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Šogad, svinot Latvijas 
Republikas 100. dzimšanas 
dienu, Saulkrastu novada 
dome pateiksies ar 
apbalvojuma rakstu un 
naudas balvu par padarīto 
tiem, kuru profesionālo darbu, 
sabiedriskās aktivitātes un 
ieguldījumu kopējā labklājībā 
ir novērtējuši darba devēji un 
iedzīvotāji.

Nominācijā „Izglītība” apbalvo-
jumu saņems: Saulkrastu vidus-
skolas skolotāja Ināra Strapcāne 
par kvalitatīvu pedagoga darbu, 
skolēnu sasniegumiem mācību 

priekšmetu un interešu izglītī-
bas konkursos, skatēs un olimpi-
ādēs un ieguldījumu Saulkrastu 
vidusskolas attīstībā, izaugsmē 
un izglītības kvalitātes celšanā; 
Zvejniekciema vidusskolas sko-
lotāja Jolanta Liniņa par augstu 
profesionālu meistarību peda-
goģiskajā darbā ar skolēniem 
dažādos projektos, konkursos 
un olimpiādēs un izcili paveikto 
darbu; Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas direktora 
vietniece, skolotāja Līga Ķestere 
par kultūrizglītojošo darbu – ilg-
gadēju skolas mācību darba vadī-
šanu, talantīgu un profesionālu 

pedagoģisko darbu skolā kopš 
1978. gada.

Nominācijā „Kultūra” tiks 
sumināta jauktā kora „Anima” 
mākslinieciskā vadītāja un diri-
ģente Laura Leontjeva par izci-
liem sasniegumiem XXVI Vispārē-
jo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku koru konkursā „Dziesmu 
kari” pusfinālā un atzīstamiem 
rezultātiem konkursa finālā, ko-
rim „Anima” iekļūstot divdesmit 
labāko Latvijas koru pulkā, un 
Saulkrastu novada vārda popula-
rizēšanu, aktīvi piedaloties zinā-
mos Vislatvijas notikumos.

Nominācijā „Sports” tiks 

sveikts treneris Kaspars Riek-
stiņš par talantīgu darbu „Vidze-
mes Karatē klubā”, trenējot jau-
nos sportistus, iegūstot augstus 
sasniegumus karatē cīņas sportā 
un Saulkrastu novada vārda po-
pularizēšanu.

Nominācijā „Medicīna” par 
nozīmīgu ieguldījumu medicīnā, 
nesavtīgu attieksmi pret ikdienas 
darbu un rūpīgu pacientu kop-
šanu tiks apbalvota Saulkrastu 
slimnīcas medicīnas māsa Liesma 
Mortuzāne.

Nominācijā „Drošība” balva 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
vecākajam inspektoram Aivaram 
Jasukenam par godprātīgi veiktu 
profesionālo darbu, ar atbildību 
izturoties pret veicamajiem pie-
nākumiem sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, aizsargājot sa-
biedrības un valsts intereses no 
noziedzīgiem un citiem prettie-
siskiem apdraudējumiem.

Nominācijā „Mecenātisms” 
par Saulkrastu sporta sacensību 
un notikumu un „Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrības” rīkoto pasāku-
mu atbalstu tiks sveikts uzņēmējs 
Gatis Zonbergs.

Nominācijā „Sabiedriskais 

darbs” balva „Saulkrastu uzņē-
mēju biedrībai” par sabiedriski 
organizatorisko darbu, rīkojot 
nozīmīgus pasākumus Saulkrastu 
uzņēmējdarbības vides un nova-
da attīstībai.

Īpašajā nominācijā tiks su-
mināta Saulkrastu tūrisma in-
formācijas centra vadītāja Gita 
Memmēna par kvalitatīvu darbu, 
atbildības izjūtu pret profesionā-
lajiem pienākumiem un Saulkras-
tu vārda popularizēšanu.

Nominācijā „Par mūža iegul-
dījumu” pateicība Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas 
klavierspēles skolotājai Tamārai 
Āriņai par ilggadēju, godprātīgu, 
talantīgu un profesionālu pedago-
ģisko un koncertmeistares darbu 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā kopš 1969.  gada  – 
viņas audzēkņi daudzreiz guvu-
ši sasniegumus starptautiskajos 
konkursos Francijā, Spānijā, Lie-
tuvā, Krievijā, kā arī dažādos kon-
kursos Latvijā.

Uzmanību! Apbalvošanas pa-
sākums notiks svētku sarīkojuma 
laikā svētdien, 18. novembrī plkst. 
12.00 Saulkrastu Sporta centrā 
Smilšu ielā 3, Saulkrastos. 

17. NOVEMBRĪ 16.00 SAULKRASTU DOMES ZĀLĒ SPĒLFILMA „HOMO NOVUS” 
Ieeja 3 eur, biļetes – pirms seansa.

18. NOVEMBRĪ 
12.00 SAULKRASTU SPORTA CENTRĀ SAULKRASTU NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTU 
PASNIEGŠANAS CEREMONIJA,
JAUKTĀ KORA „ANIMA” CD „SAKNES. JŪRD. ROOTS” PREZENTĀCIJAS KONCERTS
(mākslinieciskā vadītāja un diriģente LAURA LEONTJEVA, diriģents MATĪSS TUČS, vokālā pedagoģe 
ELĪNA OSE)
Programmā: UĢIS PRAULIŅŠ, LAIMA JANSONE, EDGARS BEĻICKIS
Solisti: JULGĪ STALTE, ILONA HAŅINA, ELĪNA OSE, LAILA ZĀLĪTE, DACE ČERNIŠOVA, MATĪSS TUČS, 
EDUARDS PLANKĀJS, KĀRLIS TAUBE, AGNESE LŪKA
Instrumentālais pavadījums: UĢIS PRAULIŅŠ, MĀRTIŅŠ MIĻEVSKIS, LATVĪTE CIRSE, ANDIS KLUČNIEKS, 
STAŅISLAVS JUDINS, INDULIS CINTIŅŠ, EDGARS BEĻICKIS
Uzmanību! Norises laikā tiks veikts televīzijas ieraksts!

14.00 „JAUNIEŠU MĀJĀ”
LV100 AKCIJAS „CIMDOTĀ LATVIJA” NOSLĒGUMS – EKSPOZĪCIJA „RAIBI CIMDI MAN ADĀMI”, RADOŠAS 
DARBNĪCAS MAZAJIEM, SLAIDRĀDE „SAULKRASTI 100 GADOS”

17.00 SAULKRASTU DOMES ZĀLĒ ANIMĀCIJAS FILMA ĢIMENEI „SAULE BRAUCA DEBESĪS”. Ieeja brīva.

20.00 SIMTGADES SKVĒRĀ LABĀKĀS SIMTGADES DZIESMAS, CIMDU RAKSTU LĪDZINĀŠANA, 
SAULKRASTU UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS KONKURSA 
„ES MĪLU SAULKRASTUS!” UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA.

21.00 LATVIJAS VALSTS HIMNA UN SVĒTKU SALŪTS

LATVIJAS SIMTGADE 
SAULKRASTOS

Godinās un sveiks 
labākos novadniekus

Saulkrastu novada dome 
sveic iedzīvotājus 

Latvijas valsts 
100 gadu jubilejā!

Turēsim godā mūsu vēsturi un vērtības, 
būsim vienoti un lepni par savu valsti!

Saules mūžu Latvijai!

Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba 
(J. Rainis)
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Pabeigta Ostas ielas pārbūve
Oktobra beigās Saulkrastu 
novada domes un būvdarbu 
veicēji, uzņēmuma SIA 
„Buildimpeks” pārstāvji, kā arī  
pārbūves darbos iesaistītie ielu 
un ceļu būvniecības speciālisti 
apsekoja Ostas ielu, lai 
pārliecinātos par paveiktajiem 
darbiem un to kvalitāti. 

Apsekošanā tika konstatēts, ka 
darbi paveikti atbilstoši līgumā 
noteiktajām prasībām. 

Ielas atjaunošanas laikā tika 
paplašināta brauktuves daļa, uz-
klāts jauns segums, kā arī nobru-
ģēta ietve, tādējādi padarot ērtā-
ku un drošāku gan braucēju, gan 
gājēju pārvietošanos.

Iela ekspluatācijā tiks nodota, 

līdzko būs sakārtota visa nepie-
ciešamā tehniskā dokumentācija.

Ostas ielas būvdarbi notika 
darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa „Palie-
lināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības prog-
rammās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” projektā „Uzņēmēj-
darbības izaugsmei nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā”.

Ielas pārbūves darbu veicējs: 
SIA „Buildimpeks”, izmaksas – 
161 076,11 EUR.

Foto: no domes arhīva

Izbūvēta vietējā lietus 
kanalizācijas sistēma
Oktobra beigās SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” izbūvēja vietējo 
lietus kanalizācijas sistēmu pie 
Saulkrastu vidusskolas pamat-
skolas ēkas, tādējādi uzlabojot 
lietus ūdens novadīšanu, grunts-
ūdeņu atteci un novēršot ēkas 
pamatu un pagraba applūdi. 

Būvdarbos tika izveidots in-

filtrācijas lauks ar grodiem, kas 
būtiski palielina infiltrācijas sis-
tēmas uzkrāto apjomu un nodro-
šinās labāku lietusūdeņu iesūkša-
nos zemē. 

Līdzko būs piemēroti laika 
apstākļi, ap ēkas pamatiem notiks 
betonēšanas darbi, kā arī tiks sa-
kopta teritorija.

Labiekārtota Saulkrastu 
peldvieta „Centrs”
Pateicoties Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstam, 
visās piekrastes pašvaldībās 
kopīgi ar Latvijas Pašvaldību 
savienību tika īstenots 
nacionāls projekts „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana”.

Saulkrastu novada populārākajā 
peldvietā „Centrs” tika izvietotas 
dēļu klājuma laipas, kas ir svarīgi 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta un pašvaldības po-
licijas glābēju operatīvai un pilnīgai 
piekļuvei krasta līnijai; vienlaikus 
tās nodrošinās vides pieejamību 
arī personām ar kustību traucēju-
miem, kas pārvietojas ratiņkrēslos.

Otra īstenotā projekta aktivi-
tāte – divu mūsdienīgu āra dušu 
ierīkošana netālu no pludmales 
volejbola laukuma atpūtnie-
kiem, lai noskalotos pēc peldes 
vai sauļošanās, pludmales vo-
lejbola spēles un citām sporta 
aktivitātēm intensīvi izmantotā 
pludmalē.

Projekta Nr. 1-08/206/2018 
„Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana” 
izmaksas Saulkrastu novadā – 
9253,50 EUR pilnībā sedz Latvijas 
vides aizsardzības fonds.

Ar Zivju fonda atbalstu 
īstenoti divi projekti
Arī šogad Saulkrastu novads 
turpināja saņemt Zivju fonda 
atbalstu – no kritušajiem 
kokiem, bebru aizsprostiem 
un mākslīgiem akmens 
krāvumiem ir iztīrīta Pēterupe 
un tiek turpināta lašveidīgo 
zivju – taimiņu – atražošana.

Pēterupes tīrīšana notiek projektā 
„Zivju nārsta vietu atjaunošana un 
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzla-
bošana Pēterupes upē Saulkrastu 
novada teritorijā 2018. gadā”. Tīrī-
šanā upe atbrīvota no 50 m3 koku 
sagāzumiem un bebru veidotajiem 
krāvumiem, kā arī no 20 m2 māks-
līgajiem krāvumiem; rekultivētas 
arī nārsta vietas. Šie darbi veikti, 
lai atbrīvotu ceļu lašveidīgajām 
zivīm nārsta laikā un nodrošinātu 
strauju ūdens tecējumu. 

Ik gadu pašvaldība, īstenojot 
Zivju fonda atbalstītus projektus, 
attīra Saulkrastu upes, pakāpe-
niski radinot arī Saulkrastu iedzī-
votājus patvaļīgi neveidot akme-
ņu krāvumus un uzturēt novada 
upes tīras.

Projekta „Zivju nārsta vietu 

atjaunošana un dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošana Pēterupes 
upē Saulkrastu novada teritori-
jā 2018. gadā” kopējā summa ir 
8800,00 EUR, no kuriem  Zivju 
fonda finansējums ir 8483,66 
EUR, bet pašvaldības līdzfinansē-
jums – 316,34 EUR.

Līdztekus upju tīrīšanas pasā-
kumiem pašvaldība turpināja arī 
lašveidīgo zivju – taimiņu – atra-
žošanu. Šī gada maijā Saulkrastu 
novada upēs tika ielaisti 5000 
taimiņu mazuļi, bet rudenī tika 
nozvejoti taimiņu vaislinieki, lai 
iegūtu tieši mūsu novada upēm 
piemērotus mazuļus, kas pēc di-
viem gadiem tiks ielaisti atpakaļ 
upēs. Zivju resursu atražošanas 
pasākumi tiek veikti projektā 
„Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Saulkrastu novada 
ūdenstilpēs 2018. gadā”. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 1866,00 
EUR, no kuriem 
Zivju fonda atbalsts 
ir 1676,85  EUR, 
bet pašvaldības 
līdzfinansējums – 
189,15 EUR.

NVA konsultācijas

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki 
pieņems klientus 

6. decembrī 
no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, 

cokolstāvā.

NĪN atlaidei iespējams 
pieteikties jau tagad
Saulkrastu novada dome 
2017. gada 30. augustā pieņēma 
saistošos noteikumus Nr. 14 
„Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu 
novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka, ka 
2019. gadā par vienu mājokli 
tiek piemērots nekustamā īpa-
šuma nodokļa (NĪN) atvieglo-
jums – 70%. Tiesības saņemt šo 
atvieglojumu ir nodokļu maksā-
tājam, kurš deklarējis dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā savā nekusta-

majā īpašumā – mājā vai dzīvoklī 
un kam nav nekustamā īpašuma 
nodokļu parādu par iepriekšējiem 
nodokļa taksācijas periodiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi ar 
2019. gada 1. janvāri, nodokļa 
maksātājam līdz 2018. gada 31. 
decembrim nepieciešams vēr-
sties domē ar iesniegumu. Elek-
troniski iesniegums pieejams: 
www.saulkrasti.lv → sadaļā Pakal
pojumi → Nekustamā īpašuma 
nodoklis → Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piešķiršana. 
Iesniegumu, parakstītu un ieske-
nētu, lūdzam nosūtīt uz e-pastu 
dome@saulkrasti.lv. 

Lai iesnieguma veidlapu sa-
ņemtu un aizpildītu klātienē, 
nepieciešams vērsties Klientu 
apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8, 
darba laikā – pirmdienās un ce-
turtdienās no plkst. 8.30–18.00, 
otrdienās un trešdienās no plkst. 
8.30–17.00, piektdienās no plkst. 
8.00–14.00. Pusdienas pārtrau-
kums no plkst. 12.00–12.30, izņe-
mot piektdienas. 

Ievērībai! Iesniegumu par at-
vieglojumu piešķiršanu nepie-
ciešams iesniegt katru gadu.

Tālrunis uzziņām 67142517.
Aicinām nekavēties un pieteik-

ties NĪN atlaidei jau tagad!

