
17. novembrī 19.00 kultūras namā „Zvejniekciems” 
LR proklamēšanas 97. gadadienai veltīts 

svinīgais sarīkojums “Mūsu spēks”.
Atzinības rakstu pasniegšana, svētku koncerts. 

Pēc tā balle (līdz pl. 1.00). 

18. novembrī no 20.30 Saules laukumā 
latviešu spēka zīmes veidošana no līdzpaņemtajām svecītēm 

un 21.00 valsts himnas dziedāšana kopā ar latviešiem 
visā plašajā pasaulē. Svētku uguņošana.

Vairāk lasiet 8. lappusē.
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Tuvojoties valsts jubilejas reizei, 
kā ik gadu, Saulkrastu novada 
dome pasniegs Atzinības rakstus 
par nozīmīgiem ieguldījumiem 
un sasniegumiem Saulkrastu 
pašvaldības labā. Domes apbalvo-
jumu komisija Atzinības rakstus 
un naudas balvas šogad nolēma 
piešķirt Saulkrastu vidusskolas 
skolotājai Gintai Urdziņai un 
Zvejniekciema vidusskolas skolo-
tājai Gunai  Lāčauniecei nominā-
cijā Izglītība. Nominācijā Kultūra 
apbalvojumu saņems mūsdienu 
deju kolektīva Desperado vadītāja 

Inga Burkova, savukārt nominā-
cijā Sports apbalvos orientieristi 
Iritu Puķīti. VP Rīgas reģionālās 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
Kriminālpolicijas priekšnieka 
vietnieci Ivetu Sviklāni sveiks no-
minācijā Drošība. SIA “Saulkrastu 
zobārsniecība” zobārsti-protē-
zisti Aiju Lejiņu apbalvos nomi-
nācijā  Medicīna. Salonfrizētavas 
TRIO+ kolektīvs saņems apbal-
vojumu nominācijā Apkalpojošā 
sfēra. Šogad nominācijā Par mūža 
ieguldījumu suminās ilggadējo pe-
dagoģi Vizmu Mētru Niedri.

Lai veicinātu iedzīvotāju mobi-
litāti un iespējas izmantot mūs-
dienu tehnoloģijas, Saulkrastu 
novadā ir izveidoti un pieejami 
trīs jauni publiskie interneta 
pieejas punkti. Bezmaksas inter-
neta pieejas punktos ir ne tikai 
jaudīgs bezvadu interneta pār-
klājums (WiFi), bet arī pieejams 
dators, printeris un skeneris, kas 
ļauj strādāt vai studēt attālināti, 
kā arī dalīties iespaidos sociāla-
jos tīklos par Saulkrastos piedzī-
voto.
 Publiskie interneta pieejas 
punktu atrašanās vietas:
l Saulkrastos, Smilšu ielā 3 - 
Sporta centrā;

Pieejami publiskie interneta 
pieejas punkti

l Saulkrastos, Ainažu ielā 13b - 
Tūrisma informācijas centrā;
l Zvejniekciemā, Atpūtas ie- 
lā 1b  -  k/n «Zvejniekciems».
 Interneta pieejas punkti iz-
veidoti ar ES finansējuma atbal-
stu projektā «Saulkrastu novada 
publisko interneta pieejas punktu 
attīstība» (Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/

IPIA/VRAA/010/035). Projekta 
kopējas izmaksas - 17 192,57 eiro, 
no kuriem ERAF finansējums 
13 891,60 eiro, valsts budžeta do-
tācija 386,83 eiro, bet pašvaldības 
finansējums 2914,14 eiro.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Apbalvos labākos

Artūru Ancānu, par sekretāri - 
Aelitu Babuli.
 Padomes darbības mērķis ir 
sekmēt uzņēmējdarbības attīstī-
bu Saulkrastu novadā un aktivi-
zēt dialogu starp pašvaldību un 
vietējiem uzņēmējiem, veicinot 
viedokļu apmaiņu un tādu lē-
mumu pieņemšanu, kas pozitīvi 
ietekmē uzņēmējdarbības vidi 
pilsētā.
 Noslēgumā Saulkrastu nova-
da domes projektu vadītāja un 
publisko un privāto partnerattie-
cību biedrības “Sernikon” valdes 
locekle Anita Līce klātesošos ie-
pazīstināja ar jaunajā plānošanas 
periodā iecerētajiem projektu 
konkursiem. Jau nākamajā gadā 
būs pieejams ES finansējums ie-
guldījumiem uzņēmējdarbības 
attīstībai, lai dotu iespēju pašval-
dībām atbalstīt infrastruktūras 

izveidošanu uzņēmējdarbības 
atbalstam. Ņemot vērā minēto, 
tika uzsākta diskusija par iespēja-
majiem sadarbības projektiem un 
uzņēmējiem nepieciešamo infra-
struktūru.
 Padomes priekšsēdētājs And-
ris Mušperts aicina Saulkrastu 
esošos un topošos uzņēmējus būt 
atsaucīgiem un izmantot iespē-
ju, reizi mēnesī tiekoties, iepazīt 
citam citu, dalīties pieredzē un 
veidot sadarbības projektus. Tā 
kopīgiem spēkiem varētu attīstīt 
un virzīt idejas, pilnveidot infra-
struktūru,   stiprināt savus uzņē-
mumus un Saulkrastu novada 
piedāvājumu kopumā.
 Nākamā Saulkrastu uzņēmē-
ju tikšanās plānota pirmdien, 
23. novembrī, 17.00 Saulkrastu 
novada domes zālē. Gaidīti visi 
Saulkrastu novada uzņēmēji!

Ievēlēta jaunā Saulkrastu 
Uzņēmēju padome

Tuvāka informācija: Andris Mušperts (e-pasts andrismus@gmail.com), 
Normunds Līcis (e-pasts normunds.licis@saulkrasti.lv).

Aicinām atbalstīt akciju 
„Gaišus Ziemassvētkus” 
Akcijas „Gaišus Ziemassvētkus” sagatavošanas laikā mēs ceram uz 
jūsu ziedojumiem, kas kopā ar pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem 
kuplinās Ziemassvētku dāvanas. Kā katru gadu gribam svētkos atce-
rēties novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, vientuļos pen-
sionārus, 1. grupas invalīdus un citus mazaizsargātos iedzīvotājus.
 Lūdzam uzņēmējus un citus interesentus atbalstīt šo pasākumu 
ar naudas ziedojumiem vai ar pašu ražojumiem līdz 4. decembrim.
 Mūsu konts: Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, 
Swedbank, konta Nr. LV17HABA0551028797653, ar norādi  „Akcijai 
„Gaišus Ziemassvētkus””. Informācija pa tālruni  67142511. 

Akcijas „Gaišus Ziemassvētkus” organizētāju vārdā  -  
Anita Bogdanova, Saulkrastu sociālais dienests

Saulkrastu Uzņēmēju konsultatī-
vās padomes kopsapulce notika 
19. oktobrī Saulkrastu novada 
domes zālē. Šajā reizē bija pulcē-
jies līdz šim vēl neredzēts skaits 
uzņēmēju. Klātesošos uzrunāja 
Saulkrastu novada domes Taut-
saimniecības, attīstības un vides 
komitejas vadītājs Normunds Lī-
cis, kurš klātesošos informēja par 
aktualitātēm pašvaldībā un ideju 
2016. gada janvārī vai februārī rī-
kot Saulkrastu novada uzņēmēju 
dienu ar konferenci, izstādi un 
gadatirgu.
 Atbilstoši Saulkrastu Uzņēmē-
ju konsultatīvās padomes noliku-
mam, tika ievēlēta jaunā padome 
9 locekļu sastāvā: An dris Bur-
bergs, Armands Jēkabsons, Solvita 
Muižniece, Agnese Kūliņa-Prie-
de, Artūrs Ancāns, Aelita Babule, 
Andris Mušperts un Imants Kal-
višs. Padome no sava vidus par 
padomes priekšsēdētāju ievēlēja 
Andri Mušpertu, par vietnieku -  

Rail Baltica projekts paredz jau-
nas 1435 mm jeb Eiropas standar-
ta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi 
Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi 
draudzīgu dzelzceļa transporta 
satiksmi savienotu metropoles 
Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varša-
vu – Berlīni. Latvija Rail Baltica ir 
apmēram 265 km garumā elektri-
ficēta divceļu dzelzceļa līnija gan 
pasažieru, gan kravas vilcienu 
kombinētajai satiksmei. 
 Rail Baltica pieslēguma - staci-
jas izveide Skultes pagastā veici-
nās tūrisma attīstību Saulkrastu 
reģionā, uzlabos novada iedzīvo-
tāju pārvietošanās iespējas gan 
reģionāli, gan uz ārvalstīm, kā 
arī palielinās Skultes ostas kravu 
apgrozījumu un kopumā veicinās 
reģiona ekonomisko izaugsmi un 
jaunu darbavietu rašanos.
 Realizējot projektu, otrajā kār-

tā paredzēts attīstīt arī reģionālo 
pasažieru satiksmi. Stacija Skultē 
ļaus Rail Baltica vilcienā iekāpt 
gan visas Vidzemes, gan Saulkras-
tu novada iedzīvotājiem, kā arī ar 
vilcienu ierasties potenciālajiem 
tūristiem no Rietumeiropas val-
stīm un ziemeļu kaimiņvalstīm.
 Tādēļ aicinām visus Saulkras-
tu novada iedzīvotājus būt aktī-
viem un pievienot savu parakstu, 
atbalstot perspektīvās dzelzceļa 
stacijas izbūvi Skultes pagastā. 
Par paraksta nodošanas vietām 
informēsim novembra „Saulkras-
tu Domes Ziņās”, www.saulkrasti.
lv, www.facebook.com/Saulkrasti/, 
www.facebook.com/uznemejis-
aulkrastos/.

Andris Mušperts, 
Saulkrastu Uzņēmēju  
konsultatīvā padome

Uzņēmēji atbalsta Rail Baltica 
savienojumu ar 
Skultes dzelzceļa staciju

Jaunievēlētā Uzņēmēju padome. Foto no domes arhīva.

