
Vasaras beigās pabeigta 
jaunās meliorācijas sistēmas 
būvniecība Saulkrastos 
Inčupes rajonā. 

Projekta ietvaros no esošās caur
tekas zem dzelzceļa, paralēli 
dzelzceļam līdz Inčupei izbū
vēta jauna meliorācijas sistēma 
ar kopējo garumu 800 m. Daļā 
teritorijas ierīkota atklāta grāv
ju sistēma, bet vietās ar izteiktu 
reljefu izbūvēts kolektors. Ko
pējās projektēšanas, būvniecības 
un būvuzraudzības izmaksas ir 
Ls  43  000. Būvdarbus veica SIA 
“Meliorācija AG”.

Vienlaikus intensīvi turpinās 
esošo grāvju un caurteku tīrīšana 
un atjaunošana. Lai pazeminātu 
gruntsūdeņu līmeni d/s “Liepai
ne”, ir pabeigta caurtekas ierīko
šana Pupuļurgā.

Pašreiz Saulkrastu novadā 
notiek meliorācijas sistēmas pro
jektēšanas darbi vairākās novada 
teritorijās – starp Akācijas, Zie
meļu un Zušu ielām, Celtnieku 
ielā no Baltijas līdz Zaļajai ielai, 
ka arī Zvejniekciemā 20ha platī
bā, lai novadītu ūdeņus no Aģes, 
Krāču, Brūklenāju un citām ap
kārtējām ielām. Projektēšanas 
darbus veic SIA “Firma L4”.

Nodrošināta vides pieejamība
Šajā rudenī Saulkrastu 
Baltās kāpas apmeklētāji ir 
patīkami pārsteigti ne tikai 
par iespēju baudīt zelta rudeni 
no rekonstruētajiem skatu 
laukumiem, bet arī par ērto 
iespēju pa jaunizveidotajiem 
grants celiņiem un slīpajām 
koka laipām nokļūt līdz 
pludmalei ar bērnu ratiņiem. 

Ierīkotais slīpās koka noejas ga
rums ir 110 metri. Ceram, ka gan 
saulkrastieši, gan pilsētas viesi 
novērtēs paveikto un ar cieņu un 
izpratni izturēsies pret labiekār
tojuma elementiem, kā arī, pār
vietojoties Baltās kāpas teritorijā, 
izmantos tikai ierīkotos celiņus, 
papildus nenoslogojot ļoti jutīgo 
kāpu un neveicinot jaunus erozi
jas procesus.

Šobrīd joprojām ir aktuāls 
jautājums, kā samazināt kāpas 
nobrukšanas apjomus, kas inten
sīvi notiek upes un jūras ietek
mē. Tāpat nepieciešams beidzot 
atrisināt jautājumu par tualetes 
ēkas rekonstrukciju, ierīkojot šeit 
mājīgu tējnīcu un mūsdienu pra
sībām atbilstošu tualeti. Šajā gadā 
līdz tualetes ēkai ir ierīkota pilsē
tas kanalizācija.

Saulkrastu novada domes priekš
sēdētājs Ervīns Grāvītis Somijas 
Republikas prezidenta Sauli Nī
nistes valsts vizītes laikā Latvijā 
saņēma prestižo Somijas valsts 
apbalvojumu – Lauvas Orde
ņa bruņinieka ordeni. Ordenis 
E.  Grāvītim tika pasniegts par 
ieguldījumu Latvijas un Somijas 
divpusējo attiecību sadarbības 
veicināšanā. Lauvas Ordeņa bru
ņinieka ordenis ir viens no trim 

oficiālajiem Somijas Republikas 
ordeņiem un tiek piešķirts par 
izcilu darbību sociālajā vai militā
rajā jomā.

Jau iepriekš informējām, ka 
šogad 4. jūnijā, sadarbojoties Saul
krastu novada domei, Latvijas 
vēstniecībai Somijā, Somijas ka
ravīru biedrībai, Latvijas un Somi
jas uzņēmējiem, Saulkrastos tika 
atklāta piemiņas vieta 1944. gadā 
bojā gājušiem somu lidotājiem.
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Saulkrastu novada domē 
deputātu maiņa
Tā kā Saulkrastu novada domes 
deputāti augusta domes sēdē 
vienbalsīgi atbalstīja deputāta 
Igora Akulova (VL-TB/LNNK) 
lūgumu par viņa pirmstermiņa 
pilnvaru izbeigšanu, Saulkras
tu novada vēlēšanu komisija par 
nākamo deputātu noteica And
ri Silavnieku. Tāpēc septembrī 
Saulkrastu novada domes depu
tātu rindas papildināja A. Silav
nieks, kurš turpmāk darbosies 

Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas un Finanšu komi
tejas sastāvā. 

Vēlētāji ar A. Silvanieku aici
nāti sazināties pa tālr. 29135152 vai 
rakstot uz epasta adresi andris. 
silavnieks@cata.lv. 

Atgādinām, ka Saulkrastu 
novada domes deputātu pieņem
šanas laiki atrodami interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā 
“Dome” vai arī par tālr. 67951250.

Lauvas Ordeņa 
bruņinieka or-
denis ir viens no 
trim oficiālajiem 
Somijas Republi-
kas ordeņiem un 
tiek piešķirts par 
izcilu darbību 
sociālajā vai 
militārajā jomā.

Grants celiņi un koka laipas izveidotas drošai un ērtai nokļūšanai pludmalē. Foto no domes arhīva

Meliorācijas  
sistēmas 

rekonstrukcijas 
mērķis ir 
 uzlabot 

situāciju vietās, 
kur pastāvīgi 

uzkrājās 
liels ūdens 

daudzums un 
tuvējie apbūves 
gabali regulāri 
applūda. Foto 

no domes 
arhīva

Meliorācijas 
sistēmas būvniecība 

Domes priekšsēdētājam 
Somijas Republikas apbalvojums
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Septembra vidū notika 
Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komitejas 
ārkārtas sēde, kuras mērķis 
bija iepazīties ar pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” vidējā 
termiņa darbības stratēģiju 
2013./2014.–2018. gadam. 

Sēde tika organizēta, deputātiem 
dodoties uz pašvaldības aģentūras 
apsaimniekošanā esošām ēkām un 
objektiem. Aģentūras direktore Ju
dīte Krūmiņa, direktores vietnie
ces Signe Sinkeviča un Vija Skudra 
iepazīstināja deputātus ar situāciju 
Saulkrastu vēstures sabiedriskā 
muzeja R. Kaudzītes dārza mājiņā, 
Saulkrastu sporta hallē un stadio
nā, netālu esošajā skeitparkā, kā arī 
Saulkrastu estrādē. Tāpat deputāti 
devās apskatīt Zvejniekciema sta
dionu un Zvejniekciema kultūras 
namu. Pēc objektu apskates tika 
pārrunāti aktuālie jautājumi, lai 
uzlabotu ēku tehnisko stāvokli, 
veiktu nepieciešamos pārveido
jumus un uzlabojumus aģentūrai 
apsaimniekošanā esošajās būvēs. 
Vienlaikus J. Krūmiņa norādīja uz 
padarīto aģentūras 2008.–2013. 
gada darbības periodā, kā pozi
tīvo minot 11 amatierkolektīvu 
iekļaušanos dziesmu un deju 
svētku kustībā, Saulkrastu sporta 
halles un skeitparku Saulkrastos 
un Zvejniekciemā izveidi, kultūras 

nama “Zvejniekciems” siltināšanu 
un citus darbus, kā arī plašai pub
likai pieejamos pasākumus, kas 
jau izveidojušies par tradīciju,  – 

Saulkrastu svētki, Saulkrastu ēr
ģeļmūzikas dienas, Edgara Liepiņa 
un Ulda Dukas piemiņas koncerti, 
Muzeju nakts, tautas deju festivāls 

“Sasala jūriņa”, folkloras festivāls 
“Pa saulei” un citas nozīmīgas ak
tivitātes. Komitejas deputāti vie
nojās sniegt priekšlikumus izstrā

dātās stratēģijas pilnveidošanai, ko 
plānots izskatīt tuvākajā Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas sēdē.

Bērnu pārreģistrācija PII “Rūķītis”
PII “Rūķītis” informē, ka no 1. oktobra līdz 30. decembrim notiks 

bērnu pārreģistrācija.
Lai veiktu pārreģistrāciju, jāvēršas lietvedes kabinetā. 

Lietvede pieņem katru darba dienu plkst. 8–16. 
Tuvāka informācija pa tālr. 67952635, 67952958.

Izbraukuma sēdes laikā deputāti Guntars Zonbergs, Aiva Aparjode, Edgars, Brumermanis, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece un Selga Osīte 
iepazinās ar aktualitātēm un padarīto pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, klātienē apskatot visas aģentūras saimniecībā 
esošās ēkas un objektus. Foto no domes arhīva

Senioru svētkos

Oktobrī, atzīmējot Starptautisko 
veco ļaužu dienu, Saulkrastu no
vada domes priekšsēdētāja viet
nieks Normunds Līcis un sociālā 
dienesta vadītāja Anita Bogdano
va sirsnīgi sveica novada seniorus 
un senioru biedrības vadītāju 
Marutu Musti, kas novada domes 
zālē kuplā skaitā bija pulcējušies 
uz ikmēneša tikšanos. Sveicē
ji vēlēja možu garu, optimismu 
un veselību, uzsverot, ka dome 

vienmēr augsti vērtē senioru ak
tīvo dzīves pozīciju, darbošanos 
kultūras jomā, sabiedriskajās ak
tivitātēs un pašaizliedzību, neat
sakot palīdzību labdarības akciju 
organizēšanā un novadam nozī
mīgu jautājumu risināšanā. Pēc 
tikšanās domes zālē A. Bogdanova 
un M. Muste devās uz pansionātu 
“Marve”, kurā uzturas vairāk nekā 
20 seniori, lai tiktos ar pansionāta 
vadību un iemītniekiem.

Upes tiek uzturētas kārtībā
Lai gan Zivju fonda finansētie 
projekti par dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošanu Ķīšupē un 
Pēterupē ir sekmīgi noslēgušies, 
tomēr Vidzemes zvejnieku bied
rības (VZB) biedri turpina aktīvu 
darbību.

Notiek regulāra upju stāvokļa 
novērošana un nepieciešamības 

gadījumā tiek veikti darbi, tā uz
labojot caurteci un novācot šķērš
ļus zivju migrācijai.

Šī gada rudenī ar Zivju fon
da atbalstu tiks īstenots vēl viens 
projekts, kura mērķis ir taimiņu 
ikru ieguve, lai nodrošinātu re
sursus zivju mākslīgai atražoša
nai. Iegūtos taimiņu vaisliniekus 

transportēs uz zivju audzētavu 
“Tome”, kur inkubētos un izau
dzētos zivju mazuļus pēc diviem 
gadiem ielaidīs Saulkrastu nova
da mazo upju lejastecēs. 

Vilnis Klibiķis, 
Attīstības un projektu nodaļas 

vadītājs

Apskata kultūras un 
sporta celtnes, vērtē stratēģiju

VZB koordinators Jānis Brants novāc dambjus un koku sanesumus Ķīšupē. Foto: I. Lielmanis

Arī 1. oktobrī seniori kuplā skaitā pulcējās, lai pārrunātu jaunākās 
aktualitātes, noklausītos lekciju un noderīgi pavadītu laiku. 
Senioru tikšanās notiek katra mēneša pirmajā otrdienā Saulkrastu 
novada domes zālē plkst. 13. Foto no domes arhīva
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Brīdinājuma 
zīmes pie 
Eko punktiem
SIA “ZAAO” (ZAAO) sadarbībā ar 
Saulkrastu novada domi meklē 
risinājumus, lai nodrošinātu 
kārtību pie atkritumu 
konteineriem, īpaši Eko 
punktos – atkritumu šķirošanas 
konteineru atrašanās vietās. 
Līdz šim gan iedzīvotāji, gan 
atkritumu apsaimniekotāja, 
gan pašvaldību pārstāvji 
konstatējuši neskaitāmas 
reizes, kad cilvēki atkritumu 
maisus novieto tiem 
neparedzētās vietās.

Lai dotu iedzīvotājiem iespēju 
ekonomēt uz sadzīves atkritumu 
izvešanas rēķina, vairākās vietās 
pilsētā ir izvietoti šķiroto atkritu
mu izmešanas konteineri, kurus 
ZAAO tukšo bez maksas. Tomēr 
šķiroto materiālu ir viegli sabojāt 
un padarīt par otrreizējais pār
strādei nederīgu, ja konkrētajos 
konteineros samet sadzīves atkri
tumus. Turklāt ZAAO šoferiem, 
kuri apkalpo šķiroto atkritumu 
konteinerus, nav iespējas savākt 
blakus konteineriem sakrautos 
sadzīves atkritumus, jo šķiroto 
atkritumu savācējmašīnā ir jāie

krauj tikai šķirotais materiāls.
Turpmāk Eko punktu apseko

šanā aktīvi iesaistīsies pašvaldības 
policija ar tiesībām uzlikt sodus 
tiem, kuri savus sadzīves atkritu
mus neizmet piemājas konteine
ros, bet garāmbraucot – publiskās 
vietās. Šobrīd pilsētā uzstādītas 
10 brīdinājuma zīmes, kas vēsta par 
soda apmēru, izmetot atkritumus 
tam neparedzētās vietās. Saulkras
tu domes saistošie noteikumi no
saka, ka soda apmērs ir līdz Ls 100.

ZAAO atgādina: noteikumi 
par atkritumu apsaimniekošanu 
paredz, ka ikvienam nekustamā 
īpašuma īpašniekam ir pienā
kums slēgt līgumu par regulāru 
atkritumu izvešanu un segt atkri
tumu apsaimniekošanas izdevu
mus. Ar ZAAO ir iespēja vienoties 
arī par gadījumiem, kad nepiecie
šama papildu, atsevišķa atkritu
mu izvešana, ja noticis kāds pa
sākums. Iedzīvotājiem, kuri veic 
publiskas teritorijas sakārtošanu, 
vācot atkritumus, ieteicams vēr
sties pašvaldībā ar lūgumu atmak
sāt publiskās talkas laikā savāktu 
atkritumu izvešanu, vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

Jautājumu gadījumā par at
kritumu apsaimniekošanu lū
gums sazināties ar ZAAO pa tālr. 
64281250, epastu zaao@zaao.lv, 
uzdot jautājumus ZAAO mājas

lapā, twitter kontā twitter.com/
zaao_lv vai vērsties personīgi 
ZAAO birojos.

Zane Leimane

Informācija politiski represētajiem
Saulkrastu sociālais dienests aicina Saulkrastu novadā reģistrē-

jušās politiski represētās personas informēt sociālo dienestu par 
izmaiņām bankas kontos, ja tādas notikušas pēdējā gada laikā. 
Informācija nepieciešama, lai nerastos pārpratumi saistībā ar 

vienreizējās materiālās palīdzības pārskaitījumu valsts svētkos – 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī.