Vidzemnieki palīdz apaut 5000 pēdas
Septembrī notika SIA „ZAAO” 
(ZAAO) rīkotā lietotu apavu 
vākšanas akcija „Pazole”, 
kuras laikā iedzīvotāji 
bija aicināti uz 20 EKO 
laukumiem nogādāt 
lietošanai vēl derīgus apavus. 

Akcija guva iedzīvotāju atsaucību. 
Nogādāšanai uz attīstības valstīm 
EKO laukumos nodoti vairāk 
nekā 2500 apavu pāri, tādējādi 
palīdzot apaut vismaz 5000 pē-
das.

Visaktīvākie bija valmierieši, 
aizpildot 265 akcijas kuponus. Ak-
cija popularitāti guvusi arī Cēsīs, 
Smiltenē, Saulkrastos un Limba-
žos. Lauku reģionos atsaucība 

bija mazāka, bet arī tur nodoti 
vairāki desmiti apavu pāri. 

Akcijā kopā piedalījās gandrīz 
astoņi simti cilvēki no Alojas, 
Apes, Cēsīm, Daibes, Jaunpie-
balgas, Krimuldas, Limbažiem, 
Līgatnes, Mazsalacas, Raunas, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, 
Strenčiem, Taurenes, Valkas, Val-
mieras un blakus pagastiem.

Paldies visiem, kuri sadzir-
dēja un atdeva sev nevajadzīgos 

apavus nosūtīšanai jauniem lie-
totājiem, paldies plašsaziņas lī-
dzekļiem, kuri palīdzēja vēstīt par 
akcijas norisi, paldies sadarbības 
partneriem, kuri atsevišķiem apa-
viem novērsīs defektus un parū-
pēsies par apavu transportēšanu 
pie jaunajiem saimniekiem!

Kopā ir izdevies saudzēt resur-
sus, neradīt atkritumu kalnus un 
iepriecināt ļaudis, kuriem šie apa-
vi ir nepieciešami.

ZAAO atgādina, ka lietošanai 
derīgus apavus ZAAO darbības 
reģiona EKO laukumos var nodot 
arī turpmāk. 

Zane Leimane, 
SIA „ZAAO” 
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Oktobrī sākumklašu 
skolēni atsākuši 
peldēšanas nodarbības 
Saulkrastu novada vidusskolu 
sākumklašu skolēni oktobrī 
atsākuši peldēšanas mācības 
Krimuldas peldbaseinā 
Raganā. Reizi nedēļā 
skolēni apgūst peldētprasmi 
instruktoru pavadībā, kā arī 
norūda savu organismu un 
uzlabo veselību.

Jau no mācību gada sākuma sko-
lēni un viņu vecāki ar nepacietību 
gaidīja pirmās peldēšanas nodar-
bības. Oktobra sākumā, priecīgi 
satraukti, sākumklašu audzēkņi 
pie Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolām kāpa autobusos, lai 
dotos uz pirmajām peldēšanas 
nodarbībām Krimuldas peldba-
seinā. Peldēšanas nodarbībās sko-
lēni pieredzējušu instruktoru uz-
raudzībā cītīgi trenē peldēšanas 
iemaņas, kas ar katru nodarbību 
uzlabojas. Nodarbības sākumsko-

lu skolēniem šajā mācību gadā 
tiks turpinātas līdz pat aprīļa bei-
gām.

Peldētmācības tiek rīkotas pro-
jektā „Veselības veicināšanas pa-
sākumi Saulkrastu novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/087), kura mērķis ir 
uzlabot pieejamību veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses 
iespējām Saulkrastu novada ie-
dzīvotājiem, pievēršot uzmanību 
fizisko aktivitāšu un veselīga uz-
tura nozīmei ikdienā.

Projekta kopējais finansējums ir 
62865,00 EUR, no kura 85% finan-
sē Eiropas Sociālais fonds un 15% – 
valsts budžets. Projekta „Veselības 
veicināšanas pasākumi Saulkrastu 
novadā” īstenošana plānota līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Lasītprieks kopā ar slovēņu ilustratoru
Starptautiskajā 
lasītveicināšanas projektā 
„Mūsu mazā bibliotēka” 
slovēņu ilustrators, grāmatas 
„Brīnumu gredzens” ilustrāciju 
autors Damjans Stepančičs 
(Damijan Stepančič) 23. oktobrī 
viesojās Saulkrastu novada 
bibliotēkā. 

Uz tikšanos ar mākslinieku bija 
atnākuši Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” gru-
pu „Tince”, „Spārīte” un „Pūcīte” 
bērni, kas ir aktīvi bibliotēkas ap-
meklētāji. Turklāt grupas „ Pūcīte” 
audzēkņi kopā ar skolotājām šo-
ruden izlasījuši nu jau vairākas 
šīs programmas grāmatas. Kopā 
ar mākslinieku bibliotēkā viesojās 
izdevniecības „Liels un mazs” pār-
stāvji un grāmatas tulkotāja Māra 
Gredzena, lai bērniem no slovēņu 
valodas tulkotu Damjana stāstīto.

Pasākuma pirmajā daļā bērni 
klausījās ilustratora stāstos gan par 
Slovēniju, gan viņa ilustrētajām 
grāmatām. Otrajā daļā viņš lasīja 
grāmatu slovēņu valodā un rosinā-

ja bērniem stāstu pabeigt ar saviem 
zīmējumiem, ļaujot vaļu fantāzijai.

Damjanam Stepančičam ir 
gleznotāja izglītība, bet ievērību 

viņš guvis tieši kā grāmatu ilustra-
tors. Viņš ilustrējis vairāk nekā 20 
grāmatas bērniem un veidojis arī 
komiksus. D. Stepančiča darbi ir 

ieguvuši gandrīz visas iespējamās 
balvas Slovēnijā un atzīti arī starp-
tautiski: 2014. gadā D. Stepančiču 
nominēja Astridas  Lindgrēnes 

memoriālajai balvai, un viņa ilus-
trētās grāmatas ir vairākkārt ie-
kļautas IBBY (International Board 
on Books for Young People) goda 
sarakstā. Latviski izdotā bilžu 
grāmata „Brīnumu gredzens” 
Slovēnijā saņēmusi Visskaistākās 
grāmatas balvu. Grāmatas teksta 
autors ir Peters Svetina.

„Mūsu mazā bibliotēka” ir 
lasītveicināšanas programma 
4–8 gadus veciem bērniem, kas 
vienlaikus notiek sešās valstīs. 
Programmā iekļautas sešas bilžu 
grāmatas no Eiropas mazajām va-
lodām (latviešu, igauņu, poļu, slo-
vēņu) un dažādas radošas aktivi-
tātes, kas vairo bērnu lasītprieku.

Projektu līdzfinansē: Eiropas 
Savienības programma „Radošā 
Eiropa” (Radošās Eiropas birojs 
Latvijā/Creative Europe Desk LV), 
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrija, Slovēnijas Rakstnieku 
savienība Ļubļanā un Polijas Grā-
matu institūts.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu PII „Rūķītis” audzēkņi un pedagogi kopā ar slovēņu ilustratoru Damjanu Stepančiču (vidū) un 
izdevniecības „Liels un mazs” pārstāvjiem.

Kultūrkapitāla fonds 
atbalsta bibliotēkas ieceres
Valsts kultūrkapitāla fondā 
(VKKF) noslēdzies trešais 
kultūras projektu konkurss, 
kurā atbalstu guvis arī 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
iesniegtais projekts „Lasītava 
krustojumā. 2. kārta”. 

Literatūras nozarē projektam 
piešķirti 1000 EUR bibliotēkas 
pasākumu rīkošanai, kas ietver 
literātu viesošanos. Projek-
tu ar līdzfinansējumu atbalsta 
Saulkrastu novada dome.  

No šī gada novembra līdz nā-
kamā gada maijam aicināsim cie-
mos deviņus rakstniekus: Andru 
Manfeldi, Tomu Treibergu, Maiju 
Laukmani, Māru Cielēnu, Māri 

Olti, Māru Zālīti, Inesi Zanderi, 
Māri Runguli, Kārli Vērdiņu.

2018./2019. mācību gadā rakst-
nieki tiksies ar skolu jauniešiem, 
bērnudārza audzēkņiem un no-
vada iedzīvotājiem.

Apmeklējiet, baudiet bibliotē-
kas rīkotos pasākumus, izsakiet 
savu viedokli! Labprāt uzklau-
sīsim jūsu ieteikumus, kas ļaus 
dažādot mūsu darbu. Lai mums 
kopā izdodas brīnišķīgas satikša-
nās ar literātiem!

Finansēto projektu saraksti 
pieejami VKKF mājaslapā: www.
vkkf.lv.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Vēstule Saulkrastu uzņēmējiem
Turpmākās vēstules saturs 
adresēts uzņēmējiem, kuri 
savu uzņēmējdarbību veic 
Saulkrastos vai arī kuri 
Saulkrastos ir reģistrējuši 
uzņēmuma juridisko adresi. 
Vēstules mērķis ir prezentēt 
„Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” darbību un aicināt 
pievienoties mūsu uzņēmēju 
klubam.

Visbiežākais mūsu potenciālo 
biedru jautājums ir: „Ko es ie-
gūšu, ja jums pievienošos?” Mēs 
šādu jautājumu neizskatām. 
Mēs vēlamies apvienot Saulkras-
tus mīlošus un Saulkrastu nā-
kotnei ticošus uzņēmīgus cil-
vēkus, kas ir radoši, griboši un 
ir spējīgi dot, nevis tikai ņemt. 
Sniegt padomus un idejas, ne-
vis kritizēt vai nopelt. Cilvēkus, 
kuri ikdienā paši nosaka savu 
dienaskārtību un nebaidās pie-
ņemt lēmumus. 

Mēs esam noteikuši biedrības 
mērķus vairākos paralēlos līme-
ņos: Saulkrastu uzņēmēju apvie-
nošana, lai uzlabotu Saulkrastu 
uzņēmējdarbības vidi; uzņēmēju 
interešu pārstāvība un virzīšana 
pašvaldības un valsts iestādēs, 
tajā skaitā Saulkrastu domē; 
iesaistīšanās sabiedrisku pasā-
kumu rīkošanā; pilsētas infra-
struktūras labiekārtošanas vei-
cināšana. Divi galvenie mērķi: 
Saulkrasti – dzīvošanai ērtākā 

pašvaldība un iekārojamākais 
kūrorts Baltijā.

Šobrīd biedrība apvieno 35 uz-
ņēmējus, kuru skaitā ir arī uz-
ņēmumi „Vita mārkets” (veikalu 
tīkli „Elvi”), „Augstceltne Kurši” 
(tirdzniecības nami „Kurši”), 
SIA „Buildimpeks” (ceļu būves 
uzņēmums), SIA „Saulkrastu 
meži” (kokapstrādes uzņēmums), 
SIA „Varita” (zvejniecība), PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” (medicīnas 
pakalpojumi), SIA „Uno group” 
(uzkopšanas serviss), poligrāfija 
„Zemgus” (tipogrāfijas pakalpo-
jumi) un daudzi mazie un vidējie 
uzņēmumi.

Savas pastāvēšanas pirmajā 
gadā esam īstenojuši daudzus 
projektus, piemēram, „Saulkras-
tu arhitektu plenēru”, „Latvijas 
karogu Saulkrastos”, „Uzņēmēju 
brokastis un virkne uzņēmēju 
tikšanās”, „Baudi saulrietu vi-
sos gadalaikos!”, akciju „Es mīlu 
Saulkrastus”, esam iekļāvušies 
dažādās valsts uzņēmēju orga-
nizācijās, piedalāmies pašvaldī-
bas organizētajās darba grupās. 
Tādēļ lepojamies, ka Saulkrastu 
novada dome „Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrībai” nominācijā 
„Sabiedriskais darbs” ir piešķī-
rusi atzinību. Paldies visiem par 
atbalstu!

Sagaidot Latvijas simtgades 
svinības, mēs, uzņēmēji, šo lai-
ku vēlamies ne tikai svinēt, bet 
arī izmantot par jaunu atspērie-

na punktu nākamajiem simts 
 gadiem. Mums ir ļoti daudz ide-
ju un enerģijas, bet sagaidām arī 
jūsu atbalstu un iesaisti.

Aicinām jūs iesaistīties kādā 
no biedrības atbalsta līmeņiem:

Pirmais līmenis: aktīvi sekot 
mūsu darbībai vietnē: facebook.
com/saulkrastuuznemeji, dalīties 
ar idejām un ieteikumiem;

Otrais līmenis: aktīvi piedalī-
ties biedrības organizētajos pa-
sākumos, uzņēmēju ikmēneša 
sanāksmēs;

Trešais līmenis: kļūt par bied-
rības biedru, sniegt savu morālo 
un tehnisko atbalstu;

Ceturtais līmenis: līdzdarbo-
ties, intelektuāli un finansiāli 
atbalstīt biedrības rīkotos pasā-
kumus;

Augstākais līmenis: iesaistīties 
biedrības valdes darbā.

2019.  gada 26. janvārī vies-
nīcā „Minhauzena Unda” no-
tiks Saulkrastu uzņēmēju balle 
„Zvaigžņu lietus”. Tas būs ievē-
rojamākais gada notikums, kurā 
gaidīsim arī jūs! Tā būs lieliska 
iespēja iepazīties un pārrunāt 
Saulkrastu perspektīvas, darāmos 
darbus un labākos veidus, kā sas-
niegt kopīgos mērķus.

Informācija par ieejas kartēm 
pa tālruni 22079570 vai rakstot uz 
e-pastu arturs.ancans@gmail.com.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība” 

Lai nokļūtu līdz jūrai pie Baltās kāpas, 
aicinām izmantot blakus kāpnes
Atsaucoties uz informāciju plaš-
saziņas līdzekļos par Baltās kā-
pas nogruvumu, informējam, ka 
nogruvums ir izveidojies kāpas 
ziemeļu daļā, kā dēļ ir iznīcināta 
koka virsmas (pandusa) noeja uz 
jūru. Lai nokļūtu līdz jūrai, aici-

nām izmantot blakus kāpnes. No-
gruvusī laipa tiks demontēta, un 
tās pamatne tiks novietota aug-
šējā kāpas daļā. Plānots, ka nā-
kamajā gadā Bērzu ielas galā tiks 
izveidota jauna noeja līdz jūrai, 
tādējādi nodrošinot vides pieeja-

mību ikvienam apmeklētājam.
Kāpas sānu daļas nogruvums 

izveidojies erozijas un antropogē-
nās slodzes dēļ.

Aicinām Baltās kāpas apmeklē-
tājus ievērot izvietotos norobežoju-
mus un nestaigāt pa bīstamo zonu!
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Tradīcijas un novitātes 
Saulkrastu vidusskolā 
oktobrī
Lai padarītu mācību 
procesu un skolas dzīvi 
daudzveidīgāku un 
interesantāku, nepārtraukti 
tiek meklēts līdzsvars starp 
tradicionālajiem skolas 
procesiem un iekļaujamajām 
novitātēm.

