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Aizvadītais gads Saulkrastu 
TIC  

Saulkrasti – pilsēta, kurā 
visvairāk ir iecienīts džezs!

Saulkrastu novada bibliotēka – 
vieta, kur smelties iedvesmu3. lpp. 4.–5. lpp. 7. lpp. 

Plānotie projekti 2021. gadā
Mārīte Petruševica,   
Novada attīstības nodaļas vadītāja

2021. gadā lielākie novada 
attīstības projekti tiks īstenoti, 
veiksmīgi piesaistot Eiropas 
Savienības fondu finansējumu, 
taču lieli ieguldījumi plānoti 
arī no pašvaldības līdzekļiem. 
2021. gadā tiks turpināti jau 
pagājušogad iesāktie, kā arī 
realizēti vairāki jauni, vērienīgi 
projekti. 

2021.  gada maija beigās tiks 
pabeigta estrādes kompleksa at-
jaunošana un Neibādes parka lab-
iekārtošana, kur būvdarbi rit pilnā 
sparā, lai jau šovasar estrāde un 
parks varētu tikt atvērts apmek-
lētājiem. 

Februāra sākumā ir iesniegti 
vairāki infrastruktūras projekti iz-
vērtēšanai biedrības „Jūras Zeme” 
izsludinātajā 11. projektu kārtā. 

Projektā „Tūrisma attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveide Ainažu ielā, Saulkrastos” 
plānots izbūvēt gājēju ietvi, lai, 
piemēram, viesi, kuri ierodas no-
vadā ar tūrisma autobusiem, no 
„Vāravas” stāvlaukuma varētu 
droši nokļūt līdz L.  Paegles ielai 

vai Tūrisma informācijas centram, 
un stāvvietas Ainažu ielā, no Vā-
ravas stāvlaukuma līdz Vidrižu ie-
lai. Lai organizētu cilvēku plūsmu 
un nodrošinātu vides pieejamību, 
šī projekta laikā tiks labiekārtota 
pašreizējā stiga kāpās, tās vietā 
izveidojot pastaigu ceļu, kas sa-
vienos Raiņa ielu ar Jūras parku. 

Projektā „Gājēju tilta būvnie-
cība Liepu ielā, Saulkrastos” plā-
nota līdzšinējā Liepu ielas tilta 

demontāža un jauna, droša gājēju 
tilta celtniecība pāri Pēterupei. Iz-
gaismotā gājēju tilta konstrukcija 
tiks veidota no lokveida tērauda 
kopnēm un koka klāja. 

Projektā „Katrīnbādes ielas iz-
būve un tūrisma infrastruktūras 
attīstība posmā no Saules tiltiņa 
līdz Katrīnbādei” plānots realizēt 
ielas izbūves pirmo posmu. Turklāt 
projekta laikā tiks izbūvēta jauna 
noeja uz jūru no Zvaigžņu ielas 

līdz Saules tiltiņam, apkārt privāt-
īpašumam. 

2020.  gadā tika saņemts at-
balsts vairāku projektu īstenoša-
nai, piemēram, peldvietas „Centrs” 
infrastruktūras labiekārtošanai, 
kurā plānots vecās Raiņa ielas galā 
izvietot jaunu pludmales glābša-
nas stacijas un labierīcību moduli, 
izbūvēt inženierkomunikāciju pie-
slēgumus, labiekārtot izeju uz jūru, 
saglabājot arī pieejamību glābšanas 

un medicīniskajiem dienestiem un 
pludmales uzkopšanas tehnikai. 
Visā Saulkrastu pludmalē, ieskai-
tot Zvejniekciemu un Baltās kāpas 
rajonu, tiks uzstādītas jaunas pār-
ģērbšanās kabīnes.

Lai atsāktu darbību bijušās vies-
nīcas „Baltic Inn” telpās Noliktavas 
ielā, tiks atjaunots baseins, pirts un 
1. stāva telpas.

Turpinot ceļu infrastruktūras 
atjaunošanu un satiksmes drošības 
uzlabošanu, plānota ietvju renovā-
cija A. Kalniņa ielā un Skolas ielā un 
ietvju projektu izstrāde Vidrižu ielā 
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, Smilšu 
ielā līdz Noliktavas ielai, Pēterupes 
ciemā līdz Murjāņu ielai. Bērnu dro-
šai nokļūšanai Zvejniekciema skolā 
tiks izstrādāts Tallinas, Melnsila un 
Limbažu ielu krustojuma pārbūves 
projekts. Plānots pārbūvēt vairākas 
līdzšinējās gājēju pārejas, uzstādīt 
ātrumu samazinošas ceļazīmes un 
ierīkot ielu apgaismojumu.

Būtiski, ka šogad  drošībai tiks 
uzstādīts liels skaits novērošanas 
kameru.

Pašvaldības ēkās, izglītības iestā-
dēs un kultūras namā tiks turpināti 
remontdarbi, bet, pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Rūķītis” tiks uzsākta 
ventilācijas sistēmas ierīkošana.

Apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžets
Normunds Līcis,   
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs

Šā gada budžeta prioritātes būs: 
patīkamas un drošas dzīves vi-
des veidošana, izglītība, veselība 
un sociālā aprūpe.

2021.  gadā tiks īstenota ad-
ministratīvi teritoriālā reforma. 
Tiks sagatavots jaunā Saulkrastu 
novada Attīstības plāns, kā arī 
izstrādāta jaunveidojamā novada 
pašvaldības administratīvā struk-
tūra.

Abām vidusskolām plānots paš-
valdības papildfinansējums skolo-
tāju algu līdzfinansēšanai, kā arī 
visi Saulkrastu novadā strādājošie 
pedagogi saņems veselības apdro-
šināšanas polises un prēmiju – 50% 
algas apmērā, dodoties atvaļināju-
mā. Pirmsskolas izglītības iestādes 
darbiniekiem tiks palielināta alga. 

Šajā gadā plānoti jauni atbalsta 
veidi atsevišķām sociālajām grupām 
un senioriem, kā arī Sociālā dienesta 
telpu pārbūve, lai pavisam drīz varē-
tu uzņemt klientus jaunajās telpās 
Ainažu ielā 10. Par budžeta līdzek-
ļiem šogad iecerēts realizēt vairākus 
jaunus objektus un pasākumus: ie-
rīkot rotaļu laukumus, līdzfinan-
sēt pieslēgumus centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem, labiekārtot 
daudzdzīvokļu ēku pagalmus, ierī-
kot novērošanas sistēmas, izveidot 
kompostēšanas laukumu u.c. 