Izbūvēti jauni 
ūdensvadu un 
kanalizācijas 
tīkli
Oktobra sākumā pabeigti 
darbi pie projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, II posms” – 
Dienvidu daļa. 

Šajā projektā tika izbūvēti un 
nodoti ekspluatācijā 4932 m paš
teces kanalizācijas tīklu, 2838 m 
kanalizācijas spiedvada un 3571 m 
ūdensvada tīkla. Tā ir daļa no Ei
ropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā “Ūdenssaimniecības 
attīstība Saulkrastos, Ūdenssaim
niecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 3.  kār
ta” projekta. 

Jāatzīmē, ka, lai nogādātu sa
vāktos kanalizācijas notekūdeņus 
uz notekūdeņu attīrīšanas ietai
sēm, tika rekonstruēta viena un 
izbūvētas trīs jaunas kanalizācijas 
sūkņu stacijas.

Ūdensvadu tīkli ir izbūvēti 
šādās ielās: Bērzu ielā no Saules 
ielas līdz Skuju ielai; Selgas ielā 
no Saules ielas līdz Skuju ielai; 
Vidus ielā no Rīgas ielas līdz 
Saules ielai; Pabažu ielā no Rī
gas ielas līdz Saules ielai; Viršu 
ielā; Murjāņu ielā; Avotu ielā; 
Noliktavas ielā no Raiņa ielas 
līdz Smilšu ielai; Smilšu ielā no 
Skolas ielas līdz Noliktavas ielai. 
Savukārt pašteces kanalizācija iz
būvēta Rīgas ielas labajā pusē no 
Pļavas ielas līdz Sīkajai ielai; Pļa
vas ielā no Rīgas ielas līdz Saules 
ielai; Saules ielā no Pļavas ielas 
līdz Vidus ielai; Bērzu ielā no 
Saules ielas līdz Skuju ielai; Meža 
ielā no Saules ielas līdz Skuju ie
lai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz 
Saules ielai; Tīklu ielā; Pabažu 
ielā; Viršu ielā; Jūras ielā; Raiņa 
ielā no Smilšu ielas līdz atpūtas 
kompleksam “Saulrieti”; Nolik
tavas ielā.

Kā jau iepriekš informējām, 
inženiertīklu pievadu izbūve 
tiek veikta līdz katra grunts
gabala robežai. Lai iedzīvotāji 
veiktu pieslēgšanos jaunajiem 
tīkliem, nepieciešams vērsties 
pie pakalpojuma sniedzēja SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” ar 
iesniegumu (pievienojot zemes
grāmatas un zemes robežu plānu 
kopiju) Liepu ielā 3, Saulkrastos. 

Kad tiks saņemts iesnie
gums, SIA “Saulkrastu komu
nālserviss” izstrādās principiālā 
pieslēguma shēmu un izdos teh
niskos noteikumus. Pieslēguma 
shēma tiks saskaņota Saulkras
tu būvvaldē un kopā ar tehnis
kajiem notiekumiem izsniegta 
gruntsgabala īpašniekam. Vis
beidzot, pēc būvdarbu veik
šanas, saņemot atzinumu par 
inženiertīklu pievadu gatavību 
ekspluatācijai, tiks noslēgts lī
gums ar SIA “Saulkrastu komu
nālserviss” par komunālajiem 
pakalpojumiem. Jāatgādina, ka 
būvdarbus drīkst vadīt tikai ser
tificēts  speciālists. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

VSAA un NVA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšana aģentūras (VSAA) Siguldas filiāles 

darbinieks pieņems klientus 2013. gada 17. oktobrī Saulkrastu 
domes telpās 108. kabinetā plkst. 10–12.

Nodarbinātības valsts aģentūras ( NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 2013. gada 4. un 7. novembrī 

Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā plkst. 10–15.

Velotūrisma projektu jaunumi
Piektdien, 18. oktobrī, 
pulksten 10 atpūtas kompleksā 
“Minhauzena Unda” 
Saulkrastos norisināsies 
projekta “Central Baltic Cycling” 
noslēguma konference.

Uz konferenci aicināti visi 
tūrisma profesionāļi, pašvaldību 
speciālisti, velomaratona dalīb
nieki un citi velo entuziasti, lai 
iepazītos ar projekta laikā īsteno
tajiem darbiem un rezultātiem. 
Paveikto prezentēs projekta part
neri no Vidzemes pašvaldībām, 
kā arī no Igaunijas, Zviedrijas un 
Somijas. Lai gūtu jaunas atziņas, 
kas stiprinātu sadarbību un vei
cinātu velo attīstību Vidzemē arī 
turpmāk, konferencē uzstāsies 
speciālisti no Lielbritānijas un 
Beļģijas.

Konferencē tiks apbalvoti 
Vid zemes velomaratona fotokon
kursa laureāti, kā arī norisināsies 
velotūrisma klipa pirmizrāde, taču 
dienas noslēgumā – jauno “Eiro 
Velo” 13 marķējuma zīmju atklā
šana Saulkrastu pilsētas teritorijā.

Labu laiksapstākļu gadījumā 
visi aicināti piedalīties veloiz
braucienā Saulkrastos. Tuvāka 

informācija pieejama pa tālruni 
20220072.

Savukārt septembra vidū Vid
zemē notika darba seminārs par 
informāciju apmeklētājiem un 
velo izmantošanu tūrisma gala
mērķos ar mācību vizītēm piecos 
tūrisma informācijas centros, 
kuru organizēja Vidzemes Tū
risma asociācija INTERREG IV C 
projekta CHARTS ietvaros. 

Divu dienu semināra laikā 
notika mācību vizītes piecos Tū
risma informācijas centros (Cēsīs, 
Siguldā, Turaidā, Saulkrastos, 

Limbažos), Turaidas muzejre
zervātā, Velomuzejā Saulkrastos, 
Sudraba muzejā un Depo Limba
žos, Bīriņu pilī un braukšana ar 
velosipēdu Saulkrastos. Projekta 
partneri piedalījās īpaši sagatavo
tajā programmā par viduslaikiem 
Cēsu pils kompleksā.

Kopumā seminārā piedalījās 
pārstāvji no Latvijas Tūrisma at
tīstības aģentūras, Vidzemes re
ģiona pašvaldībām (Alojas, Apes, 
Carnikavas, Ērgļu, Gulbenes, Rau
nas, Saulkrastu, Valkas, Vecpiebal
gas un Limbažu novada domes), 

Ogres un Ikšķiles Tūrisma attīs
tības aģentūras, Vidzemes Augst
skolas, kā arī projekta partneri no 
Dienvidpelionas pašvaldības (pro
jekta vadošais partneris, Grieķija), 
Maljorkas pašvaldības (Spānija), 
Pafosas reģiona Tūrisma pārvaldes 
(Kipra), Grieķijas Nacionālā Tūris
ma organizācijas (Grieķija), Vastra 
Gotlandes reģionālās pārvaldes 
(Zviedrija), Velsas pašvaldības 
(Lielbritānija) un Eiropas Kultūras 
tūrisma tīkla ECTN (Beļģija).

Anna Kupče

Šobrīd pilsētā uzstādītas 10 brīdinājuma zīmes, kas vēsta par soda apmēru, 
izmetot atkritumus tam neparedzētās vietās. Saulkrastu domes saistošie 
noteikumi nosaka, ka soda apmērs ir līdz Ls 100. Foto no domes arhīva

CHARTS projekta izbrauciena dalībnieki Saules laukumā Saulkrastos. Foto no domes arhīva

UzmanībU! ZAAO Saulkrastu biroja darba laiks no 2013. gada 
1. novembra līdz 2014. gada 31. martam tikai piektdienās plkst. 10-17.
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“Zaļā bibliotēka” – 
līdz 10. novembrim
SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” sa
darbībā ar bibliotēkām rīko akciju 
“Zaļā bibliotēka”. Akcijas norises 
laikā līdz oktobra beigām ikviens 
iedzīvotājs var Saulkrastu novada 
bibliotēkā Raiņa ielā 7 nodot ma
kulatūru (grāmatas, žurnālus, buk
letus u. c.), kas tālāk pārstrādei tiks 
nogādāta Līgatnes papīrfabrikā.

Līdzīgs pasākums norisinājās 
arī pagājušajā gadā, kad Saulkras
tu novada bibliotēkā tika savākti 
2600 kg makulatūras.

Sīkāka informācija Saulkrastu 
novada bibliotēkā vai pa tālruni 
67951502, 29625609.

Tautas grāmatu plaukts 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
vēl līdz 1. novembrim rīko 
akciju “Tautas grāmatu 
plaukts”. Ikviens var doties arī 
uz Saulkrastu bibliotēku un 
dāvināt savu grāmatu. 

Akcijas mērķis ir dot iespēju ie
dzīvotājiem piedalīties Nacionā
lās bibliotēkas jeb Gaismas pils 
satura veidošanā, dāvinot bib
liotēkai sev nozīmīgu un īpašu 
grāmatu, lai to kopā ar dāvinātāja 
ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki 
šodien un arī nākamajās paau
dzēs. “Tautas grāmatu plaukts” 
tiks izvietots Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un 
sliesies piecstāvu mājas augstu
mā. “Tautas grāmatu plaukta” 
apjoms ir pāris desmiti tūkstoši 
grāmatu. Akcijas rezultātā tiks ne 

vien piepildīts “Tautas grāmatu 
plaukts”, bet noskaidrota arī nā
cijas mīļākā grāmata un autors. 
Savukārt 2014. gada 18. janvārī 
akcijā sadāvinātās grāmatas “Grā
matu draugu ķēdē” ceļos no Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas vecās 
ēkas uz jauno, simboliski aizsākot 
bibliotēkas piepildīšanu ar iedzī
votāju veidotu saturu.

Dāvinātāju ievērībai!
• No katra lasītāja tiek pie

ņemta tikai viena grāmata.
• Dāvinātājs ieraksta grāma

tas titullapā vēlējumu/personisku 
stāstu, kas saistās ar šo grāmatu.

• Dāvinātājs aizpilda akcijas 
veidlapu.

• Saņem grāmatzīmi kā aplie
cinājumu par dalību akcijā.

Informācija par akciju ir pie

ejama interneta vietnē www.tau-
tasgramatuplaukts.lv. Interneta 
vietnē akcijas dalībniekiem un 
citiem interesentiem ir iespē
jams iepazīties ar dāvināto grā
matu nosaukumiem, autoriem, 
tautas grāmatu lasīšanas kano
nu un citām ar akciju saistītām 
 aktualitātēm.

21. septembrī, dodoties pa Saul
rieta taku Saulkrastu folkloras 
kopa “Dvīga” kopā ar viesu fol
kloras kopām no Alūksnes, Bal
vu, Valkas, Ādažu novadam un 
Rīgas, atzīmēja Baltu vienotības 
dienu. Spītējot rudenīgajam lie
tum un ar dziesmām sveicinot 
sauli, jūru un upes, kopīgi vie

nojoties rotaļās un Zentas Men
nikas vadītajā uguns rituālā, gan 
lieli, gan mazi svētku dalībnieki 
nonāca Saules laukumā, kur tos 
cauri mākoņiem sveicināja sau
le un debesīs loku meta burvīga 
 varavīksne.

Īpašie festivāla viesi bija lietu
viešu folkloras kopa “Giedruže” no 

Neringas. Kā vienmēr ar mums 
kopā bija un mūs atbalstīja domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
kultūras un sporta centra darbi
nieki un deju kolektīva “Saulgrie
ži” dalībnieki. 

Antra Deniškāne, 
folkloras kopas “Dvīga” vadītāja

Baltu dienas festivāls 
“Pa saulei”

Festivālā piedalījās gandrīz 60 dalībnieki no visas Latvijas, tajā skaitā Saulkrastu sadraudzības pilsētas Nerin-
gas folkloras ansamblis. Foto no domes arhīva

Cienījamie Saulkrastu 
bibliotēkas lasītāji!

Mēs aicinām visus 
aizmāršīgos lasītājus, kuri 

grāmatas nav atnesuši 
atpakaļ noteiktajā termiņā 

(pat ja tas ir krietni 
pārsniegts), – lūdzu, atnesiet 

tās atpakaļ uz bibliotēku! 
Saprotams, soda naudas 

nevienam nekad nav 
tikušas piemērotas, tomēr 

šīs grāmatas ir tik ļoti 
nepieciešamas arī citiem 

lasītājiem.
Mēs esam atvērti katru 

darba dienu 
no pulksten 10 līdz 18, 
sestdien no 10 līdz 14. 

Jūsu bibliotēka

Saulkrastu slimnīcas ārstu pieņemšanas laiki oktobrī
Speciālists Kabinets Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks
Endokrinoloģe
Brigita Viziņa 

1 29. oktobris 14–17

Kardiologs 1 23. oktobris 9.30–13
Dermatoloģe
Ruta Barlo

1 3. oktobris 14–17

Otolaringoloģe
Ilona Kronberga

16 17., 24., 31. oktobris 14–17

Acu ārste
Ausma Sproģe

11 14., 21., 28. oktobris 10–16

Acu ārste
Aneļa Šugajeva

11 17., 24., 31. oktobris 10–15

Acu ārste
Sandra Ausekle

11 15., 16. oktobris 9.20–14

Neirologs
Ainārs Vecvagars

11 11., 25. oktobris 10.30–16

Neiroloģe
Dace Dzirkale

4 18., 22. oktobris 8.30–11.30
14–17

Darbu sāk onkoloģe
Saulkrastu slimnīcā/poliklīnikā 
sāk darbu ārste onkoloģe 
ķīmijterapeite Santa Raudiņa.

Pirmā pieņemšana 19.10.2013. no 
plkst. 10 (pieraksts reģistratūrā – 
67952700).

Sūdzības, ar kādām vajadzētu 
vērsties pie onkologa:

• veidojumiem ādā, zemādā, 
gļotādā, krūts dziedzeros;

• limfmezglu palielinājums;
• dzimumzīmes vai kārpas 

pārmaiņas;
• neskaidras ģēnēzes asiņoša

na vai izdalījumi no kuņģa zarnu 
trakta, plaušām, ginekoloģiskiem 
orgāniem vai citiem veidoju
miem;

• neskaidras ģenēzes ilgstoša 
temperatūras paaugstināšanās, 
pastiprināta svīšana;

• ilgstošs klepus vai balss aiz
smakums;

• rīšanas traucējumi u. c.
Onkoloģija ir medicīnas no

zare, kura pēta audzēju izcelsmi, 
attīstību un ārstēšanu. 

