
Uzņēmēji godina labākos

Saulkrastos, 26. janvārī, 
viesnīcā „Minhauzena Unda” 
notika „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” rīkotā uzņēmēju 
konference un lielā uzņēmēju 
gada balle.

Pasākumā ar uzrunu uzstājās 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētājs Normunds Līcis, kurš 
informēja klātesošos par būtis-
kākajiem virzieniem Saulkrastu 

attīstībā, arī Ādažu domes priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks un 
biedrības pārstāvis Uldis Štēbelis, 
kuri aicināja aktīvi sadarboties ar 
Ādažu militāro bāzi.

Vakara gaitā tika paziņoti uz-
varētāji – 2018. gada labākie uz-
ņēmumi piecās nominācijās. Par 
2018. gada labāko uzņēmumu 
nominācijā „Labākais ēdināša-
nas uzņēmums” tika atzīts Zvej-
niekciema krogs „Saltwater”. 

Nominācijā „Nozīmīgākais jau-
nais pakalpojums” balvu saņēma 
SIA „Omniva” pakomāts. Nomi-
nācijā „Atzītākais skaistumkop-
šanas uzņēmums” atzinību guva 
salons „Klēra Lukss SPA”, bet par 
„Nozīmīgāko investoru” tika at-
zīts uzņēmums „HoReSPA” un 
viesnīca „Pine Resort”.

Par 2018. gada „Populārāko 
uzņēmumu aptaujāto vērtēju-
mā” tika atzīts veikals „top!”. 

Svinīgajā pasākumā par neat-
saucīgu, pārlieku birokrātisku 
un apzinātu uzņēmējdarbības 
bremzēšanu uzņēmēju “žagaru” 
šogad saņēma viens pašvaldības 
darbinieks.

Pasākums pulcēja aptuveni 85 
Saulkrastu uzņēmējus. Plašāka 
informācija par pasākuma ap-
rakstu un fotogalerija pieejama 
facebook.com/saulkrastuuznemeji.

„Saulkrastu uzņēmēju biedrī-

ba” pateicas par atbalstu biedrības 
mecenātiem: Saulkrastu novada 
pašvaldībai, SIA „Buildimpeks”, 
poligrāfijas uzņēmumam „Zem-
gus”, kafejnīcai-ceptuvei „Bembe-
ri”, SIA „Gludi LM”, SIA „Faville”, 
SIA „Helgas veļas māja”, kafejnī-
cai „Cietais rieksts” un viesnīcai 
„Minhauzena Unda”.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”
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10 000 konteineri privātmājām 
iepakojuma nodošanai bez maksas
SIA „ZAAO” (ZAAO), attīstot 
modernu, iedzīvotājiem ērtu 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu, ievieš individuāli 
dalīti vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu privātmāju 
iedzīvotājiem Cēsu, Limbažu, 
Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, 
Valmieras pilsētu teritorijās. 

Pakalpojums – 240 litru konteine-
ru uzstādīšana vieglā iepakojuma 
un stikla iepakojuma nodalīšanai 
no sadzīves atkritumiem privāt-
personām – būs bez maksas.

Lai pieteiktos pakalpojumam, 
iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klien-

tam, kurš ir noslēdzis līgumu par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas konteineru. Pieteikt līguma 
noslēgšanu par individuāli dalīti 
vākto atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu iespējams pa tālruni 
29221847, e-pastu zaao@zaao.lv 
vai klātienē EKO laukumā – birojā 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a.

Pareizi šķirojot un nododot 
pārstrādei otrreiz izmantojamos 
materiālus, iedzīvotājiem ir ie-
spēja izvairīties no maksājumu 
sadārdzinājuma par sadzīves 
atkritumu izvešanu. Tarifa iz-
maiņas nosaka grozījumi  Dabas 
resursu nodokļa likumā, kas 
nozīmē ikgadēju dabas resursa 

nodokļa likmes pieaugumu par 
atkritumu apglabāšanu poligo-
nā. Iepakojuma konteineri tiks 
nodoti lietošanā un iztukšoti bez 
maksas.

Konteiners vieglajam iepa-
kojumam būs ar dzeltenu vāku, 
tajā drīkstēs ievietot papīru, 
kartonu, PET dzērienu pude-
les, polietilēna plēves (LDPE), 
kosmētikas un sadzīves ķīmijas 
iepakojumu (HDPE) un metāla 
priekšmetus. Konteineri stikla 
pudelēm un burkām būs ar mel-
nu vāku.

Zane Leimane, 
SIA „ZAAO” 

Brauktuvju 
uzturēšana ziemā
Sniega segas palielināšanās 
dēļ aktuāla kļuva ielu un ceļu 
attīrīšana no tā. Pašvaldības 
īpašumā ielu un ceļu 
uzturēšanu nodrošina SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”. 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ap-
saimnieko valstij piederošos ceļu 
posmus pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā: Murjāņu, Sigul-
das, Gāršmalu ceļus, kā arī Rožu 
bulvāri, un pašvaldībai piederošo 
Rīgas, Ainažu, Tallinas ielu (V101).

„Saulkrastu komunālserviss” 
ielu un ceļu uzturēšanai izmanto 
trīs ziemas tehnikas vienības; vie-
na strādā diennakts režīmā. Jan-
vārī „Saulkrastu komunālserviss” 

ir attīrījis brauktuves, novēršot 
slīdamību gandrīz 700 kilomet-
ros.

Aicinām iedzīvotājus būt sa-
protošiem un ņemt vērā, ka ielas 
un ceļi ir sadalīti ceļu uzturēšanas 
klasēs, ko nosaka Ministru kabi-
neta noteikumi. Tādēļ vispirms 
tiek iztīrītas brauktuves, kam ir 
noteikta augstāka uzturēšanas 
klase. Informācija par ielu un ceļu 
uzturēšanas klasēm pieejama 
vietnē www.saulkrasti.lv.

Aicinām ziņot par neiztīrī-
tiem ceļu posmiem uz e-pastu 
dome@saulkrasti.lv vai pa tālruni 
66932595!

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

Sociālās aprūpes mājā 
veikti remontdarbi
Janvārī pabeigta Saulkrastu 
Sociālās aprūpes mājas 
sanitārās zonas pārbūve. 

Pēc remonta aprūpes mājas klien-
tiem un personālam ir pieejams 

mūsdienu prasībām atbilstošs 
sanitārais mezgls un izremontēta 
veļas mazgātava un žāvētava. Dar-
bus veica SIA „BK Māja”.

Pašlaik Sociālās aprūpes mājā 
uzturas 34 personas ar smagu 

invaliditāti un neapmierinošu 
veselības stāvokli vecuma dēļ, ku-
rām nepieciešama nepārtraukta 
profesionāla uzraudzība. Ikdienā 
par mājas iedzīvotājiem rūpējas 
personāls – 15 darbinieki.
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Par Skultes ostas darbu
2018. gada beigās tiku ievēlēts 
par Skultes ostas pārvaldes 
valdes priekšsēdētāju, tādēļ 
turpmāk plānoju sniegt 
informāciju arī par Skultes 
ostas pārvaldes darbību.

2018. gads Skultes ostai bijis ra-
žīgs – ostā apkalpoto kuģu ko-
pējais bruto reģistra tonnu skaits 
pirmo reizi ostas vēsturē pārsnie-
dzis 1 miljonu GRT, tādējādi ostas 
ieņēmumi 2018. gadā sasnieguši 
1  265 000 eiro, pārsniedzot plā-
noto par vairāk nekā 30%.

Pavisam ostā un ostas uzņē-
mumos šobrīd ir nodarbināti 160 
cilvēki; 16 strādā tieši Skultes ostas 
pārvaldē. Likumsakarīgi, ka aktīva 
ostas uzņēmējdarbība nozīmē arī 
zināmas neērtības iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo tiešā ostas tuvumā. 
Ir  skaidrs, ka, izvēloties dzīvesvie-
tu, iedzīvotājiem ir jārēķinās ar 
infrastruktūru dzīvesvietas apkār-
tnē un, iespējams, iedzīvotāju un 
uzņēmēju intereses var atšķirties.

Pirmkārt, iedzīvotājiem nākas 
saskarties ar paaugstinātu trokšņu 
līmeni, otrkārt, zvejniekciemie-
šiem labi zināmā problēma sausā 
un vējainā laikā ir kūdras putēšana 
un bieza kūdras putekļu kārta uz 
palodzēm, auto un drēbēm. Vis-
beidzot, Ostas ielā veidojas kravas 

auto sastrēgumi, kas rada neērtības 
gan iedzīvotājiem, gan Mūzikas un 
mākslas skolas apmeklētājiem.

Lai risinātu šīs sasāpējušās 
problēmas, sarīkoju vairākas tik-
šanās ar atbildīgajiem ostas uz-
ņēmējiem un ostas pārvaldnieku. 
Ostas ielas sastrēgumu jautājumā 
tika pieaicināts arī Saulkrastu no-
vada domes ielu un ceļu apsaim-
niekošanas un uzturēšanas spe-
ciālists. Mēs apspriedām vairākus 
iespējamos rīcības modeļus īster-
miņa un ilgtermiņa problēmas ri-
sinājumam un pieņēmām rīcības 
modeli īstermiņa risinājumam, 
kas ietver kompleksu darbību ko-
pumu. Sākot veidoties sastrēgu-
mam Ostas ielā, ostas uzņēmējs 
nosūtīs pārstāvi satiksmes regu-
lēšanai, nepieļaujot kravas auto 
stāvēšanu posmā no Tallinas ie-
las pagrieziena uz Ostas ielu līdz 
mūzikas skolai. Uzņēmējs jau ir 
pārkārtojis kravas pieņemšanas 
loģistiku savā teritorijā, pieņemot 
kravas no trim rampām (līdz šim 
lielākā noslodze bija vienai ram-
pai). Kad kuģis piestātnē netiks 
krauts, kravas auto plūsma tiks 
palaista teritorijā gar piestātni, 
tiks maksimāli efektivizēts kravas 
auto un dokumentu aprites cikls 
teritorijā. 

Kā zināms, šādi kravas auto 

sastrēgumi Ostas ielā noteiktajā 
laika nogrieznī bija radušies vai-
rāku faktoru ietekmē, piemēram, 
iepriekšējā gadā, nelabvēlīgu laika 
apstākļu dēļ, mežizstrāde ziemas 
periodā praktiski netika veikta, 
un šoziem, iestājoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem (sals, kura dēļ vei-
dojās cieta pamatne, kas ļāva brīvi 
piekļūt cirsmām), mežistrāde aktī-
vi atsākās, atgūstoties pēc iepriek-
šējās ziemas piespiedu dīkstāves. 
Tādēļ šogad īsā laikā izveidojās 
milzīgs kravu pieplūdums. 

Zvejniekciemieši jau ir novē-
rojuši, ka Ostas ielas kravas auto 
sastrēgumu biežums ir būtiski kri-
ties, īslaicīgi sastrēgumi rodas vien 
rītos, līdz plkst. 8.00, kad sākas 
ostas darba diena un tiek atvērti 
ostas vārti kravas auto plūsmai. 
Kā īstermiņa varianti tika izskatī-
tas arī iespējas palaist kravu plūs-
mu pa Skultes ielu, kas šobrīd nav 
iespējams, jo iela asfaltēta vairāk 
nekā 15 gadus iepriekš un tā nav 
paredzēta šādām kravām. Ilgter-
miņa risinājumam sastrēgumu 
jautājumā tiek lemts par atseviš-
ķas stāvvietas izveidi, kurā notiktu 
elektroniska saziņa ar ostu par tās 
iespējām pieņemt kravas mašīnas.

