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Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu 
izveidošanas 20 gadu 
jubileju, 14. oktobrī Rīgā, 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” 
notika svinīgais sarīkojums, 
kurā sumināja bāriņtiesu 
darbiniekus, kas ar godprātīgu 
un nesavtīgu darbu nodrošina 
bāriņtiesu darbību ikdienā. 
Tāpat godināja tos, kuri 
piedalījušies bāriņtiesu 
sistēmas izveidošanā un 
turpina to darīt arī šobrīd.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un 
svētku dalībniekus uzrunāja lab-
klājības ministrs Jānis Reirs, Lab-
klājības ministrijas valsts sekre-
tārs Ingus Alliks, tiesībsargs Juris 
Jansons, Ministra prezidenta pa-
domniece Lelde Līce-Līcīte, kā arī 
Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas, 
Latvijas Pašvaldību savienības un 
citu valsts, pašvaldību institūciju 
un biedrību pārstāvji, uzsverot 
bāriņtiesu darba nozīmīgumu, 
nodrošinot bērnu un citu rīcības 
nespējīgo personu personisko un 
mantisko interešu aizsardzību, 

tostarp paužot visdziļāko patei-
cību un cieņu par padarīto, bieži 
vien emocionāli grūto, bet visai 
sabiedrībai nepieciešamo darbu.
 Savu īpašo apsveikumu vi-
siem bāriņtiesu darbiniekiem 
un svētku viesiem sūtīja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, 
pateicoties par paveikto, vēlot iz-
turību un spēku, tostarp aicinot 
arī turpmāk stiprināt bāriņtiesu 
kapacitāti. 
 Videouzrunā visus sumināja 
svētku norises vietas - Rīgas paš-
valdības - vadītājs Nils Ušakovs.
 Godinot labākos, tika pasnieg-
ti Ministru kabineta pateicības 
raksti, Labklājības ministrijas 
atzinības raksti, kā arī Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 
balva.
 Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un Latvijas Bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijas va-
dītāja Baiba Meldere par vairāk 
nekā 20 gadu profesionālu darbu 
un nozīmīgu ieguldījumu bāriņ-
tiesas darbības attīstībā un ģime-
nes vērtību stiprināšanā saņēma 
Ministru prezidenta Pateicības 

Sagaidot mūsu valsts jubileju, 
Saulkrastu novada dome tradi-
cionāli pateicas un godina tos, 
kuri ar savu profesionālo un sa-
biedrisko darbību ir pelnījuši īpa-
šu atzinību.
 Šogad Atzinības rakstu 
nominācijā „Kultūra” par pirmo 
dejas soļu apguvi vismazākajiem 
Saulkrastu dejotājiem, par bērnu 
deju kolektīva „Rūķītis” dalību 
skatēs un festivālos, kā arī līnijde-
ju popularizēšanu un deju grupas 
„Sunbeach” vadīšanu apbalvos 
deju kolektīvu vadītāju Altu Brin-
ginu. Šajā nominācijā par radošu 
darbību un ieguldījumu estē-
tiskās vides veidošanā kultūras 
namā „Zvejniekciems”, radot un 
realizējot kultūras nama un tajā 
notiekošo pasākumu vizuālo no-
formējumu, apbalvojumu saņems 
Saulkrastu jaunatnes izglītības 
centra vadītāja Vaira Cīrule.
 Nominācijā „Izglītība” par 
ilggadēju pedagoģisko darbu, 
daudzveidīgi un kvalitatīvi or-
ganizēto mācību procesu skolā, 
motivējot skolēnus piedalīties 
konkursos un olimpiādēs, godi-
nās Zvejniekciema vidusskolas 
matemātikas skolotāju un direk-
tora vietnieci izglītības jomā Va-
lentīnu Bērziņu.
 Arī Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas (VJMMS) 
pianistu nodaļas vadītāja, klavier-
spēles skolotāja un koncertmeis-
tare Beata Geka un pūšaminstru-
mentu spēles skolotājs Miervaldis 
Leja par talantīgu un profesionālu 
pedagoģisko darbību, sagatavojot 
audzēkni dalībai konkursos un 
iegūstot augstus sasniegumus, 
saņems apbalvojumu nominācijā 
„Izglītība”. Tāpat par talantīgu un 
profesionālu pedagoģisko darbī-
bu, sagatavojot plastiskās mākslas 
audzēkni mākslas konkursā, kurā 
iegūti izcili sasniegumi, nominā-
cijā „Izglītība” suminās VJMMS 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
vadītāju un skolotāju Māru Alenu. 
 Nominācijā „Sports” par ie-
guldījumu florbola attīstībā 
Saul krastos un U-12 un U-14 ko-
mandu veiksmīgu startu Latvijas 
Bērnu un jauniešu florbola čem-
pionāta 2. divīzijā 2015./16. gada 
sezonā sveiks Saulkrastu bērnu 

Godinās novada 
ļaudis

un jauniešu florbola sekcijas un 
komandas „SĀC” trenerus Ģirtu 
Lūsi un Mārtiņu Neilandu.
 Saulkrastu slimnīcas galveno 
ārsti Santu Ancāni par profesi-
onālu un pašaizliedzīgu darbu, 
pildot slimnīcas vadītājas un 
praktizējošas ārstes pienākumus, 
suminās nominācijā „Medicīna”.
 Nominācijā „Uzņēmējdarbība” 
par profesionālu darbu, veiksmī-
gi un ilggadēji vadot uzņēmumu, 
sveiks SIA „Klēra J.K.” īpašnieci 
Kristīni Ješus.
 Nominācijā „Apkalpojošā 
sfē ra” par ilggadēju profesionā-
lu darbu un īpašu attieksmi sa-
skarsmē ar klientiem suminās  
SIA „IGG Grupa” zooveikala 
„Toms” kolektīvu.
 Nominācijā „Sabiedriskais 
darbs” par ilggadēju sabiedris-
ko un radošu darbu, tajā skaitā 
Saulkrastu vārda popularizēšanu 
un latviešu tautas mākslas sagla-
bāšanu, godinās senioru deju ko-
lektīva „Saulgrieži” un Saulkrastu 
audēju kopas „Kodaļa” dalībnieci 
Rasmu Garklāvu.
 Vēl šajā nominācijā par paš-
aizliedzīgu sabiedrisko darbu, 
Saulkrastu vārda popularizēšanu, 
dalību lietišķās mākslas izstā-
dēs un festivālos suminās tautas 
daiļamata meistari, rokdarbnieci, 
rokdarbnieču pulciņa vadītājas 
vietnieci Rutu Smilgu.
 Nominācijā „Par mūža ie-
guldījumu” par ilggadēju darbu 
kultūras jomā un pašaizliedzīgu, 
neizsīkstošu un aktīvu iesaistīša-
nos sabiedriskajā darbā godinās 
Saulkrastu pensionāru biedrības 
vadītāju Marutu Musti.

Marika Grasmane, 
Saulkrastu novada dome

Uzmanību! 
Apbalvošanas pasākums 
notiks svētku sarīkojuma 

laikā ceturtdien,  
17. novembrī, plkst. 19.00 
Saulkrastu sporta centrā 

Smilšu ielā 3, Saulkrastos.
Aicinām ikvienu piedalīties 

svinīgajā pasākumā,  
lai godinātu novadniekus 
par viņu sasniegumiem!

Saulkrastu bāriņtiesas darbinieces. No kreisās: Rota Ļihačeva, Stella Veismane, Baiba Meldere un Ineta Zāte.
Foto: A.Kūliņa-Priede.

Saņem valsts 
apbalvojumus

rakstu. Savukārt Saulkrastu nova-
da bāriņtiesas lietvede Ineta Zāte 
par ilggadēju pašaizliedzīgu un 
nesavtīgu darbu bāriņtiesā saņē-
ma Labklājības ministrijas valsts 
sekretāra atzinības rakstu.

Marika Grasmane, 
Saulkrastu novada dome

Sveicam visus Saulkrastu novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!

Informācija par gaidāmajiem svētku pasākumiem - 8. lappusē.

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!

(O. Vācietis)

B. Meldere saņēma Ministru 
prezidenta Pateicības rakstu.
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Pateicība
Saulainā rudens dienā, jautri smejot un čalojot, pagalmā klusumu 
pārtrauca jaunieši. Viņi kā putni izspurdza visās pagalma vietās un 
sākās lapu grābšana. Smiekli un čalas piepildīja apkārtni.
Esam ļoti pateicīgas Zvejniekciema vidusskolas 8. un 11. klases au-
dzinātājām Aleksandrai Ivanovai un Sandrai Ozolai-Ozolītei, kā arī 
skolēnu vecākiem, kuri izaudzinājuši bērnus, kuri grib un prot palī-
dzēt vecākā gadagājuma cilvēkiem. Paldies!

Vita Riņķe, Reet Pintāne

Oktobra sākumā, sveicot Saul-
krastu novada domes zālē sanā-
kušos Starptautiskajā senioru 
dienā, Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
un priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis tikās ar senioriem 
un atbildēja uz klātesošo jautāju-
miem.
 Domes priekšsēdētājs infor-
mēja par Eiropas finansējuma 
pieejamību un izlietošanas ie-
spējām, kā veiksmīgu piemēru 
minot vienu no pēdējiem novadā 
realizētajiem projektiem - “LIFE 
Ekosistēmu pakalpojumi”. Tas 
norisinās sadarbībā ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldi un biedrību 
„Baltijas krasti”. Tikšanās dalīb-
niekiem N. Līcis norādīja, ka pro-
jekta virsmērķis ir izstrādāt ma-
temātisko modeli, kas teritorijas 
plānošanas procesā palīdzētu 
izrēķināt izmaksas – saskaitīt da-
bas vērtības, ieliekot tās naudiskā 
izteiksmē. N. Līcis informēja par 
aktualitātēm un risināmajiem 
uzdevumiem novadā un domes 
darbā, īpaši uzsverot un detalizē-
ti skaidrojot realizētā ekosistēmu 
pakalpojuma projekta unikali-
tāti. 
 Informējot par jaunākajiem 

projektiem, ko novada pašvaldī-
ba īsteno ar Eiropas finanšu pa-
līdzību, E. Grāvītis pastāstīja par 
remontdarbiem Raiņa ielā 7, kur 
pēc to pabeigšanas šī gada bei-
gās tiks atklātas jauniešu centra 
telpas. Saulkrastu novada dome 
pirms vairākiem gadiem iesnie-
dza projektu Latvijas – Šveices 
sadarbības programmā, ko tolaik 
noraidīja. Tomēr šogad saņemta 
oficiāla vēstule par naudas līdzek-
ļu pieejamību, līdz ar to dome 
pieņēma lēmumu izmantot šo 
iespēju. Tāpat pašlaik tiek gaidīts 
projekta apstiprinājums par Rai-
ņa ielas 7. ēkas fasādes atjaunoša-
nu un siltināšanu. Atjaunotās tel-
pas un ēkas fasāde veidos vienotu 
ansambli un būs vēl viens sakopts 
objekts novadā.
 Domes priekšsēdētājs uzsvēra, 
ka zina un saprot senioru vēlmes 
iegūt sev domātas tikšanās un at-
pūtas centra telpas. Šis jautājums 
ir aktuāls, un tiks meklēti iespē-
jamie veidi, lai jaunās telpas Rai-
ņa ielā 7 varētu izmantot ne vien 
jaunieši, kā to paredz projekts, 
bet arī citas mērķgrupas.
 Tikšanās laikā klātesošie uz-
deva jautājumus par vairākām 
pašvaldībā esošām ēkām.