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
http://www.facebook.com/Saulkrasti/
http://www.facebook.com/uznemejisaulkrastos/
http://www.facebook.com/uznemejisaulkrastos/
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VSAA un NVA speciālistu konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas fi-

liāles darbinieks pieņems klientus 19. novembrī  no plkst. 10.00 
līdz plkst. 12.00 Saulkrastu domes telpās 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 3. un 7. decembrī no plkst. 10.00 

līdz plkst. 15.00 Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) aicina zemes gabalu īpaš-
niekus, līdz kuru gruntsgabalu 
robežām ir izrakti ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu pievadi, 
pieslēgties vienotajam dzeramā 
ūdensvadu un kanalizācijas tīk-
lam.
 Lai pievienotos ūdensvada un/
vai kanalizācijas tīklam, jāveic šā-
das darbības:
1. tehnisko noteikumu izstrāde
 Inženiertīklu izbūves ierosi-
nātājs klātienē vai elektroniski 
iesniedz iesniegumu (paraugs 
pieejams http://komunalserviss.
lv/udenssaimniecibas-attistibas-
projekts ) SKS Liepu ielā 3, pievie-
nojot šādus dokumentus:
l zemesgrāmatu apliecības ko-
pija,
l zemes robežu plāna kopija,
l būves inventarizācijas lietas 
pagraba un/vai 1. stāva plāna ko-
pija;
2. tehniskās shēmas izstrāde
 SKS veic tehniskās shēmas iz-
strādi. Ja tehniskā shēmai nepie-
ciešami nestandarta risinājumi, 
tīklu izbūves ierosinātājam jāvie-
nojas ar sertificētu projektētāju 
par tehniskās shēmas izstrādi;

3. tehniskās shēmas saskaņošana
 SKS veic tehniskās shēmas 
saskaņošanu un apstiprināšanu 
Saulkrastu būvvaldē;  
4. būvvaldes atļaujas saņemšana 
inženiertehnisko tīklu izbūvei
 Būvvalde izskata izstrādāto 
tehnisko shēmu un pieņem lē-
mumu par plānotās izbūves sa-
skaņošanu vai sniedz pamatotu 
rakstisku atteikumu;
5. inženiertehnisko tīklu būvnie-
cība un nodošana ekspluatācijā
 Inženieru tīklu izbūves ierosi-
nātājs pats par saviem līdzekļiem 
veic būvdarbus. Lai izbūvētos in-
ženiertīklus pieņemtu ekspluatā-
cijā, nepieciešams SKS atzinums 
par inženiertīklu gatavību eks-
pluatācijai;
6. līguma noslēgšana ar SKS par 
ūdensvada un/vai kanalizācijas 
pakalpojumu lietošanu
 Pēc atzinuma par inženiertīklu 
gatavību ekspluatācijai saņemša-
nas jāvēršas pie SKS speciālistiem, 
lai atbilstoši noteiktajai kārtībai 
noslēgtu līgumu par ūdensvada 
un/vai kanalizācijas pakalpojumu 
lietošanu. 
 Papildu informācija pa tālruni 
67951361.

Lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni 
par efektīvu un dabai draudzīgu 
atkritumu apsaimniekošanu māj-
saimniecībās, kā arī, lai nebūtu 
jālemj par otrreizējai pārstrādei 
derīgo materiālu nodošanas kon-
teineru noņemšanu, ja tos pie-
sārņo ar neatbilstošu saturu, SIA 
ZAAO speciālisti turpina sniegt 
bezmaksas konsultācijas. Apmācī-
bas laikā namu apsaimniekotājiem 
un māju iedzīvotājiem tiek stās-
tīts, kā pareizi apsaimniekot atkri-
tumus un kā no kopējā atkritumu 
apjoma pareizi nodalīt otrreizējai 

pārstrādei derīgus materiālus. 
 Efektīva atkritumu apsaimnie-
košana ir būtiska, jo tā ļauj mājas 
iedzīvotājiem ietaupīt, maksājot 
mazāk par nešķiroto sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu, kā arī 
palīdz izprast dabas resursu sau-
dzēšanas nozīmi. ZAAO plastma-
sas, PET, papīra, metāla un stikla 
vākšanas konteinerus tukšo bez 
maksas.
 ZAAO aicina interesentus 
pieteikties bezmaksas konsultā-
cijām, vienojoties par apmācības 
laiku. Klientu apkalpošanas daļas 

kontakttālrunis 64281250 (sazva-
not zvanu centru, jāspiež taustiņš 
Nr. 4).
 ZAAO ir pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums, 
kas nodrošina atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, uzglabāšanu, ap-
strādi, pārvadāšanu, apglabāšanu 
un sabiedrības izglītošanas aktivi-
tātes Ziemeļvidzemē, kā arī dažās 
Pierīgas un Malienas reģiona paš-
valdībās.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Kā pieslēgties jaunajam 
ūdensvadam un/vai 
kanalizācijas tīklam?

Nodrošina individuālas konsultācijas 
atkritumu apsaimniekošanā

Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka Saulkrastu novadā 
deklarētām personām - diabēta 
pacientiem - ir iespējas saņemt 
pēdu ārstniecisko aprūpi. 
 Lai saņemtu šo pakalpojumu, 
persona vai likumiskais pārstāvis 
iesniedz dienestā iesniegumu ar 
norādi par pakalpojuma nepiecie-
šamību un ārsta izziņu par perso-

nas veselības stāvokli un medicī-
nisku kontrindikāciju neesamību, 
kā arī rekomendāciju personai 
pakalpojuma saņemšanai.
 Lūdzam pieteikties personām, 
kurām nepieciešams šāds pakal-
pojums Saulkrastu sociālajā die-
nestā pa tālruņiem 67142510 un 
67142511 līdz 2015. gada 30. no-
vembrim. 

Par iespējām saņemt pēdu 
ārstniecisko aprūpi

Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
48 izsaukumus. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 20 per-
sonas, 15 no tām nogādātas Rīgas 
re ģi onālās pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 3 - viņu dzīvesvietā,  
1 nodota Valsts policijas ceļu po-
licijas darbiniekiem un 1 perso- 
na - medpunktā. Divos gadījumos 
izsaukti dzīvnieku patversmes 
„Ulubele” darbinieki, lai sniegtu 
palīdzību cietušiem vai bojāgāju-
šiem dzīvniekiem.
 Sastādīti 33 administratīvā pār-
kāpuma protokoli. 15 no tiem par 
nenoslēgtu līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma, 3 par apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu pārkāpša-
nu, 8 par teritorijas nesakopšanu,  
1 par dzīvnieku labturības notei-
kumu pārkāpšanu, 4 par alkoho-
lisko dzērienu lietošanu vai atra-
šanos sabiedriskā vietā reibuma 
stāvoklī, 1 par smēķēšanas ierobe-
žojuma pārkāpšanu un 1 - par ceļu 
piegružošanu.
 Uzsāktas 18 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai pieguļo-
šās teritorijas nesakopšanu, par 
ceļa aizsprostošanu, par līguma 
neslēgšanu par sadzīves atkritu-
mu izvešanu no nekustamā īpašu-
ma.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais oktobrī

Novembrī sāks būvēt Pirmo ielu, 
kas atrodas iepretim Saulkrastu 
dzelzceļa stacijai, vietā, kur ie-
priekš tika veikta teritorijas at-
mežošana.
 Vispirms plānots izbūvēt daļu 

no ielas, šajā posmā izņemot 
auglīgo augsni 50 cm dziļumā un 
veidojot grants – šķembu mai-
sījuma ceļa segumu 715 kv.m. 
platībā. Atbilstoši iepirkumam, 
līgums par minēto darbu veikša-

nu noslēgts ar SIA “Buildimpeks” 
par kopējo summu 19 022,54 eiro 
bez pievienotās vērtības nodok-
ļa. Būvdarbu izpildes termiņš 
noteikts līdz 2016. gada 27. mai-
jam.

Sāk Pirmās ielas būvniecību

17. oktobrī kultūras namā 
Zvejniekciems uz savu 65 gadu 
jubilejas koncertu aicināja 
mūzikas pedagogs un diriģents 
Jānis Lucāns.

Tālajos 70. gados Jānis Lucāns 
Zvejniekciemam brauca garām, 
jo bija zvejnieku kolhoza “Brī-
vais vilnis” jauktā kora “Kaija” 
diriģents. Tajā laikā šis kolektīvs 
bija vadošais Limbažu rajonā un 
laureāts koru skatēs. Tolaik Zvej-
niekciemā no sieviešu kora atva-
dījās ilggadējā diriģente Aina Kļa-
viņa. Tā kā koris vēlējās dziedāt, 
redzot jauno, enerģisko diriģentu, 
uzaicināju viņu strādāt zvejnieku 
kolhoza “Zvejnieks” sieviešu korī 
“Dzīle”. Jānis priekšlikumam pie-
krita un sāka darbu. Pateicoties 
valdes priekšsēdētājam Ilmāram 
Līdumam, diriģentam piešķī-
ra apbūves gabalu individuālās 
mājas celtniecībai, jo kārtīgam 
latvietim ir vajadzīgs savs kak-
tiņš, savs stūrītis, zeme. Tā pui-
sis no Sīļukalna 1980. gadā kļuva 
par zvejniekciemieti, un koris ar 
vārdu “Dzīle” augstā līmenī dzie-
dāja līdz 1993. gadam, atzīmējot  
40 gadu darbību.

 Līdztekus diriģenta darbam 
Jānis Lucāns strādāja par mūzikas 
pedagogu Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolā un Zvejniekciema bēr-
nu mūzikas skolā, šobrīd Piejū-
ras internātskolā. Jau 13. gadu ar 
mantoto “Dzīles” vārdu dzied vo-
kālais senioru ansamblis un Jānis 
Lucāns ir jauktā kora “Bangotne” 
kormeistars.
 Jānis pats režisēja savu jubile-
jas koncertu, kurā piedalījās da-
žādos dzīves posmos vadītie ko-
lektīvi un audzēkņi. Koncertā ar 
dziesmu “Cik pasaule šī ir skaista” 
lepni un skaisti jaunajos koncer-
ta tērpos dziedāja jauktais koris 
“Bangotne”, viņiem piebiedrojās 
koris no Salacgrīvas. Vijolnieku 
ansamblī Jānis muzicēja kopā ar 
savām audzēknēm. Koncerta lai-
kā Jāņa spēlētās ģitāras pavadībā 
dziedāja Piejūras internātskolas 
puiši, gan klavieru, gan akor-
deona pavadījumā - ansamblis 
“Dzīle”. Nu ir taču Jānis cilvēks-
orķestris, jo arī kapela bija noor-
ganizēta!
 - Jūs bijāt mans sirds skolo- 
tājs... – tik sirsnīgu pateicību iztei-
ca bijušais audzēknis, tagad koru 
virsdiriģents Ints Teterovskis, 

kopā ar “Dzīli” veltot jubilāram 
dziesmu “Ziemeļblāzmas roman-
ce”. Klausītāji tādās emocijās, ka 
apsveikums jāatkārto! Īsts un ne-
viltots bija tuvāko kaimiņu – jauk-
tā kora “Skulte” – apsveikums. 
 Visa koncerta garumā Jānis 
bija gan diriģents, gan izpildītājs, 
gan jubilārs, kas savā jubilejas 
reizē sniedza prieku citiem. Kur 
cilvēks ņem tādu enerģiju? Patie-
sība vienmēr ir vienkārša, tā ir ģi-
mene – dzīvesbiedre Anita, bērni 
un mazbērni, tas ir garīgums, un, 
redzot brāļu un māsu ģimenes  
3 paaudzēs, – tas ir atbalsts visās 
dzīves situācijās. 
 Šis koncerts bija bauda dvē-
selei. Ticu, ka klausītāji guva 
daudz pozitīvu emociju, jo to 
sagatavoja patiesi sirsnīgs, labes-
tīgs un ļoti talantīgs mūziķis vai, 
kā teiktu Jāņa dzimtajā pu sē, –  
cīši lobs cylvāks. Ļoti cienījama ve-
cuma kaimiņiene jubilāram vēlēja 
daudz raženu mūža gadu skaista-
jā mūzikas laukā strādājot, savai 
dzimtai un Tēvzemei par godu! 
Lai tā notiek!