Alens Horsts, 
Skultes ostas pārvalde

Vingrošanas un jogas nodarbības senioriem
Saulkrastu novada seniorus (iedzīvotājus no 54 gadiem) aicinām 
apmeklēt BEZMAKSAS jogas un vingrošanas nodarbības Saulkrastos 
un Zvejniekciemā. Nodarbībās būs iespējams apgūt un praktizēt se-
nioriem piemērotu vingrinājumu kopumu, kas veicina fizisko izturību, 
aktīvu dzīvesveidu un kustību prieku. Nodarbības plānotas aptuveni 
sešus mēnešus (līdz jūlijam).
Jogas nodarbības Ingas Astašenko vadībā notiks:
•	 Trešdienās	no	plkst.	10.45	līdz	12.15	Saulkrastu	sporta	centra	mazajā	

zālē Smilšu ielā 3, Saulkrastos;
•	 Piektdienās	no	plkst.	11.00	līdz	12.30	kultūras	namā	„Zvejniekciems”	

Atpūtas	ielā	1B,	Zvejniekciemā.
Vingrošanas nodarbības Marikas Gladkijas vadībā notiks:
•	 Pirmdienās	no	plkst.	8.30	līdz	9.30	kultūras	namā	„Zvejniekciems”;
•	 Pirmdienās	no	plkst.	10.00	līdz	11.00	Saulkrastu	sporta	centra	mazajā	

zālē.
Uz nodarbībām lūdzam ņemt līdzi savus vingrošanas paklājiņus!  
Jaunos nodarbību dalībniekus (kuri uz nodarbību nāk pirmo reizi) 
lūdzam pieteikties iepriekš! Vairāk informācijas par nodarbībām un to 
norisi	pa	tālruni	67142515	vai	e-pastā	inga.karklina@saulkrasti.lv.

Nodarbības tiks fotografētas, dalībnieki tiks reģistrēti un notiks anketē-
šana.	Nodarbības	notiek	Eiropas	Sociālā	fonda	finansētā	projektā	„Vese-
lības	veicināšanas	pasākumi	Saulkrastu	novadā”,	Nr.	9.2.4.2/16/I/087,	ko	
pilnībā finansē Eiropas Sociālais 
fonds.	Projekta	īstenošana	plāno-
ta	līdz	2020.	gada	20.	jūnijam.

Ūdenssaimniecības 
projektā darbi 
atsāksies pavasarī
Šobrīd līdz pavasarim ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstības 
projektā „Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Saulkrastos, II 
kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) 
ir tehnoloģiskais pārtraukums. 
Darbus plānots atsākt pavasarī, 
līdzko būs atbilstoši klimatiskie 
apstākļi. Tad tiks turpināta arī ceļu 
seguma atjaunošana un labiekār-
tošana vietās, kur nepiemērotu lai-
kapstākļu dēļ darbi netika pabeigti.

Projekta īstenošana pavisam 

plānota septiņos, pakāpeniski 
izpildāmos posmos. 2018. gadā 
darbi tika sākti pirmajā, otrajā un 
ceturtajā posmā, bet šogad – tre-
šajā, piektajā, sestajā un septītajā 
posmā. Visu projektu plānots pa-
beigt līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

Saulkrastu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra 
noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas  noteikumi”, 2019. gada 30. janvārī Saulkrastu novada dome 

pieņēma lēmumu Nr. 987 „Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu”. 
Adreses mainītas Inčupītes ielas, Laimas ielas, Lauku ielas, daļai Pļavas ielas nekustamajiem 

īpašumiem un funkcionāli saistītām ēkām, un būvēm. Par adrešu maiņu pašvaldība informēs 
nekustamo īpašumu īpašniekus, nosūtot lēmumu uz viņu deklarēto dzīvesvietu.

Situācija pašvaldībā ir nopietna
Kā informējām iepriekšējās 
„Saulkrastu Domes Ziņās”, 
2018. gads beidzās ar 
Saulkrastu domes vadības 
maiņu. Pirmajā darba mēnesī 
esam atklājuši daudzas 
problēmas, par ko publiski 
iepriekš neviens nerunāja 
vai tās pat tika slēptas. 
Atliek noskaidrot, vai tā bija 
nekompetence, paviršība vai 
apzināta rīcība?

Kaut gan es ļoti cītīgi biju seko-
jis domes darbam, jāatzīst, biju 
pārliecināts, ka situācija nav 
tik smaga, kāda tā patiesībā ir. 
Ir konstatētas četras ļoti aktuālas 
problēmas, kuras šobrīd intensīvi 
risinām.

Pirmā – iepriekšējā gada budže-
ta izpilde, šī gada budžeta izveido-
šana, budžeta plānošanas caur-
spīdīgums. Lai gan ir ierasts, ka 
nākamā gada budžeta izveidi paš-
valdība uzsāk, vēlākais, iepriekšējā 
gada rudenī, bet konkrēti skaitļi 
jau ir zināmi novembrī, saskārā-
mies ar šķietami neiespējamo – šī 
gada budžeta izveide janvārī bija 
jāsāk no nulles. Parasti budžetu 
veido, ievērojot ļoti daudzus as-
pektus, vajadzības, prognozes, 
likumdošanu un augstākstāvošu 
iestāžu aprēķinus, tomēr viens 
no nozīmīgākajiem faktoriem ir 

iepriekšējā gada budžeta izpilde. 
Šeit mums atkal nācās ļoti vilties – 
iepriekšējo gadu budžeti veidoti, 
balstoties uz apšaubāmām prog-
nozēm, daudzas plānoto ieņē-
mumu pozīcijas nav izpildītas, 
tādēļ šis gads ir sācies negatīvi 
un šogad pašvaldības iestāžu va-
dītājiem nākas budžetu vairākas 
reizes pārstrādāt un samazināt 
pieprasījumus, kas, jāatzīst, ir ļoti 
nepatīkams darbs, jo pamatā tiek 
traucēta iestāžu attīstība. 

Otrā – ir konstatētas iepriek-
šējās plānošanas nesaimnieciskas 
un nolaidīgas rīcības pazīmes – 
ilgstoša izvairīšanās no kopēja in-
vestīciju plāna izveides. Ir izstrā-
dāta virkne ambiciozu un dārgu 
projektu, kuru īstenošana nemaz 
nav iespējama. Piemēram, pro-
jekts „Neibādes parka un estrādes 
kompleksa pārbūve Saulkras-
tos” (faktiski – betona laukums 
un milzīga jumta konstrukcijas 
izbūve), kas nodokļu maksātā-
jiem kopā ar projekta ekspertīzi 
izmaksāja 168 000 eiro. Lai gan 
pašvaldības izsniegtā sākotnējā 
darba uzdevumā ir norādīts, ka 
projekts izstrādājams, nepār-
sniedzot kopējās būvniecības 
izmaksas – divus miljonus eiro, 
bez domes lēmuma, kādam pat-
vaļīgi rīkojoties, projekta kopējās 
izmaksas jau ir sasniegušas septi-

ņus miljonus! Turklāt projektam 
jau sagataves stadijā bija nekvali-
tatīvs darba uzdevums, tajā neti-
ka veikta tagadējās estrādes ēkas 
būvekspertīze, lai konstatētu tās 
atbilstību turpmākai ekspluatā-
cijai (piemēram, vai svētkos uz 
tagadējās estrādes kāpnēm var 
atrasties vairāki simti cilvēki?). 
Šajā projektā nav iekļauta arī tu-
alešu vai mākslinieku telpu izbū-
ve, nav veikts aprēķins, kādiem 
un cik pasākumiem jānotiek, kā 
tiks novērsta stāvvietu problēma 
lielos pasākumos un, galvenais, 
cik šādas grandiozas būves uz-
turēšana izmaksās! Par projekta 
izstrādi vispār nav saņemtas pa-
sākumu producentu konsultāci-
jas, lai uzzinātu prasības, ko ne-
pieciešams ievērot, lai šeit būtu 
iespējams rīkot lielus pasākumus. 
Neskatoties uz to, ir skaidrs, ka 
Saulkrastiem nav šo miljonu es-
trādes milzīgā jumta uzlikšanai. 
Ja šie septiņi miljoni arī būtu, es 
šaubos, ka tā būtu galvenā prio-
ritāte novada attīstībā. Mums ir 
ļoti daudzas vajadzības, kas gadu 
no gada tikušas atliktas. Tādēļ 
diemžēl mēs esam saskārušies ar 
situāciju, ka projekta izstrādes 
un ekspertīzes laikā ieguldītie 
līdzekļi būs iztērēti nelietderīgi. 
Tajā pašā laikā, lai mēs paspētu 
apgūt ES struktūrfondu atbalstu, 

mums steidzami nepieciešams iz-
strādāt citu projektu.

Līdzīgi bija ar slaveno 100 
000 eiro vērto tualeti Baltajā 
kāpā – bezjēdzīgi dārga celtne ar 
lieliem ikdienas uzturēšanas iz-
devumiem tā vietā, lai uzbūvētu 
divas mazākas tualetes, piemē-
ram, Baltajā kāpā un estrādē vai 
Raiņa ielas gala pludmalē, vai arī, 
lai Baltajā kāpā tualetes pakalpo-
jumus papildinātu ar tūristiem 
nepieciešamu informatīvu pakal-
pojumu sniegšanu.

Trešā problēma – Zvejniekcie-
ma kultūras nams jau ilgāku laiku 
nav pieejams apmeklētājiem, jo 
tajā notiek ieejas mezglu, garde-
robes un tualešu pārbūve, kas uz-
sākta jau pagājušajā gada vasarā, 
bet bija jāpabeidz līdz simtgades 
svinībām. Ar novēlošanos decem-
brī darbi šķietami tika pabeigti, 
taču tik zemas kvalitātes izpildī-
jumu es neesmu gatavs pieņemt. 
Visa apdare ir jāņem nost un jā-
būvē no jauna. Tas prasīs lielus lī-
dzekļus ekspertu piesaistei, laiku 
jaunu iepirkumu veikšanai, tiesā-
šanās izdevumus un ilgu kultūras 
nama dīkstāvi. Iespējams, iemesls 
ir būvdarbu iepirkuma un būvuz-
raudzības iepirkuma procedūra 
un secība, kas nespēja novērst to, 
ka būvuzraudzība tika veikta ne-
samērīgi lēti un, izskatās, nekva-

litatīvi. Nav arī skaidrs, kādēļ at-
bildību par būvdarbu uzraudzību 
un juridiskajiem jautājumiem 
neuzņēmās domes speciālisti, bet 
tā tika uzticēta nekvalificētiem 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centra” darbiniekiem bez iepriek-
šējas būvniecības pieredzes. 

Vēl es gribētu vērst uzmanību, 
ka pašreizējais estrādes stāvoklis 
un fakts, ka kultūras nams pasā-
kumiem ir slēgts, ārkārtīgi sarežģī 
novada kultūras dzīves plānoša-
nu. Tādēļ es atvainojos gan mūsu 
uzcītīgajiem kultūras dzīves uztu-
rētājiem, gan novadniekiem.

Ceturtā lielā problēma un izai-
cinājums ir pašvaldības darba efek-
tivitāte, pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāte un darbinieku atbildība 
par sagatavotajiem dokumentiem 
un (ne)padarītajiem darbiem. Tieši 
šī iemesla dēļ jau drīzumā plāno-
jam reorganizēt pašvaldību.

Neskatoties uz visu iepriekš 
minēto, esam noskaņoti no-
pietnam darbam un mērķtiecīgi 
strādājam, lai īstenotu mūsu ko-
pīgi plānotās ieceres, tādēļ aici-
nu domes darbā iesaistīties arī 
jūs – sūtiet savas idejas uz e-pas-
tu idejulade@saulkrasti.lv.

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs
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„Saulkrastu uzņēmēju biedrības” 
atskaite par darbību 2018. gadā
Arī šogad „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība” 
sniedz atskaiti par darbību 
iepriekšējā gadā. 

Gadu iesākām ar iesniegtajiem 
priekšlikumiem domē 2018. gada 
novada budžetam – vairākus 
priekšlikumus dome atbalstīja. 
Uzsākām sarunas par sadarbī-
bu ar „Saulkrasti Jazz”, finansiāli 
atbalstījām „Saulkrastu koktei-
lis 2018” sagatavošanu. Rīkojām 
12 atklātas valdes sēdes un vienu 
biedru kopsapulci, arī vairākas 
Saulkrastu attīstībai būtiskas sa-
pulces. Piedalījāmies Ēnu dienā 
Latvijā, rīkojām „Arhitektu ple-
nēru”, apsveicām Saulkrastu vi-
dusskolu 105 gadu jubilejā un dā-
vinājām novadam konkursu „Es 
mīlu Saulkrastus” (balvu fonds 

1000 EUR). Piedalījāmies citu or-
ganizāciju rīkotajās sapulcēs, fo-
rumos, plenēros, tajā skaitā Valsts 
ieņēmumu dienestā, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
merā, Ādažu projektā „Uzņēmēji 
armijai”, Salaspils biznesa forumā 
„Krāt vai tērēt?”.

