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Varam iepriecināt pacientus ar 
slimnīcas iekārtu parka jauninā
jumu. Saulkrastu slimnīcā sadar
bībā ar firmu A. Medical ir piegā
dāta rentgena iekārta no pasaulē 
labi pazīstama ražotāja Carestre
am, kas ir viens no līderiem me
dicīnas tehnoloģiju tirgū.
 Jauna iekārta nodrošinās ievē
rojami labāku pacientu komfortu 
izmeklēšanas laikā, pateicoties 
platākai un garākai galda virsmai, 
uz kuras tiek guldīts pacients. 
Jaunajam galdam ar liftu ir daudz 
lielāka celtspēja, līdz ar to varē
sim apkalpot un ērti pozicionēt 
arī ļoti smagus pacientus.
 Pēdējās paaudzes augstfrek

vences rentgena staru ģenerators 
dod iespēju veikt īsākas ekspo
zīcijas, tā samazinot starojuma 
devu un ievērojami uzlabojot ie
gūto attēlu kvalitāti. Arī personā
la darbs būs ievērojami atvieglots, 
jo piegādātai iekārtai ir unikāls 
un šobrīd Latvijā pirmais datorā 
integrēts vadības bloks ar 19 col
lu skārienjutīgu ekrānu, kur ar 
dažiem pirkstu spiedieniem var 
ievadīt visus nepieciešamos datus 
rentgena uzņēmuma veikšanai, 
saņemot arī no sistēmas automā
tiskās rekomendācijas par opti
mālo pacienta pozicionēšanu un 
uzņēmuma datiem.
 Pateicoties modernai radio

loģijas attēlu vadības sistēmai, 
iegūtos augstas kvalitātes digitā
los attēlus uzreiz var apskatīt gan 
slimnīcā esošie speciālisti kabine
tos, gan ārsti radiologi, kā arī var 
piesaistīt attālinātas konsultācijas 
no Rīgas universitātes klīnikām.
  Jauna rentgena iekārta Care
stream Ascend ievērojami uzlabos 
diagnostikas iespējas Saulkras
tu slimnīcā un pacels pacientu 
aprūpes līmeni jaunā kvalitātē. 
Laipni gaidām iedzīvotājus un 
viesus    uz mūsu jauno rentgena 
kabinetu!

Santa Ancāne, 
slimnīcas vadītāja

Augustā Saulkrastu novada do
mes priekšsēdētājs Ervīns Grā
vītis pašvaldības vārdā nosūtīja 
vēstuli izglītības un zinātnes 
ministrei Mārītei Seilei ar lūgu
mu skaidrot situāciju, kas izvei
dojās XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku rīcības 
komitejai, pieņemot lēmumu 
atcelt 12. jūlijā paredzēto svētku 
gājienu, un publiski atvainoties 
Saulkrastu novada pārstāvēto 
kolektīvu vadītājiem un dalīb
niekiem par sabojātiem svēt
kiem oficiāli atceltā, bet svētku 
organizatoru un valsts augstāko 
amatpersonu atbalstītā neoficiā
lā gājiena dēļ. Saulkrastu novada 

dome ir saņēmusi atbildes vēs
tuli.
 „Godātais E.  Grāvīša kungs, 
Saulkrastu novada svētku kolek
tīvu vadītāji, dalībnieki, vecāki, 
cienījamie Saulkrastu novada ie
dzīvotāji!
 Man ļoti žēl par notikušo 
Latvijas Skolēnu XI Dziesmu un 
deju svētkos un es saprotu jūsu 
vēstulē pausto sarūgtinājumu. Kā 
izglītības un zinātnes ministre un 
tāpēc arī svētku rīcības komite
jas vadītāja es uzņemos politisko 
atbildību par XI Latvijas Skolēnu 
dziesmu un deju svētku noslēgu
ma koncerta ģenerālmēģinājumā 
Mežaparkā radušos ārkārtas si

tuāciju un tam sekojošajiem no
tikumiem. Es atvainojos visiem, 
kuriem organizatoru rīcības dēļ 
svētku prieks tika sabojāts: sko
lēniem, skolotājiem, vecākiem, 
iesaistītajiem cilvēkiem pašval
dībās, skatītājiem. Es ceru, ka 
visiem svētku dalībniekiem, kas 
piedzīvoja veselības problēmas 
svētku laikā, tās bija īslaicīgas.
 Esmu pārliecināta, ka svētkos, 
kuros piedalās bērni, viņu drošī
bai un veselībai ir jābūt pirmajai 
un galvenajai prioritātei. Pieau
gušajiem, kas organizē pasāku
mus, kuros iesaistīti bērni, tas ir 
jānodrošina.
 Uzņemoties atbildību, darīšu 

visu iespējamo, lai tiktu rūpī
gi izvērtēti ģenerālmēģinājumā 
Mežaparkā notikušā iemesli un 
secinājumi ņemti vērā, plānojot 
pasākumus bērniem arī turpmāk.
 Šim mērķim Izglītības un zi
nātnes ministrijā izveidota izvēr
tēšanas komisija, kurā esmu aici
nājusi stādāt vairāku ministriju, 
atbildīgo dienestu un citu insti
tūciju pārstāvjus. Ir jāizvērtē visa 
notikušā apstākļi un visu dienes
tu, amatpersonu un citu iesaistī
to atbildība un rīcība, lai nākotnē 
svētki izdotos un tajos tiktu no
drošināta dalībnieku drošība. Ko
misija gan izvērtēs notikušo, gan 
sniegs ieteikumus nākamo svētku 

rīkošanai pie premjerministres iz
veidotajai komisijai, tai skaitā par 
dalībnieku vecumam atbilstošas 
slodzes un dienas režīma nodro
šināšanu, gatavību ārkārtas situā
cijām un pilnvērtīgu risku analīzi 
un krīzes komunikācijas plānu.
 Zinot, cik lielu darbu daudzu 
pasākumu tapšanā ir ieguldīju
šas Latvijas pašvaldības, un no
vērtējot pašvaldību darbinieku 
pieredzi, būšu pateicīga, ja arī 
jūs sniegsiet savus ieteikumus un 
priekšlikumus, kā uzlabot svētku 
organizāciju, domājot par dalīb
nieku drošību un veselību.

Ministre Mārīte Seile

Saņemta izglītības un zinātnes ministres 
atbildes vēstule

Saulkrastu slimnīcā 
darbu sāk jaunais   
rentgena kabinets

Jaunā rentgena iekārta ir viena no modernākajām visā Latvijā. Foto no domes arhīva.

Oktobra sākumā sākti būvdarbi 
pie Saulkrastu vidusskolas. Biju
šā vecā basketbola laukuma vietā 
tiks izveidota vaļēja daudzfun
kcionāla sporta arēna. Līdz ar to 
tiks piepildīta daudzu iedzīvo
tāju vēlme, kuri pagājušajā gadā 
parakstījās par slidotavas izveidi 
Saulkrastos. Pašvaldības izstrā
dātais projekta pieteikums guvis 
atbalstu, un šim mērķim piešķirts 
daļējs valsts līdzfinansējums. Ie
pirkuma rezultātā Saulkrastu 
novada dome noslēgusi līgumu ar 
SIA Buildimpeks par kopējo sum
mu 76 607,88 eiro bez PVN.
 Esošā asfaltētā sporta laukuma 
vietā tiks izveidots jauns asfalta 
seguma laukums, uz kura tiks 
izbūvēta 15x30 m liela arēna ar 1 
m augstām sānu malām. Daudz
funkcionālā arēna izgatavota no 
kompozītmateriāla, kura virsmas 
ir ar teksturētu ārējo apdari, līdz 
ar to ir viegli kopjamas, tās nav 

nepieciešamas pārkrāsot. Arēnas 
metāla daļas ir karsti cinkotas.
 Arēnas galos atradīsies basket
bola grozi, bet vidū  noņemami 
stabi ar tenisa tīklu. Blakus arēnai 
tiks izveidots ieskriešanās celiņš 
ar tāllēkšanas bedri. Arēna būs 
piemērota basketbola, tenisa, 
minifutbola, florbola, badminto
na u.c. komandu spēlēm. Ziemas 
sezonā tajā varēs uzsaldēt ledus 
kārtu, tā izveidojot slidotavu. Tā
pat paredzēts ierīkot lietusūdens 
atvades sistēmu, apgaismojumu, 
uzstādīt soliņus un veloturētāju.
 Sporta laukums būs pieejams 
ne vien Saulkrastu vidusskolas 
vajadzībām, bet to varēs izmantot 
ikviens sportotājs.
 Paredzēts, ka sporta laukuma 
būve tiks pabeigta līdz šī gada 
beigām.

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada dome

Top jauns 
sporta laukums

Ziemā labvēlīgos laika apstākļos sporta laukumā varēs uzliet ledu 
slidošanai un hokeja spēlēm.
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 Septembra beigās pabeigti 
vairāku Saulkrastu pašvaldībai 
piederošo ielu un ceļu remont
darbi. Segums ar grants šķembu 
maisījumu, iepriekš profilējot, 
uzlabots posmā no Brūveļiem 
līdz Limbažu novada robežai, 
Lapu ielā no Akmeņu līdz Enku
ru ielai, Saivas ielā no Celtnieku 
ielas, Draudzības ielā, Kuršu ielā 

jūras pusē, Aģes, Rožu, Krāču, 
Enkuru, Ābeļu, Asteru ielā, Celt
nieku ielā no Enkuru ielas, Brāļu 
Kaudzīšu ielā līdz Zītaru ielai, Zī
taru ielā no Brāļu Kaudzīšu līdz 
Vītiņu ielai, Viļa Lāča ielā līdz 
Urgai, Vītiņu ielā no Zītaru ielas 
uz Viļa Lāča ielas pusi, Pēter
upes, Kāpu, Lašu, Selgas, Meža 
ielās, Saules ielā no Vidus līdz 

Pabažu ielai, Skuju ielā no Bērzu 
līdz Selgas ielai, Selgas ielā, d.s. 
Pabaži B35, VEF Pabaži 28, d.s. 
Zeme un Gaisma 7.  līnijā. Kopā 
atjaunots vairāk nekā 15 200 m2 
seguma, kopējās darbu izmak 
sas – 71 958,58 eiro.
 Ielu un ceļu remontu veica 
VAS „Latvijas autoceļu uzturē
tājs”. 

Nacionālā medicīnas servisa 
(NMS) laboratorijas Saulkrastu 
filiālē kopš 21. septembra strādā 
medicīnas māsa Helgi Zandber
ga ar ilggadēju pieredzi darbā ar 
lieliem un maziem klientiem. 
Saulkrastu poliklīnika saka lielu 

paldies biomedicīnas laborantei 
Dainuvītei Kaprano par ilggadējo 
darbu NMS laboratorijā un novēl 
jauku pelnīto atpūtu.
 No 28. septembra Saulkrastu 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
mājas vizītes pa tālr. 67951285.

Lai samazinātu enerģijas zu
dumus siltumtrasēs, Zvejniek
ciemā Atpūtas ielā un Bērzu 
alejā tika veikta siltumtrašu 
rekonstrukcija projektā „Sil
tumtrašu rekonstrukcija Zvej
niekciemā, samazinot enerģijas 
zudumus pārvades un sadales 
sistēmā” (projekta identifikācijas 
Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/022), kas 
noslēdzās septembra beigās.
 Būvniecības laikā demontētas 
vecās, savu laiku nokalpojušās 
siltumtrases un izbūvēti jauni 
pazemes tīkli, tādējādi ne vien 
novēršot siltuma zudumus, bet 
arī uzlabojot apkārtējo vidi, tās 
vizuālo izskatu. Jaunizbūvētās 
siltumtrases pieslēgtas esošajiem 
māju siltumtīkliem, kā arī izbū
vētas vairākas siltumtrašu pie
slēguma vietas jauniem patērē
tājiem. Jaunajās siltumtrasēs būs 
paaugstināts spiediens, un atbil
stoši normatīviem daudzdzīvokļu 
mājam jābūt siltummezgliem ar 
atdalošiem siltummaiņiem.

Sadarbībā ar Saulkrastu pašval
dības īpašumu apsaimniekoša
nas nodaļu, pašvaldības aģen
tūru „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” un  karšu izdev
niecību “Jāņa sēta” izgatavoti divi 
jauni informācijas stendi ar infor
māciju par Pēterupes un Neibā
des vēsturiskajiem centriem un 
apskates objektiem latviešu, an
gļu un krievu valodā. 2016. gadā 
plānots šādus stendus uzstādīt 
Saulkrastu novada vēsturiskajos 
centros – Zvejniekciemā un Paba
žos (Katrīnbādē).

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Lai izskaustu situācijas, kad otr
reizējai pārstrādei derīga lietotā 
iepakojuma konteineros tiek re
gulāri samesti sadzīves atkritumi, 
pēc Saulkrastu pašvaldības lūgu
ma SIA ZAAO (ZAAO) uzstādījusi 
jaunus, slēdzamus konteinerus. 
Tajos plastmasas, metāla, papīra 
iepakojumu, kā arī stikla pudeles 
un burkas var ievietot pa īpašām 
lūkām un atverēm.
 Veicot šķiroto atkritumu kon
teineru tukšošanu Saulkrastos, 
regulāri konstatēts, ka iedzīvotāji 
tos izmanto neparedzētiem mēr
ķiem. Dažu iedzīvotāju neizprat
ne vai arī ļaunprātīga rīcība bojā 
šķirošanas konteineru saturu un 
mazina līdzcilvēku motivāciju 
iesaistīties izveidotajā šķirošanas 
sistēmā. Šķiroto atkritumu kon
teinerus ZAAO tukšo bez maksas, 
taču, ja minēto konteineru saturs 
ir sabojāts, tas kļūst otrreizējai 
pārstrādei neizmantojams, ir jā
apglabā atkritumu krātuvē un par 
to tiek aprēķināta maksa. Kontei
neru maiņa notika, jo pašvaldība 
vēlas arī turpmāk iedzīvotājiem 
dot iespēju šķirot, lai katram būtu 
iespēja samazināt rēķinus par sa
dzīves atkritumu izvešanu.

Konteiners pudeļu un burku 
stiklam
Konteinerā stiklam drīkst mest 
visa veida stikla pudeles un bur
kas, stikla iepakojuma lauskas. 
Metāla gredzeni, riņķi, etiķetes 
nav jānoņem. Burkas un pude
les nedrīkst būt ar pārtikas un 
ķīmisko atkritumu atlikumiem, 
nedrīkst šajā konteinerā izmest 
logu, durvju, automašīnu logu 

stiklu, spoguļus un traukus un 
cita veida atkritumus.