Jaunajam mācību gadam sākoties, 
tradicionāla kļuvusi patīkamo 
rudens laikapstākļu izmanto-
šana, lai skolēni mācītos citādā 
vidē – mācību ekskursijās. Mūsu 
1. klašu skolēni savās pirmajās 
skolas ekskursijās apmeklēja gan 
centru „Zinoo Cēsis” un piedalī-
jās gaisa raķešu gatavošanā, gan 
Rīgas Zooloģisko dārzu, gan iepa-
zina keramiķa darbu „Cepļos” pie 
 Ingrīdas Žagatas. Citas sākum-
skolas klases devās uz Tērvetes 
dabas parku, uz Lāču maiznīcu, 
kur pamēģināja maiznieka arodu. 
Pamatskolas klases izvēlējās do-
ties gan uz Rūjienu un paviesoties 
saldējuma rūpnīcā, gan Kurzemi, 
kur novēroja sikspārņu gatavoša-
nos ziemas guļai, gan patstāvīgi 
iepazina Ogri ar fotoorientēša-
nos, gan stiprināja klases saliedē-
tību „Ūdensputnos”. Vidus skolēni 
iepazina dabas daudzveidību 
 Ķemeru dabas takās. Skolēni 
daudzveidīgi iepazina dzimto 
zemi, tās dabas un kultūras vēr-
tības, kā arī guva priekšstatu par 
dažādām profesijām.

Lai skolēnu dzīve gan skolā, gan 
ārpus tās telpām, kā arī virtuālajā 
vidē būtu droša, 1., 3. un 6. klašu 
skolēni oktobrī tikās ar Valsts un 
Pašvaldības policijas pārstāvjiem 
un diskutēja par drošību, atbildību 
un pienākumiem gan reālajā dzīvē 
skolā, ģimenē, uz ielas un dažādos 
pasākumos, gan par savu identitā-
ti, drošību, atbildību un kritiskās 
domāšanas nepieciešamību, dar-
bojoties virtuālajā vidē.

Par tradīciju Saulkrastu vidus-

skolā ir kļuvusi arī aktīva iesais-
tīšanās sporta un kultūras dzīvē, 
un karjeras pasākumos. Šomēnes 
mūsu skolas 3.a un 4.b klases pie-
dalījās akcijas „Sporto visa klase” 
atklāšanas pasākumā „Arēnā Rīga”, 
bet vidusskolēni piedalījās Pierīgas 
sporta spēlēs Babītē. Pirmklasnie-
ki atklāja teātra sezonu, apmek-
lējot Leļļu teātra izrādi „Koko un 
Riko”, bet 5. klases un vidusskolēni 
apmeklēja koncertprogrammas 
„Mūzika tev” pirmo koncertu. Sko-
lā praktiskas nodarbības un darb-
nīcas vadīja dažādu nozaru pro-
fesionāļi. 7. klases skolēniem bija 
iespēja darboties arhitektu darb-
nīcā projektā „Skolas soma”, 9. un 
12. klases skolēni tikās ar personāla 
atlases speciālisti Ingu Urniku, 
kura iepazīstināja jauniešus ar dar-
ba tirgus pieprasījumu, prasmēm, 
iemaņām un attieksmēm, kas tiek 
novērtētas darba tirgū un palielina 
jauniešu konkurētspēju. 

Tradīcija Saulkrastu vidussko-
lā ir arī vidusskolēnu piedalīšanās 
Kultūras kanona konkursā. Šogad 
mūsu skolu  konkursā pārstāvē-
ja  12. klases skolēni: Elīza Ozola 
un Tomass Sergejevs. Abiem jau-
niešiem kultūra ir tuva un pazīs-
tama, tādēļ grūtības nesagādāja 
mājas darbs – svarīgāko kultūras 

notikumu atlase projektam „Sko-
las soma”. Abu jauniešu dedzīgais 
stāstījums, zināšanas, spēja disku-
tēt, kā arī no sirds dziedātā dzies-
ma palīdzēja iegūt 1. vietu Kultūras 
kanona konkursā Vidzemē. Paldies 
skolasbiedriem, kuri aizpildīja an-
ketas un tā palīdzēja jauniešiem 
rast argumentus savam stāstīju-
mam. Interesanti, ka visā valstī 
sabalsojas jauniešu uzskati par to, 
ko viņi vēlas pieredzēt „Skolas so-
mas” pasākumos. Pirmajā vietā ir 
jauniestudējums Raiņa lugai „Pūt, 
vējiņi!” Latvijas Nacionālajā teātrī. 
Liela interese arī par fonda „Viegli” 
koncertu un Imanta Ziedoņa mu-
zeju Murjāņos, Raimonda Paula 
mūziku, rudzu maizes cepšanu. 
Tomass dzied korī „Anima”, tādēļ 
kā īpašu vērtību mūsu jaunieši 
izcēla kora koncertprogrammu 
„Saknes”, kas godina Vidzemes lī-
biešu atstāto mantojumu. 

Novitātes šajā mācību gadā ir 
Saulkrastu vidusskolas iesaistīša-
nās vairākos ilgstošos starptautis-
kos projektos. Mēs priecājamies, 
ka mūsu skola tika izvēlēta dalībai 
Debašu līderu skolā un par 9. kla-
ses skolēniem Dārtu Petruņko un 
Ričardu Pēslu, kuriem ir iespēja 
apgūt debašu prasmes, argumen-
tāciju, publisko runu, mediju 

 pratību, ievadu ekonomikā un po-
litikā un mācīšanos starptautiskā 
vidē. Debašu līderu skola veicinā-
jusi vietējā debašu kluba izveidi, 
ko vada paši 9. klases skolēni.

Saulkrastu vidusskola ir ap-
stiprināta arī trīs starptautiskos 
projektos, kuros plānota skolēnu 
un skolotāju apmaiņas program-
ma. 5.–7. klases skolēniem būs 
iespēja piedalīties „ERASMUS+” 
projektā – „Z paaudze skolā”, kas 
notiks starp Saulkrastu vidus-
skolu un Atēnu Montesori skolu. 
Projekta mērķi ir veidot skolu 
starptautisko sadarbību, iepazīt 
kultūru, kā arī lietot konceptu 
„mācīšanās darot” Z paaudzes 
skolēniem. 8., 9. klases skolēni 
piedalīsies „NordPlus” projektā – 
„Zaļā klase”, kurā plānota skolēnu 
apmaiņa starp Saulkrastu vidus-
skolu (Latvija) un Sonkajarvi vi-
dusskolas „Lyseotie” pamatskolu 
(Somija). Projekta pamatideja ir 
izmantot abu pilsētu vides un 
dabas potenciālu – Somijas mežu 
un Latvijas jūru. Mežs un jūra 
būtu ne tikai stundu tēma, bet 
arī mācību vide „zaļajā klasē”. Pe-
dagogiem kopā ar ieinteresētiem 

skolēniem būs iespēja līdzdarbo-
ties „ERASMUS+” stratēģiskās 
partnerības projektā – „STEM 
laboratorija skolā kā inovatīva 
metode”. STEM (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathe-
matics) mācību priekšmeti – tā 
ir novatoriska pieeja izglītībai, 
kas nodarbojas ar indivīdu moti-
vāciju un piesaisti inženierzināt-
nēm, matemātikai, tehnoloģijām 
un zinātnei. Viens no sadarbības 
partneriem būs zinātnes un iz-
glītības iestāde Romā, kur notiks 
mācības par STEM laboratoriju 
izveidi skolā.

Novēlam gan skolai, gan skolē-
niem, gan pedagogu kolektīvam 
un atbalsta personālam pareizi 
sadalīt un izmantot fiziskos un 
garīgos resursus, lai izdotos ne 
tikai labi sākt šajā mācību gadā, 
bet arī veiksmīgi sasniegt finišu! 
Visiem interesentiem atgādinām, 
ka skolā notiekošajam var sekot 
Saulkrastu vidusskolas mājaslapā 
www.saulkrastuvsk.lv, sadaļā „Ka-
lendārais plāns”. 

Ivonna Ungure un Marina Skļara, 
Saulkrastu vidusskola

Turpinās skaistā kopkoru tradīcija
Mēs kā sapnī mītam zemes tvaikā
Kas mēs bijām, kas mēs būsim laikā?
Neviens nezin, un tas laimo mūs
Kas mēs esam, to mums zināt būs.

(Auseklis)
Šīs Ausekļa dzejas rindas ik ga-
dus ar lepnumu skandē jaunra-
des dziesmu konkursa „Kas mēs 
bijām, būsim, esam” iniciato-
re, diriģente Māra Skride. Kopš 
2005.  gada, godinot novadnieku 
Ausekli, ar nepacietību uz gaidīta-
jiem ikgadējiem mūzikas svētkiem 
13. oktobrī Alojā pulcējās Latvijas 
mūzikas skolu kori, arī Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) koris. Šajā dienā 
mūsu kora klases audzēkņi ar mār-
tiņrozēm piemiņas brīdī Limba žos 
godināja Baumaņu Kārli, kā arī ie-
pazina Sudraba muzeja kolekciju 
un atjaunotās pilsdrupas.

Koncertā skanēja šī gada kon-
kursam iesūtītās jauno autoru 

latviešu tautasdziesmu apdares. 
Žūrijas komisijā darbojās kom-
ponisti: Selga Mence, Ēriks Ešen-
valds un diriģente Māra Skride. 

Klausītāji, koru dalībnieki un 
diriģenti uzklausīja žūrijas ko-
misijas vērtējumu par jaunrades 
dziesmu veiksmēm un neveiks-
mēm, kopkoris sumināja visus jau-
nos autorus un viņu pedagogus. 
Šī gada kompozīcijas konkursa 
uzvarētājs ir Jāzepa Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskolas audzēknis 
Dāvis Balodis, kurš bija apdarinā-
jis latviešu tautasdziesmu „Kas tie 
tādi, kas dziedāja” ar devīzi „Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm”.

Kopkorī ar prieku dziedāja arī 
mūsu kora klases audzēkņi sko-
lotājas Ināras Freimanes un kon-
certmeistares Beatas Gekas vadī-
bā. Priecēja arī jaunie, krāsainie 
koristu koncerttērpi. Tika atska-
ņota iepriekšējā gadā uzvarējusī 

latviešu tautasdziesma Kristapa 
Lāsas apdarē „Vai priedīte, vai 
eglīte”, Annas Veismanes dzies-
ma „Tu lasi”, Ēvalda Siliņa apdarē 
„Lai darīju, ko darīju”, Veras Bori-
sovas radītā latviešu tautasdzies-
mas „Bumbur’ Jānis bumburēja” 
apdare, kā arī nākamajos skolēnu 
dziesmu un deju svētkos iekļautā 
Selgas Mences dziesma „Saulīte”.

Ar lielu sirsnību ik gadu jaunie 
dziedātāji skandē J. Vītola „Uz 
skolu”, tautā pazīstamo un varbūt 
nedaudz nepelnīti par maz atska-
ņoto „Dar’ man, tēvis, pastaliņas”.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas kora klase gaidīs 
jaunus audzēkņus, kuri vēlētos 
pievienoties mūsu kolektīvam un 
turpināt skaisto kopkoru tradīci-
ju Alojā.

Ināra Freimane, 
VJMMS kora klases vadītāja

Debašu līderu skolā – 9. klases skolēni Dārta Petruņko, Ričards Pēsla un 
sociālo zinību skolotāja Marina Skļara. Foto: no M. Skļaras foto arhīva

12. klases skolēni Elīza Ozola, Tomass Sergejevs un literatūras skolotāja 
Inese Ābola Latvijas Kultūras kanona konkursā. Foto: no Latvijas 
Kultūras kanona foto arhīva

VJMMS kora klases audzēkņi ar skolotāju Ināru Freimani Alojas koru 
konkursā – festivālā. Foto: J. Grabčiks
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Ikdienas un  svētku brīži  Zvejniekciema vidusskolā 
Oktobrī Zvejniekciema 
vidusskolas skolēni un 
skolotāji priecājās par krāsu 
spēlēm koku lapotnēs un 
vasarīgi siltajām dienām, kā arī 
piedalījās dažādos pasākumos. 

5. oktobrī Zvejniekciema vidus-
skolā bija īpaša noskaņa, jo no 
paša rīta skolā tika sagaidītas šīs 
dienas īpašās zvaigznes – skolotāji.

Šī gada Skolotāju dienas tēma 
bija „Holivuda”. Skolotājus  skolas 
vestibilā sagaidīja 10. un 11. klases 
skolēni, kuri sveica savus gara ap-
gaismotājus ar maziem, asiem, bet 
mīļiem kaktusiņiem. Vidusskolē-
ni palīdzēja pedagogiem nokļūt 
līdz savam kabinetam, ejot pa sar-
kano paklāju un izejot cauri koši 
rotātiem goda vārtiem – ziedu 
arkai.  Pēc tam pedagogi turpināja 
savu Zvaigžņu ceļu uz skolotāju 
istabu,  kur notika pasākuma in-
teresantākā un sarežģītākā daļa.

Pirmajā stundā, kamēr vecā-
ko klašu  skolēni iejutās skolotā-
ju ādā, pedagogi piedalījās foto 
orientēšanās spēlē un pēc šīs akti-
vitātes, kurā bija jāatmin slavena 
Holivudas aktiera vārds un uz-
vārds,  atpūtās, baudot 11. klases 
pašceptos kēksiņus un kafiju. Tā 
kā orientēšanās spēlē visi skolo-

tāji demonstrēja izcilas zināšanas, 
viņi tika apbalvoti ar diplomu.

Arī  turpmākajā dienas daļā 
bija pozitīvas emocijas, jo skolo-
tāji un skolēni izmantoja iespēju 
fotografēties pie ziedu arkas, kā 
arī skolēni klasēs un individuāli 
sveica savus pedagogus, kuri ik-
dienā iedvesmo sasniegt vairāk. 

Aicinājumam „Uzdrīksties uz-
varēt!” atsaucās arī vienpadsmit  
Zvejniekciema vidusskolas 10. un 
11. klases skolēni, kuri  15. oktobrī 
devās uz Rīgu, lai piedalītos uzņē-
mējdarbības konferencē jaunie-
šiem. Konferenci rīkoja Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra 
un Latvijas lielākā izglītības orga-
nizācija „Junior Achievement Lat-
via” ar mērķi iedrošināt jauniešus 
pievērsties uzņēmējdarbībai, at-
tīstīt viņos prasmi un uzņēmību 
īstenot savas biznesa idejas un 
veiksmīgi īstenot mārketinga ak-
tivitātes.

Šī gada konferences tēma bija 
„Biznesā kā sportā!” Pasākumu 
interesanti un atraktīvi vadīja pa-
zīstamais mākslinieks Renārs Zel-
tiņš.  Konferencē jaunieši varēja 
iegūt informāciju par biznesa vei-
došanu – investīciju piesaisti, at-
balstu savam biznesam, iespējām 
apgūt uzņēmējdarbības izglītību, 

apmeklējot iestāžu, uzņēmumu 
un augstskolu stendus. Bija arī in-
teraktīvas nodarbes – iespēja digi-
tāli izveidot zemes virsmu, pieda-
līties aptaujā par darba tiesībām 
un spēlēt dažādas izzinošas spēles.

Izzinošus un asprātīgus uzde-
vumus Zvejniekciema vidusskolā 
1. novembrī veica astoņas Pierīgas 
novadu skolu 3. klašu komandas, 
kuras sacentās alternatīvajā olim-
piādē „Erudīts 2018”. Šogad olim-
piādes tēma bija „Latvijai 100”, 

tādēļ skolu komandas atbildēja 
uz dažādiem jautājumiem par 
Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, eko-
nomiku, mākslām, kā arī veica 
praktiskus uzdevumus. Priecē-
ja, ka trešklasnieki demonstrēja 
pamatīgas zināšanas par savu 
tēvzemi. Pasākuma dalībniekus 
un viņu pedagogus Zvejniekcie-
ma vidusskolā sveica sākumsko-
las skolotāja un šīs olimpiādes 
organizētāja Jolanta Liniņa, kā 
arī  Pierīgas Izglī tības, kultūras un 

sporta pārvaldes galvenā speciā-
liste Erita  Rutkovska. 

Olimpiādes noslēgumā iegu-
vēji bija visi skolēni, jo prieku 
sagādāja ne tikai saņemtie dip-
lomi, balvas un komandas foto, 
kas pasākumā tika ievietots bil-
žu rāmītī, bet arī uzzinātais un 
pieredzētais, kopā darbojoties. 
Gandarījums par skolēnu sasnie-
gumiem bija arī pedagogiem, kuri 
ar neatslābstošu uzmanību seko-
ja līdzi trešklasnieku veikumam. 
Pirmās trīs godalgotās vietas ie-
guva Mālpils novada vidusskolas, 
Zvejniekciema vidusskolas un 
Krimuldas vidusskolas komanda. 
Katra godalgotā komanda balvā 
saņēma arī statueti ar gudrības 
simbolu – pūci. Paldies visiem 
olimpiādes dalībniekiem un viņu 
pedagogiem, bet īpaša pateicība 
šī pasākuma rīkotājai un vadītājai 
Jolantai Liniņai! 

Lai gan koki ar krāsaino lapu 
sagšu jau pārklājuši zemi, Zvejniek-
ciema vidusskolā ikdienu un svēt-
ku brīžus priecīgi daudzveidīgos 
toņos turpina iekrāsot skolēnu un 
skolotāju kopīgi paveiktais.

Kate Strupiša (11. klase),  
Anda Alsberga, Valda Tinkusa, 

Zvejniekciema vidusskola

Mācību gadu sākot
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas (VJMMS) 
kolektīvs darbu jaunajā 
mācību gadā uzsācis, ārpus 
ikdienas darbiem dodoties 
izglītojošos braucienos uz Rīgu, 
Valku, Tartu un piedaloties 
dažādās citās mūzikas un 
mākslas aktualitātēs.

Septembrī:
•	 skolā	viesojās	flautiste		Maija	

Kļaviņa un producente Māra Sili-
ņa ar koncertlekciju „Tembru pro-
jekcijas”, bagātīgiem vizuālajiem 
materiāliem	 par	 flautas	 mūzikas	
un instrumentu vēsturi. Skolas 
zālīte – klausītāju pārpilna, kon-
certlekcija – pilnvērtīga. Pateica-
mies par sadarbību Saulkrastu 
kultūras un sporta centram! 
•	 Saulkrastu	 mākslas	 nodaļas	

vecāko kursu audzēkņi devās uz 
Rīgu, kur muzeju praksē, sekojot 
kolorītās gides Diānas Dimzes-
Dimmes stāstījumam, iepazina 
Austrālijas latviešu izcelsmes 
mākslinieka Imanta Tillera per-
sonālizstādi Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā un izstādi „Gobe-
lēnu krāsas. Francija” Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejā. 
•	 skolotāja	Miervalža	Lejas	au-

dzēkņi devās uz Pūtēju orķestru 
koncertu Lielajā ģildē. 
•	 sveicot	 Valsts	 prezidenta	

kundzi Ivetu Vējoni viņas vieso-
šanās dienā Saulkrastu novadā, 
Saulkrastu Sociālās aprūpes mājā 
muzicēja skolotāju Aivas Zauber-
gas un Miervalža Lejas audzēk-
ņi	 –	 Kirils	 Turovs,	 flautu	 duets	
un ansamblis. Par šo uzstāšanos 
saņemtas vissirsnīgākās atsauks-
mes gan no I. Vējones, gan citiem 
klausītājiem. 

•	 Mūzikas	 nodaļu	 audzēkņi	
mūzikas teorijas skolotāju pava-
dībā klausījās jau ierasto koncert-
lekciju sēriju Rīgā, Lielajā ģildē, 
šoreiz – „LeNeSOns un Zosmā-
miņas pasakas.” 

Oktobrī: 
•	 uzņēmām	 ciemos	 kolēģus	

no Ogres Mūzikas skolas. Ciemi-
ņi apskatīja Balto kāpu, Velosipē-
du muzeju, Jūras parku, iepazina 
mūsu Ostas ielas namiņu un aiz-
rautīgās sarunās – pedagoģisko 
mūzikas izglītības dzīvi.
•	 skolotāju	 Aivas	 Zaubergas	

un Miervalža Lejas audzēkņi de-
vās uz kinoteātri „Splendid Pala-
ce”, kur klausījās pūtēju orķestra 
„Rīga” koncertu.
•	 sveicot	 Skolotāju	 dienā,	

VJMMS skolotāju kolektīvs de-
vās pieredzes apmaiņas braucie-
nā uz Valkas Mūzikas skolu un 
Valkas Mākslas skolu, tālāk – uz 
Tartu Nacionālo muzeju Igauni-
jā. Saturs un forma, kādā muzejā 
skatītājiem tiek pasniegta ārkār-
tīgi bagātā vēstures, kultūras, di-
zaina, arhitektūras informācija, 
ir apbrīnojami, mūsdienīgi, as-
prātīgi, atmiņā paliekoši. Ieskats 
abu Valkas skolu darbā pierādīja, 
ka problēmu jomas – zemais at-
algojums kultūrizglītībā, peda-
gogu trūkums atsevišķās specia-
litātēs ir aktuāls gan Saulkrastos, 
gan Valkā. Prieks, ka kolēģiem 
labāk veicies ar telpu nodroši-
nājumu  – Valkas Mākslas skola 
darbojas renovētā ēkā, kuras 

senajai daļai veidota plaša un 
moderna piebūve, pilnībā integ-
rējot seno daļu jaunajā. Mūzi-
kas izglītība ir pietiekams klašu 
skaits un plaša zāle koncertiem. 
Interesanti, ka abās skolās izglī-
tību iegūst arī Igaunijas pilsētas 
Valgas bērni, ienesot radošajā 
vidē ne tikai citu valodu, bet arī 
neierastākus krāsu un kompozī-
ciju salikumus. Par šo braucienu 
un pieredzes apmaiņas iespēju 
pateicamies Saulkrastu novada 
domei!
•	 kora	 klases	 audzēkņi	 devās	

uz ikgadējo koru konkursu  – 
festivālu Alojā. Par to atsevišķi 
„Saulkrastu Domes Ziņās” in-
formē kora klases vadītāja Ināra 
Freimane.

•	 uz	kādreizējo	VJMMS	filiāles	
mājvietu – tagadējo Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolu de-
vās mūzikas izglītības audzēkņi 
 Lāsma Mikilpa-Mikgelba, Luīze 
Rozentāle, Gatis Kalvišs un māks-
las izglītības audzēkņi Eva Bukov-
ska, Zane Babrāne un Aleksandrs 
Geks. Konkursā „Mākslu duets” 
tiek radīti mākslas darbi, ilustrē-
jot mūzikas audzēkņu atskaņo-
tos skaņdarbus. Šogad vislabāk 
veicās	 flautistei,	 skolotājas	 Aivas	
Zaubergas un koncertmeistara 
Anda Bahmaņa audzēknei Luīzei 
Rozentālei. Luīze konkursā starp 
28 jaunajiem mūziķiem ieguva 
2. vietu. 
•	 mākslas	 nodaļas	 audzēkņu	

šīs vasaras Valdemārpils plenēra 
praksē paveiktais bija redzams 
izstādē Saulkrastu bibliotēkā. 
Priecājamies par sadarbību! No-
vembrī izstāde jau aizceļojusi uz 
Skultes bibliotēku.

Radīti arī vairāki mākslas kon-
kursu darbi: 
•	 Latvijas	 Mākslas	 skolu	 au-

dzēkņu darbu konkursam „Pils. 
Sēta. Pilsēta.” Bauskas pilī.
•	 Aizputes	 mākslas	 skolas	 rī-

kotajam konkursam „Dzīve kā 
košums”, ilustrējot pašu izvēlētas 
Mārtiņa Freimaņa dziesmas. 
•	 grafikas	Starptautiskajam	mi

niatūrgrafiku konkursam Panevē-
žā (Lietuva).
•	 Rīgas	 brīvostas	 pārvaldes	

rīkotajam Latvijas mākslas skolu 
audzēkņu zīmējumu konkursam 
„Mana nākotnes osta”. Šajos dar-
bos, protams, iedvesma gūta no 
mūsu Skultes ostas!

Ieva Lazdauska,  
VJMMS direktore

VJMMS skolotāji pie Tartu Nacionālā muzeja. Foto: V. Freimanis

Zvejniekciema vidusskolas 3. klašu komanda un skolotājas. 
Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva 
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Sievas, kuras jau desmit gadus dzied folkloras kopā „Dvīga”, 
pirmo reizi vienotā kolektīvā savas pirmās – Saulkrastu – 
publikas priekšā iznāca Latvijas valsts 90. gadadienas pasākumā 
2008. gada 17. novembrī. Šogad valsts simtgades pasākumā viņas 
sēdēšot skatītāju zālē, bet kopā būšanas desmitgadi tā, lai noskan, 
sola svinēt tepat Saulkrastos decembra sākumā. 

Ko nozīmē „Dvīga”?
Kā jau tas gadu ritumā iegājies, 
katru otrdienas vakaru folkloras 
kopas dalībnieces pulcējas Zvej
niekciema kultūras namā. Pirmās 
uz mēģinājumu atnākušas kopas 
līdere Antra Deniškāne, Anita 
Ašmane un Gaida Haritone – do
mubiedres kopš „Dvīgas” dibinā
šanas laikiem. 

Parasti mēģinājums sākas ar 
balss ievingrināšanu, šoreiz – ar 
atmiņām par folkloras kopas no
saukuma izcelsmi. 

„Tas ir sens literārs vārds, kas 
apzīmē „aizvēju, drošu patvēru
mu”, kur vietējie ļaudis, kad jūrā 
plosījusies neganta auka, jutušies 
drošībā. „Sarakstā, kad domājām 
kopas nosaukumu, bija vairāki 
vārdi, bet palikām pie „dvīgas”. 
Šķiet, pirmā šo vārdu skaļi pa
teica Ināra Pečaka,” teic Antra 
 Deniškāne. 

„Kad sanācām kopā un sākām 
dziedāt, patiešām bija sajūta, ka 
tas, ko mēs darām, ir īsts patvē
rums prātam un dvēselei, jo aug
stākajam punktam tuvojās strau
jais „trekno” gadu dzīves skrējiens 
un katrs to izjutām dažādi,” atce
ras Anita Ašmane. 

„Toreiz patvērumu meklējām 
senajās latviskajās tradīcijās bal
stītās dziesmās, sajūtās, ko mek
lējām gadskārtu ieražās, dziesmās 
par jūru, savās domās par ģimeni 
un māju, par vietu, kur dzīvojam. 
Tas bija vienotā gaisma, kas mūs 
visas saistīja,” Anitas teikto papil
dina Antra. 

Jau pēc dažiem mēnešiem 
„Dvīga” piedalījās folkloras kopu 
skatē, bet nākamā gada vasarā  – 
starptautiskajā folkloras festivā
lā „Baltica”, kura tematika bija 
„ Zīmes”.

Svārstāmies ap skaitli „13”
„Kopš esam kopā, dažas dziedātā
jas ir nākušas klāt no jauna, dažas 
kopu pametušas, jo dzīve ir dzīve. 
Pašā sākumā bijām desmit, tad 
vēl kāda atnāca, kāda aizgāja… 
Pareizākais laikam būtu palikt pie 
skaitļa „13”. Tas visprecīzāk apzī
mē dalībnieku skaitu,” saka Gaida 
Haritone. Savukārt Anita Ašma
ne atgādina citus „Dvīgai” svarī
gus ciparus, piemēram, pašlaik 
šeit dzied piecas skolotājas, divas 
ārstes, divas tēlotājmākslinieces, 
vairākas grāmatvedes un viena 
skolniece.

Ar Vidzemes līvu 
mantojumu fonā
Folkloras kopa „Dvīga”, pateico
ties saviem atbalstītājiem, uzstā
jas skaistos, tumši zilos Vidzemes 
lībiešu tautastērpos. Rotas un 
apavus, ieklausoties speciālistu 
padomos, piepalīdzot draugiem 
un tuviniekiem, darinājušas  pašas 

kopas dalībnieces. Skaistie līvu 
tautastērpi atbilstoši senajām tra
dīcijām piegriezti un šūti seno tēr
pu darbnīcā „Peles taka”. Tā sauk
tais arheoloģiskais tautastērps 
radīts, balstoties tieši uz 13.  gad
simta Vidzemes lībiešu vēsturisko 
mantojumu.

„Dvīgas” vadītāja Anita Deniš
kāne atzīst, ka tērpi drīzāk at
raduši kopas dalībnieces nevis 
otrādi. „Protams, bija izvēle – uz
stāties strīpainos brunčos ar au
bēm galvā, taču sapratām, ka šeit, 
jūras krastā, arī tagadējā Zvej
niekciemā un Saulkrastos, izsenis 
dzīvojuši Vidzemes lībieši. Lai arī 
Lielā Ziemeļu kara un mēra laikā 
18. gadsimta sākumā daudz kas 
no šī slāņa aizgāja bojā, tomēr 
līvu pēdas saglabājuši vietvārdi – 
Aģes upe un māju vārdi „Čorkas” 
un „Pidas”.”

„Lai gan dziedam arī līvu 
dziesmas, mums, protams, nav 
līvu sakņu, taču kopā ar mums 
dzied sievas ar ļoti dziļām šejie
nes saknēm – Anita Līduma, Ini
ta Pečaka, pati Antra, arī Daiga 
Zande, kura kādu laiku dziedāja 
ar mums kopā, un gan jau vēl 
kāda no tagadējām vai bijušajām 
kopas dalībniecēm,” saka Anita 
Ašmane. Vēl viņa piebilst, ka par 
šo tēmu kopas dalībnieces do
mājušas, gatavojot programmu 
„Mantojums” 2015. gada starp
tautiskajam folkloras festivālam 
„Baltica”. „Toreiz ievērojām, ka 
mūsu sievas – Anita Līduma un 
Iveta Pečaka – runā vietējā skul
tenieku dialektā un īpatnēji, ar 
norautajām galotnēm, kā runā 
Duntē. Pirms festivāla devāmies 
ekspedīcijā pa piekrasti un mek
lējām senos māju nosaukumus, 
kuros noteikti bija saglabājies 
līvu mantojums. Duntē atra
dām vecu zvejnieku sievu, Roņu 
Laimu, kuras stāsti veido mūsu 
programmu.”

Galvenais – nebaidīties 
atvērt muti
Gan Antra, gan Anita un Gaida 
uzsver: „Dvīgas” dalībnieces vie
no tradicionālā dziedāšana un 
muzicēšana. „Tā pievelk arī cilvē
kus, kuri grib būt ar mums kopā 
ne tikai kā pasākumu dalībnieki 
vai skatītāji. Ja man kāds zvana 
un prasa: vai es drīkstu atnākt pie 
jums kopā padziedāt, atbildu, ka 
ne tikai drīkst, bet to vajag darīt 
un beigt šaubīties par savām spē
jām. Ja cilvēks ir piezvanījis, viņš 
jau ir pierādījis, ka noteikti drīkst 
nākt un dziedāt.” 

Protams, „Dvīgā” ir dalīb
nieces, kuras bērnībā mācījušās 
mūziku: Anita, Iveta, Mārīte ir 
beigušas Vidzemes jūrmalas Mū
zikas un mākslas skolu. Taču, lai 
darbotos folkloras kopā, svarīgā

ka par muzikālo izglītību ir vēlme 
nākt un dziedāt, precīzāk – pats 
svarīgākais ir uzdrošināties atvērt 
muti,” saka Antra Deniškāne.

Ko mums dod folklora?
Vaicāta, ko modernajā pasaulē 
folklora nozīmē Saulkrastu sie
vām, kas jau desmit gadus dar
bojas „Dvīgā”, Antra Deniškāne 
atbild, ka tā ir dalība situāciju 
mākslā. 

„Protams, mēs ejam uz ska
tuves, bet folklora nav skatuves 
māksla. Folklora vislabāk dzīvo 
nesamākslotā vidē. Tas atklājas 
gadskārtu rituālos: Lieldienās, 
Līgo svētkos, Meteņos, Mārtiņos, 
ziemas saulgriežu svētkos, kad 
mums visapkārt ir cilvēki. 

Lai uzrunātu uz svētkiem sa
nākušos, ir jābūt sagatavotām. 
To palīdz izdarīt mūsu zināša

nas, kas tajā vai citā reizē jādara, 
kādas tradīcijas tieši nāk mums 
līdzi no pagātnes. Mēs zinām, 
kas šādās reizēs jādara, bet mūsu 
zināšanām par tautas tradīcijām 
ir jābūt plašākām par dažām ro
taļām, dejām, anekdotēm, stās
tiem un mīklām. Jāizjūt situācija, 
lai to, ko gribi pateikt, noskan
dētu laikā un vietā un pievērstu 
apkārtējo uzmanību. No malas 
var šķist, ka viss šādās folkloras 
kopas iznākšanas reizēs notiek it 
kā nejauši. Patiesībā izmantojam 
visu mūsu desmit gados uzkrāto 
pieredzi, īsto vārdu īstajā brīdī, 
lai mūs saprastu. Tradīcijām, 
protams, ir normas, bet tās ir ie
spējams mainīt. 

Un, pats svarīgākais – māco
ties folkloru jeb tautas gudrību, 
mācāmies arī viena no otras. 
Šādi mijiedarbojoties, dažreiz 
pēc mēģinājuma uz mājām aiz
ejam vairāk atpūtušās nekā 
pirms kopā sanākšanas – dziedot 
esam gan izlādējušās, gan uzlā
dējušās vienlaikus. Kad uzstāja
mies publikas priekšā, tad gan 
vairāk savu enerģiju atdodam, 
jo mūsdienu skatītāju ar kaut 
ko ir grūti pārsteigt. Taču mums 
tas izdodas gan ar trāpīgiem 

tekstiem, gan ar veidu, kā uz
runājam cilvēkus, un vienā brī
dī saprotam – skatītājs ir mūsu 
pusē,” saka Antra.

Kura dziesma ir mūsējā?
„Dvīgas” dalībnieces satiekas vis
maz reizi nedēļā. Mēģinājums 
parasti sākas ar balsu iesildīšanu, 
tad seko instrumentu apguve un 
jaunu dziesmu mācīšanās. 

„Kad dziesma ir atnākusi, pa
mēģinām, vai tā ir mūsējā vai nav. 
Parasti dziesma atnāk to „pataus
tot”, dažreiz pat pārkāpjot pašām 
sev pāri, un beigās viss iznāk la
bāk, nekā bija domāts. Dažreiz 
protams ir tā, ka saprotam – tur 
nekas nesanāks, jo tā dziesma nav 
mūsējā, un skatāmies tālāk,” stās
ta Anita Ašmane. 

Atklājot, kā veidojas folklo
ras kopas dziesmu kamols, Ani
ta Deniškāne uzsver, ka vairāk 
uzmanības tiek pievērsts Vidze
mes melodijām, uz kurām droši 
var paļauties. Ja dziedātāja ir no 
cita Latvijas reģiona, piemēram, 
Kurzemes, tad viņa var atļauties 
dziedāt tā, kā tajā pusē pieņemts. 
Katrai folkloras kopas dalībniecei 
taču ir savas saknes, ko tā vien
kārši atmest nevar. 

Un vēl par dziedamajām dzies
mām: kopas vadītāja Antra atzīst, 
ka tās ir kulturāli daudzveidīgas. 

„Šeit, piejūrā, mēs sevi par tī
riem līvu mantiniekiem uzskatīt 
nevaram; nav iespējams iztikt 
arī tikai ar 19. gadsimta folklo
ru. To ietekmējusi arī Saulkrastu 
vēsturiskā vide, kad toreizējos 
Saulkrastos bija zvejnieku un 
strādnieku gals – Zvejniekciems 
un smalkais Neibādes gals ar at
pūtniekiem. Tā arī esam palikuši 
pa vidu, dodot savu ieguldījumu 
gan jaunākajam, gan senajam 

folkloras slānim. Pat tērpi mums, 
modernajiem cilvēkiem, ir seni; 
tos atradām, meklējot dziļāk, 
nevis vienkārši paņemot daudz 
jaunāku laiku svītrainus brunčus 
un aubes. Galvenais, ko meklējam 
mēģinājumos un uz skatuves – 
stabilus atbalsta punktus, lai ne
sāktu runāt par to, ko nezinām,” 
viņa uzsver. 

Gadskārtu riti 
un sievas mūžs
Lai labāk saprastu, kādēļ projek
tam „Dvīga” ir jau desmit gadi, 

 vispirms jāparaugās uz tās vadī
tāju, diplomētu pedagoģi Antru 
Deniškāni, kura bērnībā, nevie
na nemudināta, pieteicās vietējā 
mūzikas skolā Zvejniekciema vi
dusskolā, kur viņa mācījās spēlēt 
akordeonu. Vēlāk Antra ir dziedā
jusi operas korī, bet viņu vienmēr 
ir interesējis uzzināt, kā dziedāts 
senāk, kādēļ tieši tā un ne citādi 
skan senas tautas melodijas un 
vai to var atkārtot. „Turklāt man 
patīk mācīt citiem dziedāt un aiz
raut cilvēkus ar dziedāšanu,” viņa 
piebilst, uzsverot, ka laika gaitā 
aizraušanās ar folkloru kļūst dzī
vesveids. 

Tad kopā ar domubiedriem 
Saulkrastos sākusies gadskār
tu tradīciju apgūšana. „Tas bija 
impulss, kas mūs visas ievilka 
folkloras pasaulē. Sākās ar Zie
massvētkiem, tad nāca Meteņi, 
Lieldienas, Līgo svētki un tad 
jau Mārtiņi, līdztekus moderna
jās tradīcijās balstīti notikumi, 
piemēram, Luču svētki. Turklāt 
gadskārtu ieražas aptver visu 
Latvi jas teritoriju. Un, ja nav sta
bilu vietējo tradīciju, tad gadskār
tu ieražas ir viens no vaļiem, uz 
kā balstīties. Vēl viena vadlīnija 
ir sievietes dzīve mūža garumā. 
Uzstāšanās reizēs, kad par to 
tiek runāts, „Dvīga” aicina jaunās 

māmiņas, tiek dziedātas šūpuļa, 
rotaļu un vakara dziesmas. Tad 
kopā ar folkloras kopas sievām 
ir arī viņu bērni un mazbērni, 
un tas gan esot pašsaprotami, jo 
ģimeniskums ir vērtība, kas rāda 
tautas gudrību. 

Trešā lieta ir vērtības, kuras 
piejūras sievas godā, runājot par 
to, kāda ir laba dzīve jūras kāpu 
maliņā. Dziedot folkloras kopā, 
ātri vien kļūst skaidrs, ka visas 
senās dziesmas ir personiskas, ar 
kodiem no latviešu tautasdzies
mām.

Jubilejā tiksimies 
ar draugiem
Tuvojas „Dvīgas” jubilejas pasā
kums un 1. decembrī uz Saulkras
tiem ir aicināti folkloras kopas 
draugi no visas Latvijas. „Pašas 
jau arī visu Latviju esam izbrau
kājušas: no Valkas līdz Tilžai, bi
jušas Kurzemē, Zemgalē. Mums 
ir draugi Dobelē, Olainē, Piltenē. 
Salacgrīvā katru gadu februārī 
notiek masku tradīciju festivāls. 
Arī uz to mēs katru gadu brau
cam. Mēs cenšamies būt tur, kur 
mūs aicina, un aicinām ciemos 
citus,” stāsta Gaida Haritone.

„Latvijas novadi ir dažādi, un 
tikpat dažādas ir to dziesmas, 
tērpi un tradīcijas. Tādēļ arī mēs 

Saulkrastos gribam redzēt folklo
ras kopas ne tikai no Vidzemes, 
bet arī no Kurzemes, Latgales 
un Zemgales, patiesībā – savējos. 
Tādēļ katru gadu augusta pē
dējā sestdienā kopš 2011. gada, 
Saulkrastos notiek folkloras kopu 
festivāls „Pa saulei”. Festivāls 
sākas ar meistardarbnīcām rīta 
pusē. Tajās mūsu draugi stāsta 
par uguns kuršanas tradīcijām, 
mācāmies līvu dejas un tradicio
nālo dziedāšanu. Tad kopīgām 
pusdienām seko koncerti visā 
pilsētā. Tādās reizēs noteikti at
ceramies arī sociālo māju. Noslē
gums parasti ir deviņos vakarā pie 
ugunskura jūras malā, jo mūsu 
pasākums ir vienā laikā ar Senās 
uguns nakti. Jūras krastā notieko
šais ir no seniem laikiem atnācis 
nakts un saules rituāls, kurā iede
ras dziesmas ar stipriem vārdiem. 
Turklāt gadu no gada Senā uguns 
nakts kļūst arvien populārāka,” 
atzīst Anita Ašmane.

„Ar daudziem kolektīviem 
mums ir izveidojušās tīri perso
niskas saites. Un tad jau, aicinot 
draugus uz jubileju, mēs zinām, 
ka būs tā, kā skan,” liekot sarunai 
punktu un gatavojoties izvingri
nāt balsis, saka „Dvīgas” dāmas. 

Ģirts Kondrāts

„Dvīga” – drošs patvērums

Folklora iet rokrokā ar latviešu tautasdziesmās iekodēto gudrību, 
uzsverot ģimeniskuma nozīmi un kopā būšanas jēgu. 

„Dvīga” līvu 13. gadsimta tautastērpos.

Jau septiņus gadus tiek rīkots folkloras festivāls „Pa saulei”, kas pulcē kuplu dalībnieku skaitu. 
Folkloras kopas uzstājas vairākās vietās, arī Saulkrastu Sociālajā mājā.

„Pa saulei” dalībnieki, muzicējot Baltajā kāpā.

Dziedot folkloras 
kopā, ātri vien kļūst 

skaidrs, ka visas senās 
dziesmas ir personiskas, 

ar kodiem no latviešu 
tautasdziesmām.
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Saulkrastu novada pirmā jauniešu foruma 
„Solis augšup” kopsavilkums 
28. septembrī Saulkrastu 
novada domes zālē pulcējās 
Saulkrastu novada jaunieši 
vecumā no 13 gadiem, lai kopā 
ar pieredzējušiem neformālās 
izglītības vadītājiem jaunatnes 
jomā un novada lēmuma 
pieņēmējiem apspriestu 
Saulkrastu novada un jaunatnes 
jomas turpmāko attīstību. 

Jauniešiem bija iespēja izteikt 
savu viedokli, diskutēt ar dažādu 
jomu speciālistiem, lēmuma pie-
ņēmējiem par pašreizējo situāci-
ju novadā, kā arī radoši ģenerēt 
dažādas jaunas un interesantas 
idejas, kas palīdzētu uzlabot viņu 
dzīves kvalitāti, attīstīt dažādas 
jomas, lai tās būtu interesantas 
gan pašiem jauniešiem, gan pārē-
jiem iedzīvotājiem, justies piede-
rīgiem savam novadam un veici-
nātu vēlmi atgriezties dzīvot savā 
novadā arī pastāvīgi. 

„Jauniešu mājai” forums pa-

līdzēja saprast savus turpmākos 
darbības un attīstības virzienus 
darbā ar jaunatni, ņemot vērā tās 
intereses un vajadzības.

Apkopojot Saulkrastu nova-
da pirmā jauniešu foruma „Solis 
augšup!” rezultātus, no 2019. gada 
Saulkrastu pašvaldības iestāde „Jau-
niešu māja” par saviem primārajiem 
darbības virzieniem ir noteikusi:

1. Mācības un pašizaugsmes 
treniņus pusaudžiem un jaunie-
šiem:

Piedāvāt dažādu vecumgrupu 
jauniešiem dažādas neformālās 
izglītības mācības un treniņus par 
aktuālām tēmām.

Mērķis – ar neformālās izglītības 
metodēm attīstīt un veicināt jau-
niešu pašizaugsmi, dažādas kom-
petences, zināšanas un prasmes.

Dažas jauniešus ieinteresēju-
šās jomas foruma laikā:
•	 uzņēmējdarbība;
•	 veselīgs	dzīvesveids;
•	 zero waste;

•	 arhitektūra;
•	 pavārmāksla/kulinārija;
•	 sociālo	tīklu	izmantošana;
•	 fotomāksla/fotografēšana;
•	 burāšana;
•	 fitnesa	nodarbības	jauniešiem;
•	 finanšu	pratība.
2. Brīvprātīgā darba pakāpe-

nisku ieviešanu:
Mērķis – popularizējot brīv-

prātīgo darbu jauniešu vidū, vei-
cināt jauniešu aktivitāti un iesais-
ti sabiedriskajos procesos.

Sadarbojoties ar citām pašval-
dības iestādēm, organizācijām un 
vietējiem uzņēmumiem, popula-
rizēt brīvprātīgo darbu kā iespēju 
jauniešiem iegūt jaunu un daudz-
veidīgu pieredzi, jaunas zināšanas, 
prasmes, jaunus un noderīgus 
kontaktus, veikt darbus sabiedrī-
bas labā, uzlabojot vidi sev apkārt. 

Jauniešu izteiktās vēlmes foru-
mā: 
•	 brīvprātīgais	 darbs,	 piemē-

ram, dzīvnieku patversmē;

•	 gidu	 pakalpojumi,	 sadarbo-
joties ar TIC.

3. Informācijas aprites uzla-
bošanu:

Mērķis – izveidot visiem jau-
niešiem pieejamu informācijas 
platformu par jauniešiem pieeja-
majām iespējām un aktualitātēm 
Saulkrastu novadā.

Meklēt veidus, kā izplatīt jaunie-
šiem aktuālo informāciju viņiem 
ieinteresējošā un uzrunājošā for-
mātā, veicinot jauniešu interesi par 
viņiem pieejamajām iespējām un 
Saulkrastu novada aktualitātēm. 

Iespējamie darbības soļi:
•	 noskaidrot	 un	 apkopot	 jau-

niešiem aktuālākos informācijas 
ieguves avotus (kur un kā jaunieši 
iegūst informāciju, kur un kādā 
veidā viņi labprāt iegūtu informā-
ciju, utt.);
•	 informācijas,	 aktualitāšu	

kampaņas;
•	 „Jauniešu	māja”	kā	koordina-

tors starp pašvaldības iestādēm;

•	 Iestādes,	 kas	 veic	 darbu	 ar	
jauniešiem un pārstāv jauniešu 
intereses, reizi nedēļā iesūta ak-
tuālo informāciju par jauniešiem 
plānotajām aktualitātēm, pasā-
kumiem utt;
•	 „Jauniešu	 māja”	 apkopo	 in-

formāciju un ievieto to izveidota-
jā platformā.

Aicinām sadarboties to 
Saulkrastu novada uzņēmējus, 
kuriem ir interese uzzināt jau-
niešu izteikto viedokli un idejas 
uzņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstībai Saulkrastu novadā! 

Intereses gadījumā lūdzam sa-
zināties ar „Jauniešu māju” pa tāl-
runi 29445270 (vadītāja Ingūna 
Feldmane) vai rakstot uz e-pastu 
jauniesumaja@saulkrasti.lv.

Tikai mums visiem kopā ir ie-
spēja veidot un attīstīt mūsu no-
vadu!

Ingūna Feldmane, Simona Putniņa, 
„Jauniešu māja”

Izglītojoša un radoša 
brīvlaika nedēļa 
„Jauniešu mājā”
Rudens brīvdienas „Jauniešu 
māja” bērnus, pusaudžus un 
jauniešus aicināja pavadīt 
aktīvi, radoši un izglītojoši. 
Visu nedēļu bērniem un 
jauniešiem bija iespēja 
apmeklēt dažādas tematiskas 
nodarbības un darbnīcas, ko 
vadīja gan „Jauniešu mājas” 
darbinieki, gan speciālisti no 
malas. 

Šoreiz tika akcentēta bērnu un 
jauniešu izglītošana par mūsdie-
nu aktuālāko tēmu un ikdienu – 
internetu, tā lietošanu, drošību 
un daudzveidīgajām izmantoša-
nas iespējām. Sadarbojoties ar 
Latvijas Drošāka interneta centru 
(drossinternets.lv), notika inter-
aktīva nodarbība par drošību in-
ternetā, ko vadīja drossinternets.
lv vēstnese un Saulkrastu novada 
bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare. 

Iepazinām arī video pasauli  – 
mācījāmies analizēt video popu-
lārākajā vietnē youtube.com; kopā 
ar radošu jaunieti Artūru Gruguli 
apguvām video filmēšanas un 
montēšanas pamatprasmes, lai 

iedvesmotos un varētu veidot sa-
vus video. 

Par tradīciju jau kļuvusi ra-
došo darbnīcu rīkošana „Jaunie-
šu mājā” bērniem, šoreiz veltīta 
Helovīnu svētkiem. Bērniem bija 
iespēja izgatavot personalizētu 
cepuri svētku vakaram gan pašu 
vajadzībām, gan kā aksesuāru vai 
dekoru, kā arī izpausties un iz-
grebt savu ķirbi, kas jau rotā „Jau-
niešu mājas” skatlogu. 

Bērniem ļoti patīk gatavot ēst, 
tādēļ izmēģinājām roku veselīga 
uztura meistarklasēs un impro-
vizētās pavāru sacensībās. Sagata-
votos gardumus paši vērtējām un 
baudījām.

Praktiskajā nodarbībā „Emoci-
ju kokteilis” iepazinām emocijas. 
Interaktīvā spēlē noskaidrojām 
savas rakstura un temperamenta 
iezīmes. 

Lietainā brīvlaika nedēļa pagāja 
radoši, gardi, jautri un izglītojoši! 

Šobrīd gatavojamies svētku ne-
dēļai par godu Latvijas 100. dzim-
šanas dienai. Sekojiet informācijai, 
nāciet pie mums, būs aizraujoši 
un interesanti!

Zvejniekciema vidusskola 
piedalās Latvijas simtgades 
iniciatīvā „Latvijas skolas soma”

Viena no lielākajām dāvanām 
Latvijas valsts simtgadē ir 
Latvijas Kultūras ministrijas 
administrētā iniciatīva 
„Latvijas skolas soma”, 
kur mērķgrupa ir ikviens 
Latvijas skolēns neatkarīgi no 
vecuma, tautības un reliģiskās 
piederības. 

Tā ir mācību procesa sastāvdaļa, 
kas neaizstāj, bet papildina taga-
dējās, skolās notiekošās mācību 
un audzināšanas aktivitātes, to 
norisēm ir jābūt tieši saistītām ar 
mācību un audzināšanas darba 
saturu.

Arī Zvejniekciema vidusskola 
piedalās šajā iniciatīvā, un mācī-
bu gada pirmajos mēnešos 52 sko-
las skolēni ir guvuši prieku un 
gandarījumu, gaidot savas valsts 
dzimšanas dienu.

Septembrī deviņi labākie sko-
las skolēni devās uz „Latvijas sko-
las somas” atklāšanas pasākumu 

„Arēnā Rīga”, kur piedalījās ra-
došajās darbnīcās un apmeklēja 
koncertu „100 Latvijas stāsti 100 
minūtēs”. Koncerts ietvēra vēstī-
jumu par Latvijas kultūru, vēsturi, 
tradīcijām un vērtībām mūsdienu 
skatījumā, uzsverot nepiecieša-
mību ikvienam nepārtraukti augt 
un veidot mūsu valsts nākotni. 
Pasākumā piedalījās 6000 skolēni 
no 119 Latvijas novadiem.

Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni neslēpj savu sajūsmu par 
šo pasākumu.

„Es pirmo reizi biju „Arēnā 
Rīga un nekad mūžā neesmu re-
dzējusi skaistāku koncertu par šo! 
Esmu laimīga!” tā 7. klases skol-
niece.

„Esmu priecīgs, ka esmu skolas 
labāko skolēnu skaitā un man bija 
šī iespēja piedalīties atklāšanas 
pasākumā. Tas iedvesmo mācī-
ties,” secinājis 6. klases skolnieks.

Iniciatīvā „Latvijas skolas 
soma” oktobrī 1. un 2.a klase 

apmeklēja Latvijas Leļļu teātra 
izrādi „Emīls un Berlīnes zēni”. 
Skolēni, skatoties izrādi, atgriezās 
pasaulē, kurā viss ir iespējams, 
kur nepazīst nekādus „stāvokļus 
sabiedrībā”, kur ir citi, nerakstīti 
likumi, kuru pamatā ir īsta drau-
dzība, godīgums, uzticēšanās un 
drosme, bet nav vietas ļaunprā-
tīgai viltībai, nodevībai, vājumam 
un ļaunumam.

„Šo leļļu teātra izrādi Latvija 
mums dāvināja savā simt gadu 
dzimšanas dienā! Paldies Latvi-
jai!” saka 2. klases skolēni.

Bet 1. klases skolēni novēl: „Lai 
Latvija dzīvo vēl simts triljonus 
gadus!” un saka paldies „Latvijas 
skolas somai” par „Emīla teātri”!

Abu klašu skolēni dāvanā par 
šo lielisko iespēju apmeklēt „Emī-
la teātri” uzzīmēja zīmējumus un 
veidoja aprakstus.

Sigita Kliedere, 
Zvejniekciema vidusskola

Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Veselīga uztura meistarklase. No kreisās: Annija Kate Luriņa, 
Gusts Karlsons, Keita Melānija Briede, Henrijs Klētnieks. 
Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva
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Krāsainais oktobris „Rūķītī”
Oktobris pie mums iesākās 
ar zīļu vākšanu. No 2. līdz 
14. oktobrim vecāki kopā 
ar bērniem lasīja zīles, ko 
15. oktobrī nesa uz bērnudārzu. 
Kopā savācām 1664 kg zīles, 
kas tālāk „devās” uz Līgatnes 
dabas parku. Visvairāk 
zīles – 198 kg – sagādāja grupa 
„Pienenīte”. 

5. oktobrī svinējām Skolotāju 
dienu. Pārsteigumu savām sko-
lotājām bija sagādājis bērnu an-
samblis, nodziedot speciāli šim 
sarīkojumam sagatavotu dziesmu 
„Lai skan!” 

12. oktobrī ar izrādi „Sapņu 
kuģis” bērnudārzā viesojās leļļu 
teātris. 22. oktobrī bērniem bija 
iespēja noskatīties leļļu teātra iz-
rādi „Sprīdītis”. 24. oktobrī „Rū-
ķītī” ciemojās klauni Oki-Doki 
un Pipo. Ak, cik daudz interesan-
ta šeit varēja redzēt! Arī bērni tika 
aicināti kopā ar klauniem izpildīt 
dažādus trikus. Izrādē piedalījās 

arī žurkas, pundurtrusis Pūka un 
suns – mazais Pipariņš.

Bērnudārza skolotājām radās 
ideja izveidot skolotāju teātri un 
iestudēt nelielu pasaku, ko rādīt 
bērniem. Šī ideja tika veiksmīgi 
īstenota, un jau 31. oktobrī uz iz-
rādi „Labi sēņu māmiņai” tika ai-

cināti gan bērni, gan bērnudārza 
personāls. Bērniem ļoti patika šī 
izrāde. Paldies skolotājām, kuras 
piedalījās, un ceram uz jaunām 
skolotāju izrādēm.

Lita Nusberga,  
PII „Rūķītis”

Drošs ceļš uz skolu
Nemanot paskrējuši pirmie 
zinību mēneši un rudens 
brīvlaiks skolās. Saulkrastu 
pašvaldības policijas darbinieki 
kopā ar pirmklasniekiem 
atkārtoja drošības jautājumus, 
īpašu uzmanību vēršot uz 
ceļu satiksmes noteikumu 
ievērošanu, atstarotāju 
lietošanas nozīmi, uzvedību 
uz ielas un skolā. Aktuāla 
tēma sarunā bija savstarpējās 
attiecības un cieņa vienam pret 
otru.

Pie Saulkrastu vidusskolas un Zvej-
niekciema vidusskolas pirmās kla-
ses skolniekiem viesojās Saulkrastu 
pašvaldības policijas administratī-
vās nodaļas vecākā inspektore dar-
bā ar nepilngadīgajiem Evita Teice, 
kura pārbaudīja pirmklasnieku līdz 
šim apgūtās zināšanas par drošību 
un aktualizēja tēmu par savstarpē-
jām attiecībām skolā, uz ielas un 
mājās. Inspektore pievērsa uzma-
nību iekšējo kārtības noteikumu 

ievērošanas svarīgumam skolā, lai 
pasargātu sevi un skolasbiedrus no 
nelaimes gadījumiem.

Pašvaldības policija katram 
pirmklasniekam dāvināja sporta 
maisiņu-atstarotāju ar īpašnieka 
vārdu uz tā.

  Pašvaldības policija aicina arī 
skolēnu vecākus vēlreiz pārrunāt 

drošības jautājumus. Lai bērns 
skolā un ārpus mācībām justos 
drošs, pašvaldības policija iesaka 
vecākiem kopā ar bērniem izstrā-
dāt rīcības principus visdažādā-
kajām dzīves situācijām. 

  
Helēna Brūna, 

Saulkrastu Pašvaldības policija

E. Teice ar Saulkrastu vidusskolas pirmklasniekiem. Foto: no Saulkrastu 
Pašvaldības policijas arhīva

Trīs jaukas dienas 
Minsterē
Septembra beigās Saulkrastu lī-
nijdeju grupa „Sunbeach” devās 
ciemoties un koncertēt uz Vāci-
jas pilsētu Minsteri. 

Trijās dienās bija gan sirsnī-
gas tikšanās ar draugiem, gan 
lielisks koncerts ar dziesmām 
un dejām, gan iespēja iepazīt 

pilsētas apskates objektus. Gru-
pas dalībnieces ir gandarītas un 
priecīgas par šo braucienu, un 
saka lielu paldies Minsteres lī-
nijdeju grupai „Balzams”, kā arī 
visiem pārējiem, kuri rīkoja vies-
mīlīgo uzņemšanu. Uz redzēša-
nos citugad!

Pašvaldības policijas paveiktais oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
60  izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 11 per-
sonas, astoņas personas nogā-
dātas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai, divas per-
sonas – savā dzīvesvietā un viena 
persona  – Valsts policijas Ceļu 
policijas darbiniekiem.

Uzrakstīti 50 administratīvā 

pārkāpuma protokoli, 21 proto-
kols par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, četri protokoli par 
teritorijas vai piegulošās teritori-
jas nesakopšanu, viens protokols 
par alkoholisko dzērienu lietoša-
nu sabiedriskā vietā, 23 protokoli 
par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
viens protokols par smēķēšanas 
ierobežojumu neievērošanu.

Uzsāktas 32 administratīvā 

pārkāpuma lietvedības – par lī-
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas istabas dzīvnieku labturī-
bas noteikumu neievērošanu, par 
teritorijas nesakopšanu, par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa-
šuma.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu Pašvaldības policija

Īstenoti divi VKKF 
atbalstītie mērķprogrammu 
projekti: iegādāta grafikas 
sietspiede un flīģelis
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā (VJMMS) īstenoti 
divi Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstītie mērķprogram-
mu projekti: „Aprīkojums grafi-
kas darbiem Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā” un 
„Flīģeļa iegāde Saulkrastu novada 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai”. Grafikas darbiem 
par 1000 EUR iegādāta A2 formā-
ta grafikas spiede ar zobrata vilcē-
ju grafikas darbu (linogriezumu, 
kokgriezumu, kartondrukas u.c.) 
novilkumu veidošanai. Ar grafi-
kas tehnikām strādā vecāko kursu 
audzēkņi skolotāja Anša Butnora 
vadībā. Grafikas spiede uzstādīta 

Saulkrastu mākslas nodaļas tel-
pās Raiņa ielā 8.

Mūzikas izglītībai par 5566 
EUR (tai skaitā 4000 EUR – 
VKKF finansējums, 1566 EUR – 
Saulkrastu pašvaldības finansē-
jums)	 iegādāts	restaurēts	flīģelis,	
kas būs lielisks papildinājums 
pašreizējam mūzikas instrumen-
tu klāstam, nodrošinot jaunā 
kvalitātē gan ikdienas mācību 
stundu darbu, gan koncertus un 
ieskaites visu mūzikas nodaļu 
audzēkņiem. Flīģelis šobrīd uz-
stādīts VJMMS telpās Ostas ielā 
15, bet turpmāk plānots VJMMS 
jaunajām telpām Saulkrastos, 
Smilšu ielā 7.

Aicinām atbalstīt un 
piedalīties Ziemassvētku 
labdarības akcijā!
Saulkrastu Sociālais dienests 
aicina atbalstīt akciju „Gaišus 
Ziemassvētkus”, lai kopā ar 
pašvaldību radītu Saulkrastu 
Sociālā dienesta klientiem – 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm, 1. grupas invalīdiem, 
bērniem bāreņiem, vientuļiem 
pensionāriem, pansionāta 
iemītniekiem un arī daudzbērnu 
ģimeņu bērniem – līksmus un 
gaišus Ziemassvētkus. 

Lūdzam uzņēmējus un citus inte-
resentus atbalstīt šo pasākumu ar 

naudas ziedojumiem vai ar pašu 
ražojumiem līdz 10. decembrim. 

Par atbalstu akcijai lūdzam 
ziņot pa tālruni 67142510 vai 
20217167 vai Saulkrastu domes 
108. kabinetā. Mūsu konts zie-
dojumiem: Saulkrastu novada 
dome, reģ. nr. 90000068680, 
„Swedbank”, konta nr. LV17HA-
BA0551028797653, ar norādi 
 „Akci jai „Gaišus Ziemassvētkus””. 
Ceram uz jūsu atsaucību! 

Kristīne Mozga, 
Saulkrastu Sociālā dienesta vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestādei 
„Rūķītis” jauna vadītāja
Saulkrastu novada domes 
novembra sēdē deputāti 
vienbalsīgi pieņēma 
lēmumu par pašvaldības 
izglītības iestādes 
„Rūķītis” vadītāju iecelt 
Janu Bukovsku. 

J. Bukovskai ir augstākā pedago-
ģiskā izglītība, un pašlaik viņa 
turpina izglītības apguvi maģistra 
studiju programmā „Organizāci-
ju vadība”. J. Bukovska „Rūķītī” 
strādā jau deviņus gadus, no ku-
riem pēdējos trīs bijusi vadītājas 

vietniece izglītības jomā. Darbu 
jaunajā amatā J. Bukovska uzsāks, 
līdzko tiks saņemts Izglītības un 
zinātnes ministrijas saskaņojums.

PII „Rūķīti” šogad apmek-
lē 253  bērni, par kuriem rūpējas 
59 darbinieki.

PII „Rūķītis” AICINA DARBĀ 
medicīnas māsu. 

Lūdzam pieteikties pa tālruni 20382811 vai rakstot 
uz e-pastu bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv, 

vai arī klātienē Stirnu ielā 23.

Bērnudārza personāls izrādes „Labi sēņu māmiņai” lomās. 
Foto: S. Straume

Līnijdeju grupas „Sunbeach” dalībnieces.
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Apceļo Latviju, izbraucot ar autobusu un 
vilcienu Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus
Sagaidot Latvijas simtgadi, 
Autotransporta direkcija aicina 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
izmantot sabiedrisko 
transportu – autobusu vai 
vilcienu – un doties apceļot 
Latviju, izbraucot septiņus 
Latvijas valstiskuma 
veidošanās ceļus: Līvu, Jēkaba, 
Brīvības, Baltijas, Daugavas, 
Gaismas un Māras ceļu. 

Ceļi ved pa sabiedriskā transporta 
maršrutiem, un, tos izbraucot, var 
apskatīt gan vēsturiski nozīmīgās 
vietas un objektus, gan dzirdēt 
stāstus par personībām un noti-
kumiem, kas sekmējuši valsts dibi-
nāšanu un nacionālās identitātes 
veidošanos. Plašāka informācija par 
maršrutiem „Latvijas valstiskuma 
veidošanās ceļi” pieejama asoci-

ācijas „Lauku ceļotājs” mājaslapā 
www.celotajs.lv/lv/c/brand/lv100.

Asociācija „Lauku ceļotājs” ir 
izstrādājusi septiņus maršrutus – 
Latvijas valstiskuma veidošanās 
ceļus, kurus aicinām iepazīt, iz-
pētīt, atrast sevi interesējošo, 
izplānot braucienu un doties uz 
autobusa vai vilciena pieturu.

Latvijas valstiskuma veidošanās 
ceļu kartē ir ļoti daudz interesan-
tu vietu, kurās piestāt. Piemēram, 
Andreja Pumpura muzeja apmek-
lējums Lielvārdē tieši valsts simt-
gades priekšvakarā būs patrio-
tisku noskaņu raisošs pasākums. 
Nepieciešams izvēlēties Daugavas 
ceļa maršrutu un ieplānot brau-
cienu uz Lielvārdi ar sabiedrisko 
transportu – autobusu vai vilcie-
nu. Auto busa braukšanas biļete 
maršrutā Rīga–Lielvārde maksā 

2,55 eiro, bet vilciena biļete – 1,90 
eiro vienā virzienā. Daudzbērnu 
ģimenēm ar „3+ Ģimenes karti” ir 
50% atlaide no brauciena biļetes 
pilnas cenas, bet daudzbērnu ģi-
menes skolēniem un studentiem – 
90% atlaide.

Braukšana ar autobusu vai vil-
cienu ir lētāka nekā brauciens ar 
automašīnu. Braucot ar sabied-
risko transportu, nav jākoncen-
trējas uz ceļu un automašīnas 
vadīšanu, tādēļ iespējams izbau-
dīt krāšņās Latvijas ainavas. Īpaši 
izdevīgi doties tūrisma braucienos 
ir daudzbērnu ģimenēm, jo „3+ 
Ģimenes karte” sniedz lielas atlai-
des braucienu biļetēm, bet valsts 
svētkos, piemēram, 18. novembrī, 
daudzbērnu ģimenes sabiedris-
kajā transportā varēs braukt bez 
maksas.

Saulkrastieši iegūst vairākas 
„Baltic Sun Cup” sacensību medaļas
13. oktobrī Saulkrastu sporta 
centrā notika „Vidzemes Karatē 
kluba” rīkotais bērnu karatē 
čempionāts „Baltic Sun Cup 
2018” sportistiem iesācējiem 
vai ar nelielu sacensību 
pieredzi vecumā no 6 līdz 11 
gadiem. 

Galvenais šo sacensību mērķis 
bija iepazīstināt jaunos sportis-
tus ar sacensību atmosfēru un 
to norisi, sacensību pieredzi un, 
protams, sacensties par medaļām. 

Pavisam šajā bērnu čempionā-
tā piedalījās 164 sportisti no 11 ka-
ratē klubiem. „Vidzemes Karatē 
klubu” pārstāvēja 30 jaunie spor-
tisti no Saulkrastiem, Raganas, 
Siguldas, Valmieras un Alojas. 

Visi sportisti piedalījās vairā-
kās cīņās un, neskatoties uz to, 
ka gandrīz visiem tās bija pirmās 
sacensības, mūsu klubam izdevās 
izcīnīt vairākas medaļas. Medaļas 
arī jaunajiem Saulkrastu kara-
tistiem – Markusam Balulim un 
Gustavam Patrikam Paideram. 
Abi zēni šajās sacensībās izcīnīja 
godalgoto trešo vietu! Pavisam 
tuvu medaļai bija arī saulkrastie-
tis Raivo Lelis, kurš pēc vairākām 
spraigām cīņām ieguva augsto 
piekto vietu.

Kopvērtējumā ar piecām zel-
ta, divām sudraba, četrām bron-
zas medaļām „Vidzemes Karatē 
klubs” ir augstajā otrajā vietā! 

 Uzslava arī sportistiem, kuri me-
daļas šoreiz neieguva, taču sacen-
tās drosmīgi un neatlaidīgi!

Liels paldies Saulkrastu nova-
da pašvaldībai, Saulkrastu sporta 
centram un Latvijas Karatē fede-

rācijai par sadarbību, atbalstu un 
palīdzību šī turnīra rīkošanā!

Tiekamies nākamgad Saulkras-
tos „Baltic Sun Cup 2019”!

„Vidzemes Karatē klubs”

Notikušas „Orientēšanās 
sacensības „Saulkrastu balva 
2018” un „Kāpas kausi 2018””
Svētdien, 28. oktobrī 
Saulkrastu novadā „Pļevnu” 
apkārtnē notika orientēšanās 
sacensības „Saulkrastu balva 
2018” un „Kāpas kausi 2018”. 

22 vecuma un meistarības gru-
pām tika saplānotas 14 dažādas 
distances no 1,6 km līdz 10,3 km. 
„SV8” un „SV10” grupām distances 
bija marķētas ar lenti, un kontrol-
punkti atradās uz tās. Garākā dis-
tance bija pietiekami sarežģīta, un 
ne visiem tā bija pa spēkam dažviet 
diezgan stipri pielijušajos purvos.

Sacensībās piedalījās 123 dalīb-
nieki, puse bija bērni un jaunieši 
(60 dalībnieki „SV8–SV14” grupās), 
sacensībās piedalījās 10 saulkras-
tieši, savās grupās labākos rezul-
tātus uzrādīja un balvas saņēma: 
„S8” Lauma Grava, „S10” Līga Gra-
va, „S12” Sindija Ozolniece, „S14” 
Endija Ozolniece (pirmā vieta), 
„V10” Kārlis Strazdiņš, „V14”  Jurģis 
Strazdiņš (otrā vieta) un pirmā vie-
ta „Open 1” grupā Laimai Vosai. 

„Saulkrastu balvas 2018” ģime-
ņu vērtējumā lielo balvu (kompa-
sa maciņu, „Moscow” kompasu 
un „Sportident” karti) ieguva 
Ozolnieku ģimene. Visi rezultāti 
mājaslapā www.kapaok.lv.

Projekta īstenošanas laikā 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem 
notiek mācības orientēšanās 

iema ņu apguvē. Pirmās nodar-
bības notika novembra sākumā, 
nākamās – 19. un 25. novembrī. 
Mācības var būt arī individuālas. 
Interesentiem lūgums sazināties 
pa tālruni 29104320 (Tamāra) vai 
28923343 (Ainārs).

Projektu finansiāli atbalsta 
Saulkrastu novada dome. Projek-
tā tika iegādāti „LIDER” materiāli 
jaunas orientēšanās kartes saga-
tavošanai, uzmērīts apvidus un 
digitalizēta karte, kā arī sagata-
vota jauna, kvalitatīva orientēša-
nās karte, ko iespējams izmantot 
orientēšanās mācībām un sacen-
sību rīkošanai.

Rentgena kabineta 
darba laiks novembrī

Pirmdiena 
19. novembris      –
26. novembris 9.00–14.00

Otrdiena
13. novembris 9.00–16.00
20. novembris 9.00–16.00
27. novembris 9.00–16.00

Trešdiena
14. novembris 10.00–15.00

21. novembris 9.00–14.00
28. novembris 9.00–16.00

Ceturtdiena
15. novembris 9.00–16.00
22. novembris 9.00–16.00
29. novembris 12.00–17.00

Piektdiena
16. novembris 10.00–15.00
23. novembris 9.00–16.00
30. novembris 9.00–16.00

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. Steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkts darbojas visu diennakti. 

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: Ierodoties vizītē, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments – 
pase vai personas apliecība (eID) 
PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLRUNI 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      27. novembris 14.00–17.00
Kardiologs 14. novembris 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 15., 22., 29. novembris 13.30–16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE 26. novembris 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc pieraksta –
Neirologs Ainārs VECVAGARS 16., 30. novembris 11.00–16.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE 16., 23. novembris 8.30–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, ceturtdiena
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena

piektdiena
14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.00
Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa tālruni 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Saulkrastu slimnīcā pieejami jauni pakalpojumi 
Ingūna Meldere, sertificēta fi-
zioterapeite. Piedāvā fiziote-
rapeita konsultācijas bērniem: 
Bobota terapiju, hendlinga mā-
cību; ārstniecisko un koriģējošo 
vingrošanu; K. Šrotas terapiju 
(3-dimensiālo skoliozes terapiju); 
mīksto audu tehnikas. Pieaugu-
šajiem: kustību un balsta sistē-
mas darbības uzlabošanai, sāpju 
mazināšanai; ārstniecisko un 
koriģējošo vingrošanu (musku-
latūras disbalansa mazināšanai); 
vingrojumus muskuļu spēka un 
stabilitātes uzlabošanai; fiziote-
rapiju traumatoloģijā, pēctrau-

mu periodā; mājas vingrojumu 
kompleksa izstrādi un mācības 
individuālajās nodarbībās; slinga 
terapiju; kinezioloģisko teipoša-
nu. Pieņemšana – piektdienās no 
plkst. 12.00–18.00.

Maruta Koemeca, fiziotera-
peite. Ieguvusi Rīgas Stradiņa 
universitātes profesionālā ba-
kalaura grādu veselības aprūpē, 
fizioterapeita profesionālo kva-
lifikāciju. Piedāvā: fizioterapeita 
konsultācijas; rekomendācijas par 
ergonomiskām darba un ikdie-
nas pozām; pareizas vingrošanas 
pamatu mācību; manuālās tera-

pijas elementus, izmantojot mīk-
sto audu tehnikas; fizioterapiju 
pieaugušajiem kustību un balsta 
sistēmas darbības uzlabošanai, 
sāpju mazināšanai un darba spēju 
uzlabošanai; fizioterapiju sirds un 
asinsrites saslimšanu gadījumos; 
vingrošanu stājas koriģēšanai sko-
las vecuma bērniem; fizioterapiju 
elpošanas orgānu sistēmas sa-
slimšanas gadījumos skolas vecu-
ma bērniem (pneimonija, pleirīts, 
bronhiālā astma); mājas vingroju-
mu kompleksa izstrādi un mācī-
bas individuālajās nodarbībās.

Informācija pa tālruni 67952700. 

Pirmā vieta „Leonīda Vasiļjeva karatē skolai”, otrā vieta „Vidzemes 
Karatē klubam”, trešā vieta „Ippon.lv”. Foto: no kluba arhīva

Ozolnieku ģimene ar balvu. 
Foto: no domes arhīva
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Saulkrastu novada domes 31. oktobra sēdes Nr. 18 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī-
tis, B. Veide, A. Horsts, M. Kišuro, 
A. Aparjode, S. Ancāne, N. Līcis, 
L.  Vaidere, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, I. Veide.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Kurši” zemes ierīcības projek-
tu.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
jauna īpašuma izveidošanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Bražas 2”, izveidojot jaunu ne-
kustamo īpašumu. Piešķirt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80330010332 adresi: Celtnieku iela 
69, Zvejniekciems, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, nosakot 
zemes lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju ap-
būve. Zemes vienībai ar kadastra 
nr. 80330010334 atstāt adresi „Bra-
žas-2”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosa-
kot zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība.
Apstiprināt SIA „Energoplāns” 
izstrādāto nekustamo īpašumu, 
Rudzu iela 6 un Rudzu iela 8, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. 

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Vecnagliņi”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma „VEF Pabaži 17”, VEF-Paba-
ži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes vienību un to pie-
vienot īpašumam „VEF Pabaži 29”, 
VEF-Pabaži, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kā ceturto ze-
mes vienību nosakot adresi „VEF 
Pabaži 29”, VEF-Pabaži, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā 
Uzsākt lokālplānojuma izstrādi ne-
kustamajā īpašumā „Krasta priedes” 
un „Loči” ar mērķi mainīt Saulkras-
tu novada teritorijas plānojumā 
noteikto plānoto (atļauto) izmanto-
šanu „Savrupmāju apbūves teritori-
ja” (DzS2) uz „Mazstāvu dzīvojamo 
māju apbūves teritorija” (DzM).