Maruta Muste, 
Saulkrastu pensionāru padome

Kad gadiem es pāri skatos...

Jāņa Lucāna dzimšanas dienas koncerta dalībnieki. Foto no personīgā arhīva.

http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts
http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts
http://komunalserviss.lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekts
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30.  oktobrī Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) svinīgi piešķīra statusu 
“Pedagogam draudzīgākā izglītī-
bas iestāde 2015” un pasniedza ap-
liecinājuma plāksnes 9 izglītības 
iestādēm, kuru vadītāji – darba 
devēji – piedalījās arodbiedrības 
rīkotajā konkursā, lai novērtētu 
pedagogu darba apstākļus.
 Arī Zvejniekciema vidusskolai 
tika piešķirts šis godpilnais sta-
tuss un pasniegta apliecinājuma 
plāksnīte, kas tiks izvietota sko-
las vestibilā, informējot skolēnus, 
skolas darbiniekus un apmek-
lētājus, ka skolā ir nodrošināta 
mūsdienu prasībām atbilstoša 
pedagogu profesionālā darbība 
un apmierinātas sabiedrības vaja-
dzības pēc kvalitatīvas izglītības.
 LIZDA konkursā piedalījās 
23 izglītības iestādes, kurās vie-
sojās žūrija, lai novērtētu peda-
gogu sociālo drošību un darba 
koplīgumu, darba organizāciju, 
infrastruktūru, darba kvalitātes 
veicināšanu un personīgās iz-
augsmes iespējas, darba drošību, 
aizsardzību, mikroklimatu un 
savstarpējās attiecības, reputāci-
ju, atalgojumu. Par pedagogiem 
draudzīgu var uzskatīt izglītības 
iestādi, kurā izveidota sakārtota 
sociālā, fiziskā un informatīvā 
vide. 
 Pirms žūrijas viesošanās sko-

Vides izziņas spēļu konkursā 
„Vide un ceļošana”, kas notika  
24. aprīlī, 1.  vietu valstī ieguva 
spēle „Zaļā cepure”, ko izveidoja 
Estere Appena un Armands Grū-
be no Zvejniekciema vidussko-
las. Spēlējot šo spēli, var uzzināt 
par Eiropas Savienības dalībval-
stu vēsturi, ģeogrāfiju un eko-
nomiku, kā arī apgūt ekotūrisma 
pamatprincipus. Balvā tika pie-
šķirts ceļojums uz Briseli, kurā 
no 20. līdz 22. oktobrim kā eko-
tūristi devās Estere, Armands un 
skolotāja Svetlana Grube. 
 Briseles lidostā mūs sagaidīja 
Eiropas Savienības (ES) deputā-
ta Roberta Zīles sekretāre Guna 
Zaķe-Baltā. Devāmies ekskursijā 
uz ES Parlamentu, kur tikāmies 
ar Robertu Zīli, noklausījāmies 
lekciju par ES vēsturi, politiku 
mūsdienās, vides aizsardzību un 
citiem aktuāliem jautājumiem. 
 Dzīvojām videi draudzīgā 
viesnīcā. Bija patīkams pārstei-
gums, ka viesnīcas kafejnīcā visi 
produkti bija ar FAIRTRADE 
marķējumu un piedāvājumā bija 
arī veģetārie ēdieni. Viesnīcā un 
arī visā pilsētā ir pieejami šķiroto 
atkritumu konteineri. Patika, ka 

tiek šķirots ne tikai papīrs, metāls 
un PET, bet arī plastikāta trauki, 
piemēram, jogurta glāzītes, ko 
Latvijā vēl nesavāc un nepār-
strādā, šķiroti tiek arī organiskie 
atkritumi. Viesnīcā izvietoti pla-
kāti, kuru galvenais tēls - Zaļais 
ekocilvēciņš - atgādina tūristiem 
par videi draudzīgo dzīvesveidu. 
Pozitīvi vērtējām to, ka viesnīcas 
istabās nebija ziepju, bet dvieļus 
varēja mainīt, papildus samaksā-
jot. Tas mudina taupīt resursus 
un rīkoties ekoloģiski. Gandarī-
jumu radīja tas, ka redzējām, kā 
ekotūrisma pamatprincipi ir ie-
viesti sadzīvē. 
 Briseli, mūsuprāt, var nosaukt 
par ekopilsētu. Interesanti bija 
uzzināt, ka visā Beļģijā jau vairā-
kus gadus 16. februārī, Kioto pro-
tokola gadadienā, rīko akciju – 
Silto džemperu dienu. Šajā dienā 
skolās notiek dažādas aktivitātes 
saistībā ar klimata pārmaiņām. 
Mācību iestādēs par vienu grā-
du tiek samazināta gaisa tempe-
ratūra telpās, tāpēc skolēni nāk 
uz skolu, tērpušies siltos džem -
peros.
 Ekskursijā pa pilsētu apskatī-
jām laukumu Grand Place – Bri-

Ceļojums uz Briseli – balva 
Vides spēļu konkursā

seles vēsturisko centru, Karaļa 
pili un dārzus, Tiesu pili, kā arī 
citus kultūrvēsturiskus objektus. 
Apmeklējām arī Atomium, kas 
ir 9 dzelzs atomu simbols. Tas 
simbolizē atomgadsimtu un tika 

izveidots 1958. gadā. Atomium 
sver 24  000 t. Deviņas atomu 
bumbas simboliski attēlo devi-
ņus Beļģijas reģionus. Netālu no 
Atomium atrodas Eiropas celtņu 
un pieminekļu parks Mini Eiropa. 

Visu trīs Baltijas valstu modeļiem 
parkā atvēlēta kopīga vieta - tajā 
atrodas Viļņas Universitātes ēkas, 
Tallinas pilsētas mūra un Latvijas 
Brīvības pieminekļa modelis, ko 
savieno Baltijas ceļa dalībnieku 
modelīši. Pēc Mini Eiropas parka 
apmeklējuma mēs varam teikt, ka 
apceļojām Eiropu tā, kā to bijām 
iecerējuši mūsu izveidotajā spēlē. 
 Briselē nobaudījām french 
fries, ceptos kartupelīšos un beļ-
ģu vafeles, kas ir garšīgas, bet ta-
jās ir daudz kaloriju. 
 Trīs ceļojuma dienas pagāja 
nemanot, guvām daudz jaunu 
priekšstatu un zināšanu par ES 
un Briseli. Paldies Robertam Zī-
lem un VISC interešu izglītības 
vecākajai referentei Inesei Liepi-
ņai. Pēc Eiropas Parlamenta ap-
meklējuma guvām pārliecību, ka 
šī gada vides aizsardzības svarī-
gākajā notikumā – ANO klimata 
pārmaiņu konferencē – ar Latvi-
jas deputātu līdzdalību tiks pie-
ņemti atbildīgi lēmumi, bet mēs 
veidosim vides spēles, pievēršot 
uzmanību klimata izmaiņām. 

Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola

Vides spēļu konkursa uzvarētāji Armands Grūbe un Estere Appena 
Eiropas Parlamentā tiekas ar Robertu Zīli. Foto no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva.

No kreisās LIZDA vadītājas vietnieks Edgars Grigorjevs, vadītāja Inga 
Vanaga, Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece Valda Tinkusa, 
arodkomitejas priekšsēdētāja Valda Krasovska, Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes arodorganizācijas priekšsēdētāja Skaidrīte 
Marča un pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks. Foto no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva.

lā mums bija jāveic mājas darbs, 
proti, jāaizpilda pieteikuma an-
keta, jāiesniedz skolas darba paš-
novērtējums un prezentācija par 
skolas labās prakses piemēriem 
dažādu aktivitāšu organizēšanā. 
 Zvejniekciema vidusskolas 
kolektīvs lepojas, ka mērķtiecīga 
un plānveidīga darba rezultātā 
ir sakārtota vide un nodrošināti 

visi nepieciešamie materiāli pe-
dagoģiskā procesa vadīšanai. Par 
to kolektīva paldies skolas direk-
toram Andrim Dulpiņam, kā arī 
skolēnu vecākiem, kuru izteiktie 
priekšlikumi ir vērsti uz skolas 
attīstību. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 

Iegūts pedagogam 
draudzīgākās izglītības 
iestādes tituls

PII „Rūķītis” oktobrī, sadarbojo-
ties ar Saulkrastu sociālo dienes-
tu, organizēja vecāku apmācības 
programmu „Bērnu emocionālā 
audzināšana”. Tā sniedz ieteiku-
mus, kā pārvarēt dažādas grūtī-
bas bērna audzināšanā un veici-
nāt bērna emocionālo attīstību. 
Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 
bērnam pārvarēt stresu, atbilsto-
ši rīkoties sarežģītās situācijās un 
justies droši. Šīs spējas atkarīgas 
ne tikai no paša bērna, bet arī no 
viņa emocionālās attīstības, kurā 

lielu ieguldījumu var dot vecāki.
 Oktobra beigās notika pedago-
gu pieredzes apmaiņas seminārs 
„No pirmsskolas uz sākumskolu”. 
PII „Rūķītis” uzņēma sākumsko-
las skolotājas no Zvejniekciema 
vidusskolas, lai dalītos pieredzē.
 Bērni rudenī dodas dabā, vēro, 
pēta dabas pārvērtības, priecā-
jas par krāsainajām koku lapām, 
sporto svaigā gaisā un gatavojas 
ekoskolu rīcības dienām.

Agnija Pavāre, 
PII „Rūķītis”

Oktobris „Rūķītī”

Skolu un pirmsskolas pedagogu tikšanās PII „Rūķītis”. Foto no 
bērnudārza albuma.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīva un 
salidojuma dalībnieku vārdā paldies 

SIA LtdFaville par krāšņo svētku salūtu 
skolas 50 gadu jubilejā.

http://www.lizda.lv/?jaunums=1292


4     Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 10. novembris     5Saulkrastu Domes Ziņas

2015. gada 10. novembris

Tiekoties uzreiz atrodam kopīgu 
valodu. Viņa aizrautīgi iesaistās 
sarunā par ceļojumiem, svešu 
zemju un atšķirīgu kultūru iepazī-
šanu, satiktiem cilvēkiem un kal-
niem, uz kuriem aizvien nolūko-
jusies ar apbrīnu un satraukumu.
 “Varbūt tāpēc, ka es skolā 
mācu kultūras vēsturi, aizbrau-
cot uz kādu zemi, mani vispirms 
interesē tās liecības, kas saglabā-
jušas pagātnes atmiņu. Es bieži 
viena pati labprāt klīstu pa šīm 
vēsturiskajām vietām un cenšos 
salīdzināt ar to, ko jau esmu la-
sījusi un uzzinājusi. Tas bagātina 
manu pieredzi ar kuru nāku pie 
saviem skolēniem,” saka skolotāja 
un māksliniece VIZMA NIEDRE.
 Nereti daudzi no šiem iespai-
diem arī nogulst uz audekla un 
pārtop mākslas darbos.