 - Kas notiek ar bijušo viesnīcu 
“Baltic Inn”?
 - Telpa iegādāta Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas 
vajadzībām. Pašlaik nav finansē-
juma, lai veiktu iekštelpu projek-
tēšanu un rekonstrukciju.
 - Kam pieder Pabažu stacija un 
kas tur notiek?
 - Pabažu stacija bija VAS „Lat-
vijas Dzelzceļš” (LDZ) īpašums, 
ko LDZ apmēram pirms 10 ga-
diem pārdeva privātpersonai. 
Savukārt tā šo ēku ir pārdevusi. 
Nesen Saulkrastu būvvaldē saska-
ņošanai iesniegts projekts, kurā 
norādīts, ka ēkā plānots izveidot 
kafejnīcu un dzīvokļus.
 -  Vai saglabāsies ELVI veikals 
Ainažu ielā, un kad būs gatavs 
jaunais veikals?
 - Pēc ELVI īpašnieku sniegtās 
informācijas, vecais veikals turpi-
nās darbu, un plānots, ka jaunais 
bijušā tirgus vietā tiks atvērts 
gada beigās.
 Tikšanās noslēgumā domes 
vadība saņēma pateicību par sa-
kopto teritoriju pie laipām Zvej-
niekciemā.

Marika Grasmane, 
Saulkrastu novada dome

Domes vadības 
tikšanās ar senioriem

Oktobrī Zvejniekciema vidusskolā 
notika pirmklasnieku uzņemšana 
skolas saimē, skolēni čakli strādā-
ja, veicot labos darbus, arī centīgi 
mācījās, jo gatavojās veiksmīgi no-
kārtot velosipēda vadītāja eksāme-
nu, kas notika 14. oktobrī. 
 Šajā dienā Zvejniekciema vi-
dusskolas audzēkņiem bija iespēja 
nokārtot velosipēda vadītāja ek-
sāmenu, lai pārliecinātos, vai ceļu 
satiksmes noteikumi apgūti un 
izprasti un lai droši ar velosipēdu 
varētu piedalīties ceļu satiksmē, 
ne tikai braucot uz skolu, bet arī 
dodoties izbraukumos kopā ar 
draugiem vai ģimeni. 
 Velosipēda vadītāja apliecī-
bu var iegūt no 10 gadu vecuma, 
elektroniski nokārtojot teorijas 
eksāmenu (testu). Lai to izdarītu, 
skolēniem nopietni jāgatavojas, jo 
uz 10 jautājumiem jāsniedz vismaz 
8 pareizas atbildes. Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (CSDD) mājas-
lapā ikvienam ir pieejams tests, 
kuru izpildot, var pārbaudīt savas 
zināšanas un gatavību eksāmena 
kārtošanai. Mācību testa kārtoša-
nas reižu skaitam nav ierobežoju-
mu, un tas ir bezmaksas.
 Zvejniekciema vidusskolā ve-
loeksāmenu vadīja CSDD Rīgas 
Motormuzeja pedagoģe Laimdo-
ta Lase. Šogad eksāmenu kārtoja  
31 skolēns no 4. līdz 9. klasei. 
Prieks, ka viņi bija nopietni gata-
vojušies, jo pārbaudi izturēja 68% 
tā dalībnieku. Apsveicam 4. klases 
14 jaunos velobraucējus (visi eksā-
mena kārtotāji saņems apliecības), 
viņi eksāmenā ļoti precīzi un ātri 
atbildēja uz testa jautājumiem. No 

4. klases velosipēda vadītāja eksā-
menu nokārtoja Estere Appena, 
Eva Bukovska, Adrians Doņeckis, 
Valters Gūtmans, Kristians Kar-
povs, Luīze Alise Kreitenberga, 
Kristaps Leibuks, Bruklins Lucāns, 
Aiga Masa, Emīls Vimbsons, Mar-
kuss Zlakomanovs, Agate Ābele, 
Kristers Šauriņš, Rinalds Žukovs. 
No 5. klases pārbaudījumu izturēja 
Toms Eizāns, Kaiva Marta Felkere, 
Zane Jurkevica, Keita Kristiāna 
Kapzeme, kā arī 6. klases skolniece 
Nikola Jegi un 7. klases skolēni Eli-
zabete Sabule un Reinis Rezevskis.
 Braukt ar velosipēdu ir ne tikai 
veselīgi, bet arī stilīgi, it sevišķi, ja 
velosipēdistam ir ķivere, kā arī viss 
nepieciešamais drošai braukšanai. 
Visi šie jaunie velosipēdisti pēc 
rudens brīvdienām saņems velo-
sipēda vadītāja apliecību un droši 
varēs piedalīties ceļu satiksmē. 
 Pirms brīvdienām Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēni iesaistījās 
labdarības organizācijas  Palīdzē-
sim.lv rīkotajā akcijā  “Labo dar-
bu nedēļa 2016”, kas šogad notika 
no 17. līdz 23. oktobrim un ievadīja 
gatavošanos Latvijas valsts simt-
gadei. Šajā nedēļā skolēni kopā ar 
pedagogiem paveica daudz labu 
darbu, jo palīdzība sniedz gandarī-
jumu arī pašam darītājam.
 Pirmsskolēni kopā ar audzi-
nātāju Irēnu Spundi uzkopa pie 
skolas esošo bērnu rotaļu lauku-
mu, 1.a klase un audzinātāja Eve-
rita Levina aicināja vākt dažādas 
mantas, ko pēc tam uzdāvināja 
Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrī-
bai „DACE”, bet 1.b klase kopā ar 
audzinātāju Ainu Strupišu, domā-

jot par drošību diennakts tumšajā 
laikā, izgatavoja un skolasbied-
riem dāvināja atstarotājus, kā arī 
savāca vairāk nekā 100 kg ozolzīļu, 
ko nogādāja uz Rīgas Zooloģisko 
dārzu. 20 kg ozolzīļu zoodārza 
iemītnieku ēdienkartes bagātinā-
šanai savāca 7. klases skolēni. Viņi 
kopā ar pedagoģēm Antru Deniš-
kāni un Svetlanu Grubi viesojās arī 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādē Rūķītis, rādot nākamajiem 
skolēniem eksperimentus, izman-
tojot dabiskas un ķīmiskas vielas. 
 Otrklasnieki kopā ar audzi-
nātāju Anitu Uzkalnu izgatavoja 
grāmatzīmes un apvākoja grāma-
tas, bet 9. klases audzēkņi nolē-
ma salabot matemātikas mācību 
stundās izmantojamās mācību 
grāmatas. Tās kalpo mācību vielas 
padziļinātai apguvei jau 13 gadu. 
Skolēni šo darbu veica, ievērojot 
videopamācību un klases audzinā-
tājas Gunas Lāčaunieces ieteiku-
mus. 3. klasē jāiemācās reizrēķins, 
gluži nemanot to var apgūt, iz-
mantojot pašgatavoto didaktisko 
spēli no PET pudelēm, proti, reizi-
nāšanas tabulā korķīši ir pielīmēti 
kopā ar PET pudeļu vītnēm, tos 
noskrūvē, bet pēc tam pie atbilsto-
šas izteiksmes uzskrūvē korķīti, uz 
kura uzrakstīts reizinājums. Spēli 
kopā ar trešklasniekiem izgatavoja 
skolotāja Jolanta Liniņa. 
 4. klase un audzinātāja Valda 
Krasovska salasīja dabai nedrau-
dzīgos atkritumus Skultes kokos-
tas apkaimē, bet 8. un 11. klase 
kopā ar audzinātājām Aleksandru 
Ivanovu un Sandru Ozolu-Ozoli-
ņu, vienojoties ar Saulkrastu no-

vada senioru biedrību, veica dārzu 
sakopšanu vientuļiem pensionā-
riem. Savukārt 12. klases skolēni 
un viņu audzinātāja Māra Alena 
devās palīgā sakopt mājas apkārtni 
pensionētajiem skolotājiem, kuri 
reiz vadīja mācību stundas Zvej-
niekciema vidusskolā.
 5. klases skolēni (audzinātāja 
Lāsma Burberga) pēc pusdienām 
palīdzēja virtuves darbiniecēm 
sakārtot ēdamzāli, bet 6. klases 
skolēni kopā ar audzinātāju Vairu 
Cīruli plāno pieskatīt pirmklasnie-
kus, palīdzot viņiem visa mācību 
gada garumā iejusties skolas dzīvē. 
 1. klases skolēnu “uzņemšana” 
skolas kolektīvā jeb “iesvētības” 
notika 20. oktobrī, kad viņiem bija 
jāiemācās dziesma par draudzību, 

kā arī jāveic dažādi intelektuāli un 
sportiski uzdevumi, ko bija saga-
tavojuši 2. - 4. klašu audzēkņi. Ar 
teicamo sniegumu pirmklasnieki 
apliecināja, ka ir pilntiesīgi Zvej-
niekciema vidusskolas skolēni, ar 
ko viņus apsveica vecākie sākum-
skolēni, piešķirot medaļas un aici-
not būt labiem draugiem. 
 Draugus Zvejniekciema vidus-
skolas skolēni oktobrī ieguvuši, 
veicot labos darbus, palīdzot cits 
citam, kā arī centīgi mācoties, jo 
par labiem padomdevējiem un 
draugiem var kļūt arī ceļu policis-
ti, ja zinām satiksmes noteikumus 
un ievērojam tos ceļu satiksmē. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Oktobrī paveikts daudz!

9. klase labo grāmatas. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Oktobra sākumā pabeigti siltum-
trašu remontdarbi Atpūtas ielā un 
izbūvēts siltumtrašu pieslēgums 
Zvejniekciema kultūras namam. 
Darbi tika uzsākti jūlijā, nomai-
not pazemes un virszemes vecās 
siltumtrases, kas bija ne vien teh-
niski savu laiku nokalpojušas, bet 
arī estētiski neatbilda mūsdienu 
prasībām un standartiem. 
 Vecās siltumtrases tika aiz-
stātas ar jaunām bezkanāla teh-
noloģiju izbūvētām caurulēm, 

demontējot veco asfaltbetona 
segumu un cauruļvadus. Jaunās 
siltumtrases ievērojami samazina 
siltuma zudumus trasēs. Pēc dar-
bu pabeigšanas tika uzklāts jauns 
segums, kā arī atjaunots zālājs. 
Kopējais izremontētais trases ga-
rums ir 153 m. 
 Darbus par 30 189,04 eiro vei-
ca iepirkuma procedūrā uzvarē-
jusī SIA “SANART”. 