Atbilstoši vīrusa COVID-19 ie-
robežošanai un ārkārtējai situācijai 
valstī plānots, ka pirmajā pusgadā 
lielāki pasākumi Saulkrastu no-
vadā nenotiks, tomēr 2021.  gada 
budžetā ir paredzēti līdzekļi kultū-
ras un sporta notikumiem, kas jau 
kļuvuši par novada atpazīstamības 
zīmi, – pilsētas svētkiem, Saulkras-
ti Jazz, „Saulkrastu kokteilim”, Os-
tas svētkiem.
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Paziņojums
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A 
publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 27. janvārī pieņēma 
lēmumu Nr. 2105 „Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un 
Rīgas iela 2A darba uzdevuma termiņa pagarināšanu un 
publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu”. 

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts ir 
izvietots Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos un pieejams Saulkrastu pašvaldības 
mājaslapā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16901.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma 
projektu iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, 101. kabinetā, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai 
sūtīt e-pastā uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.

Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās 
apspriešanas pasākumi klātienē tiks turpināti divas nedēļas 
pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. 

Paziņojums 
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, 
redakcijas publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 2062 „Par 
lokālplānojuma Mēness iela 17, Zvejniekciems, redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, 
mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu „Mežu teritorija” (M) uz „Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS).

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojums izvietots Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un ir pieejams Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un 
publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16951.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma redakciju lūgums iesniegt 
Saulkrastu novada būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes 
darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.

Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, publiskās apspriešanas pasākumi klātienē tiks 
turpināti divas nedēļas pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. 

Pašvaldības policijas 
paveiktais janvārī
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijā ir saņemti58 izsaukumi. 

Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 4  personas: 1 perso-
na nodota Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu ie-
cirkņa darbiniekiem turpmākām 
procesuālajām darbībām, 1  no-
gādāta savā dzīvesvietā, 2  perso-
nas – Rīgas Psihiatrijas un narko-
loģijas centrā. 

Uzrakstīti 30 administratīvā pār-
kāpuma lēmumi par soda piemēro-
šanu: 25 lēmumi par ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 1  – par 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā noteik-
to prasību neievērošanu. 

Uzsākti 4  administratīvā pārkā-
puma procesi, un pieņemts lēmums 
par soda piemērošanu: 1  lēmums 
par Ministru kabineta (MK) notei-
kumu Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa ap-
mācībai” noteikto prasību neievē-
rošanu, 3 – par MK rīkojuma Nr. 655 
„Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu ” 5.11 apakšpunktā minēto 
prasību neievērošanu.

Par aizliegumu pārvietoties MK 
noteiktajā laika posmā pārbaudītas 
18  personas: 13 no tām uzrādīja 
aizpildītu apliecinājumu un per-
sonu apliecinošu dokumentu, 2  – 
apliecinājuma anketas iesniegšanu 
Personu uzraudzības informācijas 
sistēmā, bet 3  personām nolemts 
piemērot sodu.

Aktualitātes par novada 
izglītības reformu
Linda Liepiņa

Spēcīga vidusskola ir 
katra novada attīstības 
stūrakmens. Tikai novads 
ar spēcīgu izglītības sistēmu 
spēj iesaistīt jaunas ģimenes: 
tas atjaunojas, šeit ikdienā 
uzturas jaunieši, kam veidojas 
cieša saikne ar novadu, un 
pēc studiju beigšanas viņi 
tajā atgriežas, veido jaunus 
uzņēmumus un darbavietas, 
kā arī ģimenes. 

Pašreizējā situācija 
Šobrīd novadā ir divas nelielas, 

bet līdzīgas vidusskolas ar analogu 
piedāvājumu un arī problēmām, 
kas rada nevajadzīgu savstarpēju 
konkurenci. Abās iestādēs bieži 
trūkst skolotāju, netiek piedāvātas 
padziļinātas tehnoloģiju, prog-
rammēšanas vai papildu svešvalo-
du apguves iespējas. Vidusskolā ir 
ierobežots izglītības piedāvājums, 
piemēram, tāds mācību priekšmets 
kā ķīmija, kas nepieciešama, lai vē-
lāk studētu medicīnu vai farmāciju, 
vispār netiek piedāvāts. Taču gal-
venais  – audzēkņu skaits, kuri mā-
cās vidusskolā, nav pietiekams. Tas 
ir iemesls, ka no šī gada 1. septem-
bra pašvaldība varētu zaudēt valsts 
finansējumu vidusskolas darbībai, 
kas būtu cēlonis pilnīgai vidējās iz-
glītības nepieejamībai Saulkrastu 
novadā. Risks, ka turpmāk šeit va-
rētu nebūt vidusskolas, ir iemesls 
konkrētajai izglītības reformai. 

Kas ir jāpaveic?
Šobrīd uzmanība vairāk tiek 

koncentrēta uz izglītības pieeja-
mību, kas noteikti ir ļoti svarīga,  – 
attālums no mājas, darbavietas, 
sabiedriskā transporta sasniedza-
mība. Tomēr galvenajai jābūt kva-
litātei. Šis jautājums ir aktuāls dau-
dziem vecākiem – vai bērnu vēlmes 
un jauniešu turpmākās izglītības 
plāni atbilst izglītības iestādes pie-
dāvājumam? Šobrīd komunikācija 
abu skolu starpā ir minimāla, ko 
spilgti pierāda ikgadējie neveiks-
mīgie 10. klases izveides risinājumi 
vienā vai otrā iestādē. Skolām ir 
vajadzīgs viens vadītājs, kurš spēj 
vadīt izglītības „kuģi” vienā virzie-

nā, apvienojot kolektīvu, jo, kā zi-
nāms, šobrīd un arī turpmāk trūks 
pedagogu, it īpaši speciālajos mā-
cību priekšmetos. Ir nepieciešams 
vadītājs ar stratēģisku redzējumu 
par to, kādus mācību priekšmetus 
un kurā skolā mācīt padziļināti. 
Mēs vēlamies, lai mūsu novada vi-
dusskolā mācītos šeit piedāvātās 
kvalitātes, gaisotnes, kā arī augsti 
kvalificētu pasniedzēju, labu telpu 
un aprīkotu laboratoriju dēļ. 

Šobrīd paveiktais
Ir pieņemts lēmums par vie-

nas vidusskolas veidošanu ar 
nosaukumu „Vidzemes jūrmalas 
vidusskola” un vienu direktoru 
tajā. Atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem dome ir pieņēmusi 
konceptuālu lēmumu un sagata-
vojusi nepieciešamos dokumen-
tus, kas ir nosūtīti Izglītības un 
zinātnes ministrijai (IZM). IZM 
tos izskatīs, un, ja tiks saņemts ak-
cepts, izglītības reforma Saulkras-
tu novadā tiks turpināta. 