 - Mani visu mūžu ir vilinājušas 
svešas zemes. Izzināt, kā cilvēki 
tur dzīvo, kādas ir viņu tradīci-
jas, kultūras mantojums, kāda ir 
attieksme pret savas tautas pa-
gātni. Savām acīm skatīt dabu un 
ainavu, kas bieži ir tik atšķirīga 
no Latvijas. Aizbraukt, ieraudzīt 
un atgriezties mājās, jo dzīvi citur 
gan nekad neesmu varējusi pat ie-
domāties.
 Pirmais tālākais brauciens 
mums, Saulkrastu vidusskolas 
skolotājiem, bija uz Parīzi. Brau-
cām ar autobusu cauri Lietuvai, 
Polijai, Vācijai. Turpat arī nakšņo-
jām. Viesnīcas gultā tikām, no-
nākuši Parīzē. Tie bija tādi laiki, 
kad priecājāmies izmantot katru 
iespēju braukt un redzēt. Par ie-
spaidiem Francijā bijām sajūsmā. 
Mums līdzi bija gide, kura daudz 
stāstīja un prata iedod šo Parī-
zes šarmu. Braucām ar kuģīti pa 
Sēnu, akordeonista spēlēta, ska-
nēja franču melodija, un šī sajūta 
iegūla atmiņā uz mūžu.
 Prātā palicis arī nākamais 
brauciens uz Čehiju, kurp devos 
kopā ar vēstures skolotājiem. 
No Saulkrastu vidusskolas esmu 
braukusi arī uz dažādiem semi-
nāriem. Viens no tiem bija Romas 
senās kultūras iepazīšana. Tur 
bija skolotāji no visas republikas.
 Viens no saturā bagātākajiem 
bija brauciens uz Spāniju. Mūsu 
grupu vadīja mākslas zinātniece 
Aija Nodieva. Vienā dienā apmek-
lējām pat četrus muzejus. Atce-
ros, ka atsēdos upes krastā un pa-
teicu: es vairs nevaru. Nogurušas 
bija gan kājas, gan galva, kurai in-
formācijas bija par daudz. Mazliet 
atvelkot elpu, jau varēja soļot tā-
lāk un ar prieku uzņemt nākamos 
iespaidus. Barselonā mūs burtiski 
satrieca pasaulslavenā arhitekta 
Antonio Gaudi celtnes. Īpaši jau 
katedrāle.
 Pēdējos gados esmu izbrau-
kusi Maroku, Portugāli, Korsiku, 
Sardīniju. Pērn devos uz Grieķiju. 

Man patīk ceļot ar autobusu. Tā 
var iegūt daudz vairāk iespaidu, 
nekā veicot pārlidojumu. Šajā 
pašā ceļojumā braucām cauri Ru-
mānijai un redzējām arī to naba-
dzību, kādā dzīvo šie cilvēki. Īpaši 
jau čigāni. Čigānu baronu pilis 
gan ir krāsainas un bagātīgas, bet 
tieši tas vēl vairāk akcentē to pos-
tu, kurā ieslīgusi vienkāršā tauta. 
Nav brīnums, ka arī viņi vēlas 
nonākt Rietumeiropā un dzīvot 
cilvēka cienīgu dzīvi.
 - Jūs esat dzimusi tūlīt pēc 
kara un piedzīvojusi dažādus 
laikus. Arī tādus, kad jauna klei-
ta bija notikums un dienvidu 
augļus labi ja varēja pagaršot 
Jaungada dāvanu paciņā. Kāda 
bija jūsu bērnība?
 - Lai to atcerētos un izvērtē-
tu, patiešām jāpakāpjas vairākus 
gadu desmitus atpakaļ. Mūsu ģi-
mene uz šo pusi atnāca neilgi pēc 
kara. Tēvu Alfrēdu Biezo atsūtīja 
strādāt uz Saulkrastiem par par-
torgu. Dzīvojām mēs tajā koka 
mājā, kas ir pie katoļu baznīcas. 
Pēc kāda laika viņu ievēlēja par 
zvejnieku arteļa priekšsēdētāju. 
Viņš šajā amatā nostrādāja ilgus 
gadus - arī tad, kad izveidojās kol-
hozs “Zvejnieks”. Interesants ir 
fakts, ka uz šejieni vajadzēja nākt 
strādāt vēlāk slavenā kolhoza 
“Lāčplēsis” priekšsēdētājam Ed-
garam Kauliņam, bet mans tēvs 
būtu sūtīts darbam Lielvārdē. 
Tēvs aprunājās ar Edgaru Kauli-
ņu, teikdams, ka, strādājot Vec-
mīlgrāvī uz zvejas kuģiem, labi 
iepazinis šo jomu, bet no lauk-
saimniecības neko nesaprot. Būtu 
labi apmainīties ar darba vietām. 
Tā arī abi izdarījuši.
 Lai gan tēvs bija lielā amatā, 
mēs dzīvojām visai pieticīgi, jo 
tās naudas jau nebija - tāpat kā 
visiem cilvēkiem pēckara Latvi-
jā. Tas bija ļoti bīstams laiks, kad 
varēja pat naktī atnākt pakaļ, no-
šaut vai izvest uz Sibīriju. Netika 
saudzēti arī partijas biedri. Tur-
klāt tēvs ļoti aizstāvēja savus zvej-
niekus un centās pasargāt viņu 
ģimenes no izvešanas. Tas drau-
dēja ar represijām viņam pašam. 
Atceros, kā daudzas naktis sēdē-
jām uz sakravātiem koferiem, jo 
tēvu pabrīdināja, ka viņš iekļauts 
izvedamo sarakstā. No šī liktenī-
gā soļa izglābāmies par mata tie-
su. Vēlāk visa mūža garumā tēvs 
ģimenē par to netika runājis un 
pieminējis. Šo pārdzīvojumu viņš 
klusējot iznesa sevī.
 Manas mammas vectēvs bija 
igaunis, uz Latviju atnācis no 
Igaunijas salām. Apprecējis lat-
vieti un dzīvojis Alūksnes pusē. 
Mamma uz Rīgu aizbraukusi mā-
cīties par šuvēju. Viņa šo arodu 
bija apguvusi tik labi, ka šuvusi 
kleitas pat slavenajai krievu ak-
trisei Ļubovai Orlovai, varējusi 
darināt jebkuru apģērba gabalu. 

Cilvēks nevar dzīvot bez atmiņas

Šuva tēvam uzvalkus, mums ar 
māsu mēteļus, par kleitām vispār 
nerunājot. Kleitu man bija pilns 
skapis. Bieži gan pāršūtas no pie-
augušo drēbēm, bet izskatījās glu-
ži kā jaunas. 
 Mamma mani iemācīja lasīt 
un arī zīmēt. Atceros, reiz saņē-
mu dāvanā zīmuļkrāsas kastē vai-
rākos stāvos. Tagad tādas nemaz 
neesmu redzējusi. Man bija arī 
daudz bērnu grāmatu. “Buratino 
piedzīvojumus” biju izlasījusi no 
vāka līdz vākam.
 Pēc kāda laika pārcēlāmies 
dzīvot uz Zvejniekciemu īrētā 
mājā pirms Vējaraga. Kalnā aug-
šā. Netālu bija vistu ferma. Skrēju 
barot vistiņas, man bija intere-
santi vērot šīs dzīvās radības.
 Vecāki lauzīja galvu, uz kuru 
skolu mani laist: Skultē vai 
Saulkrastos, jo Zvejniekciemā 
savas mācību iestādes vēl nebija. 
Tā kā Skultes skoliņā jau mācījās 
daudzi apkārtnes bērni, izvēle 
krita par labu Skultei.
 Tad manam tēvam jau bija 
mašīna “Moskvič”. No rītiem, kad 
nebija svarīgu sapulču, sasēdināja 
pilnu auto ar kaimiņu bērniem 
un veda mūs uz skolu. Pēcpus-
dienā gan vajadzēja ar kājām tos 
kilometrus nākt mājās. Gājām pa 
meža ceļu, kur tuvāk, bet citreiz 
arī pa lielo šoseju. Baiļu nebija. 
Vienīgi bieži nosala kājas, jo siltus 
apavus nevarēja nopirkt. Toreiz 
bija dziļas sniegotas ziemas. No 
vakara izrokam ceļu mašīnai, no 
rīta viss atkal aizputināts. Rokam 
atkal. Tas bija rīta vingrošanas 
vietā. Tumsā aizejam uz skolu un 
tur, izrādās, nav elektrības. Bieži 
nācās mācīties sveču gaismā.

 Skolas laikā darījām arī visā-
dus labus darbus. Gājām uz mežu, 
izrakām mazos bērziņus un iestā-
dījām savu aleju. Tagad bērzi jau 
sen izauguši lieli. Toreiz pratām 
pat par mazām lietām priecāties. 
Kā jau bērniem, mums ļoti garšo-
ja konfektes. Netālu no skolas bija 
veikals. Tad nu mēs, sagrabinājuši 
kapeiciņas, skrējām uz veikalu un 
pārdevējai lūdzām nosvērt vienu 
konfekti. Atceros, reiz veikalā at-
veda mandarīnus. Skolotāja savā-
ca no bērniem naudu un staidza 
nopirkt šos dienvidu kārumus. 
Atnesa un klasē izdalīja ne jau 
veselu augli, bet katram pa da-
žām daiviņām. Vairāk par savākto 
naudiņu nebija iznācis.
 Vienīgais, ko tajā laikā vairu-
mā varēja ēst, bija zivis. Jūra bija 
pilna. Sālījām lašus muciņās, žā-
vējām, cepām, vārījām. Tēvam 
brauca ciemos priekšnieki no 
Rīgas. Vajadzēja garšīgi pacienāt. 
Mamma cepa un vārīja. Visi ēda 
slavēdami. No Maskavas arī brau-
ca visādi partijnieki. Tiem garšoja 
Baltijas zivis. Tādi laiki bija.
 - Vai kļūt par skolotāju, tur-
klāt saistītu ar mākslas jomu, 
bija bērnības sapnis?
 - Tāda sapņa nebija. Taisnību 
sakot, pēc Saulkrastu vidusskolas 
beigšanas pat īsti nezināju, ko da-
rīšu. Man nebija doma, ka varētu 
profesionāli darboties mākslas 
jomā. Mazliet jau mājās gleznoju, 
jo iedvesmu šai nodarbei man bija 
devuši Mākslas akadēmijas stu-
denti, kuri vasaras prakses laikā 
te staigāja gleznodami. Bet tā, ka 
es varētu visu mūžu nodarboties 
ar mākslām, - tādas idejas nebija. 
 Tāpēc aizgāju mācīties uz 