Saulkrastu komunālserviss

Siltumtrašu remontdarbi 
Zvejniekciemā

Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
46 izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 18 personas, 
10 no tām nogādātas Rīgas reģi-
ona pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
8 viņu dzīvesvietā.
 Sastādīti 56 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, no tiem 1 par 
alkoholisko dzērienu lietošanu sa-
biedriskā vietā, 2 par smēķēšanas 
ierobežojumu pārkāpšanu, 7 par 
teritorijas vai piegulošās teritori-
jas nesakopšanu, 8 par satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 34 par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, 1 par 
mājdzīvnieku labturības noteiku-

mu pārkāpšanu, 1 par tirdzniecī-
bas, sabiedriskās ēdināšanas un 
pakalpojumu sniegšanas noteiku-
mu pārkāpšanu, 1 par sīko huligā-
nismu un 1 - par koku nesaskaņo-
tu ciršanu.
 Uzsāktas 15 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par ne-
kustamā īpašuma sakopšanu, par 
līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
nesaskaņotu koku ciršanu.
 5 gadījumos izsaukti dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” darbinieki, 
lai sniegtu palīdzību cietušiem vai 
bojāgājušiem dzīvniekiem.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas darbs 
pagājušajā mēnesī
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Oktobra pirmajā pusē ”Rūķīša” 
bērni kopā ar vecākiem čakli vāca 
ozolzīles, lai sagādātu gardu mie-
lastu zoodārza dzīvniekiem. Pavi-
sam kopā tika savākts 600 kilogra-
mu zīļu. Visčaklākie izrādījās vieni 
no jaunākajiem - 3-4 gadīgo bērnu 
grupiņa “Mārīte” -, kuri savāca  
221 kilogramu zīļu. Krietnais vei-
kums tika apbalvots ar ekskursiju 
uz zoodārzu. Saulainā oktobra 
rītā spēcīgākie grupiņas tēvi ko-
pīgo vākumu sakrāva autobusā 
un bērni kopā ar mammām un 
skolotājām nogādāja zīles Rīgas 
zoodārza iemītniekiem.
 Atzīmējot Pasaules pārtikas 
dienu, grupā “Mārīte” skolotājas 
ar bērniem pārrunāja veselīgas 
pārtikas jautājumus. Bērni vēroja, 
kā iegūst sulu no augļiem un dār-
zeņiem, garšoja, smaržoja, salī-
dzināja dažādas svaigi spiestās un 

veikalā pirktās sulas.
  Oktobris ir ne tikai zeltīto 
lapu, bet arī Putras mēnesis. Tā 
kā “Rūķīša” bērni ir dūšīgi put-
ras ēdāji, viņus interesē, kā putra 
nokļūst līdz šķīvim, no kā gatavo 
putru, cik dažādu putru veidu 
pavisam ir, vai cilvēki citur pa-
saulē ēd putru un citi jautājumi. 
Jaunākie bērni grupiņā ”Bitīte” 
iepazina dažādu putraimu veidus, 
aptaustot, birdinot, nogaršojot, 
kārtu kārtām saberot dažādus 
putraimus stikla traukos, veidojot 
daudzslāņainas putraimu kompo-
zīcijas.
  Skolas brīvlaikā tikāmies ar 
Saulkrastu vidusskolas pirmo 
klašu skolotājām, lai pārrunātu, 
kā veiksmīgāk nodrošināt pēc-
tecību no pirmsskolas uz skolu, 
lai uzzinātu, kā mūsu šīpavasara 
absolventiem klājas skolā. Citu-

Ozolzīles, putra un 
draudzīgas sarunas

Iepazīstot putraimiņu dažādību. Foto no PII „Rūķītis” arhīva.

Ar skanīgām dziesmām sestdien, 
22. oktobrī, Alojā pulcējās Latvi-
jas mūzikas skolu kori. Jaunrades 
dziesmu konkursa devīze „Kas 
mēs bijām, būsim, esam” (Ausek-
lis). Koncertā „Rudens dziesmu 
dārzā” klausītāju vērtējumam 
tika nodotas šī gada konkursam 
iesūtītās jauno autoru dziesmas. 
Jauno komponistu skaņdarbus 
vērtēja žūrijas komisija, kuras sa-
stāvā šogad darbojās komponis-
ti Rihards Dubra, Selga Mence, 
Ēriks Ešenvalds un galvenā šī pa-
sākuma iniciatore diriģente Māra 
Skride. Diriģente ar lepnumu 
secināja, ka dalība šajā konkursā 
veicina jauno autoru izaugsmi, 
mudina jauniešus pievērsties 
kompozīcijai.
 Pēc dziesmu atskaņošanas 
Alojas sporta hallē klausītāji, koru 
dalībnieki un diriģenti iepazinās 
ar katras dziesmas autoru. Līdz ar 
to uzzinājām komponistus, kuri 
konkursam darbus bija iesūtījuši 
ar devīzēm.
 Jaunākajā grupā uzvarēja lat-
viešu tautasdziesma Kristapa 
Lāsas apdarē „Vai priedīte, vai 
eglīte”, savukārt vecākajā gru-
pā latviešu tautasdziesma Veras 

Borisovas apdarē „Bumburjānis 
bumburēja”.
 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas apvie-
notais koris skatītāju vērtējumam 
nodeva Katerīnas Olektes latvie-
šu tautas rotaļu dziesmas apdari 
„Māte gāja klētī”. Priekšnesums 
bija atraktīvs, skanīgs, emoci-
onāls. Diriģentes Ināra Freimane 
un Laura Iesava ar lepnumu vē-
roja Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 8. kora klases 
audzēkņa, jaunā diriģenta Ričarda 
Sergejeva pirmo drošo uzstāšanos. 
Abu skolu kori koncertā izcēlās ar 
jauniem koncerttērpiem.
 Ar īpašu degsmi skanēja jau 
par tradīciju koncerta repertuārā 
iekļautās Selgas Mences dzies-
ma „Saulīte” un Andra Kontauta 
dziesma „Cīrulīt’s, Modrainīt’s” . 
Mūsu Zvejniekciema un Saulkras-
tu dziedātājiem neaizmirstama ir 
piedalīšanās apvienotā kora sastā-
vā Irēnas Zelčas, Airas Birziņas un 
citu diriģentu vadībā. Skanēja gan 
E. Dārziņa “Nāru dziesma”, gan 
Alojas vidusskolas himna ar Au-
sekļa vārdiem “Uz skolu”.
 Koncerta otrajā daļā savu meis-

tarību rādīja Rīgas Doma skolas 
meiteņu koris “Tiara” Airas Birzi-
ņas vadībā. Meiteņu dziedājums 
bija paraugstunda visiem klausī-
tājiem un koncerta dalībniekiem.
 Pārsteigumus dziedātājiem 
un diriģentiem bija sagatavojusi 
koncerta vadītāja Inga Neimane, 
kā arī pilsētas pašvaldība, jaunie 
uzņēmēji. Pēc koncerta sekoja 
prieka un smieklu pilna diskotē-
ka, jaunas iepazīšanās. Visus ar 
mājasmātes laipnību sagaidīja un 
pavadīja Alojas kultūras nama va-
dītāja Ineta Laizāne.
 Dienas izskaņā, pirms mā-
jupceļa neizpalika arī skaistā tra-
dīcija - Alojas kapsētā pa sveču 
izgaismotu ceļu visi dalībnieki ar 
ziediem un svecītēm devās līdz 
dzejnieka Ausekļa kapavietai.
 2017. gadā, kas būs Ausekļa 
167. jubilejas gads, jaunie kompo-
nisti konkursam aicināti rakstīt 
oriģināldziesmas.
 VJMMS kora klase gaidīs jau-
nus audzēkņus, kuri vēlēsies pie-
vienoties mūsu kolektīvam un 
turpināt šo skaisto tradīciju Alojā.

Ināra Freimane, 
VJMMS

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas apvienotais koris. 
Foto: J. Picelcelma.

VJMMS jaunrades 
dziesmu konkursā

Saulkrastu novada dome (reģistrācijas numurs 90000068680)

aicina pieteikties konkursā uz vakanto

Saulkrastu sociālā dienesta
vadītāja amatu 

Galvenie amata pienākumi
l nodrošināt Saulkrastu sociālā dienesta darbību atbilstoši normatīvo aktu 
 prasībām;
l organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām 
 un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
l veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu 
 attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un 
 esošo uzlabošanai;
l konsultēt iedzīvotājus un darbiniekus sociālajos jautājumos; 
l sniegt klientiem informāciju un konsultācijas par sociālo pakalpojumu 
 saņemšanas iespējām, kā arī citu informāciju, kas sekmē klientu problēmu 
 risināšanu un savas sociālās situācijas uzlabošanu;
l piedalīties pašvaldības normatīvo aktu projektu izstrādē sociālajā jomā;
l izstrādāt Saulkrastu sociālā dienesta iekšējos normatīvos aktus;
l administrēt budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 
 palīdzības sniegšanai.
Prasības pretendentam:
l otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība, 
 vēlams – sociālajā darbā;
l vismaz 3 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā amatā, 
 kas saistīts ar sociālo darbu;
l vēlama pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;
l praktiskā pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām;
l prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās 
 palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas sfērā;
l sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, vēlamas zināšanas personāla 
 vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
l zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
l prasme plānot, organizēt un koordinēt iestādes darbību;
l prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska 
 noturība stresa situācijās;
l spēja pamatot savu rīcību un lēmumus un apzināties savas rīcības un lēmumu 
 sekas; 
l labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē; 
l augsta atbildības sajūta, precizitāte;
l teicamas valsts valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos).
Piedāvājam:
l dinamisku, atbildīgu darbu;
l profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;
l iespējas strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;
l atalgojumu bruto 1148 euro;
l veselības apdrošināšanu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.saulkrasti.lv sadaļā „Vakances”.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amatu” 
var iesniegt līdz 21. novembra plkst. 18. 
Personīgi - Saulkrastu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, domes darba laikā. 
Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Saulkrastu novada domei, Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
Elektroniski uz e-pasta adresi personals@saulkrasti.lv.

Precīzāku informāciju par vakanci sniegs Lietvedības un personāla nodaļas vadītā-
ja Sanita Saksone (tālrunis 67142521; e-pasta adrese sanita.saksone@saulkrasti.lv).

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki 1. un 5. decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
pieņems klientus Saulkrastu novada domes telpās - zālē 2. stāvā.

PII „Rūķītis” atgādina
Vēl līdz 30. decembrim 

notiks bērnu pieteikumu 
pārreģistrācija. 

Vecākiem personīgi 
jāierodas PII „Rūķītis” (katru 
darbdienu no 9.00 līdz 16.00) 

aizpildīt pieteikumu par 
bērna pārreģistrāciju. 

Neierašanās gadījumā bērns 
no rindas tiks dzēsts. 

Tālr. informācijai 67952958. 

gad viesojāmies skolā, bet šoreiz 
Saulkrastu sākumskolas skolotā-
jas ciemojās “Rūķītī”, kur iepazina 
bērnudārza vidi un draudzīgās, 
koleģiālās sarunās pārrunāja veik-
smes un izaicinājumus.