Biežāk uzdotie jautājumi: 
Kas šogad mainīsies skolēniem 
un vecākiem? 

1. līdz 6. klašu audzēkņiem iz-
glītība turpmāk noteikti tiks pie-
dāvāta tuvāk mājām: šīs klases 
būs gan Saulkrastos, gan Zvej-
niekciemā. Arī 7. līdz 9.   klašu 
skolēni šobrīd turpinās mācīties 
un apmeklēt pulciņus ierastajās 
vietās. Tomēr jau no 7. klases, kad 
sākas speciālo mācību priekšmetu 
apguve, tiks mērķtiecīgi un kom-
pleksi apzinātas jauniešu vēlmes, 
iespējas un pieejamo telpu resur-
si, piedāvājot nepieciešamo mācī-
bu priekšmetu padziļinātu apguvi 
un sagatavojot noteiktu izglītības 
piedāvājumu vidusskolai  – gan 
dabaszinātņu, gan humanitārajam 
virzienam, kā arī sniedzot iespē-
jas jauniešiem turpināt mācības 
mūsu vidusskolā. 

Kas šogad mainīsies 
skolotājiem? 

Visi pedagogi saglabās savas 
darba vietas. Jaunais direktors tiks 
izvēlēts konkursa kārtībā. Konkur-
sa komisijā būs profesionāļi, kā arī 
viens vecāku pārstāvis. 

Kā tika nolemts, ka tieši šāda 
reorganizācija ir labākais 
modelis mūsu novadam? 

Ir iespējami trīs modeļi: 
1. Viena vidusskola un viena 

pamatskola.
2. Divas pamatskolas.
3. Viena vidusskola. 
Viena vidusskola un viena pa-

matskola ir modelis, kas novadā 
pastāvēja līdz šim. Tomēr pēdējos 
piecos gados netiek izpildīts kritē-
rijs par audzēkņu skaitu vidussko-
las posmā. Tas ir pierādījums, ka 
šis modelis nav efektīvs. 

Tika izskatīts variants par di-
vām pamatskolām. Diskusijās 
skolēniem, pedagogiem un ve-
cākiem tika uzdots jautājums: 
„Vai vidusskola novadā vispār ir 
nepieciešama?” Visas trīs mērķa 
grupas, vairāk nekā 90%, atbildē-
ja, ka vidusskola Saulkrastu nova-
dā IR nepieciešama. Tas nozīmē, 
ka vispiemērotākais Saulkrastu 
novadam ir trešais modelis – vie-
na vidusskola. 

Ar ko tika diskutēts pirms šāda 
lēmuma pieņešanas? 

Visas sarunas sākās aprīlī ar 
abu vidusskolu vadību. Vecākiem 
bija iespēja izteikties „Edurio” 
aptaujā  – atsaucība bija negaidī-
ti liela. Tai sekoja publiskās dis-
kusijas  – divreizējas pārrunas ar 
vecākiem un pedagogiem. Tika 
saņemtas arī individuālas vēstu-
les, pēc pašu iniciatīvas notikušas 
grupu sazvanīšanās ar vecākiem. 
Par nozares politikas jautājumiem 
Zvejniekciema vidusskolas akredi-
tācijas pagarināšanas nepiecieša-
mības dēļ jau septembrī par šādu 
reorganizāciju notikusi saruna ar 
IZM. Kā arī visbeidzot tika uzrunā-
ti profesionāļi, kuri bijuši iesaistīti 
diskusijās par novada izglītības 
stratēģiju 2015.–2016.  gadā. Bū-
tiski, ka diskusijas atklāja: tieši 
šim modelim bija jābūt ietvertam 
izglītības stratēģijā, taču toreiz 
trūka vienprātības. 

Visa aktuālā informācija 
par izglītības reformu ir 
pieejama Saulkrastu novada 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Izglītība”.

Baudot ziemas priekus 
Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Šomēnes „Rūķītī” aktuāla 
bija vērošana, pētīšana un 
eksperimentēšana. Aukstajā 
laikā tika saldētas krāsainas 
ledus glezniņas, velti sniegavīri 
un veidotas sniega mājas.

Grupas „Ezītis”, „Bitīte”, „Čie-
kuriņš” un „Zīlīte” visu mēnesi 
vēroja pārmaiņas un pārvērtības. 
Grupas veica daudzveidīgus ekspe-
rimentus ar ūdeni – dažādos trau-
ku tilpumos tika saldētas ūdens 
glezniņas. Aktuāla bija arī sniega 
krāsošana, pētīšana un sniega eņ-
ģeļu veidošana.

Grupas „Podziņa”, „Kastanītis”, 
„Zīļuks” un „Pienenīte” runāja par 
sevi ziemā. Vairākas grupas no-
skaidroja viņiem zināmos un ak-
tuālos ziemas sporta veidus Latvijā. 
Tika veikti eksperimenti ar ūdeni, 
to krāsojot ar pārtikas krāsvielām, 
pievienojot eļļu un saldējot.

Grupas „Sprīdītis”, „Taurenītis”, 
„Cielaviņa”, „Mārīte”, „Spārīte” un 
„Pūcīte” pētīja, pārrunāja un dar-
bojās ar Saules ciklu. Tika atkārtoti 
gadalaiki un mēneši. Bērni darbo-

jās ar gadalaiku apli, līmēja katram 
gadalaikam sev aktuālo un laika 
ritējumam atbilstošus attēlus. Tika 
veidotas gadalaiku grāmatas un 
kalendāri.

Dabas klasē atbilstoši bērnu 
vecuma pakāpēm tika izveidoti 
uzdevumi. „Rūķīša” bērniem bija 
iespēja darboties ar gadalaiku apli, 
salikt sniegavīru, meklēt cimdu pā-
rīšus, mācīties un atkārtot krāsas, 
kā arī šķirot cimdus dūraiņos un 
pirkstaiņos.

Lai varētu informēt vecākus par 
bērnu prasmēm, janvārī grupās no-
tika bērnu vērtēšana mācību jomās. 
Šogad iespējas tikties ar vecākiem 
nebūs, tādēļ viņi februārī rakstiski 
saņems informāciju un varēs uzzi-
nāt sava bērna prasmju un iemaņu 
vērtējumu mācību jomās. Mūsu ko-
pīgās intereses ir mūsu bērnu spē-
ju, prasmju un zināšanu attīstīšana 
un pilnveidošana.

Saskaņā ar valstī noteikto vis-
pārējās izglītības attālināto mācī-
bu procesu vairāki PII darbinieki 
izmantoja pabalstu bērna pieska-
tīšanai. Rūpējāmies, lai grupas ne-
tiktu apvienotas. Liels prieks par 
kolektīvu, kas ir gatavs palīdzēt, lai 
PII raiti darbotos!
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Aizvadītais gads Saulkrastu TIC
Laura Cielēna,  
Saulkrastu TIC konsultante

Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centram (TIC) 2020. gads izvēr-
tās citādāks nekā iepriekš. Valstī 
noteiktās ārkārtējās situācijas 
dēļ aktīvā tūrisma sezona sākās 
vēlāk, bet pavasarī Saulkrasti 
bija populārs brīvdienu gala-
mērķis – viesi čakli apmeklēja 
dabas takas un objektus. 

Saulkrastu TIC kopš 2018.  gada 
janvāra izmanto Vidzemes piekras-
tes sadarbības apvienības „Saviļņo-
jošā Vidzeme” vienoto statistikas 
formu, kas rāda, ka no 2020.  gada 
1.  janvāra līdz 31.  decembrim TIC 
pakalpojumus izmantojuši 5404 ap-
meklētāji. Pēc statistikas datiem, to 
skaits atšķirībā no pagājušā gada 
pandēmijas dēļ ir samazinājies gan-
drīz 4 reizes (2019. gadā – 19 529 ap-
meklētāji).

Apkopojot vienotās e-statisti-
kas datus, pirmajā vietā ir vietējie 
tūristi, kuru skaits pagājušajā gadā 
bija 3682 (2019.  gadā  – 4240), ot-
rajā vietā  – 923  viesi no Lietuvas 
(2019. gadā – 430). Palielinājies arī 
viesu skaits no Igaunijas – 328 – tre-
šā vieta (2019. gadā – 206). Statisti-
ka apstiprina valsts noteiktos iece-
ļošanas ierobežojumus, jo no citām 
valstīm Saulkrastus apmeklējuši 
daudz mazāk viesu, piemēram, no 
Krievijas – 197 (2019.  gadā – 863), 
Vācijas – 120 (2019. gadā – 638).

Pandēmijas ceļošanas iero-
bežojumu dēļ tikai nedaudz sa-
mazinājies viesu skaits no So-
mijas  – 43 (2019.  gadā  – 55). 

Pēc sniegtās informācijas tematikas, 
TIC apmeklētāji visvairāk vēlējušies 
saņemt: bezmaksas brošūras un 
kartes, informāciju par apskates ob-
jektiem un aktīvo atpūtu, naktsmīt-
nēm, ēdināšanas uzņēmumiem, kā 
arī suvenīrus. Īpaši vietējie iedzīvo-
tāji interesējušies par pasākumiem. 
Aktīvajā peldsezonā viens no biežā-
kajiem uzdotajiem jautājumiem TIC 
bija par ūdens temperatūru jūrā. 
Tūristi izrādīja lielu interesi par 
Vidzemes piekrasti kā vienotu gala-
mērķi tuvākiem apskates objektiem, 
atpūtas vietām, ēdināšanas uzņē-
mumiem un aktīvās atpūtas marš-
rutiem. Aizvien interesantāks un 
popularāks ceļotājiem kļūst piejūras 
gājēju ceļš „Jūrtaka”. 
2020. gadā Saulkrastos 
tikušas atvērtas 3 jaunas 
naktsmītnes: apartamentu 
viesnīca-vēsturisko ēku kom-
plekss „Villa Gaida”, brīvdienu 
māja „Clock house Cottage” 
un apartamenti „Jaunmigliņi”. 
Pirmā sezona bija pludmales 
kafejnīcai „Tower Cafe Lagoon 
Saulkrasti” Vidrižu ielas galā, 
pie jūras, „Saulkrasti cafe” 
Ainažu ielā 5 un „Maska Cafe” 
Ainažu ielā 25 – 2.

Jaunumi apskates objektos:
� Rakstnieka Reiņa Kaudzītes 

muzeja dārzā vasarā notika literāri 
muzikālie vakari.

� Jūnija sākumā Saulkras-
tu pludmalē, pie Saulrieta takas 
sākuma un Aģes krastā, pie jau-
nās jahtu promenādes simbolis-
ki tika uzstādīti akcijas „1836” 
#apceloaplidoapmilo ceļa stabiņi. 

Saulkrastu pludmalei cauri izskrē-
ja „Gaismas ceļa apkārt Latvijai” 
dalībnieki.

� Radošās darbnīcas: Terēzes 
Zaķes Mākslas studija piedāvāja 
keramikas, gleznošanas plenērus 
bērniem, kā arī glezniecības plenē-
ru pieaugušajiem.

TIC aktivitātes
� Jaunās sezonas sākumā tika 

atjauninātas lapas sociālajās plat-
formās Facebook/visitsaulkrasti un 
Instagram/visitsaulkrasti, kā arī mā-
jaslapa www.visitsaulkrasti.lv, kurā 
pieejama aktuālā informācija par 
tūrisma piedāvājumu Saulkrastos.

� Papildināts suvenīru sorti-
ments ar jauno Saulkrastu novada 
simboliku.

� Sadarbībā ar kolēģiem no 
„Saviļņojošās Vidzemes” tika izdo-
ta Vidzemes piekrastes karte ceļo-
tājiem.

� Vasaras sākumā tika atjauno-
ta un izdota noplēšamā Saulkrastu 
karte latviešu, angļu, krievu un 
vācu valodās.

� Saulkrastu TIC pārstāvji pie-
dalījās Jaunpiebalgas rīkotajā tūris-
ma tirgū kopā ar „Vidzeme Coast”.

� TIC pārstāvji viesojās pie 
tūrisma uzņēmējiem un iepazina 
piedāvājumu.

� Saulkrastu TIC iesaistījās pro-
jekta „Zvejniecības kultūras manto-
jums piekrastē” īstenošanā. Vidze-
mes zvejnieku stāsti un piekrastes 
bagātības tagad ir pieejamas jaunā 
vietnē www.vidzemeszvejnieki.lv. Šeit 
ir iespējams uzzināt ne tikai par 
zvejniecības vēsturi Vidzemes pie-
krastē un zvejnieku dzīvesstāstiem, 
bet arī aplūkot dažādu objektu 3D 
vizualizācijas.

� TIC rīkoja ekspedīciju – pār-
gājienu „Iepazīsti citādu Saulkras-
tu novadu”.

� Tika izveidots Saulkras-
tu pilsētas video rullītis ar moto 
„Saulkrasti ir īsta miera osta – ār-
pus galvaspilsētas burzmas un 
steigas!”.

� TIC dalība akcijā „Saulkrasti 
mirdz”, kurā tika izgaismoti dažādi 
novada objekti un ēkas.

� Gada nogalē izveidota aktī-
va un izzinoša orientēšanās spēle 
aplikācijā „Actionbound”, kas ļauj 
iepazīt Saulkrastus no cita skat-
punkta.

Saulkrastu TIC darbs 
nav apstājies – ārkārtas 
situācijā pakalpojumi klientiem 
tiek sniegti attālināti. 
Aicinām uzņēmējus sūtīt 
aktuālo informāciju par 
tūrismu novadā uz e-pastu 
tic@saulkrasti.lv 
vai tiešo ziņu Facebook
/visit Saulkrasti. 

Sapnis par Saulkrastiem
Linda Liepiņa

2017. gada 20. jūnijā vietējie 
aktīvie uzņēmēji dibināja 
Saulkrastu uzņēmēju biedrī-
bu. Šodien uz sarunu aicinām 
biedrības valdes priekšsēdē-
tāju Andri Birzuli.

– „Saulkrastu Domes Ziņu” 
2017. gada septembra numurā 
publicēta plaša intervija ar 
biedrības dibinātājiem. Tajā 
teikts, ka biedrības virsmērķis 
ir „Saulkrasti – iekārojamākais 
kūrorts Baltijā”. Kā jums veicas 
ar šī mērķa īstenošanu?

– Soli pa solim – ticība izvirzī-
tajam mērķim nav zudusi, apziņa 
par darāmajiem darbiem ir spēcī-
ga. Protams, esam saskārušies ar 
virkni šķēršļu, ko, dibinot biedrību, 
nevarējām iepriekš paredzēt. Pir-
majos trīsarpus biedrības darbības 
gados mums izveidojusies pastā-
vīga komanda  – ir pievienojušies 
varoši un darbīgi uzņēmēji; ir arī 
tādi, kuri savu darbību biedrībā 
pārtraukuši. Diezgan noteikti va-
ram uzskatīt, ka esam spēcīgākā un 
aktīvākā nevalstiskā organizācija 
Saulkrastu novadā. Mēs lepojamies 
ar saviem paveiktajiem sociālajiem 
projektiem, tajā skaitā 2017.  gadā 
izveidoto Latvijas simtgades skvē-
ru un uzstādīto lielo karoga mastu. 

Biedrība finansiāli ir atbalstījusi da-
žādas pašvaldības aktivitātes: egles 
iedegšanu, „Saulkrastu kokteili”, 
Pašvaldības policijas rīkotos pasā-
kumus. 2018. gadā organizējām ar-
hitektu plenēru, konkursu „Es mīlu 
Saulkrastus”, strādājām pie jaunu 
pakalpojumu izveides, piemēram, 
Saulkrastu pakomāta uzstādīšanas. 
Katru gadu biedrība rīko pasākumu 
„Iepazīsti Saulkrastu uzņēmēju!”. 
2019. gadā sarīkojām vairākas pro-
jekta „Baudi Saulrietu visos gadalai-
kos!” kārtas, organizējām uzņēmēju 
konferenci un Saulkrastu nekusta-
mo īpašumu tirgū pieejamo īpašu-
mu Atvērto durvju dienas. Papildus 
notika arī virkne mācību, uzņēmēju 
tīklošanās ar dažādām organizāci-
jām. Tiesa, 2020.  gads mums bijis 
vissmagākais – tā kā pašvaldība or-
ganizācijas darbību neatbalsta, tās 
biedriem 2020.  gads aizritēja zem 
COVID-19 zīmes, tādēļ mūsu akti-
vitātes strauji samazinājās.

Viss minētais ir apstiprinā-
jums, ka esam spējuši izveidot 
spēcīgu organizāciju, kas veicinā-
jusi uzņēmēju un sabiedrības ak-
tivitāti, taču ceļš līdz konkrētajam 
virsmērķim vēl ir tāls. Bet ir atrisi-
nāta virkne ātrāk īstenojamu mēr-
ķu: mums izdevās panākt domes 
atsaucību jaunajai pašvaldības 
identitātei, mārketinga program-
mai. Pavisam drīz pašvaldība īste-

nos autostāvvietu-kabatu izbūves 
projektus. Šobrīd no pašvaldības 
ir daudz vienkāršāk iznomāt īpa-
šumus un tajos attīstīt jaunu uz-
ņēmējdarbību. 

– Nosauciet, lūdzu, šķēršļus 
jūsu darbībā!

– Kā jau katra liela darba iesāku-
mā, ir cilvēki, kuri tic un iegulda sevi, 
lai sekmētu attīstību, un ir skeptiķi, 
kuri neiesaistās, bet komentē vai 
kritizē. Pirmais lielais izaicinājums 
mums bija nebeidzamā diskusija: 
vai Saulkrasti patiešām jāveido par 
populāru kūrortu? Pavirši iedziļino-
ties, daļai komentētāju šķita, ka mēs 
vēlamies sekot Jūrmalas vai Palan-
gas piemēram. Nē, mēs Saulkrastus 
vēlamies veidot par klusu, dabai 
draudzīgu vietu, kurā iedzīvotājiem 
ir ērti dzīvot, lai viņi būtu priecīgi 
uzņemt viesus. Ja nebūs apmierinā-
ti vietējie, nespēsim būt viesmīlīgi 
pret ciemiņiem. 

Ir skaidrs, ka saulkrastieši, kuri 
nav uzņēmēji, nav īpaši priecīgi 
par ideju Saulkrastus attīstīt kā kū-
rortu. Tajā pašā laikā viņi vēlas, lai 
mūsu novadam būtu moderna un 
spēcīga infrastruktūra. Un te mēs 
saskaramies ar otro izaicinājumu. 
Ļoti daudzi nesaprot, ka viens no 
novada izaugsmes galvenajiem 
priekšnosacījumiem ir spēcīga vie-
tējā uzņēmējdarbība, kas papildina 

būtiskāko pašvaldības ienākumu 
sadaļu,  – iedzīvotāju ienākumu 
nodokli. Apburtais aplis ir šāds: lai 
Saulkrasti varētu straujāk un kva-
litatīvāk attīstīties, šeit ir nepiecie-
šami vairāk deklarētie kvalitatīvie 
nodokļu maksātāji. Jo vairāk šeit 
veidosim kvalitatīvas darbavie-
tas, jo vairāk jaunās ģimenes par 
savu pamatdzīvesvietu izvēlēsies 
Saulkrastus. Turklāt katra jauna uz-
ņēmuma ienākšana novadā nozīmē 
arī noteiktas investīcijas un vides 
sakārtošanu.

– Kādi ir jūsu turpmākie 
izaicinājumi?

– Joprojām, tāpat kā daudzviet 
pasaulē, mūsu galvenais izaicinā-
jums ir COVID-19 pandēmija. Vai-
rāki investori, kurus esam iesais-
tījuši Saulkrastu uzņēmējdarbībā, 
pandēmijas laikā ir īpaši piesardzī-

gi. Otrs izaicinājums, ko mēs vērtē-
jam ļoti pozitīvi, ir administratīvi 
teritoriālā reforma, pēc kuras īste-
nošanas Saulkrastiem pievienosies 
Sējas novads un Skultes pagasts. 
Šobrīd esam uzsākuši apzināt jau-
nus potenciālos biedrus, un es ne-
šaubos, ka mūsu biedrība kļūs vēl 
spēcīgāka, jo tajā būs arī ražotāji 
un lauksaimnieki. 

Princips, ka katrs uzņēmējs no 
biedrības var gūt tik, cik pats iesais-
tās un vēlas, nemainīsies.

Biedrībā šobrīd apvienojušies 
45  Saulkrastu uzņēmumi. Jau drī-
zumā esam ieplānojuši jaunas val-
des vēlēšanas, tāpēc iesaistīties, kā 
vienmēr, tiek aicināti visi aktīvākie 
uzņēmēji!

Plašāka informācija par bied-
rības darbību un aktualitātēm ir 
pieejama biedrības sociālajā kontā 
Facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Gada nogalē Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs sadarbībā ar Saulkrastu 
tūrisma informācijas centru aplikācijā „Actionbound” izveidoja aktīvu un 
izzinošu orientēšanās spēli „Izzini Saulkrastus!”. Paldies iedzīvotājiem par 
aktīvo piedalīšanos! Spēlē iesaistījās 26 komandas, pavisam 75 dalībnieki. 
Foto: no komandām

Andris Birzulis savā uzņēmumā „Helgas Veļas Māja”. 
Foto: no privātā arhīva
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Saulkrasti – pilsēta, kurā 
visvairāk ir iecienīts džezs! 
Baiba Stjade

Vērojot šobrīd notiekošo pilsē-
tas estrādes renovāciju, domās 
tā vien gribas ar kāju piesist 
ritmu līdzi kādam meldiņam un 
sapņot par gaidāmajiem pasā-
kumiem! Un te nu var apgal-
vot, ka Saulkrastu pilsēta nav 
iedomājama bez pasaulslavenā 
festivāla Saulkrasti Jazz. Lai 
arī šobrīd aiz loga ir ziema un 
šķiet, ka nekas jau nenotiek, 
tomēr pasaules līmeņa festivāla 
organizēšanā ir jāiegulda liels 
darbs. 

Raimonds Kalniņš ir Saulkras-
ti Jazz Festival direktors un si-
taminstrumentu pedagogs, cil-
vēks, kurš, darot savu sirdsdarbu, 
Saulkrastu pilsētas vārdu ir iz-
daudzinājis visā pasaulē! Ja dže-
zs, – tad Saulkrasti!

– Jūs, Raimond, kopā ar Tāli 
Gžibovski (bundzinieks un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Džeza mūzikas 
katedras docents – Red.) un 
savu izcilo darba komandu esat 
radījuši Saulkrastos pasākumu, 
kas ir plaši atpazīstams ne vien 
Latvijā, bet arī pasaulē. Vai 
šodien, atskatoties uz pirmo 
Saulkrasti Jazz festivālu, ticējāt, 
ka tas kļūs tik ievērojams?

–  Sākumā bija ideja izveidot 
pastāvīgu vasaras mācību nomet-
ni bundziniekiem  – pie ārzemju 
pedagogiem. Pirmajā gadā bija 
25  bundzinieki! Ar šausmām do-
mājām, kā organizēsim viņiem 
mācības, – 25 pusaudžiem, turklāt 
bundziniekiem! Bet, izrādījās, ka 
viņi ir pietiekami disciplinēti. 

Nākamajā gadā jau pievienojās 
basģitāristi un trešajā – visi pārē-
jie instrumentālisti. Un tā, kopš 
1999. gada mēs piedāvājam meis-
tarklases jauniešiem sešās spe-
cialitātēs: taustiņinstrumentālis-
tiem, pūšaminstrumentālistiem, 
vokālistiem, ģitāristiem, basģitā-
ristiem un bundziniekiem. Katru 
gadu mācību nometnē piedalās 
aptuveni 70 līdz 95  dalībnieki. 
Toreiz pat iedomāties nevarējām, 
ka pēc vairākiem gadiem šis fes-
tivāls tiks iekļauts valstiski nozī-
mīgu kultūras pasākumu sarakstā! 
Jau aptuveni 10 gadus Saulkrasti ir 
ierakstīti arī pasaules džeza festi-
vālu kartē.

Vēlos uzsvērt: tas tiešām ir 
komandas darbs, jo festivālu or-
ganizē brīnišķīga komanda, kurai 
pateicoties es varu būt absolūti 
mierīgs, jo zinu, ka viss būs uz tip-
top! 

Festivālā šajos gados ir piedalī-
jušies simtiem izcili džeza mūziķi 
no visas pasaules. Festivāla meis-
tarklašu nometnēs ir izaudzināta 
jauna džeza mūziķu paaudze, kura 
šobrīd koncertē ne tikai Baltijā, 
bet arī Eiropā un citviet pasaulē. 
Varbūt skaļi teikts, bet katrs mūsu 
veidotais festivāls ir neizmirstams 
un neatkārtojams. 

– Šobrīd raiti rit estrādes 
atjaunošana. Vai jums jau 
galvā ir plāns festivālam 
Saulkrasti Jazz 2021?

– Domājot par estrādi, es spilg-
ti atceros 2000.  gada noslēguma 
koncertu: tajā vakarā mani mīļie 
komandas gaismotāji iegādājušies 
jaunus gaismas rīkus, lāzerus, un 
puiši jau nepacietībā berzē rokas, lai 
publikai atrādītu labāko, bet, brīdī, 
kad lāzeri darbojas, – pazūd elektrī-
ba! Es ātri noskrienu lejā uz pagra-
bu, pie kabeļa, konstatēju, ka tas ir 
karsts, un tajā pašā laikā ļoti labi sa-
protu, ka estrāde ir pilna ar apmek-
lētājiem un notiek galakoncerts! 
Saslēdzu atpakaļ visu, kā nākas, un 
saku savējiem: „Nav laika eksperi-
mentiem…” Bet koncerts turpinās, 
un vienmēr jau gribas, lai apmek-
lētājiem ir wowww, tādēļ gaismotāji 
atkal ieslēdz specefektus, un – viss 
kārtībā! Tajā brīdī menedžeris man 
saka: „Raimond, speciāli mums tāds 
šovs!” Daži sirmi mati koncerta rī-
košanas dēļ man noteikti nākuši 
klāt, tāpēc es priecājos, ka šobrīd 
tiek renovēta estrāde, – tas nozīmē, 
ka varēsim izpausties! 

Par estrādes „atdzīvināšanu” pēc 
renovācijas esam runājuši arī ar do-
mes priekšsēdētāju. Dažas idejas jau 
ir, bet tās vēl pāragri apspriest. Gri-
bu piebilst: vērojot kultūras nama 
„Zvejniekciems” radošās komandas 
darbu, ir sajūta, ka tur strādā ideju 
ģeneratori, kuri noteikti atradīs vei-
du, kā iedvest jaunu dzīvību estrā-
dē. Lai tikai pietiktu līdzekļi! 

Un es esmu pārliecināts, ka at-
jaunoto Saulkrastu estrādi pamanīs 
arī citi pasākuma rīkotāji Latvijā. 
Mēs domājam, kā varētu apvienot 
festivāla koncertus „Minhauzena 
Undā” un estrādē. 

No 1997. līdz 2005.  gadam 
Saulkrastu estrādē notika tikai fes-
tivāla noslēguma koncerti.

Pēc „Minhauzena Undas” reno-
vācijas 2004.  gadā kompleksa tel-
pas un teritorija ir atbilstošas, lai 
tajās rīkotu starpatautisku festi-
vālu, kā arī tur ir viesnīca, sakopta 
teritorija, laba ēdināšana, profesio-
nāli, atsaucīgi darbinieki un brīniš-
ķīga vadība!

Šis laiks pašreizējā situācijā 
pasaulē ir ļoti interesants. Katru 
gadu strādājam un saprotam, kas 
jāņem vērā, bet pagājušogad bija 
koncerta pārtraukums, tādēļ ir 
citādāk. Šobrīd festivāla projekts 
gandrīz jau ir gatavs, – vēl gaidu 
pēdējās atbildes no dažiem mūzi-
ķiem, un tad no 19. līdz 24.  jūlija 
tas ir jāīsteno.

Šogad būs arī jaunums – sadar-
bībā ar brīnišķīgo kultūras nama 
„Zvejniekciems” kolektīvu, kurš 
jau Saulkrastos lieliski ir orga-
nizējis vairākus pasākumus, mēs 
rīkosim bezmaksas dienas kon-
certus pie kultūras nama. Kā jau 
ierasts, arī Saules laukumā katru 
dienu notiks bezmaksas koncerti. 
Uz lielās skatuves šogad sagaidī-
sim grupas no Itālijas, Moldovas, 
Slovēnijas, Austrijas, Šveices, Un-
gārijas, Francijas un Amerikas. 
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No kreisās: Latvijā vispopulārākais džeza kontrabasists Andris Grunte ar Latvijas džeza dīvu Olgu Pīrāgs. 

Foto: Pēteris Gertners
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Muzikālajā „ēdienkartē” būs tau-
tas mūzika džeza aranžijās, funky, 
fusion (mūzikas stilu sajaukums), 
big band mūzika. Festivāla galve-
nais viesis šogad būs Stanley Jor-
dan Quartet (ASV). Stenlijs Džor-
dans ir viens no spilgtākajiem 
ģitāristiem pasaulē, kurš spēlē 
tapping (pieskāriens) vai touch 
style (pieskāriena stils) tehnikā.

– Vai esat novērojis, kāda ir 
publika, kura apmeklē džeza 
festivālu?

– Daļa brauc klausīties konkrē-
tu mākslinieku, daļa  – vienkārši 
atpūsties svaigā gaisā un baudīt 
labu mūziku. Ikvakara muzikālo 
programmu mēs veidojam tā, lai 
klausītāju pārāk nenogurdinātu un 
viņam būtu iespēja baudīt vairākus 
džeza mūzikas stilus, – kā saka, vi-
sām gaumēm. 

Es ļoti daudz klausos mūziku, 
atlasot programmu. Tas ir rūpīgs 
darbs, lai festivāls būtu interesants 
arī apmeklētājam, kurš ikdienā 
džezu, iespējams, neklausās.

– Kas ir jūsu veiksmes formula: 
mīlestība pret džezu, uzņēmība?

–  Neesmu daudz par to do-
mājis. Viena no atslēgām tiešām 
varētu būt mīlestība pret mūziku. 
Bet galvenā „zelta atslēga” ir fes-
tivāla superkomanda, kura ir arī 
mana ģimene. Tie ir cilvēki, kuri 
gadu gaitā palikuši uzticīgi fes-
tivāla idejai un palīdz radīt brī-
nišķīgu gaisotni un jaukus brīžus 
festivāla apmeklētājiem. 

Vēlos izteikt lielu pateicību arī 
Saulkrastu domei, visiem darbi-
niekiem, deputātiem, priekšsēdē-
tājiem par līdzās būšanu un at-
balstu visus šos gadus! Tas ir ļoti 
svarīgi, lai Saulkrasti varētu lepo-
ties ar šo festivālu! 

– Saulkrastiem patīk džezs jūsu 
veidotā festivāla dēļ, bet kā 
džezs ienāca jūsu dzīvē?

–  Kad studēju konservatorijā 
(tagadējā Mūzikas akadēmijā), 
man piedāvāja darbu Latvijas Ra-
dio bigbendā. Toreiz, 1988.  gadā 
tā nosaukums bija „Latvijas Ra-
dio Vieglās un estrādes mūzikas 
orķestris”. Tur es iepazinos ar 

džeza komponistu un saksofonis-
tu Raimondu Raubiško, un viņš 
uzaicināja mani spēlēt savā džeza 
kvintetā. Tad sākās koncerttūres 
pa festivāliem Eiropā un ASV. Ie-
spējams, jau tad zemapziņā radās 
doma par džeza festivālu tuvāk 
mājām…

Izklausās vienkārši, bet patie-
sībā tam visam apakšā liels mel-
nais darbs un neskaitāmu stundu 
individuāls darbs, kā arī mēģinā-
jumi, kuros es sāku aptvert, cik 
daudzpusīga un izteiksmes lī-
dzekļiem bagāta ir džeza valoda. 

