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18. novembrī, svinot 
mūsu valsts 100. gada 
dienu, Saulkrastu novada 
dome sumināja labākos 
darba darītājus. 

Šogad apbalvojumus saņēma: 
Saulkrastu vidusskolas skolotā
ja Ināra Strapcāne, Zvejniekcie
ma vidusskolas skolotāja Jolanta 
Lini ņa, Vidzemes jūrmalas Mūzi
kas un mākslas skolas direkto

res vietniece Līga Ķestere un 
klavierspēles skolotāja Tamāra 
Āriņa, jauktā kora „Anima” māks
linieciskā vadītāja un diriģente 
 Laura Leontjeva, „Vidzemes Ka
ratē kluba” prezidents un trene

ris Kaspars Riekstiņš, Saulkrastu 
slimnīcas medicīnas māsa Liesma 
Mortuzāne, Saulkrastu Pašvaldī
bas policijas vecākais inspektors 
Aivars Jasukens, uzņēmējs Gatis 
Zonbergs, „Saulkrastu uzņēmēju 

biedrība” un Saulkrastu tūrisma 
informācijas centra vadītāja Gita 
Memmēna.

Pasākuma fotogaleriju iespē
jams apskatīt vietnē www.saul
krasti.lv.

No kreisās: „Saulkrastu uzņēmēju biedrības” pārstāvis Andris Birzulis, A. Jasukens, L. Mortuzāne, I. Strapcāne, L. Ķestere, G. Memmēna, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
T. Āriņa, J. Liniņa, L. Leontjeva, K. Riekstiņš. Foto: A. KūliņaPriede

Uzņēmēji piedalās un 
atbalsta Ziemassvētku 
egles atklāšanu

Arī šogad, tāpat kā citus 
gadus, „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība” cienāja bērnus 
un vecākus ar saldumiem 
pilsētas Ziemassvētku 
lielās egles iedegšanas 
pasākumā 2. decembrī 
Saules laukumā. 

Saldumu bija tik daudz, ka daļu 
mēs nogādājām arī Saulkrastu so
ciālajā mājā. Izsakām lielu patei
cību par atbalstu uzņēmējiem un 
mecenātiem: Ilzei Samtiņai un 
uzņēmumam SIA „Samtene  74”, 
Mārtiņam Kišuro un kafejnī
cai „Bemberi”, Aivai Aparjodei, 

 Alenam Horstam un uzņēmu
mam SIA „Saulkrastu namsaim
nieks”, Renātei Smetaņinai un 
apģērbu veikalam „Smit22”, 
rūpniecības preču veikalam SIA 
„Lasso”, uzņēmumam SIA „Illu
minato”, Raivim Baltkājam un 
SIA „OctoRebus”, uzņēmumam 
„Neibādes logi”, Andrim Birzulim 
un „Helgas veļas mājai”, uzņēmu
mam SIA „UB Partners”, Brigitai 
Krastiņai, Ilutai Niedrai un fri
zētavai „Trio plus” un kafejnīcai 
„Cietais rieksts”.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Sumināti labākie 

Izdots unikāls lībiešu 
mūzikas albums
Muzikālajā vēstījumā 
apvienotas Kurzemes un 
Vidzemes lībiešu, kā arī tām 
radniecīgu Latvijā dzīvojošo 
tautu melodijas komponistu 
Uģa Prauliņa, Laimas Jansones, 
Edgara Beļicka interpretācijā.

Albumā iekļautajās tautas dzies
mu apdarēs un oriģinālkompo
zīcijās apvienojas kora, tautas 
un pasaules mūzikas elementi. 
JŪRD/SAKNES/ROOTS idejas 
autore ir Saulkrastu jauktā kora 
ANIMA mākslinieciskā vadītāja 
un diriģente Laura Leontjeva.

Ieraksta tapšanā piedalījās 

Saulkrastu jauktais koris ANIMA, 
Uģis Prauliņš (klavieres), Latvīte 
Cirse (kokles), Andris Grunte (bass), 
Mārtiņš Miļevskis (sitamie instru
menti), Leanne Barbo (vargans), 
Andis Klučnieks (flautas, stabules), 
Indulis Cintiņš (vijole), Otto Tra
pāns (vijole), Ivars Brīnums (alts), 
Jānis Rinkulis (čells),Edgars Beļickis 
(klavieres). Kā arī solisti Julgī Stalte, 
Ilona Dzērve, Elīna Ose, Laura Le
ontjeva, Laila Zālīte, Dace Černišo
va, Matīss Tučs, Eduards Plankājs, 
Kārlis Taube, Tomass Sergejevs, 
Valts Ernštreits.

Radošā kolektīva un jauktā kora 
ANIMA veikums ir pieteikts Mūzi

kas ierakstu gada balvai „Zelta 
Mikrofons 2019” kategorijā „Aka
dēmiskās mūzikas albums”. Gaidī
sim rezultātus un turēsim īkšķus 
par mūsējiem! Kompaktdiska pre
zentācijas koncerta videoierakstu 
var noskatīties www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Video”.

Avots: www.parmuziku.lv 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
aiz kura ir kaut kas mīļš,
sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna ir jāatrod…

(K. Skalbe)

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 
Lai izdodas piepildīt visu iecerēto! 

Mīlestību, saticību un labklājību ikvienam – 
laimīgu jauno 2019. gadu!

Saulkrastu novada dome
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Izmaiņas pakalpojumu cenās
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija ir 
apstiprinājusi sadzīves 
atkritumu apglabāšanas tarifu, 
kas stājas spēkā 2019. gada 
1. janvārī, poligonā „Getliņi”. 

Ievērojot Atkritumu apsaimnie
košanas likuma 39. pantā noteik
to kārtību un pašvaldības un SIA 
„ZAAO” savstarpēji noslēgtā līgu
ma nosacījumus, maksa par sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanu 
no 2019. gada 1. janvāra Saulkrastu 
novadā ir 14,06 eiro (plus PVN).

Pakalpojumu cena pieaugs, jo 
palielinās atkritumu apglabāšanas 
tarifs poligonā „Getliņi” un mai
nīta dabas resursu nodokļa (DRN) 
likme. Atbilstoši Atkritumu ap
saimniekošanas likumam maksu 
par sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu veido: sabiedrisko pa
kalpojumu regulatora apstiprinā
tais tarifs par sadzīves atkritumu 
noglabāšanu atkritumu poligonā, 
kas ietver DRN par atkritumu no
glabāšanu, un maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāša
nu, pārkraušanu, uzglabāšanu un 

citas atkritumu apsaimniekotāja 
izmaksas. Poligona tarifs veido 
būtisku daļu no sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanas maksas, tā
dēļ proporcionāli pieaugs arī SIA 
„ZAAO” pakalpojumu izmaksas.

DRN likmes paaugstināšana 
ietekmēs atkritumu apsaimnie
košanas tarifu visās pašvaldībās.

 Ja ir jautājumi un neskaidrības, 
lūdzam sazināties ar SIA „ZAAO” 
Klientu apkalpošanas daļas spe
ciālistiem pa tālruni 64281250.

SIA „ZAAO”

Ielu un ceļu uzturēšana ziemā
Novembrī uzsākta pašvaldībai 
piederošo ielu un ceļu ziemas 
uzturēšana. Brauktuvju 
uzturēšana notiek prioritārā 
secībā saskaņā ar 2010. gada 
9. marta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 224, ievērojot 
autoceļu uzturēšanas klases. 

Saulkrastu novadā visas ielas un 
ceļi ir iedalīti trīs klasēs (B, C un 
D) atbilstoši satiksmes intensi
tātei. B klases brauktuvēs (Rīgas 
iela, Ainažu iela, Tallinas iela, 
Sigul das iela) sniegs jāattīra sešās 
stundās, ja sniega daudzums pa
stāvīgos laika apstākļos ir sasnie
dzis vismaz četrus centimetrus. 
C klases brauktuvēs sniegs jāattī
ra 18 stundās, ja sniega daudzums 
pastāvīgos laika apstākļos ir sa
sniedzis vismaz 10 centimetrus. 
D  klases brauktuvēm šie rādītāji 
netiek normēti, tādēļ šo ielu un 
ceļu uzturēšanu uzsāk uzreiz pēc 
B un C klases darbu pabeigšanas. 
Ielu un ceļu sarakstu ar uzturē
šanas klasēm iespējams apskatīt 
www.saulkrasti.lv→Novads→Ielu 
un ceļu uzturēšana.

Aicinām būt piesardzīgiem un 
par ceļa klātnes stāvokli pārlie

cināties jau no +2 C°, jo, pūšot 
stipram vējam, pastāv satiksmes 
dalībniekiem īpaši bīstamā „mel
nā” ledus veidošanās risks! Šo 
faktu ceļu uzturētājam ir grūti 
konstatēt, jo ledus var veidoties 
noteiktos un nelielos ceļa pos
mos.  Aicinām izvēlēties laika aps
tākļiem atbilstošu ātrumu! 

Pašvaldības ietvju, stāvlauku
mu un pieturvietu kopšanu un 
ikdienas uzturēšanu nodrošina 
uzņēmums SIA „Clean R”, ziemā 
tīrot sniegu un kaisot pretslīdes 
materiālu.

Informācija par ielu un ceļu 
uzturēšanas jautājumiem pa tālr. 
66932595.

Katlumājas 
modernizācija 
ir pabeigta
Novembra beigās pabeigta 
Zvejniekciema katlumājas 
modernizācija, kas tika 
īstenota projektā Nr. 
4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā”. 

Projekta mērķis – veicināt ener
goefektivitāti centralizētajā Zvej
niekciema siltumapgādes sistē
mā, paaugstinot siltumenerģijas 
ražošanas efektivitāti un vietējo 
atjaunojamo energoresursu iz
mantošanu. 

Katlumājā, kas atrodas Bēr
zu alejā 3a, ir uzstādīts šķeldas 

apkures katls ar jaudu 1MW un 
kokskaidu granulu apkures katls 
ar jaudu 0,5 MW. Projekta īsteno
šana centralizētajā siltumapgādē 
veicinājusi jaudas pieaugumu no 
930 kW līdz 1,0 MW. Jaunajās ap
kures iekārtās akmeņogļu vietā 
apkurei turpmāk tiks izmantoti 
atjaunojamie energoresursi. 

Kopējā projekta summa – 364 
815 eiro (ieskaitot PVN), no ku
riem 93 359,20 eiro ir Eiropas Sa
vienības Kohēzijas fonda atbalsts.

Plānotas pārbaudes 
neattīrīto sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņu 
nopludināšanas novēršanai
Ņemot vērā pēdējos mēnešos 
konstatētos gadījumus, kad at
kārtoti no pašu ierīkotajām (de
centralizētajām) kanalizācijas 
sistēmām īpašumos neattīrīti 
komunālie ūdeņi tiek nelegāli 
iepludināti Saulkrastu centrali
zētajā kanalizācijas sistēmā un 
novadīti apkārtējā vidē (melio
rācijas grāvjos), SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” aicina iedzīvo
tājus pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai (kur tas ir 
iespējams) vai izmantot aseniza
tora pakalpojumus. 

Nelegāli iepludinātie neattī

rītie sadzīves kanalizācijas no
tekūdeņi kaitē ne tikai videi  – 
virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitātei, bet arī iedzīvotāju 
veselībai, ja saimniecībā tiek iz
mantots dzeramais ūdens no ur
buma vai akas.

Lai novērstu neattīrīto no
tekūdeņu nopludināšanu, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” sa
darbībā ar Saulkrastu būvvaldi un 
pašvaldības policiju plāno veikt 
pārbaudes.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Ūdenssaimniecības darbi 
notiek vairākos posmos
Kā jau iepriekš ziņots, 
pašvaldībā notiek ūdens 
saimniecības pakalpojumu 
attīstības projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” (projekta 
Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas izbūve, 
kas ietver septiņus posmus. 

Siltie un sausie laika apstākļi ļāvu
ši darbus turpināt novembrī un 
arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 
2018. gadā plānotos darbu apjomus.

Šogad darbi tika sākti pirmajā, 
otrajā un ceturtajā posmā. Šī gada 
decembrī plānots pabeigt ūdens
vada un kanalizācijas sistēmu 
montāžas darbus un atjaunot ielas 
ar grants segumu. Asfalta seguma 
atjaunošana būvdarbu zonā plā
nota atbilstošos klimatiskajos lai
ka apstākļos – 2019. gada pavasarī. 
Līdztekus šī gada decembrī pirma
jā posmā ir uzsākta objekta nodo
šana ekspluatācijā, un plānots, ka 
objekts pilnībā varētu tikt nodots 
ekspluatācijā nākamā janvārī vai 

februārī – tad iedzīvotājiem būs 
iespēja pieslēgties jaunajiem cen
tralizētajiem ūdensapgādes un ka
nalizācijas tīkliem. 

Pirmajā posmā tika izbūvēti 
centralizētie kanalizācijas tīkli 
Liepu, Amatnieku, Zvaigžņu, Jau
nās, Jomas ielās, kā arī centralizē
tā ūdensapgāde Liepu ielā. 

Otrajā posmā darbi notiek 
Upes, Pērļu, Duntes, Melnsila, 
Irbe nāju, Rītupes un Bebru ielās, 
kā arī Jūras un Meža prospektos. 

Ceturtajā posmā darbi no
tiek Kāpu, Inčupes, Miera, Rīgas, 
Paba žu, Mednieku, Kaijas Tīklu, 
Kadiķu, Lašu ielās.

Šī gada decembra sākumā tika 
saņemta būvatļauja piektajam 
posmam, kurā plānots izbūvēt 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklus Avotu, Nometņu, Dīķu un 
Palejas ielās. 

Labiekārtošana būvdarbu vie
tās tiks pabeigta 2019. gada pa
vasarī. Nākamajā gadā plānots 
uzsākt darbus pārējos posmos:  
trešajā, sestajā un septītajā.