Pasta skolu un pēc tam trīs ga-
dus nostrādāju telefona centrālē 
Rīgā. Viena mana draudzene bija 
ievērojusi, ka labi zīmēju, un mu-
dināja iet zīmēšanas kursos. Tā 
paralēli darbam pa vakariem gāju 
zīmēt. Ar to man bija āķis lūpā. 
Sāku mācīties sagatavošanas kur-
sos, lai stātos Mākslas akadēmijā. 
Pirmajā piegājienā, startējot uz 
Interjera nodaļu, netiku uzņem-
ta. Tad arī izlēmu mācīties pe-
dagoģiju turpat Mākslas akadē- 
mijā.
 Tajā laikā biju pārgājusi strā-
dāt kolhozā “Zvejnieks” par 
mākslinieci-noformētāju. Toreiz 
datoru nebija, visu vajadzēja vei-
dot ar roku. Bija tādas redisspal-
vas rakstīšanai ar tušu. Ar tām 
veidojām dažādus paziņojumus 
un zīmējām plakātus. Tur strādā-
ja par arhitekti arī Marta Staņa. 
Viņa projektējusi mūsu kultūras 
namu, vidusskolu, daudzas dzīvo-
jamās mājas. Mēs ar viņu sadrau-
dzējāmies. Viņa mani mācīja un 
konsultēja, lai varētu nolikt eksā-
menus iestājai Mākslas akadēmi-
jā.
 Akadēmijā bija daudz inte-
resantu priekšmetu: veidošana, 
glezniecība, mākslas vēsture. 
Mums apkārt bija talantīgas 
personības, jo praktiski nodar-
bības notika kopā ar glezniecī-
bas nodaļas studentiem. Nesen 

ar draugiem atmiņā pārcilājām, 
kādi izcili pedagogi mūs mācīja: 
Eduards Grūbe, Konrāds Ubāns, 
Edgars Iltners, Pēteris Postažs, 
Andrejs Jansons. Konrādam Ubā-
nam bija ļoti savdabīga gleznie-
cības maniere, ko uztvert nebija 
viegli. Interesanti, ka uz mūsu 
mākslas skolu reiz bija atbraucis 
viens tautietis no ASV ar uzvārdu 
Ubāns. Es viņam prasu: „Vai ne-
esat rads Konrādam Ubānam?” 
Izrādījās, ka tas bija dižā glezno-
tāja dēls.
 Edgars Iltners man patika ar 
savu redzējumu kompozīcijas 
jomā. Savukārt Imanta Vecozola 
darbos man tuvi bija pelēcīgi klu-
sinātie krāsu toņi. Tēlnieks Emīls 
Melderis bija pamanījis, ka man 
ir vērīga acs, un mudināja vairāk 
pievērsties veidošanai. Man to-
mēr tēlniecība negāja pie sirds, es 
laiku veltīju gleznošanai.
 Nekad dzīvē neesmu nožēlo-

jusi savu izvēlēto ceļu. Man ļoti 
patika darbs ar bērniem un vien-
laikus esmu varējusi izpausties 
savos darbos glezniecībā.
 - Interesantākais, ka savu pe-
dagoga praksi sākāt Saulkrastu 
vidusskolā, ko pati bijāt absol-
vējusi. Sagadīšanās vai apzināta 
izvēle?
 - Uz vidusskolu atnācu strādāt, 
kad vēl studēju. Bija aizgājusi zī-
mēšanas skolotāja un viņiem stei-
dzami vajadzēja vietā citu. Direk-
tore zināja, ka studēju Mākslas 
akadēmijā, un pasauca aprunā-
ties. Pēc garākas sarunas piekritu 
strādāt savā skolā. Vēl tikai vaja-
dzēja saņemt atļauju no augst-
skolas. Toreiz rektors bija Leo 
Svemps. Aizeju pie viņa, izstāstu 
par savu interesi. Viņš apsēžas 
krēslā un ņemas pētīt manas atzī-
mes... Beigās jau atļauju saņēmu 

un varēju doties uz skolu.
 Tajā laikā klasēs bija daudz 
bērnu. Mācījās divās plūsmās: 
krievu un latviešu. Es pasniedzu 
skolēniem zīmēšanu, rasēšanu, 
mākslas vēsturi.
 Pie mums visos laikos ir biju-
ši talantīgi bērni. Mans pirmais 
skolnieks Armands Jēkabsons šo-
dien ir profesionāls mākslinieks. 
Veidojis daudzas nozīmīgas bal-
vas konkursiem un sacensībām. 
Arī Saulkrastos. Viņš strādā Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā 
par izglītības programmas vadītā-
ju interjera dizainā. Mums te bija 
mākslinieku tikšanās, un viņš at-
cerējās, kā es stundā esmu likusi 
zīmēt etiķeti “Saulkrastu” saldē-
jumam.
 Talantīga meitene bija San dra 
Bērzlapiņa, tagad Ausekle. Viņa 
aizgāja pa dakteru līniju un šo-

dien ir laba acu ārste. Taču māks-
las izpratnes jomā viņā bērnībā 
ieliktais nekur nav pazudis. Kaut 
kur jau tas prātā un dvēselē aizķe-
ras.
 - Laikā, kad jūs strādājāt 
Saulkrastu vidusskolā, sākās 
skolēnu aktivitāte novada iz-
pētē. Ierosme nākusi no sko-
lotājas Niedres, kura tobrīd 
mācījusi kultūras vēsturi. Kas 
mudināja jūs uzņemties sākt pē-
tīt Saulkrastu vēsturi?
 - No skolas vadības nāca pa-
mudinājums mācīt skolēniem 
kultūras vēsturi. Tad sarunās 
klasē līdzās mācību vielai sprie-
dām, ka ļoti maz zinām par sevi, 
novadu, kurā dzīvojam, cilvēkiem 
mums līdzās, vēsturiskiem noti-
kumiem. Nolēmām apvienot spē-
kus un sākt šo novadpētniecības 
darbu. Bērnus tas ļoti iedvesmoja 
un aizrāva. Devāmies ekspedī-
cijās un vispirms sākām apzināt 
mākslas un kultūras cilvēkus, 
kuriem bijusi zināma saistība ar 
Saulkrastiem. Kas Saulkrastus 
gleznojuši, te rakstījuši grāmatas, 
uzņēmuši filmas. Šo personību 
izrādījās diezgan daudz. Gājām 
pat pie slavenā gleznotāja Borisa 
Bērziņa. Bijām ciemos pie māksli-
nieces Lilitas Postažas meitas Ju-
tas Policjas. Viņa stāstīja par savu 
ceļu mākslā, rādīja darbus. Vienā 
no reizēm uzzinājām, ka mūsu či-
gānu Rudeviču dzimtā vecaistēvs 
arī bijis gleznotājs.
 Saulkrastos joprojām ir daudz 
cilvēku ar interesantiem dzīves-
stāstiem, ko vajadzētu uzklausīt 
un tos atstāt nākamajām paau-
dzēm. Savus atklājumus apko-
pojām biezā mapē un nodevām 
Saulkrastu galvenajai vēstures 
faktu krājējai Dagnijai Gurtiņai. 
Viņa savākusi lielu materiālu 
daudzumu par mūsu novadu un 
pilsētu. Diemžēl joprojām nav 
atrastas telpas, lai varētu izveidot 
muzeju, kur to visu izlikt plašākas 
publikas apskatei. Bet tas būtu 
ļoti svarīgi. Te varētu iegriezties 
pašmāju ļaudis un arī daudzie 
viesi, kas ik gadu ierodas. Jo ie-
mīlēt var tikai to, ko labi pazīst. 
Cilvēki nevar dzīvot kā mankurti 
bez atmiņas.
 Te varētu atspoguļot dzīvi da-
žādos laikos. Arī tajos, ko saucam 
par padomju laikiem. Par to vis-
biežāk mēdzam runāt ar negāci-
jām. Taču ne jau viss bija tik slik-
ti. Es negribu šos gadus dzēst no 
savas atmiņas. Tā ir mana bērnī-
ba un jaunība. Tur bija arī daudz 
prieka un interesantu piedzīvoju-
mu pilnas dienas, īpaši - mācoties 
Skultes skolā, arī Saulkrastu vi-
dusskolā. Dejojām deju kolektīvā, 
piedalījāmies dažādos pulciņos, 
gājām pārgājienos, piedalījāmies 
orientēšanās sacensībās. Likām 
mugursomas plecos, izstrādājām 

maršrutus un ar nakšņošanu tel-
tīs izstaigājām tuvus un tālus ce-
ļus. Bezgala interesanti un piepil-
dīti bijuši arī studiju gadi Mākslas 
akadēmijā.
 Bērni šodien arī ir noslogoti. 
Mācības, sportošana, interešu 
nodarbības. Prieks, ka joprojām 
ir tādi, kuri vēlas apgūt māks-
lu un mūziku. Šos talantīgos un 
centīgos jauniešus katru dienu 
sastopu Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolā, strādājot 
tur par bibliotekāri un veidošanas 
pasniedzēju. 
 Interesantākais, ka pirms dau-
dziem gadiem, sākot darba gaitas 
kolhozā “Zvejnieks”, mana darba 
telpa bija kultūras nama ceturtajā 
stāvā. Tagad tur atrodas Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas mākslas nodaļa, biblio-
tēka un skolotāju istaba.
 - Vai pati ar savu likteni un 
dzīves ritējumu esat apmierinā-
ta? Varbūt vienkārši - vai esat 
laimīga?
 - Būtu grēks žēloties par lik-
teni. Man bijis viss, ko cilvēks var 
vēlēties. Interesants darbs, iespē-
ja sevi izpaust mākslā gleznojot, 
jūra, kas nomierina un priecē, un, 
galvenais, mana ģimene.
 Vīrs ilgus gadus gāja jūrā uz 
piekrastes kuģiem par motoris-
tu, tagad pelnītā atpūtā rīkojas 
pa māju, izaudzināta meita, kas 
pabeigusi augstskolu “Turība” un 
strādā bankā “Citadele”. Mazmei-
ta labi zīmē. Cerēju, ka viņa būs 
māksliniece, bet viņa iemīlēja zir-
gus un aizgāja studēt uz Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti un 
kļuva par zootehniķi. Jau appre-
cējusies un kopā ar vīru aprūpē 
lielu lauku saimniecību Lielvārdē. 
Piepildījusi savu sapni - nopirkusi 
zirgu, ko trenēs un ar kuru pie-
dalīsies sacensībās. Mazmeitiņa 
man sarūpējusi arī mazmazdēli-
ņu.
 Man pašai veselība turas, tā-
pēc joprojām varu strādāt māks-
las skolā, pa vakariem aizskriet 
uz vingrošanām un aerobikām, 
aizbraukt uz kādu teātra izrā-
di un koncertu. Un, protams, 
plānot savus ceļojumus! Šogad 
kopā ar mūsu Saulkrastu senio-
riem izbraucu Poliju, bet kopā ar 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotājiem bijām 
Rēzeknes jaunajā koncertzālē 
“Gors” uz Ivetas Apkalnas ērģeļ-
mūzikas koncertu. Kurp atkal do-
ties - ideju pilna galva. Vienīgais 
- varbūt varētu vēlēties mazliet 
vairāk laika, lai pietiek arī glezno-
šanai. Tāds skaistums visapkārt, 
kas tā vien mudina ņemt rokās 
krāsas un uzlikt uz audekla! To 
esmu sev apsolījusi.

Sarunājās  
Dzidra Smiltēna

2008. gadā Slovākijā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas praksē.

Anglijā pie Šerloka Holmsa muzeja.

Kopā ar vecākiem 6 gadu vecumā.

Mazmeitas pirmie soļi skolā.

Beidzot Skultes septiņgadīgo skolu.

Saulkrastu vidusskolas 11. klasē. Pēdējā zvana dienā.

Katru gadu Latvijas dzimšanas dienas svinību reizē 
Saulkrastos pasniedz balvu kādam no cilvēkiem , 

kas ar savu dzīvi un darbu stiprinājuši mūsu valsti. 
Šogad saņemt balvu uz skatuves kāps 

skolotāja un gleznotāja VIZMA NIEDRE.