Onkologs ķīmijterapeits (me
dikamentozās terapijas speciālists 
onkoloģijā) ir onkoloģijas pamat
specialitāte, kas ietver zināšanas 
par ļaundabīgo audzēju mole

kulāro bioloģiju, diagnostiku  un 
medikamentozo terapiju, tostarp 
ķīmijterapiju, endokrīno terapiju, 
imūnterapiju, kā arī simptomā
tisko terapiju un paliatīvo aprūpi.

Onkologs konsultē pacientus 
ar aizdomām par onkoloģisku 
patoloģiju, dažādu lokalizāciju 
ļaundabīgiem audzējiem.

Slimību diagnostika:
• krūšu kurvja orgānu un vi

denes ļaundabīgie audzēji;
• vēdera dobuma orgānu 

ļaundabīgie audzēji;
• krūts vēzis;
• limfātiskās sistēmas ļaunda

bīgie audzēji (Hodžkina slimība, 
Nehodžkina limfoma);

• sēklinieka vēzis;
• urīnpūšļa un prostatas vēzis;
• olnīcu vēzis, dzemdes vēzis;
• kaulu un mīksto audu ļaun

dabīgie audzēji,
• galvas smadzeņu audzēji;
• neskaidras lokalizācijas pri

māri un sekundāri ļaundabīgie 
audzēji.

Pieņem pacientus:
• ar veselības apdrošināšanas 

polisēm, kuras sedz maksas pa
kalpojumus;

• par maksu. Pirmreizējā vizī
te Ls 15, atkārtota vizīte Ls 10.

Rtg kabineta darba laiks oktobrī
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

14
9–14

15 16 17
14–17

18 19
9–12

21
14–17

22 23 24
9–17

25
14–17

26

28
14–17

29
9–14

30 31
14–17
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Apstiprināts ar pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca” dalībnieku sapulcē 9.09.2013., protokols nr. 2013/2.

Saulkrastu slimnīcas pakalpojumu cenrādis
Spēkā no 2013. gada 1. oktobra

1. Pacientu iemaksas

Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
1.1. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ambulatoru apmeklējumu 3 4,27
1.2. Par sonoskopiskiem izmeklējumiem 3 4,27
1.3. Par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem 2 2,85
1.4. Par ambulatori un dienas stacionārā veiktām operācijām 3 4,27
1.5. Par ārstēšanos dienas stacionārā (par dienu) 5 7,11

Maksas pakalpojumi 
(personām, kuras nav tiesīgas saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus)

2. Ķirurga pieņemšana
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
2.1. Pirmreizēja ķirurga pieņemšana 10 14,23
2.2. Atkārtota ārsta pieņemšana 5 7,11
2.3. Pirmreizēja ķirurga pieņemšana bērniem 5 7,11
2.4. Atkārtota ķirurga pieņemšana bērniem 2 2,85
2.5. Pārsiešana 2 2,85
2.6. Imobilizācija ar ģipša longetēm (1 pirksts) 5 7,11
2.7. Ģipša longete, aptverot vismaz divas locītavas 9 12,81
2.8. Vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa) 6 8,54
2.9. Ģipša longete pie potīšu lūzumiem (kurpe) 9 12,81
2.10. Ģipša longetes noņemšana 5 7,11
2.11. Injekcijas locītavā vai periartikulāri 5 7,11
2.12. Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija 5 7,11
2.13. Anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli 5 7,11
2.14. Mazas brūces apstrāde ar izgriešanu un noslēgšanu 5 7,11
2.15. Lielas brūces apstrāde ar izgriešanu un noslēgšanu 7 9,96
2.16. Primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana 10 14,23
2.17. Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana) 3 4,27
2.18. Antirabiskais darbs (atkārtota pieņemšana) 1 1,42
2.19. Vakcīna pret stingumkrampjiem 2 2,85
2.20. Svešķermeņu, parazītu izņemšana no audiem (ērces) – pieaugušiem 3 4,27
2.21. Svešķermeņu, parazītu izņemšana no audiem (ērces) – bērniem 1 1,42
2.22. Incīzija 15 21,34
2.23. Lokāla labdabīga ādas audzēja izgriešana 25 35,57
2.24. Naga ablācija 5 7,11
2.25. Trūces operācijas 100 142,29
2.26. Trūces operācija ar plastisko materiālu 150 213,43
2.27. Hemoroīdu un citas taisnās zarnas operācijas 70 99,60
2.28. Virspusējo vēnu operācija 120 170,74
2.29. Varikozu vēnu operācija ar subfasciālu pieeju 180 256,12
2.30. Legāls aborts 70 99,60
2.31. Anestēzija i/v (līdz 30 min) 30 42,69
2.32. Anestēzija i/v totāla, endotraheāla 60 85,37
2.33. Proktoloģiskā operācija 100 142,29

3. Otolaringologa (ausu, kakla un deguna ārsta) pieņemšana 
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
3.1. Pirmreizēja pieņemšana 10 14,23
3.2. Atkārtota pieņemšana 5 7,11
3.3. Pirmreizēja pieņemšana bērniem 5 7,11
3.4. Atkārtota pieņemšana bērniem 2 2,85
3.5. Sēra korķu izņemšana no auss ejas 3 4,27
3.6. Augsleju mandeļu konservatīva terapija (par 1 procedūru) 1 1,42
3.7. Svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas 2 2,85
3.8. Mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību 1 1,42
3.9. Dzirdes pārbaude – timpanometrija 5 7,11
3.10. Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles 3 4,27
3.11. Medikamentu ievadīšana balsenē 1 1,42
3.12. Mērķtiecīga kairinoša vai pretiekaisuma vielu aplikācija deguna dobumā 1 1,42
3.13. Deguna asiņošanas apturēšana ar kairinātājiem 2 2,85
3.14. Deguna tamponāde no priekšpuses 2 2,85
3.15. Svešķermeņu izvilkšana no deguna 2 2,85

4. Oftalmologa (acu ārsta) pieņemšana 
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
4.1. Pirmreizēja pieņemšana 10 14,23
4.2. Atkārtota pieņemšana 5 7,11
4.3. Mājas vizīte 7 9,96
4.4. Redzes asuma noteikšana un briļļu izrakstīšana 3 4,27
4.5. Redzes asuma noteikšana un bifokālo briļļu izrakstīšana 6 8,54

5. Dažādu ārstu speciālistu pieņemšana
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
5.1 Psihiatra pirmreizēja pieņemšana 15 21,34
5.2. Psihiatra atkārtota pieņemšana 10 14,23
5.3. Psihiatra mājas vizīte (papildus pieņemšanas maksai) 7 9,96
5.4. Kardiologa pieņemšana 20 28,46
5.5 Kardiologa atkārtota pieņemšana 15 21,34
5.6. Endokrinologa pieņemšana 20 28,46
5.7 Endokrinologa atkārtota pieņemšana 15 21,34
5.8. Neirologa pieņemšana 20 28,46
5.9. Neirologa atkārtota pieņemšana 15 21,34
5.10. Traumatologa konsultācija 15 21,34
5.11. Dermatologa pirmreizēja pieņemšana 20 28,46
5.12. Dermatologa atkārtota pieņemšana 15 21,34
5.13. Fizioterapeita pirmreizēja pieņemšana 20 28,46
5.14. Fizioterapeita atkārtota pieņemšana 15 21,34
5.15. Internista pieņemšana 10 14,23

6. Rentgenoloģiskie izmeklējumi
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa 

(LVL))
Maksa 
(EUR)

6.1. Rentgenogrāfiskie izmeklējumi 8 11,38
6.2. Katra nākamā rentgenogrāfiskā izmeklējuma projekcija 2 2,85

7. Ultrasonogrāfiskie (USG) izmeklējumi
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
7.1. Ultrasonogrāfijas izmeklējums   15 21,34

8. Citi medicīniskie pakalpojumi
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
8.1. Veselības aprūpe mājās – ambulatorās māsas izbraukums pie pacienta mājās 

(viena apmeklējuma reize) + papildu manipulācijas pēc cenrāža
3,50 4,98

8.2. Injekcija muskulī 1 1,42
8.3. Injekcija vēnā 2 2,85
8.4. Infūzija vēnā 10–30 min 5 7,11
8.5. Asinsspiediena mērīšana 2 2,85
8.6. Elektrokardiogramma 3 4,27
8.7. Asins noņemšana analīzēm 3 4,27
8.8. Sildīšana ar Bioptron lampu – viena reize 2 2,85
8.9. Klizma 3 4,27
8.10. Dienas stacionāra pacientu ārstēšanās izdevumi – viena gultas diena (bez ēdināšanas) 7 9,96
8.11. Dienas stacionāra pacientu izmitināšanas izdevumi – viena nakts (bez ēdināšanas) 5 7,11
8.12. Ēdināšanas izdevumi, saņemot dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpoju-

mus (viena ēdināšanas reize – pusdienas)
1,50 2,13

8.13. Ēdināšanas izdevumi, saņemot dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpoju-
mus (trīs ēdināšanas reizes – brokastis, pusdienas, vakariņas)

2,90 4,13

8.14. Dienas stacionāra serviss – pacienta izmitināšana vienvietīgā palātā par vienu 
gultas diennakti

15 21,34

8.15. Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošas sociālās aprūpes maksas gultā 10 14,23
8.16. Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošas sociālās aprūpes maksas gultā ar 

papildu higiēnas izmaksām
11 15,65

8.17. Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošas sociālās aprūpes maksas gultā ar 
papildu higiēnas izmaksām un ar specializētu medicīnisko aprūpi

12 17,07

8.18. Pacientu dezintoksikācija pēc alkohola lietošanas – pirmā diena 30 42,69
8.19. Pacientu dezintoksikācija pēc alkohola lietošanas (katra nākamā diena) 15 21,34
8.20. Maksa par histoloģisko analīzi 10 14,23

9. Fizikālās terapijas pakalpojumi
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
9.1. Elektroforēze (1 procedūra) 2 2,85
9.2. Jonoforēze (1 procedūra) 2,50 3,56
9.3. Sinusoidāli modulētas strāvas (SMS) (1 procedūra) 2,50 3,56
9.4. Darsonvalizācija (1 procedūra) 2,50 3,56
9.5. Ultraīsviļņu terapija (1 procedūra) 2 2,85
9.6. Centimetru viļņu terapija (1 procedūra) 2 2,85
9.7. Ultraskaņas terapija (1 procedūra) 2,50 3,56
9.8. Parafīna –ozokerīta terapija (1 procedūra) 2 2,85
9.9. Kakla un apkakles zonas masāža 4 5,69
9.10. Muguras masāža 6 8,54

10. Fizioterapeita pakalpojumi
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
10.1. Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija 10 14,23
10.2. Pilnā muguras masāža 8 11,38
10.3. Kakla, apkakles zonas un plecu daļas masāža 6 8,54
10.4. Vispārēja ķermeņa masāža 15 21,34
10.5. Fizioterapeita individuāla nodarbība (mīksto audu tehnikas, PIR,PNF) 5 7,11
10.6. Ārstnieciskā vingrošana (individuāli) par vienu reizi 5 7,11
10.7. Grūtnieču un pēcdzemdību vingrošana (individuāli) par vienu reizi 5 7,11
10.8. Stājas korekcija bērniem (par vienu reizi) 4 5,69
10.9. Vingrošana grupā līdz četriem cilvēkiem (par vienu reizi no katra cilvēka) 3 4,27
10.10. Kinezioloģiskā teipošana No 3 No 4,27
10.11. Fizioterapeita individuāla nodarbība pacienta dzīvesvietā 13 18,46

11. Transporta pakalpojumi un citi papildu pakalpojumi *
Nr.p.k. Pakalpojums Maksa (LVL) Maksa (EUR)
11.1. Pacienta transportēšana ar slimnīcas transportu (ar tā vadītāju) abos 

virzienos (viena reize):
11.1.1. Saulkrastu pilsētas robežās(līdz 6 km rādiusā) 5 7,11
11.1.2. Ārpus Saulkrastu pilsētas robežām (abos virzienos) 5 + LVL 0,50 

par 1 km
7,11 + EUR 
0,71 par 1km

11.1.3. Rīga (abos virzienos) 50 71,14
11.2. Slimnīcas transportlīdzekļa vadītāja piesaistīšana slimnieka transportēšanai 

(nogādāšana līdz slimnīcas transportam)
5 7,11

11.3. Papildu sanitārā darbinieka piesaistīšana slimnieka transportēšanai (nogādā-
šana līdz slimnīcas transportam)

2,50 3,56

11.4 Aprūpes inventāra (kruķi, ratiņkrēsls u. c.) noma (drošības nauda Ls 30) – 
viena diena

1 1,42

11.5 Dokumentu kopēšana 0,15 0,21
11.6. Izziņa no arhīva (3 dienu laikā) 3 4,27
11.7. Izziņa no arhīva (1 dienas laikā) 5 7,11
11.8. Rentgena attēla ierakstīšana kompaktdiskā (ieskaitot diska vērtību) 1,21 1,72

* Pakalpojuma cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21 %.
Sniedzot pakalpojumus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstu 
iedzīvotājiem, kuri neuzrāda EVAK vai tās aizvietojošo sertifikātu, maksa par pakalpojumiem tiek 
noteikta atbilstoši 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu nr. 1046 18. pielikumam 
“Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas 
pakalpojumiem”.
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Ar Saulkrastu Pensionāru 
organizācijas vadītāju un 
Latvijas Pensionāru federācijas 
valdes locekli Marutu Musti 
Pensionāru organizācijas 
20. jubilejas priekšvakarā 
tiekamies Zvejniekciema 
kultūras namā, pēc ansambļa 
“Dzīle” mēģinājuma. Radoša, 
optimistiska, inteliģenta, 
apņēmīga un tieša – tā ir tikai 
maza daļiņa no Marutas 
krāsainās personības.

– 2. novembrī gaidāma ne 
vien vokālā ansambļa “Dzī-
le” vārda dienas balle, bet arī 
Saulkrastu pensionāru organi-
zācijai apaļi 20 gadi. Kā radās 
ideja par dubultsvinībām?

– Kad Pierīgā visas senio
ru organizācijas sāka atzīmēt 
20 gadus, kopš Latvijā pensionāri 
pirmo reizi sāka aktīvi darboties, 
devos uz bibliotēku un izpētīju 
visas Saulkrastu avīzes. Atradu, 
ka Saulkrastu pensionāru darbī
bas sākums bija datēts 1993. gadā, 
un šogad aprit 20 gadi. Pašu sāku
mu neatceros, jo tolaik vēl nebiju 
pensionāre. Zināju tikai, ka šāda 
biedrība darbojas. Šos gadus pa
tiešām esam darbojušies ļoti aktī
vi. 2. novembrī vārda dienas svin 
Dzīles. Mūsu senioru vokālo an
sambli sauc “Dzīle”, tāpēc katru 
gadu šajā dienā rīkojam ansambļa 
vārda dienas ballīti. Šogad abas 
jubilejas salikām kopā, un būs 
jauka tikšanās.