Darbi ietver ūdensapgādes un 

kanalizācijas centralizēto tīklu 
un atzaru izbūvi, aku izvietošanu, 
kanalizācijas sūkņu staciju uzstā
dīšanu. Viens no svarīgākajiem 
darbiem ir pieslēgumu atzaru iz
būve līdz īpašumiem. Lai pieslēg
tu īpašumu vienotajam ūdens
saimniecības tīklam, aicinām 
iedzīvotājus rakstīt iesniegumu 
SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Vēršam uzmanību: pieslēdzo
ties pašreizējiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst 
veikt pats īpašnieks vai īpašnie
ka izvēlēts darbu veicējs! Veiktos 
darbus pieņems SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” ražošanas teh
niķis. Būvdarbu izmaksas nosaka 
pieslēguma ierīkošanas vieta īpa
šumā, centralizēto tīklu atrašanās 
vieta uz ielas un apkārtnes reljefs. 
Pieslēdzot kanalizāciju, ir svarīgi, 
lai darbotos pašteces vai būtu ie
spējams izbūvēt spiedvadu.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Aicinām informēt par bojājumiem apgaismes tīklos
Ja ir pamanīti bojājumi vai defekti pašvaldības teritorijā apgaismes 
tīklos, aicinām zvanīt pa tālr. 67951250 vai rakstīt uz e-pastu  
dome@saulkrasti.lv, vietnes www.saulkrasti.lv sadaļā „Jautājumi” vai 
„Ziņot” (atrodamas lapas lejasdaļā)! 

Informējot lūdzam norādīt konkrētu faktu un vietu, lai speciālisti 
varētu operatīvi rīkoties un novērst atklātās nepilnības. 

Ielas, laukumu apgaismes tīklus un satiksmes regulēšanas ierīces 
pašvaldības administratīvajā teritorijā uztur un apsaimnieko SIA 
„Amanda-EA”.
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Projekts „Baudi saulrietu 
visos gadalaikos!” 
ir veiksmīgi noslēdzies
Priecājamies paziņot, ka 
„Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” iniciētais un 
rīkotais projekts „Baudi 
saulrietu visos gadalaikos!” 
ir īstenots! Saulkrastu 
kāpās (lielākoties meža 
daļā) ar skatu uz jūru ir 
uzstādīti 38 jauni soliņi; 
mēs plānojam darbu 
turpināt, jo jau šobrīd 
piesakās jauni mecenāti! 

Soliņus uzstādām, lai mums dā
vātais jūras un kāpu skaistums 
būtu pieejamāks visiem, pie
mēram, arī vecākiem cilvēkiem, 
kuriem bez atpūtas ir grūti veikt 
garus gabalus.

Visiem soliņiem pievienotas 
arī projekta finansētāju un atbal
stītāju plāksnītes.

Izsakām lielu pateicību par 
operatīvu rīcību un atsaucību 
domes pārstāvei Ivetai Jurke
vicai un Paulam Lielmanim, 
arī soliņu izgatavotājai – SIA 
„MMT” un pārstāvim Andrejam 
Petuhovam. 

Taču projektu nebūtu iespē
jams īstenot bez finansiālajiem 
atbalstītājiem un labvēļiem. 
Saulkrastos ir iesākta laba tradī
cija – īstenot ieceres, kurās cieši 
sadarbojas uzņēmēji, sabiedriskas 
organizācijas, iedzīvotāji un paš
valdība. Šādi sadarbojoties, pirms 
gada, Simtgades skvērā tika uz
stādīts Latvijas karogs. Šī tradīcija 
ir jāturpina! 

Šodien mīļi sveicieni: Saul
krastu novada pašvaldībai, Aivas 
Aparjodes ģimenei, Andra Vana
ga ģimenei, Aleksandra Zavoloka 
ģimenei, Kišuro ģimenei un SIA 
„Bemberi maiznīca”, tirdznie
cības namam „Kurši”, viesnīcai 
„Pine Resort”, kāzu portālam un 
žurnālam „Precos.lv”, kafejnīcai 
„Cietais Rieksts”, ceļu būves uzņē
mumam SIA „Gludi LM”, konsul
tāciju uzņēmumam „Ancāns.lv”, 
uzņēmumam „Vaives”, uzņēmu
mam „MMT”, uzņēmumam „Uno 
Group”, uzņēmumam „EASYsup.
lv – noma un tirdzniecība”, SIA 

„UB Partners”, Saulkrastu koktei
ļa dibinātājam Cvaņķim, „Helgas 
veļas mājai”, skaistumkopšanas 
salonam „Klēra & Klēra Lukss 
SPA”, jauku dāmu kompānijai 
„Bīstamās mājsaimnieces”, ceļu 
būves uzņēmumam „Buildim
peks”, Guntara Zonberga pie
miņas vārdā Gatim Zonbergam, 
Alenam Horstam, SIA „Illumi
nato” un SIA „Saulkrastu nam
saimnieks”, atpūtas kompleksam 
„Saulrieti” un villai „Gaida”.

Paldies par iesaisti projektā 
arī Skultes ostas pārvaldei un 
Saulkrastu slimnīcai!

Ja šīs rindas lasa kāds, kurš arī 
gribēja piedalīties, bet nepaspē
ja – droši piesakieties (facebook.
com/saulkrastuuznemeji)! Vēl ir 

dažas vietas, kur iespējams uzstā
dīt soliņu! 

Ir virkne skeptiķu, kas uzska
ta, ka soliņu atrašanās kāpās var 
veicināt atkritumu uzkrāšanos to 
apkārtnē. „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība” cer un tic, ka ar katru 
dienu mūsu sabiedrība kļūst sa
prātīgāka un tolerantāka, tādēļ 
nevēlamies slāpēt labas idejas 
tikai tāpēc, ka kāds varētu soli
ņus vai to apkārtni piegānīt. Mēs 
plānojam iniciēt atkritumu urnu 
uzstādīšanu, lai mūsu kāpas vien
mēr būtu tīras un koptas. Ceram, 
ka soliņiem un to plāksnītēm būs 
ilgs mūžs!

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Turpinās zivju resursu 
aizsardzības darbs 
Turpinot veiksmīgi 
sadarboties ar „Vidzemes 
zvejnieku biedrību” zivju 
resursu aizsardzībā, 
Saulkrastu novada dome 
2018. gadā īstenojusi projektu 
„Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšana 
Saulkrastu novadā”.

Projektā iegādāts tehniskais no
drošinājums: laiva, tās dzinējs un 
kvadracikls apsekošanas reidiem 
jūras piekrastē un upju grīvu te
ritorijās Saulkrastu novadā, lai 
mazinātu nelegālo zvejniecību. 

Iegādātais tehniskais nodrošinā
jums nodots „Vidzemes zvejnieku 
biedrībai” aizsardzības pasākumu 
veikšanai. Kvalitatīvs tehniskais 
aprīkojums būtiski atvieglo darbu 
reidos – tas palīdz operatīvi no
kļūt reidu vietās, ielenkt nelegā
los zvejniekus un veikt kontroles.

2018. gada lašveidīgo zivju lie
guma laikā „Vidzemes zvejnieku 
biedrības” biedri un Vides pār
valdes inspektori regulāri devu
šies kontroles reidos. Tajos no 
Saulkrastu novada upēm un jūras 
izņemti 24 zivju tīkli un murdi, 
viena gumijas laiva un viens že

bērklis. Uzrakstīti trīs adminis
tratīvo pārkāpumu protokoli.

Ja ir aizdomas par maluzvejnie
cību, Valsts vides dienests aicina 
ziņot inspektoriem par iespējamu 
nelikumīgu zivju ieguvi; plašāka 
informācija pieejama interneta 
vietnē http://www.videssos.lv.

Kopējās projekta izmaksas: 
13728,00 eiro, ko pilnībā finansē 
Zivju fonds.

Kad viss sākās 
ar Saulkrastiem
23. novembrī Saulkrastu 
novada bibliotēkā viesojās 
kultūras žurnālists, dzejnieks, 
etīžu teātra „Nerten” aktieris 
un režisors, kino un teātra 
kritiķis Toms Treibergs. Līdz 
šim viņš publicējis divus 
dzejoļu krājumus: „Gaismas 
apstākļi” („Mansards”, 2012) un 
„Drudzis” („Mansards”, 2015). 
Pavisam drīz, iespējams, jau 
nākamajā gadā iznāks autora 
trešā grāmata.

Dzejniekam Saulkrasti ir nozīmī
ga vieta, jo no 2003. līdz 2008. ga
dam viņš vasaras pavadīja šeit, 
kur tika rīkotas skolēnu literārās 
nometnes „Aicinājums”. To rī
kotājs bija latviešu dramaturgs, 
ilggadējs Latvijas Rakstnieku sa
vienības literārais konsultants 

un „Latvijas Dramaturgu ģil
des” vadītājs Dainis Grīnvalds 
(14.04.1950.–02.02.2013.).

Talantīgais dzejnieks T. Trei
bergs, viens no dzejnieka Sergeja 
Timofejeva dzejas krājuma „Rep
likas” atdzejotājiem, pasākumā 
nolasīja dzejoli par vasarnīcu 
kompleksu „Gaisma”, kas atrodas 
Saulkrastos, arī dzejoļus no paša 
grāmatas „Drudzis” un nepubli
cētos dzejoļus.

Ar Saulkrastu vidusskolas sko
lēniem sarunas raisījās par autora 
grāmatām, dzeju, arī nesen aizva
dīto Latvijas simtgadi.

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds un 
Saulkrastu novada pašvaldība.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

„Iesaistieties „Saulkrastu uzņēmēju biedrības” darbā arī jūs!”

Mainīti 
Zvejniekciema pasta 
nodaļas darba laiki
Zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ Saulkrastu 
novada Saulkrastu pagastā 
no 2019. gada 2. janvāra tiek 
mainīts Zvejniekciema pasta 
nodaļas darbības modelis 
un darbalaiks, pielāgojot 
to iedzīvotāju vajadzībām. 
Turpmāk Zvejniekciemā 
visi pasta pakalpojumi katru 
darbdienu no plkst. 13 līdz 
14 tiks nodrošināti līdzšinējā 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā – kultūras nama 
„Zvejniekciems” telpās Atpūtas 
ielā 1b vai arī iedzīvotāji varēs 
izvēlēties tos saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakal
pojumu pieprasījumu Zvejniek
ciema pasta nodaļā, kas „Latvijas 
Pastam” radījuši ikgadējos zau
dējumus 2000 eiro, tiek mainīts 
pasta nodaļas darbības modelis 
un darbalaiks, bet iedzīvotājiem 
arī turpmāk būs ērti pieejami 
visi nepieciešamie pasta pakal
pojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Zvejniekcie
ma pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā iedzīvotājiem būs pieejami 
visi pasta pakalpojumi un arī citi 
pasta pakalpojumi, kurus nodro
šina „Latvijas Pasts”: vienkāršu 
un ierakstītu iekšzemes un pār
robežu vēstuļu korespondences 
saņemšana un nosūtīšana, iekš
zemes un pārrobežu pasta paku 
saņemšana un nosūtīšana, past
marku un aplokšņu iegāde, preses 
izdevumu abonēšana, iemaksas 
„Pasta norēķinu sistēmas” (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmak
sa, komunālo maksājumu un citu 
rēķinu apmaksa, un komercpreču 
iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotā
jam jau šobrīd ir plašas iespējas 
saņemt nepieciešamos pasta pa
kalpojumus arī pie pastnieka tieši 
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta 

dzīvesvietā nodrošina pastkaršu 
un vēstuļu nosūtīšanu, pastmar
ku un aplokšņu iegādi, sūtījumu 
piegādes pieteikšanu mājās, pre
ses izdevumu abonēšanu, naudas 
pārvedumu un pensijas saņemša
nu, komunālo un citu rēķinu ap
maksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību 
Zvejniekciema iedzīvotājiem ie
spējams saņemt arī skaidras nau
das izmaksu no PNS konta. Šo pa
kalpojumu iespējams pieteikt pa 
tālruni 27892759, 67008001 vai 
27008001. Pārējos pastnieka pa
kalpojumus savā dzīvesvietā Zvej
niekciema iedzīvotājiem iespē
jams pieteikt pa tālruni 23281752.

Saņemot aicinājumu par re
ģistrēta sūtījuma izņemšanu, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
sūtījuma bezmaksas saņemšanu 
Zvejniekciema pasta pakalpo
jumu sniegšanas vietā, iepriekš 
zvanot pa tālruni 67951340 vai 
25701973 un norādot datumu, 
kurā klients vēlas saņemt sūtīju
mu. Apmeklējot Saulkrastu pasta 
nodaļu Ainažu ielā 6a, sūtījumu 
saņemšana bez iepriekšēja pietei
kuma iespējama katru darbdienu 
no plkst. 8 līdz 17 un sestdienās 
no plkst. 8 līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegša
nas vietu skaitu un izvietojumu 
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
lēmums „Par universālā pasta 
pakalpojuma saistībām”, kas no
saka, ka „Latvijas Pastam” katra 
novada teritoriālajā vienībā ir 
vismaz viena pasta pakalpojumu 
sniegšanas vieta. 

Zvejniekciema iedzīvotāji par 
pasta pakalpojumu saņemšanas 
iespējām pēc 2019. gada 2. janvā
ra tiks informēti ar īpašiem pazi
ņojumiem savās pastkastītēs no 
2018. gada decembra.

Gundega Vārpa,  
„Latvijas Pasts”
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Novembra svinības Saulkrastu vidusskolā
Šogad novembri ar īpašu 
nepacietību gaidīja visa valsts, 
jo tieši šajā mēnesī bija valsts 
jubilejas gada kulminācija ar 
diviem vēsturiski nozīmīgiem 
datumiem: 11. un 18. novembri.

Saulkrastu vidusskolas skolēni 
visu mēnesi piedalījās daudzvei
dīgos pasākumos, kuros piedzī
votais un pārdzīvotais, arī gūtās 
mazās un lielās uzvaras palīdzēja 
sajust piederību un lepnumu par 
dzimto vietu un valsti kopumā un 
vairot svētku sajūtu, un ar ganda
rījumu svinēt tos. 