Vairākkārt viesojāmies pie 
Saulkrastu skolēniem, rīkojām 
Simtgades skvēra skiču konkur-
su, dažādas aptaujas, arī aptauju 
par uzņēmējdarbību Saulkrastos 
un dažādu pakalpojumu nepie-
ciešamību – naudas iemaksas 
bankomāta un pakomāta uzstā-
dīšanu.

Panācām Saulkrastu domes 
līguma noslēgšanu ar Latvijas 
Inves tīciju un attīstības aģentūru 
par investīciju piesaisti, rīkojām 
Saulkrastu uzņēmēju tikšanos ar 

Latvijas armijas un organizācijas 
pārstāvjiem. Iniciējām Latvijas 
valsts karoga uzstādīšanu uz vi-
sām galvenajām Latvijas robe-
žām – tika pieņemts atbilstošs 
likums Saeimā, un karogi tika 
uzstādīti. Rīkojām orientēšanās 
pasākumu „Iepazīsti Saulkras-
tu uzņēmēju 2018”, tikāmies 
ar Valsts prezidentu Raimon-
du Vējoni. Uzstādījām soliņus 
Saulkrastos, akcijā „Baudi saul-
rietu visos gadalaikos”, cienājām 
saulkrastiešus lielās Saulkrastu 
egles iedegšanas pasākumā un 
saņēmām Saulkrastu novada do-
mes Atzinības rakstu.

Biedrības konta atlikums 
2018. ga da sākumā bija 852,97 EUR. 
2018. gadā biedru maksās, zie-
dojumos, citos norēķinos bied-
rība ir saņēmusi 13  530,60  EUR, 

biedrības veiktie maksājumi  – 
14  295,49  EUR, biedrības naudas 
līdzekļu atlikums gada nogalē  – 
87,64 EUR.

2019. gadu „Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrība” uzsāka ar uz-
ņēmēju konferences un balles 
rīkošanu. Šogad plānots iniciēt 
teritoriālplānojumu grozīju-
mus, bērnu izklaides laukumu 
izveidi, rīkot arhitektu plenēru, 
attīstīt programmu „Mobio”, 
zīmolu „#investinsaulkrasti”, 
uzstādīt ceļa norādes, izveidot 
papildu stāvlaukumus, veidot 
īsfilmas: „Ziema Saulkrastos”, 
„Pavasaris Saulkrastos”, „Va-
sara Saulkrastos” un „Rudens 
Saulkrastos”. Esam uzsākuši 
darbu pie 2019.  ga da arhitektu 
plenēra rīkošanas un iesaistīju-
šies „Saulkrastu kokteilis 2019” 

organizēšanā. Biedrība plāno 
aktīvi iekļauties pašvaldības 
darbā, iniciēt novada gazifikā-
ciju un attīstīt to, rīkot dažādus 
pasākumus, piemēram, „Iepazīs-
ti Saulkrastu uzņēmēju 2019”. 
Sadarbībā ar domi strādāsim pie 
investīciju piesaistes pašvaldī-
bas attīstības projektiem. 

Paldies visiem atbalstītājiem 
un sadarbības partneriem! Aici-
nām aktīvus cilvēkus un uzņē-
mējus iekļauties mūsu darbā! 
Plašāka informācija par biedrības 
darbu pieejama vietnē facebook.
com/saulkrastuuznemeji.

Jūsu priekšlikumus, idejas un 
komentārus gaidīsim e-pastā 
info@saulkrastuuznemeji.lv.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Bibliotēkā viesojas rakstnieki
Turpinās Latvijā pazīstamu 
un iemīļotu rakstnieku 
viesošanās Saulkrastu 
bibliotēkā.

Pagājušā gada beigās Saulkrastu 
novada bibliotēkā ar jauniešiem 
tikās rakstniece Andra Manfelde, 
kura dzimusi un augusi Kuldīgā. 
Galvenā sarunas tēma bija viņas 
grāmata „Adata”  – autobiogrā-
fisks vēstījums par jaunas mei-
tenes atkarību no alkohola un 
narkotikām un cīņu ar to. Viešņa 
pati šīm vielām jaunībā pievēr-
susies vairāku iemeslu dēļ. Vēlāk 
dažus gadus viņa pavadījusi reha-
bilitācijas komūnā „Krusta skola” 
Krimuldā. A. Manfeldes saruna ar 
sanākušajiem jauniešiem izvērtās 
arī par grāmatu „Mājās pārnāca 
basa” – vēstījumu par deportāci-
jām un cilvēku ciešanām Sibīrijā. 
Rakstniece klātesošajiem arī lasī-
ja fragmentus no saviem darbiem.

Šogad bērni iepazina rakst-
nieces Māras Cielēnas dzejoļus, 
pasakas un stāstus. Pasākumu 
apmeklēja paši mazākie lasītā-

ji no Saulkrastu PII „Rūķītis” un 
Saulkrastu vidusskolas. M. Cie-
lēna pastāstīja par savu bērnību, 
atklājot, ka viņai jau tolaik paticis 
veidot mazas grāmatiņas ar nelie-

lu tekstu. M. Cielēnai patīk rakstīt, 
un viņa ļoti labi saprotas ar bēr-
niem. Autores dzejoļi ir pozitīvi 
un sirsnīgi. Klātesošie uzdeva arī 
jautājumus. Pasākuma noslēgumā 

M. Cielēna bibliotēkai uzdāvināja 
brīnišķīgo grāmatu, pasaku krā-
jumu „Pētera vaigi” ar košajām 
Gundegas Muzikantes ilustrāci-
jām. Tajā ir deviņas pasakas, kuras 

vienlaikus ir pilnas ar ikdieniš-
ķiem un kosmiskiem brīnumiem.

23. janvārī bibliotēkā viesojās 
biologs, TV raidījumu vadītājs, 
dabas pētnieks Māris Olte. Viņš 
atklāja, ka dzīvojot Ērgļos; viņa 
ģimenē aug četri bērni – trīs dēli 
un meita. Sanākušajiem nova-
da iedzīvotājiem un 6., 9. klašu 
skolēniem no Saulkrastu vidus-
skolas M. Olte pastāstīja par paša 
kādreiz veidoto grāmatu „Matīsa 
piedzīvojumi mežā”, kas pirms 
vairākiem gadiem saņēma Bēr-
nu žūrijas lasītāju atzinību. Grā-
matas autors atsauca atmiņā tās 
tapšanas procesu. Klātesošajiem 
pusotrā stundā M. Olte pastāstīja 
par cilvēka un dabas mijiedarbību 
un interesantus atgadījumus no 
paša un citu dzīves.

Šie bija tradicionālie biblio-
tēkas rīkotie pasākumi projektā 
„Lasītava krustojumā. 2. kārta”. 
Projektu finansiāli atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu TIC aizvadītais gads 
Sācies jaunais 2019. gads, un ir 
laiks atskatīties uz Saulkrastu 
tūrisma informācijas centra 
(TIC) pagājušajā gadā paveikto.  
Saulkrastu TIC kopš 
2018. gada janvāra izmanto 
Vidzemes piekrastes 
sadarbības apvienības 
„Saviļņojošā Vidzeme” vienoto 
statistikas formu, kas rāda, 
ka 2018. gadā, no 1. janvāra 
līdz 31. decembrim, TIC 
pakalpojumus izmantojuši 
19 888 apmeklētāji (2017. g. – 
20 397; 2016. g. – 17 911). 

Apkopojot vienotās e-statistikas 
datus, pirmo vietu ieņem vietē-
jie tūristi, kuru skaits  pagājušajā 
gadā ir pieaudzis – 4488 (2017. g. – 
4295), otrajā vietā ir viesi no 
Krievi jas  – 946 (2017.  g.  – 906). 
Audzis arī viesu skaits no Vāci-

jas – trešā vieta – 598 (2017. g. – 
394), bet ceturtajā vietā ir viesi 
no Lietuvas – 457 (2017. g. – 304). 
Piektajā vietā – kaimiņi no Igau-
nijas – 231 (2017. g. – 179), bet ses-
tajā – ceļotāji no Francijas – 75. 

Analizējot sniegtās informācijas 
tematikas rādītājus, TIC apmek-
lētāji visvairāk interesējušies par 
bezmaksas brošūrām un kartēm, 
meklējuši informāciju par apska-
tes objektiem, pirkuši suvenīrus, 
interesējušies par pasākumiem, 
aktīvo atpūtu, ēdināšanu un 
naktsmītnēm. Pieaudzis apmek-
lētāju skaits, kuri vēlas iegādāties 
Saulkrastu TIC izgatavotus no-
vada suvenīrus. Salīdzinoši daudz 
joprojām tiek meklēta informācija 
par sabiedriskā transporta kustī-
bu, iepirkšanās iespējām un aktīvi 
lietots publiskais interneta pieejas 
punkts un WI-FI.

2018.  gada sākumā, sadarbo-
joties ar Vidzemes piekrastes 
pašvaldībām: Aloju, Carnikavu, 
Limbažiem un Salacgrīvu, izdota 
Vidzemes piekrastes karte tūris-
tiem (63 000 eks., 7 valodās), pie-
krastes pārgājienu karte (7000 eks., 
2  valodās) un TOP pasākumu 
kalendārs (5000  eks., 3  valodās).  
Saulkrastu TIC vasaras sezo-
nas sākumā atjaunoja un izde-
va noplēšamo Saulkrastu karti 
(6000  eks., 4  valodās), brošūru 
„Kāzas Saulkrastos” (1000 eks., LV) 
un „Saulkrastu ceļvedis ģimenei” 
(1000 eks., LV). 

Drukātie materiāli tika izman-
toti darbam izstādēs Somijā, Lietu-
vā, Igaunijā un Latvijā un izplatīti 
Vidzemes piekrastes tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēju uzņēmumos, 
apskates objektos un Latvijas tū-
risma informācijas centros.

2018.  gadā www.visitsaulkrasti.
lv apmeklējuši 52  652 interesen-
ti. Sociālos tīklos liela interese 
izrādīta par Saulkrastu novada 
pasākumiem, gadā Facebook.
com/Saulkrasti pasākumu ka-
lendārā publicēti 248  notikumi.  
Sagatavoti četri reklāmas video 
un, sadarbojoties ar Saulkras-
tu novada pašvaldību, izveidots 
Vidzemes televīzijas tūrisma 
raidījums. Video pieejami You-
tube kanālā „Visit Saulkrasti”.  
Citi Saulkrastu TIC sociālo tīk-
lu profili: instagram.com/Visit-
Saulkrasti, twitter.com/Saulkrastic.

2018. gadā pēc vērienīgas rekons-
trukcijas viesnīcas „Sunny Dune” 
ēkā darbu uzsāka viesnīca „Pine 
Resort”. Zvejniekciemā durvis vēra 
viesu nams „Stiebri un Dainas”.

Piedāvājumu atpūtai uz 
ūdens pagājušā gadā papildināja 

„ Skultes jahtkluba” izbraucieni ar 
jahtu no Skultes ostas un izbrau-
cieni ar buru kuģi „Spīdola-R” lī-
dzās peldvietai „Centrs”. 

Saulkrastu centrā darbību uz-
sāka labklājības centrs „AMIL 
SPA”, kurā iespējams ne vien bau-
dīt labjūtes procedūras, bet arī 
apmeklēt izglītojošus seminārus.

Informējam, ka līdz 31. maijam 
ir mainīti Saulkrastu TIC darba 
laiki. TIC strādā katru dienu (arī 
sestdienās un svētdienās), izņemot 
valsts svētkus, no plkst. 8.45  līdz 
17.15, ar pusdienu pārtraukumu 
no plkst. 13.00 līdz 13.30.