Konteiners papīram, PET 
pudelēm, polietilēnam, 
metālam
Konteinerā papīram, PET pu
delēm, polietilēnam, metālam 
drīkst mest biroja papīru, žur
nālus, avīzes, grāmatas, kartonu, 
pārtikas dzērienu pakas. Kastes 
jāsaplacina. Konteiners paredzēts 
arī polietilēna plēvēm, plastmasas 
kannām, pudelēm, sadzīves ķī
mijas un kosmētikas plastmasas 
pudeļu iepakojumam pie nosacī
juma, ja tas ir tukšs. Drīkst mest 
arī plastmasas pārtikas dzērienu 
(PET) pudeles ar visiem korķiem 
un etiķetēm, tās ir jāsaplacina. 
Konteinerā drīkst iemest visa vei
da metāla iepakojumus  skārda 
bundžas, konservu kārbas, metā
la korķus un vāciņus u.c. metāla 
priekšmetus. Šajā konteinerā ne
drīkst mest vienreizējas lietoša
nas traukus, papīra dvieļus, salve
tes, konfekšu, čipsu un saldējuma 
iepakojumus, kā arī plastmasas 
rotaļlietas, eļļas, kečupa pudeles, 
tekstila izstrādājumus u.c. plast
masas izstrādājumus.
 Plašu šķiroto atkritumu klāstu 
bez maksas var nodot Saulkras
tu EKO laukumā Rīgas ielā 98a, 
tai skaitā nolietotu, neizjauktu 
elektrotehniku, auto riepas, lu
miniscentās lampas, koka paletes 
u.tml. Par nelielu samaksu EKO 
laukumā pieņem būvgružus, liel
gabarīta un zaļos atkritumus. 
EKO laukumos par otrreizējo iz
ejvielu atvešanu tiek izsniegta At
laižu karte, kas dod papildu iespē

 Kopējās rekonstruētais un 
izbūvētais siltumtrases garums 
ir 1273 m, kopējais cauruļu ga 
rums  2546 m.
 Vasaras sākumā SIA „Saulkras
tu komunālserviss” parakstīja 
līgumu ar iepirkuma procedūras 
kārtībā vinnējušo pretendentu 
SIA „SANART” par siltumtra
šu rekonstrukciju un būvdarbu 
veikšanu. Būvniecība noritēja 
Eiropas Savienības Kohēzijas fon
da un VA Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra līdzfinansētā 
projektā. Līguma kopējā sum
ma  219  953,07 eiro, no kuriem  
40% ir ES Kohēzijas fonda līdzfi
nansējums.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Pabeigti siltumtrašu 
rekonstrukcijas darbi

15. septembrī visā valstī, tajā skaitā 
arī Saulkrastu novadā, noslēdzās 
šī gada peldsezona. Par atpūtnie
ku drošību un kārtību oficiālajā 
peldvietās „Centrs” un „Rūķīši” 
rūpējās Saulkrastu pašvaldības 
policijas dežūrgrupa četru glābēju 
sastāvā.
 Peldsezonas laikā glābēji divas 
reizes palīdzējuši vecākiem atrast 
peldvietās nomaldījušos bērnus, 
vienu reizi sniegta palīdzība slīcē
jam un vienu reizi  peldlīdzekļa 
vadītājam, kura vadītajam peld
līdzeklim, iebraucot jūrā, bija ra
dusies tehniska problēma. Piecas 
reizes, iesaistot Neatliekamās me
dicīnas palīdzības dienestu, snieg
ta palīdzība traumu gadījumos.
 Ņemot vērā, ka glābēji rūpējās 
ne vien par drošību, bet arī par 
kārtību, 74 gadījumos sastādīti 
administratīvie protokoli. Tie iz
rakstīti par atrašanos peldvietā 
alkohola reibumā, smēķēšanu 

neatļautās vietās, suņu saimnie 
kiem  par suņu atrašanos peld
vietā, kā arī par kuģošanas notei
kumu neievērošanu.
 Līdz ar peldsezonas sākšanos 
dežūrgrupa patrulēja katru dienu 
no plkst. 9.00 līdz 21.00. Salīdzi
not ar iepriekšējiem gadiem, šī 
peldsezona bija mierīgāka. Pērn 
reģistrēti trīs izsaukumi palīdzības 
sniegšanai slīkstošajiem, kā arī bija 
vairāk gadījumu, kad glābēji palī
dzēja peldlīdzekļu īpašniekiem. 
Jāuzsver, ka glābēji pēc izsaukuma 
dodas palīdzēt ar citur pludmalē, 
ne vien oficiālajās peldvietās.
 Saulkrastu pašvaldības polici
jas dežūrgrupa peldsezonas laikā 
patrulē kopš 2007. gada. Glābēju 
ekipējumā ir laiva, kvadracikls, 
nestuves, glābšanas dēlis, kā arī 
pleznas, maska, hidrotērpi un 
medicīnas piederumi. Nākamā 
peldsezona sāksies 2016. gada 15. 
maijā.

Foto no domes arhīva.

Peldsezona noslēgusies

Saulkrastu poliklīnikas 
jaunumi

Jauni stendi ar informāciju par 
Pēterupi un Neibādi

Stendos pieejamais plašais informācijas klāsts un vēsturiskās fotogrāfijas 
ļauj viesiem un iedzīvotājiem labāk iepazīt novada vēsturi un iegūt 
noderīgu informāciju. Foto: G. Memmēna.

Saulkrastos publiskie šķirošanas 
konteineri jeb EKO punkti, 
kuros uzstādīti jaunie konteineri 
atrodas: Ainažu ielā 20 pie veikala 
“Elvis”, Ainažu ielā 28 pie tirgus, 
Akmeņu ielā pie krodziņa “Vēja 
rags”, stāvlaukumā pie Baltās 
kāpas, Brāļu Kaudzīšu un Viļa 
Lāča ielu krustojumā, Krasta ielas 
stāvlaukumā, Rīgas un Stacijas 
ielu krustojumā, pie Pabažu 
stacijas, Raiņa ielas galā pie jūras, 
pie veikalabāra “Mezgls”, Vidrižu 
ielas stāvlaukumā pie jūras, 
Zvejniekciemā – Tallinas un Ķiršu 
ielas krustojumā. Foto no domes 
arhīva.

Uzstādīti jauni 
iepakojuma konteineri

Veikti ielu un ceļu remonti

ju samazināt rēķinu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no mājsaim
niecību adresēm.
 Ja kādam Saulkrastu novada 
īpašuma saimniekam vēl nav no
slēgts līgums ar novada atkritumu 
apsaimniekotāju SIA ZAAO, līgu
ma slēgšanu iespējams pieteikt pa 
tālruni 64281250 (sazvanot ZAAO 
Zvanu centru, jāspiež taustiņš 1 
un atkārtoti taustiņš 1) vai epastā 
zaao@zaao.lv, norādot vārdu, uz
vārdu, adresi un kontaktinformā
ciju. Līgums, kas pieteikts pa tāl
runi vai epastā, tiks sagatavots un 
nosūtīts parakstīšanai pa pastu. 
Līgumu var noslēgt arī klātienē 
Saulkrastu EKO laukumā – birojā 
Rīgas ielā 98a.

mailto:zaao@zaao.lv
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2000. gadā Saules kaujas dienu 
(1236. gada 22. septembri) Lat
vijas Saeima un Lietuvas Seims 
pasludināja par Baltu Vienības 
dienu. Saules kaujas priekšvaka
rā zemgaļi un zemaiši (Lietuva) 
kalnos iededza uguņus kā signā
lu kaujas gatavībai pret kopīgu 
ienaidnieku, pret krustnešiem.
 Baltu tautas vieno kopīgi sen
či, vēsture, kultūra, tradīcijas. 

Baltiem bieži ir nācies cīnīties ar 
iebrucējiem.
 Saulkrastu folkloras kopu 
„Dvīga” Baltu Vienības sasauk
šanās iedvesmo uzturēt šo vie
notību un ticību ar senajām fol
kloras dziesmām un pārdomām 
par nākotni. Šajā uguņu sasauk
šanās vakarā (uguņus iededz 
vienlaikus no 20.00 līdz 21.00) 
tika aizdedzināti uguņi latvju 

zīmēs, Saules zīmēs. Zīmes ir 
atslēgas, lai izprastu mūsu kul
tūras mantojumu un orientētos 
mūsdienās notiekošajā. Jūras 
krastā degošās zīmes apliecināja 
saulkrastiešu, zvejniekciemiešu 
un dabas saistību baltu pasaules  
modelī.

Anita Ašmane, 
folkloras kopa „Dvīga”

Tuvojoties Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai, Saulkras
tu sociālais dienests atgādina, ka 
tām politiski represētām perso
nām, kuras nomainījušas banku 
un/ vai bankas kontu, par to jāin
formē sociālais dienests. 
 Politiski represētās personas, 
kuru dzīvesvieta pēdējā gada lai

kā ir deklarēta Saulkrastu nova
dā, bet kurām lēmums par poli
tiski represētas personas statusa 
piešķiršanu pieņemts citā nova
dā, lūdzam pieteikties Saulkrastu 
sociālajā dienestā (uzrādot poli
tiski represētas personas apliecī
bu).
 Telefons informācijai 67142511.

un piekrastes saulrietus.
 Šī aktivitāte aizsākta 2014. 
gadā Bauskā un šādi mobilie 
tirdziņi plānoti katru gadu citā 
pilsētā. 2016. gadā III Latvijas tū

risma informācijas tirgus norisi
nāsies Saulkrastos.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

“Saviļņojošā Vidzeme” 
piedalās II Latvijas tūrisma 
informācijas tirgū

VSAA un NVA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus 
15. oktobrī Saulkrastu domes telpās 108. kabinetā 

no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

2. un 6. novembrī Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00. 

19. septembrī  Vecgulbenes mui
žas parkā norisinājās II Latvijas 
tūrisma informācijas tirgus, kurā 
piedalījās Vidzemes piekrastes 
tūrisma informācijas centru pār
stāvji un uzņēmēji. Kopā ar Lat
vijas tūrisma informācijas tirgu 
Vecgulbenes muižas parkā norisi
nājās arī II Starptautiskais mājra
žojumu un amatniecības gadatir
gus “Ražojam paši”, kur piedalījās 
vairāk nekā 130 tirgotāji gan no 
Latvijas, gan Igaunijas.
 Vidzemes piekrastes stendā 
apmeklētāji tika aicināti nogaršot 
Limbažu novada lauku labumus, 
Carnikavas nēģus un Salacgrīvas 
“SprotUši”. Visiem apmeklē
tājiem tika piedāvāta Vidzemes 
piekrastes tūristu karte, novadu 
tūrisma materiāli un velokartes 
idejām, kur pavadīt nesteidzīgas 
brīvdienas, baudot krāšņo rudeni 

Baltu Vienības uguņu 
sasaukšanās Saulkrastos

Informācija politiski 
represētām personām

4.  oktobrī, skaistā rudens dienā 
tuvāko radu pulkā 100 gadu ju
bileju svinēja saulkrastiete Zinai
da Bērziņa. Cienījamai jubilārei 
ir kupla ģimene – izaudzināti 
5 bērni, izauklēti 12 mazbērni, 
savas dzīves gaitas uzsākuši  
22 mazmazbērni un pašlaik jau ir 
3 mazmazmazbērniņi. Pirmos so
ļus mazā Zinaida spēra Balvos, bet 
kopš pagājušā gadsimta 60.  gadu 
paša sākuma Z.  Bērziņas kundze 
ir saulkrastiete. Ikdienā par cie
nījamo vecumu sasniegušo kun

dzi rūpējas dēls Igors un vedekla 
Inga, kā arī Carnikavā dzīvojošais 
dēls Mārtiņš ar sievu Zigrīdu.
 Savu garo darba mūžu, pār
sniedzot 70 gadu slieksni, Z. Bēr
ziņas kundze aizvadījusi pa
kalpojumu nozarē. Ilgus gadus 
strādājusi ēdināšanas uzņēmu
mos. Bijusi sabiedriski aktīva, 
dziedājusi Saulkrastu koros. Paš
laik simtgadniece par veselību 
nesūdzas, ir mundra un priecājas 
par runča Rūda, kas ir jau cienīja
mā kaķa vecumā, sabiedrību.

Sumināta 
simtgadniece 
Zinaida Bērziņa

Zinaidu Bērziņu nozīmīgajā jubilejā Saulkrastu novada domes 
vārdā devās sveikt domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis un 
pensionāru biedrības vadītāja Maruta Muste. Jāatzīmē, ka jubilāre ar 
sveicieniem un laba vēlējumiem saņēma arī Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa apsveikuma rakstu. Foto no domes arhīva.

Saulkrastu novada dome 
aicina Saulkrastu uzņē-
mējus uz kopīgu sanāksmi 
pirmdien, 19. oktobrī, 17.00 
Saulkrastu novada domē.

Dienas kārtībā šādi jautājumi:
 1.  Saulkrastu Uzņēmēju kon
sultatīvās padomes un tās vadītāja 
ievēlēšana.

 2. Tuvākajā laikā būs pieejams 
ES finansējums ieguldījumiem 
uzņēmējdarbības attīstībai, lai 
dotu iespēju pašvaldībām atbalstīt 
infrastruktūras izveidošanu uz
ņēmējdarbības atbalstam. Ņemot 
vērā minēto, nepieciešams kopīgi 
diskutēt par iespējamajiem sadar
bības projektiem un uzņēmējiem 
nepieciešamo infrastruktūru.

 3.  Saulkrastu uzņēmēju izstā
des, gadatirgus un konferences 
rīkošana 2016. gada janvārī.
 Tuvāka informācija pie Saul
krastu novada domes Taut
saimniecības, attīstības un vides 
komitejas vadītāja Normunda 
Līča (epasts normunds.licis@saul 
krasti.lv). Viņam sūtīt arī radušos 
priekšlikumus.

Uzņēmējiem

Šīs vasaras senioru ekskursijas – 
jaukas, lieliskas, garīgi izzinošas, 
sportiskas, jo neskaitāmas reizes 
jāiekāpj un jāizkāpj no autobusa. 
Ir izveidojies lielisks ceļotāju 
kolektīvs, kas brauc un bauda 
Marutas Mustes skrupulozi 
izplānotās ekskursijas, jo mēs 
esam labākie ceļotāji Eiropā – tāds 
ir uzmundrinošs sveiciens, dienu 
sākot un beidzot. Tad aizmirstas 
gan locītavu, gan dvēseles sāpes. 
Tās vienkārši nejūt!
 Tā, lūk, šajā vasarā esam ap
meklējuši Ziemeļpoliju – skaisto 
pakalnu un ezeru zemi, iepazinuši 
etnisko galindiešu un kašubu pa
radumus un virtuvi, priecājušies 
Gdaņskā. Ciemojušies arī Dien
vidigaunijas pilsētās Vilandē un 

rožu galvaspilsēta Peltsamā, dabas 
koncertzālē Leigo ezera mūzikas 
festivālā baudījām dabas, mūzikas 
un dzīvās uguns saplūsmi. Tomēr 
nekur nav tik labi kā Latvijā – te ir 
bezgalīgi plaši dzelteni rapšu lauki 
Zemgalē, Auces pilsēta un savda
bīga garšas buķete pie brāļiem lie
tuviešiem.
 Tradicionāli vasaras pēdējā 
dienā – 23.  septembrī – tikām 
laipni uzņemti Nacionālo bruņo
to spēku bāzē Kadagā. Prieks par 
karavīru un virsnieku brašo stāju 
un zināšanām! Turpat netālu pie
stājām pie mākslinieku Pērkonu 
mājas, kur blakus keramikas cep
lim ir maizes krāsns un silta mai
zīte priežu mežā garšo ļoti. Esam 
sajūsmā!

 Pārbraukuši pāri Gaujai, Āda
žos Breidaku ģimenes dārzā ska
tījām, kā zied dažādas hortenzijas. 
Pie tuvākajiem kaimiņiem Carni
kavas novadpētniecības muzejā 
Gaujas krastā ēdām karstu zivju 
zupu, tad devāmies pāri jaunajam 
gājēju tiltam un piestājām Car
nikavas kapos, kur Ojāra Vācieša 
atdusas vietā top monuments pēc 
Ingūnas Rībenas projekta. Cik pie
sātināta diena! Cik skaista mūsu 
zemīte! Oktobrī brauksim uz 
ūdensdziedniecību Pērnavā, bet 
maijā – rododendru un sparģeļu 
laikā  varbūt uz Brēmeni. Marutai 
vajag tik ieminēties, un viss no
tiek. Tā, lūk! Piebiedrojies arī TU!

Omulīga seniore

Saulkrastu senioru – ceļotāju vasara

Par dalību II Latvijas tūrisma informācijas tirgū pateicību ieguva tūrisma 
klāsteris „Saviļņojošā Vidzeme”, kurā aktīvi darbojas arī Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrs.

mailto:normunds.licis@saulkrasti.lv
mailto:normunds.licis@saulkrasti.lv
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Svētki Saulkrastu vidusskolā ir 
notikums ne vien skolēniem un 
skolotājiem, bet arī vecākiem. To 
apliecina krāšņais un bagātīgais 
Miķeļdienas gadatirgus, ko sa
viem bērniem sarūpēja sākumsko
las skolēnu vecāki. Tā ir viena no 
skaistākajām un veiksmīgākajām 
skolas un vecāku sadarbības for
mām, kas jau kļuvusi par labu un 
neatņemamu tradīciju. Tirdziņā 
varēja iegādāties gan pašdarinā
tas sveces, ziepes, svečturus, gan 
rotaslietas, apsveikuma kartītes, 
tāpat dekoratīvus kokgriezumus. 