Saulkrastu novada dome jūni-
jā izsludināja konkursu novada 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
nevalstiskajām organizācijām fi-
nansējuma saņemšanai dažādu 
iniciatīvu atbalstam.
 Konkursā saņemti četri projek-
tu pieteikumi dažādu aktivitāšu 

īstenošanai, taču atbilstība kon-
kursa vērtēšanas kritērijiem bija 
diviem pieteikumiem: „Saulkras-
tu novada VEF Pabaži teritorijas 
labiekārtošana” (iesniedzēji – Aija 
Logina, Anžella Ponomarjova, Vita 
Skukauska, Arnis Zanders, Jolanta 
Zandere) un „Esi aktīvs Aizvējos!” 

(iesniedzējs – SIA „Aizvēji”). 
 Projektā „Saulkrastu novada 
VEF Pabaži teritorijas labiekārto-
šana” tiks izgatavots informatīvais 
stends, kur turpmāk būs iespēja 
izvietot dažāda veida informāciju, 
kā arī tiks uzstādītas vienota stila 
pastkastītes. Papildus tiks sakār-

tots VEF - Pabaži iebraucamā ceļa 
sākumposms līdz informatīvajam 
stendam. Projekta kopējās izmak-
sas plānotas 887,03 eiro, no ku-
riem pašvaldības atbalsts 750 eiro.
 Projektā „Esi aktīvs Aizvējos!” 
izveidos pludmales tenisa lauku-
mu un uzlabos esošo tenisa lauku-

mo, kā arī iegādāsies nepieciešamo 
aprīkojumu pludmales tenisam un 
tenisam. Kopējās projekta izmak-
sas plānotas 868 eiro, no kuriem 
pašvaldības atbalsts 750 eiro. 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Ar pašvaldības atbalstu tiek īstenoti divi projekti
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E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās domes deputāti E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, S. Ancāne, B. Veide,  
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, A. Deniš-
kāne, A. Silavnieks, I. Žukovs, M. Ki-
šuro.

Par nekustamo īpašumu apvienoša-
nu, adreses piešķiršanu un lietoša-
nas mērķa noteikšanu
1. Atļaut apvienot nekustamos īpašu-
mus „Artas” un „Timmāji”.
2.  Apvienotajam nekustamajam īpa-
šumam piešķirt adresi: „Timmāji”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

Par ielas nosaukuma maiņu*
Ielai Timmāju iela, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saul krastu novads, 
mainīt nosaukumu un piešķirt jaunu  
nosauku mu - Mēness iela, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saul krastu 
novads.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Priežu 
iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
platība 2063 m2, lietošanas mērķi 
no “individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” uz “neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme” at-
bilstoši īpašuma pašreizējai izmanto- 
šanai. 
 Mainīt nekustamā īpašuma „Jāņ-
kalni”, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, platība 3,26 ha, lietošanas 
mērķi no “zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība”, nosakot: 
1.1. zemes vienībai, platība 0,8 ha, lie-
tošanas mērķi - „individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve”;

1.2. zemes vienībai, platība 2,46 ha, 
lietošanas mērķi - “neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, atbilstoši Saulkrastu novada 
Teritorijas plānojumā atļautai nekus-
tamā īpašuma izmantošanai. 

Par sadarbības līguma noslēgšanu
Noslēgt sadarbības līgumu ar Ekono-
mikas ministriju par būvniecības in-
formācijas sistēmas lietošanu.

Par potenciālā projekta atbalstu
1. Atbalstīt potenciālo projektu speci-
fiskā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
ietvaros.
2.  Plānot Saulkrastu novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu po-
tenciālajam projektam 616 544,00 euro  
(seši simti sešpadsmit tūkstoši pieci 
simti četrdesmit četri euro, 00 centi) 
apmērā.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt pašvaldības kompensāciju 
astoņām personām 107,00 euro (viens 
simts septiņi euro 00 centi) mēnesī 
par to, ka viņu bērni apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Grozījumi  
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par materiālo pa-
līdzību Saulkrastu novadā””.
 Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 “Vienreizēja dzī-

vojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanas kārtība un apmērs””.
 Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
28.01.2015. saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Saistošie noteikumi par Saul-
krastu novada pašvaldības 2015. gada 
budžetu”
 Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Kārtība, kādā 
tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpa-
šuma nodokļa objektiem Saulkrastu 
novada pašvaldībā 2016. gadā”.

Par sadarbības līguma apstiprināša-
nu un noslēgšanu 
Apstiprināt sadarbības līguma pro-
jektu un noslēgt sadarbības līgumu 
ar biedrību „Baltijas Krasti”, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Latvijas Lauk-
saimniecības universitāti un Latvi-
jas Mākslas akadēmiju LIFE + pro-
grammas projekta „Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novērtējuma 
pieejas pielietojums dabas daudzvei-
dības aizsardzībā un pārvaldībā ” ak-
tivitāšu īstenošanai.

Par nekustamā īpašuma tirgus vērtī-
bas apstiprināšanu un zemes īpašu-
ma pirkšanas – pārdošanas līguma 
noslēgšanu
1.  Apstiprināt sertificēta nekustamā 
īpašuma vērtētāja Andra Gusāra (LĪVA 
sertifikāts Nr. 36) noteikto Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma „Prie-
des 184”, Priedes, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,0533 ha, 
tirgus vērtību - 3900,00 EUR (trīs tūk-
stoš deviņi simti euro, 00 centi).
2.  Noslēgt ar ēkas īpašnieci pirku-
ma-pārdevuma līgumu par Saulkras- 
tu novada pašvaldībai piederošā ze-

mes īpašuma „Priedes 184” atsavinā-
šanu.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt ar fizisku personu zemes no-
mas līgumu no 2015. gada 1. novem-
bra līdz 2019. gada 30. jūnijam par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašu-
ma Ainažu iela 11F, Saulkrasti, Saul-
krastu novads, platība 1340 m2, nomu 
sabiedriskas apbūves veikšanai.
 Noslēgt ar fizisku personu zemes 
nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma „Ķīšupes dārziņi”, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
500 m2 platībā iznomāšanu sakņu 
dārza uzturēšanai.
 Noslēgt ar SIA „Katrīnbādes pla-
cis”, reģ. Nr. 40103882816, zemes no-
mas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
Bērzu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., daļas – automašīnu stāvlaukuma 
2500 m2 platībā pie īpašuma Rīgas iela 
77 - nomu automašīnu stāvvietas kom-
pleksa izveidei un uzturēšanai.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Izbeigt 2012. gada 3. oktobrī noslēgto 
zemes nomas līgumu ar fizisku per-
sonu par Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašuma „Ķīšupes dārzi-
ņi”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., daļas  
500 m2 platībā iznomāšanu sakņu 
dārza uzturēšanai.

Par nomas maksas noteikšanu
Noteikt Saulkrastu novada domes 
ēkas Raiņa ielā 8, Saulkrastos, otrā 
stāva telpas - zāles, platība 177,3 m2, 
nomas maksu 25,00 EUR (divdesmit 
pieci euro 00 euro centi) un 5,25 EUR  
(pieci euro 25 euro centi) 21% PVN, 

kopā 30,25 EUR (trīsdesmit euro  
25 euro centi) stundā.

Par vienota līguma parauga apstip-
rināšanu 
Apstiprināt vienota līguma paraugu 
par bērna uzturēšanos PII „Rūķītis”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 25% apmērā vienai 
personai un 50% apmērā divām per-
sonām. 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
“Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimnie-
košana un remonts” budžetā 6518,00 
euro apmērā, lai veiktu Pirmās ielas 
pirmās kārtas darbus.
 Visos minētajos lēmumos balso-
jums vienbalsīgs, izņemot ar* atzīmē-
tajā atturas N. Līcis. 

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes 
lēmumi. Sēdes audioieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 25. novembrī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 28. oktobra sēdes Nr. 16 lēmumi

10. Svītrot Noteikumu V. nodaļu.
11.  Aizstāt Noteikumu 2. pielikuma 
“Līgums par kompensācijas izmaksas 
kārtību” tekstā vārdus „Privātā ie-
stāde” ar vārdiem „Pakalpojuma snie-
dzējs” attiecīgā locījumā.
12.  Papildināt Noteikumu 2. pieli-

kuma “Līgums par kompensācijas 
izmaksas kārtību” aiz vārda „uzrau-
dzību” ar vārdiem „vai izglītības pa-
kalpojuma saņemšanu” un aizstāt 
vārdus „minētajā iestādē” ar vārdiem 
„pie Pakalpojuma sniedzēja”.
13.  Aizstāt Noteikumu 2.  pielikuma 

“Līgums par kompensācijas izmaksas 
kārtību” 2.3. apakšpunktā vārdus „ap-
meklējis Privāto iestādi” ar vārdiem 
„saņēma pakalpojumu”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts un 43. panta trešā daļa, Iz-
glītības likuma 17. panta 2.1 daļa, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi  
Nr. 1523 “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmssko-
las izglītības pro grammas izmaksas privātajai izglītības iestādei”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteiktais kompensācijas apmērs vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības ie-
stādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, tiek noteikts atbilstoši spēkā esošo normatī-
vo aktu prasībām. Papildus projektā tiek redakcionāli grozīti vairāki saistošo noteikumu punkti.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi jāparedz pašvaldības budžetā.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Saulkrastu novada 
dome.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošo 
noteikumu Nr. SN 22/2015 Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 22/2015
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 
Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 14, §39/2015)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktu un 23. punktu,43. panta 
trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 
21. pantu, Izglītības likuma 17. panta 
pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem 
vai personām, kas realizē aizgādī-
bu, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašval-
dības izglītības iestā dē pirmsskolas 
izglītības pro grammas apguvei” (turp - 
māk - Noteikumi), šādus grozījumus:
1. Papildināt norādi uz Noteikumu iz-
došanas tiesisko pamatu ar šādu nor-
matīvo akta nosaukumu un tā vienību: 
“Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu”.
2.  Izteikt Noteikumu 1.2.  apakš-
punktu šādā redakcijā:
“1.2. kārtību, kādā Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā privātie 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēji (turpmāk 
– Uzraudzības pakalpojuma sniedzējs) 
vai privātās pirmsskolas izglītības ie-
stādes (turpmāk – Privātā iestāde), kuri 
nodrošina pakalpojumus pilnu laiku 
un vienlaikus ne mazāk kā 5 (pieciem) 
bērniem, un ir reģistrēti normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, var iesaistīties 
pašvaldības kompensēta pirmsskolas 
vecuma bērnu uzraudzības vai izglītī-
bas pakalpojumu sniegšanā;”.
3. Papildināt Noteikumu 1.3., 1.4., 13.1., 