– Kāpēc jums bija svarīgi ie-
saistīties Saulkrastu Pensionāru 
biedrībā?

– Tas bija 2002. gadā, kad 
nomira mans vīrs, paliku viena. 
Mans mūžs ir pagājis Zvejniek
ciema kultūras namā. Visu mūžu 
esmu bijusi kultūras darbiniece. 
Patiesībā tagad šo darbu turpinu, 
tikai mazākā apmērā – organi
zējot aktivitātes pensionāriem. 
Tāpēc man bija vajadzīga šī ie
saistīšanās biedrībā. Uzskatu, ja 
reiz esmu uzņēmusies būt par va
dītāju, mans pienākums ir mek
lēt zinošus cilvēkus, dot iespēju 
vienaudžiem uzzināt interesantu 
informāciju. Manas paaudzes un 
vecāki cilvēki nemācējām par sevi 
cīnīties, tāpēc arī neprotam atrast 
tik daudz vērtīgas informācijas.

– Cik kupls ir aktīvāko se-
nioru pulciņš Saulkrastos? 

– Vairāk vai mazāk aktīvā
kie esam pāri simtam. Mums ir 
tradīcija katra mēneša pirmajā 
otrdienā rīkot tikšanās ar dažādu 
nozaru pārstāvjiem. Pie mums 
bijuši gan tradicionālās, gan ne
tradicionālās medicīnas ārsti, 
pacientu ombuds, kas skaidrojis 
senioriem viņu tiesības, apmeklē
jot ārstu, bijušas visādas tikšanās. 
Pēdējā bija tikšanās ar smadzeņu 
darbības centra “Riga Brain” pār
stāvjiem. Tā bija kolosāla lekcija 
par atmiņas trenēšanu, kas mūsu 
paaudzei ir ļoti nepieciešams. Uz 

katru tikšanos sanākam aptuveni 
60, 70 cilvēku. Ziemā reizi mē
nesī braucam uz teātri. No maija 
līdz vasaras pēdējai dienai doda
mies ekskursijās – piecas ekskur
sijas pa vasaru. Pamatā apceļo
jam Latviju, bet braucam arī aiz 
robežām. Šovasar bijām ciemos 
pie Siguldas pensionāriem, taču 
ir plāns, ka nākamajā gadā, 
dodoties ekskursijās, vienmēr 
apciemosim tās puses seniorus, 
lai iepazītu, ko katrs dara, kā 
darbojās. Siguldā kopš pagājušā 
rudens pensionāriem ir savs 
namiņš, kur pulcēties, veidot 
izstādes, satikties. Mans lielākais 
sapnis, kas man noteikti ir jāpie
dzīvo,  –arī Saulkrastu pensionā
riem būs sava telpa.

– Kādas izrādes iecienījuši 
Saulkrastu seniori?

– Visvairāk mums patīk Val
mieras drāmas teātris ar tā pa
matīgajām izrādēm un lielisko 
aktieru sastāvu. Patīk nopietnas 
izrādes un, kas ļoti svarīgi, – tur 
ir ļoti jauka kafejnīca (smejas). 
Vienmēr cenšos biļetes iegādā
ties uz sestdienas vai svētdienas 
dienas izrādēm. Tad tas mums ir 
gan teātra apmeklējums, gan eks
kursija. 

– minējāt, ka sapnītis ir 
sava, īpaša telpa, kur pulcēties. 
Kur tagad notiek jūsu kopīgās 
tikšanās?

– Ballītes un satikšanās no
tiek domes zālē. Tas ir ļoti jauki, 
bet mums Saulkrastos ļoti va
jadzētu ģimenes centru. Tādu, 
kurā pulcējas nevis tikai jaunieši 
un bērni, bet kopā var pabūt vi

sas paaudzes. Jo ģimene jau ir 
visi ģimenes locekļi: bērni, vecā
ki, vecvecāki. Gan mūsu paaudze 
varētu daudz dot jauniešiem, 
gan jaunieši daudz zināšanu 
varētu dot arī mums, piemēram, 
datorapmācību un moderno 
tehnoloģiju pārvaldīšanu. Pašlaik 
šāda centra izveidi kavē telpu 
trūkums. Tomēr šāda vieta ir ļoti 
vajadzīga, jo vecākā paaudze savā 
darba mūžā visu jau ir padarījusi, 
un tagad mums vajadzētu no
darboties ar vaļaspriekiem. Esam 
atvērti. Turklāt mums nav biedru 
naudas, kā tas mēdz būt citviet 
pensionāru apvienībās. Man šāda 
dalības maksa nav pieņemama.

– Visu mūžu esat darbojusies 

kultūras nozarē. Kas piesaistīja 
šajā jomā?

– Nezinu. Mani neviens ne
stūma apgūt šo izglītību. Taču 
man aizvien patīk mācīties, cen
šos pieteikties visvisādos kursos. 
Jaunībā izmācījos par kluba dar
binieku, deju kolektīva vadītāju. 
Tas nāca viegli, un tajos laikos pat 
prātā neienāca, ka varētu darīt 
kaut ko citu. Toreiz sāku strādāt 
Saulkrastu kultūras namā, līdz 
pat tā pastāvēšanas beigām. 
Zvejniekciema kultūras namā 
nostrādāju 26 gadus. Kas katram 
lemts, tam nav lemts pretoties 

(smejas). Jebkurš darbs ar 
cilvēkiem ir sirdslieta. Pie cilvēka 
ir jāiet, jārunā ar viņu, un tad viss 
būs kārtībā. Cilvēki ir atsaucīgi.

– Vai kultūras dzīvē aktīvi ie-
saistāties joprojām? 

– Protams. Dziedu vokāla
jā ansamblī “Dzīle”, korī “Ban
gotne”, iesaistos, kur vien varu. 
Tomēr ir viens nepadarīts darbs. 
Tolaik, kad strādāju, te darbojās 
zvejnieku kolhozs “Zvejnieks”, 
kas bija finansiālais pamats gan 
Zvejniekciema, gan kultūras 
nama izveidei. Man ir ļoti žēl, ka 
neesmu pratusi sadarboties ar 
jauniešu iniciatīvu centru un mu
zeju speciālistiem, lai intervētu 
un dokumentētu vēsturiskās lie
cības par cilvēkiem, zvejniekiem, 
ar kuru darba ienākumiem kol
hozs 1957. gadā varēja uzcelt šādu 
namu, kas bija modernākais klubs 
republikā. Tas ir šīs dienas parāds 
šiem zvejniekiem. Tas būtu lie
lisks izziņas materiāls un svētīgs 
darbs. Diemžēl šo cilvēku ar katru 
brīdi kļūst aizvien mazāk, un no 
intervējamo saraksta pa vienam 
izsvītroju... 

– Idejas ir pilna galva. Vai 24 
stundas diennaktī nav par maz?

– Ir gan! Pensionāram nekad 
nav laika. Tomēr ar varu no mājas 
nevienu nevaru izvilkt. Varu tikai 
piedāvāt. Patiesībā man žēl to cil
vēku, kuriem nekas neinteresē. 
Labāk būtu, ja viņi mazāk kreņ
ķētos, mazāk skatītos seriālus 
un dzīvotu tās daudzās dzīves 
televīzijas ekrānos. Tas cilvēkiem 
aizņem ļoti daudz laika. Atnākt 
uz tikšanos un uzzināt kaut ko 

lietderīgu ir daudz vērtīgāk. Ne
ticu, ka cilvēkam nebūs noderīgs 
nekas. Pat ja neko nepaņem sev, 
zini, kas notiek apkārt. Protams, 
varbūt kāds ir atradis piepildīju
mu ģimenē. Ja nebūtu palikusi 
viena, iespējams, te negrieztos 
kopā ar visiem. Bet tagad viena 
mājās nevaru nodzīvot.

– Kā trūkst mūsdienu cilvē-
kam, lai pilnvērtīgi piedalītos 
sabiedriskajā dzīvē?

– Man šķiet, ka šajā laikā ir 
ļoti maz līdzjūtības, žēlsirdības. 
Tas ir mūsu laikmeta trūkums. 
Esam asi, skrienam, katram sava 
problēma, taisnība, nekādas līdz
jūtības. Arī manā jaunībā svētī
ja vārda dienas, taču nevienam 
nekad neienāca prātā vecākiem 
paziņot, ka tagad es svinu un jūs 
dodaties prom no mājām. Tas nav 
normāli. Protams, viss mainās, 
bet vai uz labu? Kas pie tā vainīgs? 
Vai vecāki, skola vai paši? Sapro
tu, ka pašlaik ir grūts laiks, trūkst 
stabilitātes, bet katrs jau pats vei
do savu dzīvi.

– Kur jūs smeļaties iedvesmu 
pasākumiem, ekskursijām, te-
matiskajām tikšanās reizēm?

– Tā vienkārši rodas. Pirms 
tikšanās vienmēr ir kāds temats, 
tāpēc katru reizi piemeklēju kādu 
atbilstošu domu graudu. Ticiet 
vai ne, tad, kad nekā nav un šķiet, 
ka rītdien nebūs, ko teikt, kaut 
kas vienmēr nonāk acu priekšā.

– atgriežoties pie aktīvā-
kajiem senioriem, zināms, ka 
Saulkrastu pensionāri ir naski 
ceļotāji. Pastāstiet, kur kopā jau 
esat pabijuši!

Vienmēr saku, ka 
esmu tautas partijā, 

bet tajā ar mazo 
burtu “t”.

“Te jāsaka Mātes Terēzes vārdiem: “Mēs nevaram izdarīt lielas lietas, mēs varam izdarīt mazas lietas ar mīlestību.” Tā mēs visi kopā arī darbojamies,” 
teic Saulkrastu pensionāru organizācijas vadītāja Maruta Muste. Foto: Krišjānis Grantiņš

Ar 24 stundām 
diennaktī nepietiek
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– No maija līdz vasaras pē
dējai dienai dodamies ekskursi
jās – piecas ekskursijas pa vasaru. 
Pamatā apceļojam Latviju, bet 
braucam arī aiz robežām. Šova
sar maijā bijām Rīgā, ar kuģīti 
vizinājāmies pa Rīgas kanāliem, 
pabijām Ministru kabinetā, Jū
gendstila muzejā. Jūnijā devāmies 
uz Paņevežu, bijām pie sumbriem 
dabas parkā. Savukārt jūlijā brau
cām uz Tukumu, apskatījām Sal
mu darbnīcu, bijām “Pūres” šo
kolādes ražotnē, Jaunmoku pilī. 
Augustā braucām līdz Narvai, 
bijām pie Peipusa ezera, bijām 
klosterī, arī Setu zemē. Savukārt 
septembrī bijām Siguldā, bet ne
gājām uz ierasto Gūtmaņalu, taču 
bijām ciemos pie Siguldas pensio
nāriem.

– Ekskursijās esat bijuši arī 
ārpus Latvijas robežām. Kura bi-
jusi tālākā zeme, ko apskatījuši 
Saulkrastu pensionāri? 

– Tuvākā bija Somija. Tur 
pērn bijām trīs dienas un pagu
vām apskatīt patiešām daudz. 
Tālākā ir Bavārija Austrijā. Esam 
bijuši arī Polijā, bijušās demokrā
tiskās Vācijas daļā. Mums nepatīk 
braukt autobusā daudz dienu un 
tālu.

– Kādas atziņas atvedāt mā-
jās?

– Vienā no ekskursijām pa
bijām vecākajā Eiropas senio
ru mājā Vācijā. Nu jā, tā ir cita 
dzīve! Pavisam nesen pabiju arī 
Saulkrastu veco ļaužu pansionā
tā “Marve Residenz”. Varu teikt, 
ka arī mums kaut kas veidojas, 
bet mūsu maciņi to neatļauj iz
veidot kā citur Eiropā. Bet tas, 
kā veidojas senioru dzīve, atka
rīgs arī no katras tautas piere
dzes. Piemēram, vācieši ir atvērti, 
enerģiski, dzīvespriecīgi. Paziņa 

strādā Vācijā un vada senioru sa
rīkojumu deju grupas. Tur seniori 
nāk, lai atpūstos, būtu kopā un 
darītu dzīvi vieglāku, bet viņu 
dzīves apstākļi ir bijuši vieglāki kā 
mums. Taču arī mēs varam kaut 
ko mainīt. Mums ir skaista zeme, 
un savu iespēju robežās mums 
vajag darīt, cik varam. Rokas ne
nolaižas nekad. Kāpēc lai tas tā 
būtu? Savējiem jautāju, ar ko le
pojaties Saulkrastos. Visi atbild, 
ka ar Balto kāpu, bet tā ir Dieva 
un dabas dota. Taču mēs varam 
lepoties arī ar kuplo pašdarbī
bas kolektīvu skaitu. Mums to ir 
tiešām daudz, un tas nozīmē, ka 
Saulkrastos dzīvo daudz talantī
gu cilvēku. Sevi parādīt iespēja ir 
katram.

– Vai Pierīgā pensionāri savā 
starpā ir draudzīgi?

– Jā. Pierīgas reģionā darbo
jas Aija Kušķe. Viņa pulcē visus 
pensionāru biedrību vadītājus, 
rīko izzinošas tikšanās, izglīto ar 
informāciju, rīko Ziemassvētku 
pasākumus. Pierīgas apvienībām 
pievienojusies arī Limbažu puse: 
Limbaži, Viļķene, Lēdurga, Vid
riži, jo viņiem tur šādi pasākumi 
nenotiek. Latvijas Pensionāru fe
derācijā mani iesaistīja tieši Aija 
Kušķe.

– Kas būtu jāapskata ci-
tiem Pierīgas un Latvijas senio-
riem, ja jūs vadītu ekskursiju pa 
Saulkrastiem?

– 11. jūnijā pie mums bija sa
braukuši visi Rīgas apriņķa Pen
sionāru apvienības priekšsēdē
tājas Aijas Kušķes pārziņā esošo 
pensionāru apvienību vadītāji. 
Rādījām Balto kāpu, tikāmies 
domē ar pašvaldības priekšsē
dētāju Ervīnu Grāvīti. Mums 
Saulkrastos ir ļoti jauka, jauna 
dāma Anda Gailīte, kura, nebūda

ma novadniece, izveidojusi jauku 
stāstījumu par vecajiem Saulkras
tiem. Savukārt pie pusdienu galda 
pirmo reizi notika plaša diskusi
ja, kurā katrs vadītājs pastāstīja, 
kādas aktivitātes organizē savās 
apvienībās. Saulkrastos lielākā 
bagātība, ko varam visiem parā
dīt, ir dabas brīnumi. Vasarā cauri 

braucot, Saulkrastus apskatīja arī 
Stopiņu novada seniori. Viņi pa
bija Velosipēdu muzejā.