Bagātīgs bija kārumu klāsts un 
arī cenas bija pieņemamas, kā jau 
tirgū pienākas. Gardus cepumus 
varēja nopirkt pat par 5 centiem. 
Arī vecāko klašu skolēniem gada
tirdziņš ir gaidīts pasākums, jo te 
varēja iepirkties pēc sirds patikas. 
Miķeļdiena  rudens saulgrieži  ir 
izskanējuši, un par padarīto darbu 
liels paldies Saulkrastu vidussko
las skolēnu vecākiem un braša
jiem tirgotājiem!

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Ir atkal klāt rudens, kad skolu 
piepilda mazi un lieli VISUZI
NĀTGRIBĒTĀJI. Septembris jau 
tradicionāli sākas arī ar Dzejas 
dienām veltītiem pasākumiem 
lielajās un mazajās pilsētās, nova
dos un arī skolās. 
 Šis gads ir īpašs ar to, ka go

Pamatskolas un vidusskolas skolēni iepazīstināja sākumskolas bērnus ar literāri muzikālo kompozīciju. 
Foto: I. Ābola.

Zinātājs. (Rainis)
Reiz gribu visu 
Skaidri - gaiši zināt:
Nu, saki tieši,
Kas tu tāds esi?
- „Ko gribi zināt?
Visu tev teikšu.”

Drošība 
pirmajā vietā

Skolēnu drošība uz ielas, sabied
riskās vietās, pasākumos un sko
lā vienmēr ir aktuāla problēma. 
Tāpēc arī šogad uz Saulkrastu vi
dusskolu aicinājām Valsts policijas 
darbiniekus, kuri vadīja mācību 
stundas 1.  4. klašu skolēniem. 
Interaktīvo nodarbību laikā bērni 
atkārtoja satiksmes noteikumus. 
Izradījās, ka Pierīgā dzīvojošiem 
skolēniem grūtības sagādā ielu 
šķērsošana sabiedriskā transporta 
 tramvaja un trolejbusa  tuvumā. 
Toties visi skolēni ļoti labi zināja, 
ka, braucot ar vieglo mašīnu, ir 

jāsprādzējas ne tikai priekšā, bet 
arī aizmugurē sēdošajiem. Liela 
uzmanība tika pievērsta drošībai 
saskarsmē ar svešiniekiem uz ie
las. Skolēniem atkal un atkal tika 
atgādināts, kā pasargāt sevi un ne
uzticēties svešiem cilvēkiem. Vis
gaidītākais policijas “darbinieks” 
bija runcis Rūdis, kurš pārbaudīja 
skolēnu zināšanas un ar lielu prie
ku kopā ar visiem fotografējās. 
Cerams, ka iegūtas zināšanas un 
prasmes pasargās mūsu bērnus 
un dos iespēju izvērtēt bīstamās 
situācijas, lai no tām izvairītos.

Drošības stunda 1. klasei. Foto: L. Mieze.

Olimpiskās dienas rīta vingrošana. Foto: A. Grabčika.

Sporto visi

Jau trešo gadu Saul krastu vidus
skola piedalās LOK organizētajā 
Olimpiskajā dienā. Šogad visu 
Latviju pāršalca ziņa, ka rīta vin
grojumā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits, ko papildināja 
Saulkrastu vidusskolas 345 sko
lēni. Svētkus atklājaSaul kras tu 
vidusskolas audzēkņi Uldis Upītis 
(11.  klase) un Maksims Halatins 
(12.a klase), kuriem bija uzticēts 
ienest Latvijas valsts un Olimpis
ko karogu, jo abi zēni profesionāli 
nodarbojas ar sportu un pārstāv 

Latviju starptautiskās sacensībās, 
iegūstot godalgotas vietas. Pasā
kumā patīkami pārsteidza pamat
skolas un vecāko klašu skolēni, 
kuri Olimpisko dienu neizplānoju 
kā savu brīvdienu un nepalika mā
jās. Te liels paldies arī vecākiem, jo 
atsaucību pret skolā un sabiedrībā 
notiekošo tomēr lielā mērā nosaka 
audzināšana un attieksme ģime
nē. Skolēni bija ieradušies pilnīgi 
visi. Rīta vingrošanā piedalījās pat 
tie, kuri atbrīvoti no sporta nodar
bībām, bet pārējās dienas aktivitā

tēs šie skolēni palīdzēja sporta sko
lotājām Dzintrai Rēķei un Marinai 
Ārgalei organizēt stafetes un spor
ta spēles. Olimpiskā diena ir ne ti
kai jautras un vērtīgas aktivitātes, 
bet arī sirsnīga kopā būšana, kad 
sporta zālē lielie var parūpēties 
par jaunākajiem skolēniem, bet 
mazie  novērtēt un iepazīt skolas 
labākos sportistus un vecāko klašu 
skolēnus. 

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Miķeļdienas gadatirgus. Foto: L. Mieze.

Miķeļdienas 
gadatirgus

dinām Raini un Aspaziju. Jau zie
mā skolā noritēja skatuves runas 
konkurss, kura laureāti devās 
pārstāvēt savu skolu Pierīgas no
vada skolu konkursā.  Arī Dzejas 
dienu noskaņā pamatskolas un 
vidusskolas skolēni veica dažā
dus uzdevumus, kas saistīti ar 
abu dzejnieku radošo daiļradi. Ar 
savu veikumu viņi iepazīstināja 
arī sākumskolas bērnus, kas ar 
interesi noklausījās gan literāri 
muzikālo kompozīciju, pazīstot 
tajā arī pašu skandētās dzejoļu 
rindas, gan pamatskolas skolēnu 
stāstījumu katrā klasē par viņu 
mīļākajām Raiņa un Aspazijas 
dzejoļu rindām. Skolēni noska
tījās arī skolotājas Ineses Ābolas 

veidoto mācību filmiņu par abu 
dzejnieku dzīves svarīgākajiem 
brīžiem.
 Šādi iedvesmoti, mazie un lie
lie sākumskolas bērni runāja dze
joļus savās klasēs un ilustrēja tos. 
Tagad skoliņas gaiteni rotā bērnu 
darbi. Tajos atspoguļota bērnu 
izpratne par dzejoli, tā saturu un 
noskaņu tajā. Nu mēs zinām, ka 
kopā interesanti laiku var pava
dīt gan liels, gan mazs, dzeju var 
mīlēt un tajā prieku rast ikkatrs. 
Lai Dzejas dienu radošais gars un 
pacilātība pavada mūs visu turp
māko mācību gadu! 

Daiga Bernaua, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskola aicina darbā
 uz pilnu slodzi speciālo pedagogu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 30. oktobrim uz e-pastu 
saulkrastuvsk@inbox.lv vai zvanīt pa tālr. 67951638, 29197129.
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“Nenocērt egli!”, sporta sacensī
bām, konkursu “Vai tu mīli jūru?”, 
kopīgajām “līnijām”, pārgājie
niem, mājasdarbu norakstīšanu 
un citiem. Skolā padomju laikā 
bija arī stingri kārtības noteikumi, 
ko uzraudzīja Tautas kontrole, par 
tās efektīvo darbu liecina ieraksti 
protokolos. Sirsnīgā noskaņā iz
skanēja “Mana dziesma”, ko iz
pildīja Zvejniekciema vidusskolas 
skolotāji, no kuriem daudzi ir arī 
skolas absolventi.
 Šajos 50 gados mūžībā aizgā
juši skolotāji un skolasbiedri, arī 
skolas darbinieki, tādēļ klātesošie 
viņu piemiņu godināja ar klusu
ma brīdi.
 Vakara gaitā tika teikti daudzi 
labi vārdi par skolu un skolotā
jiem, jo tāds ir pedagoga darbs –  
uzklausīt, saprast, mācīt un mā
cīties dzīvi dzīvot. Emocionāli un 
svinīgi izskanēja skolas direktora 
Andra Dulpiņa apsveikums, kurā 
tika akcentēts, ka skolas dvēsele 
ir skolotāji, bet skolotāji un skola 

nebūs stipra, ja nebūtu skolēnu, 
vecāku un sabiedrības atbalsta. 
Tādēļ svētku reizē paldies par at
balstu izskanēja Saulkrastu nova
da domei, Limbažu novada Skul
tes pagasta pārvaldei, ceļu būves 
firmai „Binders”, SIA „Krasts A”, 
SIA „Maiznīca Bemberi”, skolas 
vecāku padomes vadītājam Ver
neram Lastoveckim, Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolai, Saulkrastu novada pašval
dības aģentūrai “Saulkrastu kul
tūras un sporta centrs”, Zvejniek
ciema vidusskolas kolektīvam, 
bet īpašs paldies – koncerta dalīb
niekiem (mākslinieciskā vadītāja 
Antra Deniškāne, koncertmeis
tars Andis Bahmanis).
 Mums bija liels prieks un gods 
uzņemt visus pasākumā un radīt 
skolā jubilejas svētku gaisotni. 
Paldies visiem, kas ieradās! Uz 
tikšanos pēc pieciem gadiem!
 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciema vidusskola pie
dalās Latvijas skolu projektā 
„Esi līderis!”, kas dod iespēju 
vidusskolēniem 3 gadu garumā 
iegūt daudzpusīgas zināšanas 
uzņēmējdarbībā un personības 
attīstībā. Projekta laikā skolēni 
apgūst akreditētu profesionālās 
pilnveides izglītības programmu 
“Uzņēmējdarbības pamati”, par 
tās apgūšanu tiek piešķirta valsts 
atzīta profesionālās pilnveides 
apliecība.

 Zvejniekciema vidusskolas 
projekta “Esi līderis!” koordina
torei Dacei Dulpiņai bija iespēja 
apmeklēt pedagogu profesionā
lās pilnveides kursus “Nākotnes 
skola sākas šodien”. Starptautis
kā mācību semināra laikā tika 
izzinātas šādas tēmas: bērnu 
mācīšanās motivācija, domāšana 
kā prasme rezultatīvai darbībai, 
izziņas darbības aktualizācija 
un mācīšanās prasmju attīstī
šana dabas un kultūrvēsturiskā 

vidē, digitālā laikmetā – digitā
las pieejas. Semināra laikā varēja 
iepazīties ar Somijas izglītības 
metodiskās sistēmas pieejām, 
mācību procesa organizēšanu 
Tamperes izglītības iestādē Vo
cational College Tredu. Semināru 
noslēdza izzinoša mācību eks
kursija Helsinkos uzņēmumā  
“Fazer”.

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

50 – tas ir zelts!

Notiek audzēkņu pārreģistrācija
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” informē, ka 

no 1. oktobra līdz 30. decembrim darbdienās no 9.00 līdz 16.00 
pie lietvedes notiek bērnu pieteikumu pārreģistrācija. 

Tuvāka informācija pa tālr. 67952958.

Jaunā mācību gada septembris 
pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 
“Rūķītis” pagājis raženi. Godinā
jām tēvus “Tēvu dienā”, vingro
jām Olimpiskajā dienā, lasījām 
meža veltes Miķeļos.
 Tēvu dienas tēma šogad bija 
“Transports”. Bērni ar vecākiem 
kopīgi gatavoja sev automašīnas 
no kartona kastēm, pēc tam ar 
tām devās kopīgā parādē apkārt 
bērnudārzam, pa ceļam apstājo
ties autoservisā, degvielas uzpil
des stacijā, raķešu, lidmašīnu un 
kuģu būves stacijās, iekāpjot mu
zikālajā autobusā.
 Olimpiskajā dienā uzzinājām, 
kas ir basketbols un kā to spēlē, 
vienojāmies kopīgā rīta vingroša
nā.
 Miķeļdienā kopā ar vāverī
ti, ezīti un rudens rūķi Miķeli, 
dziedot un dejojot, vācām meža 
veltes – katra grupa bija sagatavo
jusi masku un priekšnesumu par 
kādu rudens meža velti – sēni vai 
ogu.

 Paralēli aktīvajiem pasāku
miem bērnudārzā notika vecāku 
sapulces, kurās administrācija 
iepazīstināja vecākus ar iekšējās 
kārtības noteikumiem. Neizpa
lika pedagogu tālākizglītošanās 
semināri, kursi. Esam lepni par 
auklītēm, kuras iestājušās augst
skolās, jo saskatījušas aicinājumu 
būt par pirmsskolas pedagogiem.

Agnija Pavāre, 
PII „Rūķītis”

Rudentiņš – bagāts 
vīrs arī „Rūķītī”

Tēvu dienas tēma šogad: 
“Transports”. Foto: J. Bukovska.

Starptautiskais pieredzes 
apmaiņas seminārs Somijā

Pagājuši pieci gadi kopš iepriek
šējās tikšanās Zvejniekciema 
vidusskolas salidojumā.  Šogad 
mūsu skolai jau 50! 
 Ir atkal rudens, septembris – 
tradicionālais tikšanās laiks. Šo
gad – skolas zelta jubilejas reizē –  
uz salidojumu ieradās vairāk 
nekā 500 viesu. Salidojuma da
lībnieki vispirms pulcējās skolā, 
kur satikās ar klasesbiedriem un 
pedagogiem, lai kopā tītu atmiņu 
kamolu, kura dzīpari par skolā 
pavadītajiem gadiem ir tikpat 
daudzkrāsaini kā turpmākais ceļš 
dzīvē. Absolventi un pedagogi de
vās ekskursijā pa skolu, ar interesi 

apskatīja izstādi un prezentāciju 
par svarīgākajiem notikumiem 
skolas vēsturē. Pēc tam skolas 
zvans visus aicināja pulcēties 
svētku gājienam pie skolas, lai 
kopīgi dotos uz kultūras namu 
“Zvejniekciems”, kur notika sko
las jubilejai veltītais svētku sarī
kojums “50 – tas ir zelts”. 
 Zālē pirmajās rindās bijušie 
un tagadējie Zvejniekciema vi
dusskolas skolotāji. Uz skatu 
ves – talantīgākie dziedātāji, bet 
fonā prezentācija, kurā video, au
dio un fotostāstu formātā atainoti 
svarīgākie notikumi skolas pastā
vēšanas 50 gados, tādēļ priekšne

sumi šajā 26. septembra vakarā ir 
krāsaini kā krītošās rudens lapas. 
Pasākuma scenārijs, kuru veidoja 
skolotāja Vija Skudra, – saistošs 
un pārdomāts. Lieliski vakara va
dītāji: bijušā skolas direktora Jāņa 
Vilcāna mazbērni, skolas absol
vents Dāvis Vilcāns un 12. klases 
skolniece Līga Vilcāne. 
 Vidusskolas pastāvēšanas laikā 
ir bijuši 49 izlaidumi. Emocionāli 
bija brīži, kad vakara vadītāji stās
tīja par dažādiem notikumiem iz
glītības iestādes vēsturē – ārzemju 
delegāciju viesošanos skolā, darbu 
Zilajā un Zaļajā patruļā, makula
tūras vākšanas kampaņu ar devīzi 

Zvejniekciema vidusskolas skolotāji. 

Skolēni un skolotāji dzied “Manu dziesmu”. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Ar atvērto durvju dienu un nelie
lām svinībām Saulkrastu sociālā 
māja 3. oktobrī atzīmēja 15 gadu 
pastāvēšanas jubileju. Pašlaik 
tajā atrodas 32 iemītnieki, kuri 
dzīvo labiekārtotās divvietīgās 
un trīsvietīgās istabās. Vairākās ir 
atsevišķa duša un tualete, kā arī 
ir kopējs sanitārais mezgls. Ir pie
ejama mājīga atpūtas telpa, kur 
visiem satikties un kopīgi skatī
ties televīzijas pārraides. Par visu 
labsajūtu rūpējas 15 darbinieki. 
Iestādē dzīvojošajiem ikdienā ir 

nodarbības, viņi dodas pastaigās 
uz jūru. Tāpat notiek koncerti, 
izstādes, ekskursijas, namā ir ne
liela bibliotēka, pieejami friziera 
pakalpojumi. Ja nepieciešama 
ārsta palīdzība, to var saņemt 
steidzami, jo sociālā māja atrodas 
vienā ēkā ar Saulkrastu slimnīcu, 
līdz ar to speciālists var ierasties 
nekavējoties.
 Sociālajā mājā dzīvo ne vien 
Saulkrastu novada, bet arī tuvāko 
pašvaldību iedzīvotāji, kur šis pa
kalpojums nav pieejams.