Mēnesis sākās ar trešo klašu 
piedalīšanos Pierīgas sākumsko
lu konkursā „Erudīts 2018”, kas 
bija veltīts Latvijas simtgadei. 
Skolēniem bija iespēja asprātī
gi un izzinoši veikt uzdevumus 
un demonstrēt plašas zināšanas 
par savas valsts vēsturi, ģeogrāfi
ju, ekonomiku un mākslām. Pēc 
konkursa bija gandarījums gan 
pašiem dalībniekiem, gan viņu 
audzinātājām  – Gintai Urdziņai 
un Baibai Ulmanei.

Vīrišķības un spēka zīmēs aiz
ritējis 8.  novembris, kad notika 
vairāki Lāčplēša dienu ieskandi
noši pasākumi. Rīta pustumsā pie 
sākumskolas 1.–4.  klašu skolēni 
kopā ar jaunsargiem iededza lat
vju zīmju rakstus; notika arī kar
jeras pasākums Ādažu poligonā, 
kur astoņi jaunieši vairāk uzzinā
ja par drošību un valsts aizsardzī
bu, aplūkojot šim nolūkam iegā
dāto militāro tehniku un uzzinot 
par militārās karjeras iespējām 
Latvijā. Šajā pašā datumā – 8. no
vembrī  – pirms 99  gadiem sākās 
Brīvības cīņas par jaunizveidotās 
Latvijas valsts aizstāvību. Tautas 
vēsture un vērtības, kuras tajā 
laikā aizstāvēja mūsu vecvecāku 
paaudze, tika godātas Saulkrastu 
vidusskolas Lāčplēša dienas kon
certā „Tā bij’ mana tēvu zeme, ko 
ieliku pūriņā”.

Ģimenes un paaudžu kopība, 
mīlestība, dzīves dziņa, darbs, 
pašaizliedzība, cīņasspars, deg
sme un drosme gan ikdienas dzī
vē, gan krīzes un svarīgos brīžos, 
cieņpilna attieksme pret aizgājē
jiem – vērtības, kas vēl joprojām ir 
stipras ģimenes, ilgtspējīgas tau
tas un plaukstošas valsts pamatā. 
Šīs vērtības izdejoja Saulkrastu, 

Liepupes un Mazsalacas deju 
kolektīvi, izdziedāja Saulkrastu 
vidusskolas vokālais ansamblis 
un no skatuves izteica skatuves 
runas pulciņa dalībnieki.

Lai izprastu, no kurienes mūsu 
tautai tāda dzīves un cīņas deg
sme, tika izdejotas arī dažas at
raktīvas dejas no deju program
mas „No zobena saule lēca”. Tās 
īpaši emocionāli uzrunāja gan 
skatītājus, gan pašus dejotājus. 
Koncerts izskanēja ar deju kolek
tīvu vadītāja Jāņa Trezuna vār
diem: „Tas jums, vīri un puikas, 
kuri cīnījāties, lai mums  – jūsu 
mazmazbērniem  – būtu sava 
valsts!”

Turpinot valsts dibināšanas 
tēmu, 15.  novembrī ar projekta 
„Skolas soma” atbalstu 50  Saul
krastu vidusskolas skolēniem no 
9. līdz 12. klasei bija iespēja doties 
uz Latvijas Nacionālā teātra izrā
di „Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 
Otrais  teātris” un klātienē vērot 
Latvijas valsts dibināšanas sapul
ci. Jauniešus visvairāk pārsteidza 
un vienlaikus arī uzrunāja inte
resantais izrādes formāts, kurā 
tika daudzveidīgi izmantotas mo

dernās tehnoloģijas, lai katram 
izrādes apmeklētājam saprotami 
izskaidrotu mūsu valsts rašanās 
priekšnoteikumus un iepazīsti
nātu ar tās dibinātāju personī
bām. 

16.  novembrī pirmssvētku 
noskaņas Saulkrastu vidussko
lā ieskandēja koncerts „Latvijai 
100”, kurā visas Latvijas mīlestī
ba izskanēja caur savas dzimtās 
vietas  – Saulkrastu –  ieraudzī
šanu, pazīšanu un cienīšanu, 
kā arī neskaitāmu saulkrastiešu 
dzimtu un tām nozīmīgu vērtību 
godināšanu. Koncerta kulminā
cija bija grupas „Līvi” dziesma 
„Ozolam”, ko izpildīja 12. klases 
skolēns Tomass Sergejevs, pie
vienojoties visiem koncerta ap
meklētājiem. 

Kuplā Saulkrastu vidussko
las skolēnu un skolotāju saime 
priecājās arī 18.  novembrī, kad 
Saulkrastu novada dome izteica 
atzinību un pateicību skolotājai 
un kolēģei Inārai Strapcānei par 
viņas ieguldījumu skolas attīstī
bā, izaugsmē, izglītības kvalitātes 
celšanā un interešu izglītības vei
cināšanā. 

Arī pēcsvētku nedēļas skolā 
aizritējušas, turpinot iepazīt cil
vēkus un lietas, kas nostiprina 
piederības sajūtu savai ģimenei 
un zemei. 6.a klase tikās ar savas 
klasesbiedrenes Agneses Sviklā
nes mammu, kura iepazīstināja 
ar savas  – Pošivu  – dzimtas he
raldiku. Šī dzimta ir viena no 
47 dzimtām  Latvijā, kam ir savs 
ģerbonis. Skolēni dzirdēja stās
tus par tā izveidošanu un vēstu
ri, tajā attēlotajiem simboliem. 
9.  klases meitenes ar skolotājas 
Lilitas Rihteres atbalstu izvei
doja tekstildarbu izstādi „Latvi
jas ainavistu darbi tekstilā”, ko 
iespējams apskatīt sākumskolas 
telpās. Pirmās klases ar audzi
nātājām I.  Strapcāni un Dai
gu Barnauu piedalījās Latvijas 
Nacio nālā vēstures muzeja stun
dā „Senā skola”, kas ļāva maza
jiem pirmklasniekiem ieraudzīt, 
kāda skola bija senāk salīdzinā
jumā ar mūsdienām. 

Latvijas jubilejas mēneša iz
skaņā tika dots starts lasīšanas 
veicināšanas akcijai „100 grā
matas par godu Latvijas simt
gadei”. Akcijas mērķis ir ne tikai 

popularizēt vietējos autorus un 
veicināt viņu sarakstīto grāma
tu lasīšanu, bet arī censties kopā 
paveikt to, kas katram indivi
duāli diez vai būtu pa spēkam – 
līdz 2019.  gada 4.  maijam kopī
giem spēkiem izlasīt un izveidot 
100 latviešu autoru grāmatu sa
rakstu, kas šķiet interesantas un 
aizraujošas 21.  gadsimta skolē
niem. Akcijā aicināti piedalīties 
ar atbalstu un padomiem, kā arī 
kopīgiem grāmatu lasīšanas va
kariem skolēnu vecāki un vecve
cāki, jo „vienkāršākais veids, kā 
izaudzināt izglītotus bērnus, ir 
iemācīt viņiem lasīt un atklāt, 
ka lasīšana ir patīkama nodar
be”. (N. Geimens)

Atskatoties uz jubilejas mē
nesi  – mūsu valsti dibināja, pa
līdzēja tai izdzīvot un atjaunoja 
izglītoti un daudzpusīgi cilvēki. 
Tādus izaudzināt un izskolot 
būtu arī katras ģimenes un sko
las mērķis. Lai mums visiem mī
lestība, gudrība un pacietība, uz 
šo mērķi ejot!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

„Rūķīša” darbi un nedarbi novembrī
5. novembrī pie mums viesojās 
zobu higiēniste. Atraktīvi 
un saprotami bērniem tika 
pastāstīts svarīgākais par zobu 
higiēnu. 

Novembrī bērniem bija iespēja 
noskatīties divas teātra izrādes: 
„Latvija – manas mājas” un „Karl
sons”. 

Kā jau katru gadu, arī šogad 
„Rūķītis” ar jautrām dziesmām, 
rotaļām un citām jautrām izda
rībām svinēja Mārtiņdienu. Tika 
rīkoti vairāki aktivitāšu centri: 

radošā Mārtiņdienas gaiļu darbnī
ca, „mēmā šova” istaba un rotaļu 
istaba. Bērni ar lielu prieku rosījās 
grupu „Mārīte”, „Spārīte”, „Piene
nīte” un „Pūcīte” rīkotajos gada
tirdziņos. Pārējo grupu bērni mie
lojās ar Mārtiņdienas ēdieniem. 
Grupas „Bitīte”, „Zīļuks”, „Čieku
riņš”, „Kastanītis” Mārtiņdienu sa
gaidīja ar čaklo peli un slinko peli. 

14. novembrī bērnudārzā svi
nējām Latvijas simtgadi. Šogad 
vecāko grupu bērni pētīja, izzinā
ja un veidoja dažādas latvju zīmes. 
Tika rīkota neliela latvju zīmju 
izstāde, ko bija iespējams apska
tīt garajā bērnudārza gaitenī. Uz 
svinīgo pasākumu, vijoli spēlē

dams, bija ieradies sienāzītis. Iz
rādās, viņš bija sagādājis Latvijai 
lielu dāvanu. Arī bērni bija sagā
dājuši veltes: katra grupa izteica 
novēlējumu Latvijai un dāvāja tai 
noteiktu latvju zīmi. Pārsteigumu 
bija sagādājusi mākslas pulciņa 
skolotāja, gleznotāja Baiba Apsīte, 
kura bērnudārzam dāvāja gleznu 
„100 ziedi Latvijai”. Šī glezna ta
pusi par godu Latvijas simtgadei, 
un tās autori ir pirmsskolas grupu 
„Tince”, „Spārīte” un „Pūcīte” – 
gleznotājas mākslas pulciņa – au
dzēkņi. Gleznā attēloti 100 dažādi 
ziedi Latvijas karoga krāsās – sim
boliska atsauce uz padomju oku
pācijas laikos zinā mo tradīciju 

gleznās, starp ziediem slēpjot tajā 
laikā aizliegtās Latvijas sarkan
baltsarkanā karoga krāsas – ticot 
Latvijas neatkarībai. Paldies Bai
bai par ieguldīto darbu gleznas 
veidošanā!

Novembrī bijusi piepildīta arī 
mēnesi iepriekš izveidotā skolo
tāju teātra mākslinieciskā dzīve. 
Ar izrādi „Labi sēņu māmiņai” 
viesojāmies gan Saulkrastu sā
kumskolā, gan Skultes PII „Aģu
pīte”. Paldies par laipno uzņem
šanu, un ceram uz turpmāku 
sadraudzību!

Lita Nusberga, 
PII „Rūķītis”

Mārtiņdienas tirdziņā. 
Foto: J. Bukovska

Tikšanās ar Ivetu Sviklāni pasākumā par Pošivu dzimtas heraldiku. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva 
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Latvijas simtgades pasākumi 
Zvejniekciema vidusskolā 
11. novembrī – Lāčplēša dienā – 
Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni un skolotāji Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā noklausījās 
mācītāja uzrunu, veltītu 
mūsu valsts varoņiem, kuri 
savu dzīvību atdeva, lai mēs 
šodien varētu dzīvot, mācīties 
un strādāt brīvā Latvijā. Pēc 
svētbrīža piedalījāmies Lāpu 
gājienā uz Saulkrastu kapiem – 
latviešu karavīru piemiņas vietu. 

16. novembrī Zvejniekciema vi
dusskolā notika Latvijas simtgadei 
veltīts svētku koncerts, kura tēma 
šogad bija mūsu tautas likteņupe 
Daugava. Pasākumā svinīgo uzru
nu teica Zvejniekciema vidussko
las direktors Andris Dulpiņš.

Sapni par Latvijas valsti attēlojis 
arī Rainis savā poēmā „Daugava”, 
ko mūsu valsts simtgades pasāku
mā klausījāmies skolēnu priekšne
sumā. Teātra pulciņa aktieri kopā ar 
Zvejniekciema vidusskolas folkloras 
kopas dalībniekiem, dziedātājiem 
un mūziķiem izjusti un smeldzīgi 
izstāstīja vēstījumu par mūsu tau
tas vēsturi, kas ir cieši savijusies ar 
Daugavu, jo poēmā teikts, ka tauta 
pulcējas Daugavas krastā un izdzied 
savu likteni no „melnās Daugavas” 
caur nakti līdz „saules Daugavai” 
(Rainis), kas simbolizē brīvas Latvi
jas valsts nodibināšanu.

Paldies visiem, kuri ar savu 
darbu radīja svētku sajūtu, pie
daloties pasākuma veidošanā, 
darinot svētku rotājumus un par 
godu Latvijas simtgadei tērpjoties 
latviešu tautastērpos! 

Pēc koncerta notika klases stun
da, kurā skolēni kopā ar audzinā
tājām vēlreiz kavējās atmiņās par 
Latvijas vēsturi, kā arī nogaršoja 
maiznīcas „Bemberi” cepto īpašo 
simtgades torti, ko katrai klasei 
dāvināja skolas direktors. 

Sākumskolēni kopā ar sko
lotājām skolas iekšpagalmā no 
svecītēm izveidoja apsveikumu 
„ Latvijai – 100” un fotografējās 
pie šī vēlējuma. 

Bet svētku priekšvakarā 9., 10., 
11. klases skolēni un pedagogi 
valsts simtgades iniciatīvas „Lat
vijas skolas soma” laikā apmeklēja 
Latvijas Nacionālā teātra izrādi 

„Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 
Otrais teātris”, kuru skatoties, 
jaunieši atgriezās 100 gadus senā 
pagātnē Rīgas pilsētas Otrajā 
teātrī, kur kopā sanāca drosmī
gi un valstiski domājoši cilvēki, 
kuri pieņēma vēsturisko Latvijas 
 Republikas proklamāciju. 

Latvijas simtgades zīmē šogad 
notika arī Rūdolfa Blaumaņa 
literārās prēmijas 14. konkursa 
no slēguma pasākums 1. decem
brī Ērgļos. Pasākumu vadīja ak
trise Zane Daudziņa. Par to, ka 
izcilā latviešu novelista un mo
dernās dramaturģijas pamatlicē
ja darbus iecienījuši arī jaunieši, 

rāda 2018. gadā konkursam ie
sūtītie 158 skolēnu darbi no visas 
valsts. Atzinību šajā konkursā 
ieguva Zvejniekciema vidussko
las 11.  klases skolniece Marija 
Ķēniņa, kura uzrakstīja pārdomu 
darbu „Mani literārie līdzinie
ki Rūdolfa Blaumaņa daiļradē”. 
Jauniete kompozicionāli intere
santi un veiksmīgi pastāstīja par 
laimi, saskatot to Indrānu mātes 
spējā ziedoties ģimenes labā, kā 
arī Kristīnē, kuras izvēle par labu 
savai mīlestībai liek meitenei 
šaubīties – vai viņas dzīve izvēr
tās laimīga? 

Šajā konkursā pateicību par 

piedalīšanos saņēma arī 8. kla
ses skolniece Viktorija Graubiņa, 
kura ļoti laimīga jutās 7. novem
brī, veiksmīgi piedaloties Latvijas 
Televīzijas spēles „Gudrs, vēl gud
rāks” pusfinālā un sīvā sacensībā 
iegūstot pirmo vietu. Vēlam veik
smi finālspēlē! 

Mēs priecājamies par visiem 
talantīgajiem, radošajiem un 
mērķtiecīgajiem Zvejniekciema 
vidusskolas jauniešiem, kuru 
sasniegumi stiprinās Latvijas iz
augsmi nākamajā simtgadē! 

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola 

Iespēja iegūt karjeras izglītību
Arī šajā mācību gadā 
Zvejniekciema vidusskolā 
visu klašu grupu skolēniem 
būs iespējams apgūt karjeras 
izglītību, kas tiek īstenota jau 
kopš 2017. gada marta. Skolā 
strādā pedagogs-karjeras 
konsultants, kurš koordinē 
un nodrošina skolēniem 
meistarklases, izglītojošās 
lekcijas un nodarbības, lai 
atklātu viņiem profesiju 
daudzveidību.

Šajā mācību gadā plānots, ka sko
lēni ne tikai tiksies ar dažādu pro
fesiju pārstāvjiem un apmeklēs 
uzņēmumus, bet arī piedalīsies 
personības izaugsmes treniņos, 
izzinās savas spējas sekmīgai vir
zībai karjeras izvēlē un apmeklēs 
izstādi „Skola 2019” un atvērto 
durvju dienas profesionālajās un 
augstākajās mācību iestādēs.

Visi karjeras izglītības pasākumi 
skolēniem ir bez maksas, jo Zvej
niekciema vidusskola ir viena no 
12 Pierīgas skolām, kas iesaistījās 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, ko īsteno Valsts 
izglītības attīstības aģentūra un 
koordinē Pierīgas Izglītības, kul

tūras un sporta pārvalde. Visas iz
maksas par sabiedrisko transportu 
un profesijas iepazīšanas pasāku
miem finansē konkrētais projekts, 
netērējot ne vecāku, ne skolas bu
džetu. 12. oktobrī arī Zvejniekcie
ma vidusskolas pedagogskarjeras 

konsultants piedalījās konferencē 
„Mērķtiecīga karjeras attīstības at
balsta pilnveide izglītības iestādēs”.

Atskatoties uz paveikto, 2017./ 
2018. mācību gadā pakalpojumu 
saņēma 287 izglītojamie. Karjeras 
plānošanas pasākumi notika at

bilstoši tematiem „Darba pasaules 
iepazīšana – „Ražots Latvijā”” vai 
„Mana profesija Latvijai”.

1.a, 1.b, 6., 7., 8. un 10. klase 
apmeklēja ražotni „Ādažu čipsi” 
un uzzināja vairāk par pārtikas 
tehnologa un uztura speciālista 
profesijām.

2.a un 2.b klase iepazina astro
noma, ķīmijas un fizikas speciā
lista profesijas, piedaloties pro
fesiju meistardarbnīcās Baldones 
observatorijā.

3. klase piedalījās vairākās akti
vitātēs: Valmiermuižas zirgu stallī 
skolēni bija sajūsmā par jātnieka 
un zirgkopības speciālista profesi
jām, audzēkņi apmeklēja Latvijas 
Ugunsdzēsības muzeju, kas atbilst 
tematam „Mana karjera glābējpro
fesijā”, un iepazina fizikas speciā
lista profesiju bērnu zinātnes cen
trā „Tehnoannas pagrabi”.

4. klase apmeklēja radošo 
darbnīcu „Cepļi”, kur iemēģināja 
roku keramiķa un podnieka pro
fesijas noslēpumos.

5. klase piedalījās meistarklasē 
ceptuvē „Lāči”, iepazīstot kondi
tora un maiznieka profesiju.

9. klase apmeklēja Aleksandra 
Čaka memoriālo muzeju, uzzinot 
vairāk par literātu, žurnālistu un 
muzeja darbinieku profesijām.

10. klase iepazina bankas dar
binieku profesijas Latvijas Bankas 
programmā „Naudas pasaule”, 
pabija Starptautiskajā lidostā 
„Rīga”, kur bija daudz nezināmā 
par lidostā strādājošo darbinieku 
profesiju daudzveidību. 

Papildus konkrētajām meistar
klasēm un profesiju iepazīšanas 
nodarbībām 8.–12. klašu audzēk
ņi Rīgā apmeklēja izglītības iz
stādi „Skola 2018” un nacionālo 
jauno profesionāļu meistarības 
konkursu „Skills Latvia 2018”. 

Projekts tiks turpināts līdz 
2020. gada 31. decembrim, ļaujot 
arvien lielākam skolēnu skaitam 
jau skolas laikā iepazīties ar da
žādu profesiju pārstāvjiem, iepa
zīt profesijas meistardarbnīcās, 
apmeklēt dažādu iestāžu atvērto 
durvju dienas vai citus kreatīvus 
profesiju iepazīšanas pasākumus. 
Karjeras projekta mērķis ir uzla
bot pieeju karjeras atbalstam iz
glītojamajiem vispārējās un pro
fesionālās izglītības iestādēs. 

Sigita Kliedere, 
Zvejniekciema vidusskola 

Simtgades svinības.

Radošā darbnīca „Cepļos”.
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Kas zina, varbūt man 
vienmēr nav pieticis 

pacietības jaunos 
cilvēkus pārliecināt, ka 
dzīvē iet mūzikas ceļu 

tomēr ir vērts.

Nākamgad apritēs tieši puse gadsimta, kopš jaunā speciāliste 
Tamāra Āriņa ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
klavierspēles pasniedzējas diplomu rokās ieradās Saulkrastos, 
kur nesen bija sākusi darboties bērnu mūzikas skola. Valsts 
simtgadē Saulkrastu novada dome Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas ilggadējai pasniedzējai piešķīra balvu „Par 
mūža ieguldījumu”. 

Kā es nokļuvu Saulkrastos
Tamāra Āriņa: – Manas dzimtas 
saknes ir Valkā, bet dažus gadus 
es esmu dzīvojusi Cēsīs un arī, 
mācoties mūziku, Rīgā. 

Kad 1969. gadā pabeidzu mā-
cības J. Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas klavierspēles specia-
litātē, mani nosūtīja strādāt uz 
Saulkrastu mūzikas skolu. Tagad 
jaunie cilvēki pēc skolas beigša-
nas darbu meklē paši, bet toreiz 
to darīja valsts. Pašu saulkrastie-
šu izlolota, skola bija sākusi dar-
boties iepriekšējā gada rudenī. 
To vadīja klavieru un kokles spē-
les pedagoģe Solveiga Ivanova. 
Darbā šajā mūzikas skolā mani 
pieņēma 1969. gada 31. augustā. 

Tajā laikā šeit, Zvejniekciemā, 
bija zvejnieku kolhozs, un, kā jau-
najai speciālistei, man piedāvāja 
dzīvokli vai apbūves gabalu. Kopā 
ar vecākiem izvēlējāmies apbūves 
gabalu Zvejniekciemā un sākām 
būvēt māju. Dažreiz no rītiem ar 
spaini rokā gāju uz ostu, jo no 
zvejniekiem varēja dabūt reņģes 
un lucīšus. 

Kopš tā laika esmu šeit. Līdz-
tekus iestājos arī konservatorijā, 
bet ģimenes apstākļu dēļ paņēmu 
akadēmisko gadu un studijas Rīgā 
vairs neturpināju. Tomēr augstā-
ko izglītību – klavierklases peda-
goga diplomu – ieguvu 36 gados, 
Daugavpils Pedagoģiskajā insti-
tūtā. 

Interese par klavierspēli 
bija lielāka 
– Sākumā mūzikas skolas nodar-
bības notika pēcpusdienās Zvej-
niekciema vidusskolā, vēlāk arī 
citviet. Šajā gadsimtā gan mūzi-
kas un mākslas skolai ir pastāvīga 
vieta bijušajā bērnudārzā Ostas 
ielā 15, bet visi kopā neesam tik 
un tā – Saulkrastu bērni un viņu 
vecāki īsti nevēlas mērot ceļu uz 
Zvejniekciemu. Iespējams, tas arī 
ir sarežģītāk, kopš vietējie auto-
busi kursē retāk. Tādēļ bērni kla-
vierspēli apgūst gan Zvejniekcie-
mā, gan Saulkrastos, piemēram, 
novada domes nama telpās. Tas 
pats attiecas arī uz mākslas no-
daļu. Būtu jau ļoti skaisti, ja reiz 
mēs visi būtu zem viena jumta, 
bet gan jau arī tas notiks. 

Kad mūzikas skola vēl tikai 
sāka darbu, nodarbību maksa bija 
ļoti maza – drīzāk simboliska, 
tādēļ mūziku mācīties nāca gan 
labi, gan ne tik labi situētu ģime-
ņu bērni. Arī audzēkņi, kuri gri-
bēja mācīties mūziku, bija vairāk 
nekā tagad. Zvejnieki jau toreiz 
bija salīdzinoši labi pārtikuši un 
vēlējās, lai viņu bērni iemācītos 
kaut ko jaunu un dzīvē sasniegtu 
vairāk. Katru gadu klāt nāca de-
viņi, desmit bērni, kuri mācījās 
klavierspēli. Bija mācību gadi, kad 

bērnu skaits bija tik liels, ka nācās 
strādāt pusotru un pat divas slo-
dzes.

Retais izvēlējās 
mūziķa dzīves ceļu
– Šajos gandrīz 50 gados pie ma-
nis klavierspēli ir mācījušies dau-
dzi labi un talantīgi bērni, lai gan 
retais ir gribējis par savu tālāko 
dzīves ceļu izvēlēties tikai mū-
ziku. Kad jautāju, kādēļ viņi to 
nevēlas, gandrīz vienmēr dzirdē-
ju vienu un to pašu atbildi: „Mēs 
negribam spēlēt klavieres astoņas 
stundas dienā, jo ar to neko nevar 
nopelnīt. Negribam ēst rupjmai-
zi.” Kas zina, varbūt man vien-
mēr nav pieticis pacietības jaunos 
cilvēkus pārliecināt, ka dzīvē iet 
mūzikas ceļu tomēr ir vērts. 

No daudzajiem maniem au-
dzēkņiem mūziķa profesiju paš-
reiz ir izvēlējušies tikai divi – 
Santa Buša un Jānis Daugavietis. 
Visi pārējie pēc Saulkrastu skolas 
pabeigšanas devušies apgūt citas, 
viņuprāt, praktiskākas profesijas. 

Esam spīdējuši konkursos 
– Ar talantīgajiem bērniem daudz 
esmu piedalījusies dažādos kon-
kursos gan tepat Latvijā, gan ār-
zemēs. Esam saņēmuši diplomē-
tas vietas – tātad bijuši starp trim 
labākajiem; biežāk tās ir bijušas 
pirmās vietas. Protams, ne jau 
visi bērni, kurus vecāki sūta uz 
klavierstundām mūzikas skolā, ir 
apveltīti ar mūziķa talantu, taču 
katrā bērnā var atrast dzirkstelīti, 
ko attīstīt. 

Šogad ar saviem jaunāko klašu 
audzēkņiem bijām jauno pianistu 
konkursā Parīzē. Tur otrās klases 
audzēkne Lāsma Mikilpa-Mik-
gelba ieguva „Grand Prix”, bet 
ceturtās klases audzēknis Gatis 
Kalvišs – pirmo vietu. 

Pirms tam ar saviem audzēk-
ņiem esam bijuši Itālijā, Spānijā, 

Vācijā, Krievijā, Somijā un ci-
tur un saņēmuši augstas vietas. 
Taču, kā jau es teicu, vēlēšanās 
iet tālāk pa mūzikas ceļu bēr-
niem nav, jo šis darbs viņiem ir 
šķitis par smagu. 

Vecākiem 
mūsdienās nav laika
– Dažreiz man šķiet, ka vecāki, 
sūtot savus bērnus mūzikas sko-
lā, domā, ka tagad pilnībā atdod 
viņus skolotāja rokās. Mūsdienu 

bērni, atnākot uz mūzikas no-
darbībām, vispirms padzīvojas 
savā mobilajā tālrunī; izņēmums 
varbūt ir tie, kuri piedalās kon-
kursos. Taču, jāatzīst, ka bez ve-
cāku atbalsta nekas nesanāks. 
Bērniem, ar kuriem braucam uz 
konkursiem, šis vecāku atbalsts 
ir – tādējādi arī iespēja pakāpties 
uz augšu. 