– Septembra sākumā pie 
Okupācijas muzeja Rīgā notika 
vērienīgs pensionāru pikets par 
pensijām un pienācīgi nodroši-
nātām vecumdienām. Tomēr jūs 
nepiedalījāties. Kāpēc?

– Esmu pret šādiem protes
tiem uz ielas. Uzskatu, ka šīs pa
audzes cilvēki savu mūžu jau ir 
godam nostrādājuši, maksājuši 
nodokļus un tagad ir pelnījuši ve
cumdienas ar pieklājīgu pensiju. 
Nepiekrītu, tam, ko mums visu 
laiku met sejā, – pa šiem gadiem 
vispār neesam strādājuši, tad no 
kā lai mums maksā pensiju. Lat
vijas Tautas frontei aprit 25 gadi, 
un šī ir tā Latvija, kurā strādājam. 
Taču nekas nenotika tukšā vie
tā, te viss jau bija. Mēs bijām tā 
paaudze, kas tajā laikā strādāja. 
Piekrītu miermīlīgām akcijām ar 
parakstu vākšanu. Tas ir jādara 
bez apstājas, jāiet pie Saeimas, 
jāprasa un jācīnās par savām tie

sībām. Bet, lai ietu uz ielas, mums 
vairs nav tie gadi. Mēs vairs ne
mākam konstruktīvi noformulēt 
un pateikt savas vajadzības. Viss 
izvēršas klaigāšanā, un tas nav 
smuki. Taču saprotams, ka nervi 
neiztur, un katram gribas pateikt 
savu taisnību.

– Un kāds būtu jūsu iespēja-
mais risinājums?

– Parakstu vākšana, ko pie
minēju, pārdomātu savas valdes 
lēmumu pieņemšana. Piemēram, 
šī rezolūcija par pensiju indek
sāciju, kas tika izstrādāta un no
gādāta valdībai pēc šīs protesta 
akcijas. Mums visu laiku ir jāat
gādina, ka šeit esam, ka vēlamies 
un esam pelnījuši pieklājīgas ve
cumdienas. Diemžēl šajās pro
testa akcijās nepiedalās neviens 
40 gadus vecs cilvēks, jo viņi pa
gaidām nedomā par pensiju. Ja 
šajā akcijā man pie vienas rokas 
būtu dēls, bet pie otras mazdēls, 
tad kopā varētu iet droši. Tomēr 
saprotu arī četrdesmitgadniekus, 
viņiem jau tagad nav nedz stabi
litātes, nedz drošības vai jebkādas 
garantijas. Viņi pat nezina, vai sa
ņems pensiju. Tāpēc var saprast, 
ka daudzi izvēlas dzīvot šodienai. 
Pēc protesta akcijas kāds kungs 
ierosināja, ka šo akciju vajadzēja 
rīkot kā klusuma akciju – visiem 
sanākt kopā un klusēt. Tas būtu 
iespaidīgi. Taču labākās idejas 
vienmēr rodas vēlāk. 

– Iedomājaties, ja varētu 
uz dienu ieņemt kāda ministra 
lomu, ko jūs ieviestu, lai pensio-
nāru dzīve kļūtu nodrošinātāka?

– Zinu, ka nekad nebūšu šajos 
amatos un valstiskus lēmumus 
pieņemt nevarēšu. Esmu reāliste 
un sapņu pilis neceļu, tāpēc uz 
šo jautājumu atbildēt nevaru. Ir 
pagājuši 20 gadi, bet tik daudzas 

lietas nav mainījušās, un nevaru 
saprast – kāpēc. Kad gatavojamies 
vēlēšanām, mums ir tik daudz 
skaistu solījumu. Taču, kad de
putāti ievēlēti, domāšana pilnībā 
mainās – ir tikai īkšķis uz augšu 
vai leju. Lai gan mani ir aicinājuši, 
visu mūžu neesmu iesaistījusies 
nevienā politiskajā partijā. Vien
mēr saku, ka esmu tautas partijā, 
bet tajā ar mazo burtu “t”.

– nav noslēpums, ka seniori 
ir tā sabiedrības daļa, kas daudz 
iegulda arī labdarībā. 

– Adām, tamborējam. Dar
biņus dodam sociālajam die
nestam, jo viņi zina, kuram ko 
visvairāk vajag. Ir kundzes, kas 
ir savārījušas augļu un dārzeņu 
krājumus ziemai. Tie, kuri ne 
ada, ne vāra, nopērk veikalā, lai 
būtu piedalījušies un palīdzējuši 
maznodrošinātajiem. Esam 
gatavi darboties, izveidot mantu 
apmaiņas punktu. Taču pašlaik 
aizvien atduramies pret telpu 
trūkumu. Te, Zvejniekciema 
kultūras namā, mums tirgo lie
totus apģērbus. Skatos, ka viena 
otra bērnu paaudze ir izaugusi, 
rokoties pa šīm drēbju kaudzēm. 
Tāda ir realitāte. Esam ar mieru 
lūgt labas drēbes un mantas, kas 
cilvēkiem vairs nav vajadzīgas, lai 
dotu tiem, kam to vajag vairāk. Tā 
būtu mūsu palīdzība sociālajam 
dienestam un cilvēkiem. Mums ir 
izveidojusies laba sadarbība. Tā
pēc es vienmēr saku paldies par 
to, kas jau bija un kas vēl būs. Ja 
varam būt noderīgi, kāpēc gan ne. 
Vieglāk ir darīt nekā nedarīt.

– Kāds būtu jūsu novēlējums 
savas senioru paaudzes vienau-
džiem?

– Trīs lietas, kas jāvēl sev pa
šam un citiem: veselība, prieks un 
draugi. Esiet veseli un turēsimies 
kopā!

– Jūs nemitīgi pamudināt 
citus iesaistīties sabiedriskajā 
dzīvē, organizējat satikšanās un 
mudināt arī citus tās apmeklēt. 
Kur pati smeļaties enerģiju? 

– Ja manas baterijas ir izlā
dējušās, tad man tās ir kaut kur 
jāuzpilda. Enerģiju smeļos šajās 
satikšanās reizēs, uz kurām aici
nu speciālistus. Tomēr pats gal
venais, kāpēc to daru, ir tas, ka 
man uzticas: brauc uz ekskursi
jām, apmeklē mūsu viesu lekci
jas. Ja kādam ir prieks, man arī 
ir prieks un motivācija turpināt 
iesākto. Svarīgi ir arī iegūt jaunu 
informāciju, mācīties. Man di
vus gadus bija iespēja izglītoties 
un uzzināt daudz ko jaunu, kad 
iesaistījos katoļu draudzes brīv
prātīgā darba “Caritas” kustībā. 
Katru reizi tikšanos iesāka kāds 
priesteris, baznīcā notika mise. 
Notika daudzveidīgas lekcijas, 
kuras vadīja psihologi, sociolo
gi, tika runāts par sociālo darbu 
un daudz citiem tematiem. Ir 
cilvēki, kurus nokrista, un ar to 
garīgā dzīve viņiem ir beigusies. 
Taču, neraugoties uz to, kādai 
konfesijai katrs pieder, bez darba 
ticība nav nekas. Tieši tāpēc mani 
vairāk interesēja brīvprātīgais 
darbs. Un patiesībā tas, ko daru 
Saulkrastu pensionāru organizā
cijā, ir arī brīvprātīgais darbs.

Elīna Kondrāte

“Kad gatavojamies 
vēlēšanām, mums ir tik 
daudz skaistu solījumu. 

Taču, kad deputāti 
ievēlēti, domāšana 

pilnībā mainās – ir tikai 
īkšķis uz augšu vai leju.”

Saulkrastu seniori pie Narvas pilsētas maketa Igaunijā. No maija līdz pat septembra vidum Saulkrastu seniori ik mēnesi dodas ekskursijā, apskatot 
gan Latviju, gan aizrobežu zemes. Foto no personīgā arhīva
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Piedalies video reklāmu konkursā!
Ja tev un taviem draugiem 
patīk filmēt, ja esi aktīvs, 
uzņēmīgs, iesaisties brīvprātīgo 
darbā, jaunatnes organizācijā 
vai skolas/augstskolas 
pašpārvaldē, tad nepalaid 
garām izdevību un piesakies 
video reklāmu konkursā 
“Jaunieši var!”, aizraujot arī 
citus jauniešus ar iespējām 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

Izglītības un zinātnes ministrija 
aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 
25 gadiem radīt īsu video, animā
cijas vai cita formāta reklāmas 
klipiņu, kura uzdevums ir ieinte
resēt jauniešus aktīvi un lietderī
gi pavadīt brīvo laiku. Konkursā 
var piedalīties individuāli vai kā 

komanda, kas sastāv no diviem 
līdz četriem cilvēkiem. Katrs da
lībnieks vai komanda var iesniegt 
neierobežotu skaitu darbu.

Pateicoties AS “Tallink Lat
vija” atbalstam, visu piecu kate
goriju uzvarētāji dosies jūras ce
ļojumā uz Stokholmu, savukārt 
Izglītības un zinātnes ministrija 
katras kategorijas uzvarētājam 
vai uzvarētāju komandai piešķirs 
dāvanu karti 100 latu vērtībā tēri
ņiem uz prāmja. 

Konkursa darbi (pieteikuma 
anketa un video materiāls) ir jā
iesniedz līdz 2013. gada 28. oktob

rim plkst. 15.
Konkursa darbi jāiesniedz 

vienā no piecām kategorijām:
• jauniešu uzņēmējdarbība 

vai prakses iespējas; 
• sporta aktivitātes;
• interešu izglītības (piemē

ram, pulciņi) vai neformālās iz
glītības (piemēram, apmācības, 
semināri) aktivitātes;

• brīvprātīgo darbs;
• dalība jaunatnes organizā

cijās, skolas/augstskolas pašpār
valdē vai līdzdalība pašvaldības/
valsts lēmumu pieņemšanā.

Konkursa darbus vērtēs kon

kursa komisija, kuras sastāvā ir 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Jaunatnes starptautisko program
mas aģentūras, jaunatnes organi
zāciju, informatīvās kampaņas īs
tenotāju SIA “Comperio” pārstāvji 
un reklāmas speciālisti. 

Konkursa noteikumi un pie
teikuma anketa atrodami tīmekļa 
vietnēs www.jaunatneslietas.lv un 
www.draugiem.lv/jaunatneslietas. 

Informācijai par konkursu: 
Inese Bērs, tālr. 26569696, epasts 
inese@ comperio.lv.

Diāna Sīmansone

Ko paturēt 
prātā, 
audzinot 
pusaudzi
Bērnu un jauniešu dienas 
centrs “Saulespuķe” sadarbībā 
ar Saulkrastu sociālā dienesta 
psiholoģi Ingūnu Rodzeviču 
organizē atklāto lekciju un 
diskusiju ciklu par pusaudžu 
vecuma posmu. 

Pirmā tikšanās notiks 30. oktobrī 
plkst. 18–20 Bērnu un jauniešu 
dienas centrā “Saulespuķe” Raiņa 
ielā 7. 

Tēma: “Pusaudžu vecums – 
ko paturēt prātā, audzinot pus
audzi”.

Lekcija ietver tēmas par to, 
kāpēc ar pusaudzi ir grūti, kā ri
sināt konfliktus ar pusaudzi, kā 
motivēt pusaudzi. 

Lekciju vada Mg. Psych. Iveta 
Krūmiņa. Tā ir bez maksas. 

Vietu skaits ir ierobežots, 
tāpēc lūgums laikus pieteikties 
(līdz 25. oktobrim), zvanot pa tāl
ruņiem 67954649 vai 29445270 
(Ingūna Feldmane) vai rakstot uz 
epastu ingunna@inbox.lv.

Uz tikšanos pirmajā nodarbībā!

Ražīgais rūķīšu rudens 

Visu septembri “Rūķītī” bērni 
kopā ar skolotājām darbojās, 
izzināja, izpētīja rudens 
un rudens ražas tēmu. Jau 
senatnē Miķelis iezīmēja 
rudens saulgriežus un šo 
dienu svinēja par godu ražas 
novākšanai ar dziesmām un 
dejām.

Miķeļu nedēļā bērni ar vecākiem 
sarūpēja dažādas rudens dārza, 

pļavas vai meža veltes, no kurām 
skolotājas ar bērniem izveidoja 
“Miķeļdienas paklāju”. Tas ir arī 
viens no mūsu sadarbības pasā
kumiem ar Kupišķu pirmsskolas 
iestādi “Ābelīte”. Paldies visiem, 
kas atbalstīja un piedalījās paklā
ju gatavošanā!

Savukārt 26. septembra rīta 
cēlienā bērni kopā ar skolotājām 
svinēja Miķeļus. Bērnus apciemo
ja Miķelītis, iesaistot visus jautrās 

rotaļās, dejās un citās interesan
tās aktivitātēs.

Septembris bija iespaidu un 
jaunu zināšanu pilns. Iestādes 
vadītāja un metodiķe piedalījās 
Pierīgas PII vadītāju un meto
diķu pieredzes braucienā uz 
Poliju, kur apmeklēja pirmssko
las un skolas, kurās tiek izman
totas Montesori pedagoģijas   
metodes.

Patīkamas pārmaiņas arī 

ēdināšanas bloka darbiniekiem – 
iegādāti divi lieli “Electrolux” vā
rāmie katli (80 un 100 l). Kā arī 
turpinās remona un labiekārto
šanas darbi vēl vienā mazbērnu 
grupā, kuru varēs sākt apmeklēt 
bērni no 1,5 līdz 2 gadu vecu
mam.

Inga Leibuka, 
pirmsskolas izglītības  

skolotāja

Mārītes bērni un Miķeļdienas paklājs. Foto: Inga Leibuka

Glābšanas dienesta peldsezonas statistika
Noslēdzoties peldsezonai, darbu 
beidz arī Saulkrastu pludmales 
glābšanas dienests. Pludmales 
apmeklētājus vairāk nekā trīs 
mēnešu garumā – no 1. jūnija 
līdz 15. septembrim – uzraudzī
ja četri īpaši apmācīti glābēji, 
tāpēc pludmales apmeklētāji 
droši varēja justies gan peldvietā 
“Centrs”, gan peldvietā “Rūķīši”, 

kā arī šo peldvietu apkārtnē.
Lai palīdzētu cietušajiem, 

Saulkrastu glābšanas dienestam ir 
pieejams kvadracikls, motorlaiva, 
kā arī viss nepieciešamais pirmās 
palīdzības sniegšanai. Šīs sezonas 
laikā pēc palīdzības pie glābējiem 
cilvēki ir vērsušies 23 gadījumos. 
Palīdzība ūdenī ir bijusi nepiecie
šama trīs reizes, divos gadījumos 

tika pamanīta ūdenī apgāzusies 
laiva, kā arī izsaukums pēc pa
līdzības, atpūtniekam saļimstot 
pludmalē, kas tika nogādāts ātrās 
medicīniskās palīdzības brigādes 
aprūpē. Astoņi izsaukumi ir biju
ši par mazāk svarīgām traumām, 
pārsvarā par grieztām brūcēm, 
bišu kodumiem un sasitumiem. 
12 gadījumos tika aizrādīts par 

sabiedrisko kārtību peldvietā, 
t. i., par peldēšanu aiz bojām, 
smēķēšanu peldvietā, alkohola 
lietošanu peldvietā vai atrašanos 
peldvietā ar suni. Pāris reižu tika 
ziņots arī par pazudušiem bēr
niem pludmalē, kuri sadarbībā ar 
pašvaldības policiju tika atrasti.