13.5. un 15.1. apakšpunktu aiz vārda 
“iestādi” ar vārdiem “vai Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju”.
4.  Papildināt Noteikumu 2. un 10. 
punktu aiz vārda “iestādes” ar vār-
diem “vai Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja”.
5.  Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā:
“3. Kompensācijas apmērs par Privā-
tās iestādes pakalpojumu saņemša-
nu vienam bērnam Izglītības likuma  
17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā ir 
vienāds ar vidējām izmaksām vienam 
bērnam Saulkrastu novada pašvaldī-
bas pirmskolas izglītības iestādēs at-
tiecīgajā budžeta gadā.”.
6.  Izteikt Noteikumu 3.1 punktu šādā 
redakcijā:
“3.1 Kompensācijas apmērs par Uzrau-
dzības pakalpojuma sniedzēja pakal-
pojumu saņemšanu vienam bērnam 
ir 107 (viens simts septiņi) euro mē-
nesī.”.
7.  Papildināt Noteikumus ar 3.2 pun-
ktu šādā redakcijā:
“3.2 Ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk ne-
pilngadīgi bērni (daudzbērnu ģime-
ne), pašvaldības kompensācijas ap-
mērs par Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja pakalpojumu saņemšanu 
vienam bērnam ir 171 (viens simts sep-
tiņdesmit viens) euro mēnesī.”.
8.  Papildināt 5.3. apakšpunktu aiz 
vārda “iestādē” ar vārdiem “vai pie 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”.
9. Aizstāt Noteikumu 5.4. apakšpunk-
tā skaitļus “31” ar skaitļiem “3.2”.

http://www.saulkrasti.lv
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 21/2015
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 25. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2015 “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu”
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 14, 38. §)

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījums veikts, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 

2015. gada 1. jūlija vēstulē Nr.18-le/5315 minēto.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu veikti, ņemot vērā administratīvo lietu izskatīšanas piekritību. Saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantu administratīvos pārkā-
pumus, kas saistīti ar autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, izskata rajona (pil-
sētas) tiesu tiesneši, nevis pašvaldību Administratīvās komisijas. Paredzot atbildī-
bu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā kārtībā un apmērā un 
ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas 
pamatprincipus, tiek aptverta abu pārkāpumu (pārkāpumi apstiprinātas simboli-
kas lietošanā un pārkāpumi autortiesību jomā) izskatīšana pēc piekritības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašval-
dības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošo noteikumu 
Nr. SN 21/2015 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 25. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti saskaņā ar likuma «Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
7. punktu un 16. punktu, 43. panta 
pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 9. punktu

Izdarīt šādus grozījumus Saul krastu 
novada domes 2015. gada 25. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2015 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu” (turpmāk - No-
teikumi): 
1. Izteikt Noteikumu 19. punktu šādā 
redakcijā:
“19. Administratīvais sods par šo no-
teikumu neievērošanu uzliekams 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā paredzētajā kārtībā un apmē-
rā, ievērojot Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktos soda 
uzlikšanas pamatprincipus.”.
2. Svītrot Noteikumu 20. un 22. pun-
ktu.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Šoreiz iesakām izlasīt
Dainas Avotiņas biogrāfisko stāstījumu Mani spēka pīlāri. Grāmata 
veltīta atmiņām un stāstiem par gadiem, kuros D. Avotiņas dzīvē liela 
loma bija ciešai draudzībai ar Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti.

Gunas Rozes romānu 101. kilometrs. Uz patiesiem faktiem balstītais ro-
māns stāsta par notikumiem 30 gadu garumā vienā no tuvās trimdas 
punktiem padomju Latvijā – Viļķenes pusē. Ironiski, ka tieši Viļķenes 
pagastā dzimis un romānā aprakstītajā muižā darba gaitas uzsācis Lat-
vijas himnas autors Baumaņu Kārlis. Tur nepelnīti nonāk arī romāna 
galvenā varone Zelma.

Alise Manro (Alice Munro, dz. 1931.g. Ontario Kanādā) viena no iz-
cilākajām mūsdienu rakstniecēm. Viņai piešķirtas daudzas balvas.  
2013. gadā – augstākais apbalvojums literatūrā – Nobela prēmija. Dār-
gā dzīve – katrs stāsts šajā spožajā krājumā vēstī par dzīves dziļāko bū-
tību un par stāstu varoņu slepenajiem sapņiem. Šeit atainoti pārmaiņu 
mirkļi, nejaušas tikšanās, likteņa pavērsieni. 

Romānā Šie mirkļi Herbjorga Vasmu ļauj lasītājam ielūkoties savā 
dzīvesstāstā no agras jaunības līdz laikam, kad viņa jau bija atzīta un 
populāra rakstniece. Autore atklāj, cik svārstīga bijusi viņas pašapziņa, 
cik nerimtīgi nācies cīnīties pašai ar sevi un cik kvēli bijuši viņas rado-
šie sapņi un vēlme par kaut ko kļūt. Vienlaikus šis romāns ir arī saistošs 
vēstījums par nesenu pagātni, par izglītību un ģimenes dzīvi Norvēģijā 
pārmaiņu laikā. Tas atklāj autores ilgas pēc mīlestības, kurai viņa pati 
netic, nodevību, atvērtību, ar kādu viņa ļāvās apkārtējai pasaulei, un 
nesalaužamu spītību. www.satori.lv ir recenzija par šo grāmatu.

Ziņas no Saulkrastu 
novada bibliotēkas
Bibliotēku informācijas sistēma 
ALISE (ALISE) ir Latvijā izplatī-
tākais bibliotēku automatizācijas 
risinājums, kas darbojas gandrīz 
1000 Latvijas publiskajās, speci-
ālajās, augstskolu, skolu, organizā-
ciju un uzņēmumu bibliotēkās, arī 
Saulkrastos. ALISE nodrošina visu 
bibliotekāro procesu automatizā-
ciju, ietverot arī tādu funkcionālo 
sfēru kā atgādinājumu sūtīšanu 
lasītājiem, kuri nav laikā nodevuši 
grāmatas. Atgādinājuma teksts ir 
ALISES izveidots un ir vienāds vi-
sām bibliotēkām. Tajā tiek minēta 

arī kavējuma nauda, ko Saulkras-
tu novada bibliotēkā iekasēs no  
2016. gada. Tāpēc laipni aicinām 
mūsu bibliotēkas lasītājus ievērot 
grāmatu atdošanas termiņus.
 Bibliotēkas krājuma inventari-
zācija veiksmīgi noslēgusies. Laip-
ni gaidām ikvienu interesentu 
apmeklēt bibliotēku. Ir iegādātas 
jaunas grāmatas – to bibliotēkā 
veicam katru mēnesi. Jūs intere-
sējošās grāmatas ir iespējams re-
zervēt arī pa tālruni 67951502 vai 
atsūtot e-pasta vēstuli saulkrastu.
biblioteka@saulkrasti.lv.

Pierīgas sporta spēlēs, kas notika 
24. oktobrī Saulkrastos, šautriņu 
mešanā sudraba medaļas izcīnīt 
izdevās Saulkrastu komandai, 
kurā startēja Ilgvars Kornis, Ar-

tis Blankenbergs, Dāvis Blanken-
bergs un Signe Sinkeviča. Jau ce-
turto gadu pēc kārtas par Pierīgas 
čempioniem šajā sporta veidā 
kļuva Ropažu šautriņu metēji.

Sudraba medaļu ieguvēji. Foto no domes arhīva.

Šautriņu metēji otrie 
Pierīgā

dotu harmonisku ikdienu? Gan 
zemnieki, gan pilsētnieki vispirms 
iegūtu prieku un enerģijas uz-
krājumu garajam gājienam caur 
tumsu. Protams, tas uzrunātu tos, 
kuri grib dzīvot saskaņā ar latvisko 
dzīvesziņu. Iegūtais enerģētiskais 
lādiņš palīdzētu ikvienam līdzsva-
rot sevi un kalt plānus nākamajam 
pavasarim un vasarai.
 Saulkrastu folkloras kopa Dvī-
ga šogad Mārtiņdienu svin kopā ar 
Saulkrastu bērnu vokālo ansambli 
abu vadītāju Antras Deniškānes 
un Daces Kalniņas vadībā. Sāk-
sim izkopt latviskās tradīcijas no 

pašiem mazākajiem, jo viņiem 
vajag gūt spēku sevis attīstīšanai 
visvairāk un visilgāk! Labklājība 
(ne vienmēr tā mērāma naudā 
un mantā) pie mums atnāks pati, 
jo rosīgāki un gaišāki būsim mēs 
paši. Saulgriežu pretstati: Zie-
massvētki – Jāņi, Meteņi – Jumji, 
Lieldienas – Apjumības, Mārtiņi – 
Ūsiņi ir viena saules gada ritējums. 
Ir taču tik viegli izskriet cauri vese-
lam gadam, skaidri zinot, ko katru 
reizi mēs gribētu iegūt!
 Svinēsim svētkus un godināsim 
katrs savus Mārtiņus! Sveicam vi-
sus Saulkrastu novada Mārtiņus!

Kas dimd, kas rīb...? 
Mārtiņdiena nāk ar troksni, lai 
aizbaidītu tumsas mošķus, jo Mār-
tiņam jārūpējas, lai cilvēki un mā-
jlopi pārvarētu tumšo gadalaiku. 
Šī diena simboliski ir saimnieciskā 
gada noslēgums un dabas gata-
vošanās ziemas miegam. Mārtiņa 
zīme stilizēti attēlo divus gaiļus 
(gaismas vēstnešus) un ir Jumja zī-
mes pārveidojums.
 Šīs svinamdienas līksmība un 
maskošanās ir vērsta uz to, lai sētā 
vai ģimenē valdītu pārticība. Kat-
rai maskai ir sava nozīme un uzde-
vums. Ķekatnieki dodas no ciemi-
ņa ciemiņā ar rituālām darbībām. 
Mārtiņos sāktā maskošanās bei-
dzas Meteņos, bet savus gadalai-
ka pienākumus Mārtiņš nodod 
Ūsiņam (jaunā saimnieciskā gada 
sācējam jeb ganību un zirgu pie-
guļas sācējam). Mārtiņš ved ļaudis 
pa gada tumšāko laiku gaismas 
virzienā. Tam vajag gan spēku, gan 
prātu, gan Dieva padomu.
 Mārtiņos sākas rudens un zie-
mas vakarēšana (ciemos iešana 
citam pie cita). Uz vakarēšanu ar 
dziesmām, rotaļām, ticējumiem, 
pasakām, nostāstiem ieradās gan 
veci, gan jauni. Gatavoja īpašus 
ēdienus.
 Ko šodien mēs varētu iegūt no 
Mārtiņdienas svinēšanas? Vai tā 
mēs celtu savu labklājību un vei-

Folkloras kopa maskās. Foto: G. Haritone.

Piektdien, 27. novembrī, plkst. 15.00
Saulkrastu novada bibliotēkā

grāmatas „Mātes piens” atvēršanas svētki. 
Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu.

Programmā: l autores stāstījums par romāna tapšanu, diskusijas un 
atbildes uz jautājumiem;  l izdevniecības „Dienas Grāmata” redaktores 
Daces Sparānes-Freimanes stāstījums par jaunākajām grāmatām.

Būs iespēja iegādāties grāmatas par izdevniecības cenām.
Laipni aicināts ikviens interesents. Ieeja bez maksas.