Rota Ļihačeva, 
PII „Rūķītis”

Savāktās ozolzīles - vairāki simti kilogramu - tika nogādātas Rīgas 
zoodārzā.

http://www.saulkrasti.lv
mailto:personals@saulkrasti.lv
mailto:sanita.saksone@saulkrasti.lv


4     Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 8. novembris     5Saulkrastu Domes Ziņas

2016. gada 8. novembris

Vēl pirms mirkļa te griezās rotaļu 
karuseļi, kādu roku iešūpinātas, 
augšā lejā laidās šūpoles un veik-
lībā sacentās daudzu kāju un roku 
pāri. Ārā taču ir skaista un krāsai-
na rudens diena! Tagad te pagal-
mā viss rimis mierā. Arī iekštelpās 
rātni sasēduši rotaļu lāči, lelles un 
mašīnas, jo to mazie draugi, pa-
ēduši gardas pusdienas, devušies 
saldā diendusas miedziņā, lai, at-
guvuši spēku, pēcpusdienā atkal 
rotaļātos, dziedātu, dejotu, tre-
nētos sporta nodarbībās un, pro-
tams, pamazām vērtu durvis uz 
zinību pasauli. Aiz kalniem taču 
nav arī pirmā skolas diena un tai 
cītīgi jāgatavojas jau bērnudārza 
laikā. Ne velti saka - Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestāde, un 
tai dots vārds «Rūķītis».
 Šogad saulkrastieši svin šīs 
mazo valstības 65. dzimšanas die-
nu. Tiekoties, diendusas klusuma 
brīdī, par to runājam arī ar vadītā-
ju Sanitu Tībergu. Viņa šajā dar-
bā te aizvada piekto gadu.

 - Ja es tagad gribētu lūgt 
Saul krastu bērnudārzā uzņemt 
savu mazbērnu, vai tas būtu ie-
spējams? Vienlaikus tas ir jau-
tājums, vai bērnudārzā ir brīvas 
vietas.
 - Ja jūs man tā vaicātu, tad es 
teiktu - diemžēl mums nav brī-
vu vietu, jo iespēju izglītoties 
mūsu bērnudārzā gaida 100 bēr-
nu. Pēdējos gados daudzi vecāki 
izvēlas vest savas atvases tieši uz 
Saulkrastu «Rūķīti». Daudzi pār-
nākuši no citiem bērnudārziem, 
piemēram, Skultes.
 Šogad 11 grupiņās dienu dar-
bīgi aizvada 223 audzēkņi. Man ir 
sajūta, ka beidzot Latvijā dzimst 
vairāk bērnu. To var labi redzēt 
arī mūsu pilsētas svētkos. Visi iet 
ar maziem bērniem un zīdaiņiem 
ratiņos. Vienu gadu man likās, ka 
neko citu neredzu, tikai mammas 
ar ratiem un tētus ar bērniem uz 
pleciem. Par to liels prieks.
 Šogad aprit 65 gadi, kopš 
Saulkrastos atvērts pirmais bēr-
nudārzs. Tas nozīmē, ka daudzi, 
kas paši šeit reiz nākuši, nu ved 
šurp savus bērnus un mazbēr-
nus. Laika gaitā veidojusies arī 
bērnudārza vēsture. Vienubrīd te 
bijušas diennakts grupiņas. Tad 
tās likvidētas un bērnudārzā dau-
dzas telpas stāvējušas tukšas. To 
redzot, pašvaldība telpas ierādī-
jusi Mākslas skolai un vidussko-
las 1. un 2. klasītei. Man bija tas 
gods strādāt par skolotāju, kad 
Saulkrastu vidusskola tika sadalī-
ta pa vairākām ēkām. 1997. gadā 
tieši te bija trīs pirmās klasītes. 
Taču tik daudz bērnu kā šobrīd 
šajās telpās nekad agrāk nav bijis.
 Audzis arī personāla kolek-
tīvs. Pavisam bērnudārzā par 
mazajiem rūpējas 53 darbinieki. 
Dienas pirmajā pusē ar bērniem 
nodarbojas mūsu pedagogi. Taču 
pēcpusdienās te sākas īpaša rosī-
ba, jo katrs steidzas uz izvēlētajām 
interešu nodarbībām. Viņi labprāt 
visā grib piedalīties. Mums ir sko-
lotāja, kas māca dejošanu, no kul-
tūras centra nāk pasniedzēja, kura 

vada zīmēšanas nodarbības. Lai 
ikviens Saulkrastos redzētu, kādi 
talanti te aug, tuvākajās dienās 
domes zālē atklāsim bērnu zīmē-
jumu izstādi. Divas reizes nedēļā 
pie mums ierodas džudo treneris 
un tad varam izrādīt savas sportis-
kās iemaņas. Mācāmies arī angļu 
valodu. Reizēm pedagogiem ir pat 
grūti aptvert, uz kurām nodarbī-
bām katrs bērns vedams.
 Esam arī viens no retajiem bēr-
nudārziem, kas strādā visus gada 
12 mēnešus. Vecāki ir priecīgi, ka 
bērni var bērnudārzu apmeklēt 
vasaras laikā un nav jālauza galva, 
kam uzticēt pieskatīšanu.
 Bērni te jūtas labi. Pieskatīti, 
aprūpēti, pabaroti, svaigā gaisā. 
Atrodamies tuvu jūrai, tāpēc bieži 
ir pastaigas gar jūru, kāpu mežā. 
Lielākie bērni tiek vesti arī uz jau-
no Jūras parku. Mums katru mē-
nesi ir daudz dažādu pasākumu. 
 Septembrī atbrauca ciemos 
Liepupes pirmsskolēni. Kopā sa-
centāmies Sporta dienā. Gājām 
pārgājienā no kāpām līdz Jūras 
parkam. Liepupē jūra ir daudz 
tālāk, un viņiem tas bija īpaši in-
teresanti.
 Rudenī pirmie svētki, kurus 
svinam, ir Tēva diena. Šogad kopā 
ar tētiem bija pirātu ballīte. Pēc 
apkārtnē novietotajām mašīnām 
varēja redzēt, cik daudz tētu un 
arī mammu sabrauca šurp. Bija 
bezgala jautri. Protams, svinam 
visus gadskārtu svētkus - Miķe-
ļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, 
Lieldienas. Bērni kopā ar pedago-
giem dekorē telpas un gatavo pār-
steigumus. Vismaz reizi mēnesī 
ciemos brauc dažādi mākslinieki 
ar teātra izrādēm. Ja Zvejniekcie-
ma kultūras namā notiek pasā-
kumi bērniem, neiztrūkstoši tur 
esam klāt arī mēs no “Rūķīša”. 
Kopā ar Saulkrastu kultūras un 
sporta centru organizējam iespē-
ju apmeklēt šos pasākumus. Cen-
šamies veikt ne tikai šo mācību 
procesu, kas notiek nepārtraukti, 
bet bērnus izglītot arī citās jomās. 
Bērniem taču jāmāca tādas sadzī-
viskas lietas kā prasme apģērbties, 
aizsiet kurpju šņores, sapogāt po-
dziņas. Bērnudārzs ir tā vieta, kur 
viss notiek rotaļu veidā, lai bērns 
nezaudētu uzmanību un interesi. 
Miksētā veidā mācām gan mate-
mātiku, gan dabasmācību, gan ci-
tus priekšmetus. Esam bagāti, jo 
bērnudārzā strādā arī divi logopē-
di un uz pusslodzi psihologs. Liels 
ieguvums noteikti ir radošais pe-
dagogu kolektīvs, kas atraisa bēr-
nus fantāzijai un izdomai un arī 
paši ļaujas iedvesmai. Katru gadu 
pirms Ziemassvētkiem rīkojam 
skolotāju radošo darbu tirdziņu, 
un tad ir pārsteigums, ko katrs 
spējis saveidot. Daudzi no mūsē-
jiem glezno un ar saviem darbiem 
piedalās izstādēs.
 Bet pusdienas pārtraukumos, 
kad mazie devušies diendusā, pie 
mums ierodas jogas pasniedzēji, 
lai dotu iespēju sakārtot domas 
un enerģiju pēcpusdienas cēlie-
nam. Pie bērniem nevar iet sko-
lotājs ar drūmu noskaņojumu un 
nogurumu sejā.

Mēs ticam, ka pasaule ir pārveidojama, ja spējam mainīties paši

 - Ienākot bērnudārzā “Rūķī-
tis”, pārsteidz skaisti izremontē-
tās un moderni aprīkotās telpas. 
Kā esat to iespējuši, jo visapkārt 
dzirdam, ka trūkst līdzekļu un 
daudzas labas ieceres paliek ne-
realizētas?
 - Mums ir ļoti laba sadarbība 
ar pašvaldību. Nekas jau netop 
uz burvju mājienu, un tomēr 
vienmēr, kad esmu gājusi runāt 
un lūgt atbalstu kādai iecerei, 
neesmu atraidīta. Kopā meklē-
jam kompromisu, lai lietas virzās 
uz priekšu. Tā bija arī ar virtuves 
remontu. Divus gadus strādājām 
pie projekta, plāniem un tāmēm, 
līdz nonācām pie kopsaucēja. Ta-
gad mums ir izremontēta virtuve, 
kas aprīkota ar modernām iekār-
tām atbilstoši visām prasībām, lai 
ir ērti strādāt mūsu saimniecītēm. 
Tāpat notika arī ar koplietošanas 
telpām. Izremontējām kāpņu tel-
pas, ieskaitot visus segumus un 
grīdas, lai bērniem būtu ērti un -  
galvenais - droši. Katra kāpņu 
telpa ar zīmējumiem un noteiktu 
krāsu gammu noformēta atbil-
stoši četriem gadalaikiem: vienā 
ir pavasaris, otrā vasara, trešajā 
rudens, bet ceturtā pārvērtusies 
sniegotā ziemā...
 Tagad moderni ir runāt par 
bērnu interaktīvo apmācību. Jā-
teic, ka mēs jau sen to darām. 
Kad pirms pieciem gadiem sāku 
strādāt, to arī ieviesām. Tas ir 
pareizais ceļš bērnu apmācībai. 
Esam iegādājušies arī divas inter-
aktīvās tāfeles, viena ir grupiņā, 
otra - zālē. Līdz ar to lielākā skaitā 
pulcējamies zālē. Te notiek arī da-
žādas mācības pedagogiem un ci-
tiem darbiniekiem. Bet mazajiem 

tas kalpo arī par lielu televizoru, 
lai skatītos multenes. Cenšamies 
savā attīstībā iet līdzi laikam.
 Šī bija pirmā vasara, kad “Rūķī-
tī” nenotika remonti. Man tagad 
būvēšanās un telpu remontēšana 
ir gandrīz kā otra specialitāte. 
Vajadzēja pašai vienmēr pārlieci-
nāties, vai viss izdarīts pareizi un 
kvalitatīvi. Te nu paldies manai 
ģimenei, kas nekad neliedza pa-
domu, atbildēja pat uz vismuļ-
ķīgākajiem jautājumiem. Manai 
meitai ir būvinženiera profesija 
un vīram arī ir zināšanas šajā 
jomā, tāpēc vienmēr varēju pār-
runāt neskaidrās lietas.
 Pēdējais lielākais kuriozs bija, 
kad būvnieki man jautāja, kādu 
asfalta segumu gribam: auksto 
vai karsto. Opā! Tad ieturēju pau-
zi un viltīgi izgāju no situācijas, 
atvaicājot, ko viņi man ieteiks. Tā 
reizēm iet, kad cilvēkam ar peda-
goga izglītību jāapgūst linoleju 
markas, klasifikatori un radiatoru 
tipi. Tā ir sava veida dzīves skola, 
kurai nu esmu izgājusi cauri.
 Bērnudārzs ir sakārtots. Palicis 
viens mazs stūrītis iekštelpās un 
apkārtnes labiekārtošana ārā, ko 
ceram nākamgad paveikt.
 - Jums ir liela pieredze darbā 
ar bērniem, gan strādājot par 
skolotāju skolā, gan tagad bēr-
nudārzā. Vai gadu gaitā bērni 
ir mainījušies? Varbūt jau pie-
dzimst gudri un zinoši?
 - Reizēm, vērojot bērnus, gan-
drīz tā gribas teikt. Atšķiras viena 
paaudze no nākamās. Viņi patie-
šām jau piedzimst ar kaut kādu 
citādāku gēnu nekā viņu vecāki 
un vecvecāki. Mēs bijām bikli un 
nedroši. Mums nebija nojausmas, 