Jubileja Saulkrastu 
sociālajai mājai

Sociālās mājas vadītāja Jogita 
Skujiņa un ilggadējākā iedzīvotāja 
Lucija Krasovska.
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Tas bija pirms trīsdesmit vie
na gada, kad reizi mēnesī sāku 
braukt uz Saulkrastiem, lai vadītu 
vakarus par kino. Sākumā veido
jām latviešu dokumentālo filmu 
programmas. Man šķita, ka tieši 
šis kino žanrs cilvēkiem toreiz 
bija vismazāk zināms. Turklāt fil
mās režisori centās atsegt tās dzī
ves puses, kas visus interesēja, bet 
par kurām padomju valstī ikdienā 
skaļi nerunāja. Latvijas doku
mentālisti to uzdrīkstējās paust 
gan no ekrāna, gan arī, atbraukuši 
man līdzi, atklāt sarunā ar zālē sē
došajiem cilvēkiem. Kinovakaru 
nokristīja par “Dialogu”. Cilvēki 
gaidīja šo pasākumu, un daudzus 
gadus tas pulcēja dalībnieku pil
nu zāli.
 Te arī satiku Judīti Krūmi-
ņu. Viņa pirms dažiem gadiem 
bija beigusi Kultūras darbinieku 
tehnikumu un tikko iecelta par 
Saulkrastu kultūras nama direk
tori. Jauna, aizrautīga, ideju pār
pilna un arī gatava uzdrīkstēties. 
 Pagājuši vairāki gadu desmiti, 
un Judīte joprojām vada Saulkras
tu kultūras dzīvi. Tikai tagad vi
ņas pienākumiem piepulcētas arī 
sporta norises un amatam dots 
nosaukums pašvaldības aģentū
ras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktore.
 Brīdī, kad Judīte tikko nosvi
nējusi savu 55. dzimšanas dienu, 
tiekamies sarunā par dzīvi, darbu 
Saulkrastos, par atskārsmēm, gā
dājot cilvēkiem svētku brīžus.

 - Vai pati vēl atceries to lai-
ku, kad notika šie kinovakari 
Saulkrastu kultūras namā? Ar 
pazīstamu kinorežisoru pieda-
līšanos, viņu filmām un dzīvo 
mūziku, lai vakara nobeigumā 
vēl arī padejotu...
  To nevar aizmirst, jo tas bija 
sākums manai kultūras dzīves 
vadīšanai. Toreiz populāri bija 
groziņu vakari, un tāds bija arī šis 
mūsu iecerētais par kino. Cilvēki 
sēdēja pie galdiņiem ar to, ko paši 
bija sanesuši. Alkoholu uz galdi
ņiem nedrīkstēja likt, jo kultūras 
pasākumos to lietot bija stingri 
aizliegts. No groziņa alkoholisko 
dzērienu ielēja lielās kafijas kan
nās. Gods kam gods  šajos vaka
ros gan neviens neieņēma vairāk, 
kā kājas un galva var turēt. At
ceros, biļete maksāja trīs rubļus. 
Mēs, kultūras nama meitenes, vā
rījām kafiju un smērējām sviest
maizes ciemiņiem. Pie mums 
taču brauca tādi slavenības kā Ju
ris Podnieks, Andris Slapiņš, Ivars 
Seleckis, Arnolds Plaudis, Laima 
Žurgina. Leģendāri cilvēki, kuri 
arī toreiz bija sava radošā ceļa sā
kumā, bet jau daudz ko paguvuši 
paveikt. Līdz tam nebiju daudz 
interesējusies par dokumentālo 
kino, taču šie vakari manī radīja 
veselu apvērsumu. Tagad mani šis 
kino saista un interesē. Domāju, 
tieši tāpat ir ar tiem, kuri regulāri 
apmeklēja šīs tikšanās.
 Kad dokumentālo kino bijām 
apguvuši, sākām aicināt mākslas 
filmu režisorus ar jaunākajiem, 
tikko tapušajiem, darbiem. At

brauca Olģerts Dunkers, Gunārs 
Cilinskis, Aloizs Brenčs, Jānis 
Streičs, Gunārs Piesis... Īpaši prā
tā palikusi tikšanās ar Rolandu 
Kalniņu. Visa viņa uzstāšanās bija 
apņemta ar tādu inteliģentu šar
mu. Toreiz modē bija pateicības 
grāmatas, ko pēc tam atdāvinā
jām ciemiņam. Viņš mums ieteica 
šo labo tradīciju nepazaudēt.
 Reizēm zālē redzēju sēžam arī 
zēnus “pelēkos uzvalkos” un lak
ādas kurpēs. Valsts drošības ko
miteja (VDK) brauca paklausīties, 
ko tad runājam un skatāmies, vai 
nav pārāk dumpinieciska atmos
fēra. Par brīvu Latviju tobrīd va
rēja tikai sapņot vientulībā.
 Vienā no tikšanās vakariem 
aktieris Ēvalds Valters pēkšņi 
sarunā teica: “Mongolīti nāk no 
austrumiem”. Toreiz gan nobijos, 
kā viņš tā atļaujas runāt. Bet tas 
bija Ēvalds Valters, kuram bailes 
no varas sen bija zudušas. 
 - Tajā laikā notika slavenās 
Saulkrastu diskotēkas. Uz tām 
brauca jaunieši pat no Rīgas. 
Lai tās organizētu, arī vajadzēja 
drosmi?
  Rīkot diskotēkas ierosināja 
puiši, kuriem tā bija sirdslieta un 
kas studēja augstskolās. Līdz ar to 
tās atšķīrās no līdzīgām ar savu 
mūzikas kvalitāti un saturīgiem 
dīdžeju tekstiem. Jaunieši sabrau
ca tik daudz, ka gandrīz nebija, 
kur apgriezties. Tas bija laiks, kad 
ikvienam gribējās pateikt kādu 
asāku domu par dzīvi Padomju 
Savienībā. Komjaunatnes komi
tejās un VDK to zināja. Tāpēc arī 
te viņi brauca pārbaudīt, ko runā 
un kāds noskaņojums valda.
 Lai vienu otru reizi dabūtu 
cauri kādu labu ideju, meklējām 
aplinkus ceļus. Atceros, Saulkras
tos bija tāda diskotēka “Parole”. 
Lai nebūtu problēmu, vienu no 
vakariem nodēvējām “Par godu 
Rīgas atbrīvošanas gadadienai”, 
kaut gan pasākumā tas tika pie
minēts garāmejot. Lai jaunieši 
neietu Ziemassvētkos uz baznī
cu, bija jārīko diskotēka. Neviens 
gan neskatījās, kā mēs to orga
nizējām. Sameklējām bildes ar 
baznīcām, atnesām egļu zarus, 
sadedzām sveces. Rādījām frag
mentus no filmām, kur skanēja 
Ziemassvētku mūzika. Tas bija 
kultūras cilvēku slēptais protests.
 Mums toreiz kultūras namā 
dežurēja kundzīte, pārliecināta 
katoliete, viņa teica, ka mūsu va
karā sajutusies kā baznīcā. Bija 
prieks, ka izdevies partijniekus 
apvest ap stūri.
 Saulkrastu estrādē jaunieši de
joja pat pie gaišas saulītes  tik ļoti 
patika mūsu “disenes”. Aizvien 
meklējām jaunas, interesantas 
formas, lai jauniešus piesaistītu. 
Tā radās nakts, vēlāk  kino dis
kotēkas. Vadītāji bija gudri puiši 
un, nevarēdami tieši paust savus 
uzskatus, lika lietā izdomu, iece
rēto pateikdami zemtekstos. Pie
mēram, viņiem bija tāds tēls  lel
le Alfrēds. Visi klausījās dialogos 
ar Alfrēdu un bija pārsmējušies 
līki. Nevienam nebija jāskaidro, 
ka ar šo tēlu domāts kompartijas 

Mums  diskotēka beidzas, un es 
skaitu naudu: diriģentam iznāk, 
deju kolektīva vadītājam ir, bērnu 
pulciņiem nepietiek. Tas saucās 
speciālais budžets, kur nauda jā
sapelna pašiem. Bija traki. Ja kādā 
sestdienā mūsu zālē bija ieplā
nota teātra izrāde, mēs ar savām 
biļetēm skrējām uz kaimiņu kul
tūras namu, lai tikai neaizlaistu 
peļņas vakaru. Varbūt pateicoties 
tam, bijām labāk sagatavoti pār
ejas brīdim pēc neatkarības at
gūšanas. Mums tas kapitālisms, 
kad pašam jānopelna nauda, bija 
iestājies jau sen. Kad kolhozos 
labvēlīgā vide bruka, mūs tas ne
satricināja.
 Diskotēkas un slavenie grozi
ņu vakari ir pagājis laiks. Tagad 
jaunieši pulcējas mūzikas klubos. 
Necenšamies ar tiem konkurēt. 
Priecājamies, ka mums ir Katrīn
bāde, kur patiešām ir kvalitatīvs 

piedāvājums. Pa šiem aizvadīta
jiem gadiem valsts iekārta mai
nījusies, cilvēki kļuvuši citādāki, 
arī pieprasījums pēc izklaides ir 
pavisam cits.
 - Vai Saulkrasti ir arī tava 
dzimtā puse?
  Es jau tik ilgi esmu Saulkras
tos, ka tā varētu domāt. Taču 
patiesībā nāku no Alojas. Tur 
arī sāku iet skolā un pabeidzu  
9. klasi. Vēl paguvu pāris mēnešu 
pamācīties Rīgas 45. vidusskolā. 
Tikai tad atnācu uz Saulkrastiem 
un pabeidzu vidusskolu. Šī dzī
vesvietas maiņa bija saistīta ar 
to, ka manus vecākus, kuri bija 
sakaru montieri, pārcēla darbā 
uz šo pusi. Sākumā nezinājām, 
kur dzīvosim  Ādažos, Baltezerā 
vai Saulkrastos. Tāpēc iespruka 
pa vidu tā Rīgas skola. Kad uzzi
nājām, ka būsim Saulkrastos un 
skola tepat aiz sētas, likās muļķīgi 

braukāt uz Rīgu. Tā nu esmu šeit 
un nekur tālāk neesmu devusies.
 Uzaugu saticīgā un draudzīgā 
ģimenē. Mamma, tētis, brālis un 
es. Atceros, man Alojā bija auk
līte, kura mani lutināja. Ja ēša
nas reizē gribēju sēdēt uz galda, 
auklīte teica: „Lai jau bērns sēž, 
viņam tā labāk ēdiens garšo”. Ve
cāki šausminājās, ka mani izlaiž, 
kaut gan paši arī ļāva vaļu. Varēju 
darīt, kā pati uzskatīju par parei
zu. Šī attieksme man dzīvē nākusi 
tikai par labu. Atceros, ka agri ie
mācījos lasīt un bērnudārzā pus
dienlaikā bērniem lasīju pasakas 
par ziediem.
 Mana mamma bija šuvēja, 
un es tiku vienmēr pucēta. Pat 
skolas forma, lai arī pāršūta no 
tēta uzvalka, bija interesantāka 
nekā citiem. Man iznāca vairā
kas skaistas kleitas no mammas 
kāzu tērpa. Tētis ir teicis, ka tie 
bija grūti laiki, taču es kā bērns to 
nekad neizjutu. Mūs ar brāli no 
dzīves grūtībām sargāja.
 Man ļoti patika ģimenes ko
pīgie ceļojumi pa Latviju, brau
cām arī uz Lietuvu un Igauniju. 
Iekrāmēja mūs ar brāli motocikla 
blakusvāģī un laidām prom. Vēlāk 
jau nopirkām arī mašīnu. Arī ta
gad es labprāt braucu iepazīt pa
sauli, bet nu jau daudz tālāk par 
bērnības ceļiem. Pērnruden biju 
Tunisijā, kas mani patīkami pār
steidza,
 Par visu vairāk gan vienmēr 
gribēju dejot. Jau no pirmajiem 
soļiem uz zemes. Bērnudārzā, 
skolā. Toreiz modē bija baleta 
pulciņi, tad nu es arī pieteicos un 
centos iemācīties baleta dejoša
nas gudrības.
 - Tad jau tev nebija grūtības 
izvēloties, ko darīsi savā dzīvē. 
Dejošana un kultūras dzīves or-
ganizēšana!
  Tā gan nebija. Tā kā daudz 
biju braukājusi tētim līdzi un ob
jektos redzējusi, kā viņš darbojas 

ar dažādiem vadiņiem, nolēmu 
kļūt par sakaru inženieri. Man tā 
vadiņu lieta un lodēšanas patika 
un šķita interesanta. Aizbraucu 
uz Atvērto durvju dienu Rīgas Po
litehniskajā institūtā, un tas vēl 
vairāk nostiprināja pārliecību par 
manu izvēli.
 Taču nezin kāpēc aizgāju līdzi 
draudzenei uz Kultūras darbinie
ku tehnikumu. Draudzene teica: 
“Visu mūžu jau nevarēšu dejot, 
bet dejas man tik ļoti patīk, ka 
mācīšu citus”. Tas bija kā zibens 
spēriens. Es taču arī to gribu! Tā 
pēc vidusskolas aizgāju mācīties 
par dejošanas pedagogu. Tehni
kumā mācīja kultūras darbinie
kus un deju kolektīvu vadītājus.
 Pēc tehnikuma mani Saulkras
tos uzreiz darbā nepaņēma. Aiz
gāju uz Limbažu rajona Vidrižiem. 
Pēc kāda laika mani uzaicināja pie 
sevis Saulkrastu kultūras nama 
direktors Jānis Veismanis. Tā es te 
nodibināju un sāku vadīt deju ko
lektīvu  sākumā skolēnu, bet vē
lāk jauniešu deju grupu. Un tagad 
esmu beigusi Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmiju, 
iegūts maģistra grāds arī pedago
ģijā.
 Tas bija skaists laiks, kad pir
mo gadu vadīju deju kolektīvu 
Saulkrastos. Dzīvoju metru virs 
zemes  tik ļoti man patika tas, ko 
beidzot varēju darīt. Taču pava
saris manu sajūsmu noplacināja. 
Izrādījās, ka pa vasaru pulciņu 
nodarbības nenotiek un jāņem 
bezalgas atvaļinājums. Kāds gan 
var būt atvaļinājums, ja cilvēkam 
nav naudas izdzīvošanai! Tā kā 
bija viena brīva vieta kultūras 
namā, pieteicos un kļuvu par ins
truktoru. Tolaik kultūras namu 
vadīja šobrīd labi zināmais foto
grāfs Andris Zēgners. Viņš gāja 
prom no darba un mani pie sevis 
izsauca izpildkomitejas priekš
niece Ņina Manzurova. Man uz 
laiku esot jāpārņem kultūras 

nama vadība. Piekritu, bet tikai 
uz laiku.
 Reiz man piezvanīja kāda mei
tene un teica, ka gribot pieteik
ties uz brīvo instruktora vietu. 
Es samulsu, jo domāju, ka mums 
taču nav brīvu vietu. Tas uz ko 
viņa piesacījās, bija mans amats! 
Zvanīju uz izpildkomiteju, un 
izrādījās, ka mani jau tūlīt, pie
ņemot darbā, noformējuši par 
kultūras nama direktori, pašai 
nemaz nezinot. Nav bijis nekāds 
„uz laiku”.
 Brīvvalsts atgūšana atkal nāca 
ar izmaiņām štatu sarakstos. Vie
nu brīdi biju Saulkrastu domes 
kultūras darba organizatore. Tad 
izdomāja dibināt aģentūru. Pirms 
pieteikties, aizskrēju uz Jelgavu, 
kur tāda aģentūra jau darbojās. 
Nebiju pārliecināta, ka tas nāks 
kultūras darbam par labu. Tur 
uzzināju, ka var strādāt tīri labi. 
Atbraucu mājās un pieteicos uz 
direktora amatu, izturēju kon
kursu un tiku pieņemta darbā. 
 Pēc laika kultūrai pievienoja 
arī sportu. Varbūt arī pareizi  nav 
ko daudz šķirot. Mēs arī darbā tā 
rīkojamies. Ikdienā darām katrs 
savu, bet, kad ir lielie pasākumi, 
visi liekamies iekšā un kopā pa
veicam. Caur to notikumi kļūst 
interesantāki. Ja jānes galds, ne
sam paši  vienā galā strādnieks, 
otrā direktors. Mums ir ļoti labs 
kolektīvs.
 - To, ka kultūras dzīve Saul-
krastos ir intensīva, var redzēt 
pēc daudzajiem pasākumiem, 
kas, jo īpaši vasarā, notiek gan-
drīz katru dienu. Vai tikpat liela 
ir saulkrastiešu līdzdalība paš-
darbības kolektīvos?
  Cilvēkus mainījis informāci
jas un tehnoloģiju piedāvājums. 
Televīzija ar simts kanāliem, 
moderni telefoni, galvaspilsētas 
izklaižu daudzveidība. Varētu 
domāt, ka pietiek ar profesionā
lo mākslu un pašdarbības laiki 

ir beigušies. Tomēr, neskatoties 
uz lielo kultūras pieejamību, cil
vēki labprāt nāk dziedāt koros, 
ansambļos, dejo, auž un glez
no... Pie mums nekad nav bijuši 
tik daudzi pašdarbības kolektīvi 
kā šobrīd. Darbojas 22 māksli
nieciskās vienības. Tas ir tikai 
kultūras jomā, bet ir taču vēl arī 
sporta sekcijas. Nākamgad koris 
“Bangotne” svinēs 65 gadu jubi
leju. Darbojas visu paaudžu deju 
kolektīvi  “Saulgrieži”, “Jūrdan
cis”, „Krustu šķērsu”, ko pēdējos 
2 gadus vadu kopā ar kolēģi Jāni 
Kalniņu. Kāpēc cilvēki savā brīva
jā laikā nododas pašdarbībai? Mo
tīvi ir dažādi. Viens no iemesliem 
ir vēlēšanās būt kopā draugu lokā. 
Citam, kam par visu svarīgāka ir 
kvalitātes latiņa, vajadzīga šī paš
izpausme  cīnīties par pirmajām 
vietām skatēs, saņemt atzinības, 
uzstāties. Kādam svarīgi  būt 
draudzībā ar pārējiem kolektī
viem. Braukt citam pie cita, kopā 
uzstāties. Viens no piemēriem 
ir senioru sadancošana ziemas 
saulgriežos. Tad pie mums ir deju 
kolektīvi no daudziem novadiem. 
Interesants ir arī festivāls “Sasala 
jūrīna”. Pēc tam mūsējie tiek aici
nāti ciemos pa visu Latviju.
 Pagājušajā gadā nodibinājām 
glezniecības studiju. Cilvēki nāk 
un mācās gleznot. Tagad man 
prātā ir doma par lauku kapelu. 
Esmu papētījusi, ka cilvēkiem tas 
patiktu.
 Nevieni svētki nepaiet bez 
pašdarbnieku piedalīšanās. Bieži 
tiek uzsvērts, ka kolektīvos dar
bošanās ir bez maksas. Bet vai 
kāds ir parēķinājis, ka cilvēks, lai 
iepriecinātu citus, ir daudz no se
vis ieguldījis? Arī savu brīvo laiku. 
Kaut vai, lai piedalītos Dziesmu 
un deju svētkos, ir jāņem atva
ļinājums. To vajag novērtēt. Ja 
cilvēks saņem pateicību par snie
gumu, tas ceļ entuziasmu un paš
apziņu.
 Mūsu pasākumi vienmēr ir 
labi apmeklēti, bet sākumā biju
šas situācijas, ka sūtu īsziņas un 
mudinu cilvēkus nākt uz kon
certu vai izrādi. Tā tas bija arī 
saistībā ar klasisko mūziku. Do
māju  nevar būt, ka Saulkrastos 
nav nopietnās mūzikas cienītāju. 
Uztaisījām ciklu “Vasaras vakaru 
mūzika”. Cilvēki sāka nākt, un 
tagad jau tie ir katru vasaru. Klau
sītāju netrūkst arī ērģeļmūzikas 
svētkiem baznīcā. Jaunie izpildī
tāji sabrauc no visas Eiropas. Ta
gad paši nāk, bet sākumā mazliet 
nācās pabakstīt.
 Mums šobrīd lielākais darba 
traucēklis ir līdz galam nesakār
totais Zvejniekciema kultūras 
nams. No ārpuses tas nosiltināts 
un uzpucēts, taču lielā zāle un 
mēģinājumu telpas brēktin brēc 
pēc remonta. Vajadzīga akustiska, 
moderna, mājīga zāle, lai ikvie
nam būtu prieks te ienākt. Šobrīd 
te nav kultūras pils sajūtas, bet 
tas cilvēkiem, apmeklējot koncer
tus un pasākumus, ir svarīgi. Tad 
darbība varētu būt vēl aktīvāka. 
Mums taču ir lieliski kori, varētu, 
piemēram, rīkot pat starptautis

ku koru festivālu. Kad nodibināja 
aģentūru, aktīvi pētījām, vai re
montiem nevar piesaistīt Eiropas 
naudas. Asaras bira, lasot, ka var 
pieteikties visi, izņemot Rīgas 
rajonu. Tas bija kā dūriens sirdī. 
Puskilometru tālāk  Limbažu 
novadā var, mēs ne. Par kādiem 
grēkiem! 
 Prieks, ka vismaz tagad Zvej
niekciemā ir stadions. Cerams, 
ka drīz arī Saulkrasti pie tāda tiks. 
Mums jau sens sapnis ir hokeja 
laukums ar mākslīgo ledus segu
mu, tāpat peldbaseins. 
 Pašlaik Saulkrastos ir laba do
mes vadība un viņi apzinās visas 
vajadzības. Taču maciņš ir par 
plānu, lai to paveiktu. Lielākā 
bēda šobrīd ir tā, ka mums liela 
daļa savas naudas jāatdod izlī
dzināšanas fondā, kur tā nonāk 
pašvaldībās, kas var atļauties gan 
lepnas pilis, gan koncertzāles, gan 
baseinus un sporta laukumus. 
Jācer, ka ar laiku šo netaisnību 
izdosies novērst un tad arī paši 
varēsim lielākus līdzekļus atvēlēt 
mūsu cilvēku priekam un ērtī
bām.
 - Lai gan laika liela daļa tev 
jāvelta organizatoriskajam dar-
bam, joprojām pamanies danci-
nāt gan Saulkrastu cilvēkus, gan 
skolēnus Zvejniekciema vidus-
skolā.
  Arī šajā gadījumā mani pa
lūdza aizvietot deju kolektīva 
vadītāju uz laiku. Zvejniekciema 
vidusskolā šis pagaidu laiks ir 20 
gadi. Reizēm sūdzos par daudza
jiem darbiem un lielo noslodzi, 
bet īstenībā bez tā nemaz nespētu 
dzīvot. Redzu aizrautības dzirk
stelīti dejotāju acīs, un arī mani tā 
aizdedzina. Kā mēs centāmies, lai 
tiktu uz Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem šovasar! Bēr
ni ļoti gaidīja šos svētkus. Tāpēc 
noraidu jebkuras runas, ka vajag 
samazināt dalībnieku skaitu. Ir 
jāizdomā, kā varētu piedalīties 
pēc iespējas vairāk cilvēku. Ja tiek 
kāds atstumts, zūd prieks un tā 
dzirkstelīte var nodzist. Tas ir bīs
tami.
 Arī pašai šie svētki bija emo
cionālākais gada notikums. Tu 
stāvi laukuma malā, dejas desmi
tiem reižu mēģinātas, viss zināms 
līdz pēdējam sīkumam, bet tajā 
brīdī, kad sākas koncerts, asaras 
sariešas acīs un kamols aizžņaudz 
kaklu. Tas ir tāds saviļņojums. 
Neatkārtojams. Vai to drīkst kā
dam atņemt? Šādi brīži cilvēkam 
ir vajadzīgi. Tie mudina celties, 
iet un darīt.
 Vienu dienu eju pa ielu Saul
krastos, pretī nāk kundzīte gados. 
Aptur mani. Domāju, tūlīt bārs 
par kaut ko neizdarītu. Nekā. Viņa 
gribējusi pateikt man paldies par 
tikko redzēto pasākumā Saules 
laukumā. Tad atcerējos sava kād
reizējā priekšnieka Jāņa Seregina 
teikto: “Tev jāpalīdz cilvēkam 
izdarīt to, ko viņš vēlās. Dziedāt, 
dejot, muzicēt, gleznot...” Tā, lai 
pasaulē vairotos prieks.

Sarunājās  
Dzidra Smiltēna

Palīdzēt cilvēkiem darīt to, ko viņi vēlas

vadonis. Daudzi jau nezina, ka 
pēdējais grupas “Pērkons” kon
certs tūlīt nākamajā dienā pēc 
skandalozās uzstāšanās Ogrē bija 
Saulkrastu estrādē. No sākuma 
gribēja aizliegt spēlēt, bet, sapraz
dami, ka tracis var būt vēl lielāks, 
atļāva. Teica, ka tikai koncertu, 
nekādas ballītes un deju. Katras 
rindas galā sēdēja pa milicim. 
Pirms koncerta atskrējis bija pat 
kultūras ministrs Kaupužs. Tik 
lielas bija bailes no brīvdomības 
gara, kas spontāni izlauzās Ogres 
koncertā. Jaunieši arī te cēlās kā
jās, dziedāja līdzi un aplaudēja. 
Turpat no vietas, jo pie skatuves 
viņus nelaida. Man nākamajā die
nā bija jāraksta paskaidrojums un 
jātaisnojas, ka dziedāt līdzi un ap
laudēt taču nav nekas slikts.
 Tajā laikā diskotēkās neiztika 
bez kautiņiem un tračiem. Mums 
bieži bija darīšana ar miliciju  tā 
toreiz sauca policiju. Viens traks 
laiks bija, kad savā starpā kāvās 
meitenes. Toreiz nedalījās pēc 
nacionalitātes. Krievi pret latvie
šiem. Toreiz kāvās saulkrastieši 
pret rīdziniekiem, limbažniekiem 
vai pabažniekiem.
 Mums šie diskotēku vakari 
bija ļoti svarīgi ne tikai kā ie
spēja jauniešiem izklaidēties. Ar 
šiem pasākumiem mēs pelnījām 
naudu savu māksliniecisko ko
lektīvu vadītāju algošanai. Toreiz 
valsts sistēmas kultūras namos 
nevienu kolektīvu neapmaksāja. 
Kolhozos bija citādāk, tur viņiem 
bija “treknie gadi”. Dzīvoja zaļi. 

Mazā Judīte Alojā

Šī  gada XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Daugavas stadionā ar Zvejniekciema vidusskolas 
5. 6. klašu deju kolektīvu.

Ekskursijā Preiļos ar jauniešu deju kolektīvu “Krustu šķērsu”, vidējās paaudzes deju kolektīvu “Jūrdancis” un senioru deju kolektīvu “Saulgrieži”.

Tunisijā kamieļa mugurā
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klases skolnieces Linda Ozola, 
Sabīne Alise Leimane un Elīna 
Marī Maksimova ar Erasmus+ 
programmas finansējumu, līdzi 
ņemot ūdens paraugus no Aģes 
upes, no 8. līdz 14. jūlijam devās 
uz Briseli, lai piedalītos Big Jump 
2005 – 2015 cikla noslēgumā kopā 
ar dalībniekiem no 16 valstīm. 
Nedēļas laikā bija iespēja pieda
līties semināros, sesijās, kur uz
stājās ārvalstu dalībnieki. Notika 
grupu darbi (baneru krāsošana, 
šūšana, izstādes sagatavošana, 
teātra uzvedumi u.c.). Sevišķi in
teresanti bija internacionālie kul
tūras vakari, kā arī izbrauciens uz 
Ostendi, kur apmeklējām izstādi 
par ūdeni pasaulē (Good waters) 
un prezentējām savu izstādi par 
Big  Jump projektu. Pēc izstādes 
prezentēšanas piedalījāmies Big 
Jump lēcienā Ostendes pludmalē 

pie Ziemeļu jūras. Lai gan laiks 
bija vējains un apmācies, jūrā pel
dēties devās visi projekta dalīb
nieki, jo garastāvoklis visiem bija 
lielisks.
 13.  jūlijā viesojāmies arī Eiro
pas Parlamentā, kur prezentējām 
manifestu par upju aizsardzību 
un saglabāšanu.
 Šajā projektā ieguvām draugus 
no dažādām valstīm, ar kuriem 
sazināmies arī pēc atgriešanās 
mājās. Plašāku informāciju par 
to, kāds bija šis projekts, var ap
lūkot projekta mājaslapā www.
bigjump.org. Ir patiess prieks, ka 
arī mūsu mazās Aģes tecējums ir 
pamanīts tālajā pasaulē!
 Erasmus+ programmas priekš
rocības šogad esmu izmantojusi 
arī citos projektos: „Charisma 
Maxima”  Horvātijā un „Unite 
The Power”  Turcijā.

Lielais lēciens 2015

Pie Latvijas karoga Eiropas Parlamentā. No kreisās: Linda Ozola, Elīna 
Marī Maksimova, Sabīne Alise Leimane.

Kas ir Big Jump (Lielais lēciens) 
2015? Tas ir projektu cikls 2005.   
2015. gadā. Šī cikla laikā visi Big 
Jump projekta dalībnieki sasnie
dza mērķi  pievērst pēc iespējas 
lielāku cilvēku uzmanību upju 
tīrībai un aizsardzībai. Tai tika 
veltīti vairāk nekā 400 oficiāli pa
sākumi, kas saistīti ar upēm, un 
vairāki simti aktivitāšu, kas neti
ka uzskaitītas. Šie visi pasākumi 
un aktivitātes notika 28 Eiropas 
valstīs, t.sk. arī Gruzijā un Izraēlā. 
12. jūlijā notikušais Big Jump pie
saistīja ļoti lielu mediju uzmanī
bu, jo kopumā visā Eiropā notika 
vairāk nekā 2700 aktivitāšu.
 Arī Zvejniekciema vidusskolas 
10. klases skolēni un skolotājas 
Svetlana Grūbe un Māra Alena 
piedalījās šajā projektā. Mūsu 
mērķis bija izpētīt un izzināt upju 
tīrību. 14. aprīlī projekta laikā pie
dalījāmies zivjaudzētavā „Tome” 
izaudzēto 5000 taimiņu mazuļu 
ielaišanā Saulkrastu upēs. Šajā 
pašā projektā 23.  aprīlī Saulkras
tu bibliotēkā notika diskusija 
„Saulkrastu upju ūdens kvalitā
te”, kurā piedalījās Zvejniekciema 
vidusskolas 10. klases skolēni un 
skolotājas Māra Alena un Svetla
na Grūbe, Saulkrastu ūdens ap
gādes un labiekārtošanas nodaļas 
vadītājs Bruno Veide, Vidzemes 
zvejnieku biedrības pārstāvji: 
Valmieras reģionālās vides pār
valdes inspektors Jānis Brants 
un sabiedriskās vides inspektors 
Imants Dambis.
 Zvejniekciema vidusskolas 10. 

Septembra vidū notika konkursa 
Draudzīgs velosipēdistam noslē
guma pasākums, kurā apbalvoju
mus par ieguldījumu velokultūras 
veicināšanā un infrastruktūras 
attīstīšanā, publiskās vietās uz
stādot kvalitatīvas velonovietnes 
un ieviešot citus riteņbraucējiem 
draudzīgus risinājumus, saņēma 
26 laureāti. 
 Konkursa  Draudzīgs velosipē
distam mērķis ir popularizēt labās 
prakses piemērus un veicināt kva
litatīvu velonovietņu izvietoša
nu un velokultūras attīstību visā 
Latvijā.  Noslēguma ceremonijā 
par ieviestajiem velodraudzīga
jiem risinājumiem tika apbalvoti  
26 pretendenti. 
 Konkursa laureātu vidū ir
 Vidzemes tūrisma asociāci
jas  struktūrvienība  Saviļņojošā 
Vidzeme par velomaršrutu izstrā
dāšanu Saulkrastos un laivosipē
došanas maršrutu Salacgrīvā, kur 
pusi ceļa jāveic laivā un pusi  ar 
velosipēdu. Asociācija arī izstrā
dājusi Latvijā pirmo karti, kurā 
atzīmēti labākie marķētie velo
maršruti;
 Carnikavas novada pašvaldī
ba  par Latvijā garāko velosipē
distu un gājēju tiltu (220 m), kas 
savieno abus Gaujas krastus, un 
velonovietnēm pie publiskām 
ēkām un daudzdzīvokļu namiem;
 Smiltenes novada pašval

dība  un  Tūrisma informācijas 
centrs par velomaršrutu izstrādā
šanu un apvienotu gājēju un velo
celiņu izveidošanu;
 Alūksnes Tūrisma informā
cijas centrs  par velosipēdistu un 
gājēju tilta izveidi;
 Strenču novada dome  par  
3 km gara veloceļa izbūvi un ve
lobraucējiem piemērota tūrisma 
maršruta izstrādāšanu;
 Limbažu Tūrisma informāci
jas centrs  par veloceļu izveido
šanu un 4 velomaršrutu izstrādi, 
kā arī velonovietņu iekārtošanu 
pie bibliotēkas ēkas un pamestā 
dzelzceļa pārveidošanu par velo
sipēdistu un gājēju ceļu;
 Valmieras pilsētas pašvaldī
ba par pirmās velosipēdistu skai
tīšanas organizēšanu;
 Siguldas novada pašvaldī
ba  par olimpiskajam velokro
sam atbilstošas trases izveidi pie 
Gaujas Nacionālā parka gravām, 
velopasākumu, tostarp gada lielā
kā velonotikuma  Vienības velo
brauciena – organizēšanu;
 Cēsu novada pašvaldība  par 
pilsētas satiksmes infrastruktūras 
pārveidošanu, padarot to drau
dzīgāku gājējiem un velobraucē
jiem;
 Salacgrīvas novada Tūrisma 
informācijas centrs par laivosipē
došanas pasākuma ideju un mar
šrutu izveidošanu.

Suminātas velosipēdistiem 
draudzīgākās pašvaldības 
un uzņēmumi

LIFE+ projektā „Ekosistēmu 
un to sniegto pakalpoju-
mu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudz-
veidības aizsardzībā un 
pārvaldībā” (LIFE Ekosis-
tēmu pakalpojumi/LIFE 
Ecosystem Services) šogad 
vasaras sezonā notika vai-
rākas izglītojošas aktivitā-
tes par ekosistēmu pakalpo-
jumu tematiku.

Projekta pārstāvji ar izglītojošām 
aktivitātēm piedalījās Zaļās jos
tas festivālā „Tīrai Latvijai!”, Ķe
meru nacionālā parka Ceļotāju 
dienā, Ķemeru Sikspārņu naktī, 
Saulkrastu pilsētas un Ķemeru 
svētkos.
 Izglītojošo aktivitāšu mērķis 
bija interaktīvā veidā iepazīstināt 
pasākumu apmeklētājus ar eko
sistēmu pakalpojumu tematiku 
un būtību. Apmeklētājiem katrā 
pasākumā bija iespēja izspēlēt 

kādu interaktīvu spēli, kas palī
dzēja atklāt, kādus labumus cilvē
kam ikdienā sniedz daba.
 Kopumā šogad projektā tapuši 
vairāki vides izglītības materiāli – 
spēle „Sašķiro ekosistēmu pakal
pojumus!”, darba lapa pirmssko
las vecuma bērniem par kultūras 
ekosistēmu pakalpojumiem, kā 
arī spēle “Trīs metri ekoloģijas”. 
Nākotnē plānots ciešāk sadarbo
ties ar Dabas aizsardzības pārval
des dabas izglītības centriem un 
dažas no vides izglītības aktivi
tātēm par ekosistēmu pakalpoju
miem ieviest arī šo centru prog
rammās.
 Līdz ar Ķemeru svētkiem pro
jektā paredzētās vides izglītības 
aktivitātes 2015. gadā noslēgu
šās.Nākamās aktivitātes projekts 
prezentēs jau 2016. gadā Ceļotāju 
dienas noskaņās Jaunķemeru pi
lotteritorijā un talkā Saulkrastu 
pilotteritorijā, kad tiks demons
trētas šajā gadā aprobēto spēļu 

Noslēgušās dabas izglītības 
aktivitātes par ekosistēmu 
pakalpojumiem

Vairāk informācijas par projektu - http://ekosistemas.daba.gov.lv.

uzlabotās un sadarbībā ar dabas 
izglītības centriem attīstītās ver
sijas.
 Projektu LIFE13 ENV/
LV/000839  “Ekosistēmu un to 
sniegto pakalpojumu novērtējuma 
pieejas pielietojums dabas daudz
veidības aizsardzībā un pārvaldībā” 
jeb „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 
īsteno Dabas aizsardzības pārval
de, Saulkrastu novada dome un 
biedrība „Baltijas krasti”. Projek
tu līdzfinansē Eiropas Savienības 
(ES) programma LIFE+ un Latvi
jas Vides aizsardzības fonds.

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA, TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      

27. oktobris 14.00-17.00

Kardiologs 21. oktobris 10.00-13.00

Dermatoloģe
Ruta BARLO

23. oktobris 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

15.,29. oktobris 14.00-16.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE

pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

22. oktobris
13. oktobris

14.40-17.00
15.30-17.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

23. oktobris 11.00-16.00

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

darba dienas 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 
pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Projektā tapušas vairākas vides iz
glītības spēles – arī vismazākajiem.

http://www.bigjump.org
http://www.bigjump.org
http://ekosistemas.daba.gov.lv
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Ja elektrības rēķins šķiet 
par lielu, ja ir vēlme kļūt 
energoefektīvākam vai uz-
labot savu dzīves telpu, par 
to nemaksājot vairāk nekā 
līdz šim, ir vērts paanalizēt 
savus un ģimenes paradu-
mus – mainot tos, ikvienam 
ir iespēja ietaupīt.

Pieaugošā atkarība no enerģijas 
importa, energoresursu trūkums, 
kā arī nepieciešamība ierobežot 
klimata pārmaiņas ir problēmas, 
kuru risināšanai kā vērtīgu līdzek
li Eiropas Savienība (ES) izvirzījusi 
energoefektivitātes paaugstināša
nu. Ir pieņemta jauna energoefek
tivitātes direktīva, kuras īstenoša
na attiecas arī uz Latviju. 
 Kā ES energoefektivitātes mēr
ķi uz 2020. gadu izvirzīti – par 
20% samazināt siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu izmešus, līdz 20% 
palielināt atjaunojamo energo
resursu īpatsvaru enerģijas gala 
patēriņā un par 20% paaugstināt 
energoefektivitāti. Arī katram no 
mums savā ģimenē, mājoklī ir ie
spējams kļūt energoefektīvākiem, 
tādēļ AS “Sadales tīkls” iedzīvotā
jiem atgādina dažas zināmas, bet 
piemirstas lietas, ko varam darīt 
efektīvāk.
 Cilvēka daba ir tāda, ka pat 
tiem, kuriem šķiet, ka viņi par 
elektroenerģiju zina visu un iz
manto to ļoti efektīvi, ikdienā ie
viešas pa kādam ieradumam, kas 
rada liekus elektrības tēriņus. Pat 
cilvēkiem, kam energoefektivi
tāte ir maizes darbs, kas to pēta, 
analizē un māca citus būt energo
efektīviem, reizi pa reizei der at
svaidzināt zināšanas par efektīvu 
saimniekošanu savā mājsaimnie
cībā.
 Katru dienu mēs lietojam 

Kā kļūt energoefektīvākiem un 
maksāt mazāk par elektrību? 

elektrību, īpaši nedomājot par 
tās patēriņu. Pierodam pie sava 
dzīvesveida, pierodam pie naudas 
summas elektrības rēķina apmak
sai. Vienlaikus ir daudz vienkāršu, 
šķietami pašsaprotamu lietu, kas 
palīdzētu elektroenerģiju izman
tot efektīvāk,  kā gatavot ēst, kā 
mazgāt veļu un traukus, kā pa
šiem mazgāties, kā izmantot māj
saimniecības tehniku.
 Piemēram, ledusskapī tempe
ratūru vēlams noregulēt uz +5°C, 
savukārt saldētavā būs gana ar 
18°C. Der iegaumēt, ka, izvēlo
ties ledusskapī vēsāku vidi (+4°C), 
elektroenerģijas izmaksas par 
ledusskapi palielināsies par 10%. 
Ledusskapja energoefektivitāte  
būs zemāka, ja novietosiet to 
blakus tiešiem siltuma avotiem  
plītij, radiatoriem, tiešiem saules 
stariem caur logu. Tāpat uz le
dusskapjiem nedrīkst likt mikro
viļņu krāsnis, tosterus vai mazās 
cepeškrāsniņas. Savukārt ēdienus 
ledusskapī vēlams likt noslēgtos 
traukos.
 Zemākas temperatūras uzstā
dīšana ir arī veids, kā energoefek
tīvi mazgāt veļu un traukus, jo 
tieši ūdens sildīšanai mazgāšanās 
procesā tiek patērēts visvairāk 

elektroenerģijas  jo siltākā ūdenī 
tiks mazgātas drēbes un trauki, jo 
dārgāk tas izmaksā. Svarīgi ir gan 
veļas, gan trauku mazgājamās ma
šīnas kārtīgi aizpildīt  dažu šķīvju 
vai pāris kreklu mazgāšana būs 
līdzvērtīga zemē nomestai nau
dai.
 Daudziem no mums neatņe
mams rīta rituāls ir tase kafijas. 
Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām 
elektriskajā kannā, ieteicams vā
rīt tik daudz ūdens, cik būs ne
pieciešams. Ja divu tasīšu vietā 
uzvārīsiet pilnu kannu, patērēsiet 
4  5 reizes vairāk elektroenerģi
jas, nekā vajadzētu. Savukārt lielo 
ūdens sildītāju vajag novietot ie
spējami tuvāk ūdens izmantoša
nas vietai. Augstāko energoefek
tivitāti tas sniegs, ja temperatūra 
būs noregulēta uz 55  60°C.
 Ja jāizdara izvēle starp maz
gāšanos dušā vai vannā, der ie
gaumēt, ka, nedēļu katru dienu 
mazgājoties dušā, iztērēsim aptu
veni tikpat daudz ūdens, cik vienā 
mazgāšanās reizē vannā. Protams, 
arī dušā energoefektīvi būs ūdeni 
tecināt tikai tad, kad tas nepiecie
šams. Arī zobus tīrot, krānu neva
jag atstāt tekošu visu zobu tīrīša
nas laiku.

 Monētas otra puse, sevišķi par 
dušu runājot, ir komforts  vai 
gribam un esam ar mieru savus ie
rastos paradumus mainīt, jo ir tik 
patīkami dušā mazgāties, ja ūdens 
strūkla virs galvas ir nepārtraukta. 
Bet tas jāizlemj katram pašam, va
doties pēc savām vēlmēm, iespē
jām un ģimenes maciņa biezuma.
 Gatavojot ēdienu, katliņi un 
pannas vienmēr jālieto ar vākiem, 
pretējā gadījumā daļa elektro
enerģijas tiks patērēta gaisa, ne 
ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī 
regulēt sildīšanas pakāpes  līdz
ko ūdens uzvārījies, jāpagriež uz 
zemāku pakāpi. Katla vai pannas 
izmēram jāatbilst sildvirsmas iz
mēram vai jābūt lielākam, bet ne 
mazākam, jo silst visa virsma. Ja 
katliņš būs mazāks, elektroener
ģija, tēlaini izsakoties, tiks izkūpi
nāta gaisā.
 Lai efektīvāk izmantotu ce
peškrāsni, gatavojot ēdienu, to 
var izslēgt 10  15 minūtes ātrāk. 

Cepeškrāsni nevajag virināt, bet 
sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Savu
kārt, vārot kartupeļus, ar ūdeni 
nevajag pieliet pilnu katlu, bet liet 
tik daudz, lai nosegtu kartupeļus.
 Svarīgi būtu arī mainīt savus 
paradumus telpu vēdināšanā. Ja 
ierasts logus turēt nedaudz pa
vērtus, siltums izplūst no telpas, 
aukstums iekļūst, bet gaisa ap
maiņa nenotiek. AS „Latvenergo” 
Energoefektivitātes centrā skaid
ro, ka efektīvāk ir telpas vēdināt, 
logu atverot plaši vaļā uz brīdi, 
kamēr neatdziest grīda un mēbeļu 
virsma.
 Ja ir iespējams, arī temperatū
ru telpās energoefektīvi ir regulēt 
atbilstoši situācijai. Daudzviet 
kā komforta zona ir 20  22°C. 
Pametot mājokli, temperatūru 
ieteicams samazināt par dažiem 
grādiem. Arī gulēt ejot, vēlams 
rīkoties līdzīgi, temperatūru paze
minot par 3  4°C. Jāatceras, ka par 
vienu grādu samazinot tempera
tūru, izmaksas apsildei konkrētajā 
laika posmā samazināsies par 5%.
 Savu ieguldījumu energoefek
tīvākā dzīvesveidā var dot arī veco 
spuldžu nomaiņa pret ekono
miskajām vai LED spuldzēm. Šo 
spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās 
nav nepieciešams bieži slēgt iek
šā un ārā  tā būtisku ekonomiju 
iegūt nevar. Bet kopumā lielākā 
vai mazākā mērā iespējas ietaupīt 
vai uzlabot savu dzīves telpu, par 
to nemaksājot vairāk, ir praktiski 
visiem, vien jāspēj mainīt paradu
mus.
 Lai informētu iedzīvotājus par 
energoefektivitāti, AS „Sadales 
tīkls” ir sagatavojusi īpašu sadaļu 
uzņēmuma mājaslapā, kurā regu
lāri tiek papildināta informācija: 
http://www.sadalestikls.lv/lat/ak
tualitates/energoefektivitate/

Akciju sabiedrība 
“Sadales tīkls” ir 
Latvijā lielākais 

sadales tīkla operators, 
kas elektroenerģiju 

piegādā vairāk nekā 
1 miljonam klientu. 

Uzņēmums nodrošina 
95 000 km sadales 

tīklu ekspluatāciju un 
atjaunošanu 99% valsts 

teritorijas, kā arī ir 
uzsācis īstenot viedo 

tehnoloģiju risinājumos 
balstīta tīkla attīstību.

VUGD statistika liecina, ka 2014. 
gadā reģistrēti 1020 ugunsgrēki, 
bet šogad jau 578 ugunsgrēki, kuru 
iespējamais iemesls bija neiztīrīti 
dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai 
bojātas apkures sistēmas, kā arī 
to ekspluatācijas noteikumu pār
kāpumi. Apmēram puse no šiem 
ugunsgrēkiem izceļas apkures ie
rīču nepareizas lietošanas dēļ. Ša
jos ugunsgrēkos pērn bojā gāja 9, 
bet cieta 31 cilvēks. Savukārt šogad 
ar apkures problēmām saistītos 
ugunsgrēkos gājuši bojā jau 16 cil
vēki, bet cietuši 20. Ugunsgrēkus, 
kuros cieš vai iet bojā cilvēki un 
tiek bojāts īpašums, var novērst, 
regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu 
un apsekojot apkures ierīču teh
nisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas 
jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2015. gadā 
jau 386 reizes devās uz uguns
grēkiem, kuros dūmvados deguši 
sodrēji. Katru gadu tiek reģistrēti 
apmēram 600 šādu ugunsgrēku. 

Netīrīts skurstenis ir ugunsbīs
tams! Sadegot jebkuram cieta
jam kurināmajam, uz skursteņa 
iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 
sodrēju un darvas nosēdumi, kas, 
savlaikus nenotīrīti, labākajā ga
dījumā samazina apkures ierīces 
darbības efektivitāti, bet sliktā
kajā var izraisīt intensīvu šo pro
duktu degšanu. Aizdegšanās ātri 
izplatās pa visu dūmeņa iekšējo 
virsmu, vienlaikus ievērojami pa
augstinot temperatūru tajā aptu
veni līdz pat 1000° C. Tas var radīt 
plaisas visa mūrētā dūmeņa kor
pusa biezumā, ārējo apvalku ie
skaitot, tā paverot ceļu karstajām 
dūmgāzēm un liesmām uz degt
spējīgām sienu, griestu un jumta 
konstrukcijām, kas var izraisīt ne 
tikai dūmvada, bet arī visas ēkas 
aizdegšanos.
 Tādēļ VUGD aicina pirms 
apkures sezonas sākuma iztīrīt 
sodrējus no dūmeņiem un krāš
ņu un pavardu dūmkanāliem, ko 
vislabāk izdarīs atbilstoši apmā
cīts vai sertificēts skursteņslauķis. 

Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem iztīra 
pirms apkures sezonas sākuma 
un apkures sezonā ne retāk kā 
reizi mēnesī – ilgdedzes apkures 
krāsnīm, bet divas reizes apkures 
sezonas laikā citām apkures ierī
cēm. Līdzās tam reizi trijos gados 
jāveic arī visas apkures sistēmas 
tehniskā stāvokļa novērtējums, ko 
var veikt sertificēts skursteņslau
ķis.

Netīrītas ventilācijas sistēmas 
veicina liesmu ātrāku 
izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilā
cijas sistēmas, uz gaisa vadu iek
šējām sienām notiek putekļu un 
tauku daļiņu nosēšanās. Šo putek
ļu un tauku aplikumi gaisa vadu 
iekšpusē traucē sistēmas darbībai, 
neļaujot caurplūst nepieciešama
jam gaisa daudzumam. Aizsērēju
šie gaisa vadi kondicionēšanas un 
ventilācijas sistēmās rada aizdeg
šanās iespēju. Putekļu un tauku 
slānim aizdegoties, kopā ar gaisa 

plūsmu liesmas var ātri izplatīties. 
Lai to novērstu, ventilācijas sistē
mas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, 
tvaikus vai putekļus, aprīko ar aiz
sargierīcēm. Ekspluatācijas laikā 
tās jāpārbauda un jātīra ne retāk 
kā reizi gadā.

Pēc remontiem jāveic rūpīga 
apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājok
lī veikts remonts, pārliecinieties, 
vai telpās un bēniņos attālums no 
dūmeņa ārējās virsmas līdz jeb
kuram degtspējīgam materiālam, 
kas izmantots sienas, griestu vai 
jumta konstrukcijās vai dekora
tīvos nolūkos, nav mazāks par 
10 cm, savukārt no dūmvada nav 
mazāks par 30 cm, bet no dūme
ņa tīrīšanas lūkas  mazāks par  
20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, jāatceras, 
ka tā laika gaitā nolietojas – var 
izdegt cepeškrāsns metāla ap

šuvums, plīts virsmā parādīties 
spraugas, caur kurām nāk dūmgā
zes. Lai šādas plītis padarītu ikdie
nas lietošanā drošas, tām perio
diski nepieciešama atjaunošana, 
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, 
nomainot izdegušo cepeškrāsni, 
nostiprinot durtiņas.

Dūmu detektors – dzīvības 
glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai 
iet bojā ugunsgrēkā, VUGD ai
cina ierīkot dūmu detektorus, 
kā arī tvana gāzes un dabasgāzes 
noplūdes detektorus, kas mājokļa 
iemītniekus ar skaļu signālu brī
dinās par draudošajām briesmām. 
Īpaši svarīgi, tas ir tādēļ, ka visbie
žāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts 
laikā, kad mājas iemītnieki guļ.
 VUGD aicina ik vienu laikus 
sagatavoties apkures sezonai, lai 
tā tiktu aizvadīta bez traģiskiem 
ugunsgrēkiem, bet pašvaldības in
formēt iedzīvotājus par iespējām 
saņemt sertificētu skursteņslauķu 
pakalpojumus.

Drošība, uzsākot apkures sezonu!

http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/
http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/
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Sēdē piedalās domes deputāti 
E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, J. Grabčiks, A. Aparjode, 
S. Ancāne, B. Veide, A. Deniškāne, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav
nieks, M. Kišuro.
 Visos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs  par.

Par zemes nomas līguma pagari-
nāšanu ar SIA „LatQuality”
Pagarināt līdz 2017. gada 31. de
cembrim 2014. gada 1. decembrī 
noslēgto zemes nomas līgumu, 
kas noslēgts ar SIA „LatQuali
ty”, reģ. Nr. 40103667158, par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., daļas 
170 m2 platībā nomu vasaras ka
fejnīcas uzturēšanai.

Par zemes nomas līguma izbeig-
šanu
Ar 2015. gada 10. jūniju izbeigt 
2014. gada 1. jūlijā noslēgto zemes 
nomas līgumu ar fizisku personu, 
par Saulkrastu novada pašvaldī
bas zemes īpašuma ¼ domājamās 
daļas zemes iznomāšanu.

Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes no
mas līgumu ar fizisku personu 
par Saulkrastu novada pašvaldī
bas zemes īpašuma ¼ domājamās 
daļas nomu.

Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes no
mas līgumu ar fizisku personu 
par Saulkrastu novada pašvaldī
bas zemes īpašuma 1/3 domāja
mās daļas nomu.

Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes no
mas līgumu ar fizisku personu 
par Saulkrastu novada pašval
dībai piekritīga zemes īpašuma 
nomu.

Par grozījumiem zemes nomas 
līgumā 
Izdarīt grozījumus 2013. gada  
3. decembrī noslēgtajā zemes 
nomas līgumā, kas noslēgts ar fi
zisku personu par Saulkrastu no
vada pašvaldības zemes īpašuma 
nomu.
 
Par zemes nomas līguma izbeig-
šanu
Ar 2015. gada 30. septembri iz
beigt 2015. gada 12. maijā no
slēgto zemes nomas līgumu ar 
fizisku personu par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpa
šuma iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai.

Par zemes nomas līguma noslēg-
šanu
Noslēgt ar līgumus ar 2 fiziskām 
personām zemes nomas līgumu 
uz 5 gadiem par Saulkrastu no
vada pašvaldības zemes īpašuma 
sakņu dārza uzturēšanai.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt ēkām, kas funkcionāli 
saistītas ar zemes īpašumu „VEF 
Pabaži 35”, VEF Pabaži, Saulkras
tu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330030919, adre
si: „VEF Pabaži 35”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.

Par zemes īpašuma nosaukuma 
maiņu
Zemes īpašumam „Vecsulas” mai
nīt nosaukumu un piešķirt jau
nu nosaukumu  “Melni”, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

Par nosaukumu piešķiršanu
Piešķirt VAS „Latvijas dzelzceļš” 
piederošai ēkai, kas funkci onā
li saistīta ar zemes īpašumu 
„Pabažu stacija”, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., nosauku
mu: „Pabažu stacija”, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu no 
vads.
1.  VAS „Latvijas dzelzceļš” pie
derošām funkcionāli saistītām 
ēkām: 
1.1.  bagāžu šķūnim piešķirt no
saukumu „Pabaži N”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads,
1.2.  tualetes ēkai piešķirt nosau
kumu „Pabaži T”, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma ,,Stūrmaņi’’ zemes ierīcības 
projektu.

Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% apmē
rā vienai personai un 50% apmērā 
vienai personai. 

Par zemes īpašuma trešās izso-
les atzīšanu par nenotikušu un 
zemes īpašuma iznomāšanu ar 
apbūves tiesībām
1. Atzīt Saulkrastu novada pašval
dības nekustamā īpašuma  ne
apbūvēta zemesgabala Desmitā 
iela 22, VEF Biķernieki, 2015. gada  
18. septembra trešo izsoli par 
nenotikušu, jo līdz noteiktajam 
termiņam (18.09.2015. plkst. 9) 
nav reģistrēts neviens izsoles da
lībnieks.
2. Izbeigt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Desmitā 

iela 22, VEF Biķernieki, atsavinā
šanas procedūru.
3.  Iznomāt ar apbūves tiesībām 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošu zemes īpašumu Des
mitā iela 22, VEF Biķernieki, ar 
mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.
4.  Paziņojumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā 
zemes īpašuma Desmitā iela 22, 
VEF Biķernieki, platībā nomu 
izvietot Saulkrastu novada do
mes ēkā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā un Saulkras
tu novada domes mājaslapā  
www.saulkrasti.lv laikā no 2015. 
gada 5. oktobra līdz 2015. gada  
9. novembrim.
5.  Noteikt pieteikuma iesniegša
nas termiņu līdz 2015. gada 9. no
vembrim (ieskaitot).
6.  Rīkot zemes īpašuma Desmi
tā iela 22, VEF Biķernieki, zemes 
nomas tiesību izsoli, ja līdz no
teiktajam datumam (09.11.2015.) 
saņemti vairāki pieteikumi. 

Par saistošo noteikumu izdoša-
nu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2011. 
gada 11. maija saistošajos notei
kumos Nr. 7 „Par maksas auto
stāvvietām, kas atrodas Saulkras
tu novada ielu sarkano līniju 
robežās”.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2015. gada 
1. septembri aprēķināt pašvaldī
bas kompensāciju 6 personām  
107,00 (viens simts septiņi euro, 
00 centi) euro mēnesī par to, ka 
viņu bērni apmeklē bērnu attīstī
bas centru „Pūces skola”.

Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” zāles izmantošanu bez 
atlīdzības 
Nodot bezatlīdzības lietošanā 
Ādažu Bērnu un jaunatnes spor
ta skolai Saulkrastu novada paš
valdības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” lielo 
zāli, kas atrodas Smilšu ielā 3, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Par SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” statūtu jaunas redakci-
jas apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „Saulkrastu ko
munālserviss” statūtus jaunā re
dakcijā.

Par saistošo noteikumu izdoša-
nu
1.  Izdot Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus “Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 

2015. gada 25. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 3/2015 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu””.
2. Izdot saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par pašvaldības kompensāci
jas izmaksu vecākiem vai per
sonām, kas realizē aizgādību, 
kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada paš
valdības izglītības iestādē pirms
skolas izglītības programmas ap 
guvei””
3. Izdot Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus “Par 
pašvaldības nodevām Saulkrastu 
novadā”.

Par saistošo noteikumu preci-
zēšanu un Saulkrastu novada 
pašvaldības izpildvaras struk-
tūrshēmas apstiprināšanu
Precizēt Saulkrastu novada do
mes 29.07.2015. saistošos notei
kumus Nr. SN 18/2015 “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2009. 
gada 13. jūlija saistošajos notei
kumos Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums””.

Par sadarbības līgumu apstipri-
nāšanu un noslēgšanu
Apstiprināt sadarbības līgumu 
projektus un noslēgt sadarbības 
līgumus ar:
1.1. Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministriju un Valsts 
zemes dienestu;
1.2. Vides aizsardzības un reģi
onālās attīstības ministriju un 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru;
1.3. Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministriju un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū
ru;
1.4. Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministriju un 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi;
1.5. Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministriju un Valsts 
ieņēmumu dienestu. 

Par neapdzīvojamo telpu nomas 
līguma noslēgšanu ar AS „Cita-
dele banka”
1.  Noslēgt neapdzīvojamo telpu 
nomas līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošo tel
pu nomu katra mēneša otrajā un 
ceturtajā otrdienā uz 4 (četrām) 
stundām Saulkrastu bibliotēkā 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, sākot ar 
2015. gada 1. oktobri uz 1 (vienu) 
gadu.
2.  Noteikt nomas maksu  
28,47 euro (divdesmit astoņi euro 
47 centi) un 21% PVN 5,98 euro 
(pieci euro 98 centi), kopā mēnesī 

34,45 euro (trīsdesmit četri euro 
45 centi).

Par Saulkrastu novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu izdevumu 
tāmes uz 01.09.2015 apstiprinā-
šanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz
devumu tāmi uz 01.09.2015. 

Par finansējumu izglītojamo 
pārvadājumiem 2016. gadā
Paredzēt finansējumu 2016. gada 
Saulkrastu novada pašvaldī
bas izdevumu pozīcijā „Skolēnu 
transports uz skolu” 29 000,00 
euro apmērā ekonomiskās kla
sifikācijas kodā 2233 (Izdevumi 
par transporta pakalpojumiem), 
lai atmaksātu izglītojamo pārva
dājumus mācību procesa nori
sei dienās laika periodā no 2016. 
gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. 
decembrim.

Par pašvaldības projektu kon-
kursa rezultātu apstiprināšanu 
un līgumu slēgšanu ar projektu 
īstenotājiem
1.  Apstiprināt Vērtēšanas komi
sijas lēmumu par šādu projektu 
apstiprināšanu:
1.1.  „Esi aktīvs Aizvējos!”, iesnie
dzējs SIA „Aizvēji”;
1.2.  “Saulkrastu novada VEF Pa
baži teritorijas labiekārtošana”;
1.3. noslēgt līgumu ar projekta īs
tenotāju SIA „Aizvēji” par iesnieg
tā projekta „Esi aktīvs Aizvējos!” 
realizēšanu, pašvaldības līdzfi
nansējums 750,00 euro .
2.  Noslēgt līgumu ar projekta īs
tenotāju iedzīvotāju grupas pār
stāvi Aiju Loginu par iesniegtā 
projekta “Saulkrastu novada VEF 
Pabaži teritorijas labiekārtošana” 
realizēšanu, pašvaldības līdzfi
nansējums 750,00 euro.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma ,,Valsts mežs 8033’’ zemes 
ierīcības projektu.

E.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 piektdien, 28. oktobrī, 
plkst. 15 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 
30. septembra sēdes Nr. 14 lēmumi

Sēdē piedalās domes deputāti E. 
Grāvītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. 
Osīte, M. Kišuro, B. Veide, A. Dul
piņš, G. Zonbergs.

Par līdzekļu piešķiršanu 
Saulkrastu vidusskolas sporta 
laukuma izbūvei
Piešķirt finansējumu no nepa

redzētajiem līdzekļiem izdevu
mu pozīcijā “Bērnu un jauniešu 
daudzfunkcionālā sporta lau
kuma pie Saulkrastu vidussko

las atjaunošana” budžetā 20 
046,00 EUR apmērā, lai izbūvē
tu Saulkrastu vidusskolas sporta 
laukumu.

Vienbalsīgs balsojums  par.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 25. septembra ārkārtas sēdes Nr. 13 lēmums

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
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E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt šādus grozījumus Saul
krastu novada domes 2009. gada 
13.  jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašval
dības nolikums” (turpmāk  No
teikumi): 
1.  Izteikt Noteikumu 5.  punktu 
šādā redakcijā:
“5.Lai nodrošinātu pašvaldības 
funkciju izpildi, Dome ir izveido
jusi šādas iestādes:
5.1. Saulkrastu novada dome 
(turpmāk – pašvaldības centrālā 
administrācija);
5.2. Saulkrastu vidusskola;
5.3. Zvejniekciema vidusskola;
5.4. Saulkrastu pirmsskolas izglī
tības iestāde „Rūķītis”;
5.5. Saulkrastu pašvaldības poli
cija;
5.6. Saulkrastu pilsētas bibliotēka;
5.7. Saulkrastu sociālais dienests;
5.8. Sociālās aprūpes māja;
5.9. Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skola;
5.10. Saulkrastu novada bāriņtie
sa;
5.11. Saulkrastu tūrisma informā
cijas centrs;
5.12. pašvaldības aģentūra 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”.”
2.  Izteikt Noteikumu 6.  punktu 
šādā redakcijā:
“6. Pašvaldības centrālā adminis
trācija ir pašvaldības iestāde, kuru 
vada pašvaldības izpilddirektors. 
Pašvaldības administrācija no
drošina Domes pieņemto lēmu
mu izpildi, kā arī darba organiza
torisko un tehnisko apkalpošanu. 
Pašvaldības centrālā administrā
cija sastāv no:
6.1.Finanšu un grāmatvedības no
daļas; 
6.2. Pašvaldības īpašumu apsaim
niekošanas nodaļas;
6.3. Attīstības un plānošanas no
daļas;
6.4. Juridiskās nodaļas;
6.5. Lietvedības un personāla no
daļas; 
6.6. pašvaldības centrālās admi
nistrācijas darbiniekiem: pašval
dības izpilddirektora vietnieka 
tehniskajos un nekustamā īpašu
ma jautājumos, sabiedrisko attie
cību speciālista, informācijas sis
tēmu administratora, automobiļa 
vadītāja;
6.7. šādām institūcijām:
6.7.1. Saulkrastu novada būvval
de;
6.7.2. Saulkrastu novada dzimtsa
rakstu nodaļa.”.
3.  Aizstāt Noteikumu 6.¹ punkta 
numerācijā skaitli “6” ar skaitli 
“5”.
4. Papildināt Noteikumu 8. pun
ktu ar 8.7. apakšpunktu šādā re
dakcijā:

29.07.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 18/2005 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas 
Saulkrastu novada pašvaldībā.
Grozījumi veikti ņemot vērā likuma “Par pašvaldī-
bām” 31.01.2013. grozījumus.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti 
Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašval-
dības nolikums”.