Helēna Vintere

Riti, riti, 
kamoliņ!
Jaukā 20. septembra 
pēcpusdienā Saulkrastos 
viesojās Staiceles tautas 
lietišķās mākslas studijas 
“Staicele” audējas (vadītāja 
Velta Kīne). Ciemiņus sagaidīja 
un laipni uzņēma audēju 
kopas “Kodaļa” vadītāja 
Rasma Krūkliņa.

Sadraudzība starp kolektīviem ir 
izveidojusies vairāku gadu garu
mā. Šādās tikšanās reizēs paras
ti ir iespējams dalīties pieredzē 
gan teorētiski, gan praktiski. 
Saulkrastu audēju darbnīcā ir 
četras stelles, kurās ir uzvilkti au
dekli. Tādēļ arī mājinieki viesus 
iepazīstināja ar tām un izrādīja 
dažādās aušanas tehnikas, kuras 
šogad apgūs Saulkrastu audēji.

Staicelietēm bija liela interese 
arī par mūsu pilsētu. Iepazīstinā
jām ar Saulkrastos jaunizveidota
jām piemiņas, atpūtas un sarīkoju
mu norises vietām. Bija patīkami 
dzirdēt, ka Saulkrasti kopš viesu 
iepriekšējā apmeklējuma ir vizuāli 
mainījušies, kļuvuši skaistāki. 

Pirms doties mājup, viesi ap
lūkoja zīda apgleznošanas darb
nīcas dalībnieku darbu izstādi 
“Radi dzeju pats!” kultūras namā 
“Zvejniekciems” – arī šāda veida 
mākslas darbi staicelietēm gluži 
labi gāja pie sirds. 

Vizītes noslēgumā viesi pa
teicās par gūto pieredzi un pozi
tīvajiem iespaidiem, uzaicinot uz 
tikšanos savas studijas 55 gadu 
jubilejā Staicelē.

Guna Lāčauniece, 
Saulkrastu rokdarbnieku  

pulciņa vadītāja
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Interesanti, svarīgi un veselīgi 

Septembris Saulkrastu 
vidusskolā ir sācies ne 
vien ar jaunu mācību gadu, 
ar jauniem skolotājiem 
un skolēniem, bet arī ar 
neparastu “Dzejas dušas” 
kabīni jaunajā lasītavā, ar 
bīstamu situāciju Saulkrastu 
centrā, kur Ainažu ielā 
nestrādā luksofors, kā arī ar 
kopīgu rīta vingrošanu sporta 
centra hallē. 

Kopš septembra sākuma sko
las bibliotēkai ierādītas telpas 
Saulkrastu vidusskolā, kur durvis 
vērusi lasītava. Tajā skolēni var:

• mājīgā un radošā atmosfērā 
pavadīt laiku starpbrīžos, brīv
stundās un pēc stundām;

• sagatavot mājas darbus, pre
zentācijas un projektus, kam ne
pieciešama papildu informācija – 
uzziņu literatūra, enciklopēdijas, 
vārdnīcas un interneta resursi;

• mācīties, izmantojot inter
aktīvos mācību materiālus;

• lasīt latviešu un ārzemju 
daiļliteratūru, kā arī “Bērnu žūri
jas 2013” grāmatu kolekciju;

• atpūsties, lasot jaunākos 
žurnālus un liekot puzles;

• radoši darboties dažādos 
pasākumos.

Septembrī lasītavā organi
zētās aktivitātes iedvesmojušas 
Dzejas dienas 2013 un dzejnieces 
Ineses Zanderes 55 gadu jubile
ja. Visu mēnesi bija apskatāmas 
šiem notikumiem veltītas izstā
des, bija iespēja virtuāli tikties 
ar dzejniekiem un klausīties jau
nāko dzeju autoru izpildījumā, 
kā arī tika organizēts nodarbību 
cikls “Dzejas darbnīca”. Radoši 
un atraktīvi darbojoties dažādu 
vecumu skolēniem, ar daudzvei
dīgu metožu palīdzību tika radīti 
visdažādākie, raibākie un skanī
gākie dzejoļi. 

Iedvesmojoties no 2013. gada 
Dzejas dienu audiodušas, kas dar
bojās Rīgā, Saulkrastu vidussko
las skolēni izveidoja “Dzejas dušu 
2013”, kur apskatāmi un izlasāmi 
skolēnu un skolotāju radītie dzej
darbi. Lai pozitīvi noskaņotos, 
saņemtu nepieciešamo enerģijas, 
humora un pārdomu devu ikdie
nas gaitām, sāc dienu ar dzejas 
dušu!

Septembris ir arī Drošības 
nedēļas laiks, kad skolā aktuali
zējām jautājumus par personisko 

un citu cilvēku veselību un dro
šību skolā, kā arī drošību ceļā uz 
skolu.

1.–4. klašu skolēni analizēja 
un izvērtēja Ceļu muzeja saga
tavoto interaktīvo karti “Drošais 
ceļš”, kurā bija jāprot saskatīt gan 
gājēju, gan velobraucēju un auto
vadītāju ceļu satiksmes pārkāpu
mus, novērst bīstamas situācijas 
uz ceļa. 

Aktuālākie jautājumi Dro
šības nedēļā bija par ceļa šķēr
sošanu Saulkrastu centrā, kur 
nestrādā luksofors, kā arī drošī
ba dzelzceļa sliežu tuvumā. Pēc 
kopīgajām nodarbībām skolēni 
turpināja darbu klasē, pildot da
žādas darba lapas un uzdevumus. 
Izvērtējot skolēnu zināšanas, 
aktivitāti un atsaucību, varam 
secināt, ka Saulkrastu vidussko
las 1.–4. klašu skolēni ceļu satik

smes noteikumus zina labi, bet 
galvenais – lai viņi tos vienmēr 
 ievērotu! 

27. septembrī Olimpiskā 
diena arī Saulkrastu vidussko
lā, kurai skolēni gatavojās jau 
iepriekš. 1.–4. klases piedalī
jās zīmējumu konkursā “Esam 
sportiska ģimene”, kā arī katra 
klase gatavoja savas krāsas olim
pisko apli, lai visi kopā pie sko
las sienas izveidotu olimpisko 
simbolu. Olimpiskā diena sākās 
ar kopīgu rīta vingrošanu vien
laikus visā Latvijā. Dienas laikā 
skolēniem bija iespēja tikties ar 
vairākkārtējo pasaules un Eiro
pas čempionātu un kausu da
lībnieci kamaniņu sportā Aivu 
Aparjodi. Par uzvaru orientē
šanās sacensībās “Mammadaba 
Dēka” 2013.  gada maijā Tērvetē 
Saulkrastu vidusskola dāvanā 

no akciju sabiedrība “Latvijas 
valsts meži” saņēma orientēša
nās karti un orientēšanās sporta 
inventāru. Šajā kartē Olimpis
kajā dienā notika 1.–6. klašu 
orientēšanās sacensības.

Pamatskolas un vidusskolas 
klases piedalījās jautrās stafetēs 
un sporta spēlēs. Olimpiskās die
nas izskaņā katrs dalībnieks no 
LOK saņēma sertifikātu par pie
dalīšanos sporta svētkos, bet no 
Saulkrastu vidusskolas direktores 
katra klase saņēma garšīgu veici
nāšanas balvu – kliņģeri. Svētki 
sagādāja prieku gan organizato
riem, gan visiem dalībniekiem, 
tāpēc žēl, ka bija arī tādi, kas 
izvēlējās šo dienu pavadīt dīkā – 
mājās. 

Ivonna Ungure,  
Linda Mieze

Drošības noteikumi – teorētiski un praktiski
No 23. līdz 27. septembrim 
Zvejniekciema vidusskolā 
notika drošības nedēļa. Tās 
laikā skolēni tika aicināti īpašu 
uzmanību pievērst dažādiem ar 
drošību saistītiem jautājumiem 
savas un citu veselības un 
dzīvības saglabāšanai. 

Skolēni kopā ar skolotājiem no
skatījās videofilmu “Dzīvo droši!”, 
sākumskolēni atkārtoti pārrunāja 
ceļu satiksmes noteikumus, pa
matskolēni piedalījās CSDD rī
kotajā konkursā “Velobraucēja 
drošība”, bet īsta “drošības” diena 
sākās 25. septembrī, kad jau no 
rīta, tērpušies gaismu atstarojo
šās vestēs, Zvejniekciema vidus
skolas Skolas padomes vecāku 
pārstāvji kopā ar Skolēnu līdzpār
valdi rīkoja reidu pie skolas ap
kārtnē esošajām gājēju pārejām. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta 
gājēju pārejai uz Tallinas ielas, jo 
šo ielas posmu šķērso daudz sko
lēnu. Tādēļ Tallinas un Atpūtas  

ielas krustojumā dežūrēja arī 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
ekipāža. Vecāki izteica priekšliku
mu, ka pašvaldības policijai būtu 

lietderīgi darba dienu rītos veikt 
reidus skolas apkārtnē. 

Paralēli šīm dežūrām noti
ka atstarotāju pārbaude skolā, 

kuras laikā skolēniem tika atgā
dināts, ka atstarotājs diennakts 
tumšajā laikā var glābt dzīvību. 
Skolēniem, kuriem nebija gaismu 

atstarojoša elementa, atstarotājs 
tika dāvināts. Cerams, tas tiks 
piestiprināts redzamā vietā pie 
skolēna somas vai apģērba. 

Diena turpinājās kā ierasts, 
bet pēkšņi darbu pārtrauca iedar
bojusies signalizācija un trauk
smes signāls. Izdzirdot trauksmes 
signālu, visi skolēni un skolas 
darbinieki evakuējās, bet pēc tam, 
uzzinot, ka bijusi mācību trauk
sme, atgriezās savās klasēs un 
darba vietās. 

Ceram, ka dažādos ar drošī
bu saistītos jautājumus skolēni 
pārrunāja mājās kopīgi ar vecā
kiem. Paldies par atbalstu Skolas 
padomes vecāku pārstāvjiem  – 
V.  Lastoveckim, J. Picalcelmai, 
A. Ābelītam, I. Kļaviņai, I. Feld
manei, D. Čerpakovskai –, kā arī 
Saulkrastu pašvaldības policijai. 

Atcerēsimies, ka drošības 
noteikumi ne tikai jāzina, bet arī 
jāievēro!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas Skolas padomes vecāku pārstāvji kopā ar Skolēnu līdzpārvaldi  rīkoja reidu pie skolas 
apkārtnē esošajām gājēju pārejām. Foto: Andris Dulpiņš

Jaunajā lasītavā uzstādīta īpaša “Dzejas duša”, kur var iepazīties ar 
skolēnu un skolotāju radošo veikumu. Foto: Ivonna Ungure

Arī Saulkrastu vidusskolas skolēni, vienlaikus ar visu Latviju, uzsāka Olimpisko dienu. Foto: Linda Mieze



10    Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada oktobris

Saulkrastu novada domes 25. septembra sēdes lēmumi
Par Saulkrastu novada 
Vēlēšanu komisijas 
apstiprināšanu
1. Izveidot Saulkrastu novada vē
lēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Daina Kučeruka,
1.2. Dagnija Gurtiņa,
1.3. Sanita Tīberga,
1.4. Stella Veismane,
1.5. Aija Kalviša,
1.6. Sanita Krauze,
1.7. Gunita Mālere,
1.8. Vita Plēpe,
1.9. Jolanta Liniņa,
1.10. Sabīne Plēpe.
2. Uzdot Saulkrastu novada do
mes priekšsēdētājam Ervīnam 
Grāvītim līdz 2013.gada 11.oktob
rim sasaukt Vēlēšanu komisijas 
pirmo sēdi.
3. Par Vēlēšanu komisijas izveido
šanu un tās sastāvu piecu dienu 
laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu 
komisijai.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekusta
mo īpašumu Rīgas iela 28 (kad. 
apz. 80330030766), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, un Rīgas iela 
32C (kad. apz. 80130030668), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads ze
mes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Atvari 1” (kad. apz. 
80330040090), Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokli Ls  41,88 (četrdesmit 
viens lats 88 santīmi) apmērā par 
2013.  gada 2.  un 3.  ceturksni ar 
nokavējuma naudu no nekusta
mā īpašuma XX (adrese) Zvejniek
ciems, Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kad. apz. (xxxxxx), 
īpašnieka.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma XX 
(adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kad. apz. (xxxxx), platība 
1300 m2, lietošanas mērķi no “in
dividuālo dzīvojamo māju apbū
ve, kods 0601” uz “neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0600”, atbilstoši īpa
šuma pašreizējai izmantošanai. 

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma XX 
(adrese) Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kad. apz. (xxxxx), platība 
0,1481 ha, lietošanas mērķi no 
“individuālo dzīvojamo māju ap
būve, kods 0601” uz “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, kods 0201”, 
atbilstoši īpašuma pašreizējai iz
mantošanai. 

Par nekustamā īpašuma 
dalītā lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma XX 
(adrese) Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kad. apz. (xxxxx), kopējā 
platība 6023 m2, dalīto lietošanas 
mērķi: 
• 4523 m2 platībai – “neapgūta sa
biedriskas nozīmes objektu apbū
ves zeme, kods 0900”,
• 1500 m2 platībai – “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods – 0201”.

Par pilnvarojuma 
piešķiršanu
Saulkrastu novada pašvaldība 
pilnvaro Ķekavas novada pašval
dību, nekustamā īpašuma Lāčplē
ša iela 24, Rīga, kad. apz. 0100 021 
0085, atsavināšanas, pārdodot to 
izsolē, izsoles organizēšanai. 

Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procedūras 
sākšanu 
Sākt Saulkrastu novada paš
valdībai piederošās nedzīvoja
mās telpas Ainažu iela 10–703, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
atsavināšanas procedūru.

Par dzīvokļa īres līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) 
dzīvokļa īres līgumu uz 5 (pie
ciem) gadiem par Saulkrastu 
pašvaldības dzīvokļa īpašuma XX 
(adrese) Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., kad. apz. (xxxxx), īri.
2. Ar 2013.gada 1.oktobri noteikt 
dzīvokļa īres maksu, kas vienā
da ar dzīvojamās mājas apsaim
niekošanas izmaksām  – Ls  0,55 
par vienu m2 + PVN 21%, kas ir 
Ls 19,35 (deviņpadsmit lati 35 san
tīmi) mēnesī. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu 
ar VAS “Latvijas dzelzceļš”
1. Noslēgt zemes nomas līgumu 
ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ. 
nr. 40003032065, par 856 m2 ze
mes nomu no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8013 005 
0274, kas atrodas VAS “Latvijas 
dzelzceļš” lietošanā teritorijas 
labiekārtošanas darbu veikša
nai – gājēju celiņa rekonstrukcijai 
starp V. Lāča ielu un Pēterupi pie 
dzelzceļa tilta ar šādiem nosacīju
miem:
1.1. zemes nomas maksa Ls 20,00 
+ PVN 21 %, kas ir Ls 24,20 (div
desmit četri lati 20 santīmi) gadā;
1.2. zemes nomas līgums tiek no
slēgts uz 10 (desmit) gadiem, t. i., 
līdz 2023. gada 31. augustam.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu 
DKS “Ķīšupe – 1”
1. Pagarināt ar DKS “Ķīšupe  – 1” 
21.04.2009. noslēgto zemes no
mas līgumu uz 25 (divdesmit pie
ciem) gadiem par Saulkrastu paš

valdībai piekritīga zemes īpašuma 
“Ceļi d/s Ķīšupe  – 1”, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kad. apz. 
8033 002 1704, daļas 400 m2 pla
tībā, iznomāšanu.
2. Noteikt zemes nomas maksu 
Ls 5,00 + PVN 21 % gadā.
3. Par zemes nomas līguma paga
rināšanu parakstīt rakstisku vie
nošanos.

Par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu zemes 
gabalam 224F, Saulkrastos
1. Sākt detālplānojuma izstrādi 
zemes gabalam 224F, Saulkrastos 
(kad. apz. 8013 003 033823). 
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Būvvaldes 
vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma izstrādes finansēšanu 
ar detālplānojuma izstrādes ie
rosinātāju, zemes gabala 224F, 
Saulkrastos īpašnieku SIA “JGD 
Investments”, reģ. nr. 40103368269 
divu nedēļu laikā no lēmuma spē
kā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par detālplā
nojuma zemes gabalam 224F, 
Saulkrastos izstrādes uzsākšanu 
publicēt pašvaldības tīmekļa viet
nē un informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.

Par brīvpusdienu 
piešķiršanu pirmsskolas 
vecuma bērniem Saulkrastu 
un Zvejniekciema 
vidusskolās
1. Piešķirt brīvpusdienas Saul
krastu novadā deklarētiem pirm
skolas vecuma bērniem Saulkras
tu un Zvejniekciema vidusskolās 
par pašvaldības līdzekļiem. 
2. Lēmums stājas spēkā ar 
1.10.2013. 

Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) 
ienākumu līmeni 
Saulkrastu novadā
1. Apstiprināt pašvaldībā no
teikto maznodrošinātas ģimenes 
(personas) ienākumu līmeni, kas 
nepārsniedz Ls  160 (viens simts 
sešdesmit lati 00 sant.) uz katru 
ģimenes locekli. 
2. Lēmums stājas spēkā ar sais
tošo noteikumu “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” stāšanos spēkā. 

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
“Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā” 
apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu 
novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu nova
da domes saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to paraks
tīšanas nosūtīt atzinuma sniegša
nai Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē

kā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Zi
ņas“.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 
2011.  gada 30.  marta saistošos 
noteikumus nr. 4 “Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā” ar 
lēmuma 1.  punktā minēto sais
tošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu 
novadā” apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā” (pielikumā).
2. Apstiprinātos Saulkrastu nova
da domes saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to paraks
tīšanas nosūtīt atzinuma sniegša
nai Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē
kā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Zi
ņas“.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 
2011.  gada 29.  jūnija saistošos 
noteikumus nr.  8 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” ar lēmuma 1. punktā mi
nēto saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi.

Par Saulkrastu Bērnu un 
jauniešu dienas centra 
“Saulespuķe” darba laika 
maiņu
Ar 2013.  gada 1.  oktobri noteikt 
Saulkrastu Bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” dar
ba laiku  – katru darba dienu no 
plkst. 12 līdz 18. 

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu 
1. Ar 2013. gada 1. oktobri piešķirt 
pašvaldības kompensāciju piecām 
personām Ls  75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņu 
bērni apmeklē bērnu attīstības 
centru “Pūces skola”, reģistrācijas 

numurs 40103489806.
2. Noslēgt ar līgumus par pašval
dības kompensācijas izmaksas 
kārtību. 

Par dalību Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta atklātā 
projektu konkursā 
“Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai”
1. Pašvaldības sabiedrībai ar ie
robežotu atbildību “Saulkrastu 
slimnīca” piedalīties KPFI fi
nansētajā konkursā “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” ar pro
jekta pieteikumu “Saulkrastu 
slimnīcas ēkas energoefektivi
tātes paaugstināšana” par ko
pējo summu Ls  232  894,20 (divi 
simti trīsdesmit divi tūkstoši 
astoņi simti deviņdesmit čet
ri lati, 20 santīmi), no kuriem 
Ls 176 798,50 ir attiecināmās iz
maksas un Ls  56 095,70 ir neat
tiecināmās izmaksas.
2. Projekta iesnieguma iesnie
dzēja līdzfinansējumu un finan
sējumu neattiecināmo izmaksu 
segšanai nodrošināt ņemot aiz
ņēmumu Valsts kasē Ls 94 991,37 
apmērā un ieguldot to pašval
dības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā.
3. Saulkrastu slimnīcas ēkas, Ai
nažu ielā 34, Saulkrastos, kurā 
plānotas projekta aktivitātes, at
tīstības un investīciju stratēģija ir 
saskaņota un ēkai vismaz piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas 
netiks mainīts lietošanas veids un 
tā netiks demontēta.

Ervīns Grāvītis,  

domes priekšsēdētājs 

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “Domes lēmumi”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 30.  oktobrī, plkst.  15 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādi īpašumam 224F, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Saulkrastu novada dome 
25.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu 
(sēdes protokols, 12§28) “Par de
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes gabalam 224F, Saulkras
tos”. Detālplānojuma teritorija ir 
zemes gabals 224F, kadastra nu
murs 8013 003 00338.

Saskaņā ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu 2012.–2024. 
gadam zemes gabala plānotā (at
ļautā) izmantošana noteikta 
“Mazstāvu dzīvojamā apbūve” 
(DzM1) un Zaļumvietas (Z). 

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir pamatot divu dzīvojamo 

māju būvniecību un teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas 
robežu precizēšanu.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkras
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 
darba laikā no 2013. gada 21. ok
tobra līdz 8. novembrim. 

Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 
67142519), izstrādātājs arhitekte 
Dace Celmiņa (dace.celmina@
metrum.lv).
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Latvijas čempionāta uzvaras
Septembra sākumā 16 Saulkrastu 
orientieristi piedalījās 2013. gada 
Latvijas čempionātā vidējā dis
tancē un stafetē, kas norisinājās 
Amatas novadā.

Zelta medaļu vidējā distan
cē V16 grupā izcīnīja pasaules 
skolēnu čempions Uldis Upītis 
(Saulkrastu vidusskola), atkal pie
rādot, ka ir labākais Latvijā savā 
vecuma grupā, otru zelta medaļu 
pēc ilgāka pārtraukuma V18 gru
pā ieguva Kārlis Kosmačevs, un 
sudraba medaļu S18 grupā ieguva 
Kendija Aparjode.

Mazliet līdz medaļām pie
trūka mammai Iritai Puķītei gal
venajā sieviešu grupā S21E un 
meitai Laurai Puķītei S18, abām 
4. vieta.

Stafetē labākās savā S18 grupā 
bija Kendija Aparjode un Laura 
Puķīte.

Pārējie saulkrastieši ieguva 
šādas vietas: V14 Edgars Karnītis 
5. v., V12 Artis Puķīte 29. v., S12 
Anda Upīte 18. v., V16 Kristers 
Aparjods 4. v. stafetē, S12 Eva 
Grebeža 12. v., Nora Ķigure 13. v., 
Simona Voldiņa 25. v., V21E Jānis 
Peilāns 12. v. un 6. v. stafetē, 21E 
Ainārs Lupiķis 20. v. un 6. v. stafe
tē, V55 Indulis Peilāns 10. v., Uģis 
Kūliņš 19. v.

Gan Uldis Upītis, gan Kendija 
Aparjode par labiem rezultātiem 
2013. gada sezonā Latvijas izlases 
sastāvā ir izcīnījuši tiesības pieda

līties Eiropas jauniešu orientēša
nās čempionātā Portugālē šī gada 
oktobrī. Tās būs gada atbildīgākās 
sacensības, kas garās sezonas no
galē prasa visus spēkus.

Lai veicas jaunajiem sportis

tiem un paldies Saulkrastu do
mei un jauniešu vecākiem par 
 atbalstu!

Dzintra Rēķe, 
orientēšanās trenere

Spītējot vējam, gūtas uzvaras
Septembra vidū 29 dalībnieki trijās 
klasēs bija ieradušies uz Saulkrastu 
kausa izcīņu. Lai gan vēja apstākļi 
Saulkrastos bija mainīgi, jo tas pūta 
no krasta, trīs startus Formulas 
klasē pirmajā dienā izdevās izvest. 
Savukārt Raceboard un Techno kla
ses nav tik kaprīzas pēc vēja, tāpēc 
šo klašu dalībniekiem divu dienu 
garumā tika doti septiņi braucieni, 
kuros arī noskaidrojās Saulkrastu 
kausa uzvarētāji. 

Par Saulkrastu kausa uz
varētāju Raceboard klasē kļuva 
2013.  gada pasaules čempione 
vindsērfingā Vita Matīse (LAT1), 
aiz sevis atstājot vecmeistaru Gu
nāru Rozenbergu (LAT14) un Aldi 
Šuriņu (LAT105).

Jauniešiem Techno klasē par 
uzvarētāju U15 grupā kļuva liepāj
niece Aleksandra Kaupa (LAT116), 
apsteidzot Nikolu Ceplenieci 
(LAT128) un Patrīciju Frišmani 
(LAT121). U17 grupā par uzvarētāju 
kronēja Jēkabu Baumani (LAT 21). 

Formulas klasē nepārspēts 
palika Jānis Preiss (LAT23), kuram 

uz papēžiem mina otrās vietas ie
guvējs Kristaps Keidāns (LAT28), 
un trešo vietu ieņēma Aleksandrs 
Ļeontjevs (LAT107). 

Par speciālās balvas, individuāli 

pasūtītas vējdēļu spuras no “ELK 
FINS”, ieguvēju kļuva Ervīns Bērzs. 

Paldies Arnim Krauklim par 
uzņēmību un sacensību organizā
ciju, kā arī paldies Saulkrastu no

vada domei un kafejnīcai “Mare” 
par atbalstu.

Cerams, šī regate LVA kalendā
rā tiks iekļauta arī nākamajā gadā. 

Sacensību foto pieejami in

terneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Galerijas”.

Sabīne Plēpe, 
projekta administratore

Pašvaldības policijas paveiktais septembrī
Septembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 18 perso
nas, no kurām par atrašanos sa
biedriskā vietā alkohola reibumā 
septiņas personas, par sīko hu
ligānismu vienu personu, vienu 
personu par iespējamu iekļūšanu 
svešā īpašumā. 13 personas tika 
nogādātas Rīgas reģionālās pār
valdes Saulkrastu policijas iecir

knī tālāku darbību veikšanai, bet 
piecas personas savā dzīvesvietā.

Saulkrastu novada pašvaldī
bas policijā 19 gadījumos ir sāktas 
lietvedības administratīvā pārkā
puma lietās par līguma neslēgša
nu ar sadzīves atkritumu apsaim
niekotāju par sadzīves atkritumu 
izvešanu no nekustamā īpašuma.

Sastādīti septiņi administra
tīvā pārkāpuma protokoli par 

līgumu neslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, divi adminis
tratīvā pārkāpuma protokoli par 
teritorijas un piegulošās teritori
jas nesakopšanu un viens admi
nistratīvā pārkāpuma protokols 
par vides piegružošanu.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieka p. i.

Apliecina savu sportiskumu
27. septembrī Zvejniekcie
ma vidusskolā notika Olim
piskā diena, kurā piedalījās 
visi skolēni un pedagogi. 
Olimpiskā diena tiek orga
nizēta, lai veicinātu jaunie
šu interesi par sportu un 
Olimpisko kustību. 

Pasākums sākās ar Lat
vijas volejbola trenera R. Vil
des un Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja E. 
Grāvīša uzrunu, pēc tam tika 
atskaņota Olimpiskā himna 
un mastā uzvilkts Olimpis
kais karogs. To pacēla 8.a 
klases skolniece Milda Mar
tinsone – pludmales volejbola vi
cečempione. 

Šogad Olimpiskajai dienai 
skolēni gatavojās jau iepriekš, 
iesniedzot savus radošos dar
bus konkursam “Esam sportis
ka ģimene”. Par labākajiem tika 
atzīti 11 darbi, kuru autori bal
vās saņēma biļetes “Dinamo” 
hokeja spēles apmeklējumam 
Rīgā 13. oktobrī. Hokeja spēli vē
ros U.  Ozola, A.  N.   Umbraško, 
L. Bernharde, L. Strupiša, M. Bal
tais, E. Kiseļevskis, A. Kiseļevskis, 
E. Rumpis, R.  Indārs, K. Makevi
ca, A. Kalniņa. 

Pēc apbalvošanas Zvejniek
ciema vidusskolas skolēni un 
skolotāji iesaistījās olimpiskajā 
rīta vingrošanā, kuras mērķis bija 
“pamodināt” Olimpiskās dienas 
dalībniekus un sagatavot turpmā
kās dienas aktivitātēm. Tas patie
šām izdevās, jo gan skolēni, gan 
skolotāji atzina, ka rīta vingroša
na būtu nepieciešama katru rītu. 

Valda Tinkusa 

Video par Olimpiskās dienas norisi 
apskatāms http://www.youtube.
com/watch?v=jkMhahNM_lM

Turpinās cīņu finālspēlēs
Sākušās Latvijas Jaunatnes volej
bola federācijas “Kausa izcīņas” 
sacensības. 

21. septembrī Rīgā notika 
“Kausa izcīņas” sacensības A gru
pas jaunietēm. Šajās sacensībās 
Zvejniekciema vidusskolas ko
manda, kurā spēlēja B. Barkāne, 
A. Eglīte, E. Paeglīte, M. Martin
sone, K. B. Čerpakovska, L. Rei
mane, ierindojās 3. vietā. 

28. septembrī Limbažos spē
kiem mērojās C2 grupas meiteņu 
volejbola komandas. Šajās sacen
sībās Zvejnieckiema vidusskolas 
meiteņu komanda izcīnīja god

pilno 1. vietu. Komandā spēlēja 
L. Jermacāne, B. A. Odīte, P. Dal
biņa, A. K. Nolle. 

29. septembrī Ādažos notika 
volejbola sacensības B2 grupas 
meitenēm. Šajās sacensībās Zvej
niekciema vidusskolas komandai 
2. vieta. Komandā spēlēja M. Mar
tinsone, A. Jermacāne, Ī. Zaķe, S. S. 
Umbraško, P.Šenere, B. Dukāte. 

C2 un B2 grupas meiteņu 
komandas turpinās cīnīties fināl
sacensībās. 

Dzidra Dulpiņa, Zvejniekciema 
vidusskolas sporta trenere 

Divas dienas Saulkrastu pludmalē mainīgos krasta vēja apstākļos norisinājās Saulkrastu kauss 2013 vējdēļiem. Foto no domes arhīva

Latvijas čempionātā vidējā distacē Uldis Upītis V16 grupā izcīnīja zelta 
medaļu. Foto no domes arhīva

Kopīga rīta vingrošana varētu būt katru 
dienu, to pēc Olimpiskās dienas atzina 
gan skolēni, gan skolotāji. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
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Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž domes viedokli.

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

Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Artjoms Siņicins,
Alberts Mukāns,
Megija Ummere.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Jeļenu Pudņiku,
Vili Roķi,
Taisiju Mazuri,
Hildu Ekkerti,
Leonardu Sarkani,
Rasmu Reiss,
Alfrēdu Grasmani,
Birutu Zāti,
Juri Zalamani,
Juri Zālīti,
Ingrīdu Zaķi
Birutu Mariju Striku,
Inu Penki,
Edīti Ozolu,
Laimoni Krūmiņu,
Vizmu Kaušeli,
Guntu Kaljo,
Juri Garanci,
Gunāru Dieziņu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.

Otīlija Lūcija Gurecka
21.08.1946.–2.09.2013.

Felikss milbrets
4.11.1930.–4.09.2013.

mihails Demidovs
27.08.1929.–4.09.2013.

Veronika Voitkāne
22.09.1930.–7.09.2013.

arnolds Osvalds Krūmiņš
04.09.1923.–7.09.2013.

Jānis Sviķis
18.06.1941.–11.09.2013.

Vija Rita Vīksne
9.01.1924.–12.09.2013.

Velta Litovkina
18.07.1927.–18.09.2013.

Jānis minkevičs
26.06.1933.–24.09.2013.

Dailonis Ūdris
5.01.1934.–25.09.2013.

No 7. oktobra darbu sāka 
jauniešu teātra studija 
V.  Maculēviča vadībā. 
Nodarbības ir bez mak
sas, tās notiks trīs reizes 
nedēļā (plānotas pirmdie
nās, trešdienās un piekt
dienās). Režisors iecerējis 
darboties ar tiem jaunie
šiem, kuriem nav piere
dzes aktiermākslā, tomēr 
laipni gaidīti visi jaunieši.
Izmantosim šo unikālo 
iespēju apgūt aktiermāk
slu profesionālo teātru 
(Liepājas, Valmieras, Dau
gavpils, Jaunatnes teātris) 
režisora vadībā! 

11. oktobrī 18.00 
Saulkrastu domes zālē 
jaunās gleznotājas Baibas 
Apsītes darbu izstādes 
“Jūra. Noskaņas” atklāša
na un tikšanās ar māksli
nieci.
Baibas Apsītes personālizstā
de Saulkrastu domes zālē Raiņa 
ielā 8, 2. stāvā, būs apskatāma no 
11.  oktobra līdz 11.  novembrim 
domes darba laikā.
Izstādē aplūkojami 2013.  gada 
pavasarī  un vasarā tapušie darbi, 
tostarp maģistra darba centrālā 
glezna “Jūras krastā pēc negaisa” 
a/e 3,00 x 2,20 m, kā arī vidēja un 
neliela izmēra jūras ainavas, kas 
pārsvarā tapušas plenērā.
Pati māksliniece par izstādi saka 
tā: “Manuprāt, jūra ir nozīmīgs 
simbols katram mūsu zemes ie
dzīvotājam. Jūra dod spēku pār
varēt grūtības, jūra dziedē un 
iepriecina. Jūra mums dāvā dzin
taru, zivis un brīnišķīgas atpūtas 
iespējas. Tā pati sirmā Baltijas 
jūra ik mirkli ir citāda, ik mirkli 
mainīga, ik mirkli atkal jauna, 
mūsu senči jūru godājuši un ap
dziedājuši neskaitāmās tautas
dziesmās, kur pieminēta gan tās 
palaikam skarbā daba, gan arī 
sudrabā un zeltā mirdzošie viļņu 
raksti. Arī mūsdienu filozofijā, li
teratūrā, dzejā un mākslā jaušas 
jūras tēla daudzveidība, ko no
saka gan vēstures notikumi, gan 
pašas stihijas diženums, kas ik
vienam ļauj sajust ikdienas raižu 
maznozīmību, apjaust lielās vēr
tības un atgūt iekšējo līdzsvaru. 
Jūra un milzīgais debess plašums 
virs tās man ir ilgi meklēts vizuā
lais tēls, kas atgādina par dzīves 
būtiskajām vērtībām. Gaismas 
rotaļa viļņos un bezgalīgi daudzās 
krāsu noskaņas debesīs ir neiz
smeļams glezniecisks motīvs. Pie 
jūras rodu mieru, dzīvesprieku 
un milzum daudz citu pozitīvu 
sajūtu, kuras ir pamatā manai 
glezniecībai.”
Māksliniece dzimusi un uzaugu
si Valmierā, absolvējusi Valmie
ras Bērnu Mākslas skolu (1984–
1993), Valmieras 5.  vidusskolu 
(1985–1996), studijas turpinājusi 
Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmi
jā (Latviešu Tradicionālā kultū
ra un folklora, 1996–2000); LU 
(Politoloģija un PR, maģistra 
programma, 2000–2002). Kopš 
2003. gada, sekojot sirds aicinā
jumam, apguvusi glezniecību, 

2005. gadā sākusi mācības Lat
vijas Mākslas akadēmijā glez
niecības nodaļā un 2011. gadā, 
aizstāvot diplomdarbu “Dzīves 
gaišā puse”, ieguvusi bakalaura 
grādu mākslā. Tad studijas LMA 
maģistra programmā, arī glez
niecības nodaļā, Multivizuālajā 
meistardarbnīcā pie profesora 
Alekseja Naumova un profesora 
Kaspara Zariņa, un šī gada 10. jū
nijā ar teicamu novērtējumu aiz
stāvēts maģistra darbs  – gleznu 
cikls “Baltijas Debesis. Baltijas 
Jūra”, darba vadītājs  – profe
sors Aleksejs Naumovs. Jūlijā, 
izturot konkursu, Baiba Apsīte 
iestājusies LMA doktorantūrā, 
lai izstrādātu disertāciju par sev 
tuvo tēmu “Marīna latviešu glez
niecībā”.
“Man vienmēr paticis gleznot 
brīvā dabā  – ziedus puķudobēs, 
tīrumus, birzis un pļavas; debe
sis ar gubu mākoņiem, ziedošus 
ķiršu kokus pavasarī un ziemas 
ainavas ar sniega maigajām toņu 
pārejām, rudens košumu un pelē
cību, tomēr man šķiet, ka ūdens 
ar debesu atspulgu tajā ainavai 
piešķir lielāku garīgo dziļumu. 
Valmierā dzīvojām tuvu pie Gau
jas, un debesu atspulgi virmojošā 
ūdenī man atmiņā jau kopš agras 
bērnības, arī turpmāk ūdens ir 
bijis manā tuvumā, daudz esmu 
to gleznojusi. Patlaban dzīvoju 
Saulkrastos un daudz strādāju 
plenērā pie jūras, arī rudenī un 
ziemā.”

19. un 20. oktobrī k/n “Zvejniek
ciems” Saulkrastu sadraudzības 
pašvaldība Neringa piedāvā ap
meklēt Starptautiskā kinofesti
vāla “Baltijos Bangas” (“Baltijas 
vilnis”) kinofilmu programmu! 
Šo kinofestivālu organizē Lietu
vas, Latvijas un Igaunijas kine
matogrāfistu savienības sadarbī
bā ar Nidas kultūras un tūrisma 
informācijas centru “Agila” un 
Neringas pilsētas pašvaldību  – 
Saulkrastu sadraudzības paš
valdību; to atbalsta Latvijas un 
Igaunijas vēstniecības Lietuvā 
un Lietuvas Kultūras atbalsta 
fonds.

Interesanta ir festivāla rašanās 
vēsture  – tas tradicionāli notiek 
augustā, godinot Baltijas ceļu. Kā 
uzsver festivāla rīkotāji, Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas kinoveido
tāji ir vienisprātis, ka vispusīgai 
triju Baltijas valstu tautu sadar
bībai arī šobrīd ir ārkārtīgi svarīga 
nozīme, tiecoties pēc atpazīsta
mības pasaulē, kas mūsu valstis 
joprojām sliecas uzskatīt par vie
notu ģeopolitisku telpu.
“Pirms diviem gadu desmitiem 
mēs parādījām visai pasaulei, ka 
trīs valstis, sadodoties rokās, var 
sasniegt savus mērķus. Enerģi
ja, kas iedegās, mums roku rokā 
stāvot Baltijas ceļā, iedvesmojusi 
arī kinofestivālu “Baltijos banga”. 
[..] Pateicoties mūsu kultūras 
kontaktiem, dzimst īpašas vērtī
bas,”  – šādus apsveikuma vārdus 
festivāla dalībniekiem 2011.  gadā 
veltīja Igaunijas premjers Andruss 
Ansips.
Informācija par precīzu filmu pro
grammu un demonstrēšanas laiku 
sekos!

25. oktobrī 14.00 k/n “Zvej
niekciems” “Trīs Latvijas Atmo
das”  – skolēnu eseju konkursa 
noslēgums un konkurss skolu 
jaunatnei, kā arī filmas “Atmodas 
antoloģija” demonstrējums. 
Konkurss veltīts Latvijas Tautas 
frontes 25. gadadienai, un tā mēr
ķis – izpētīt Latvijas Tautas fron
tes vēsturisko nozīmi un palie
košo devumu mūsdienu Latvijas 
sabiedrībā. 

26. oktobrī 12.00 k/n “Zvejniek
ciems” sarīkojums ģimenei “Esi 
gatavs eiro?!”. Skaidrojoša “Eiro 
ieviešana – kas sagaidāms?” lekci
ja pieaugušajiem, eiro spēles bēr
niem, pēc lekcijas – jaunās filmas 
“Kapitālisms Šķērsielā” demons
trējums (pēc lekcijas, orientējo
ši – plkst. 13). Ieeja brīva. 
Filmas režisors Ivars Seleckis un 
scenārists Tālivaldis Margēvičs 
kluso Pārdaugavas ieliņu Rīgā 
mēģina iepazīt ar kinokameras 
palīdzību jau vairāk nekā 25 ga
dus.
Pirmā filma  – “Šķērsiela”  – 

pirmizrādi piedzīvoja 
1988.  gadā un kļuva par 
latviešu dokumentālā 
kino sensāciju. Ar savu 
atklātību un sirsnību, ar 
kādu autori portretēja fil
mas varoņus, “Šķērsiela” 
pārsteidza skatītājus gan 
Latvijā, gan pasaulē  – fil
ma piedalījusies neskaitā
mos kinofestivālos un pa
gaidām ir vienīgā Latvijas 
filma, kas ieguvusi labākās 
Eiropas dokumentālās fil
mas titulu. Tajā pašā laikā 
Latvijā izcēlās ļoti karstas 
diskusijas, vai šāda filma 
ir pareizais veids, kā Eiro
pai un pasaulei prezentēt 
Latviju, jo “Šķērsiela” – to
laik vēl padomju gados  – 
pirmo reizi uzdrošinājās 
parādīt vienkāršo cilvēku 
dzīvi tādu, kāda tā ir, ne
uzpošot māju fasādes un 
nepadarot filmas varo

ņus par darba pirmrindniekiem. 
“Šķērsiela” un tās dažādie iedzī
votāji savā ziņā ir visas Latvijas sa
biedrības spogulis cauri laikiem.
Pēc 10 gadiem  – jau brīvajā Lat
vijā – tika uzņemta filma “Jaunie 
laiki Šķērsielā”, un šogad pava
sarī pirmizrādi piedzīvoja “Kapi
tālisms Šķērsielā”. Kinoromāna 
trešajā filmā skatītāji uzzina, kādi 
likteņa pavērsieni gaidījuši vien
tuļo māmiņu Daigu, vientiesīgo 
Osi, invalīdu Toļiku, akmeņkali, 
sludinātāju Aldi un citus varoņus 
21. gadsimtā. Šķērsielā uzradušies 
arī jauni iemītnieki, piemēram, 
hemingvejiska paskata vīrs Vik
tors un enerģiskā taksometra va
dītāja Vallija. Šo gadu laikā izau
guši ir Šķērsielas bērni un kļuvuši 
gan par zinātnes doktoriem, gan 
māksliniekiem, bet citi vēl meklē 
savu vietu dzīvē.

Pirms 20 gadiem tika nodibināta 
Saulkrastu pensionāru biedrība. 
Lai nosvinētu šīs biedrības un arī 
vokālā ansambļa “Dzīle” jubileju, 
visi laipni aicināti 2. novembrī 
14.00 Saulkrastu domes zālē 
piedalīties sarīkojumā “Jautra 
tikšanās 20 gadu garumā”. Tajā 
piedalīsies arī kāds šarmants, sa
biedrībā labi zināms kungs un 
Riebiņu novada Stabulnieku vīru 
vokālais ansamblis “Labākie gadi” 
(vad. Līga Kžibovska).

Kad rudens darbi apdarīti, jauk
tais koris “Anima” aicina uz 
maskošanās koncertu “Mārtiņa 
zvēri” 9. novembrī 16.00 kul
tūras namā “Zvejniekciems”. 
Programmā dziesmas par un ap 
dzīvniekiem. (P. Plakidis, S. Men
ce, K. Rūtentāls, S. Leek, A. Gailis 
u.  c.).  Sadziedāsimies Mārtiņos 
kopā ar kori “Anima”! Ieeja kon
certā brīva.

SeNIORU AKTIVITāTeS
2. novembrī 14.00 domes zālē 
jautra tikšanās 20 gadu garumā 
“Dzīles” vārda dienā.

Novembrī izrādes “Doktors Ži
vago” apmeklējums Valmieras te
ātri. Tālr. uzziņām 26437766.

Gleznotāja Baiba Apsīte.