kas ir mobilais telefons un dators. 
Te atnāk divgadīgs bērns, paņem 
rokās telefonu un saka: - Es pa-
skatīšos bildītes. Viņš jau zina, kā 
to atvērt, kā tās bildītes atrast 
un kā paskatīties. Redzu arī sa-
vos mazbērnos, ka dators viņiem 
vairs nav nekāds nezināmais no-
slēpums.
 To, ka bērni šodien ir citādā-
ki, īpaši izjutu 2000. gadā, sākot 
strādāt par skolotāju Rīgas Kla-
siskajā ģimnāzijā. Viņi kopā ar 
vecākiem bija izbraukājuši vai 
visu pasauli un stundās varēja de-
talizēti pastāstīt par redzētajām 
valstīm. Tagad bērnudārzā arī re-
dzu, ka vecāki bieži ceļo kopā ar 
bērniem. Dodas ekskursijās tepat 
pa Latviju un arī uz ārvalstīm. Tā-
dējādi bērni aug vispusīgi attīstīti. 
Vecāki bērnu ņem līdzi braucienā 
nevis tāpēc, ka nav, kur atstāt, bet 
lai būtu kopā un bērns iepazītu 
pasauli. Mūsdienu cilvēki daudzi 
to saprot un tā arī audzina savus 
bērnus. Vēl viens svarīgs aspekts 
ir mammām un tētiem pēc iespē-
jas vairāk laika pavadīt ar saviem 
bērniem. Īpaši līdz skolas vecu-
mam, kad vecāki bērnam emoci-

onāli ir visvairāk vajadzīgi. Par to, 
ka šis uzskats nostiprinās, varam 
pārliecināties, kaut vai brīvdie-
nās aizbraucot uz Pērnavu. Tur ir 
daudz latviešu ģimeņu ar maziem 
bērniem.
 Arī daudzās nodarbības, kurās 
bērni piedalās, viņus attīsta. Ma-
zie dzied, dejo, vingro, mācās an-
gļu valodu. Protams, viens bērns 
atšķiras no otra, tomēr kopējā 
tendence par to liecina.
 Sabiedrībā bieži runā par lat-
viešu tautas izmiršanu, to, ka bēr-
ni nedzimst pietiekamā skaitā. Es 
tomēr domāju, ka šīm pesimistis-
kajām runām īsti nav pamata. Ir 
laiki, kad cilvēki domā vairāk par 
izdzīvošanu un atliek bērnu plā-

nošanu, bet tad atkal nāk periodi, 
kad redzi, ka pasaulē nāk viens 
bērniņš pakaļ otram. Ļoti svarīgi 
ir saprast, kādu šo bērnu vēlos 
izaudzināt. Vai viņā būs latviskā 
identitāte un patriotisma izjūta 
pret zemi, kas ir viņa dzimtene? 
Vai viņš kļūs par pasaules cilvēku 
bez piesaistes savai tēvzemei? Cik 
spējam, Saulkrastu bērnudārzā 
cenšamies to veicināt. Caur tradī-
cijām, svētkiem, latviešu tautas-
dziesmām un dejām. Caur latvis-
ko dzīvesziņu.
 - Pēdējā laikā sabiedrībā bie-
žāk kļūst zināmi fakti par nesa-
skaņām ģimenēs, par vardarbī-
bu, kurā lielākie cietēji ir bērni. 
Vai Saulkrastos tas jūtams?

 - Uz bērnudārzu nāk bērni no 
ļoti dažādām ģimenēm, citiem ir 
viena atvase, kādam - krietns pul-
ciņš… Ir bērni no audžuģimenēm 
un arī tādi, kuriem nav mam-
mītes. Mēs, protams, redzam, ja 
ģimenē ir problēmas. Tad bērns 
no rīta atnāk nomākts un bēdīgs. 
Izrādās, mājās tētis ar mammu 
strīdējušies. Bērni šīs situācijas 
ļoti smagi pārdzīvo. Viņi nevar 
saprast, kā tas var būt, ka mani 
vistuvākie un mīļākie cilvēki 
viens pret otru izturas ar naidu. 
Ir bērniņi, kuru vecākiem bijušas 
atņemtas audzināšanas tiesības. 
Tajā pašā laikā redzam, kā tētis 
un mamma cīnās ar sevi un atka-
rībām, lai atgūtu bērnu. Ir prieks, 
kad bērnam izdodas atgriezties 
ģimenē, jo neviena pasaules bagā-
tība, neviena pati labākā audžuģi-
mene nevar aizstāt īstos vecākus. 
Mēs kopā ar Bāriņtiesu strādājam 
ar šiem vecākiem. Viņi zina, ka 
tiek uzmanīti, un, ja kaut kas ne-
būs kārtībā, atkal zaudēs saskar-
smi ar bērnu.
 Ja ir aizdomas par problēmām 
ģimenē, runājam ar vecākiem, 
pēc tam psihologs runā ar bērnu, 
pedagogi veic novērošanu gru-
piņā. Paldies Dievam, pie mums 
šādi gadījumi nav pārāk bieži. 
Ja ieraugām, ka bērnam uz ķer-
meņa ir sasitums, protams, tūlīt 
noskaidrojam, kā tas radies. Vis-
biežāk bērns delverējies un pats 
nokritis.
 Mēs arī zinām, kurās ģimenēs 
rocība ir mazāka. Cenšamies šā-
dus vecākus un bērnus atbalstīt. 
Ja bērns tiek regulāri vests uz bēr-
nudārzu, ir tīrs un sakopts, lielām 
bažām nav pamata, jo pie mums 
viņš pavada pilnvērtīgu dienu, ir 
garšīgi un labi paēdis, aprūpēts, 
ja izjūt nepieciešamību, arī apmī-
ļots. Pedagogiem pietiek mīlestī-
bas ikvienam bērnam.
 Ģimeniskā vide Saulkrastos 
ir samērā laba. Dažkārt gan ga-
dās sastapties ar bērnu agresiju, 
kad nevar sadalīt kādu mantiņu. 
Te redzam, ka bieži tas ir ar bēr-
niem, kuri ģimenē aug vieni bez 
brālīšiem un māsiņām, līdz ar to 
saņemot nedalītu uzmanību un 
nespējot dalīties ar citiem bēr-

niem. Tas atkal ir pacietīgs darbs 
mūsu pedagogiem, palēnām 
pārliecinot, ka tev tā mantiņa 
ir jāiedod arī citam bērnam. Vēl 
lielāku darbu ar mazo cilvēciņu 
nākas veikt, ja novērojam, ka viņš 
mēģina sev vēlamo lietu iegūt ar 
fizisku pārspēku. Neviena situāci-
ja nav līdzīga kādai citai, tāpat kā 
ikviens bērns ir personība, kuras 
audzināšanā jāmeklē tikai viņam 
noderīga pieeja.
 Ir ģimenes, kur mājās bērni ir 
eņģelīši, bet bērnudārzā nevaldā-
mi draiskuļi. Un otrādi.
 - Sarunā teicāt, ka Saulkrastu 
bērnudārzā nāk bērni, kuru ve-
cāki un pat vecvecāki paši bijuši 
“Rūķīša” audzēkņi. Vai arī jums 
bērnu dienās bijusi saistība ar 
Saulkrastiem un šo bērnudārzu? 
Kas noteicis to, ka visu mūžu 
strādājat ar lielākiem un mazā-
kiem bērniem?
 - Esmu dzimusi un augusi 
Saul krastos. Taču bērnudārzā gan 
neesmu gājusi. Uzaugu mājās, 
vecāku uzraudzīta, spēlējoties ar 
radu un kaimiņu bērniem. Man 
bija lieliski vecāki, kas nepagu-
ruši rūpējās par mani un brāli. 
Rotaļās es vienmēr biju skolotāja, 
bet mana māsīca dakterīte. Visi 
lāči tad tika sašpricēti, jo māsī-
cas mamma strādāja poliklīnikā, 
un viņa bija redzējusi, kā to dara. 
Man patika visus pamācīt un iz-
komandēt.
 Sapnis par skolotājas darbu 
klusībā tika lolots visu skolas lai-
ku un, beidzot 8. klasi Saulkrastu 
vidusskolā, gribēju iet mācīties 
uz Rīgas Pedagoģisko skolu. Iz-
laidumā mani centās atrunāt gan 
skolotāji, gan vecāki. Teica, lai pa-
beidzu vidusskolu un tad varēšot 
iet studēt. Kur nu es iešot strādāt 
uz bērnudārzu, algas toreiz bija 
tik mazas. Es pārdomāju un pa-
liku mācīties vidusskolā. Beidzot 
vidusskolu, bez liekas domāšanas 
iesniedzu dokumentus Liepājas 
Pedagoģiskajā institūtā. Ieguvu 
izglītību, kas man deva iespēju 
strādāt ar sākumskolas skolēniem 
un mācīt latviešu valodu līdz  
8. klasei. Papildus apguvu arī māj-
turības skolotāja prasmes.
 Gaidot sadali, skatījos, kur ir 

kāda brīva skolotāja vieta Rīgas 
rajonā. Tādu atradām Sidgundā. 
Pārcēlāmies ar ģimeni uz turieni, 
un sešus gadus tā kļuva par manu 
dzīves un darba vietu. Meitas gāja 
bērnudārzā Mālpilī. Tad bērnu 
veselības problēmas mūs pamu-
dināja pārcelties uz Saulkrastiem. 
Biju priecīga, ka atgriežos savās 
mājās un tik ierastajā Saulkrastu 
vidē. Man šeit vienmēr paticis 
dzīvot. Saulkrastu sākumskolā 
vajadzēja skolotāju, un es piekritu 
strādāt skolā, ko pati biju absolvē-
jusi.
 Mani vienmēr dīdījis nemiera 
gars. Tāpēc pēc laika izdomāju, 
ka vēl jāpamācās. Tā apguvu da-
torzinības, veselības mācību un 
pat ekonomiku. Atceros, toreiz 
Saulkrastu vidusskola bija izda-
līta pa daudzām ēkām un man, 
pasniedzot dažādus priekšmetus, 
vajadzēja joņot no vienas mājas 
uz otru. Toreiz stundas notika 
pat otrpus aptiekas mājai, kur ta-
gad ir banka. Tad vēl nodarbības 
notika arī tā saucamajā elektriķu 
mājā, kur mājturības stundā kopā 
ar meitenēm un puikām cepām 
pīrāgus un garšīgas maizītes.
 Pēc trim Saulkrastos nostrādā-
tajiem gadiem devos uz Rīgu, lai 
pieteiktos darbā Rīgas Klasiskajā 
ģimnāzijā. Tā 11 gadu nobraukāju 
starp Saulkrastiem un Rīgu, līdz 
nolēmu iet no Rīgas darba pro-
jām. Pa to laiku jau biju ieguvusi 
maģistra grādu pedagoģijā. Man 
piedzima pirmā mazmeita, un 
avīzē nejauši izlasīju, ka Saulkras-
tu bērnudārzam «Rūķītis» vaja-
dzīga vadītāja. Mazliet šaubījos, 
vai pieteikties konkursam. Bet 
tad, meitas iedrošināta, to izdarī-
ju. Tā nu jau 5 gadus esmu šeit, un 
jāsaka - esmu pateicīga liktenim, 
kas mani šurp atveda. Man apkārt 
ir lieliski cilvēki, kas tieši tāpat iz-
jūt savu darbu kā svētīgu misiju. 
Mums kopā iecerētais izdodas un 
tas dod piepildītas dzīves sajūtu 
un gandarījumu.
 Bērnudārza «Rūķītis» devīze 
ir Mēs ticam, ka pasaule ir pārvei-
dojama, ja spējam mainīties paši. 
Un mēs visi patiešām tam ticam!