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt pašvaldības kompensāciju 
trīs personām par to, ka viņu bērni 
saņem SIA „Pūces skola” pakalpo-
jumu. 

Piešķirt pašvaldības kompensāci-
ju divām personām par to, ka viņu 
bērni apmeklē sertificētas aukles 
pakalpojumu.

Par līguma slēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar termiņu no 
2018.  gada 1. novembra līdz 
2018. gada 30. novembrim ar saim-
nieciskās darbības veicēju, pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju, par pašval-
dības kompensāciju izmaksu.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
projekta „Saviļņojošā Vidzeme” 
īstenošanai
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
4266,00 EUR, lai apmaksātu projekta 
„Vidzemes piekrastes kultūras un da-
bas mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīstībā – 
„Saviļņojošā Vidzeme”” vadošā part-
nera – Carnikavas novada domes rē-
ķinu par projekta vadību 2018. gadā.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
kompensācijām pirmsskolas 
bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniegšanai
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
17  226,00 EUR, lai apmaksātu 
kompensāciju izmaksas 2018. gadā 
Saulkrastu novada pašvaldības 

pirmskolas bērnu vecākiem par 
pakalpojumu, ko bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēja vai privātajā pirms-
skolas izglītības iestādē. 

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
31.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr. SN2/2018 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2018. gada budžetu””.

Par Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” 
vadītāja iecelšanu amatā
Iecelt Saulkrastu pirmsskolas izglī-
tības iestādes vadītāja amatā Janu 
Bukovsku. Lēmums stājas spēkā 
pēc Izglītības un zinātnes ministri-
jas saskaņojuma saņemšanas.

Par pamatlīdzekļu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”
Nodot bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai „Vidzemes zvejnieku biedrī-
ba”, reģ. nr. 40008171197, juridiskā 
adrese: Skultes iela 3, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads: lai-
vu DULKAN RIB 320 ar bilances 
vērtību 1390 EUR, izmantošanas 
termiņš – 10 gadi; laivas dzinēju 
 SUZUKI DF20AL ar bilances vēr-
tību 2938 EUR, izmantošanas ter-
miņš – 5 gadi. Pamatlīdzekļi tiek 
nodoti biedrībai „Vidzemes zvejnie-
ku biedrība”, kamēr tai ir sabiedris-

kā labuma organizācijas statuss, bet 
ne ilgāk par 5 gadiem – laivas dzinē-
jam, ne ilgāk par 10 gadiem – laivai. 

Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktora atbrīvošanu no 
amata
Atbrīvot Arni Rozīti no pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amata ar 
2018. gada 2. novembri.

Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktora pienākumu 
izpildītāja iecelšanu
Uzdot pašvaldības izpilddirek-
toram Aleksandram Ināram Za-
harānam veikt pašvaldības aģen-
tūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amata pie-
nākumus amata vakances laikā no 
2018. gada 3. novembra.
Minētajos domes lēmumos balsojums 
vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzī-
bas regulā noteikto) un sēdes audioie-
raksts pieejams Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks 
trešdien, 28. novembrī plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

2018. gada 27. septembrī   SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Saulkrastos  Nr. SN 13/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. septembra sēdē (prot. Nr. 16/2018§49)

Par grozījumu Saulkrastu novada 
domes 2016. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 
26/2016 „Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu vidusskolas 
un Zvejniekciema vidusskolas 
audzēkņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt šādu grozījumu Saulkras-
tu novada domes 2016. gada 
28. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. SN 26/2016 „Par brauk-
šanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem” (turp-
māk – Noteikumi):

Papildināt Noteikumu otro 
punktu ar jaunu trešo teikumu 
šādā redakcijā: „Ja Izglītības iestā-
des audzēkņa dzīvesvieta ir ārpus 
Saulkrastu novada administratīvās 
teritorijas, braukšanas maksas at-
vieglojumus piemēro braukšanas 
maršrutā, kas ietver Saulkrastu no-
vada teritoriju līdz bērna dzīvesvie-
tai tuvākajai sabiedriskā transporta 
pieturai (ārpus Saulkrastu novada 
administratīvās teritorijas).”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saistošie noteiku-
mi izstrādāti, lai Izglītības iestā-
žu audzēkņiem nodrošinātu no-

kļūšanu no dzīvesvietai tuvākās 
sabiedriskā transporta pieturas 
(ārpus Saulkrastu novada admi-
nistratīvās teritorijas) līdz Izglī-
tības iestādei un profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības no-
darbībām, un atpakaļ.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saulkrastu novada domes 2016. ga-
da 28. decembra saistošie notei-
kumi Nr. SN 26/2016 „Par brauk-
šanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Saulkras-
tu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem” nosaka 
braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā Saulkras-
tu vidusskolas un Zvejniekcie-
ma vidusskolas audzēkņiem, 
taču noteikumi attiecas tikai uz 
Saulkrastu novada administratīvo 
teritoriju, tādēļ audzēkņiem, kuru 
dzīvesvieta ir ārpus Saulkrastu no-
vada, atvieglojumi tiek piemēroti 
daļēji. Lai piemērotu atviegloju-
mus audzēkņiem, kuru dzīvesvie-
ta ir ārpus Saulkrastu novada, ir 
izstrādāti saistošie noteikumi, kas 
nodrošinās nokļūšanu no dzīves-
vietai tuvākās sabiedriskā trans-

porta pieturas (ārpus Saulkrastu 
novada administratīvās teritorijas) 
līdz Izglītības iestādei un profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītības 
nodarbībām, un atpakaļ.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Pašvaldības budžeta 
izdevumi šo noteikumu īsteno-
šanai ir ieplānoti, apstiprinot paš-
valdības 2018. gada budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Saistošie 
noteikumi tiešā veidā neietekmē 
uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu 
novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Institū-
cija, kurā privātpersona var vēr-
sties noteikumu piemērošanā, ir 
Saulkrastu vidusskola, Zvejniek-
ciema vidusskola.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Konsul-
tācijas nav notikušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paziņojums par 
lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumiem 
nekustamajā īpašumā 
„Krasta priedes” un „Loči”
Pamatojoties uz Saulkrastu nova-
da domes 2018. gada 31. oktobra 
lēmumu Nr. 818 (sēdes protokols 
Nr.18/2018§10), ir uzsākta lokālplā-
nojuma izstrāde zemes gabalam 
„Krasta priedes”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, kadastra nr. 80330010760, un   
„Loči”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
nr. 80330010984. Lokālplānojumu 
izstrādes mērķis – mainīt Saulkras-
tu novada teritorijas plānojumā 
noteikto plānoto (atļauto) izmanto-

šanu „Savrupmāju apbūves teritori-
ja” (DzS2) uz „Mazstāvu dzīvojamo 
māju apbūves teritorija” (DzM).

Rakstiskus priekšlikumus un ie-
teikumus lokālplānojuma izstrādei 
iespējams iesniegt Saulkrastu no-
vada domē Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, darba dienās domes darba 
laikā no 2018. gada 19. novembra 
līdz 2019.  gada 10. janvārim. Lo-
kālplānojuma izstrādes vadītā-
ja  – Saulkrastu novada būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālrunis 
67142519).
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17. un 18. novembrī Latvijas 
simtgades svinības Saulkras-
tos
17. novembrī 16.00 Saulkras-
tu domes zālē tiks demonstrēta 
jaunā latviešu spēlfilma „Homo 
novus”. Tā ir viena no LV100 ki-
noprogrammas filmām, kas tiek 
piedāvātas skatītājiem. Ieejas 
maksa – 3 EUR. Biļetes pieeja-
mas – stundu pirms seansa.
„Homo Novus” (no lat. val. „jau-
nais cilvēks”) ir stāsts par jaunu 
un nabadzīgu, bet ambiciozu pro-
vinces mākslinieku Juri Upenāju, 
kurš no laukiem ierodas Rīgā, lai 
iekarotu savu vietu mākslas pa-
saulē. Jau pirmajā vakarā nokļūs-
tot mākslinieku bohēmā un satie-
kot savu mīlestību, Jura pirmie soļi 
Rīgā izvēršas par komisku, reizēm 
aizkustinošu pārpratumu virknē-
jumu. Filma uzņemta pēc rakst-
nieka Anšlava Eglīša tāda paša no-
saukuma romāna motīviem. 
18. novembra pasākumu pro
grammu skatīt 1. lpp.
1. decembrī 15.00 Saulkrastu do-
mes zālē folkloras kopas „Dvīga” 
10 gadu jubilejas koncerts „Gana 
bija laba dzīve jūras maliņā”. 
2. decembrī 15.00 Saules lauku-

mā svētku egles iedegšana kopā ar 
Ziemassvētku vēstnešiem. Aici-
nā ti lieli un mazi, lai kopā ietu 
rotaļās un iedegtu mūsu novada 
košāko rotu – svētku egli. 
9. decembrī 16.00 Saulkras-
tu domes zālē Latvijas spēlfilma 
„Tēvs Nakts”.
15. decembrī no 12.00 Saules 
laukumā mazais Ziemassvētku 
tirdziņš – Latvijā ražotas preces, 
amatnieku darinājumi un kārumi 
jūsu svētku priekam. Pieteikšanās 
anketa tirdzniecībai vietnē www.
saulkrasti.lv no 21. novembra. 

SPORTA AFIŠA
23. novembrī, 7. un 14. de-

cembrī šautriņu mešanas sacen-
sības viesu namā „Aizvēji”.
30. novembrī no 16.00 Saul-
krastu vidusskolas un Zvejniek-
ciema vidusskolas saliedēšanas 
pasākums jauniešiem no 13 gadu 
vecuma Saulkrastu sporta centrā.
1. decembrī 10.00	 florbols:	
SĀC pret Rēzekni Saulkrastu 
sporta centrā.
2. decembrī 10.00 novusa pē-
dējā kārta Saulkrastu sporta cen-
trā.
8. un 9. decembrī no 13.00 
meiteņu Eiropas basketbola līga 
Saulkrastu sporta centrā.
15. decembrī futbola turnīrs 
bērniem Saulkrastu sporta centrā.

22. decembrī 10.00	 florbols:	
SĀC pret Valmiera 2  Saulkrastu 
sporta centrā.
SK „Izaicinājums” rīkotie zolī-
tes mači „Aizvēju/Izaicinājuma 
kauss”: 24. novembrī, 1. de-
cembrī un 8. decembrī viesu 
namā „Aizvēji”.
Papildu informācija vietnē www.
saulkrasti.lv; www.facebook.com/
saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
4. decembrī 13.00 tikšanās 
„Jauniešu mājā”, tēma – „Kā sa-
dzīvot ar osteoporozi”.
Kolektīvi izrāžu apmeklējumi: 
15. decembrī Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātrī izrāde „Mana 
skaistā lēdija”, janvārī Valmieras 
teātrī „104 lappuses par mīlestī-
bu”, 10.  februārī balets „Pie zi-
lās Donavas” Latvijas Nacionālajā 
operā un baletā.
Vairāk informācijas pa tālruni 
26437766.

Pasākumu kalendārs

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

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

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai: 
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3000 eksemplāru.

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

Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Oktobrī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 4 bērni – 3 meitenes un 
1 zēns: Patrīcija, Kate, Agnese, 
Valters.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus, kuriem 
novembrī ir nozīmīga 
jubileja!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Gunārs Prindulis
(23.03.1951.–02.10.2018.);
Ģirts Melbārdis
(14.11.1942.–05.10.2018.);
Marija Timberga
(27.12.1923.–05.10.2018.);
Jānis Bite
(22.05.1948.–10.10.2018.);
Alfrēds Grasmanis
(23.10.1933.–12.10.2018.);
Olita Tarakanova
(28.10.1967.–13.10.2018.);
Mārīte Jaunzeme
(09.02.1947.–14.10.2018.);
Jānis Bricis
(24.11.1940.–15.10.2018.);
Dzidra Ansone
(13.11.1924.–16.10.2018.);
Astrīda Bukovska
(31.07.1944.–20.10.2018.);
Gaida Biruta Osīte
(22.08.1930.–27.10.2018.);
Alfrēds Notkins
(12.11.1955.–29.10.2018.);
Broņislava Černišova
(25.01.1943.–30.10.2018.).

Saulkrastu novada 
bibliotēkā

IZSTĀDES 
•	 Ievas	 Bisnieces	 izšuvumu	
izstāde „Mani krustiņi”.
•	 Grāmatu	 izstāde	 „Ojārs	
Vācietis (1933–1983) joprojām 
uzrunā lielus un mazus”. 
•	 Grāmatu	 izstāde	 „100	grā-
matas Latvijas simtgadei!”
•	 Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	
žūrijas 2018. gada grāmatu 
kolekcija.
•	 Jauno	grāmatu	izstāde.

AKTIVITĀTES
No 12. līdz 17. novembrim 
darba dienās plkst. 10.00 ra-
došās darbnīcas par godu Lat-
vijas simtgadei.
20. novembrī plkst. 10.00 
„Mazo pūčulēnu skolas” iz-
laidums 3 līdz 4 gadus veciem 
bērniem un viņu vecākiem! 
22. novembrī plkst. 10.00 – 
radošās nodarbības lasītveici-
nāšanas projektā „Mūsu mazā 
bibliotēka” 4 līdz 8 gadus ve-
ciem bērniem.
Visu novembri – pirmdienās 
plkst. 10.00 un ceturtdienās 
plkst. 15.00 – datormācības 
iesācējiem „Viena klikšķa at-
tālumā!” 
Visu novembri – bibliotekārās 
stundas „Iepazīsim bibliotēku!” 
Pieteikšanās aktivitātēm pa 
tālruni 67951502; 29625609 
vai e-pastu: saulkrastu.biblio
teka@saulkrasti.lv.

Rīgas starprajonu zvejnieku 
kooperatīvā biedrības 

(SZKB) valde sirsnīgi 
apsveic visus pašreizējos 

un bijušos darbiniekus 
Latvijas 100 gadu jubilejā 
un uzņēmuma 70 gadu 

pastāvēšanā. Novēlam gan 
Saulkrastu iedzīvotājiem, 

gan darbiniekiem veselību, 
laimi un mīlestību! Lai mūsu 

valstī plaukst labklājība!
Rīgas SZKB valde 

Nepieciešama 
palīdzība
Nepieciešams asistents – 
izpalīgs 11 gadus vecam 
zēnam ar invaliditāti 
Saulkrastu vidusskolā. 
Asistentam jābūt kopā ar zēnu 
skolā un jāpiepalīdz ikdienas 
darbos. Darba laiks aptuveni 
no plkst. 8.00–14.00. 
Vairāk informācijas pa 
tālruni 29889669 (Iveta) vai 
26181534 (Sandijs), vai rakstot 
uz e-pastu ivetasvile@inbox.lv.

Saulkrastu kapos 
25. novembrī plkst. 15.00 

Svecīšu vakars.