Aicina uz konsultācijām par bankas pakalpojumiem
Otrdien, 24. novembrī, Saulkrastos,  Raiņa ielā 7 (pilsētas bibliotēkas telpās) 

no plkst. 10.00 līdz 14.00 varēs saņemt bankas Citadele speciālistu konsultācijas. 
Tuvāka informācija - 64071151, 29199299, Ilze.Kalnina@citadele.lv.

http://www.jt.lv/files/products/september15/IV150583/
http://www.satori.lv
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Oktobrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Dāvis Stankēvičs
Tomass Ošs
Niks Ošs
Jēkabs Kaļāns
Mārtiņš Prols
Dimants Krišjānis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Gunāru Ieviņu
Rasmu Dzelzs
Jāni Gruduli
Zinaidu Ozolu
Nelliju Banķieri
Anatoliju Mihejevu
Silviju Rolmani
Zentu Sarkani
Ainu Skuju
Mārtiņu Zariņu
Anitu Anžjāni
Jāni Brici
Laimu Dzeni
Ritu Džeņevu
Intu Puriņu
Mārtiņu Rušu
Josifu Suščeņu
Kapitaļinu Žubuli
Vitāliju Afanasjevu
Andri Beinaru
Andu Bērziņu
Guntu Buliņu
Zigrīdu Eglīti
Vladimiru Pavlovu
Elenu Sutkeviču
Nadezdu Sviridovu

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Elizabete Semēvica
16.11.1939. - 12.10.2015.
Irena Kančauskaite
13.08.1922. - 19.10.2015.

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.

11.  novembrī  17.00  Lāčplēša 
dienas sarīkojums. Saulkrastu 
Pēter upes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā svētbrīdis kopā ar mācī-
tāju Ivo Pavloviču, Elīnu Šmuksti 
(vokāls) un Sanitu Sprūžu (kok-
le). Pēc svētbrīža – lāpu gājiens 
uz latviešu karavīru atceres vietu 
Saulkrastu kapos. Lūgums līdzi 
ņemt lāpas, lai gājienu darītu 
gaišāku! 
17.  novembrī  19.00  LR prok-
lamēšanas 97. gadadienai veltīts 
sarīkojums “Mūsu spēks” kultū-
ras namā „Zvejniekciems”. Atzi-
nības rakstu pasniegšana, svētku 
koncerts (piedalās Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi). Pēc 
koncerta balle kopā ar grupu 
„Fokši” (līdz pl. 1.00) Iesakām lī-
dzi ņemt „groziņu”. 
 Iedzīvotāju ērtībām kursēs 
autobuss maršrutā Baltā kāpa  
(18.30) – centrs (18.40) – kultūras 
nams „Zvejniekciems”. Autobuss 
atpakaļ kursēs pēc svētku kon-
certa un 1.00. Ieeja sarīkojumā 
brīva.
18. novembrī no 20.30 Saules 
laukumā visi saulkrastieši aicinā-
ti veidot gaismotu latviešu spēka 
zīmi no līdzpaņemtajām svecī-
tēm un 21.00 kopā ar latviešiem 
visā plašajā pasaulē dziedāt mūsu 
valsts himnu! Būs arī uguņots 
sveiciens no SIA “Faville”. 
21.  novembrī  18.00  kultūras 
namā „Zvejniekciems” vidējās pa-
audzes deju kolektīva „Jūrdancis” 
5 gadu jubilejas koncerts. Koncer-
tā viesojas draugi no Stopiņiem, 
Matīšiem, Trikātas, Ādažiem, Ba-
ložiem un Limbažu novada. Ieeja 
koncertā brīva.
27.  novembrī  kultūras namā 
„Zvejniekciems” divas Saulkrastu 
amatierteātru izrādes:
18.00  lielajā zālē Saulkrastu 
amatierteātra izrāde – viencēliens 
„Tās dullās Paulīnes dēļ”. Režisore 

Vija Skudra. Izrādē vēlreiz būs ie-
spēja ieskatīties divu padzīvojušu 
dāmu – Paulīnes un Līzbetes –  
ikdienā un neparastajās idejās. 
Lomās: Iveta Pečaka, Ināra Peča-
ka, Sanita Krauze, Ansis Vilnis, 
Gunārs Mednis;
19.00  mazajā zālē Saulkrastu 
jauniešu amatierteātra iestudē- 
jums – Paula Putniņa komēdija 
sešās ainās “Debešķīgā tikšanās 
sievietībā”. Režisors – Valentīns 
Maculēvičs. Izrādei ir 2 cēlieni.
 Lomās: Agija Zaharāne, Marija 
Šatalova, Edgars Spridzāns, Darja 
Krauze, Egīls Liepnieks, Laine 
Parfinoviča, Gints Mičuls.
 Uzmanību! Bērniem līdz 16 ga-
diem ieeja izrādē aizliegta. 
29.  novembrī  15.00  Saules 
laukumā svētku egles iedegšana. 

1.  decembrī  14.00  kultūras 
namā “Zvejniekciems” cirka izrā-
de lielajiem un mazajiem “Klaunu 
šovs” – ieejas maksa bērniem un 
pensionāriem 1 eiro, pieauguša-
jiem 2 eiro. Biļešu tirdzniecība – 
pirms izrādes. 
5.  decembrī  18.00  kultūras 
namā “Zvejniekciems” gadskārtē-
jais Latvijas senioru deju kolektī-
vu koncerts “Sadancošana ziemas 
Saulgriežos”.

12.  decembrī  no  10.00  Saul-
krastu sporta centrā Ziemas-
svētku tirdziņš – Latvijā ražotas 
preces un amatnieku darinājumi, 
Saulkrastu māksliniecisko kolek-
tīvu priekšnesumi. 
 Dalību tirdziņā lūdzam pie-
teikt pa tālruni 67954179 (9.00 - 
17.00) līdz 8. decembrim!

IZSTāDeS
No  10.  novembra  līdz  4.  de-
cembrim Saulkrastu domes zālē 
skatāmi jaunās ukraiņu māksli-
nieces Daniellas Bilogrivas darbi 
“Harmonija”. D.  Bilogriva dzīvo 
Kijevā, viņai ir 14 gadi. Daniel-
lai bijušas 4 izstādes Odesā, kur 
šobrīd viņa mācās 122. skolas  
8. klasē. “Harmonija” ir Daniellas 
pirmā personālizstāde ārpus Uk-
rainas. 
No  6.  līdz  11.  decembrim 
Saulkrastu domes zālē audēju ko-
pas “Kodaļa” darinājumu izstāde. 
Tikšanās ar autoriem 6. decem-
brī  13.00.  Izstāde apskatāma 
domes darba laikā. 
Visu  novembri  kultūras nama 
“Zvejniekciems” mazajā zālē 
apskatāma neparasta izstāde 
“Sākums” – mākslinieku Jura 
Ģērmaņa un Lūcijas Kleines bi-
jušo audzēkņu, tagad pazīstamu 
mākslinieku - Maijas Tabakas, 
Ausekļa Baušķenieka u.c. - dar-
bi, kas tapuši laikā, kad viņi vēl 
bija Rīgas Pionieru pils Tēlotājas 
mākslas studijas dalībnieki. 
 Saulkrastiešiem īpaši intere-
santi būs apskatīt arī Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu Rasas Grāmati-
ņas un Māras Alenas veikumu. 
 Tikšanās ar Juri Ģērmani, 
Lūciju Kleinu un studijas bijuša-
jiem audzēkņiem un pedagogiem  
15.  novembrī  15.00  kultūras 
nama “Zvejniekciems” mazajā 
zālē.

SPORTA AfIŠA
15.  novembrī  10.30  Saulkras-
tu čempionāts volejbolā 2. līnija –  
Zvejniekciems plus.
22. novembrī 10.30 Saulkrastu 
čempionāts volejbolā Vecie buki –  
2. līnija, 12.00 Zvejniekciems  
plus – Mezgls.
27. novembrī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 spēle Saulkrasti – Alūksne.
28.  novembrī  11.00  picērijā 
„Bundulis’ Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 6. posms.
29.  novembrī  11.00  sporta 
centrā Saulkrastu čempionāts no-
vusā, 6. posms.
29.  novembrī  sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts volejbo- 
lā - 10.30 un 12.00 pusfināli.
5. decembrī 11.00 picērijā „Bun-
dulis” Saulkrastu čempi onāts zo-
lītē, pēdējais posms, apbalvošana.
5.  decembrī  19.00  sporta cen-
trā Saulkrastu kausa izcīņa šautri-
ņu mešanā, pēdējais posms, apbal-
vošana.
6.  decembrī  11.00  sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts novusā, 
pēdējais posms, apbalvošana.
6.  decembrī  sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts volejbolā
10.30 spēle par 3. vietu, 12.00 
spēle par 1. vietu.
11. decembrī 20.00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – Cēsis.
13. decembrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda teni-
sā, pēdējais posms, apbalvošana.
15.  decembrī  20.00 LBL3 spē-
le Saulkrasti – Krāslava.

SeNIORU AKTIVITāTeS
30.  novembrī  13.00 domes 
zālē tikšanās un praktiski padomi, 
gaidot Ziemassvētkus.
31. janvārī operetes „Sikspārnis” 
apmeklējums Latvijas Nacionālajā 
operas un baleta teātrī. 
 Tālrunis tuvākai informācijai 
26437766. Svecīšu vakars

22. novembrī plkst. 15.00 
Saulkrastu kapos notiks 
mirušo piemiņas diena – 

svecīšu vakars.

29. novembrī 14.00 k/n “Zvej
niek ciems” mazajā zālē tiks 
organizēta* sveču liešanas 
meistarklase. 

Tās dalībnieki varēs pagatavot 
100% dabīgas un skaistas sveces 
no dažāda veida  sveču gatavoša-
nai piemērotiem materiāliem –   
bišu, sojas un palmu vaska. Šīs 
sveces nerada sārņus un toksī-
nus, nepiekvēpina telpu un ir 
draudzīgas veselībai un apkārtē-
jai videi.

 Meistarklasē varēs apgūt da-
bīgo sveču gatavošanas pamatus, 
noskaidrot, kā sveces aromatizēt, 
dekorēt un nokrāsot, izmēģināt 
vairākus dakts nostiprināšanas 
veidus, izgatavot dažāda veida 
sveces un aromātiskos kubiņus. 

* Meistarklase tiks organizēta ti-
kai tad, ja uz tām pieteiksies ne 
mazāk kā 10 dalībnieki.
Informācija par dalības mak-
su un pieteikšanos  - mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.

Sveču liešanas 
meistarklase 
Zvejniekciemā

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      24. novembris 14.00-17.00

Kardiologs 25. novembris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 26. novembris 14.00-17.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-17.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 12. novembris 14.40-17.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 20. novembris 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE 10., 16., 24. novembris 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 16. - 30. novembris 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs pie-
raksts pa t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Rentgena kabineta 
darba laiks oktobrī

Pirmdiena
 16. novembris 9.00-16.00
 23. novembris  9.00-16.00
Otrdiena
 10. novembris 9.00-16.00
 17. novembris 13.00-17.00
 24. novembris  12.00-17.00

Trešdiena
 25. novembris  8.30-13.30
Ceturtdiena
 12. novembris  13.00-17.00
Piektdiena
 20. novembris  9.00-15.00
 27. novembris  9.00-15.00

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv

