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Latvijas 
Ainavu 
arhitektūras 
balva arī 
Saulkrastiem
Šogad Latvijas Ainavu 
arhitektu asociācija pirmo 
reizi rīkoja ainavu arhitektūras 
labāko sasniegumu skati, kurai 
bija pieteikts arī Saulkrastu 
Jūras parks.

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus 
(pavisam 81), starptautiskā žūrija 
nominācijā „Ārtelpa”, kategorijā 
„Ar ēku nesaistīta publiska ārtel
pa” apbalvoja Saulkrastu Jūras par
ku (arhitektu birojs „Substance”, 
vadošais arhitekts Arnis Dimiņš).

Balva ir Latvijas ainavu arhi
tektūras profesionāļu labāko sa
sniegumu skate. Tās uzdevums – 
veicināt izpratni par ārtelpu kā 
nacionālās kultūrtelpas neatņe
mamu un neaizstājamu sastāvda
ļu, kā nozīmīgu cilvēku koprades 
produktu.

Pirms pieciem gadiem Saul
krastu Jūras parks saņēma Latvi
jas Gada balvu dizaina kategorijā 
„Vides dizains”.

Apliecinājums 
pārdomātam un 
veiksmīgam darbam

8. oktobrī pirmsskolas izglītības 
iestāde „Rūķītis” saņēma „Bērnam 
drošs un draudzīgs bērnudārzs” 
sertifikātu, kas ir apliecinājums 
pārdomātai un veiksmīgai iestā
des darbinieku un vecāku sadar
bībai, lai bērns bērnudārzā justos 
drošs saskarsmē un attiecībās, tā

dējādi veicinot bērna personības 
izaugsmi un rūpējoties par viņa 
nākotni. Programmu „Bērnam 
drošs un draudzīgs bērnudārzs” 
bērnu pirmsskolas izglītības iestā
dēs īsteno nodibinājums „Centrs 
Dardedze” un Latvijas SOS Bērnu 
ciematu asociācija. 

Meklējam investīcijas!
Nevienam nav noslēpums, ka 
Saulkrastos izcilās atrašanās 
vietās atrodas virkne lielu, 
nelietojamu un degradētu 
objektu, piemēram, bijušais 
restorāns „Vārava” vai pionieru 
nometne „Severniķelis”. 
Neiedziļinoties iemeslos, 
kādēļ šie un tamlīdzīgi objekti 
ir nolaisti un pamesti, lai tos 
attīstītu šodien, nepieciešama 
nozīmīgu investoru ticība 
Saulkrastu attīstības 
perspektīvai.

Saulkrastu pašvaldība veic nozī
mīgu darbu, lai strauji uzlabotu 
Saulkrastu pašvaldības reputāci
ju, padarot to par vietu, kurā ir 
vērts investēt. Tas ir labi, taču ar 
pašvaldības vai dažu uzņēmēju 
darbu nepietiek. Mums visiem 
kopā jāstrādā, lai Saulkrasti kļū
tu par dzīvošanai un atpūtai ļoti 
ērtu novadu, kas attiecīgi piesais
tīs novadam jaunus iedzīvotā
jus, kuri šeit būvēs vai iegādāsies 
īpašumus. Aktivitāte nekustamo 
īpašumu tirgū un iedzīvotāju 
skaita palielināšanās radīs lielo 
investoru interesi par Saulkras
tiem. Mazo īpašumu sakārtotība 
un mazās uzņēmējdarbības veik
sme lielajiem investoriem palī
dzēs noticēt, ka arī lielo projektu 
īstenošana Saulkrastos ir iespē
jama. Es domāju: ja lielajiem in
vestoriem radīsies pārliecība par 
Saulkrastiem, mēs atradīsim in

vestīcijas ne tikai degradētajiem 
objektiem, bet arī spēsim būtiski 
attīstīt Saulkrastu Meža parku un 
svarīgus pašvaldības infrastruk
tūras objektus.

Ko kopējai pašvaldības 
reputācijas uzlabošanai 
ir iespēja darīt katram 
iedzīvotājam?
Mēs aicinām ikvienu rūpēties par 
savu īpašumu. Saulkrastos šobrīd 
ir ļoti daudzi īpašumi, kas ir ap
dzīvoti, taču netiek pienācīgi ap
saimniekoti. It kā lepojamies ar 
Balto kāpu, taču tās tiešā tuvumā 
ir virkne īpašumu, kuros tiek uz
krāti būvgruži. Ja katrs sakārtosim 
vidi, kurā dzīvojam, atbrīvosimies 
no nevajadzīgajām ķieģeļu, stiklu, 
šīfera un citu kādreiz noderīgu 
drazu kaudzēm, kopējais pilsētas 
skats būtiski mainīsies. Pozitīvs 
piemērs šajā gadījumā ir daudz
dzīvokļu māju īpašnieki, kuri 
nolēma piedalīties savu ēku silti
nāšanā. Papildus tam, ka daudz
dzīvokļu mājas tagad ir ne tikai 
skaistākas, bet arī ekonomiskā
kas, ir krietni uzlabots Saulkrastu 
kopējais izskats, kas var pozitīvi 
ietekmēt jauno ģimeņu lēmumu 
ģimenes ligzdu vīt pie mums.

Atvērto durvju diena 
Saulkrastos
Lai paātrinātu kvalitatīvu investī
ciju piesaisti novadam, Saulkras
tu uzņēmēju biedrība 2019. gada 

12. oktobrī (iepriekš paredzēts 
28. septembrī) rīkoja Saulkrastu 
tirgū esošo nekustamo īpašumu 
Atvērto durvju dienu. Šajā dienā 
Saulkrastus apmeklēja potenciā
lie jaunie saulkrastieši un iespē
jamie investori. Ar šo ir uzsākta 
jauna tradīcija, ko turpmāk atkār
tosim divas reizes gadā – nākamo 
Atvērto durvju dienu organizē
sim 2020. gada 18. aprīlī. 

Mēs esam izveidojuši vietni 
facebook.com/saulkrastuipasumi, 
kas gandrīz katru dienu tiek pa
pildināta ar jauniem investīciju 
vai pārdošanas objektiem. Šī ir 
vienīgā vietne Latvijā, kurā īpašu
mu pārdošanas darījumi tiek rek
lamēti bez maksas un kas ietver 
tikai Saulkrastus. Izmantojiet šo 
vietni – popularizējiet to!

Ja jūsu rīcībā ir īpašums vai 
uzņēmējdarbība, kam meklējat 
pircēju vai investoru, aicinām uz 
epastu saulkrastuipasumi@gmail.
com nosūtīt šādu informāciju: 
1) īpašuma adrese; 2) kadastra nu
murs; 3) platības; 4) citi paramet
ri – īpašuma apraksts, kas ietekmē 
cenu; 5) jūsu kontaktinformācija 
(tālruņa numurs) un saistība ar 
īpašumu; 6) vismaz četras īpašu
ma fotogrāfijas; 7) cena. 

Informācija par jūsu īpašumu 
bez maksas tiks ievietota face-
book.com/saulkrastuipasumi.

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Rudens  sagaidīšanas  svētki 

21. septembrī pirmo reizi 
novadā tika svinēti Rudens 
sagaidīšanas svētki. Iedzīvotāji 
un citi interesenti tika 
aicināti uz rudenīgi siltu 
izkustēšanos pie kultūras 
nama „Zvejniekciems”. 

Katrs svētku apmeklētājs varēja 
palielīties ar saviem dārza loloju
miem – dārzeņiem un augļiem, 
kā arī mainīties ar kādu citu ru
dens velšu īpašnieku, norēķino
ties „graudā”.

Kopīgi tika vārīta zupa, notika 
lustīgas rotaļas un dejas, kamēr 

mazie rokdarbnieki izmēģinā
ja roku radošajās darbnīcās, ko 
vadīja jaunā māksliniece Justīne 
Plankāja. Notika arī sportiskas 

un jautras stafetes. Vakara no
slēgumā tika demonstrēta ani
mācijas filmiņa bērniem un filma 
„Baltu ciltis”.

Pasākuma foto apskatāmi 
vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Galerijas”.

PII „Rūķītis” ir viens no pirmajiem Latvijas pašvaldību bērnudārziem 
ārpus Rīgas, kam piešķirts sertifikāts. Attēlā (no kreisās): PII „Rūķītis” 
vadītājas vietniece Dina Rozniece, psiholoģe Rota Ļihačeva, vadītāja 
Jana Bukovska un Saulkrastu domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. 
Foto: no domes arhīva

Foto: no domes arhīva



2    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada oktobris

Pašiem mazākajiem 
„Grāmatu starts”
Septembrī Saulkrastu novada 
bibliotēkā uzsākām aktivitātes 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bērnu literatūras centra 
projektā „Grāmatu starts”, kurā 
piedalās vismazākie – tikai trīs 
līdz četrus gadus veci – lasītāji. 

Šis projekts Saulkrastu novada 
bibliotēkā tika aizsākts 2017. gadā, 
izveidojot „Mazo pūčulēnu skolu”. 
Pasākumus apmeklēja vairāk nekā 
100 bērni kopā ar pedagogiem, ve
cākiem, vecvecākiem un brāļiem 
un māsām. Aktivitātes mērķis 
joprojām ir mudināt jau no bērnī
bas lasīt grāmatas, uzzināt, kas tā 
tāda – bibliotēka, ko tajā dara. Šajā 
vecumā bērni sāk pazīt burtus un 
grāmatu apgūšana ir atkarīga no 
vecāku priekšā lasīšanas. Ja vecāki 
ir ieinteresēti un jūt, ka bērnam 
patīk, tad viņi apmeklē bibliotēku.