Reiz runāju ar mammu, kuras 
bērns, iepriekš nesagatavojies, 
regulāri apmeklēja klavierspēles 
nodarbības. Mamma noklausījās 
manu sacīto un atbildēja aptuveni 
tā: „Jūs stundās parunājieties ar 
viņu un paspēlējieties…” Kad sa-
cīju, ka bez vecāku atbalsta nekas 
nesanāks, jo mūzikas nodarbībai 
ir jāgatavojas un mājās pastāvīgi 
jāvingrinās, saņēmu diezgan strik-
tu atbildi: „Man visam nepietiek 
laika!” Šobrīd tādi vecāki ir ļoti 
daudz, un man ir tāds iespaids, ka 
bērni mūzikas skolu apmeklē ne-
vis lai kaut ko sasniegtu, bet būtu 
ar kaut ko nodarbināti. 

Ja bērni nevingrinās pie kla-
vierēm katru dienu, mūziku īsti 
neapgūst ne smadzenes, ne pirk-
sti. Patiesībā jau arī klavierspēle 
ir ļoti smags darbs. Vienlaikus ir 
nodarbinātas abas rokas, turklāt 
tas ir stundām ilgs darbs katru 
dienu, lai kaut ko panāktu. Pro-
tams, tepat Saulkrastos ir arī labi 
piemēri, kad bērni paši strādājuši 
ļoti mērķtiecīgi un vecāki viņus 
ir atbalstījuši, piemēram, māsas 
Gekas.

Protams, ģimene bērnam var 
pajautāt, uz ko īsti viņš dzīvē tie-
cas, bet bērnībā jau visu gribas. 
Tādēļ vecāki sūta viņu apmek-
lēt visas iespējamās nodarbības: 
sportu, mākslu, mūziku, lai ska-
tītos, kas sanāks. Bet tas izdosies 
jomā, kur ieguldīts patiesi liels 
darbs. Zinu, ka Lāsma vingrinās 
vairākas stundas ik dienu. Es 
ceru, ka ar viņu, ja tā turpinās, 
viss būs labi, jo vecāki ļoti seko 
meitenes muzikālajai attīstībai. 
Bērni jau ļoti bieži saka: „Es gri-

bu, bet, līdzko jāsāk smagi strā-
dāt, visa gribēšana kaut kur iz-
plēn.” 

Kopā pārvaram šaubas
– Kopā ar saviem audzēkņiem, 
neskaitot mūzikas skolas saga-
tavošanas klasi, ko viņi apmeklē 
sešos gados, esam astoņus gadus. 
Ja viņiem ir vēlēšanās pēc pamat-
skolas beigšanas turpināt mācības 
mūzikas vidusskolā, bērnu mūzi-
kas skolu iespējams apmeklēt, arī 
mācoties devītajā klasē.

Tiesa, visiem kopā ir jāpārdzīvo 
tā sauktais „pārejas periods”, kad 
piektās un sestās klases skolēnus 
pārņem šaubas par mācību turpi-
nāšanu mūzikas skolā. Un katram 
šis periods ir atšķirīgs. Bieži kopā 
ar vecākiem ir nācies pielikt lielas 
pūles, lai jaunie cilvēki nepames-
tu iesākto mūzikas apguvi. 

Ja to izdodas izdarīt, tad jau ir 
iespējams novērtēt labās lietas, ko 
astoņos gados, divas dienas nedē-
ļā apmeklējot mūzikas skolu, var 

iegūt. Es ļoti ceru, ka audzēkņi 
no manis iemanto mīlestību pret 
mūziku. Vēlāk, satiekot savus ag-
rākos skolniekus, daudzi saka, ka 
mūzikas skolā iegūtās prasmes 
nav aizmirsuši un turpina mājās 
muzicēt. Redzu viņus, piemēram, 
dziedot arī koros. Un tas jau ir 
pats galvenais – sirdī viņiem ir pa-
likusi mūzika, un tā viņiem patīk. 
Tā arī vajadzētu būt, jo mūzika 
tomēr ir vienota ar cilvēka dvē-
seli  – tā ir mūsu jūtu un emoci-
ju spogulis. Ne velti kāds slavens 
rakstnieks ir sacījis, ka mūzikas 
šķiļ dzirkstis cilvēku sirdīs. Patie-
sībā jau ikdienā pārliecinos, ka 
bērni, kuri mācās mūziku, savās 
dvēselēs ir tīri un godīgi. 

Dzīve nav tikai uzvaras
– Dzīve, protams, nav tikai jauno 
talantu uzvaras starptautiskos 
konkursos. Mēs savā mūzikas 
un mākslas skolā uzņemam kat-
ru, kurš to vēlas, un nav nekāda 
konkursa. Turklāt pēdējos gados 
bērnu vairāk nepaliek un ne jau 
katru reizi ārpus mājas tiek plūkti 
lauri. Taču arī pēc konkursa, kur 
uzvara nav gūta, es savu audzēkni 
paslavēju, jo viņš taču ir gatavo-
jies konkursam, bijis vietā, kur sa-
cenšas tik daudzi, izturējis slodzi, 
uzkāpjot uz skatuves. Protams, lai 
gūtu panākumus, ir vairāk jāstrā-
dā, lai būtu trīs galvas augstāk par 
to, kurš bijis labākais. Taču mani 
audzēkņi, kuri piedalās konkur-
sos, to ļoti labi saprot un māk sevi 
novērtēt. Es jau arī kādreiz pēc 
nodarbības prasu, kā audzēkņi 
paši novērtē savu darbu, un viņi 
apzinās, kas ir un kas nav izdarīts. 
Ar to mums nekad nav bijušas 
problēmas. Un tad beigās seko 
atziņa – nākamreiz konkursam 
sagatavoties rūpīgāk un nospēlēt 
labāk. Decembrī atkal pošamies 
I Starptautiskajam jauno pianistu 
konkursam Liepājā. Redzēs, kā 
mums tur ies. 

Cenšos būt stingra skolotāja
–  Audzēkņi mani uzskata par 
stingru skolotāju, un tie, kam 
nav pa prātam, ka viss jāizdara 
kārtīgi, no manis ir aizgājuši. 
Bet tā jau ir katra paša izvēle, jo 

mūzikas kā papildu priekšmeta 
mācīšanās nevienam ar varu ne-
tiek uzspiesta – tā ir izvēle, nevis 
obligāta nodarbība. Taču bērni, 
kuri saprot, ka skolotāja prasī-
tais ir jāizdara, pie manis paliek. 
Un arī dzīvē ir tā – ja izdarīs šeit, 
mūzikas nodarbībās, izdarīs arī 
citur. 

No Saulkrastiem pasaulē
– Saulkrasti ir manas mājas, bet 
līdztekus darbam Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolā 
20 gadus esmu pasniegusi mū-
ziku Rīgas Pedagoģiskajā skolā, 
vēlākajā Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmijā. Esmu 
bijusi koncertmeistare vairākiem 
vīru un jauktajiem koriem. Pats 
pirmais bija jauktais koris „Kaija” 
Salacgrīvā, pēc tam arī Aizkrauk-
les un Policijas akadēmijas vīru 
kori. 

Mūsu valsts neatkarības pir-
majos gados kopā mūsu operas 
solistiem Elgu Brahmani un Juri 
Rijkuri braucām Ziemassvētku 
un Lieldienu koncerttūrēs uz 
Nīder landi. Tas patiešām bija 
ļoti skaists laiks, gan esot kopā ar 
šiem māksliniekiem, gan spēlējot 
viņiem pavadījumu uz klavierēm. 

Uz jauno pianistu starptau-
tiskajiem konkursiem Lietuvā 
un Igaunijā braucām jau pirms 
1991.  gada. Kopš atvērās durvis 

uz pasauli, braucam uz Franciju, 
Itāliju, Spāniju un citām Eiropas 
valstīm. Ņemu septiņgadīgu bēr-
nu pie rokas un dodamies ceļā; 
šos konkursus atrodu pati. 

Pats pirmais brauciens bija uz 
Franciju. Līdzi devās arī toreizē-
jais skolas direktors Raimonds 
Kalniņš. Viņš labāk prata angļu 
valodu un, lai gan Francijā visi 
lielākoties runā tikai franču va-
lodā, kaut kā galā tikām – cilvēki 

bija laipni un izpalīdzīgi. Turklāt 
toreiz nācās braukt divas rei-
zes  – vispirms uz atlases kārtu, 
jo uz Francijas jauno pianistu 
konkursiem piesakās ļoti daudz 
dalībnieku. Tagad starptautisko 
konkursu atlase parasti notiek 
Rīgā un jābrauc ir tikai uz pašu 
konkursu. 

Paldies mūsu atbalstītājiem 
– Pirmajos gados, atbalstot mūsu 
piedalīšanos jauno pianistu kon-
kursos, daudz palīdzēja tieši vie-
tējie sponsori – ceļu būves uzņē-
mums „Binders” un Saulkrastu 
uzņēmēji. Šobrīd palīdz skola un 
vecāki, kas sedz konkursanta ceļa 
un dzīvošanas izdevumus. Tās ir 
diezgan lielas izmaksas, bet vecāki 
vēlas, lai bērni piedalītos konkursā 
un redzētu pasauli. Par atbalstu un 
zināmu pateicību uzskatu novada 
domes prēmijas, ko katru gadu 
saņem gan konkursu uzvarētāji, 
gan viņu pedagogi. Šo žestu nevar 
novērtēt par zemu. Un, protams, 
paldies Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas kolēģiem un 
vadībai. Bez viņu atbalsta es neko 
šajos gados nebūtu sasniegusi. 

Pusgadsimts Saulkrastos
– Nākamgad būs pagājuši 50 gadi, 
kopš dzīvoju Saulkrastos. Dzī-
vē jau vienmēr ir tā, ka dažreiz 
laiks velkas, bet citreiz paskrien 
ļoti ātri. Bet drīzāk jau laiks ir 
bijis diezgan steidzīgs – kad no 
Saulkrastu domes saņēmu ziņu, 
ka esmu izvirzīta balvai par mūža 
ieguldījumu, sajutos diezgan dī-
vaini. Protams, tas nenozīmē, 
ka es tūlīt visu metīšu pie ma-
las – drīzāk jau nē. Protams, līdz 
80 gadu vecumam nestrādāšu, lai 
gan labi jūtos arī jaunāku kolēģu 
klātbūtnē. Es apzinos arī dabisko 
lietu kārtību, ka mācīties klavier-
spēli nāk jau manu pirmo au-
dzēkņu bērni un mazbērni. Kla-
vieru taustiņu skaits un notis pa 
šo laiku nav mainījušās.  Laikam 

ritot, ir mainījusies attieksme 
pret mācīšanos un mācību meto-
des, un arī bērnu attieksme pret 
zināšanām. Nemainīgs ir palicis 
mans uzdevums tās iedot un bēr-
nu izvēle – tās pieņemt vai nepie-
ņemt. 

Taču šajā laikā ir mainījušies 
arī paši Saulkrasti. Redzu, ka 
labāki kļuvuši ceļi, tiek apgais-
motas ielas, sakopta Baltā kapa, 
labiekārtots Saules laukums, kur 
vasarā nepārtraukti notiek visādi 
pasākumi. Pēdējā laikā remon-
ta dēļ pieklususi kultūras dzīve 
Zvejniekciema kultūras namā, 
bet gan jau arī tā atdzīvosies.

Agrāk bija zvejnieku svētki, 
kad kopā sanāca visi vietējie ie-
dzīvotāji. Tagad tādu vairs nav, 
bet vietā ir nācis daudz kas cits, 
piemēram, Saulkrastu džeza fes-
tivāls, ar ko nodarbojas mans ko-
lēģis Raimonds Kalniņš, ir ērģeļ-
mūzikas koncerti, folkloras kopu 
festivāls.

Protams, Saulkrasti ir pilsēta 
pie jūras. Es neesmu liela peldē-
šanās entuziaste un uz jūru ne-
maz tik bieži neeju. Turklāt Zvej-
niekciema jūrmala ir akmeņaina, 
un tad jāiet tālāk uz Saulkrastu 
pusi, kur akmeņu nav. Ja ir laiks, 
kādreiz aizeju līdz jūras malai pa-
staigāties. Taču pagājušajā vasarā 
mājās bija tik daudz darba, ka ne-
maz līdz jūrai netiku. Protams, es 
vienmēr jūtu jūras tuvumu, jo ne-
kur citur nav tāda gaisa kā šeit, un 
kas gan var būt labāks, kā vakarā 
klausīties jūras šalkoņā.

Ģirts Kondrāts

Mūzika mūs dara labākus

Laikam ritot, ir 
mainījusies attieksme 

pret mācīšanos un 
mācību metodes, un arī 

bērnu attieksme pret 
zināšanām. Nemainīgs 

ir palicis mans uzdevums 
tās iedot un bērnu 

izvēle – tās pieņemt vai 
nepieņemt. 

Tamāra Āriņa šī gada 18. novembrī, saņemot apbalvojumu „Par mūža ieguldījumu”. Foto: A. Kūliņa-Priede

2004. gada Ziemassvētkos Rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā. VJMMS flautistes: Signe Bērziņa un Paula 
Birzniece, pie klavierēm – T. Āriņa.

T. Āriņa kopā jauno pianistu konkursa „Grand Prix” ieguvēju –
VJMMS audzēkni Ievu Kalniņu 90. gadu beigās Parīzē.

2017. gadā kopā ar VJMMS audzēkni Gati Kalvišu un viņa tēti Imantu 
Kalvišu, Gatim domes Atzinības rakstu saņemot.
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Saulkrastu tūrisma informācijas 
centram jauni suvenīri
Ievērojot Saulkrastu novada 
iedzīvotāju ieteikumus 
un vēlmes, Saulkrastu 
tūrisma informācijas 
centrs šogad izdevis 
Saulkrastu kalendāru 
2019. gadam, kas jau ir 
pārdošanā, un tematisko 
krūzīti „Saulkrasti”.

Šī gada kalendāra tematika ir 
Vidzemes piekrastes kuģu būves 
166 gadi Saulkrastu novadā, kad 
Saulkrasti vēl nebija Saulkrasti.

Pavisam izdoti 1000 kalendāri; 
kalendāra cena – 3,95 eiro. Kalen
dāra radošā autore ir Līga Delve
ra, tēla „Meitene uz riteņa” autore 
ir Elīna Birzkalne.

Tematiskās krūzītes „Saulkras
ti” cena – 3,36 eiro.

Saulkrastu tūrisma informāci
jas centrs 2019. gadā plāno sagata
vot arī 2020. gada kalendāru, tādēļ 
ierosinājumus nākamajai kalen
dāra tēmai gaidīsim uz epas
tu tic@saulkrasti.lv vai klātienē 
 Ainažu ielā 13b!

„Mazo pūčulēnu skolas” trešais izlaidums
Bibliotēka ikvienā apdzīvotā 
vietā ir gaismas pils, kurā 
galvenā vērtība ir grāmata. 
Taču bibliotēka līdztekus 
lasīšanai piedāvā arī citas 
aktivitātes. 

Šoruden bibliotēku apmeklēja 
daudzi Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) „Rūķītis” 
audzēkņi, jo īstenojām divus la
sīšanas veicināšanas projektus: 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) ilgtermiņa programmā 
„Grāmatu starts” rīkojām nodar
bību ciklu „Mazo pūčulēnu skola” 
un starptautiskā lasītveicināšanas 
projektā „Mūsu mazā bibliotēka” 
veicinājām bērnu interesi par li
teratūru un ilustrācijām, un aici
nājām viņus uz dažādām radošām 
nodarbēm.

20. novembrī Saulkrastu no
vada bibliotēkā notika „Mazo pū
čulēnu skolas” trešais izlaidums. 
Pie mums ciemos bija Lielā pūce, 
ēdām gardos „Bemberu maiznī
cas” kliņģerus; bērni saņēma arī 
diplomus un „Grāmatu starts” 

dāvanu komplektiņus. Pārrunā
jām ar bērniem, kas ir bibliotēka, 
kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā 
jāuzvedas, kādus pakalpojumus 
bibliotēka piedāvā un kā iespē
jams saņemt grāmatas lasīšanai 

līdzi uz mājām. Projekta īste
nošanā Saulkrastu PII „Rūķītis” 
audzēkņi daudzreiz apmeklēja 
bibliotēku – bērni pastāstīja par 
savu mīļāko grāmatiņu, klausījās 
un lasīja pasakas, radoši darbojās, 

spēlēja spēles, krāsoja un ieguva 
jaunus draugus. „Grāmatu starts” 
uzrunā un iesaista lasīšanā ģime
nes, piedāvā radošas un attīstošas 
nodarbības.

Iniciatīvu „Grāmatu starts” 

aizsācis LNB Bērnu literatūras 
centrs, un to atbalsta LNB Atbal
sta biedrība, lai mudinātu bērnus 
iepazīties ar aizraujošo grāmatu 
pasauli un iedibinātu lasīšanu par 
tradīciju ģimenē. 

Īstenotie projekti Saulkrastu 
novada bibliotēkai devuši jaunu 
darba sparu, strādājot ar pašiem 
mazākajiem lasītājiem. Tikšanās 
tiek rīkotas viņiem piemērotā 
laikā, bibliotēka ieguvusi jaunus 
lasītājus, kuri lūguši iesākto tur
pināt. Pieredze rāda, ka bērni uz 
bibliotēku atved vecākus un lūdz 
paņemt grāmatu lasīšanai. Tādē
jādi bibliotēka kļūst arī par ģime
nes atpūtas vietu.

Paldies sadarbības partne
riem: Saulkrastu novada pašval
dībai, Saulkrastu PII „Rūķītis”, 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centram, „Jauniešu mājai”, SIA 
„Bemberu maiznīca”, LNB Atbal
sta biedrībai, izdevniecībai „Liels 
un mazs”!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

„Jauniešu māja” 
sveic Latviju simtgadē
Par godu Latvijas simtgadei 
„Jauniešu māja” kopā ar 
vietējo jaunatni nolēma dāvāt 
video sveicienu Latvijai no 
Saulkrastiem. 

Video izveidē iesaistījās dažā
du paaudžu iedzīvotāji, kuriem 
 Latvija ir mīļa un svarīga. Ie
dzīvotāji dalījās pārdomās par 
Latvijas nozīmi savā ikdienā un 
ģimenes dzīvē. Paši mazākie 
saulkrastieši no sirds izteica ap

sveikumus dzimšanas dienā Lat
vijai! Video sveicienu bija iespē
jams noskatīties 18. novembra 
svinīgajā pasākumā Simtgades 
skvērā, Saulkrastos.

Pašlaik video ir pieejams ap
skatei „Jauniešu mājas” „Face
book” lapā.

Paldies visiem, kuri iesaistījās 
un palīdzēja īstenot šo ideju, un 
atbalstīja mūsu ieceri!

„Jauniešu mājas” kolektīvs

Saulkrastu PII „Rūķītis” grupas „Ezītis” audzēkņi kopā ar bibliotēkas vadītāju I. Dzintari un Lielo pūci saņem 
diplomus un dāvanu komplektu.

Noslēdzies konkurss 
„Es mīlu Saulkrastus!”

Kā jau esam informējuši 
iepriekš, „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība” 
Saulkrastu vidusskolas 
105 gadu jubilejā rīkoja 
konkursu „Es mīlu 
Saulkrastus!” ar kopējo 
balvu fondu 1000 eiro. 

Konkursā varēja piedalīties jeb
kurš cilvēks, apvienojoties ko
mandā, kurā būtu vismaz viens 
Saulkrastu vidusskolas un viens 
Zvejniekciema vidusskolas sko

lēns. Konkursu veidoja divas 
daļas:

Konkursa pirmajā daļā vietnes 
„Facebook.com” balsojumā ar 
pārliecinošu balsu vairākumu uz
varēja un balvu – 500 eiro – ieguva 
komanda „Mēs esam Saulkrasti”!

Konkursa otrajā daļā bija žūri
jas balsojums, kurā viedokli iztei
ca Saulkrastu vidusskolas, Zvej
niekciema vidusskolas, Tūrisma 
informācijas centra, „Jauniešu 
mājas” un „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” pārstāvji. Ar balsojumu 

3,5 pret 1,5 uzvarēja un balvu – 500 
eiro – arī ieguva komanda „Mēs 
esam Saulkrasti”!

Komanda „Mēs esam Saulkras
ti”, kura ikdienā zināma kā mu
zikālā apvienība „The Grooving 
Miles”, 2018. gada 18. novembrī 
saņēma lielo balvu – 1000 eiro!

Paldies visiem konkursa dalīb
niekiem, paldies visiem sekotā
jiem un balsotājiem!

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Lielās balvas ieguvēji – muzikālā apvienība „The Grooving Miles”.

„Jauniešu mājas” darbinieki  kopā ar skolēniem Evelīnu Kaspari un Ričardu 
Freimani dodas  filmēt iedzīvotājus, domes darbiniekus un deputātus.
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Kokles svētki Limbažos
10. novembrī Limbažos 
svētkus svinēja kokle! Limbažu 
kultūras namu pieskandināja 
koklētāji no Igaunijas, Lietuvas, 
Krievijas un Latvijas. 

Uzaicinātie viesi ir seni draugi – 
starptautiskā festivāla „Kokle un 
tai līdzīgie instrumenti ap Baltijas 

jūru” dalībnieki. Un mēs visi iera
dāmies – gandrīz visi! 

Draudzības koncerts bija 
skaists un iedvesmojošs. Jaunajai 
paaudzei bija interesanti redzēt 
tik dažādus kokles variantus. Bet 
vecākā paaudze apmainījās nošu 
materiāliem un kala nākotnes 
plānus. Paldies par jauko kopā 

būšanu sakām arī koncerta idejas 
autorei un rīkotājai Anitai Vizi
ņaiNīlsenai! 

Kurā valstī tiksimies nākamajā 
festivālā? 

Solveiga Ivanova, 
Saulkrastu koklētāju  

ansamblis „Saule”

„Raibi cimdi man adāmi, 
vēl raibāki pūriņā”
Lielā interese par rakstainiem 
latviešu cimdiem ir rosinājusi 
cimdu adīšanas, dāvināšanas 
un valkāšanas akciju Latvijā 
„LV100 „Cimdotā Latvija””.

Arī Saulkrastos notika cimda 
godināšana. Akcija sākās ar bari
kāžu atceres pasākumu Simtga
des skvērā, kur iedzīvotāji iesais
tījās projekta „Cimds” dūraiņa 
skices izveidē. Tad Saulkrastu 
svētku pasākumā tapa tamborēts 
cimda makets, ko bija iespēja vei
dot ikvienam svētku pasākuma 
apmeklētājam. Atbalstot akciju 
„Cimdotā Latvija”, 1. novembrī 
„Jauniešu mājas” telpās Saulkras
tu rokdarbu studijas „Krustaines” 
rokdarbnieces  aicināja ikvienu 
interesentu uz cimdu adītājas 
Ilzes Kopmanes radošo nodarbī
bu, lai apgūtu cimdu rakstus un 
darinātu sev un tuvajiem raks
tainus dūraiņus. Atsaucība bija 
liela  – nodarbību apmeklēja ne 
vien saulkrastieši, bet arī intere

senti no Rīgas, Ainažiem un Van
gažiem.

Valsts 100. dzimšanas die
nā, 18. novembrī, Saulkrastu 
„Jauniešu mājā” akciju „LV 100 
„Cimdota Latvija”” noslēdza eks
pozīcija „Raibi cimdi man adāmi, 
vēl raibāki pūriņā”. Izstādē bija 
iespēja apskatīt rokdarbnieču 
adītos cimdus, kas tika izrādīti 
XXVI  Vispārējo latviešu Dzies
mu un XVI  Deju svētku lietišķās 
mākslas izstādē „Radītprieks”, 
un dūraiņus, kas darināti radošās 
darbnīcas nodarbībā. 

Tuvojoties gadu mijai, 
Saulkrastu rokdarbnieces turpi
na aktīvi darboties – katru gadu 
biedrība „Latviešu tautas mākslas 
savienība” ar Rīgas domes atbal
stu, sadarbībā ar Latvijas Nacio
nālo kultūras centru un Rīgas 
Centrālo bibliotēku, veikaliem 
„Lindex”, „Reserved”, „Este”, „Pal
ladium”, modeļu aģentūru „Vaca
tio”, Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumu,  Birutas 

Mageles Stilistu skolu rīko dažā
dās rokdarbu tehnikās darināto 
tērpu skati „Radošais nemiers”. 
Ikgadējā pašdarināto tērpu skatē 
piedalās studijas un individuālie 
tērpu meistari no visas Latvijas. 
Tā ir iespēja vienuviet ieraudzīt 
labāko rokdarbnieku veikumu.

Saulkrastu rokdarbu studijas 
„Krustaines” rokdarbnieces šajā 
skatē piedalās jau trešo gadu. Mēs 
varam lepoties, jo šogad skatei 
tika piedāvāti un izvirzīti demons
trēšanai žūrijas komisijai šādi dar
bi: Rutas Smilgas tīmekļa tehnikā 
darinātais tērpu komplekts – jaka 
un šalles un Virgīnijas Sīmanso
nes izšūtās lina kleitas, populari
zējot Saulkrastu vārdu Latvijā.

Studijas rokdarbnieces turpina 
darināt dažādās tehnikās rokdar
bus, ko būs iespējams aplūkot ik
gadējā atskaites izstādē. 

Guna Lāčauniece, 
lietišķās mākslas studija 

„Krustaines”

Aizvadīta Senioru 
veselības nedēļa
No 3. līdz 7. decembrim 
Saulkrastos un Zvejniekciemā 
notika Senioru veselības 
nedēļa, kas tika īstenota 
projektā (Nr. 9.2.4.2/16/I/087) 
„Veselības veicināšanas 
pasākumi Saulkrastu novadā”. 

Senioru veselības nedēļā Saul
kras tu novada seniori tika aici
nāti piedalīties dažādās veselības 
veicināšanas nodarbībās: fiziskās 
aktivitātēs, uztura nodarbībās un 
arī „prāta vingrināšanā”. 

Šajā nedēļā seniori varēja izvin
grināt sevi jau labi zināmās nodar
bībās: jogā, vingrošanā un nūjoša
nā, arī izmēģināt mazāk ierastās 
Cigun un deju terapijas nodarbī
bas. Savās zināšanās ar senioriem 
dalījās arī sertificēts masieris lek
cijā „Kā sev palīdzēt? Kas ir pašma
sāža?” un sertificēta ergoterapeite 
lekcijā „Kritienu riski. Pareiza teh
nisko palīglīdzekļu izvēle”.

Veselīgs uzturs ir svarīga veselīga 
dzīvesveida sastāvdaļa, tādēļ senio
ri divreiz tikās ar uztura speciālisti 
Gundegu RudzītiAniščenko, kuras 
lekcijās „Veselīgs uzturs senioriem” 
un „Uzturs slimību profilaksei” uz
zināja un pārrunāja galvenos senio
ru uztura jautājumus. Pēc lekcijām 

klausītāji iesaistījās interesantās un 
noderīgās gatavošanas meistarkla
sēs, kur kopā pagatavoja veselīgus 
našķus un smēriņus. Lekcijās un 
meistarklasēs uztura speciāliste arī 
atbildēja uz seniorus interesējoša
jiem jautājumiem. 

Papildus iepriekš minētajām 
nodarbībām seniori tikās arī ar psi
holoģi Gintu Slišāni lekcijā „Brīvs 
no trauksmes. Dzīvot ar prieku!” 
un žurnālisti Agnesi Meieri inte
resantā sarunādiskusijā „Arī prāts 
ir jāvingrina”, lai pārrunātu un 
diskutētu, cik svarīgi ir parūpēties 
par savu garīgo veselību. 