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Saistošie noteikumi papildināti ar Pašvaldības īpa-
šumu apsaimniekošanas nodaļu un Lietvedības un 
personāla nodaļu, precizēta struktūra; 
2) no saistošajiem noteikumiem izslēgta aizklāta bal-
sojuma iespēja;
3) saistošie noteikumi paredz domes un komiteju sē-
dēs klātesošajām uzaicinātajām, ieinteresētajām per-
sonām, preses pārstāvjiem, pienākumu reģistrēties. 
Reģistrācijas lapa pievienojama protokolam. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldī-
bas teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

“8.7. Publisko un privāto partner
attiecību biedrība «Sernikon».
5.  Svītrot Noteikumu 24.  punktā 
teikuma daļu”, kuru ar rīkojumu 
norīko Domes priekšsēdētājs”.
6.  Aizstāt Noteikumu 33.  punktā 
vārdu “komisijas” ar vārdu “komi
tejas”.
7.  Svītrot Noteikumu 35.  punktā 
vārdus “Domes priekšsēdētāja 
norīkots”.
8. Aizstāt Noteikumu 38. punktā 
vārdu “izziņas” ar vārdu “izskatā
mo”.
9.  Aizstāt Noteikumu 39.  pun
ktā vārdus “vecākās lietvedes” ar 
vārdiem “darbinieka, kas tehniski 
nodrošina komiteju darbu”. 
10. Svītrot Noteikumu 41. punkta 
otro teikumu.
11.  Papildināt Noteikumus ar  
41.¹ punktu šādā redakcijā:
“41.¹ Personas, kuras uzaicinā
tas piedalīties komitejas sēdē, kā 
arī citas ieinteresētās personas, 
masu informācijas līdzekļu pār
stāvji, kuri vēlas klausīties komi
tejas sēdi, pirms komitejas sēdes 
reģistrējas pie darbinieka, kurš 
protokolē komitejas sēdi. Reģis
trācijas lapa tiek pievienota sēdes 
protokolam.”
12. Aizstāt Noteikumu 48. punktā 
vārdu “juristam” ar vārdiem “Juri
diskās nodaļas darbiniekam”.
13. Aizstāt Noteikumu 49. punktā 
vārdu “jurista” ar vārdiem “Juri
diskās nodaļas darbinieka”.
14. Aizstāt Noteikumu 51., 52., 55., 

68., 93., 95., 96., 97., 104. un 115. 
punktā vārdus “pašvaldības cen
trālās administrācijas” ar vārdiem 
“Lietvedības un personāla noda
ļas”
15. Papildināt Noteikumu 
55. pun ktu aiz vārda “trīs” ar vār
du “darba”.
16. Svītrot Noteikumu 87. punkta 
otro, trešo un ceturto teikumu.
17.  Svītrot Noteikumu 90.  pun
ktu.
18. Svītrot Noteikumu 91. punkta 
pirmo teikumu.
19.  Aizstāt Noteikumu 92. un 
101.  punktā vārdus “pašvaldības 
centrālās administrācijas vecākā 
lietvede” ar vārdiem “Lietvedības 
un personāla nodaļa”.
20.  Papildināt Noteikumus ar  
92.¹ punktu šādā redakcijā:
“92.¹ Personas, kuras uzaicinātas 
piedalīties domes sēdē, kā arī ci
tas ieinteresētās personas, masu 
informācijas līdzekļu pārstāvji, 
kuri vēlas klausīties domes sēdi, 
pirms domes sēdes reģistrējas pie 
darbinieka, kurš protokolē domes 
sēdi. Reģistrācijas lapa tiek pie
vienota sēdes protokolam.”
21.   Svītrot Noteikumu 
93.8.  apakšpunktā vārdus “kādā 
veidā un”.
22.  Svītrot Noteikumu 
93.10. apakšpunktu.
23.  Papildināt Noteikumu 
95. punktu, sākot teikumu ar vār
diem “Piecu darba dienu laikā”.
24.  Aizstāt Noteikumu 

100.1.  apakšpunktā vārdu “viņa” 
ar vārdu “izpilddirektora”.
25.  Aizstāt Noteikumu 
100.3.  apakšpunktā vārdus “Do
mes priekšsēdētāja apstiprinātu 
apmeklētāju pieņemšanas sa
rakstu” ar vārdiem “Iekšējos dar
ba kārtības noteikumos noteikto 
apmeklētāju pieņemšanas laiku”.
26.  Izteikt Noteikumu 112.  pun
ktu šādā redakcijā:
“112. Publiskā apspriešana ilgst 
vismaz trīs nedēļas, izņemot ga
dījumus, kad normatīvajos aktos 
ir noteikts cits termiņš. Publiskās 
apspriešanas rezultātiem ir kon

sultatīvs raksturs.”
27.  Svītrot Noteikumu 116.  pun
ktā teikuma daļu “(Antonijas ielā 
6, Rīgā, LV1010)”.
28.  Izteikt Noteikumu 118.  pun
ktu šādā redakcijā:
“118. Lietvedības un personāla 
nodaļas darbiniekiem ir tiesības 
lietot Domes ģērboņzīmogu nor
matīvajos aktos paredzētajos ga
dījumos.”
29. Svītrot Noteikumu X. nodaļu 
Pārejas noteikumi.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

SAiSTošie NoTeiKumi Nr. SN 18/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr. 11/2015, 26. §)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra sēdē 
(prot. Nr.14/2015, 40. §)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos  
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”

Pašvaldības izpilddirektors

Izpilddirektora vietnieks 
tehniskajos un nekustamā 

īpašuma jautājumos
Kapitālsabiedrības

Institūcijas

Struktūrvienības

Centrālā administrācija

Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma 
APSTIPRINĀTA

Saulkrastu novada domes 
2015.gada 30.septembra sēdē

(prot.Nr.14 §40/2015)

PSIA “Saulkrastu 
slimnīca”

SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”

Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Informācijas sistēmu 
administrators

Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa

Saulkrastu būvvalde

Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļa

Saulkrastu vidusskola

Zvejniekciema 
vidusskola

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Rūķītis”

Saulkrastu pašvaldības 
policija

Saulkrastu sociālais 
dienests

Sociālās aprūpes māja
Vidzemes jūrmalas 
mūzikas un mākslas 

skola

PA “Saulkrastu 
kultūras un sporta 

centrs”

Saulkrastu novada 
bāriņtiesa

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Juridiskā nodaļa

Attīstības un plānošanas 
nodaļa

Lietvedības un personāla 
nodaļa

Saulkrastu novada 
bibliotēka

Skultes ostas pārvalde

Iestādes

Automobiļa vadītājs

SIA “ZAAO”

Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa

Darbinieki

Finanšu daļa

Labiekārtošanas daļa
Saulkrastu bērnu 

un jauniešu dienas 
centrs 

“Saulespuķe”
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Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Sandis Kučeruks
Ronija Ābola
Lauris Kaspars Vasariņš

Saulkrastu novada 
dome sveic jubilejā 
oktobra jubilārus, kuri 
tika minēti septembra 
izdevumā. 

Sirsnīgi sveicieni 
septembra jubilāriem, 
un atvainojamies 
visiem par sagādātajām 
neērtībām!

Nozīmīgajā jubilejā 
suminām:
Doru Legzdiņu
Irēnu Balto
Teklu Dzeni
Vilmu Kreceri
Ilmāru Līdumu
Ievu Dobrjakovu
Gaidu Karlovu
Ēriku Aivaru Miķelsonu
Aiju Tilneri
Viktoru Holodņikovu
Haļinu Viktoriju Lomanovsku
Vizmu Mētru Niedri
Jāni Onzuli
Henrihu Ņeveski
Valdi Babanovu
Māru Freidenbergu
Rotu Ļihačevu
Kionu Smetaņinu
Ēriku Umalas

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Tālivaldis Poriņš
02.02.1955.  08.09.2015.
Rudīte Upmale
11.01.1946.  08.09.2015.
Jānis Grūbe
17.07.1953. – 09.09.2015.
Vanda Burova
20.08.1934. – 11.09.2015.
Kārlis Bulderis
16.02.1945. – 26.09.2015.
Andris Lapsiņš
07.04.1959. – 30.09.2015. 

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.

17. oktobrī 15.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” diriģenta 
un pedagoga Jāņa Lucāna 65 gadu 
jubilejas koncerts „Viss mūžs 
dziesmā”. Piedalās jauktais koris 
„Bangotne”, vokālais ansamblis 
„Dzīle”, bijušie jubilāra audzēkņi 
un draugi no Salacgrīvas un Pie
jūras internātskolas audzēkņi. Ie
eja koncertā brīva.
 Jānis Lucāns dzimis Preiļu no
vadā daudzbērnu ģimenē, kurā 
allaž skanējusi mūzika, tādēļ, jau 
ganu gaitas sākot, Jānis Lucāns 
iepazinis vijoļspēli. Arī Rēzeknes 
mūzikas skolā zēns turpināja ap
gūt vijoļspēli, bet izpalika sapnis 
par sirdij tik tuvā akordeona spēli. 
Vēlāk šo instrumentu jaunais mū
ziķis apguva pašmācības ceļā. 
 1966. gadā J. Lucāns turpināja 
mācības A. Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas kordiriģentu nodaļā 
un tajā pašā gadā līdztekus mā
cībām sāka vadīt Inešu pagasta 
jaukto kori. Arī dienests padom
ju armijā bija saistīts ar mūziku, 
jo J.  Lūcāns dienēja Baltijas kara 
apgabala ansamblī, ar kuru kopā 
tika apceļota visā plašā Padom
ju Savienība. Jau dienesta laikā, 
1972.  gadā, jaunais diriģents tur
pināja studijas J.  Vītola Valsts 
konservatorijā, apgūstot kordiri
ģēšanu pie profesora Imanta Ko
kara. 
 70.  gados turpinājās darbs 
ar vīru kori „Dziedonis”, bet no 
1975.  gada J.  Lucāns kļuva par 
Salacgrīvas jauktā kora „Kaija” 
māksliniecisko vadītāju. 20 gadu 
pagāja, ik nedēļu dodoties pie 
sava kora Salacgrīvā.
 1980. gadā J. Lucāns sāka dar
bu Zvejniekciemā, un turpmākos 
13 gadus arī Zvejniekciema ko
ris „Dzīle” viņu sauca par savu 
diriģentu. Vēlāk J.  Lucāns bija 
Saulkrastu kora „Bangotne” diri
ģents. Visus šos gadus J.  Lucāns 
paralēli strādājis kā pedagogs Pie
jūras internātpamatskolā, kā arī 
vadījis vokālo ansambli „Dzīle”.
 Darbīgums un optimisms, dzī
vesprieks un spēja aizraut ir vārdi, 
kas vislabāk raksturo jubilāru. 

18. oktobrī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” grupas 
„Galaktika” koncerts „Labvakar, 
draugi!”, dodoties lielajā Latvijas 
tūrē. Biļetes iepriekšpārdošanā no  

7. oktobra k/n “Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem. Ieejas maksa  
5 un 8 EUR.

20. oktobrī 14.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” izrāde 
bērniem “Detektīvi minjoni”, 
kas stāsta par mazajiem dīvai
ņiem  minjoniem, kuri dodas 
pazudušo svētdienu meklējumos. 
Ieejas maksa 3 un 4 EUR. Biļetes 
iepriekšpārdošanā k/n “Zvejniek
ciems” un Saulkrastu sporta cen
trā pie administratoriem.
 Ir pagājuši pieci gadi. kopš 
„Valmieras kinostudija” piedā

vā izrādes bērniem visā Latvijā. 
Ir bijušas draudzīgas satikšanās 
ar Šreku un Ēzelīti; ar draiska
jiem pingvīniem, palaidnīgajiem 
Smurfiem, supervaroni Augusti
ņu, Madagskaras varoņiem, Dus
mīgajiem putniem un krāšņajiem 
putniem no Rio.
 Šoruden pa Latviju ceļos bēr
nu tik ļoti iemīļotie detektīvi 
Minjoni. Tas ir stāsts par to, kā 
no kalendāriem pazudusi svēt
diena. Visi pasaules detektīvi to 
bez panākumiem meklējuši it 
visur, un pēdējā cerība ir uz de
tektīviem Minjoniem. Viņi nav 
paši gudrākie, bet veiksmīgākie 
noteikti. Tikai viņiem izdodas 
atrast pazudušo nedēļas dienu. 
Kā tas notiek, par to stāstīs mu
zikālā izrāde „Detektīvi Minjo
ni».
Izrādes režisors – Imants Strads.
Lomās – Valmieras teātra aktieri 
un Rīgas viesmākslinieki.
Izrādes garums  1 h (bez starp
brīža).

Mērķauditorija – bērni vecumā 
no 4 līdz 12 gadiem.
Pirmizrāde – 2015. gada 1. ok
tobris.

No 26. līdz 31. oktobrim 
Saulkrastu domes zālē izstādē 
„Rudens mežģīnes”. Saulkras
tu rokdarbnieki aicina aplūkot 
iepriekšējās sezonas veikumu –  
adījumus, zīdu, mežģīnes un visu, 
kas top, kopā darbojoties un mā
coties. Izstādes noslēgums un tik
šanās ar rokdarbniecēm 31. ok-
tobrī 15.00 Saulkrastu domes 
zālē. Izstāde aplūkojama domes 
darba laikā. 

SPORTA AFIšA
13. oktobrī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle Saulkrasti  BS 
Rīga. Ieeja bez maksas, skatītā
jiem loterija ar iespēju sezonas 
beigās iegūt 100 eiro vērtu balvu.
23. oktobrī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle Saulkrasti  Rīdze
ne 2. Ieeja bez maksas, skatītājiem 
loterija ar iespēju sezonas beigās 
iegūt 100 eiro vērtu balvu.
24. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Pierīgas sporta spēles šautriņu 
mešanā.
24. oktobrī no 10.00 līdz 
21.00 Saulkrastu sporta centrā 
Atvērto durvju diena. Sekojiet 
programmai www.saulkrasti.lv.
25. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
5. posms.
27. oktobrī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle Saulkrasti – Baus
ka. Ieeja bez maksas, skatītājiem 
loterija ar iespēju sezonas beigās 
iegūt 100 eiro vērtu balvu.
31. oktobrī 11.00 picērijā 
„Bundulis” Saulkrastu čempio
nāts zolītē, 5. posms.
7. novembrī 19.00 sporta cen
trā Saulkrastu kausa izcīņa šaut
riņu mešanā, 8. posms.
8. novembrī 11.00 sporta cen
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 6. posms.
Pieteikšanās Saulkrastu volejbo
la čempionātam pagarinātab līdz 
20. oktobrim. Pieteikumus sūtīt 
uz epastu sports@saulkrasti.lv.

SENIORU AKTIVITāTES
3. novembrī 13.00 domes zālē 
senioru tikšanās. Ārsta Tereško 
tējas.

Informācija piekrastes zvejniekiem
Lūdzam fiziskās un juridiskās personas iesniegumus 

par zvejas rīku limita piešķiršanu 2016. gadam 
piekrastes zvejai Rīgas līcī Saulkrastu novadā 

iesniegt līdz 2015. gada 23. novembrim.

Rentgena kabineta darba laiks 
oktobrī

Pirmdiena
 19. oktobris 9.00-13.00
 26. oktobris  9.00-13.00

Otrdiena
 13. oktobris  9.00-16.00
 27. oktobris  9.00-16.00

Trešdiena
 14. oktobris  9.00-13.00

 21. oktobris  13.00-17.00
 28. oktobris  9.00-13.00

Ceturtdiena
 15. oktobris  13.00-17.00
 22. oktobris  9.00-16.00
 29. oktobris  13.00-17.00

Piektdiena
 23. oktobris  9.00-13.00

Saulkrastu bibliotēkas lasītavā
no 19. oktobra būs skatāma 

Elīnas Odiņas gleznu izstāde 
“Noslēpumainais dārzs”.

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
mailto:sports@saulkrasti.lv