Saziņai ar Saulkrastu TIC: 
e-pasts tic@saulkrasti.lv, tālrunis 
67952641, adrese – Ainažu iela 13b, 
Saulkrasti. 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Bibliotēkas viesis Māris Olte kopā ar novada iedzīvotājiem un Saulkrastu vidusskolas audzēkņiem. 
Foto: I. Dzintare
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Ziedonim Skrīvelim 28. decembrī apritēja 80. Viņš joprojām dejo 
tautas deju kolektīvā „Saulgrieži”, kā audējs gatavojas izstādei 
Talsos un teic, ka pagājušogad līdz pat novembrim esot peldējies 
jūrā. Jautāts, kā šādā vecumā iespējams saglabāt možu garu, 
Ziedonis smaidot atbild, ka visu mūžu nekas cilvēcisks viņam 
neesot bijis svešs. Arī tagad viņš ņemot pretī visu, ko dzīve 
sniedz.
Pirms vairākiem gadiem Ziedonis saņēmis novada domes 
Atzinības rakstu par ilggadēju radošo darbību un ieguldījumu 
Saulkrastu kultūras dzīves attīstībā. Šā gada 13. janvārī Saulkrastu 
novada domes zālē tika atklāta Ziedoņa Skrīveļa austo darbu 
izstāde.

Enkurvieta – Saulkrasti
Nav gluži tā, ka Ziedonis Skrīvelis 
saulkrastiešu cieņu būtu ieguvis 
tikai, pateicoties cienījamajam 
vecumam un, pēc paša teiktā, sava 
mūža 60 pavadītajiem gadiem 
Saulkrastos. Visvairāk līdzcilvēku 
uzmanību viņš ieguvis kā audējs. 
Ne velti viņš saņēmis Tautas daiļ
amata meistara goda nosaukumu. 
Gadu, kurā tas noticis, gan viņš 
neatceroties. Un vispār – aizgāju
šais laiks esot saplūdis vienā upē. 
Droši vien kopš tā brīža pagājuši 
vismaz 10 gadi, varbūt arī vairāk… 

Reiz Z. Skrīveli, aušanas meis
taru, intervējusi kādas lielas 
Latvi jas avīzes korespondente. 
Protams, saruna bijusi arī par 
pašu dzīvi, dejošanu, pasaules 
apceļošanu un kalnos kāpšanu. 
Sarunas beigās žurnāliste secinā
jusi, ka viņš – „atspoļu vīrs” – esot 
cilvēks, kurš pazīstot un kuram 
patīkot izbaudīt dzīves garšu. 

Par savām bērnu dienām Skrīve
ļa kungs teic, ka viņa dzimtā vieta 
ir tepat netālu no Saulkrastiem – 
Pabažu pagastā. Tēvam Eduardam 
un mātei Hermīnei Jansonei viņš 
bijis vecākais dēls. Dzīve kļuvusi 
sarežģītāka, kad tēvs, kuram iz
devies izvairīties no vācu armijas, 
iesaukts Sarkanajā armijā un kritis 
Kurzemes katlā. Tad radi ieteiku
ši atdot Ziedoni adopcijā kādam 
bezbērnu pārim, Zelmai un Jānim 
Skrīveļiem, kuri adoptēto puiku 
esot mīlējuši. Protams, māte šo 
soli visu atlikušo mūžu nožēlojusi 
un arī pašam Ziedonim tas sāpējis, 
bet tādi bijuši apstākļi un nav ko 
vairs par notikušo raudāt. 

Lai gan audžuvecāki gribējuši, 
lai viņš pievērstos zemes darbiem, 
Ziedonim kolhozā galīgi nav pa
ticis, un viņš 17 gados devies uz 
Rīgu strādāt fabrikā. „ Kādam taču 
vajadzēja pelnīt naudu un palī
dzēt, kad Skrīveļu ģimene sāka 
būvēt māju Saulkrastos, Nomet
ņu ielā, starp dzelzceļu un ne tik 
sen uzcelto veikalu „Mego,” atce
ras sirmais kungs.

Tādēļ Rīgā viņš sācis strādāt 
aušanas fabrikā „Kurzemes ma
nufaktūra”. Uzsācis mācības va
karskolā, pabeidzis vidusskolu, 
pēc tam celtniecības tehnikumu, 
bet vēlāk, neklātienē, arī augst
skolu – Liepājas Pedagoģisko ins
titūtu. Kādēļ tāda apņēmība mā
cīties? Tajā laikā bija pieņemts, ka 
valsts svētkos novembrī darbavie
tā tika rīkots pasākums. Pēc svi
nīgās daļas bijusi balle, un Ziedo
nis ļoti gribējis tur piedalīties, lai 
pabaudītu Rīgas dzīvi. „Taču man 
toreiz nekādu prātīgu drēbju ne

bija – tikai paplukusi žaketīte un 
izdilušas bikšeles. Par piemēro
tām balles kurpēm vispār neru
nāsim. Apavi, ko valkāja mans 
istabas biedrs, nederēja, jo bija 
vairākus izmērus par lielu. Kļuva 
skaidrs, ka nekāda ballēšanās ne
sanāks, jo nav ko vilkt ne mugurā, 
ne aut kājās. Atceros, tovakar no 
pazemojuma nekur nevarēju rast 
mieru un staigāju pa Ģertrūdes 
ielu no viena gala līdz otram. Bija 
slapjdraņķis. Sniegs kusa uz ma
niem vaigiem un jaucās kopā ar 
asarām... Tad es pieņēmu lēmu
mu: šādi brīži manā dzīvē vairs 
neatkārtosies. Nekad! Turpmāk 
man būs gan pieklājīgas drēbes, 
gan laba izglītība,” tā Ziedonis 
atzinies „Neatkarīgās Rīta Avīzes” 
korespondentei.

Tādēļ viņš vispirms ieguvis 
gāzes saimniecības tehniķa kva
lifikāciju un 12 gadus nostrādājis 
Rīgas gāzes pārvaldē par dispe
čeru ļoti atbildīgā amatā, turklāt 
no četriem dispečeriem vienīgais 
bijis latvietis. Taču tad struktūra 
reorganizēta un darbā esot atstāts 
tikai viens darbinieks – tas, ku
ram bijusi komunistiskās partijas 
biedra karte. „Man tādas nebija, 
un partijā es apzināti nestājos, lai 
gan tādēļ daudzos amatos neti
ku,” uzsver Z. Skrīvelis. Taču drīz 
vien pēc atlaišanas viņš ticis uzai
cināts dispečera amatā uzņēmu
mā „Rīgas ūdens”, kur nostrādājis 
25 gadus. „Bija iespēja doties pen
sijā no 60 gadiem, bet aizgāju no 
65. Man tas darbs patika, un no 
pirmās līdz pēdējai dienai es gāju 
uz darbu ar prieku. Šajā ziņā man 
ir paveicies: visu mūžu visus dar
bus esmu darījis ar prieku,” saka 
Skrīveļa kungs, piebilstot, ka ta
gad gan vairs algotā darbā nestrā
dātu, jo pats gribot būt noteicējs 
pār savu laiku. 

Uz jautājumu, kādēļ iestājies 
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, 
Ziedonis atbild: „Izdomāju un ie
stājos. Tiesa, nobijos, ka universi
tātē būs mazliet par grūtu. Patiesī
bā man vienmēr ir gribējies strādāt 
par valodu skolotāju, lai gan šo ie
ceri nav izdevies piepildīt.” 

Vēl viņš piebilst, ka dispečera 
darbā bijušas savas priekšrocības: 
bija jānostrādā viena pilna maiņa, 
pēc tam trīs dienas – brīvas. „Tas 
bija ļoti izdevīgi, jo tad bija iespē
ja aprūpēt savus audžuvecākus. 
Un vēl – mani audžuvecāki, par 
kuriem bija jārūpējas, un māte 
visu laiku bija enkurs, kas mani ir 
noturējis Saulkrastos, tādēļ jop
rojām te esmu.

Taču šādā režīmā strādāt par 

skolotāju kādā lauku skolā, lai 
gan piedāvājumi bija, izrādījās 
pārāk sarežģīti.” 

Uzaudis pats sev 
tautastērpu
„Mājās, kurās es bērnībā dzīvoju, 
vienmēr tika austs. Man apkārt 
bija spolītes un kamoliņi. Tā bija 
mana ikdiena. Ģimenē bija pat 

šāds nostāsts, ka esmu piedzimis 
Rīgā un te, Saulkrastos, septītajā 
dienā pēc dzimšanas kristīts. Pēc 
kristībām tiku pārvests mājās, 
pārtīts, ielikts šūpulītī un tas ti
cis pastumts zem stellēm,” teic 
Z. Skrīvelis.

Vēlāk, strādājot Rīgā, jau vīra 
gados – aptuveni 35 – Ziedonis 
iestājies audēju studijā „Rīdze”. 
Tur, kā viņš atceras, bijis ļoti pie

redzējis audēju pulciņš, ko vadī
jusi Elvīra Kalniņa, profesionāle 
ar audējas izglītību, viena no sla
venākajām aušanas speciālistēm 
Latvijā. Ziedonis atzīst, ka tieši 
„Rīdzē” ieguvis ļoti daudz teorē
tiskās un profesionālās iemaņas. 
Tad arī viņš sācis pa īstam aust.

„Manis austs tautisks dvielis 
ar mezglotu galu 80. gados bija 
Maska vā Tautsaimniecības sas
niegumu izstādē. Ieguvu diplo
mu, kas pie manis ceļoja vairāk 
nekā gadu. Aptuveni tad ieguvu 
arī Tautas daiļamata meistara 
goda nosaukumu. Mani darbi – 
aptuveni 10 – glabājas vairākos 
Rīgas muzejos. Daži ir oriģināli, 
daži – pēc muzeju paraugiem da
rinātas vēsturisko darbu kopijas. 
Tā gan vairāk bija nodarbe sava 
prieka pēc, nevis naudas dēļ.” 

Atceroties aušanu padomju 
gados, kad īsti nebija nekā, Skrī
veļa kungs gan piebilst, ka dažus 
diegus jau bijusi iespēja dabūt, 
bet dziju gan bieži nācies krāsot 
pašam. To viņš darījis ar augu 
krāsvielām. „Patiesībā es protu vi

sus darbus, sākot no aitas cirpša
nas, vilnas kāršanas un vērpšanas, 
un dzijas krāsošanas līdz aušanai, 
tātad – no aitas līdz deķim. Man 
ļoti patīk šis senais segas nosau
kums. Taču tas ir pamats, kas 
man ielikts, dzīvojot bērnībā, lau
ku sētā,” viņš atzīst. 

Turpinot sarunu par aušanu, 
Ziedonis teic, ka aust prievī
tes gan neesot viņa vaļasprieks. 
„Taču esmu darinājis gan tautas
tērpu brunčus, gan pats sev linu 
audumu savam tautastērpam. 
Tas pat bija izstādē ārzemēs, 
neatceros, kur tieši –, Ungārijā 
vai Rumānijā. Reiz biju uzau
dis arī sienas segu ar putniem, 
kas pašlaik ir pie sienas telpā, 
kur darbojas Saulkrastu audēju 
kopa „Kodaļa”. Turklāt šopavasar 
Talsos būs izstāde „Putni krāsā 
un kompozīcijā”. Šajos gados ir 
austas segas, dvieļi dreļļu rakstā, 
spilvenu pārvalki. Es aužu jopro
jām – man mājās ir mazas stelles, 
kurās ir iespējams noaust dvieli 
vai grīdceliņu, protams, kad nav 
slinkums to darīt.”

Kalnos cilvēkiem 
visi īleni izlien laukā
„Bērnībā man bija vāja veselība, 
bet brālis, tieši otrādi, bija ļoti 
sportisks. Kad viņš 60. gadu vidū 
atgriezās no armijas, kāds viņa 
paziņa brāli uzaicināja līdzi kāpt 
kalnos. Viņš tur pabija, bet dia
pozitīvus par kalnos pieredzēto 
brauca skatīties pie manis. Ska
tījos ar interesi, bet brālis mani 
līdzi ņemt negribēja, jo teica, ka 
mana fiziskā sagatavotība diez 
vai to ļaušot. Taču es nolēmu, ka 
man arī to vajag, jo, ja jau dāmas, 
kuras labāk iederētos Bastejkalnā, 
spēj kāpt četrus kilometrus kal
nos, kādēļ lai es to nevarētu? 

Pirms tam, jaunībā, es draugu 
kompānijā daudz ceļoju pa Latvi
jas ūdeņiem. Izbraucām gandrīz 
visas Latvijas upes un upītes, cik 
ar gumijas laivām tas bija iespē
jams,” stāsta Ziedonis.