Dažādajās Senioru veselības ne
dēļas nodarbībās to dalībnieki ie
guva gan jaunas zināšanas, gan ie
dvesmu, lai turpmāk savā ikdienā 
iekļautu jaunus un veselīgus iera
dumus. Paldies Saulkrastu novada 
senioriem par aktīvu iesaistīšanos 
Senioru veselības nedēļā!

Kopējais projekta finansējums 
ir 62865,00 euro, ko pilnībā finansē 
Eiropas Sociālais fonds. Projektu 
„Veselības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” plānots īstenot 
līdz 2019. gada 31. decembrim.

VUGD aicina adventē 
neaizmirst par drošību
Klāt ir pēdējais gada mēnesis, 
kad, kā vienmēr, gandrīz katrā 
mājā, birojā vai tirdzniecības zālē 
mirdzēs skaistās svecīšu liesmas. 
Diemžēl Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
statistika nav tik gaiša kā svecīšu 
gaisma, jo ik gadu šajā laikā 
tieši bez uzraudzības atstātas 
iedegtas sveces izraisa vairākus 
ugunsgrēkus. 

Sagaidot pirmo adventes svētdie
nu, VUGD sniedz vairākus pa
domus drošībai, lai izvairītos no 
šādas ugunsnelaimes. 

Pagājušajā gada adventē uguns
dzēsēju glābēji dzēsa 23 ugunsgrē
kus, kas izcēlās degošas svecītes 
dēļ adventes vainagā vai Ziemas
svētku eglītē, vai arī bez uzraudzī
bas atstātu degošu sveču izraisītus 
ugunsgrēkus. Dzīvojamās telpās 
dzēsti 11 ugunsgrēki, virtuvē – 
trīs, bet tirdzniecības telpā – divi. 
2017. gadā šādos ugunsgrēkos cie
tuši seši cilvēki, seši tika izglābti. 
Šogad līdz novembra beigām re
ģistrēti jau 10 šādi ugunsgrēki, un 
vienā ir cietis viens cilvēks.

Lielākoties adventes vainagus 
veido viegli uzliesmojoši materiā
li, tādēļ tie, tāpat kā telpās novie
totās Ziemassvētku eglītes, ātri 
aizdegas no nepieskatītas sveces 
liesmas. Lai degoša svece neiz
raisītu ugunsgrēku, VUGD aicina 
ievērot drošības pasākumus:
•	 pirms	 sveces	 aizdegšanas	 tā	

jāatbrīvo no visa iepakojuma un 
jāizlasa klāt pievienotā lietošanas 
instrukcija (ja tāda ir);
•	 svece	stabili	jānovieto	uz	ne

degošas virsmas;
•	 degoša	 svece	 rada	 augstu	

temperatūru, tādēļ vienmēr pār
liecinieties, ka svece atrodas drošā 
attālumā no viegli uzliesmojošiem 
priekšmetiem un lietām: audu
miem, mēbelēm, aizkariem un ci
tiem materiāliem;

Uztura meistarklase „Veselīgi našķi ikdienai un Ziemassvētku dāvanām”. 
Foto: I. Kārkliņa

10. lpp. 

Koklētāju ansamblis „Saule” koncertā „Kokles skaņām Limbažos 35”. Foto: no A. Jurkevicas personīgā arhīva

Radošās nodarbības dalībnieces ar Ilzi Kopmani (otrā rindā trešā no labās). Foto: D. Gurtiņa 
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Sasniegumi Ziemeļvalstu 
karatē čempionātā
24. novembrī Tamperē, Somijā 
notika ikgadējais Ziemeļvalstu 
karatē čempionāts „Nordic 
Karate Championship 2018”. 

Katru gadu šajā turnīrā tiekas 
Somi jas, Zviedrijas, Dānijas, Īslan
des, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Latvijas nacionālās izlases. Katrā 
vecuma un svara kategorijā drīkst 
piedalīties tikai divi spēcīgākie 
valsts pārstāvji. 

Latvijas nacionālajā izlasē bija arī 
„Vidzemes Karatē kluba” sportisti: 
saulkrastieši Maksims Halatins un 
Kaspars Riekstiņš un alojieši Liene 
Prikaza un Mārcis Skrīvelis.

Spraigās sacensībās Latvijas iz
lase un „Vidzemes Karatē klubs” 
ieguva divas trešās vietas: viena 
kategorijā „Juniors male +76 kg” 
piešķirta M. Skrīvelim, otra – 
M. Halatinam kategorijā „Seniors 

male +84 kg”. Augsto piekto vietu 
sieviešu kategorijā „Seniors fema
le 55 kg” ieguva L. Prikaza.

Komandu sacensībās, kurās 
piedalījās viena komanda no 
katras valsts, augsto trešo vietu 
ieguva Latvijas izlases vīriešu ko
manda, kurā piedalījās M. Hala
tins un K. Riekstiņš („Vidzemes 
Karatē klubs”), Andrejs Ozerovs 
(Ippon. lv), Ruslans Sadikovs (R.S. 
Sport school) un Rainers Ramanis 
(„Samuraji”).

Latvijas nacionālā izlase ar as
toņām zelta, astoņām sudraba un 
12 bronzas medaļām Ziemeļvalstu 
čempionātā astoņu valstu sacen
sībās sasniedza otru labāko rezul
tātu, iegūstot augsto otro vietu! 
Apsveicam sportistus un trenerus 
ar lielisko rezultātu!

„Vidzemes Karatē klubs”

Saulkrastu vidusskolas 
sportistiem godalgotas vietas
6. novembrī Krimuldā, Pierīgas 
novada skolēnu sacensībās „Veiklo 
stafetē” no 12 komandām Saulkras
tu vidusskolas  komanda ieguva ce
turto vietu. Stafetes bija interesan
tas, jo komandu veidoja 2.–5. klašu 
skolēni. Komandai bija jāizpilda da
žādu sporta veidu elementi un jāsa
cenšas veiklībā ar citām skolām. 

Komanda: Gustavs Pētersons, 
Reinis Balodis, Paula Bērziņa, 
Ursula Upeniece, Miks Mušperts, 
Helmuts Baltiņš, Ksenija Gert
mane, Karlīna Ruduša,  Tomass 
Blekte, Kristians Karlsons, Rūdis 
Kūkojs, Rita Lankmane, Agrita 
Magone,  Mārtiņš Putniņš, Ro
berts Ciparsons, Keitija Čipinska, 
Laura Galvāne. 

Sporta skolotāji: Simona Rozī

te, Dzintra Rēķe, Marina Ārgale.  
13. novembrī Mālpils sporta 

kompleksā notika Pierīgas no
vada sporta sacensības „Tautas 
bumbā” meitenēm. Kopā piedalī
jās 14 Pierīgas novadu komandas. 

Saulkrastu meiteņu komanda 
sacensības iesāka ļoti pārliecino
ši, uzvarot visas spēles savā apakš
grupā. Tālāk notika sāncensība 
par 1.–6. vietu, kurā, pārliecinoši 
apspēlējot Carnikavas, Zaķumui
žas pamatskolas un Ādažu vi
dusskolu, meitenes ieguva trešo 
rezultātu. Saulkrastu komanda 
bija vienīgā, kura apspēlēja Ādažu 
vidusskolu šajā turnīrā!

Saulkrastus pārstāvēja: Emī
līja Gļeba, Rita Lankmane, Agrita 
Magone, Keitija Čipinska, Laura 

Galvāne, Daniela Dubovska, So
fija Ita Veismane, Diāna Banaško, 
Keita Melānija Briede, Alise Skra
stiņa, Sabīne Annija Voldiņa. 

Sporta skolotājas: Simona Ro
zīte un Marina Ārgale. 

Šis ir liels panākums Saulkras
tu vidusskolas vēsturē, jo tā ir pir
mā reize, kad meiteņu komanda 
„Tautas bumbā” gūst godalgotu 
vietu. Mēs lepojamies ar mūsu 
meitenēm!

Vietu sadalījums: 
1. vieta Ādažu vidusskolai;
2. vieta Jaunmārupes pamat

skolai;
3. vieta Saulkrastu vidusskolai.

Simona Rozīte, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu kamaniņu 
braucēji uzsākuši sezonu

Jau no oktobra kamaniņu 
braucēji ir atpakaļ uz ledus un 
sparīgi gatavojas sacensību 
sezonai. Veiksmīgi notikušas 
arī pirmās sacensības! 
Rezultātiem iespējams sekot 
vietnē www.kamanas.lv un 
Fil-luge.org, arī televīzijā – 
sporta kanālā „BEST4sport”.

Latvijas izlasē šogad piedalās 
saulkrastieši – Kendija un Kristers 
Aparjodi, junioru izlasē – Anda 
Upīte, un par vietu jauniešu izla
sē sacenšas Zane Kaluma. Visiem 

šogad ir savi svarīgie mērķi un 
uzdevumi. Lielajiem sportistiem 
priekšā 9. Pasaules kausa posmi, 
Eiropas čempionāts un Pasaules 
čempionāts, kas šogad notiek Vā
cijā, Vinterbergas trasē. Juniori, 
arī Anda Upīte, gūs pieredzi, pir
mo reizi braucot Ziemeļamerikas 
trasēs, kur notiks pirmie trīs Pa
saules kausa posmi junioriem un 
jauniešiem. Svarīgs uzdevums ir 
jauniešu izlases kandidātei Zanei 
Kalumai, kura šajā sezonā sāk kva
lificēties trešajai Jaunatnes ziemas 
olimpiādei, kas notiks 2020. gadā 

Šveices trasē Santmoricā. Dar
bu turpina arī jaunie Saulkrastu 
kamaniņu braucēji, cītīgi krājot 
pieredzi Siguldas trasē un ledus 
estakādē. Jaunajiem sportistiem 
šosezon plānotas vairākas vietējās 
sacensības, arī Starptautiskais Jau
niešu izaicinājuma kauss februārī 
Austrijā, kur rūpīgi tiek atlasīti 
mazie sportisti, jo šajās sacensībās 
drīkst piedalīties tikai labākie jau
nie kamaniņu braucēji.

Aiva Aparjode, PA “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”

No kreisās: M. Halatins, K. Riekstiņš, L. Prikaza un M. Skrīvelis.
Foto: no „Vidzemes Karatē kluba” arhīva

Saulkrastu vidusskolas meiteņu komanda „Tautas bumbā” un skolotāja S. Rozīte. 
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

VUGD aicina adventē 
neaizmirst par drošību
 9. lpp.

Saulkrastieši Kristers un Kendija Aparjodi – Latvijas izlases dalībnieki un kamaniņu sporta trenere Aiva Aparojode.

•	 nenovietojiet	sveci	citu	siltu
ma avotu tuvumā, piemēram, uz 
televizoriem, radiatoriem, iekur
tām krāsnīm vai kamīniem;
•	 nepieļaujiet	 liesmas	 nonāk

šanu tiešā saskarē ar dekoratīva
jām sveču aplikācijām, svečtu
riem, stiklu, jo karstuma ietekmē 
tie var saplīst;
•	 uzmaniet,	 lai	 svece	 atrastos	

bērniem un mājdzīvniekiem ne
pieejamā vietā;
•	 neatstājiet	 degošu	 sveci	 bez	

uzraudzības (pat ne uz īsu brīdi), 
un, dodoties prom vai pirms gu
lētiešanas, pārliecinieties, ka sve
ces ir nodzēstas;
•	 neievietojiet	sveces	adventes	

vainagā tieši uz viegli uzliesmojo
šiem priekšmetiem, bet iestrādā
jiet vainagā stabilus un nedego
šus sveču turētājus;
•	 atcerieties,	 ka	 dekoratīvās	

želejveida sveces nav paredzētas 
dedzināšanai;
•	 atcerieties,	 ka	 svecītes	 de

dzināt eglītē ir ļoti bīstami un no 
tām viegli var uzliesmot pati egle 
vai tās dekorācijas.

Lai adventes laiks paietu mie-
rīgi un neizceltos ugunsnelai-
me, VUGD aicina iedzīvotājus 

 adventes vainagos sveces neiz-
mantot vai arī tās nededzināt 
vispār.

Ja svētku dekorācijām, piemē
ram, Ziemassvētku egles vai mājas 
rotāšanai izvēlaties elektriskos ro
tājumus vai virtenes, atcerieties, ka:
•	 pirms	 to	 lietošanas	 rūpīgi	

jāizlasa instrukcija un jāaplūko 
marķējums uz virteņu iepakoju
ma. Ja ieraudzīsiet „mājiņas” sim
bolu ar klāt pievienotu paskaid
rojumu angļu valodā „for outdoor 
use”, tas nozīmē, ka šis rotājums 
paredzēts eglītes greznošanai pa
galmā vai mājas fasādei; 
•	 virtenes	iekštelpām	nedrīkst	

lietot ārpus mājas, jo spuldzītes 
neizturēs gaisa temperatūru un 
sabojāsies;
•	 ja	 izmantojat	 jau	 lietotas	

elektrisko spuldzīšu virtenes, pār
liecinieties, vai tās nav bojātas.

Visiem Latvijas iedzīvotājiem 
VUGD novēl drošu, mierīgu un 
saticīgu adventes laiku! Neaiz-
mirstiet, ja tomēr notikusi nelai-
me un ir nepieciešama operatīvo 
dienestu palīdzība, nekavējoties 
zvaniet uz vienoto ārkārtas palī-
dzības izsaukumu numuru 112!

Sandra Vējiņa, VUGD 
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Saulkrastu novada domes 
28. novembra sēdes Nr. 22 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī
tis, B. Veide, A. Horsts, A. Aparjo
de, S. Ancāne, M. Kišuro, N. Līcis, 
S.  Osīte, O.  Vanaga, S.  Ozola
Ozoliņa, G.  Lāčauniece, A.  Dul
piņš, A. Deniškāne, I. Veide.

