar	 346	darbiem	no	 laikmetīgās	mākslas	
kolekcionāra	Viktora	Butkus	un	viņa	sie-
vas	Danguoles	veidotās	privātkolekcijas.	
Izstāde	būs	apskatāma	līdz	nākamā	gada	
18.	februārim.	

t Ņujorkā  šajā  nedēļas  nogalē  nori-sinās  pirmais  Baltijas  valstu  filmu 
festivāls.	Tajā	tiks	izrādītas	18	jaunākās	
filmas	 no	 Latvijas,	 Igaunijas	 un	 Lietu-
vas.	 Šis	 ir	 viens	 no	 15	 starptautiskiem	
festivāliem,	 kuros	 Baltijas	 valstu	 kino	
centri	 sadarbojas,	 lai	 atzīmētu	 triju	val-
stu	simtgades.	

t Vienā  no  Stambulas  metro  staci-jām  sācis  darboties  automāts,  ar 
kura palīdzību par braucienu pilsētas 
sabiedriskajā  transportā  var  norēķi-
nāties, nododot tukšas plastmasas pu-
deles un skārdenes.	Automātā	jāievieto	
sabiedriskā	transporta	viedkarte	Istanbul 
Kart,	 kurā	 tiek	 ieskaitīta	 samaksa	 par	
automātā	 nodoto	 tukšo	 taru.	 Par	 vienu	
plastmasas	 pudeli	 atkarībā	 no	 lieluma	
var	saņemt	2–9	kurušus,	par	skārdeni	–	
7–9	kurušus	(1	Turcijas	lirā	=	100	kuru-
šu,	1	€	=	6,4	liras).	Brauciens	Stambulas	
sabiedriskajā	 transportā	 maksā	 2,60	 li-
ras.	Drīzumā	šādi	automāti	parādīsies	arī	
citās	Stambulas	metro	stacijās.

	 	Svētdien	Liepupes	pagasta	sporta	klubs	
(SK)	 Veixmes pie	 vietējās	 skolas	 atklā-
ja	 multifunkcionālo	 sporta	 laukumu.	 Tas	
tapis	 bijušajā	 hokeja	 laukumā.	Nomainot	
segumu,	laukums	piemērots	basketbolam,	
florbolam,	 tenisam	 un	 citiem	 sporta	 vei-
diem.	 Pārbetonētas	 un	 pārskrūvētas	 ap-
males,	 ielikti	 drošības	 nožogojuma	 stabi,	
uzstādīta	 sēta	 un	 renovēts	 bruģis.	 – Pēc 
septiņiem gadiem beidzot to paveicām, – 
gandarījumu	 pauda	 SK	 valdes	 priekšsē-
dētājs	 Aleksandrs	 Pavlovskis.	 Ar	 sporta	
laukuma	labiekārtošanas	projektu	Veixmes 
piedalījās	 biedrības	 Jūrkante izsludināta-
jā	konkursā	un	 ieguva	finansiālu	atbalstu	
no	Eiropas	Lauksaimniecības	fonda	lauku	
attīstībai.	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 pro-
jekta	 īstenošanai	 piešķīra	 līdzfinansēju- 
mu	 –	 10%	 no	 kopējām	 attiecināmajām	
izmaksām	jeb	19	829	eiro.	A.	Pavlovskis	
pastāstīja,	 ka	 laukums	 jau	 ir	 testēts	 flor-
bolā	pagasta	sporta	spēlēs.	Tāpat	notikuši	
futbola	mači	un	regulāri	–	teniss.	– Atsauk
smes labas.	Kamēr laukums vēl nebija no
dots ekspluatācijā, neafišējām to. Tagad 
novada	būvvalde	laukumu	ir	pieņēmusi.
	 	Laukuma	 labiekārtošana	 ritēja	 talku	