Dzidra Smiltēna

Kopā ar bērnudārza “Rūķītis” kolektīvu, uzsākot 2016/2017. mācību gadu. Ar Pierīgas bērnudārzu vadītājiem tikāmies Dobeles ceriņu dārzā.

Ceļojumā, iepazīstot svešas jūras.

Meitas Annijas kāzu dienā.

Kopā ar meitām Anniju un Elīnu, mammu Skaidrīti un vecāko mazmeitu 
Kintiju.

Ar kolēģēm Rotu Lihačevu un Janu Bukovsku.
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Mēs dzīvojam laikmetā, kad pa-
saulē viss notiek ātri un trauk-
smaini. Tomēr ir lietas, kas 
paliek nemainīgas jau gadu tūk-
stošiem. Tikpat nemainīga un 
nepārtraukta ir bērnu interese 
par apkārtējo pasauli un tajā 
notiekošajiem procesiem. Mūsu 
dzīvē strauji ienāk arvien jaunas 
tehnoloģijas un ar tām saistītie 
izaicinājumi. Bet visa pamatā ir 
nemainīgā skaitļu pasaule. To 
sāk iepazīt bērns jau pirmsskolas 
vecumā un turpina apgūt sākum-
skolas klasēs. Šī skaitļu pasaule 
var izrādīties gan mulsinoša, gan 
apgrūtinoša un neizprotama, bet 
vienlaikus arī azartiska, aicinoša 
un vilinoša.
 Tāpēc šajā mācību gadā Saul-
krastu vidusskolā ir rasta iespēja 
1. klašu skolēniem paskatīties uz 
matemātiku no alternatīvās pu-
ses. Nodarbības sāka skolotājas 
Baibas Ulmanes vadītais fakul-
tatīvs “Matemātika visapkārt”.  
1. - 4. klašu skolēni darbojas dam-

bretes pulciņā, bet 4. klašu skolē-
ni - matemātikas pulciņā kopā ar 
skolotāju Inesi Petrošinu. Tajos 
bērni iepazīst skaitļu rašanās vēs-
turi, risina nestandarta uzdevu-
mus. Skolēniem ir iespēja attīstīt 
spējas pašiem savu uzdevumu 
veidošanā. Centīsimies saska-
tīt un saprast, ka matemātika ir 
mums visapkārt - mājās, skolā, uz 
ielas, veikalā un pat mūsos pašos. 
Mūsu mērķis ir veidot bērnos iz-
pratni par skolā sniegto zināšanu 
saikni ar dzīvi.
 Ceram, ka šīs nodarbības pa-
līdzēs skolēniem veiksmīgāk tikt 
galā ar uzdevumiem matemātikā, 
citos mācību priekšmetos un sa-
dzīvē, attīstot viņu loģiskās sprie-
šanas un domāšanas prasmes.
Turpmākajā mācīšanās posmā 
tās varēs pierādīt un izmēģināt, 
piedaloties matemātikas konkur-
sos “Ķengurs” un “Tik vai cik.”

Saulkrastu vidusskolas 
sākumskolas metodiskā komisija 

Matemātika visapkārt

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotā-
ju šodien dzīvo pirms vairākiem 
gadu desmitiem būvētās daudz-
stāvu mājās. Daudzo gadu laikā šo 
ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski 
pasliktinājies - fiziski nolietojušās 
konstrukcijas, inženiersistēmas. 
Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, 
ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, va-
sarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem 
palielinās apsaimniekošanas izde-
vumi, maksa par apkuri, jāveido 
uzkrājumi avārijas remontiem. 
 Lai šīs mājokļu problēmas risi-
nātu, ar Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļiem šogad Lat-
vijā uzsākta jauna valsts atbalsta 
daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas programma. 
Ar tās palīdzību iespējams renovēt 
māju, padarot to energoefektīvu 
un palīdzot ilgtermiņā saudzēt 
iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz 
pat 50% no izmaksām, kas tiks 
tērētas mājas energoefektivitātes 
uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju 
vietā apmaksās valsts no Eiropas 
Savienības līdzekļiem. Pārējās iz-
maksas iespējams saņemt kā ban-
kas aizdevumu, turklāt dzīvokļu 
īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzī-
vokļi.
 Pieņemot lēmumu par daudz-
dzīvokļu mājas energoefektivitā-
tes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst 
labāku un skaistāku dzīvesvidi, 
pieaug mājas un līdz ar to arī 
katra dzīvokļa vērtība, pagarinās 
mājas kalpošanas laiks un, kas ir 
īpaši svarīgi, – samazinās maksa 
par apkuri.
 Iedzīvotāji ar pilnvarotās per-
sonas starpniecību savas mājas 
energoefektivitātes projektam 
var saņemt daudzpusīgu valsts 
atbalstu: 

l ALTUM bezmaksas konsultā-
cijas par programmas iespējām 
un nosacījumiem, tehniskās do-
kumentācijas un projekta doku-
mentu sagatavošanu; 
l ALTUM grantu jeb neatmaksā-
jamu finansiālu atbalstu, kas sedz 
līdz 50% no projekta izmaksām 
(granta apjomu ietekmē plānotais 
energopatēriņš pēc projekta īste-
nošanas un izvēlētais aizdevējs – 
ALTUM vai cits finansētājs);
l ALTUM aizdevumu gadīju-
mos, ja energoefektivitātes pro-
jekta finansēšanai nav pieejams 
finansējums no komercbankas, 
kas piedalās energoefektivitātes 
valsts atbalsta programmas īste-
nošanā;
l ALTUM garantija komerc-
bankas vai cita finansētāja aiz-
devumam. Garantija kalpos kā 
nodrošinājums finansētāja aizde-
vumam.
 Valsts atbalsts paredzēts 
daudzdzīvokļu mājām, kurās 
ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam 
īpašniekam pieder mazāk nekā  
20% no dzīvokļu skaita un nedzī-
vojamās telpas neaizņem vairāk 
kā 25% no kopējās mājas platības. 
 Ar valsts atbalsta programmas 
palīdzību var veikt sienu, pagraba, 
bēniņu siltināšanu, logu nomai-
ņu, apkures sistēmas renovāciju, 
karstā un aukstā ūdens sistēmas 
renovāciju, inženiersistēmu re-
novāciju un citus nepieciešamos 
ēkas uzlabošanas darbus. 
 Mājas iedzīvotājiem jāpieņem 
kopīgs lēmums par mājas renovā-
ciju – lai sāktu rīkoties, nepiecie-
šama piekrišana no divām trešda-
ļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties 
programmai dzīvokļu īpašnieki 
var ar pilnvarotās personas starp-

niecību. Pilnvarotais pārstāvis 
iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju 
vārdā arī sagatavos un saskaņos 
dokumentus, organizēs būvnieku 
izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs 
līgumus. Tas var būt gan mājas 
esošais apsaimniekotājs, gan cita 
juridiska persona, kuru deleģējuši 
mājas iedzīvotāji. 
 Daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes programmas darbība 
ALTUM tika uzsākta šā gada ap-
rīlī, sākot iedzīvotāju konsultēša-
nu. Ar oktobri visā Latvijā notiek 
bezmaksas informatīvie semināri 
māju apsaimniekotājiem un piln-
varotajiem pārstāvjiem, kuros 
tiek sniegta informācija gan par 
programmas iespējām un nosa-
cījumiem, gan par dokumentu 
sagatavošanu un tehniskiem ri-
sinājumiem. Informācija par se-
mināru norises vietām un laikiem 
publicēta ALTUM mājaslapā 
www.altum.lv.
 Konsultācijas ALTUM turpi-
nās visā programmas darbības 
laikā, vienlaikus ALTUM slēdz 
sadarbības līgumus ar komerc-
bankām par banku iesaistīšanos 
programmas īstenošanā. 
 ALTUM aicina izmantot valsts 
piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu 
māju renovēšanai. Lai arī šī gada 
būvniecības sezona tuvojas no-
slēgumam, rudens un ziemas mē-
neši ir piemēroti konsultācijām, 
dokumentu sagatavošanai, re-
novācijas priekšdarbu veikšanai, 
piemēram, izvēloties savu būv-
nieku, lai jau pavasarī varat uzsāk 
mājas renovēšanas darbus!
 Papildu informācija par 
daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes programmu un kontak- 
ti - www.altum.lv.

Var pieteikties māju 
energoefektivitātes uzlabošanas 
atbalsta programmai

29. oktobrī Saulkrastu sporta 
centrā pirmo reizi notika 1. starp-
tautiskais karatē kauss “1st Baltic 
Sun Cup” bērniem vecumā no  
6 līdz 17 gadiem. To rīkoja Latvijas 
Karatē asociācija (LKA) un orga-
nizēja Saulkrastu karatē treneris 

Kaspars Riekstiņš. Starptautiskais 
karatē kauss pulcēja 280 bērnu un 
jauniešu no Krievijas, Baltkrievi-
jas, Lietuvas un Latvijas.
 Vidzemes karatē kluba starts 
šajā kausā bija iepriecinošs, jo 
klubs kopumā izcīnīja 16 medaļas. 

Trīs dalībnieki no Saulkrastiem 
kāpa uz goda pjedestāla individu-
ālajās kategorijās: 2. vietā Edvards 
Dūcis un Adrians Magons, 3. vietā 
Armīns Dambergs. Kopvērtējumā 
starp 13 komandām Vidzemes ka-
ratē klubs izcīnīja 2. vietu.

Dalībnieku paraugdemonstrējumi. Foto: A. Kūliņa-Priede.

Pirmo reizi Saulkrastos starptautiskas 
karatē sacensības bērniem

Saulkrastu novada bibliotēka ok-
tobrī papildinājusi savu krājumu 
ar vairāk nekā 50 jaunām grāma-
tām. Saturiski tās ir tikpat dažā-
das, cik dažādi ir mūsu lasītāju 
pieprasījumi un vēlmes.
 Neliels ieskats daļā no jaunu-
miem. 
v Latviešu literatūras cienītājus 
varam iepriecināt ar jaunām ori-
ģinālliteratūras grāmatām - Māra 
Jakubovska “Melnā berta”. Ir sā-
cies Pirmais pasaules karš, un dau-
dzi latvieši bēg no frontes un ju-
kām. Arī divpadsmitgadīgā Berta 
Dēliņa kopā ar vecākiem, brāli un 
māsu pamet dzimto Rīgu, nezinot, 
vai jebkad vēl atgriezīsies.
v Annas Skaidrītes Gailītes 
“Sintijas stāsta” pamatā ir deviņ-
padsmitgadīgas latviešu meitenes 
Sintijas dienasgrāmata par dzīvi 
kā gaismas zibsni.
v Lindas Šmites „Lidojumam sa-
kļauti spārni” ir izdota sērijā “Lata 
romāns”. 
v Māras Svīres „Stāsti pilnmē-
ness vakariem” lasāmi gan senāk 
rakstīti, gan jaunāki stāsti.
v Rimants Ziedonis - īsprozas 
krājums „Pastaiga”. Autors ir ļoti 
uzmanīgs vērotājs, kura skatījums 
uz pasauli lasītājam paver līdz šim 
neieraudzītus logus un durvis un 
dāvina svaigu atklāsmes prieku.
 Tāpat varam iepriecināt tos la-
sītājus, kuri iecienījuši ģimenes sā-
gas par dzimtu un ļaužu likteņiem. 
Bibliotēkā pieejama Sofijas Kaspa-

Bibliotēkā jaunas 
grāmatas – atnāc un izlasi!

ri triloģijas trešā grāmata “Ūdens-
krituma dziesma, kā arī Lūsindas 
Railijas romānu cikla “Septiņas 
māsas” otrā grāmata “Vētru māsa”. 
Annas Toras “AFTER pēc mūsu 
strīda” ir pasaulslavenās bestselle-
ru sērijas “AFTER” turpinājums.
 Asu sižetu cienītājiem varam 
piedāvāt Endrū Grosa “Melnais 
zelts”, kur bijušo izmeklētāju Taju 
Hauku satriec televīzijā dzirdētā 
ziņa – ļauni iebrucēji nogalinājuši 
brokera ģimeni, kuras daļa bija arī 
kāda viņam ļoti dārga sieviete… 
 Vēl bibliotēkā pieejama Daiņa 
Caunes un Māra Zemberga grā-
mata „Latvijas bobsleja olimpi-
ādes”.
 Grāmatu krājumu skatīt 
Saulkrastu bibliotēkas elektro-
niskā kataloga tīmekļa vietnē   
http://salaspils.biblioteka.lv/Ali- 
se/lv/7/home.aspx un klātienē bib-
liotēkā. Atgādinām, ka bibliotēkā 
ir iespēja pieteikties rindā populā-
rāko grāmatu saņemšanai uz mā-
jām. Autorizētiem lietotājiem ir 
iespēja grāmatu rezervēt arī elek-
troniskajā katalogā.

Saulkrastu bibliotēka

Jau kopš aprīļa Saulkrastos katru nedēļu otrdienās, ceturtdienās un 
sestdienās brīvā dabā notiek KSMR Fitness nodarbības treneru Kārļa 
Spruksta un Mārtiņa Rozenberga vadībā. Iestājoties vēsajam laikam, 
KSMR Fitness nodarbības līdz 2017. gada aprīlim notiek iekštelpās - vies-
mīlīgajā viesu namā  “Aizvēji”, Jūras prospektā, Zvejniekciemā. Nodar-
bību laiki publicēti “KSMR Fitness Saulkrasti” Facebook grupā un mā-
jaslapā ksmrfitness.lv. Tuvāka informācija pa tālr. 28372333 un 26763484.

Aicina uz KSMR Fitness 
nodarbībām

http://www.altum.lv
http://www.altum.lv
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un  
10. punktu, arī likuma „Par pašval-
dībām” 14. panta pirmās daļas  
3. punktu un 21. panta pirmās da-
ļas 15. punktu, Ministru kabineta 
2005. gada 28. jūnija noteikumiem 
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt pašval-
dību nodevas” 3. punktu 

Izdarīt šādus grozījumus Saul-
krastu novada domes 2015. gada 
30. septembra saistošajos notei-
kumos Nr. SN 23/2015 “Par paš-
valdības nodevām Saulkrastu no-
vadā” (turpmāk - Noteikumi): 
1.  Aizstāt Noteikumu 7.4. apakš-

punktā vārdu “Domes” ar vārdu 
“domes” un svītrot vārdus “proto-
kolu izraksti”.
2. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 7.8. apakšpunktu šādā redak-
cijā:
“7.8. dokumentu kopiju saņem-
šana no Domes arhīva – fiziskām 
personām – 2,00 euro, juridiskām 
personām – 5,00 euro;”.
3. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 7.9. apakšpunktu šādā redak-
cijā:
„7.9. domes sēdes, domes komi-
teju un komisiju sēdes protoko-
la izraksts – fiziskām personām  
2,00 euro, juridiskām personām – 
5,00 euro;”.
4. Papildināt Noteikumus ar jau-

nu 7.10.apakšpunktu šādā redak-
cijā:
„7.10. apliecināts domes sēdes 
protokola izraksts – fiziskām per-
sonām 5,00 euro, juridiskām per-
sonām – 10,00 euro;”.
5. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 7.11. apakšpunktu šādā redak-
cijā:
„7.11. domes sēdes protokola ko-
pija - 10,00 euro;”.
6. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 7.12. apakšpunktu šādā redak-
cijā:
„7.12. apliecināta domes sēdes 
protokola kopija - 15,00 euro.”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu no-
devas apmēru par Saulkrastu novada domes 
dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka nodevas apmēru 
par šādu Saulkrastu novada domes sagatavo-
tu un izstrādātu dokumentu izsniegšanu:
dokumentu kopijas no domes arhīva;
domes sēdes protokola izraksts;
apliecināts domes sēdes protokola izraksts;
domes sēdes protokola kopija;
apliecināta domes sēdes protokola kopija. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietek-
mes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietek-
mes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav notikušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada  
30. septembra saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 
„Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” 

paskaidrojuma raksts

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 28. septembra sēdē (prot. Nr. 12/201618)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 20/2016 
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 30. septembra 
saistošajos noteikumos  
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības 
nodevām Saulkrastu novadā”

Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
N. Līcis, S. Ancāne, A. Aparjode, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčau-
niece, A. Dulpiņš, L. Vaidere,  
M. Kišuro, A. Silavnieks.
Par īpašuma zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma “Jaunlīči”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
Par zemes vienību apvienošanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu un 
adreses likvidēšanu
1.  Atļaut apvienot īpašumus 
“Priedes 90”, Priedes, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads un 
“Priedes 87”, Priedes, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izvei-
dojot vienu īpašumu 0,1109 ha 
platībā.
2. Apvienotajai zemes vienībai pie-
šķirt adresi “Priedes 90”, Priedes, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt zemes lietošanas 
mērķi - individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme 0,1109 ha pla-
tībā.
3.  Likvidēt adresi “Priedes 87”, 
Priedes, Saulkrastu pagasts, Saul-
krastu novads.
Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu
Noteikt zemes vienībai Bīriņu  
iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, dalīto lietošanas mērķi - in-
dividuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme, platība 0,12 ha, un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, platība 
0,2103 ha.
Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu
Noteikt zemes vienībai „Jauncīru-
ļi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, dalīto lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme, platība 0,12 ha, un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, platība 
0,4676 ha.
Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt ar divām fiziskām per-
sonām zemes nomas līgumu uz  
10 (desmit) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašu-
ma Ainažu iela 13D, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, daļas 450 m2 
platībā nomu bez apbūves tiesī-
bām ar mērķi – teritorijas labie-
kārtošana.
Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un, sākot ar 2016. gada 
1. oktobri, aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju sešām personām 
par to, ka viņu bērni saņem bērnu 
uzraudzības pakalpojumus. 
Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt ar SIA “Amatas loki”,  
reģ. Nr. 50103326271, juridiskā 
adrese Skanstes iela 29A-120, 
Rīga, zemes nomas līgumu uz 10 
(desmit) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašu-
ma Noliktavas iela 10, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, daļas 2523 m2 
platībā nomu, ēku īpašuma uztu-
rēšanai.
Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar diviem saimnie-
ciskās darbības veicējiem, pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju par pašval-
dības kompensāciju izmaksu.
Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „MAZĀ 
PUPA”, reģistrācijas numurs 
40103176141, par pašvaldības kom-
pensāciju izmaksu.

Par finansējumu izglītojamo pār-
vadājumiem 2017. gadā
Paredzēt 30 000,00 euro (t.sk. 
PVN) finansējumu 2017. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
devumu pozīcijā „Skolēnu trans-
ports uz skolu”, lai atmaksātu iz-
glītojamo pārvadājumus mācību 
procesa norisei dienās laika pe-
riodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 
2017. gada 31. decembrim.
Par saistošo noteikumu izdoša-
nu
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
27.01.2016. saistošajos noteiku-
mos Nr. SN2/2016 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu”.
Par pilnvarojumu sastādīt admi-
nistratīvo pārkāpumu protoko-
lus 
Pilnvarot Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas uzsākt liet-
vedību administratīvo pārkāpumu 
lietās un sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus par Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pantiem, kurus izskata 
Saulkrastu novada domes Admi-
nistratīvā komisija saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpuma 
kodeksa 210. panta pirmo daļu.
Par zemes vienību apvienošanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu
Atļaut apvienot īpašuma “Ziedi”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads zemes 
vienības, veidojot vienu īpašumu. 
Zemes gabala platība tiks precizē-
ta pēc zemes vienības kadastrālās 
uzmērīšanas. Apvienotajai zemes 
vienībai piešķirt adresi “Ziedi”, 
Zvejniekciems, Saul krastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, no-
teikt zemes lietošanas mērķi -  

individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme.
Par pretkorupcijas pasākumu 
plānu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādes “Saulkras-
tu novada dome” pretkorupcijas 
pasākumu plānu 2016. - 2018. ga-
dam.
Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu, adreses piešķirša-
nu un lietošanas mērķa noteik-
šanu
Apstiprināt SIA “Rīgas mērniecī-
bas birojs’’ izstrādāto nekustamā 
īpašuma Smilšu iela 16 Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.
Par Saulkrastu sociālā dienesta 
vadītājas atbrīvošanu no amata
Atbrīvot Saulkrastu sociālā die-
nesta vadītāju no Saulkrastu so-
ciālā dienesta vadītājas amata un 
izbeigt darba tiesiskās attiecības 
ar Saulkrastu novada domi ar  
2016. gada 13. decembri (pēdējā 
darba diena).
Par projekta plānotajiem izdevu-
miem pirms iesniegšanas projek-
tu konkursā 
1. Apstiprināt SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” sagatavoto projek-
ta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Saulkrastos, 2. kārta” 
izmaksu un ieguvumu analīzi.
2. Sagatavot projekta pieteikumu 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Saulkrastos, 2. kārta”, 
nosakot projekta kopējās izmak-
sas.
3.  Projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkras-
tos, 2. kārta” īstenošanai piesaistīt 
Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da finansējumu specifiskajā at-
balsta mērķī (SAM) 5.3.1. „Attīstīt 

un uzlabot ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgša-
nās iespējas”.
4.  Nodrošināt Saulkrastu nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta „Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Saulkrastos,  
2. kārta” īstenošanai, lemjot par 
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē, 
garantējot to ar pašvaldības bu-
džetu. 
5.  Projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkras-
tos, 2. kārta” ieviešanai neattie-
cināmās izmaksas par pievieno-
tās vērtības nodokli nodrošina  
SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
6.  Pēc projekta „Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība Saul-
krastos, 2. kārta” apstiprināšanas 
lemt par Saulkrastu novada paš-
valdības līdzfinansējuma daļas ie-
guldīšanu SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” pamatkapitālā.