Par atļauju detālplānojumu 
izstrādāt pa daļām, zemes 
vienības atdalīšanu, jauna 
īpašuma izveidošanu, nosaukuma 
un adreses piešķiršanu, lietošanas 
mērķa noteikšanu
Atļaut nekustamā īpašuma 
„ Velgas” detālplānojumu, apstip
rinātu ar 31.10.2007. lēmumu 
Nr. 17§68, realizēt pa daļām.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nosaukuma 
un adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA „Balt Survey’’ 
izstrādāto nekustamo īpašumu 
„Stacijas mežs’’ un Ainažu ie
las 26A zemes ierīcības projektu.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Noteikt zemes vienībai Mēness 
ielā  9 lietošanas mērķi  – indivi
duālo dzīvojamo māju apbūve, 
platība – 0,2412 ha.

Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem 
Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajā īpašumā Kaijas ielā 
4A un Kaijas ielā 4 ar mērķi mainīt 
Saulkrastu novada teritorijas plā
nojumā noteikto plānoto (atļau
to) izmantošanu „Mazstāvu dzī
vojamo māju apbūves teritorija” 
(DzM1) uz „Mazstāvu dzīvojamo 
māju apbūves teritorija” (DzM2).

Par līguma noslēgšanu ar SIA 
„Karlsons Plus”
Noslēgt līgumu līdz 2021. gada 4. no
vembrim ar SIA „Karlsons Plus”, re
ģistrācijas numurs 40103910397, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 

kompensāciju personai par to, 
ka viņas meita saņem SIA „Karl
sons Plus”, reģistrācijas numurs 
40103910397, privātās pirmssko
las izglītības iestādes „Karlsons” 
pakalpojumu.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.  gada 25.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr.  16 
„Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā.””

Par iekšējo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījums Saulkrastu nova
da domes 2007.  gada 25.  aprīļa 
nolikumā „Saulkrastu novada 
domes informatīvā izdevuma 
„Saulkrastu Domes Ziņas” noli
kums””.

Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai
Piešķirt biedrībai „Skolas 
iela 6” (reģistrācijas numurs 
40008250815) pašvaldības atbal
stu 3000,00  EUR (trīs tūkstoši 
euro, 00 centi) daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
nama energoefektivitātes pa
augstināšanas pasākumu veik
šanai. 

Par līdzekļu paredzēšanu 
projektam „Lasītava 
krustojumā. 2. kārta”
Palielināt Saulkrastu novada paš
valdības 2018. gada budžeta ieņē
mumus: palielināt ieņēmumu po
zīciju „Pārējie pašvaldību budžetā 
saņemtie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu transferti” 
par 1 000,00 EUR.

Par zemes īpašuma nomas 
izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu1

Organizēt Saulkrastu novada paš
valdības nekustamā īpašuma – ne
apbūvēta zemesgabala Katrīnbādes 
ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu no
vadā, kadastra Nr. 8013 003 0063, 
platība –4989 m2, nomas mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Uzdot 
izsoles komisijas priekšsēdētājam 
14.12.2018. plkst.  10.00 rīkot ne
kustamā īpašuma nomas izsoli ar 
augšupejošu soli.

Par kārtējās domes sēdes 
pārcelšanu
Noteikt, ka Saulkrastu novada 
domes 2018. gada decembra sēde 
notiks 2018.  gada 27.  decembrī 
plkst. 15.00.

Par 2018. gada 27. septembra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 13/2018 
Neveikt precizējumus Saulkrastu 
novada domes 2018. gada 27. sep
tembra saistošajos noteikumos 
„Par grozījumu Saulkrastu no
vada domes 2016. gada 28.  de
cembra saistošajos noteikumos 
Nr.  SN 26/2016 „Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem sabied
riskajā transportā Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema vi
dusskolas audzēkņiem””.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

1  – atklāti balsojot, „PAR”  – 13 
(E.  Grāvītis, B.  Veide, A.  Horsts, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, 
N.  Līcis, S.  Osīte, S.  OzolaOzo
liņa, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
A. Deniškāne, I. Veide), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – 1 (O. Vanaga).
Pilns domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27.  decembrī, 
plkst.  15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Paziņojums 
par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumiem 
nekustamajā īpašumā 
Kaijas ielā 4A un Kaijas ielā 4
Pamatojoties uz Saulkrastu nova
da domes 2018. gada 28. novem
bra lēmumu Nr. 878 (sēdes pro
tokols Nr. 22/2018§11), ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde zemes 
gabaliem Kaijas ielā 4A, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
Nr. 80130031423, un Kaijas ielā 4, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr. 80130031409. Lokāl
plānojuma izstrādes mērķis – 
mainīt Saulkrastu novada terito
rijas plānojumā noteikto plānoto 
(atļauto) izmantošanu „Mazstāvu 
dzīvojamo māju apbūves terito

rija” (DzM1) uz „Mazstāvu dzī
vojamo māju apbūves teritorija” 
(DzM2), precizējot apbūves para
metrus. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus lokālplānojuma iz
strādei lūdzam iesniegt Saulkras
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās, domes 
darba laikā no 2018. gada 17. de
cembra līdz 2019. gada 10. febru
ārim. Lokālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu novada būv
valdes vadītāja Līga Pilsētniece 
(tālrunis 67142519).

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      11., 18. decembris 14.00–17.00
Kardiologs 12. decembris 9.00–13.00
Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 17. decembris 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE 12., 13. decembris –
Neirologs Ainārs VECVAGARS 14. decembris 11.00–16.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE 14. decembris 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

Pašvaldības policijas 
paveiktais novembrī
Novembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
62 izsaukumus. 12 gadījumos po
licijas palīdzība bija nepieciešama 
ģimenes konfliktos, un sešos ga
dījumos palīdzība bija nepiecie
šama citiem dienestiem. Piecas 
personas aizturētas un nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu policijas iecirknī tālāku darbī
bu veikšanai. Sniegta palīdzība 
divām krīzes situācijā nonāku
šām personām. 

Uzrakstīti 30 administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 12 protoko
li par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, septiņi – par gājēju 
noteikto pienākumu pārkāpšanu, 
astoņi – par nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumos ietverto 
normu pārkāpumiem un trīs par 

citiem pārkāpumiem.
Uzsāktas 14 administratīvā 

pārkāpuma lietvedības – par at
kritumu apsaimniekošanas notei
kumu pārkāpšanu, par dzīvnieku 
labturīgas noteikumu pārkāpša
nu un nekustamo īpašumu uztu
rēšanas noteikumos ietverto nor
mu pārkāpšanu. Trijos gadījumos 
pašvaldības policijas darbinieki 
nodevuši Valsts policijas Ceļu 
policijai personas, kuras savas 
automašīnas vadījušas alkohola 
reibuma stāvoklī. Piecos gadīju
mos izsaukti dzīvnieku patvers
mes „Mežavairogi” darbinieki, lai 
palīdzētu cietušajiem vai savāktu 
bojā gājušos dzīvniekus. 

Helēna Brūna, 
Saulkrastu Pašvaldības policija

Rentgena 
kabineta darba 
laiks decembrī

Pirmdiena 
17. decembris 9.00–14.00

Otrdiena
11. decembris 12.00–17.00
18. decembris 12.00–17.00

Trešdiena
12. decembris 9.00–16.00
19. decembris 9.00–14.00

Ceturtdiena
13. decembrī 12.00–17.00
20. decembrī 12.00–17.00
27. decembrī 12.00–17.00

Piektdiena
14. decembrī 9.00–16.00
21. decembrī 9.00–14.00
28. decembrī 9.00–14.00
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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”.

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Sergejs Kuzņecovs
(25.01.1937.–07.11.2018.);
Dzintra Cerciņa
(16.11.1944.–10.11.2018.);
Voldemārs Kučeruks
(28.04.1957.–12.11.2018.);
Jānis Trusis
(25.04.1942.–17.11.2018.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Ļubovas	Vasiļjevas	gleznu	izstāde	„Ziedu	maģija”.
•	 Grāmatu	izstāde	„Izrotā	savus	svētkus”.
•	 Grāmatu	izstāde	„Rakstniekam,	scenāristam	Andrim	Kolbergam	–	80”.
•	 Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas	2018.	gada	grāmatu	kolekcija.
•	 Jauno	grāmatu	izstāde.

AKTIVITĀTES
14. decembrī plkst. 12.00, 17. decembrī plkst. 10.00 un 21. decem-
brī plkst. 12.00 datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
No 17. līdz 20. decembrim Ziemassvētku radošās darbnīcas bērniem.
Pieteikšanās aktivitātēm pa tālruni 67951502; 29625609 vai epastu 
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.

Izmaiņas Saulkrastu novada bibliotēkas darba laikā
12. decembrī – SLĒGTS (darba seminārs)

24., 25., 26. decembrī – SLĒGTS
27. decembrī – SLĒGTS (spodrības diena)

28. decembrī – no plkst. 9.00 līdz 17.00
29. decembrī – no plkst. 10.00 līdz 14.00

30., 31. decembrī, 1. janvārī – SLĒGTS

Esiet līdzīgi saulei.
Ikkatram no mums krūtīs ir maza saule, 

bet tai bieži ir jācīnās pašai 
ar savas dvēseles saltumu. 

Viss, kas ir mums apkārt, gaida saules. 
(Kārlis Skalbe) 

Novada iedzīvotājiem vēlam priecīgus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Saulkrastu novada bibliotēkas kolektīvs

15. decembrī no 12.00 Saules 
laukumā mazais Ziemassvētku 
tirdziņš – Latvijā ražotas preces, 
amatnieku darinājumi un kārumi 
jūsu svētku priekam. Iepirksimies 
un dāvināsim prieku pirmssvētku 
laikā! 
18. decembrī 14.00 un 17.00 
Saulkrastu domes zālē labdarības 
akcijas „Gaišus Ziemassvētkus!” 
noslēgums. 14.00 klātesošos 
priecēs vismazākie saulkrastie
ši – pirmsskolas bērnu vokālais 
ansamblis D. Kalniņas vadībā, bet 
17.00 – svētku izrāde „Trīs sivēn
tiņi… un vecītis” (dalība pasākumā 
ar sociālā dienesta ielūgumiem).
28. decembrī 17.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” pirms-
skolas bērnu vokālā ansambļa 
Ziemassvētku sveiciens – kon-
certs! Laipni aicināti vecāki, radi 
un draugi! 
31. decembrī no 23.00 sagai-
dīsim jauno 2019. gadu Saules 
laukumā kopā ar populāro dzie-
dātāju LAURI REINIKU un ins-
trumentālo grupu! Visas labākās 
mākslinieka dziesmas un svētku 
salūts tūlīt pēc gadumijas! Sarī
kojums līdz 01.00! Ģērbsimies sil
ti un sagaidīsim gadumiju kopā! 
Par pasākumiem 2019. gada jan-

vāra pirmajā pusē vairāk infor-
mācijas vietnē www.saulkrasti.lv. 

SPORTA AFIŠA
15. decembrī 10.00 „U13” fut
bola turnīrs zēniem Saulkrastu 
sporta centrā.
22. decembrī 18.00 florbola 
sacensības: „SĀC” pret „Valmie
ra2” Saulkrastu sporta centrā.
12. janvārī 18.00 florbols: 
„SĀC” pret „Rubene1” Saulkrastu 
sporta centrā.
13. janvārī 10.00 novusa sacen
sību pirmais posms Saulkrastu 
sporta centrā.

26. janvārī 18.00 florbols: 
„SĀC” pret „Lekrings” Saulkrastu 
sporta centrā.
Papildu informācija vietnēs www.
saulkrasti.lv; www.facebook.com/
saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
8. janvārī 11.30 muzikāla tik
šanās ar Valteru Reiznieku no 
„Ziemeļ malām”.
30. janvārī kolektīvs izrādes 
„104 lappuses ar mīlestību” ap
meklējums Valmierā.
Informācija pa tālruni 26437766.
Veselīgu jauno 2019. gadu!

Ziemassvētku 
dievkalpojumi 

Saulkrastu 
katoļu baznīcā

Pirmdien, 24. decembrī, 
Ziemassvētku svētvakarā – 
plkst. 21.00 Ganiņu Svētā Mise. 
Otrdien, 25. decembrī, 
Pirmajos Ziemassvētkos – 
plkst. 12.00.
Trešdien, 26. decembrī, 
Otrajos Ziemassvētkos – 
plkst. 9.00 (pēc Sv. Mises 
draudzes Ziemassvētku eglīte).
Ceturdien, 27. decembrī – 
plkst. 18.00 (tiks svētīts vīns 
un sulas).
Piektdien, 28. decembrī – 
plkst. 7.00.
Sestdien, 29. decembrī – 
plkst. 18.00.
Svētdien, 30. decembrī, 
Sv. Ģimenes dienā – plkst. 12.00 
(tiks dota svētība ģimenēm).
Otrdien, 1. janvārī, 
Vissv. Jaunavas Marijas – 
Dievmātes svētkos – 
plkst. 12.00.
Svētdien, 6. janvārī, 
Zvaigznes dienā jeb 
Triju Ķēniņu dienā – 
plkst. 12.00 (tiks svētīts krīts 
un līdzpaņemtie cēlmetāli, un 
rotaslietas). 

Vairāk informācijas  
pa tālruni 25909060  
(priesteris Ilmārs Kravalis).

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) 
Siguldas filiāles darbinieki 

pieņems klientus 
3. janvārī no plkst. 10.00 

līdz 16.00 Saulkrastu 
domes telpās, cokolstāvā.

Novembrī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 8 bērni – 4 meitenes 
un 4 zēni: Keita, Enija, Amelija, 
Alise, Arvis, Jēkabs, Alekss, Filips.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Svētku dievkalpojumi
Skultes 

 baznīcā
Pēterupes baznīcā 

(Saulkrastu)
 Ceturtais     10:00       13:00   
  advents 

 Ziemsvētku    18:00         16:30 
 priekšvakars   20:00

 Pirmie       11:00         13:00 
 Ziemsvētki

2018. A.D.

māc. Ivo Pavlovičs t. 29449558 

 

Svētdiena, 23. decembris

Pirmdiena, 24. decembris

Otrdiena, 25. decembris