režīmā.	Atklāšanā	 novada	 domes	 izpild-
direktors	Andris	Zunde	bilda:	– Bija laba 
sajūta, kad redzējām, cik atsaucīgi strādā 
jaunieši. Tas nozīmē, ka viņi arī darbosies 
laukumā un uzmanīs to. A.	 Pavlovskis	
piebilda,	 ka	 segums	 prasa	 uzturēšanu	 un	
kopšanu,	 tādēļ	 laikā,	 kad	 laukumu	 neiz-
manto,	 tas	 ir	 slēgts.	 Viņš	 arī	 prātoja,	 ka	
ziemā	var	uzliet	ledu,	bet	jāpārdomā,	kā	to	
paveikt	iespējami	vienkāršāk.	Izpilddirek-
tors	 pastāstīja,	 ka	vēl	 ir	 paredzēts	 ierīkot	
laukuma	apgaismojumu	un	drenāžu.	Taču	
tas	būs	pašvaldības	projekts.	10	000	eiro	
apgaismojuma	ierīkošanai	jau	ir	piešķirti,	
un	projektu	varētu	īstenot	pavasarī.	Izpild-
direktors	piebilda,	ka	sporta	laukums	atro-
das	mitrā	apkārtnē.	– Ceļu fondā paredzēti 
līdzekļi līdzās esošās Mehanizācijas ielas 
remontam, kas ietver arī grāvja rakšanu, –  
viņš	stāstīja.	Ir	cerība,	ka	tas	notiks	jau	šo-
ruden,	un	grāvis,	 savācot	 lietavu	un	palu	
ūdeņus,	 lielā	 mērā	 problēmu,	 iespējams,	
jau	būs	novērsis.	
	 	Sporta	laukuma	atklāšanā	piedalījās	arī	
aktīvākie	 talkotāji.	 Klātesošie	 smēja,	 ka	
Juris	 Staģis	 tur	 esot	 pavadījis	 visu	 vasa-
ru.	– Paldies viņam un pārējiem, kuri pro

jektu atbalstīja ar savu darbu, finansiāli 
un ar tehniku – Kasparam Bitem, Arnim 
Skujam, Andrim Zundem, Kārlim Lieldie
nam un «Veixmes» jauniešiem, – uzskaitīja	 
A.	 Pavlovskis.	 Klātesošie,	 iztaujāti,	 ko	
viņi	 vēl	 vēlētos	 sporta	 attīstībā	 pagastā,	
uzsvēra,	ka	šajā	jomā	ir	divi	pozitīvi	virzī-
tājspēki	–	SK	Veixmes	Aleksandra	vadībā	
un	 pašvaldība,	 kas	 atbalsta	 biedrību.	 Sa-
runās	arī	izskanēja,	ka	vienmēr	var	gribēt	
vēl	vairāk.	Lielisks	āra	trenažieru	laukums	
ir	 redzēts	 Tukuma	 novada	 Irlavā.	 Tāds	
derētu	 arī	 liepupiešiem!	 Taču	 Veixmes 
biedri	 atzina,	 ka	 sporta	 dzīve	 pagastā	 jā-
saista	kontekstā	ar	skolu	un	jāņem	vērā	tās	
vēlmes.	Viņi	 pastāstīja,	 ka	 SK	 jau	 vairā-
kus	gadus	darbojas	tenisa	sekcija.	Ziemas	
sezonā	 ar	 skolas	 vadības	 pretimnākšanu	
treniņi	notiek	zālē.	Arī	nule	atklātajā	lau-
kumā	lielākoties	spēlē	tenisu	un	florbolu.	
Aleksandram	ir	ideja,	ka	tenisu	vajag	vai-
rāk	iefiltrēt	skolā.	Nodarboties	ar	bērniem	
piekritis	arī	uzrunātais	treneris.	Skolēniem	
sporta	bāze	būtu	pieejama	bez	maksas,	bet	
vecāki	varētu	piedalīties	ar	 līdzfinansēju-
mu	trenera	algošanai.	
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Liepupes pagastā atklāts 
multifunkcionālais sporta laukums

– Uzmanību, gatavību, starts! – pirmais Salacgrīvas Nēģu kross ir sācies