Šo mērķprogrammu varam īs
tenot ar Saulkrastu novada domes 
atbalstu, jo 50% no dāvanas vērtības 
katram mazajam dalībniekam  – 

pūces mugursomu, lasāmgrāmatu, 
mīļlietiņu un noderīgu materiālu 
vecākiem par lasīšanu finansē paš
valdība. Kopš 2017. gada projekta 
norises laikā tika labiekārtots bērnu 
stūrītis bibliotēkā – par pašvaldības 
līdzekļiem iegādāti jauni grāmatu 
plaukti, galdi, krēsli, spēles pašiem 
mazākajiem, kā arī rotaļlietas. 
Paldies arī Saulkrastu pirmssko
las izglītības iestādei „Rūķītis” par 
sadarbību! Lai arī daudzi bērni ir 
apmeklējuši bibliotēku, durvis ma
zajiem lasītājiem atvērtas vienmēr. 

Programmu par metodisku, 
visu Latviju aptverošu ilgstošu 
lasīšanas veicināšanas program
mu pirmsskolas vecuma bērniem 
izveidojis LNB Bērnu literatūras 
centrs. „Grāmatu startam” notikt 
palīdz LNB Atbalsta biedrība un 
ziedotāji – cilvēki, kuriem rūp, lai 
Latvijā augtu zinātkāra, gudra un 
izglītota jaunā paaudze. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka 

Esiet redzami!
Septembra vidū un oktobra 
sākumā Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”, Saulkrastu 
pamatskolā un vidusskolā, 
Vidzemes Jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā, kā arī 
Zvejniekciema vidusskolā 
ciemojās Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības, Saulkrastu 
pašvaldības policijas un 
apsardzes uzņēmuma 
„Taipans” pārstāvji, lai 
informētu par drošību uz ceļa 
diennakts tumšajā laikā.

Ar veikalu tīkla „Elvi”, apsardzes 
uzņēmuma „Taipans” ģenerālat
balstu un kafejnīcu „Bembe
ri”, „Costa del Sol” un „Cietais 
rieksts”, kā arī „Helgas veļas 
māja”, SIA „Saulkrastu meži”, SIA 
„Octo Rebus”, SIA „Uno Group” 
un SIA „Nauja” atbalstu visiem 
bērniem un izglītības iestāžu 
personālam tika dāvināti speciāli 
sertificēti atstarotāji. Atstarotājus 
dāvinājām arī Saulkrastu pašval
dības, Saulkrastu kultūras cen
tra un Saulkrastu sporta centra 
darbiniekiem, kā arī Saulkrastu 
senioriem, kuri bija ieradušies 

1.  oktobrī uz tikšanos. Daļa at
starotāju tika dalīta uz ielām gā
jējiem, kam atstarotāji diennakts 
tumšajā laikā nebija pieejami.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība 
izsaka lielu pateicību uzņēmē
jiem, kuri finansiāli atbalstīja šo 
atstarotāju akciju. Paldies par 
atsaucību arī Janai Bukovskai, 
Oksanai Vanagai, Andrim Dulpi
ņam, Normundam Alksnim un 
Viktoram Dedjuško!

Apmeklējot skolēnus un pār
baudot viņu zināšanas, konsta
tējām, ka mazākajiem bērniem 
nav pilnīgi precīzas informāci
jas, kā pareizi pārvietoties pa 
ceļa nomali. Turklāt bērni bieži 
vien atzina, ka viņu vecāki gājē
ju drošības noteikumus uz ceļa 
neievērojot. Uz jautājumu – kur 
vispareizāk piekārt atstarotāju, 
visbiežākā atbilde bija – pie sko
las somas. Lai gan tas nav gluži 
nepareizs apgalvojums, atstaro
tājs pie skolas somas tomēr nav 
efektīvs, jo soma ne vienmēr 
gājējam ir līdzi, un, galvenais, ja 
soma ir uz muguras, atstarotājs 
no priekšas braucošas mašīnas 
šoferim nav redzams. 

Mēs aicinām visus vecākus 

vēlreiz pārrunāt ar bērniem sva
rīgāko: ja ceļam nav gājēju iet
ves (trotuāra), ir jāpārvietojas 
pa ceļa nomales kreiso pusi  – 
pretī braukšanas virzienam. Tas 
ļauj gājējam kontrolēt braucēja 

uzvedību. Atstarojošiem ele
mentiem jābūt piestiprinātiem 
redzamā vietā. Atstarotāju ne
var būt par daudz, taču, ja tas ir 
tikai atstarotājs, tas jāliek redza
mā vietā, piemēram, pie jakas 

rāvējslēdzēja vai labās rokas no 
priekšpuses. 

Sargāsim sevi un savus tuvākos!

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Pašvaldības policisti tikās arī ar pašiem mazākajiem – PII „Rūķītis” audzēkņiem. Foto: no domes arhīva

Aicinām apmeklēt 

Saulkrastu 
uzņēmēju 
sanāksmi 

piektdien, 18. oktobrī, 
plkst. 18.00 

Saulkrastu novada 
domes zālē. 

Plašāka informācija 
vietnē facebook.com/
saulkrastuuznemeji.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) 
Siguldas filiāles darbinieki 

pieņems klientus 
7. novembrī 

no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās – 

zālē, 2. stāvā.

Pabeigta grants ceļu 
atjaunošana
Oktobra sākumā ir pabeigti grants 
ceļu seguma virskārtas (dilum
kārtas) atjaunošanas darbi šādos 
objektos: ciematā „Mežvidi” – Vec
skolas, Kadiķu un Saules ielās; cie
matā „Saulainā ieleja”, Bērzu ielā; 
ciematā „Liepaine”; ciematā „Vēs
ma”, Kļavu, Alkšņu, Jasmīnu ielās; 

ciemata „Gaisma” 9. un 13. līnijā; 
ciemata „VEF Biķernieki” 10. ielas 
2. līnijā un 9. ielas 12. līnijā; ciema
ta „Roze” 12., 13. un 14. līnijā. Pavi
sam ceļu seguma virskārta ir atjau
nota vairāk nekā 2 kilometrus.

Darbus veica VAS „Latvijas au
toceļu uzturētājs”.

NĪN atlaidei ir iespējams 
pieteikties jau tagad
Saulkrastu novada dome 
2017. gadā pieņēma saistošos 
noteikumus „Par nekustamā 
īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka, ka 
2019. gadā par vienu mājokli 
tiek piemērots nekustamā īpa
šuma nodokļa (NĪN) atvieglo
jums – 70%. Tiesības saņemt šo 
atvieglojumu ir nodokļu mak
sātājam, kurš deklarējis dzīves
vietu Saulkrastu novadā savā 
nekustamajā īpašumā – mājā vai 

dzīvoklī, un kam nav nekustamā 
īpašuma nodokļu parādu par ie
priekšējiem nodokļa taksācijas 
periodiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi ar 
2020. gada 1. janvāri, nodok-
ļa maksātājam līdz 2019. gada 
31.  decembrim nepieciešams 
vērsties domē ar iesniegumu. 
Elektroniski iesniegums ir pieej
ams vietnē www.saulkrasti.lv, sa
daļā „Pakalpojumi”, „Nekustamā 
īpašuma nodoklis”, „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi”. 
Iesniegumu, parakstītu un ieske
nētu, lūdzam nosūtīt uz epastu 
pasts@saulkrasti.lv. 

Lai iesnieguma veidlapu sa
ņemtu un aizpildītu klātienē, ne
pieciešams vērsties Klientu apkal
pošanas centrā Raiņa ielā 8, darba 
laikā: pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 8.30 līdz 18.00; otrdie
nās un trešdienās no plkst. 8.30 
līdz 17.00; piektdienās no plkst. 
8.00 līdz 14.00. Pusdienas pār
traukums no plkst. 12.00 līdz 
12.30 (izņemot piektdienas). 

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

Tālrunis uzziņām 67142517.
Aicinām nekavēties un pieteik

ties NĪN atlaidei jau tagad!

Ūdens patēriņa 
skaitītāju uzstādīšana
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
informē, ka saskaņā ar norma
tīviem uzņēmums par saviem 
līdzekļiem klientiem (izņemot 
daudzdzīvokļu ēku dzīvokļus) 
nodrošina ūdens patēriņa ko
mercuzskaites mēraparātu uz
stādīšanu vietās, kurās ūdens uz
skaites mezgls jau ir izbūvēts. 

Lai SIA „Saulkrastu komunāl
serviss” uzstādītu komercuzskai

tes mēraparātu, nepieciešams 
vērsties ar rakstisku iesniegumu 
Liepu ielā 3, Saulkrastos vai no
sūtīt pieteikumu elektroniski 
uz epastu info@komunalserviss.
lv. Papildu informācija pa tālru
ni 67951361 vai mobilo tālruni 
26338881.

Ūdens patēriņa skaitītāja mon
tāžas shēma ir pieejama vietnē 
www.komunalserviss.lv. 

Bibliotēku informācijas speciālistes Guntras mudināti, jaunie lasītāji no 
grupiņas „Taurenītis” apskatīja bibliotēku, iepazina vecumam atbilstošu 
piedāvājumu, krāsoja, zīmēja un spēlēja dažādas galda spēles. 
Foto: I. Dzintare
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Policija izglīto skolēnus un 
iedzīvotājus par drošību

Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki pirmajā 
skolas mēnesī ne tikai kopā 
ar bērniem devās uz 
Saulkrastu novada skolām, 
bet nedēļas nogalēs rīkoja 
reidus, lai stāstītu par 
drošību ielās, īpaši pievēršot 
gan gājēju, gan arī velosipēdu 
vadītāju uzmanību ceļu 
satiksmes noteikumu 
ievērošanai, tajā skaitā 
atstarotāju lietošanas nozīmei 
un uzvedībai uz ielas. 

Tradicionāli ik gadu katrs pirm
klasnieks dāvanā saņēma atsta
rojošu sporta maisiņu ar skolēna 
vārdu uz tā.

Pēc policijas novērojumiem, 
brīvlaikam noslēdzoties, sācies 
pavisam cits dienas ritms. Gan 
lieliem, gan arī maziem mācītais 
un zināmais jau ir mazliet piemir
sies, tādēļ laikus veiktie preventī
vie izglītojošie darbi, lai pasargātu 
iedzīvotājus no nedrošām situāci
jām, ir ļoti būtiski. Reidā neapdo
mīgākajiem gājējiem un velosipē

du vadītājiem diennakts tumšajā 
laikā policijas darbinieki dāvināja 
atstarojošās lentes. 

Lai gan sabiedrība ir zinoša par 
Ceļu satiksmes noteikumos minē
tajiem pienākumiem uz ielas, to
mēr ikdienas steigā tiek piemirsts 
būtiskais savas veselības un dzīvī
bas drošībai. Šeit vietā būtu atgā
dināt visiem labi zināmo teicienu: 
„Atkārtošana – zināšanu māte!”

Helēna Brūna, 
Pašvaldības policija

Saulkrastu vidusskolas 1.b klases skolēni un Saulkrastu pašvaldības policijas vecākā inspektore darbā ar 
nepilngadīgajiem Guna Kaufmane. Foto: no pašvaldības policijas arhīva

Septembris dzejas 
un grāmatu zīmē 
Rudens ir lasīšanas laiks. 
Klāt ne tikai jaunais mācību 
gads, bet arī Dzejas dienas 
un Bērnu žūrijas 2019 
Grāmatu atvēršanas svētki 
Zvejniekciema vidusskolā.

Uzminiet, kas ir vecis, kurš iet pa 
dārzu ar pankūkām bārdā? Kas ir 
maza, plakana mājiņa ar vienu pašu 
lodziņu? Šogad Dzejas dienu noslē
guma pasākumam 1.–3. klašu skolē
ni bija sagatavojuši mīklu dzejoļus 
no Ievas Samauskas mīklu dzejo
ļiem „Vecis iet pa dārzu, pankūkas 
bārdā”. Mīklu atminējumus bērni 
bija sagatavojuši kā tēlus. 

4.–5. klašu skolēni uzbūra ainas 
no Ulda Ausekļa dzejoļu krājuma 
„Četras otas” un bija izgatavojuši 
paši savas U. Ausekļa dzejoļu izla
ses ar anotāciju un grāmatas rek
lāmu. Šīs I. Samauskas un U. Au
sekļa grāmatas iekļautas Bērnu 
žūrijas 2019 kolekcijā. 6.–7. klašu 
skolēni Dzejas dienās bija saga
tavojuši priekšnesumus par dzej
nieka Vika dzeju „Viks mūzikā” 
un izpildīja repa dzejoļus. 

Vecāko klašu skolēni noslēdza 
Dzejas dienas Ojāra Vācieša zīmē, 
jo viņa dzejoļu krājums „Uz putnu 

lielceļa” ir iekļauts Jauniešu žūrijas 
2019 kolekcijā. 8.–9. klašu skolēni 
bija sagatavojuši video, kurā atai
noja O. Vācieša dzejas motīvus. 
11. klases skolēni lasīja O. Vācieša 
dzeju, radīja un rādīja performan
ci par to. 12. klases priekšnesumā 
„Mūsu Ojārs Vācietis” bija iekļauts 
video, kurā tika atveidots O. Vā
cietis, lasot savu dzejoli. Pēc tam 
skolēni parādīja, ka laika ritumā 
O. Vācieša dzeja ir saglabājusi savu 
aktualitāti un klātbūtni. 

Gatavojoties Dzejas dienām, 
10. septembrī 9., 11. un 12. kla
ses skolēni apmeklēja O. Vācieša 
muzeju un Dzejas dienu lasījumu 
„Atvērt nevar aizvērt”. 

Ar Dzejas dienām Zvejniek
ciema vidusskolas bibliotēkā 
aizsācies arī lasīšanas maratons 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019”. Visu klašu skolēni iepazina 
Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju 
un tika aicināti noslēgt lasīšanas 
līgumus skolas bibliotēkā. 

Lai izdodas saglabāt lasītprie
ku ne tikai rudens un ziemas mē
nešos, bet arī visu gadu!

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Bibliotēkā datormācības 
uzsāk jau ceturtā grupa
Arī šoruden Saulkrastu novada 
bibliotēkā notiks datormācības 
kursi vecākajai paaudzei. 

25. septembrī uz iepazīšanās no
darbību bija ieradušies novada ie
dzīvotāji, lai turpmākos 3 mēnešus 
apgūtu datora un interneta lieto
šanu. Vairāk nekā puse visu intere
sentu, kuri pieteikušies mācībām, 
ir bez datora un interneta lietoša
nas priekšzināšanām un vēlas tās 
apgūt no pašiem pamatiem. Tas 
rāda, ka arvien vairāk cilvēku vēlas 
iekļauties mūsdienu sabiedrībā un 
apgūt datorprasmes gan ikdienas 
lietošanai, gan saziņai, gan arī dar
ba vajadzībām. Jāteic, ka šīs mācī
bas interesē daudzus cilvēkus, jo 
mūsu ikdiena arvien vairāk un vai

rāk, tieši un netieši veicina datora 
un interneta izmantošanu.

Šobrīd nodarbībām pieteiku
šies 13 novada iedzīvotāji un ir 
izveidota 1 grupa. Mācības notiks 
bibliotēkas interneta zālē vienu 
reizi nedēļā – trešdienās no plkst. 
10.00 līdz 12.00. Nodarbības va
dīs profesionāla bibliotēku infor
mācijas speciāliste ar ilggadēju 
pieredzi iedzīvotāju datormācībā 
Rita Lavendele.

Datormācības notiks pēc pro
jekta „Pieslēdzies, Latvija!” bez
maksas datormācību materiāliem, 
kuros ietverti arī praktiskie vingri
nājumi zināšanu nostiprināšanai.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka 

Skolotāji smeļas iedvesmu
Gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, vairāki Saulkrastu 
vidusskolas skolotāji 
apmeklēja dažādus kursus, 
kuros apguva jaunas mācību 
metodes un smēlās iedvesmu 
radošai darbībai jaunajā 
mācību gadā.

Tā dēvētās Vasaras dienas – Vēs
tures un sociālo zinību skolotāju 
asociācijas organizētos kursus –, 
kas notika Daugavpilī un Krāslavā, 
apmeklēja vēstures skolotāja Anda 
Zirne. Tur tika gūta gan aktuālākā 
informācija par projektu „Sko
la2030” un jaunākajām nostādnēm 
vēstures mācīšanā, gan apgūta 
kompetencēs balstīta metodiskā 
pieredze, gan notika ekskursijas 
un tika apmeklēti dažādi muze
ji. Direk tores vietniece izglītības 
jomā Oksana Vanaga vasarā ap
meklēja Lielvārdes Kompetences 
centra rīkotos profesionālās piln
veides kursus „Pedagogu digitālās 
lietpratības pilnveide mācīšanās 
vadības risinājumu un integrēto 
mākoņpakalpojumu izmantoša
nā”. Tajos viņa apguva produkta 
„Prometheu ClassFlow” izmanto
šanu mācību stundu plānošanā, 
organizēšanā, atgriezeniskās saites 
gūšanā un pārbaudes darbu veido
šanā, kas būs noderīgas prasmes 
mūsdienīgām mācībām.

Četriem Saulkrastu vidussko
las skolotājiem bija iespēja vasa
rā pilnveidot savu pedagoģisko 
pieredzi Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning rīkotajās mācībās. 
Skolotāja Ivonna Ungure bija to 
40 pedagogu no 9 Eiropas valstīm 
vidū, kuri Valmierā apguva „Āra 

pedagoģijas metodes starppriekš
metu saiknes veidošanā”. Mācībās 
tika apgūtas metodes, kā organizēt 
mācību darbu ārpus skolas telpām 
un jēgpilnas mācību ekskursijas. 
Mācību rezultātā tika izveidots 
starptautisks projekts starp Latvi
jas, Igaunijas un Somijas skolām, 
kas dos iespēju skolēniem ar spē
les starpniecību iepazīt vienam 
otru un viņu dzimtās pilsētas. 
Skolotāja Inese Ābola piedalījās 
mācībās „Actionbound pilsētvides 
orientēšanās lietotne mācību pro
cesiem”, kurās tika apgūts moder
no tehnoloģiju lietojums mācībās 
ārpus skolas telpām. Mācībās iz
veidotā izzinošā spēle „Saulkrastu 
kultūrvide” skolēniem piedāvāja 
aizraujoši un aktīvi iepazīt savu 
tuvāko apkārtni. Skolotāja Inese 
Petrošina piedalījās starptautiskās 
mācībās „Robotika un modernās 
tehnoloģijas eTwinning projektos”, 
kurās apguva dažādu priekšmetu 
modernu mācīšanu ar program

mēšanu un robotiku. Vasaras iz
skaņā skolotājas Daiga Bernaua 
un Ivonna Ungure iedvesmojās 
un apguva „Stāstu stāstīšanu un 
veidošanu sadarbībā ar Ziedoņa 
muzeju”. Nodarbībās bija iespēja 
apgūt dažādas mācību metodes 
un IKT rīkus, daudzveidīgus lasī
šanas uzdevumus, radošo darbu 
veidošanu, stāstu veidošanu, ko ir 
iespējams izmantot mācību stun
dās dažādu prasmju attīstīšanai 
skolēniem. Visās iepriekš minēta
jās mācībās tika apgūtas prasmes, 
kā modernās tehnoloģijas mācībās 
padarīt par sabiedrotajām, nevis 
ienaidniecēm.

Skolotāju aktivitāte profesio
nālajā pilnveidē šogad Saulkrastu 
vidusskolai ļāva iegūt „eTwinning 
Skola” statusu un īstenot daudz
veidīgus un interesantus projek
tus! Pievienojies mūsu komandai!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu novada iedzīvotāji ieradušies uz pirmo datormācību 
nodarbību. Foto: I. Dzintare

4. klases priekšnesums. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Skolotāja I. Petrošina (otrā no kreisās puses) eTwinning projektā par 
robotiku. Foto: no personīgā arhīva
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Arī šogad, oktobra pirmajā svētdienā, Skolotāju dienā 
pieminējām savus pedagogus. Šī bija tā reize atcerēties, 
ka jau pusi gadsimta Saulkrastu vidusskolā strādā skolotāja 
Ruta Grabčika. Patiesībā viņa ķīmiju māca jau trešajai 
saulkrastiešu paaudzei. 

Uz Saulkrastiem – 
ar diplomu kabatā
Ruta Grabčika: – Labi atceros 
dienu, kad mani pieņēma darbā 
Saulkrastu vidusskolā par dabas
zinību – ķīmijas un bioloģijas  – 
skolotāju. Tas bija 1969. gada 
15. augustā. 

Mana dzimtā puse ir Bauska, 
bet ir sanācis tā, ka darba mūžs ir 
pagājis šeit, Saulkrastos. Mācījos 
par skolotāju Daugavpils Peda
goģiskajā institūtā, tagadējā Dau
gavpils Universitātē. Praksē es 
nokļuvu Salaspils vidusskolā, un 
tās direktors Jānis Tikmers ieteica 
mani savam kolēģim, Saulkrastu 
vidusskolas direktoram Domini
kam Raudovičam. Saņēmu peda
goga diplomu, un abi ar vīru Jev
gēniju braucām uz Saulkrastiem. 
Patiesībā vīrs, kurš bija pabeidzis 
mūzikas vidusskolu, atnāca man 
līdzi un sāka mācīt mūziku gan 
Saulkrastos, gan Zvejniekcie
mā, un līdztekus studēja Latvijas 
Konservatorijā. Un kopš tā laika 
mēs esam šeit. Saulkrastos pie
dzimuši abi mūsu dēli – Andris 
un Jurģis, šeit pasaulē nākuši arī 
mūsu mazbērni. 

Vienmēr esmu 
gribējusi būt skolotāja
– Skolā man patika divi mācību 
priekšmeti – vēsture un ķīmija, 
bet vairāk par visu es vēlējos būt 
skolotāja, un, jau mācoties vecā
kajās klasēs, es dažreiz aizstāju 
skolotājus, pasniedzot jaunāko 
klašu audzēkņiem gan aritmēti
ku, gan citus priekšmetus. 

Ja man jautā, kas mani saista 
skolotājas darbā, godīgi sakot, es 
pat nevaru iedomāties sevi darām 
citu darbu. Iespējams, ka dzī
ve būtu citāda, ja vecāki nebūtu 
mani atrunājuši studēt vēsturi. 
Viņiem, karu un laiku maiņas 
pārdzīvojušajai paaudzei, šķita, ka 
objektīvi šo priekšmetu mācīt ne
būs viegli. Vēl man prātā pavīdēja 
doma, ka es varētu būt ārste, jo 
ķīmija taču man padevās, bet tēvs 
sacīja: „Tev birst asaras, ieraugot 
balodi ar salauztu spārnu, – ko tu 
darīsi, kad tev būs jāglābj cilvēks 
ar lauztiem kauliem?” Bija vien jā
mācās par ķīmijas skolotāju. Tur
klāt man gribējās mācīt vecāko 
klašu skolēnus, un šis priekšmets 
skolā sākās no 7., tagad – 8. klases. 
Bet man joprojām patīk pēc me
dikamentiem smaržojošais slim
nīcas gaiss. 

Īpašu ķīmisko vielu piesātināta 
gaisotne ir arī manā skolas kabi
netā. Kad bērni, īpaši jau pirmo 
reizi, paver durvis uz šo „valstību”, 
var redzēt, ka pret šo aromātu – 
skābju, spirtu un citu vielu kok
teili – retais paliek vienaldzīgs. 
Formāli ķīmijas kabinetā bērnus 
drīkst ielaist tikai pēc pirmā zva
na, taču es redzu, ka viņiem patīk 
atnākt uz stundu brītiņu ātrāk, lai 

parunātos ar skolotāju un izbau
dītu kabineta gaisotni. 

Vairāk par visu 
interesē eksperimenti
– Ir skolēni, kuri ķīmiju mācās 
labprāt, un ir tādi, kam šis priekš
mets neinteresē. Bet man ir dau
dzi labi audzēkņi, kuri ķīmiju 
apgūst ar prieku. Kad mēs satie
kamies ķīmijas stundās, es redzu 
bērnus, kuri atceras iepriekš mā
cīto un grib apgūt jaunas zinā
šanas. Ir arī tādi, kuri apmeklē 
ķīmijas pulciņu. Turklāt šogad 
pulciņā pieteicās tik daudzi inte
resenti, ka es nemaz nespēju visus 
uzņemt. 

Ķīmija ir nozare, kas aizrauj 
ar dažādiem eksperimentiem, un 
tas interesē daudzus. Tiesa, ne jau 
visu var uzreiz. Tādēļ arī pēc pir
majiem eksperimentiem es saku: 
„Kad mums būs vairāk zināšanu, 
būs arī jauni pašu spēkiem pa
veicami eksperimenti.” Tie, kuri 
apmeklē ķīmijas pulciņa nodarbī
bas, arī zina vairāk par citiem. 

Pamatskolā ķīmijas mācības 
mēs parasti sākam ar sarunu, ka 
patiesībā taču mēs arī esam būt
nes, kuras sastāv no ķīmiskām 
vielām, un tāda pati ir arī augu 
pasaule un zeme. Runājam par 
šīm vielām, kas sastāv no mole
kulām un atomiem, un tā intere
se vismaz sākumā saglabājas. Pro
tams, ir arī tādi, kam vairāk par 
visu interesē dūmi un sprādzieni, 
bet ir skolēni, kuri šo priekšmetu 
apgūst padziļināti, kaut vai tā
dēļ, ka viņi ar to saista savas nā
kamās profesijas izvēli. Galīgais 
eksāmens ķīmijā gan ir izvēles 
pārbaudījums, un to katru gadu 
kārto skolas beidzēji, kuri plāno 
studēt medicīnu, farmāciju un, 
protams, arī ķīmiju.

Panākumi ķīmijā ir
– Man ir daudzi labi skolēni, kuri 
katru gadu gūst labus panākumus 
Pierīgas, reģionālajās un arī valsts 
mācību olimpiādēs. Pagājušajā 
gadā Saulkrastu skolēni ieguva 
divas pirmās un vienu trešo vietu. 
Labi sasniegumi bija arī olimpi
ādē, kurā piedalījās dabaszinību 
grupa, rādot apgūtās zināšanas 
bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Arī tur 
starp līdzīgiem bijām otrie un 
trešie. Ir skolēni, kuri ar panāku
miem ķīmijas olimpiādēs piedalī
jušies gan pamatskolas, gan vēlāk, 
vidusskolas grupās.

Tādi, kuri pēc skolas izvēlējās 
ķīmiju par profesiju, manos dar
ba gados bijuši vairāki desmiti. 
Es lepojos ar vienu no manām bi
jušajām skolniecēm – Ilzi Adleri. 
Ilzei kā izcilai jaunajai zinātniecei 
Pasaules zinību dienā 2012.  gadā 
tika piešķirta AS „Grindeks” 
fonda „Zinātnes un izglītības 
atbalstam” sadarbībā ar Latvi
jas Zinātņu akadēmiju dibinātā 

balva „Sudraba pūce” un naudas 
prēmija. 

Vairāki Saulkrastu vidusskolas 
absolventi strādā AS „Grindeks” 
un citos Latvijas ķīmijas un far
mācijas uzņēmumos. Ir arī vairāki 
pazīstami mediķi, kuri strādā te
pat, novadā, piemēram, Saulkras
tu slimnīcas vadītāja Santa Ancā
ne vai ārsts Aivars Pētersons, kurš 

strādā Paula Stradiņa slimnīcā 
Rīgā, kā arī vairāki bērnu ārsti un 
ķirurgi. 

Saulkrastu vidusskolas absol
ventus, kam esmu mācījusi ķīmi
ju, sastopu arī aptiekās, piemē
ram, Lailu Zālīti, Lindu Ozolu un 
citus, kurus vārdā nenosaukšu, jo 
dzīvē jau ir tā, ka cilvēki gan pa
liek tie paši, bet uzvārdi mainās. 

Nevar atļauties strādāt 
tikai ar labākajiem
– Ir bijis tā, ka bērni no mūsu sko
las ir aizgājuši, bet pēc kāda laika 
atgriezušies. Prombūtnē viņi ir 
sapratuši, ka pēc skolas beigša
nas vēlas studēt, piemēram, Rīgas 
Stradiņa universitātē, program
mās, kurās nepieciešamas labas 
ķīmijas zināšanas. Tad nekas cits 
neatliek, kā kopīgi strādāt un aiz
pildīt prombūtnē radušos robus 
zināšanās. 

No vienas puses, ar viņiem ir 
vieglāk strādāt, jo šie skolēni ir 
motivēti mācīties gan fiziku, gan 
ķīmiju, gan bioloģiju. Agrāk šos 
priekšmetus mācīju visai klasei 
un mācību programma bija jāap
gūst visiem, arī slaistiem, jo sko
lotājs nevarēja atļauties strādāt 
tikai ar labākajiem. Protams, arī 
tad varēja atrast veidu, kā uzrunāt 
spējīgākos, dodot viņiem papildu 
uzdevumus. Turklāt viena lieta ir 
izglītības standarti un obligāti ap
gūstamā mācību programma, bet 
līdztekus ir skaidrs: ja skolotājs 
un audzēknis neiegulda papildu 
darbu, izcilu rezultātu nebūs.

Pašlaik, lai iestātos Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) 
Inženierzinātņu vidusskolā, jā
piedalās lielākā konkursā nekā 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Tādēļ 
man ir gandarījums, ka arī mana 
skolniece Paula Osmane iestājās 
Inženierzinātņu vidusskolā un 
arī tur mācoties, piedalās ķīmi
jas olimpiādēs. Tiesa, sākumā 
ķīmija viņu īpaši neaizrāva. Tad 
es Paulai ieteicu piedalīties olim
piādē  – viņa ieguva trešo vietu 
un sāka virzīties uz mērķi – ie
stāties RTU vidusskolā. Uz Rīgas 
Valsts 2.  ģimnāziju devās Toms 
Račinskis, vēl daži – uz Āgenskal
na Valsts ģimnāziju. Protams, 
arī tepat, Saulkrastos ir palikuši 
bērni, kuriem interesē ķīmija. 
Labi rezultāti pagājušajā mācību 
gadā bija 9. klasē, grūtāk klājās 
10. klasei, jo tajā mācības uzsāka 
jauni audzēkņi no citām apkārt
nes skolām. Viņi gan cenšas un 
grib mācīties, un arī es daru visu, 
lai viņi ķīmijas priekšmetā iegū
tu spēcīgas zināšanas. Un tad, ja 
strādā, rezultāti būs. 

Pirms dažiem gadiem pie 
mums atnāca meitene, kura ļoti 
gribēja mācīties ķīmiju, bet viņai 

šajā jomā nebija praktiski nekā
du zināšanu. Taču ar neatlaidīgu 
darbu Viktorija Bļinova jau 10. 
klasē bija trešā novada mācību 
olimpiādē. Viņa šo priekšmetu 
apguva tik pārliecinoši, ka man 
asistēja kā palīgskolotāja un pa
līdzēja ķīmiju apgūt citiem skolē
niem. Tiesa, kad vajadzēja izvēlē
ties turpmāko ceļu, viņa izvēlējās 
jurista profesiju, bet labas ķīmijas 
zināšanas diezin vai viņai traucēs 
dzīvē. 

Piebildīšu, ka novada dome 
katru gadu apbalvo labākos sko
lēnus, kuri sevi spoži parādījuši 
mācību olimpiādēs. Šādos gadī
jumos atzinības rakstu saņem arī 
viņu pedagogs. Tiek pasniegta arī 
naudas balva. Protams, tas ir pa
tīkami, lai gan šo darbu nedarām 
tikai naudas dēļ. 

Ar špikošanu tālu netiksi!
– Visos garajos gados, kopš es 
Saulkrastu jaunajai paaudzei 
mācu ķīmiju, neviens klaji nav 
apgalvojis, ka manis mācītais 
priekšmets viņam neko nedod. 
Tikai vienu reizi pirms vairākiem 
gadu desmitiem kāds puisis, visai 
klasei dzirdot, jautāja: „Vai tad es 
tādēļ nomiršu, ja nezināšu kādu 
oksīda formulu?” 

Bērnu attieksme pret ķīmijas 
formulu apgūšanu, iespējams, 
laikam ritot, nav arī tik daudz 
nav mainījusies, bet viņi jūt cieņu 
pret pieredzējušu skolotāju. Vēl 
viņi saprot, ka ķīmija ir nopietns 
mācību priekšmets, kurā viegli 
bez mācīšanās cauri netiks. Ja ir 
priekšmeti, kuros pietiek ar pa
klausīšanos, ķīmijā tā nevar: jābūt 
zināšanu krājumam, jāzina for
mulas. Pēdē jā laikā gan tiek atļau

tas arī dažādas palīgierīces infor
mācijas ieguvei, ieskaitot mobilo 
tālruni, bet es saku tā: „Jūs varat 
meklēt tur vai citur visu nepiecie
šamo, bet, ja nezināsiet, kur un, 
galvenais, ko atrast, tikmēr uzde
vuma risināšanai atvēlētais laiks 
sen būs beidzies.” Ja zināsi formu
lu, ātri atrisināsi uzdevumu, ja ne 
– nekādas ierīces nelīdzēs.

Arī skolotājs visu nezina
– Protams, pedagogs ar gadiem 
gan uzkrāj zināšanas, gan piln
veido pasniegšanas prasmes, bet 
arī dzīve nestāv uz vietas – mai
nās izglītības standarti un pro
grammas. Lai bērnu zināšanas 
būtu plašākas, mācību procesā 
sniedzam arī savu ieguldījumu. 
Turklāt paši audzēkņi izmanto 
iespējas ārpus skolas. Mēs esam 
pieteikušies ERASMUS projektā, 
un uz mūsu skolu brauks cilvēki 
no RTU, lai stāstītu par jaunu
miem ķīmijā. Bet ir bērni, kuri 
patstāvīgi par šīm lietām intere
sējas, daudz lasa un tad nāk uz 
skolu, un prasa: „Skolotāj, vai jūs 
zināt, ka pasaulē ir tāda vai cita 
ķīmiska viela?” Atklāti saku, ka 
skolotājs visu nezina. Tādēļ atbil
du: „Pasaulē pastāv vairāk nekā 
astoņi miljoni dažādu vielu, un 
visas mēs zināt nevaram.” Labi 
mācoties, skolēns var zināt aptu
veni tūkstoti vielu, un tas jau būs 
ļoti labi. 

Vai es esmu stingra skolotāja? 
Es domāju, ka ne pārāk, bet dis
ciplīna manās stundās tiek ievē
rota. Varu sacīt, ka drīzāk esmu 
„vecā kaluma” pedagoģe. Turklāt 
dzīvē ir bijusi iespēja strādāt kopā 
ar citiem Pierīgas pedagogiem, jo 
vairāk nekā 10 gadus biju Rīgas 

rajona Ķīmijas skolotāju meto
diskās apvienības vadītāja.

Kopā ar trim saulkrastiešu 
paaudzēm
– Pēdējos gados ir tā – atnāk sko
lēns un saka: „Jūs, skolotāj, mā
cījāt manu tēti.” Bet es vienam 
otram varu sacīt: „Kopš skolas lai
kiem pazīstu tavu vecmāmiņu.” 
Tātad skolas durvis sākusi vērt jau 
trešā saulkrastiešu paaudze. 

Pirmā klase, ko audzināju 
Saulkrastu vidusskolā, man ir vis
mīļākā. Es uzreiz uzņēmos 11. klases 
audzināšanu, lai gan varēju ņemt 
arī 6. klasi. Labas attiecības mums 
ir joprojām. Agrāk tikāmies ik pēc 
pieciem gadiem, tagad ik pēc trim. 
Un tad es pēkšņi sapratu, ka mani 
pirmie audzēkņi arī jau ir sasnieguši 
pensijas vecumu. Daži ir bijuši mani 
kolēģi, skolotāji, piemēram, tepat, 
Carnikavas pamatskolā un citviet. 

Vispār bija arī tādi gadījumi, 
kad skolēnu audzināšanu sāku no 

4. klases, un tad mēs kopā bijām 
8 gadus līdz pat vidusskolas izlai
dumam. Tiesa, klase, kas vidus
skolu pabeidza 1970. gadā, man ir 
mīļa joprojām.

Reiz bija tā, ka vienlaikus va
jadzēja būt audzinātājai vienai 
pamatskolas un vienai vidussko

las klasei. Katram vidusskolēnam 
uzticēju pieskatīt vienu ceturt
klasnieku – tā bija ļoti interesanta 
pieredze, jo katrs atšķirīgi uztvēra 
savu aizbildņa lomu. 

Protams, šajos gados ir bijuši 

gadījumi, kad man ir nolaidušās 
rokas un neko vairs nav gribējies 
darīt. Bet tad es padomāju un sa
protu: tie, kuri man aizdevuši dus
mas, ir tikai bērni. Vai ir vērts uz 
viņiem ilgstoši apvainoties? Bijuši 
pat tādi, kuri gatavi spert par vār
diem stingrākus audzinošus soļus.

Labi, ka ir pagājis laiks, kad 
skolotājiem katrai stundai bija 
nepieciešams konspekts, kas tika 
rūpīgi pārbaudīts. Bija arī citādas 
pārbaudes. Kad gaidīju savu vecā
ko dēlu, toreizējā mācību pārzine 
mēnesī apmeklēja 18 manas stun
das. „Tas, ka tu dosies dekrēta at
vaļinājumā, nenozīmē, ka drīksti 
kādu stundu vadīt sliktāk!” viņa 
man piekodināja.

Par ķīmijas mācīšanu kā mūža 
darbu varu teikt: „Labi, ka ķīmi
jas formulas visos laikos ir pilnīgi 
vienādas un veids, kā dzelzs reaģē 
ar skābi, – nemainīgs.” 

Uģis Galejs

Ruta Grabčika: Ķīmija, gribi vai negribi, ir jāmācās

Skolotāja Ruta Grabčika: „Patiesībā jau dzīve paiet ļoti ātri, un skola ir darbavieta, kas neļauj daudz 
aizdomāties par laika ritumu, jo vienmēr jābūt formā – gatavam vadīt stundu un zināt, ko runāt.”

Kopā ar Saulkrastu vidusskolas direktori Veltu Kalnakārkli un mācību olimpiāžu uzvarētājiem – Klāvu Ivo 
Turkovu un Armīnu Dambergu. Foto: no domes un personīgā arhīva

Skolotāja Ruta Grabčika (otrā no kreisās) ar savas pirmās  audzināmās klases absolventiem. Pirmais no 
kreisās – skolotājas dzīvesbiedrs Jevgēnijs. Agrāk visi tikušies ik pēc pieciem gadiem, tagad – katru trešo. 

2019. gada maijā, saņemot Saulkrastu novada domes Pateicības rakstu par 
ieguldījumu skolēnu sagatavošanā Pierīgas novadu skolu olimpiādēm.

Ja man jautā, kas mani 
saista skolotājas darbā, 

godīgi sakot, es pat 
nevaru iedomāties sevi 

darām citu darbu.

Tikai vienu reizi 
pirms vairākiem gadu 
desmitiem kāds puisis, 

visai klasei dzirdot, 
jautāja: „Vai tad es tādēļ 

nomiršu, ja nezināšu 
kādu oksīda formulu?”
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Sporta centra jaunumi
Šogad, divas sestdienas pēc kār
tas – 19. un 26. oktobrī – „Velo 
mīļiem” būs iespēja piedalīties 
velo seriālā „Dod pa pedāļiem”, 
kas līdzinās skriešanas seriālam, 
tikai šis pasākums notiks kā velo 
sacensības. Dalībnieki vienu 
stundu brauks pa 3 kilometru 
distanci, krājot iespējami vairāk 
apļu. 

Jaunumi ir arī sporta centra 
treniņu grupās: jau no septembra 
sporta centrā ir pieejamas vieglat
lētikas nodarbības, ko vada trene
ris Inesis Zaporožecs. Bērniem ar 
vieglatlētiku ir iespējams nodar
boties no 8 gadiem, un šobrīd ir 
divas grupas: 8+ gadi un 11+ gadi. 
Otrs jaunums ir basketbols, ko no 
oktobra vada trenere Anda Eibe
le. Šī ir iespēja bērniem jau no pir
mās klases trenēties profesionāla 
trenera vadībā un izveidot vietējo 
basketbola komandu.

Šī gada rudens sezonas jau
nums ir volejbola pulciņš sporta 
centrā Saulkrastos. Tajā ir iespē
jams piedalīties arī pieaugušajiem 
trešdienu vakaros, kad varēs spē
lēt volejbolu kopā ar treneri.

Sporta centrā ir pieejami arī 
visi iepriekšējos gados piedāvātie 

sporta veidi: florbols, orientē
šanās, džudo, kamaniņu sports, 
sports mazajiem, karatē un fut
bols, kā arī deju grupas „Despera
do” nodarbības. Līdz decembrim 
senioriem reizi nedēļā bez mak
sas būs iespēja apmeklēt vingro
šanas nodarbības pie Marikas 
Gladkijas. 

Šobrīd sporta centrā turpinās 
remontdarbi, kas varētu radīt zi
nāmas neērtības apmeklētājiem. 
Mēs lūdzam būt pacietīgiem, lai 
pēc remontu pabeigšanas ap
meklētājiem būtu iespēja nākt 
uz atjaunotām un izremontētām 
telpām. Tā kā esam saņēmuši ap
meklētāju atsauksmes par vietas 
trūkumu trenažieru zālē, plāno
jam remonta laikā to paplašināt 
un šobrīd darām visu, lai risinātu 
šo uzdevumu. 

Sporta centrs aicina sekot no
darbību grafikiem un pasākumu 
plānam mūsu Facebook lapā face-
book.com/saulkrastisports un viet
nē www.saulkrasti.lv.

Gaidīsim jūs sporta notiku
mos!

Aiva Aparjode, 
Saulkrastu sporta centrs

Saulkrastos aktīvi aizvadīta Eiropas sporta nedēļa

Saulkrastu novadā no 
23. līdz 29. septembrim 
notika Eiropas sporta 
nedēļa #BeActive (projekts 
„Visi sporto Saulkrastos”), 
kurā novada iedzīvotājiem 
tika piedāvātas dažādas 
sportiskās aktivitātes 
visām vecuma grupām.

Eiropas sporta nedēļā darbadie
nas rītos Zvejniekciema vidus
skolas, Saulkrastu vidusskolas 
un PII „Rūķītis” audzēkņi sporta 
skolotāju vadībā piedalījās 15 mi
nūšu rīta rosmē. Otrdienas rīta 
rosmē izkustēties tika aicināti arī 
Saulkrastu novada domes darbi
nieki.

Otrdien Saulkrastu vidussko
las skolēni piedalījās orientēša
nās mikrorogainingā, bet Zvej
niekciema vidusskolas skolēni 
trešdien izmēģināja savus spēkus 
orientēšanās labirintā.

Saulkrastu sporta centra tre
nažieru zālē darba dienu vakaros, 
kā arī sestdien un svētdien bija 
iespēja konsultēties ar fitnesa 
speciālistu Kārli Baueru. Visiem 
iedzīvotājiem Eiropas sporta ne
dēļā bija iespēja arī trīs reizes 
piedalīties fitnesa nodarbībās lie
lajiem un mazajiem.

Bērni varēja izsportoties divās 
nodarbībās „Sports pašiem mazā
kajiem no 3 gadiem pirmo iema
ņu apgūšanai”, kā arī izvingroties 

nodarbībā bērniem no 6 gadiem 
BODY ART KIDS. 

Toties seniori novērtēja iespēju 
Eiropas sporta nedēļā piedalīties 
divās bezmaksas jogas nodarbībās 
Zaigas Luriņas un Ingas Astašen
ko vadībā. 

Eiropas sporta nedēļā īstenota
jā projektā „Visi sporto Saulkras
tos!” viens no azartiskākajiem no
tikumiem bija nakts skrējiens „No 
kāpām līdz jūrai”, kad stundā bija 
jānoskrien iespējami vairāk 1  ki
lometra apļu distances. Skrējiena 
rezultāti ir pieejami Saulkrastu 
sporta centra Facebook lapā.

Liels paldies visiem Eiropas 
sporta nedēļas pasākumu dalīb
niekiem!

Rīta rosme Saulkrastu vidusskolā.

Orientēšanās labirinta dalībnieki, Zvejniekciema vidusskola. Foto: no Saulkrastu sporta centra arhīva
Fitnesa nodarbības lielajiem un mazajiem dalībniekiem.

Nakts skrējiena „No kāpām līdz jūrai” dalībnieki.

Skolēniem augsti sasniegumi 
rudens krosa sacensībās
Septembra beigās Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņi piedalījās 
Pierīgas novada skolēnu rudens 
krosa sacensībās Baložos. 

Arī Saulkrastu vidusskolas skolēni 
guva godalgotas vietas savās vecu
ma grupās: 1. vietā Endija Ozolnie
ce (9. klase), 2. vietā Artūrs Kaprāno 
(9. klase) un 2. vietā Mareks Balodis 
(12. klase). Sacensībās piedalījās arī 
Dāvis Heinsbergs, Anrijs Edžiņš, 
Tomass Blekte, Aivis Blekte, Lau
ra Galvāne, Mārtiņš Putniņš un 
Simona Voldiņa. Apsveicam mūsu 
skolas audzēkņus ar veiksmīgiem 
startiem Pierīgas novadā!

Simona Rozīte, 
Saulkrastu vidusskola

„Vidzemes karatē klubs” 
atklāj jauno sezonu ar medaļām
28. septembrī „Vidzemes karatē 
klubs” atklāja jauno sezonu ar ikga
dējām sacensībām Jūrmalā „Jūrma
las kauss 2019”. Mūsu klubu pārstā
vēja 14 sportisti, kuri kopvērtējumā 

kumite disciplīnā ieguva 11 medaļas. 
Starp godalgoto vietu ieguvējiem 
bija arī saulkrastietis Edvards Dūcis, 
kuram 1. vieta kategorijā U14 +55 kg 
un 3. vieta kategorijā U16 –70 kg.

Apsveicam Edvardu ar panāku
miem! Turpināsim trenēties un 
gatavoties nākamajām sacensībām!