 Minētajos domes lēmumos 
balsojums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Saulkrastu 
novada pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes lēmumi. Sēdes audio 
ieraksts pieejams sadaļas Dome 
apakšsadaļā Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30. novembrī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 26. oktobra 
sēdes Nr. 14 lēmumi



Pasākumu kalendārs

8      Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 8. novembris

Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane, tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.  
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»» 
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001. 
PVN reģ. nr. LV44103005799

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž domes viedokli.

Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv sadaļā  
Saulkrastu Domes Ziņas.

Oktobrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Valters Grēve,
Maikls Zigmonts.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome nozīmīgajā 
jubilejā sveic
Rutu Beiteri
Ernu Kramiņu
Rasmu Krūkliņu
Visvaldi Briķi
Ilgu Brinkmani
Farisu Kučinski
Aiju Lāci
Annu Ozoliņu
Valentīnu Skujiņu
Gaļinu Djačenko
Andri Kārkliņu
Lidiju Kokoreviču-Ozoliņu
Induli Pētersonu
Arvīdu Rudoviču
Irēnu Skuju
Ziedoni Uzkalnu
Larisu Belmeri
Irēnu Medni
Intu Šmiti
Rudīti Verneri
Jāni Keišu
Dzelmi Kosīti
Dzintru Kraukli
Ilmāru Kvanti
Velgu Līci
Olgu Ļiļajevu
Evgeniju Popovu
Anitu Taubi
Guntu Zviedri

Saulkrastu novada 
dome izsaka 
līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Anita Kučinska
11.04.1932. – 30.09.2016.

Vera Upeniece
10.01.1944. – 04.10.2016.

Henrijs Sinkevičs
24.12.1947. – 10.10.2016.

Zigmārs Kalbergs
14.10.1945. – 12.10.2016.

Velta Veronika Austriņa
07.08.1934. – 15.10.2016.

Ingrīda Sproģe
24.08.1945. – 21.10.2016.

Antoņina Priede
30.08.1937. – 25.10.2016.

Anna Amālija Žilinska
05.10.1922. – 26.10.2016. 

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
novembrī

Pirmdiena
 14. novembris  9.00-14.00
 21. novembris  9.00-16.00
 28. novembris  9.00-16.00
Otrdiena
 8. novembris  12.00-17.00
 15. novembris  12.00-17.00
 22. novembris  12.00-17.00

Trešdiena
 30. novembris  12.00-17.00

Ceturtdiena
 10. novembris  12.00-17.00
 17. novembris  9.00-16.00
 24. novembris  12.00-17.00

Piektdiena
 11. novembris 9.00-14.00
 25. novembris  9.00-13.00

11. novembrī 17.00 aicinām 
ikvienu ņemt līdzi lāpu un pulcē-
ties Saulkrastu Pēterupes evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā (no 16.30). 
Pēc neliela svētbrīža dievnamā – 
lāpu gājiens uz latviešu karavīru 
atceres vietu Saulkrastu kapos 
un atceres mirklis kopā ar grupu 
“RĀVA”.
17. novembrī 19.00 Saulkras-
tu sporta centra zālē (Saulkrasti, 
Smilšu iela 3) Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 98. gadadie-
nai veltīts svinīgais sarīkojums 
“Sirds balss” un Saulkrastu nova-
da domes Atzinības rakstu pa-
sniegšana. Sarīkojumā piedalās:
l Saulkrastu jauktais koris „Ani-
ma” – diriģente Laura Leontjeva,
l Tautas deju ansamblis „Līgo” – 
vadītājs Jānis Purviņš,
l Raimonds Tiguls (hangs, kla-
vieres),
l Kristaps Krievkalns (klavieres),
l Bruno Priekulis (bass),
l Ainis Zavackis (sitamie instru-
menti).
 Pēc svinīgā sarīkojuma iedzī-
votāju ērtībām kursēs bezmaksas 
autobuss maršrutā Saulkrastu 
sporta centrs – Baltā kāpa – 
Melnsila iela.
 Ieeja sarīkojumā brīva.
No 8. novembra kultūras 
nama “Zvejniekciems” 1. stāva 
izstāžu zālē kultūras nama darba 
laikā skatāma Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas Zvej-
niekciema un Saulkrastu mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstāde 
“Zaļā prakse 2016. Cēsis”.
No 17. novembra kultūras 
namā “Zvejniekciems” skatāma 
glezniecības un grafikas konkursa 
“Saules krasts” darbu izstāde. 
18. novembrī no 20.30 pulcē-
simies Saules laukumā, iedegsim 
svecītes, lai 21.00 kopā ar lat-
viešiem pasaulē dziedātu mūsu 
valsts himnu. Būs salūts un līdz 
22.00 darbosies “brīvais mikro-
fons” – ikviens varēs skaļi izteikt 
vēlējumus mūsu valstij! 
26. novembrī 17.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” Drama-
turgu teātris piedāvā jauno izrādi 
“Sveķainie cīsiņi”. Tā stāsta par 

nebijušu situāciju - tauta jūt, ka 
zem daudzu sabiedrības līderu 
ādas slēpjas pārdabiski briesmo-
ņi, taču ne vienmēr tos izdodas 
atmaskot. Sociāli politiska komē-
dija ar laimīgām beigām. Izrādes 
ilgums 1h un 10 min, izrāde pare-
dzēta apmeklētājiem no 14 gadu 
vecuma.
 Biļetes iepriekšpārdošanā  
k/n “Zvejniekciems” un Saulkras-
tu sporta centrā pie administra-
toriem, sākot ar 16. novembri. Ie-
ejas maksa 5 EUR, pensionāriem 
2 EUR. 
27. novembrī 15.00 Saules 
laukumā visi saulkrastieši aicinā-
ti iedegt svētku egli. Dejas, rota-
ļas un kopīga egles iedegšana, lai 
priecīgi sagaidītu Ziemassvētkus!
3. decembrī 18.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” gadskār-
tējā sadancošana ziemas saulgrie-
žos kopā ar senioru tautas deju 
kolektīviem no tuvienes un tālie-
nes. Ieeja koncertā brīva. 
4. decembrī 16.00 kultū-
ras namā “Zvejniekciems” tiks 
demonstrēta latviešu režisora 
Viestura Kairiša spēlfilma “Me-
lānijas hronika“. Tas ir stāsts par 
rakstnieces Melānijas Vanagas 
(1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibī-
rijā. Filma tapusi pēc Melānijas 
Vanagas atmiņu romāna “Veļupes 
krastā” motīviem. Ieejas maksa  
2 EUR, biļetes – pirms seansa. 
 Filma ir patiess vēstījums par 
cilvēcības brīnumu, gara plašumu 
un ciešanu pilnajiem likteņiem 
Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. 
Tas ir stāsts par latviešu sievietēm, 
kurām bija jācieš, jāizdzīvo un jā-

pārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvija. 
 Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, 
PSRS okupētā Latvija. Varas pār-
stāvji iebrūk Melānijas un viņas 
vīra, neatkarīgās Latvijas laik-
raksta galvenā redaktora Alek-
sandra, mājoklī, liek modināt as-
toņgadīgo dēlu Andreju un kāpt 
kravas mašīnā. Stacijā vīrieši tiek 
šķirti no ģimenēm. Šajā dienā 
padomju vara deportēja aptuveni  
17 000 cilvēku Latvijā (nākamais 
deportāciju vilnis Latviju skāra 
1949. gada martā).
 Deportētos ved uz Sibīriju 
lopu vagonos. Melānijai un viņas 
dēlam vispirms ir jāizdzīvo trīs 
nedēļu ilgajā braucienā līdz no-
maļajam Tjuhtetas ciemam, pir-
majos mēnešos svešajā vidē, badā 
un slimībās, bet pēc tam – jādzīvo. 
Jāsamierinās un jāpieņem jaunā 
dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir zu-
dis pamats un pamatojums. Kādu 
tas noved līdz sabrukumam, bet 
Melāniju līdz apziņai, kurā skan 
tikai viena stīga  – cerība. Un arī 
līdz piedzīvotā detalizētiem pie-
rakstiem, kas vēlāk veido apjo-
mīgu literāru darbu par Sibīrijā 
pavadītajiem 16 gadiem. 
 Saglabāt cerību, saglabāt tādu 
cilvēku sevī, kurš ir stiprāks par 
badu, aukstumu, nežēlību, pat 
par nāvi un ir spējīgs uzņemties 
atbildību par līdzcilvēku, palīdzēt 
citiem, – tāds ir Melānijas Vana-
gas pašas, viņas atmiņu un arī šī 
kinofilmas par Melāniju Vanagu 
apliecinājums gaišajam pasaulē, 
gaišumam katrā no mums. 
 Režisors – Viesturs Kairišs; lo-
mās - Sabine Timoteo, Guna Za-

Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks P., T., Pk. 8.00 – 16.00, O., C. – 9.00 – 17.00. Steidzamās me-
dicīniskās palīdzības punkts – visu diennakti. Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700. 

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      29. novembris 14.00-17.00

Kardiologs 23. novembris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 25. novembris 9.00-12.00

Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 24. novembris 13.50-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 10. novembris
22. novembris

14.20-17.00
15.10-17.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 11.00-17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena
ceturtdiena (pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdienas 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena
ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00

Saulkrastu poliklīnikas informācija

20. novembrī plkst. 15.00 
Saulkrastu kapos 

svecīšu vakars.

riņa, Maija Doveika, Baiba Broka, 
Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, 
Ivars Krasts.
 Filmas garums – 2 h. Vecuma 
ierobežojums 12+. 

SeNIORU AktIVItāteS
6. decembrī 13.00 domes zālē 
tikšanās ar Limbažu sieviešu klu-
biņa “Helma” dalībniecēm par 
Ziemassvētku tradīcijām.

SPORtA AfIšA
11. novembrī 20.00 LBL3 spē-
le Saulkrasti – Salacgrīva. Ieeja 
bez maksas. Aicināti līdzjutēji. 
Būs loterija.
12. novembrī 19.00 sporta 
centrā Saulkrastu kausa izcīņa 
šautriņu mešanā, 11. posms.
13. novembrī 11.00 sporta 
centrā Saulkrastu čempionāts 
galda tenisā, 6. posms.
26. novembrī 19.00 Latvijas 
florbola 2. līgas čempionāts Saul-
krasti – Vārne. Aicināti līdzjutēji.
27. novembrī 11.00 sporta 
centrā Saulkrastu čempionāts 
novusā, 6. posms.
3. decembrī 11.00 kafejnīcā 
“Cietais rieksts” Saulkrastu čem-
pionāts zolītē, 6. posms.
4. decembrī 11.00 Saul-
krastu čempionāts galda tenisā, 
7. posms. Noslēgumā uzvarētāju 
apbalvošana.
10. decembrī 19.00 sporta 
centrā Saulkrastu kausa izcīņa 
šautriņu mešanā, 12. posms. No-
slēgumā uzvarētāju apbalvošana.
11. decembrī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts novu-
sā, 7. posms. Noslēgumā uzvarē-
tāju apbalvošana.
17. decembrī 19.00 Latvijas 
florbola 2. līgas čempionāts Saul-
krasti – Grobiņa. Aicināti līdzju-
tēji.
20. decembrī 20.00 LBL3 
spēle Saulkrasti – Carnikava. Ie-
eja bez maksas. Aicināti līdzjutēji. 
Būs loterija.

http://www.saulkrasti.lv