„Pašā pirmajā reizē biju Kau
kāza kalnos. Pārbraucu mājās ar 
pārliecību, ka vairāk tādos ceļo
jumos nedošos, jo neredzēju jēgu 
vasaras karstumā par savu naudu 

atvaļinājumā tā mocīties. Taču 
pienāca nākamais pavasaris, un 
manas domas bija mainījušās; 
meklēju grupas vadītāju un ce
ļabiedrus, kuriem pievienoties. 
Nākamais, šķiet, bija Pamirs. 
Pavisam esmu pārstaigājis visus 
bijušās PSRS augstkalnu rajo
nus  – Kaukāzu, Tjanšanu, Pami
ru, Fanu kalnus – maršrutos no 
zemākās līdz augstākajai grūtības 
pakāpei ar alpīnisma elementiem. 
Ir uzkāpts arī augstākajā Kaukāza 
virsotnē – Elbrusā. Kalns ir vairāk 
nekā 5600 metrus augsts, taču 
tā nav tehniski sarežģīta virsot
ne. Tiesa, pa ceļam dažreiz nā
kas pārvarēt vairākus sarežģītus 
4000 metru augstumus,” skaidro 
Ziedonis. Viņš teic: „Pats intere
santākais, kāpjot kalnos un tu
vojoties debesīm, ir savstarpējās 
cilvēku attiecības – sastopoties ar 
grūtībām, visi īleni no iekšpuses 
izlien laukā. Protams, 20 gados, 
kāpjot kalnos, bija arī kritiski 
brīži, taču vienmēr viss ir bei
dzies labi,” smaidot saka Skrīveļa 
kungs. 

Kad atvērās robežas 
„Un tad pienāca laiks, kad valsts, 
kurā esmu dzimis, kļuva brīva, un 
man, jau brīvas valsts pilsonim, 
radās iespēja apskatīt pasauli. Un 
šo iespēju es esmu izmantojis. 
Sāku mā es ceļoju atvaļinājumā, ta
gad – cik atļauj pensija. Katru gadu 

cenšos kaut kur aizbraukt  – gan 
uz kādu tuvāku, gan tālāku valsti. 
Esmu bijis Dienvidāfrikā, Meksikā, 
Peru, Bolīvijā un Čīlē, Indonēzijā, 
Birmā, Taizemē, Ķīnā – skatīt Lie
lo mūri, Japānā – ķiršu ziedēšanas 
laiku. Esmu nogaršojis siseņus un 
čūskas, un daudz ko citu. Daudz
reiz esam devušies kopā ar ceļa

biedru, kurš prot vairākas valodas, 
jo man pašam ar angļu valodu kā ir, 
tā ir. Mēnesi pavadījām Birmā. Tur 
ir tāds budistu tempļu komplekss, 
kas ir tikpat liels kā Vecrīga, un 
galvenajam templim ir zelta šīfera 
jumts, kas sver 60 tonnas. Tobrīd, 
kad mēs tur bijām, sākās jumta 
pārzeltīšana, un tam bija vajadzī
ga tonna zelta. Man tomēr, stāvot 
šo zeltīto, saulē mirdzošo kupolu 
priekšā, tie šķita kaut kas tāds, kas 
nevienu nevar atstāt vienaldzīgu. 
Iespējams, tādu pašu bijību pret 
šo greznību izjuta arī vietējie, no 
džungļiem iznākušie ļaudis, kas šā
dus brīnumus agrāk nebija redzēju
ši,” savu ceļotāja biogrāfiju atstāsta 
Ziedonis, skaidrojot, ka to varējis 
izdarīt tādēļ, ka atvaļinājums bijis 
mēnesi un aviokompānija „British 
Airways” sešas dienas gadā pārde
vusi lētas biļetes. Tad mēneša ceļo
juma izmaksas, taupīgāk dzīvojot, 
bijušas mazākas par 1000 dolāriem. 
Lielākoties viņš esot ceļojis ar vietē
jo tūrisma kompāniju „Impro”.

Pats grūtākais bijis iesākt
„Dejoju senioru deju kolektīvā 
„Saulgrieži” un pavisam esmu pie
dalījies četros Dziesmu un deju 
svētkos. Tātad „Saulgriežos” no
dejoti vismaz 18 gadi. Bet sākās 
viss tā: „Saulgriežos” dejoja mana 
kaimiņiene. Reiz viņa man piezva
na un saka: uzvelc tīru kreklu, pēc 
20 minūtēm es būšu klāt un brauk
sim. Jau ne reizi vien biju izdomājis 
visādus iemeslus, lai atteiktu, bet 
šoreiz nevarēju atrast iemeslu. Cik 
tad var sacīt, ka „sāp kāja” vai „nu
pat kā ēsti ķiploki”,” stāsta Skrīveļa 
kungs un turpina, ka ar dejošanu ir 
tā: dejas vajag iemācīties, skati iztu
rēt un tad braukt uz svētkiem. Pats 
grūtākais esot skate. Arī Dziesmu 
svētku nedēļa pasmaga, bet tas esot 
to vērts. Pats galvenais – dejošana 
„Daugavas” stadionā. 

Vai arī uz nākamajiem Dzies
mu svētkiem iznākšot aizbraukt, 
Ziedonis nezinot. Turklāt līdz tam 
vēl laika esot diezgan. Taču, kamēr 
varēšot pakustēties, viņš dejošot. 

„Kolektīvs, lai arī kungu vien
mēr mazliet pietrūkst, ir ļoti jauks. 
Mums ir kopīgi pasākumi, brau
cam ekskursijās un, protams, de
jojam un piedalāmies koncertos. 

Bet, kā jau teicu, nezinu, kas būs 
nākamajos Dziesmu un deju svēt
kos. Gadi jau nestāv uz vietas, un 
tiem līdzi nāk arī veselības problē
mas. Taču jau kādu laiku deju ko
lektīvā esmu vecākais kungs.” 

Nekur nav tik labi kā mājās
„Patiesībā jau visa mana dzīve 
ir pagājusi šeit, Saulkrastos. Es 
esmu pabijis daudzās pasaules 
valstīs, redzējis, cik tur ir jauki, 
bet mājās tomēr labāk un dzīvot 
noteikti es nekur citur negribē
tu. Diezin vai citur kāds mani tā 
sapratīs kā šeit – manās mājās, 
dzimtajā pusē, manā valstī, kurā 
viss ir pazīstams.

Dažreiz, kad runājam savā 
starpā, kāds mani pavelk uz zoba, 
sakot: tik daudz braukā pa pasau
li, un ja nu tur, kaut kur svešumā, 
tavām dienām pienāks gals – tie 
taču būs lieli izdevumi, lai tevi 
dabūtu atpakaļ. Tad es atbildu, 
ka man, protams, labāk patiktu 
atdusēties šeit, zem Latvijas lie
pām, bet ja iznāks siltumā zem 
palmām... Dzīve tomēr ir dzīve, 
taču par to šoreiz labāk nerunā
sim,” saka Ziedonis. 

Un vēl viņš palielās, ka atšķirī
bā no daudziem novadniekiem, 
kuri tikai reizi gadā aizejot līdz 
jūrai, pēdējos gados līdz pat no
vembrim viņš gandrīz katru die
nu ejot turp peldēties. Sezonu 
esot sācis aprīlī, un līdz jūrai jau 
tikai esot 20 minūtes ko iet – ne
pieciešams tikai saņemties.

Vēl esot svarīgi apmeklēt ope
ru gan Rīgā, gan citviet pasaulē. 
Modernā mūzika gan vairs pārāk 
Ziedoni neinteresējot. „Nav jau 
tā, ka es to noliegtu, bet, ja ir ie
spēja izvēlēties, tad es labāk dodu 
priekšroku kaut kam tādam, kas 
ir izturējis ilgāku laika pārbaudi. 
Turklāt vismaz dažas reizes gadā 
operā ir jābūt.” 

Runājot par gadu nastu, sir
mais kungs teic, ka, visticamāk, 
piemēram, ar datoru vairs draugi 
nekļūšot, taču vispār šim laikam 
neesot nekādas vainas: „Ir iespē
ja vairāk darīt to, kas patīk un ko 
jaunībā tā paša laika trūkuma dēļ 
es nevarēju atļauties.” 

Ģirts Kondrāts

Varu atļauties to, kam jaunībā pietrūka laika

Šajā ziņā man ir 
paveicies: visu mūžu 

visus darbus esmu 
darījis ar prieku. 

Pats interesantākais, 
kāpjot kalnos un 

tuvojoties debesīm, ir 
savstarpējās cilvēku 

attiecības – sastopoties 
ar grūtībām, visi īleni no 

iekšpuses izlien laukā.

Ziedonis Skrīvelis pie paša austās sienas segas: „Cik sevi atceros, man vienmēr līdzās ir bijušas stelles un 
audekli.” Foto: Ģ. Kondrāts

Janvārī, izstādes atklāšanā. Foto: no Saulkrastu domes arhīva

„Saulgriežu” 40. jubilejas koncerts. Ziedonis Skrīvelis (otrajā pārī no kreisās).

Intervija audēju kopas „Kodaļa” 55. gadadienā.
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Janvāris Saulkrastu 
vidusskolā – cilvēkstāstu zīmē

Jaunais gads Saulkrastu 
vidusskolā sākās interesantu, 
radošu, atraktīvu un čaklu 
cilvēku zīmē. Pirmajā gada 
mēnesī pie mums paspēja 
paviesoties vairākas spilgtas 
personības un padalīties ar 
saviem pieredzes stāstiem, un 
arī no pašiem skolēniem sevi 
pieteica mērķtiecīgākie un 
motivētākie audzēkņi.

Janvārī aktīvi notika jaunā mā-
cību priekšmetu olimpiāžu se-
zona. Ar labiem rezultātiem jau 
esam piedalījušies dažās no tām: 
Armīns Dambergs – vēstures un 
bioloģijas, Sigurds Turkovs – fizi-
kas, Klāvs Ivo un Sigurds Turko-
vi – matemātikas, Elīza Ozola un 
Klāvs Ivo Turkovs – angļu valodas 
olimpiādēs. 30. janvārī beidzās arī 
Kultūras kanona konkurss, kurā 
starp finālistiem bija arī mūsu 
12. klases skolēni – Elīza Ozola, 
Tomass Sergejevs un Gita Priede. 
Piedalīšanās šādās intelektuāla-
jās sacensībās un izaicinājumos 
ir stāsti par skolēniem, viņu ve-
cākiem un skolotājiem, kuri šo 
izglītošanās laiku izmanto, lai 
atklātu un attīstītu spējas, talan-
tus, paplašinātu interešu loku un 
droši ļautos izaicinājumiem un 
sacensībai. Cerams, ka talantīgo 
skolēnu spēju novērtējums palī-
dzēs viņiem arī nākotnes profe-
sijas izvēlē un būs labs atspērie-

na punkts vai noderēs treniņam 
turpmākajā konkurencē.

Šomēnes Saulkrastu vidussko-
las skolēniem bija iespēja tikties 
ar vairākām interesantām perso-
nībām. 17. janvārī 1. klases skolēni 
Saulkrastu novada bibliotēkā sa-
tika vienu no radošākajām mūs-
dienu bērnu rakstniecēm – Māru 
Cielēnu. Viņa ne tikai lasīja savus 
darbus un pastāstīja par to tapša-
nu, bet arī interesanti un atraktīvi 
parādīja grāmatas tapšanu un pār-
steidza visus klātesošos ar atziņu – 
arī pieaugušajiem patīk spēlēties. 
Rakstniecei vislabāk padodoties 
vārdu un valodas spēles, tādēļ arī 
topot grāmatas, kas priecē lasītājus. 
23. janvārī turpat bibliotēkā 6. un 
9. klašu skolēni tikās ar dabas pēt-
nieku, zivju „sabiedrisko attiecību” 
speciālistu, vairāku TV raidījumu 
autoru un vadītāju, tagad arī Ērgļu 
dzelzceļa stacijas saimnieku, tūris-
ma un sabiedriskās dzīves rīkotāju 
Māri Olti. Skolēni, īpaši zēni, ar 
interesi klausījās Māra makšķer-
nieka stāstos un piedzīvojumos 
no dažādām ekspedīcijām. Viņa 
izpildījumā pat stāsti par tārpiem 
un pelēm, un tepat Zvejniekciemā 
izskaloto vali ieguva aizraujošu un 
humoristisku skanējumu. Ar nepa-
cietību gaidām februāri, kad mums 
būs iespēja tikties ar rakstniecēm 
Māru Zālīti un Inesi Zanderi.

18. janvārī Barikāžu atceres die-
nā Saulkrastu vidusskolas kuplā 

saime pulcējās ārā pie ugunskura, 
kur skolēnus pārsteidza barikāžu 
dalībnieku stāsti, jo tie šoreiz izska-
nēja no savējiem. Atmiņās dalījās 
ģeogrāfijas skolotājs Jānis Bite un 
saimnieciskākie skolas vīri Gun-
tis Sakārnis un Gunārs Mednis. 
Atmi ņu pamatnoskaņa bija neziņa 
par notikumu attīstību, bet vien-
laikus gatavība riskēt ar pašu dār-
gāko. Stāstos nebija kinohronikās 
filmētās bruņotās sadursmes un 
varonības, bet atklājās ikdienišķā 
drosme – spēja izturēt blokādei 
līdzīgos apstākļos, gaidot militāru 
konfliktu, nezaudēt ticību brīvībai. 
Citu stāstu – par savu vecāku jaunī-
bu – redzēja 6. un 9. klases skolēni, 
kuri janvārī apmeklēja Dailes teāt-
ra izrādi „Planēta 85”. Šī izrāde bija 
jautra vēstures stunda, kur jaunākā 
paaudze uzzināja, kas ir pionieri, 
Leonīds Brežņevs, kaķis Indriķis 
un kādēļ nedrīkst pieminēt Ame-
riku, kokakolu un frī kartupeļus. 
Secinājums: mēs esam piedzīvojuši 
diezgan lielas pārmaiņas gandrīz 
visās dzīves jomās diezgan īsā lai-
kā. Bagāta ir paaudze, kura to pie-
dzīvojusi, bet laimīga tā, kura var 
izbaudīt tās pozitīvās sekas. Lai šī 
pieredze nezustu, bet tiktu nodota 
nākamajām paaudzēm, ir ļoti svarī-
gi izstāstīt un uzklausīt šos mums 
tuvo cilvēku stāstus.

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Lasīšana ir piedzīvojums 
jeb Kā Zvejniekciema 
vidusskola veicina 
skolēnu lasītprasmi 
Dzimtā valoda ir ļoti 
nozīmīga skolēna personīgās 
un nacionālās identitātes 
veidošanā, bet lasītprasme 
ir nepieciešama sevis 
emocionālai un intelektuālai 
bagātināšanai un citu 
priekšmetu apguvei. 

Lai veicinātu skolēnu interesi par 
lasīšanu kā patīkamu procesu, 
Zvejniekciema vidusskolas biblio-
tēka ir iesaistījusies daudzveidīgos 
lasītveicināšanas projektos. Viena 
šāda valsts lasīšanas veicināša-
nas programma, kurā bibliotēka 
piedalās jau vairākus gadus, ir 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
ja”. Zvejniekciema vidusskolā šajā 
programmā bērni, jaunieši un pie-
augušie piedalās jaunāko grāmatu 
lasīšanā un vērtēšanā. Nepiecie-
šams izlasīt sešas grāmatas no 28 
grāmatu kolekcijas. Katru gadu 
bibliotēkā tiek rīkoti Bērnu un 
jauniešu žūrijas grāmatu kolekci-
jas atvēršanas svētki, kuros pieda-
lās visu klašu skolēni. Šajā mācību 
gadā Bērnu un jauniešu žūrijas 
atvēršanas svētki notika Dzejas 
dienu noslēguma pasākumā – 
27.  septembrī. Pēc grāmatu izla-
sīšanas un anketas aizpildīšanas 
dalībnieki saņem balviņu un aici-
nājumu piedalīties Bērnu žūrijas 
noslēguma pasākumā. 2018. gadā 
lasīšanas veicināšanas projektā 
iesaistījās 41 lasītājs. Lasītāju žūri-
jas darbs ilga piecus mēnešus – no 
septembra līdz pat janvāra beigām 
skolēni lasīja un vērtēja grāmatas.

Tulkotās literatūras savdabību 
skolēni iepazīst novembrī, kad 
tradicionāli Ziemeļvalstu Litera-
tūras nedēļā, Zvejniekciema vi-
dusskolas bibliotēkā notiek Rīta 
literatūras stundas bērniem un 
jauniešiem. Rīta stundas notika 
no 12. līdz 16. novembrim. Šogad 
bērni, jaunieši un pieaugušie ie-
pazina Ziemeļvalstu literatūras 
varoņus, jo „Ziemeļvalstu Lite-
ratūras nedēļas 2018” tēma bija 
„Ziemeļvalstu varoņi”. Šis pro-
jekts ir unikāls, jo pašā tumšāka-
jā gada laikā vairākos tūkstošos 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
bibliotēkās, arī Zvejniekciema vi-
dusskolas bibliotēkā, vienlaikus 
tika lasīta kopīgi izvēlēta grāma-

ta. Pēc tās lasīšanas skolēni pieda-
lījās dažādās radošajās aktivitātēs. 
Ziemeļvalstu literatūras nedē-
ļas pasākumos bija iesaistījušies 
63 skolēni no 3.a, b un 4. klases.

Lai rosinātu pašu mazāko sko-
las bērnu interesi par grāmatu 
lasīšanu, Zvejniekciema vidus-
skolas 1. klases 24 skolēni ir ie-
saistījušies izdevniecības „Liels 
un mazs” starptautiskajā  lasīša-
nas veicināšanas projektā „Mūsu 
mazā bibliotēka”. Projekts ir pa-
redzēts no 4 līdz 8 gadus veciem 
bērniem un ilgs līdz 2019. gada 
maijam. Tā mērķis ir veicināt 
bērnu interesi par tekstiem un to 
ilustrācijām un attīstīt skolēnu 
radošās darbības. Projekta dalīb-
nieki ir saņēmuši darba burtnīcas 
ar uzdevumiem par grāmatās ie-
pazītajiem varoņiem. Uzdevumi 
ir dažādi, to saturā ietvertas tādas 
prasmes kā skaitļošana, lasīšana, 
rakstīšana, zīmēšana un citas.

Projekta īstenošanas laikā 
bērniem jāizlasa sešas skolas bib-
liotēkā pieejamās šādu autoru 
grāmatas: Pšemislavs Vehtero-
vičs, Marta Ludviševska „Vista 
vai ola?”, Pšemislavs Vehterovičs, 
Emilija Džubaka „Lūdzu, apskauj 
mani”, Majda Korena, Agata Du-
deka „Uzvāri man pasaciņu!”, 
 Peters Svetina, Damjans Stepan-
čičs „Brīnumu gredzens”, Hilli 
Randa, Katerīne Zaripa „Snieg-
baltais un ogļmelnais”, Mārtiņš 
Zutis „Nenotikušais atklājums”.

Novembrī notika projekta pir-
mā nodarbība „Uzvāri man pasa-
ciņu”. Nākamajā nodarbībā tiks 
lasīta M. Zuša grāmata „Nenoti-
kušais atklājums”.

Pēc skolas bibliotēkas pozitīvi 
dinamiskajiem statistikas rādītā-
jiem, piedalīšanās šajos projektos 
ir veicinājusi interesi par lasīšanu 
bērnos un jauniešos.

Paldies visiem čaklajiem lasītā-
jiem, kuri iesaistās Bērnu žūrijā, 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 
un projektā „Mūsu mazā biblio-
tēka”! 

Lasīt un pārrunāt izlasīto ir 
stilīgi! 

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas 

bibliotēka

Sniega dienas „Rūķītī”

No 14. līdz 18. janvārim 
bērnudārzā notika sniega 
dienas. Tika rīkotas dažādas 
aktivitātes: slēpošana, krāsaino 
bumbu šķirošana, vizināšanās 
ar ragavām, lielā sniega kalna 
celšana. 

Uz pasākumu bija ieradies sniega-
vīrs Olafs. Bērni sniegavīram mā-
cīja vingrot, bet Olafs bērniem – 
savu mīļāko deju un ar prieku 
piedalījās dažādās aktivitātēs. 
Bērniem ļoti patika skriešanas 
sacensības kopā ar Olafu. Sniega 

dienās grupiņas eksperimentēja 
ar ūdens sasaldēšanu. Krāsainās 
figūras tika izstādītas bērnudārza 
pagalmā un vēl ilgi priecēja gan 
bērnus, gan vecākus. 

17. janvārī grupa „Tince” devās 
uz Saulkrastu bibliotēku satikt 
rakstnieci Māru Cielēnu, kura 
bērnus iepazīstināja ar savām pa-
sakām un dzejoļiem.

24. janvārī „Rūķītī” viesojās 
rakstniece, grāmatas „Pasakas 
ģimenei” autore Inese Valtere, 
kura bērniem pastāstīja, kā top 
grāmata. Kopā ar rakstnieci bērni 
veidoja paši savu stāstu. Visvairāk 
bērniem patika, ka pasakās ir ie-
spējams pilnīgi viss!

Lita Nusberga, 
PII „Rūķītis”

Barikāžu atceres pasākumā. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

3.b klases skolēni Ziemeļvalstu literatūras nedēļā. 
Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Sniega dienā kopā ar Olafu. Foto: no PII „Rūķītis” arhīva
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Pērn lasīts vairāk
Pagājušais gads Saulkrastu 
novada bibliotēkai bijis 
dāsns bibliotekārajā un 
organizatoriskajā darbā, kas 
noslēdzies ar labiem rezultātiem. 

Gada sākumā tika noteikti prio-
ritārie uzdevumi: pilnveidot paš-
reizējos un attīstīt jaunus infor-
matīvos pakalpojumus, uzlabot 
saturisko krājuma kvalitāti, papil-
dinot krājumu ar nozaru literatūru 
un literatūru svešvalodās, uzlabot 
tehnisko infrastruktūru, mācīt 
lietotāju grupas strādāt ar datoru 
un internetu, attīstīt novadpētnie-
cības digitalizāciju, rīkot lasīšanas 
veicināšanas pasākumus dažādām 
mērķauditorijām un piedalīties 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKF) 
izsludinātajos projektu konkursos.

Pagājušogad būtiski pieaudzis 
bibliotēkas apmeklējumu un iz-
lasīto grāmatu skaits. Gadā re-
ģistrētie 1443 lasītāji, pasākumu, 
izstāžu un datormācību apmeklē-
tāji bibliotēkā bijuši 20 529 reizes 
un izmantojuši 31 779 izdevumus 
(grāmatas – 21 375, periodiskos 
izdevumus – 10 324 vienības). 
Vidēji katrs lasītājs bibliotēku ir 
apmeklējis 14,22 reizes un izla-
sījis 22,02 vienības. Palielinājies 
arī finansējums grāmatu un pre-
ses iegādei un iegādāto grāmatu 
skaits, jaunieguvumi kopā – 2038. 
Mērķtiecīgi papildināts arī bērnu 
literatūras iepirkums. 

Bibliotēkā lasītākās TOP 3 
grāmatas 2018. gadā: 
•	 Pieaugušo daiļliteratūra: 

Māra Zālīte „Paradīzes putni”: ro-
māna „Pieci pirksti” otrā grāma-
ta, Jū Nesbē „Slāpes”, Dace Judi-
na „Gredzens: Kalēju – Nordenu 
dzimtu stāsts”.
•	Nozaru literatūra: Irēna 

Lagzdiņa „Lidojošā zirga mugurā. 
Pēteris Liepiņš”, Līga Blaua „Ind-
ra Briķe. Krodera aktrise”, Anato-
lijs Danilāns „Dzīvo vesels!”.
•	Bērnu literatūra: Ulrika 

Kestere „Nelūgtie ciemiņi”, Vero-
nika Kaplāna „Kā vilku piemin, 
tā vilks klāt”, Aino Havukainena 
„Tatu un Patu ērmīgās ierīces”.

Bērnu un jauniešu apmeklē-
jums būtiski pieaudzis, īstenojot 
dažādus lasīšanas veicināšanas 
pasākumus un sadarbojoties ar 
visām novada izglītības iestā-
dēm. Bibliotēka piedāvāja ikvie-
nam interesentam piedalīties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) projektā „Grāmatu starts” 
mūsu izveidotajā „Mazo pūčulē-
nu skolā”, LNB projektā „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”, izdev-

niecības „Liels un mazs” projektā 
„Mūsu mazā bibliotēka”. 

2018. gadā īstenots VKF atbals-
tītais projekts „Lasītava krustoju-
mā. 1. kārta” un uzsākts darbs pie 
VKF atbalstītā projekta „Lasītava 
krustojumā. 2. kārta” īstenošanas. 
Pārskata periodā bibliotēkā vieso-
jušies deviņi rakstnieki: Ieva Mel-
galve, Lilija Berzinska, Evija Gulbe, 
Luīze Pastore, Laura Dreiže, Linda 
Nemiera, Juris Zvirgzdiņš, Toms 
Treibergs un Andra Manfelde. 
Iesaistīšanās projektos sniedz ne 
tikai materiālu ieguvumu, bet arī 
palielina aktīvo bibliotēkas pakal-
pojumu lietotāju skaitu un palīdz 
informēt sabiedrību par bibliotē-
kas piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Būtiski audzis arī virtuālais 
bibliotēkas apmeklējums. Infor-
mācija par aktualitātēm, rīko-
tajiem pasākumiem, izstādēm, 
mācībām, jaunajām grāmatām 
un citām aktivitātēm publicēta 
bibliotēkas tīmekļa vietnē, biblio-
tēku portālā un jaunizveidotajā 
novadpētniecības vietnē. Visos 
resursos 2018. gadā pavisam biju-
ši 6070 virtuālie apmeklējumi. 

Pārskata periodā izmantoti 
starpbibliotēku abonementa pa-
kalpojumi. No citām Latvijas bib-
liotēkām kopā saņemtie dokumen-
ti – 54 vienības. Uz citām Latvijas 
bibliotēkām nosūtītie dokumenti 
kopā – 125 vienības. Sadarbība šajā 
jomā izveidojusies ar Ādažu un 
Upesciema Tautas bibliotēkām. 

2018. gadā bibliotēka piedāvāja 
lasītājiem izmantot „Letonikas” 
un „Lursoft laikrakstu bibliotē-
kas” datubāzes. Arī šeit konsta-
tēts resursu izmantošanas pie-
augums – tie lietoti divas reizes 
vairāk nekā 2017. gadā. Abonē-
šanas maksas sedza Kultūras in-
formācijas sistēmu centrs Valsts 
vienotās bibliotēku informācijas 
sistēmas projektā „Gaismas tīkls”. 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
lasītājiem abas datubāzes bija ie-
spējams izmantot bez maksas. 

Bibliotēkas kolektīvs ir patei-
cīgs visiem sadarbības partne-
riem, autoriem, viesiem par sa-
darbību un atsaucību. Mēs paši 
bijām ļoti pārsteigti par Salaspils 
novada bibliotēkas, kas ir Pierī-
gas reģiona galvenā bibliotēka, 
izteikto pateicību mums.

Saulkrastu novada bibliotē-
kas darbības publiskais pārskats 
par 2018. gadu ir pieejams vietnē 
www.saulkrastubiblioteka.lv. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu novada domes 
30. janvāra sēdes Nr. 3 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
L.  Vaidere, S.  Osīte, M.  Kišuro, 
S. Ancāne, E. Grāvītis, O. Vanaga, 
S. Ozola-Ozoliņa, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, A.  Deniškāne, I.  Vei-
de.

Par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma daļas 
Ainažu ielā 26A, Saulkrastos, 
nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma Ainažu ielā 26A, Saulkrastos, 
nomas izsolē nosolīto cenu  – 
12  084,00  euro (divpadsmit tūk-
stoši astoņdesmit četri  euro, 
00  centi) gadā, ko 2019.  gada 
18.  janvārī nomas izsolē nosolīja 
biedrība „Saulkrasti Adventure”, 
reģ.  nr.  40008283765, juridiskā 
adrese: Atpūtas iela 1A–1, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt pašpatēriņa zvejas 
tiesību nomas slēgtās izsoles 
rezultātus zvejai ar zvejas rī-
kiem – zivju tīklu un lucīšu mur-
du  – Rīgas jūras līcī, Saulkrastu 
novada teritorijā, saskaņā ar 
18.01.2019. izsoles protokolu. 

Par vidējo izmaksu 
noteikšanu pirmsskolas 
audzēknim PII „Rūķītis” 
2019. gadam
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Rūķītis” 2019.  gada 
izdevumu tāmi vienam audzēk-
nim atbilstoši iepriekšējās gada 
naudas plūsmas izdevumiem. 
Noteikt 2019.  gadā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē 
nepieciešamās vidējās izmaksas 
vienam izglītojamajam: vecumā 
no pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam – 259,47 euro mēnesī;
bērnu obligātās sagatavošanas 
pamatizglītības ieguves īstenoša-
nai – 200,62 euro mēnesī.

Par pārstāvja deleģēšanu 
biedrībā „Pierīgas pašvaldību 
apvienība” 
Deleģēt Saulkrastu novada do-
mes priekšsēdētāju Normundu 
Līci par Saulkrastu novada paš-
valdības pārstāvi biedrībā „Pierī-
gas pašvaldību apvienība”.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa-
šumu Senču ielā 4, kadastra 
nr. 80330010390, un Senču ielā 1, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagas-
tā, zemes ierīcības projektu.

Par līguma noslēgšanu par 
medību tiesību nodošanu
Noslēgt līgumu par medību tie-
sību nodošanu uz 5 (pieciem) 
gadiem ar biedrību „Medību-
sporta klubs Vanagi”, vieno-
tais reģ.  nr.  40008069115, no 
2019.  gada 1.  februāra par zemes 
īpašumu Saulkrastu novada do-
mes valdījumā, Saulkrastu nova-
dā, nodošanu savvaļas medījamo 
dzīvnieku medību tiesības izman-
tošanai.

Par detālplānojuma 
„Jaunastras” izstrādes 
uzsākšanu
Uzsākt detālplānojuma izstrā-
di zemesgabalam „Jaunastras”, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā.

Par detālplānojuma 
„Vainadziņi” izstrādes 
uzsākšanu
Uzsākt detālplānojuma izstrā-
di zemes gabalam „Vainadziņi”, 
Bātciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka ievēlēšanu
Ievēlēt Ritu Brīvkalni par 
Saulkrastu novada bāriņtie-
sas priekšsēdētāja vietnieci no 
2019. gada 1. marta uz 5 (pieciem) 
gadiem.

Par iekšējo noteikumu „Par 
finansiālo atbalstu Saulkrastu 
novada sportistiem un sporta 
sacensībām” apstiprināšanu
Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Par finansiālo atbalstu Saulkras-
tu novada sportistiem un sporta 
sacensībām”. 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana 
ar viedajām pilsētvides 
tehnoloģijām” īstenošanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2019.  gadā uz 10  gadiem  – 
372  377  euro ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 

01.01.2020. projekta „Siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināša-
na ar viedajām pilsētvides tehno-
loģijām” īstenošanai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldī-
bas budžetu.

Par finansējuma piešķiršanu 
senioru deju kolektīvam 
„Saulgrieži” dalībai Eiropiādes 
festivālā
Piešķirt finansējumu Saulkrastu 
novada pašvaldības 2019.  gada 
budžetā – 3 250,00 euro, lai atbals-
tītu senioru deju kolektīva „Saul-
grieži” dalību Eiropiādes festivālā.

Par finansējuma piešķiršanu 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu 
tautisko deju kolektīvam 
„Saulīte” dalībai Eiropiādes 
festivālā
Piešķirt finansējumu 5 848,00 euro 
2019. gadā, lai atbalstītu Saulkras-
tu vidusskolas skolēnu tautisko 
deju kolektīva „Saulīte” dalību 
 Eiropiādes festivālā.

Par iesaistīšanos 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
aktīvā nodarbinātības 
pasākuma „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanā
Iesaistīties Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) rīkotajā aktīvās 
nodarbinātības pasākumā „Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi”, no-
slēdzot sadarbības līgumu ar NVA 
par algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu īstenošanu, lai veicinātu 
bezdarbnieku aktivitāti sabiedrī-
bas labā un dotu iespēju bezdarb-
niekiem iegūt un saglabāt dar-
ba iemaņas. Noteikt pasākuma 
īstenošanas laiku no 2019.  gada 
1. februāra līdz 2019. gada 31. de-
cembrim.

Konkrētajos domes lēmumos balso-
jums vienbalsīgs.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

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.  februārī, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Pašvaldības policijas 
paveiktais janvārī
Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu-
ši 36 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas četras 
personas, trīs personas nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu policijas iecirknī tālāku darbī-
bu veikšanai, viena persona – ceļu 
policijas darbiniekiem.

Uzrakstīti 20 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 12 proto-
koli par ceļu satiksmes noteiku-

mu neievērošanu, 7 protokoli par 
neatbilstošas ēkas numerācijas 
izvietošanu un viens – par māj-
dzīvnieku labturības noteikumu 
neievērošanu.

Uzsāktas 53 administratīvā pār-
kāpuma lietvedības par ēku numu-
ru vai nosaukumu plākšņu neiz-
vietošanu pie nekustamā īpašuma.

 
Guntis Vinteris, 

Saulkrastu pašvaldības policija

Paziņojums par detālplānojuma „Jaunastras” 
izstrādes uzsākšanu 
Pamatojoties	uz	Saulkrastu	novada	domes	2019. gada	
30.	janvāra	lēmumu	Nr.	992	(sēdes	protokols	
Nr. 3/2019§19),	ir	uzsākta	detālplānojuma	izstrāde	
zemesgabalam	„Jaunastras”,	Saulkrastu	pagasts,	
Saulkrastu	novads,	kadastra	Nr.	80330033055.		
Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 
teritorijai, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā 
(atļautā)	izmantošana	noteikta	„Savrupmāju	apbūves	
teritorija	(DzS2)”.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt Saulkrastu novada domē 
Raiņa	ielā	8,	Saulkrastos,	darba	dienās,	domes	darba	
laikā,	no	2019.	gada	18.	februāra	līdz	20.	martam.	
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada 
būvvaldes	vadītāja	Līga	Pilsētniece,	tālrunis	67142519.

Paziņojums par detālplānojuma „Vainadziņi” 
izstrādes uzsākšanu 

Pamatojoties	uz	Saulkrastu	novada	domes	2019. gada	
30.	janvāra	lēmumu	Nr.	993	(sēdes	protokols	
Nr. 3/2019§20),	ir	uzsākta	detālplānojuma	izstrāde	
zemesgabalam	„Vainadziņi”,	Bātciems,	Saulkrastu	
pagasts,	Saulkrastu	novads,	kadastra	Nr.	80330040665.	
Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 
teritorijai, kurā tiks izstrādāts detālplānojums, plānotā 
(atļautā)	izmantošana	noteikta	„Savrupmāju	apbūves	
teritorija	(DzS1)”.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt Saulkrastu novada domē 
Raiņa	ielā	8,	Saulkrastos,	darba	dienās,	domes	darba	
laikā,	no	2019.	gada	18.	februāra	līdz	20.	martam.	
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada 
būvvaldes	vadītāja	Līga	Pilsētniece,	tālrunis	67142519.



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada februāris

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”,
Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3500 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”.

Janvārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 5 bērni: 1 meitene – 
Nora un 4 zēni – Jēkabs, Rihards, 
Teodors, Stefans Radomirs.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Daina Pogaine
(09.01.1943.–29.12.2018.);
Zenta Arikāne
(09.04.1942.–04.01.2019.);
Ilgvars Lubgans
(01.11.1958.–08.01.2019.);
Aleksandrs Marcinkevičs
(19.06.1955.–08.01.2019.);
Visvaldis Kārkliņš
(08.11.1942.–09.01.2019.);
Spodris Kaņeps
(14.01.1960.–16.01.2019.);
Ilzīte Komļeva
(14.10.1960.–17.01.2019.);
Armands Švēde
(10.06.1961.–20.01.2019.);
Imants Āboliņš
(25.03.1933.–21.01.2019.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Visu mēnesi „Ne tikai gadi...” 50. jubilejas gadā – Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
•	 Visu mēnesi grāmatu izstāde „Dzīvnieki literatūrā” un „Komiksi 
bērniem” bērnu nodaļā.
•	No 1. līdz 16. februārim grāmatu izstāde „Veseļojies pats!”
•	No 18. līdz 28. februārim grāmatu izstāde „Karalienes literatūrā”.

AKTIVITĀTES
15. februārī 11.45 tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi (VKKF atbals-
tīts projekts „Lasītava krustojumā. 2. kārta”).
12., 19., un 26. februārī 10.00 radošās nodarbības lasītveicināšanas 
projektā „Mūsu mazā bibliotēka” četrus līdz astoņus gadus veciem 
bērniem. 
Visu mēnesi datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
Visu mēnesi bibliotekārās stundas „Drošāks internets sākas ar tevi!”
Aicinām pieteikties „Mazo pūčulēnu skolā” trīs līdz četrus gadus 
vecus bērnus un viņu vecākus. Pieteikšanās pa tālruni 67951502, 
25767667 vai e-pastā saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.
Ienāc ar „Letonika.lv” paroli! Pakalpojums bibliotēkas apmeklētā-
jiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzi „Letonika.lv”. Vairāk infor-
mācijas bibliotēkā.
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus E-GRĀMATĀ – tiešsaistē mobilajā ierīcē vai 
datorā. Vairāk informācijas bibliotēkā.

Nav nekā skaistāka par uzdrīkstēšanos – 
kļūt kādam par mīlestību
Vienkārši kopā sagaidīt 
saullēktus un pavadīt 
saulrietus – šeit, savos 
Saulkrastos. Vai tas nav skaisti? 
Un – ko vairāk vajag? Vienkārši 
būt – dzīves un savējo vidū. 
Vienkārši mīlēt.

Saulkrastu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa aicina 2019. gadā at-
saukties ģimenes, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Saulkrastos un ku-
ras laulībā nodzīvojušas 50, 55, 60, 
65, 70 gadus, lai pirms Ziemas-
svētkiem 2019. gada 19. decembrī 

kopā svinētu mīlestības, saticības 
un uzticības svētkus.

Dzimtsarakstu nodaļa vērš 
uzmanību, ka jebkuru kāzu ju-
bileju pēc ģimenes iniciatīvas ir 
iespējams pieteikt un nosvinēt 
īpašā ceremonijā Saulkrastu no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā. Īpa-
ši gaidīti pāri, kuri šogad svinēs 
sudrabkāzas – laulībā pavadītus 
25 mīlestības piepildītus gadus.

Saulkrastu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2018. gadā reģistrē-
tas 116 laulības, tai skaitā viens no 
laulājamiem bijis Krievijas,  Čehijas, 

Ukrainas, Lietuvas, Lielbritānijas, 
Izraēlas un Peru pilsonis.

Dzimtsarakstu nodaļa ir saņē-
musi daudz pozitīvas atsauksmes 
par ceremoniju kvalitāti, sirsnību 
un atsaucību. Viens no pēdējiem 
ierakstiem 2019. gada sākumā, 
kad laulību slēdza Latvijas un 
Lielbritānijas pilsoņi: „Liels pal-
dies par superīgo ceremoniju! 
Visi viesi un pāris bija aizkustinā-
ti, un, ņemot vērā, ka puse viesu 
bija Anglijas pilsoņi, ceremonija 
bija ļoti īpaša pat tiem, kuri lat-
viešu valodu nesaprata.”

Es pateicos par darbu savai 
laulību ceremoniju sagatavošanas 
komandai: Dzimtsarakstu noda-
ļas speciālistei Inetai Zātei, mū-
ziķēm – pianistei Tamārai Āriņai 
un vokālistei Līgai Priedei.

Lai krāsains, radošs un sirsnīgs 
jaunais Mīlestības gads!

Ar Saulkrastu Dzimtsarakstu 
nodaļu iespējams sazināties pa tāl-
runi 67142509, 25708981 vai e-pas-
tā baiba.meldere@saulkrasti.lv.

Baiba Meldere, 
Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļa

Pērn saulkrastiešu 
pulku kuplinājuši 
55 mazuļi
Pagājušogad saulkrastiešiem pie-
vienojušies 55 jaundzimušie – 
25 meitenes un 30 zēni. Populārākie 
vecāku izvēlētie vārdi bērniem: zē-
niem – Markuss un Roberts; meite-
nēm – Emīlija un Marta. Neparastā-
kie izvēlētie vārdi: Kamēlija, Aurora, 
Roze, Alisters, Damirs, Aksels.

Saulkrastu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa izsaka pateicību 
čaklajām novada rokdarbniecēm, 
kuras ar krāsainajām zeķītēm ir 
iepriecinājušas jaundzimušo bēr-
niņu ģimenes.

Baiba Meldere,  
Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļa

Skumju brīdī esam kopā ar 
tuviniekiem, Imantu Āboliņu 

aizsaulē aizvadot. 
Saulkrastu zolmaņi

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 
7.  martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 

Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

22. un 23. februārī Saulkrastos 
notiks 10. koklētāju ansambļu 
festivāls un 3. daudzstīgu instru-
mentu solistu konkurss „Koklē 
vēju vanadziņš”. 
22. februārī 19.00 Saulkrastu 
domes zālē notiks Rīgas Sko-
lēnu pils koklētāju ansambļa 
„Austriņa” un Rīgas Kultūras un 
tautas mākslas centra „Mazā Ģil-
de”  koklētāju ansambļa  „Kokļu 
klubs” (vadītāja Iveta Tauriņa), 
un solista-tenora Mārtiņa Zvī-
guļa koncerts! Īpaša programma, 
kurā kokļu skanējums saplūdīs ar 
vokālu, priecēs ikvienu koncerta 
viesi. Ieeja koncertā: bezmaksas. 
23. februārī 
11.00 Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas telpās 
(Saulkrasti, Zvejniekciems, Ostas 
15) notiks 3. daudzstīgu instru-
mentu solistu konkurss „Koklē 
vēju vanadziņš”. Konkursa no-
likums pieejams vietnē www.
saulkrasti.lv.
17.00 Saulkrastu domes zālē  – 
festivāla noslēguma koncerts un 

konkursa uzvarētāju apbalvoša-
na. Koncertā piedalīsies koklētāji 
no Madonas, Cēsīm un Iecavas. 
Ieeja koncertā: bezmaksas. 
16. martā 12.00 Saulkrastu do-
mes zālē aicinām visus piedalīties 
izklaidējošā komandu erudīcijas 
spēlē „Prāta spēles Latvijas kauss 
2019”!
Turnīrs tiek rīkots ar mērķi attīs-
tīt prāta spēļu kustību Latvijā, ai-
cinot ikvienu piedalīties, pārbau-
dīt sevi un uzzināt kaut ko jaunu 
par savu zemi. 
„Prāta spēles Latvijas kauss 2019” 
var piedalīties ikviens, kurš jūt 
vēlmi meklēt atbildes uz mūžī-
gajiem un mūsdienīgajiem jautā-
jumiem un sacensties ar citiem. 
Spēļu dalībniekiem nav noteikts 
vecuma ierobežojums un dalība 
pasākumā ir bezmaksas. 
„Prāta spēles” ir izklaidējošs pa-
sākums, kas neprasa vēstures 
profesora zināšanas  – šeit gal-
venais ir komandas darbs un 
labi pavadīts laiks. Komandās, 
kuru nosaukumu izvēlas paši 

dalībnieki, aicinātas apvienoties 
ģimenes, darba kolektīvi, draugi 
vai kaimiņi. 
Lai pieteiktos, nepieciešams iz-
veidot četru līdz sešu cilvēku 
komandu un pieteikt komandas 
dalību mājaslapā www.prataspe-
les.lv. Piedalīšanās spēlē noteikti 
sagādās pozitīvas emocijas, jau-
nas zināšanas un pavērs iespējas 
laimēt arī dažādas turnīra atbal-
stītāju pārsteiguma balvas.
Plašāka informācija pieejama mā-
jaslapā www.prataspeles.lv.
Piedalies turnīra spēlēs un pār-
baudi savas zināšanas par Latviju!  
Lieliska iespēja interesanti pava-
dīt laiku, iesaistīties aizraujošās 
diskusijās kopā ar saviem drau-
giem, ģimeni vai kolēģiem. 
Pasākumu rīko biedrība „Prāta 
spēles” ar Saulkrastu novada do-
mes atbalstu.

SPORTA AFIŠA
16. februārī 9.00 Saulkrastu 
čem pionāts telpu futbolā Saul-
krastu sporta centrā.

26. februārī 18.00 florbola sa-
censības FBK SĀC–„Lekrings” 
Saulkrastu sporta centrā.
1., 2., 3. martā Eiropas basket-
bola līgas spēles U16 Saulkrastu 
sporta centrā.
8., 9., 10. martā Eiropas basket-
bola līgas U18 spēles Saulkrastu 
sporta centrā.
10. martā 10.00 Saulkrastu 
čempionāta novusā trešais posms 
Saulkrastu sporta centrā.
16. martā 16.30 florbola pirmā 
līga Saulkrastu sporta centrā.
17. martā no 10.00 līdz 18.00 
florbola sacensības U8 koman-
dām Saulkrastu sporta centrā.
Plašāka informācija vietnē www.
saulkrasti.lv, www.facebook.com/
saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
5. martā 11.30 „Jauniešu mājā” 
tikšanās ar pašvaldības vadību un 
domes deputātiem.
6. aprīlī Dailes teātra izrādes ART 
kolektīvais apmeklējums. Tālrunis 
uzziņām 26437766.

Biedrība „Sernikon” 
aicina iesaistīties un 
dodas uz novadiem
Biedrība aicina iesaistīties 
„Sernikon” darbā visus 
uzņēmējus, biedrības un 
aktīvos iedzīvotājus, kuri dzīvo, 
strādā vai ir atpūtā Carnikavas 
vai Saulkrastu novadā. 

21. februārī notiks biedrības kop-
sapulce, kurā organizācijas biedri 
runās par paveikto un vienosies 
par nākotnes plāniem, kas, starp 
citu, nozīmē jaunu projektu kon-
kursu izsludināšanu Carnikavas 
un Saulkrastu novada uzņēmē-
jiem, biedrībām un pašvaldībām. 
Lai arī biedru sapulcei aicinā-
ti pievienoties visi interesenti, 
balsstiesības būs tikai tās bied-
riem – par biedru iespējams kļūt 
jebkuram interesentam, aizpildot 
pieteikuma anketu. Biedra statuss 
partnerībā sniedz vairākus iegu-
vumus: biedriem ir iespēja iniciēt 
pārmaiņas un piedalīties Carnika-
vas un Saulkrastu novadu attīstī-
bā, saņemt informāciju par biedrī-
bas jaunumiem, pasākumiem un 
projektu konkursiem, iepazīties 

ar citiem aktīvajiem teritorijas ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem.

Interesentus, kuri vēlas uzzi-
nāt vairāk par biedrību „Serni-
kon”, aicinām tikties ar biedrības 
pārstāvjiem klātienē. Partnerības 
komanda no 2019. gada 28. feb-
ruāra katru ceturtdienu dosies 
uz kādu no apdzīvotajām vietām 
Carnikavas un Saulkrastu nova-
dos. Pirmās sarunas ar biedrību 
notiks:
•	 28.	februārī	(Kalngalē);	
•	 7.	martā	(Zvejniekciemā);
•	 14.	martā	(Carnikavā);	
•	 21.	martā	(Saulkrastos).	
Ja vēlaties pieteikt partnerības 

vizīti arī savā apdzīvotajā vietā, 
lūdzam rakstīt uz e-pastu serni-
kon@carnikava.lv vai zvanīt pa 
tālruni 20044241. Būsim priecīgi 
par turpmākajām tikšanās rei-
zēm, sākot no 28. marta!

Vairāk par biedrību un iesaistī-
šanos tajā iespējams uzzināt bied-
rības mājaslapā www.sernikon.lv vai 
sekojot Facebook lapai https://www.
facebook.com/biedribasernikon/.