„Vidzemes karatē klubs”

1. vietā Endija Ozolniece. Foto: S. Rozīte
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Paziņojums par detālplānojuma projekta teritorijai 
no „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei un mežaparka 
veidošanas ieceres publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2019. gada 
25. septembrī pieņēma lēmumu 
Nr.  1372 „Par detālplānojuma pro
jekta un mežaparka veidošanas ie
ceres nodošanu publiskajai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek 
nodots detālplānojuma projekts 
teritorijai, kas atrodas Saulkras
tu pilsētas teritorijā, kāpu zonā, 
posmā no „Saules tiltiņa” līdz 

Ķīšupei, un iecere šajā teritorijā 
izveidot mežaparku.

Publiskajā apspriešanā no 
2019. ga da 15. oktobra līdz 2019. ga
da 15. novembrim detālplānojuma 
projekts būs pieejams apskatei 
Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
kā arī Saulkrastu pašvaldības mā
jaslapā www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un 

ierosinājumus par detālplāno
juma projektu lūgums iesniegt 
Saulkrastu novada būvvaldē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba 
dienās, domes darba laikā līdz 
2019. ga da 15. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāks
me notiks 2019. gada 31. oktobrī 
plkst. 17.00 Saulkrastu novada 
domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā.

Saulkrastu novada domes 
25. septembra sēdes Nr. 26 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
S.  Ancāne, S.  Osīte, E.  Grāvītis, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Lā
čauniece, O.  Vanaga, S.  Ozola
Ozoliņa, I. Veide.

Par ceļa servitūta nodibināšanu 
pašvaldības zemes īpašumā
Nodibināt reālservitūtu  – ceļa 
servitūtu, apgrūtinot Saulkras
tu novada pašvaldības nekusta
mo īpašumu  – Smilšu iela  2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
zemes vienību ar kadastra apzī
mējumu, par labu nekustamiem 
īpašumiem: Raiņa iela  9, Raiņa 
iela 11, Raiņa iela 13. 

Par nekustamā īpašuma „Valsts 
mežs 8033” atsavināšanas 
ierosināšanu
Ierosināt atsavināt Latvijas valstij 
Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas personā piederoša 
nekustamā īpašuma „Valsts mežs 
8033” zemes vienības pašvaldības 
funkcijas nodrošināšanai – jaunas 
kapsētas izveidošanai Saulkrastu 
novada pašvaldības teritorijā.

Par detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai
Nodot publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai detāl
plānojuma teritorijas no „Saules 
tiltiņa” līdz Ķīšupei projektu. 
Publiskās apspriešanas laiku no
teikt no 2019.  gada 15.  oktobra 
līdz 2019. gada 15. novembrim.

Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu 
Ar 2019. gada 1. oktobri personai 
piešķirt uz 6  (sešiem) mēnešiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 
sociālo dzīvokli.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2015.  gada 27.  maija noteikumos 
Nr.  SN  12/2015 „Saistošie notei
kumi par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc pilngadī
bas sasniegšanas””.

Par pedagogu darba algu 
Saulkrastu vidusskolā
Apstiprināt no 2019. gada 1.  sep

tembra interešu izglītības skolo
tājam, pedagoga palīgam, pagari
nātās dienas grupas skolotājam, 
skolotājamlogopēdam tarifikāci
jas likmi mēnesī 770,00 euro ap
mērā no pašvaldības finansējuma.

Par projekta līdzfinansējuma 
nodrošināšanu
Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 
„Ūdens saimniecības pakalpoju
mu attīstība Saulkrastos, II  kār
ta” realizācijai nodrošināt ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansēju
mu – 75,05% no attiecināmajiem 
izdevumiem, kas kopsummā ir 
2  703  702,87  euro (divi miljoni 
septiņi simti trīs tūkstoši septiņi 
simti divi eiro, 87 centi).

Par sabiedriskā pakalpojuma 
līguma noslēgšanu ar PSIA 
„Saulkrastu slimnīca”
Apstiprināt un noslēgt sabiedriskā 
pakalpojuma līgumu par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
Saulkrastu novada administratī
vajā teritorijā ar PSIA „Saulkrastu 
slimnīca” uz pieciem gadiem.

Par iekšējo noteikumu 
„Noteikumi par finansējuma 
piešķiršanu biedrībām 
un nodibinājumiem” 
apstiprināšanu1

Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Noteikumi par finansējuma pie
šķiršanu biedrībām un nodibinā
jumiem”.

Par piekrišanas sniegšanu 
aizdevuma saņemšanai 
Atļaut Skultes ostas pārval
dei Saulkrastu novada domes 
vārdā slēgt kredīta līgumu ar 
AS „SEB banka” par summu 
517 877,24 euro ar atmaksas termi
ņu līdz 2023. gada 31. maijam un 
ar kopējo kredīta procentu likmi 
1,75% + EURIBOR 3 mēnešus bez 
nodrošinājuma.

Par izmaiņām vēlēšanu 
komisijas sastāvā2

Izbeigt vēlēšanu komisijas priekš
sēdētājas Ilzes Rupeikas darbību 
Saulkrastu novada vēlēšanu ko
misijā. Izsludināt pieteikšanos uz 
vakantajām Saulkrastu novada 
vēlēšanu komisijas locekļu vietām. 

Par pašvaldības iestādes 
pakalpojuma maksas noteikšanu
Noteikt pašvaldības iestādes „So
ciālā aprūpes māja” viena klienta 

ilgstošas sociālās aprūpes un so
ciālās rehabilitācijas pakalpojuma 
gultas dienas maksu 25,39  euro 
(divdesmit pieci eiro, 39 centi). 

Par finansējuma paredzēšanu 
2020. gada budžetā
Paredzēt finansējumu 2020.  gada 
Saulkrastu novada pašvaldības At
tīstības un plānošanas nodaļas bu
džeta pozīcijā – projekts „Veselības 
veicināšanas pasākumi Saulkrastu 
novadā” 6 930,00 euro apmērā.

Par pedagogu darba algu 
Zvejniekciema vidusskolā
Apstiprināt no 2019. gada 1.  sep
tembra Zvejniekciema skolas 
skolotājamlogopēdam, koncert
meistaram, interešu izglītības pe
dagogiem un pirmsskolas izglītī
bas pedagogam tarifikācijas likmi 
mēnesī 770,00  euro apmērā no 
pašvaldības finansējuma.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Decen
tralizēto kanalizācijas pakalpoju
mu sniegšanas un uzskaites kārtība 
Saulkrastu novada pašvaldībā”.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

1  – „PAR”  – 11 (N.  Līcis, B.  Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
S. Osīte, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
O. Vanaga, S. OzolaOzoliņa, I. Vei
de), „PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 
2 (E. Grāvītis, G. Lāčauniece).
2 – Saulkrastu novada dome, at
klāti balsojot „PAR” – 11 (N. Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
S. Ancāne, S. Osīte, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozo
laOzoliņa, I.  Veide), „PRET”  – 
nav, „ATTURAS” – 2 (E. Grāvītis, 
A. Dulpiņš).
Pārējos lēmumos balsojums vien
balsīgs.
Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsar
dzības regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams Saulkras
tu novada pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes video ierakstu ir ie
spējams noskatīties pašvaldības 
YouTube kontā „Saulkrasti dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30.  oktobrī, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8. 

Ir pieejams podologa 
pakalpojums: 
ārstnieciskā pēdu aprūpe
Saulkrastu sociālais 
dienests atgādina, ka 
Saulkrastu novadā 
deklarētām personām – 
diabēta pacientiem ar 
smagiem funkcionāliem 
traucējumiem ir iespējas 
saņemt ārstniecisko pēdu 
aprūpi. 

Lai Sociālais dienests varētu lemt 
par pakalpojuma piešķiršanas 
iespēju, persona vai tās likumis
kais pārstāvis iesniedz Sociālajā 
dienestā iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt pakalpojumu un ģimenes 

ārsta izrakstu no ambulatorā pa
cienta kartes (veidlapa Nr. 027/U) 
par personas veselības stāvokli, 
kurā norādīta personas funk
cionālo traucējumu smaguma 
pakāpe un medicīnisku kontrin
dikāciju neesamība pakalpoju
ma saņemšanas iespējai un ārsta 
rekomendāciju pakalpojuma sa
ņemšanai.

Personas, kurām nepiecie
šams šāds pakalpojums, lūdzam 
pieteikties Saulkrastu sociālajā 
dienestā pa tālruņiem 67142510, 
67142528 vai 22009886 līdz 2019. 
gada 31. oktobrim. 

Pašvaldības policijas 
paveiktais septembrī
Septembrī Saulkrastu pašvaldī
bas policijā saņemti 84 izsauku
mi. Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 4 personas: 1 persona 
nogādāta Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centrā, 1 – nodota 
Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Satiksmes uz
raudzības pārvaldes darbiniekiem 
tālāku procesuālo darbību veikša
nai, 2 personas nogādātas savā 
dzīvesvietā.

Uzrakstīti 62 administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 28 pro
tokoli par ceļu satiksmes no
teikumu neievērošanu, 12 – par 
nekustamo īpašumu uzturēša
nas Saulkrastu novada teritorijā 
prasību pārkāpšanu, 1 protokols 
par dzīvnieku turēšanas, labtu
rības, izmantošanas un pārva

dāšanas prasību pārkāpšanu, 
17 protokoli par atkritumu ap
saimniekošanas Saulkrastu no
vadā prasību pārkāpšanu, 1 – par 
sīko huligānismu, 3 protokoli 
par bērnu aprūpes pienākumu 
nepildīšanu.

Par dažādiem pārkāpumiem 
izteikts 1 mutisks brīdinājums.

Uzsāktas 37 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 8 – par 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā pra
sību pārkāpšanu, 27 – par atkritu
mu apsaimniekošanas Saulkrastu 
novadā prasību pārkāpšanu, 2  – 
par bērnu aprūpes pienākumu 
nepildīšanu.

Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Seniori var pieteikties 
braukšanas maksas 
atvieglojumiem
Šī gada augustā Saulkrastu 
novada domes deputāti 
pieņēma saistošos noteikumus, 
kas paredz, ka braukšanas 
maksas atvieglojumus var 
saņemt ne vien novada izglītības 
iestāžu audzēkņi, bet arī 
seniori, kuri sasnieguši 70 gadu 
vecumu un savu dzīvesvietu ir 
deklarējuši Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā. 

Braukšanas maksas atvieglojumi 
tiek piemēroti visu gadu braucie

niem Saulkrastu novadā, nepār
sniedzot četrus braucienus mēnesī.

Lai nokārtotu visas vajadzīgās 
formalitātes elektroniskās abo
nementa biļetes saņemšanai, ne
pieciešams vērsties ar iesniegu
mu Klientu apkalpošanas centrā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Tālrunis 
informācijai 67142530.

Iesnieguma veidlapa ir pieeja
ma uz vietas Klientu apkalpo
šanas centrā, kā arī vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Pakalpoju
mi”, „Lietvedības pakalpojumi”. 

Klientu apkalpošanas centra darba laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)
Pusdienas pārtraukums (izņemot piektdienas): no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz domes 2019. gada 
25. septembra sēdes lēmumu, izsludina kandidātu 

pieteikšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā 
(divas vakantās Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu 

vietas). Pieteikšanās termiņš – 2019. gada 15. novembris.
Plašāka informācija www.saulkrasti.lv.
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2019. gada oktobris

Pasākumu kalendārs

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

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514, 28634639.

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: 3700 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”.

Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā
reģistrēti 4 bērni: 1 meitene – 
Olīvija un 3 zēni – Lūkass Miķe
lis, Roberts Vilhelms un Ernests.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Larisa Prilapa
(05.06.1935.–01.09.2019.);
Māris Zelgalvis
(29.07.1962.–08.09.2019.);
Pjotrs Ļeoņenko
(15.05.1924.–13.09.2019.);
Rūdolfs Ēriks Elviks
(02.02.1935.–21.09.2019.); 
Velta Kudule
(27.02.1934.–22.09.2019.);
Anatolijs Ņikandrovs
(05.12.1945.–27.09.2019.);
Rasma Švalbe
(31.03.1930.–29.09.2019.);
Ruta Beitere
(01.11.1926.–29.09.2019.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	Mākslinieka	Guntara	Zaķa	akrila	gleznu	izstāde	„Mana	skaistā	
zeme”.
•	 Grāmatu	izstāde	„Rakstniecei	Norai	Ikstenai	–	50”.
•	 Tematiska	grāmatu	izstāde	„Adījumi,	tamborējumi	un	citi	rok
darbi”.
•	 „Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas”	2019.	gada	grāmatu	kolekcija.
•	 Saulkrastu	novada	bibliotēkas	jauno	grāmatu	izstāde.

AKTIVITĀTES
„Mazo pūčulēnu skola” projektā „Grāmatu starts”
•	 15.	oktobrī	plkst.	10.00	„Mazo	pūčulēnu	skola”,	3.	nodarbība.	
•	 22.	un	29.	oktobrī	plkst.	10.00	„Mazo	pūčulēnu	skola”,	4.	no
darbība. 
•	 5.	novembrī	plkst.	10.00	„Mazo	pūčulēnu	skolas”	izlaidums!

Datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
•	 16.,	23.,	30.	oktobrī	plkst.	10.00.	
•	 6.	un	13.	novembrī	plkst.	10.00.
Dalība: bezmaksas.

Saulkrastu novada bibliotēka aicina piedalīties „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas” akcijā „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”. Izlasi sešas grā
matas no žūrijas kolekcijas un aizpildi elektronisko anketu. Balvu 
izlozē piedalīsies pilnīgi aizpildītas anketas. Plašāka informācija ir 
pieejama mājaslapā www.lasamkoks.lv, sadaļā „Pieaugušie”. 
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus EGRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Par pakalpojumu interesēties bibliotēkā.
31. oktobrī, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka SLĒGTA.

v

No 20. oktobra līdz 3. novem-
brim Saulkrastu novada domes 
ēkā audēju kopas „Kodaļa” izstā
de. Izstādes atklāšana – 20. ok
tobrī 14.00. Audēju kopas vadī
tāja Ieva Drozdova aicina aplūkot 
vietējo audēju jaunākos darinā
jumus ikgadējā atskaites izstādē 
„Rudens”. Izstādē interesentiem 
būs pieejami pēdējā gadā austie 
darbi, no kuriem daži jau bijuši 
skatāmi izstādēs citviet Latvijā. 
Segas, lakati, lupatu deķi un jos
tas no Dziesmu svētku izstādes 
„Radītprieks”, kreatīvi tematiski 
darbi no izstādes „Putni krāsā 
un kompozīcijā” un audēju kopas 
„Kodaļa” jaunāko dalībnieku pir
mie darbi.
No 22. oktobra k/n „Zvejniek
ciems” 2. stāva foajē VJMMS 
Zvejniekciema Mākslas nodaļas 
audzēkņu darbu izstāde „Mēs – 
rudenī 2019”.
2. novembrī 18.00 k/n „Zvej
niekciems” filma „Jelgava ‘94”. Pēc 
kinoseansa – tikšanās ar filmas 
režisoru Jāni Ābeli. Būs iespēja 
uzdot jautājumus par filmas vei
došanu, aktieriem, radošo darbu 
u.c. Ieejas maksa: 3 eiro.
Režisors Jānis Ābele, scenārija au

tors Matīss Gricmanis, operators 
Aigars Sērmukšs, mākslinieks 
Aivars Žukovskis, producente 
Antra Cilinska. 
9. novembrī 19.00 viesnīcā 
„Minhauzena Unda” Lāčplēša 
dienas koncerts DROSME BRĪ
VĪBAI. Piedalās: Zigfrīds Muktu
pāvels, Daumants Kalniņš, koris 
ANIMA un Kristaps Krievkalns 
ar grupu. Pēc koncerta – vaka
ra ballīte kopā UFO. Program
mā 80.  gadu beigu mūzika no 
„aizliegtā Rietumu gala”. Ieejas 
maksa: 5 eiro. Biļetes pieejamas 
 Ekase. lv vai pirms koncerta.
11. novembrī 18.00 Lāčplēša 
dienas svētbrīdis Saulkrastu Pēte
rupes evaņģēliski luteriskajā baz
nīcā. Lāpu gājiens līdz Saulkrastu 
kapiem. Lūgums līdzi ņemt lāpas!
17. novembrī 18.00 k/n „Zvej
niekciems” Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienai 
veltītais svētku koncerts un bal
le. Svētku koncertā notiks arī 
Saulkrastu novada domes Atzi
nības rakstu pasniegšanas svinī
gā ceremonija. Pasākumu vadīs 
aktrise Marija Bērziņa. 21.00 
ballegroziņu vakars. Spēlēs gru
pa „Pusnakts švītiņi”. Galdiņu 

rezervēšana, zvanot pa tālruni 
20222927 vai rakstot uz epastu 
kultura@saulkrasti.lv.
18. novembrī 20.15 Saules lau
kumā kopā veidosim latviešu raks
tu zīmi no līdzatnestām svecēm. 
20.30 Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja Normunda Līča 
uzruna. 21.00 Latvijas Republikas 
himna. 21.05 svētku salūts.
 
SPORTA AFIŠA
19. oktobrī no 12.00 līdz 
14.00 velo seriāla „Dod pa pe
dāļiem” 1. posms. Starts Raiņa un 
Smilšu ielu krustojumā.
26. oktobrī no 12.00 līdz 
14.00 velo seriāla „Dod pa pedā

ļiem” 2. posms. Starts Raiņa un 
Smilšu ielu krustojumā. 
No 25. līdz 27. oktobrim Eiro
pas meiteņu basketbola līgas spē
les Saulkrastu sporta centrā. 
3. novembrī 10.00 karatē čem
pionāts.
No 8. līdz 10. novembrim 
Eiro pas meiteņu basketbola līgas 
spēles Saulkrastu sporta centrā.
10. novembrī 10.00 Saulkrastu 
novusa turnīra 7. posms Saulkras
tu sporta centrā.

SENIORU AKTIVITĀTES
5. novembrī 11.30 domes zālē 
ikmēneša tikšanās. Tēma „Mūzi
kas terapijas dziedinošais spēks”.

Tāds dīvains klusums šodien 
priedēs,

Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs, 
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

(A. Vējāns)

Patiesā līdzjūtībā esam kopā 
ar kolēģi Ritu Brīvkalni 

un viņas ģimeni,
pāragri māmiņu mūžībā 

pavadot.
Saulkrastu novada 

bāriņtiesa

Saulkrastu sociālais dienests 
sadarbībā ar Saulkrastu 

„Jauniešu māju” piedāvā 
nodarbības 

pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem 

par bērnu emocionālo 
audzināšanu.

Nodarbības notiks otrdienās, 
no plkst. 17.00 līdz 19.00 

„Jauniešu mājā” (Raiņa 7). 
Pirmā tikšanās – 22. oktobrī. 

Plašāka informācija 
pa tālr. 29445270.