– Jūs esat sitaminstrumentu 
pedagogs un strādājat ar 

bērniem un jauniešiem. Ko 
jūs mācību laikā cenšaties 
audzēkņiem iemācīt? Par ko 
priecājaties, raugoties uz viņiem?

– Jā, strādāju ar „sitējiem” vai-
rāk nekā 30  gadus bērnu skolās, 
mūzikas vidusskolās un dažus ga-
dus arī Mūzikas akadēmijā. Esmu 
pedagogs arī mūsu Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolā 
un priecājos, ka bērni izvēlas si-
taminstrumentus.

Zināma pieredze jau ir. Galve-
nais, ko cenšos saviem audzēkņiem 
iemācīt, ir – strādāt patstāvīgi! Jo 
ātrāk iemācīsies to darīt, jo lielākas 
izredzes tālāk nokļūt mūzikas pa-
saulē. Un, ja redzu, ka izdodas, man 
ir prieks un gandarījums.

Ir arī tādi, kuri visu semestri 
lidinās kaut kur starp debesīm un 
zemi un tad pēdējā naktī saņemas 
un nokārto eksāmenu! Tad, re-
dzot, cik viņi ir laimīgi, es arī prie-
cājos līdzi. 

Bijuši panākumi arī izpildītāju 
konkursos gan Latvijā, gan ārze-
mēs.

Bet vislielākais gandarījums 
man ir redzēt savus bijušos au-
dzēkņus uz skatuves jau kā pro-
fesionāļus! 

– Kāda šobrīd ir jūsu ikdiena?
–  Mana ikdiena tikai nedaudz 

atšķiras no citu pedagogu šodie-
nas. Daudz laika pavadu pie datora, 
mācot attālināti. Strādāju pie XXIII 
festivāla Saulkrasti Jazz 2021. 

Dažreiz, tas dators un mājās sē-
dēšana man ir „līdz brošai”. Sazi-
noties ar draugiem no tuvākām un 
tālākām zemēm, varu apgalvot, ka 
šis laiks ir nogurdinājis visus, bet 
viņi pacietīgi ievēro noteikumus, lai 
drīzāk varam atgriezties normālā 
dzīves ritmā: sarīkot dārza svētkus 
ar draugiem, aizbraukt ciemos pie 
tuviniekiem vai apmeklēt Saulkras-
tu Džeza festivālu. 

– Raimond, jūs Saulkrastos 
dzīvojat aptuveni 30 gadus. 
Kāds ir jūsu novēlējums mūsu 
novadniekiem?

–  Tiešām, jau 30! Skrien gan 
tie gadi – kā stirnas… (Smaida)

– Jā, es Saulkrastos esmu kopš 
1988. gada. Bet 50. gados, kad vēl 
nebiju dzimis, šeit dzīvoja mana 
mamma. Mamma strādāja kafej-
nīcā, kaut kur pie Pabažu kino-
teātra. Ja nemaldos, kafejnīcas 
nosaukums bija „Apaļā bumba”! 
Vecākie saulkrastieši noteikti to 
varētu atcerēties. 

Pēc tam mamma pārcēlās uz 
Kuldīgu, un tur es ierados šajā 
pasaulē. Tātad – kurzemnieks! 

Par nokļūšanu Saulkrastos: man 
jau bērnībā bija sapnis – balta māja 
jūras krastā! Pašā krastā nesanāca, 
bet pārāk tālu arī nav! (Smaida) 

Man patīk Saulkrasti  – šeit ir 
manas mājas un draugi. Saulkras-
tos dzīvo ļoti laipni, draudzīgi un 
atsaucīgi cilvēki. Tā laikam ir jū-
ras klātbūtne… 

Ja jau man ir iespēja izteikt 
novēlējumu saulkrastiešiem un 
novadniekiem, tad sacīšu tā: prie-
cāsimies par paveiktajiem labajiem 
darbiem pilsētā, kā arī saviem un 
citu sasniegumiem un veiksmēm! 

Būsim lepni par savu pilsētu 
un novadu! 
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Galvenais, 
ko cenšos saviem 

audzēkņiem 
iemācīt, ir – strādāt 

patstāvīgi! 
Jo ātrāk iemācīsies 

to darīt, 
jo lielākas izredzes 

tālāk nokļūt 
mūzikas pasaulē. 

Un, ja redzu,
 ka izdodas,
 ir prieks un 
gandarījums.

Festivāla meistarklašu nometnēs ir izaudzināta
jauna džeza mūziķu paaudze, kura šobrīd koncertē ne tikai Baltijā, 

bet arī Eiropā un citviet pasaulē. 

Pirmais no labās: ungāru mūziķis 
un pedagogs Miki Birta 
ar meistarklašu studentiem. 
Foto: no privātā arhīva
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Saulkrastu novada domes 27. janvāra sēdes Nr. 2 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: 
N. Līcis, A. Aparjode, A. Horsts, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, L. Vaidere, 
M. Kišuro, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, S. Ancāne, S. Osīte, 
I. Veide.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” 
konkursa projektu iesniegumu 
11. pieņemšanas kārtā ar projektu 
„Tirdzniecības vietu izveide 
Ainažu ielā, Saulkrastos”
1. Piedalīties biedrības „Jūras 
Zeme” izsludinātajā atklātā 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā, rīcība 
EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās piekrastes 
joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu infrastruktūras attīstība”, 
ar projektu „Tirdzniecības vietu 
izveide Ainažu ielā, Saulkrastos”. 
2. Uzdot Novada attīstības 
nodaļai sagatavot un Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā līdz 
2021. gada 4. februārim 
iesniegt projekta iesniegumu. 
3. Apstiprināt projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas 21 850 euro 
apmērā, tajā skaitā EJZF 
finansējumu – 19 665 euro, 
pašvaldības līdzfinansējumu – 
2185 euro. 4. Projekta 
īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu nodrošināt no 
pašvaldības līdzekļiem.   
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” 
konkursa projektu iesniegumu 
11. pieņemšanas kārtā ar projektu 
„Gājēju tilta būvniecība Liepu 
ielā, Saulkrastos”
1. Piedalīties biedrības „Jūras 
Zeme” izsludinātajā atklātā 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā, rīcība 
EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās 
piekrastes joslas un iekšzemes 
publisko ūdeņu infrastruktūras 

attīstība”, ar projektu „Gājēju 
tilta būvniecība Liepu ielā, 
Saulkrastos” 2. Uzdot Novada 
attīstības nodaļai sagatavot 
un Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2021. gada 
4. februārim iesniegt projekta 
iesniegumu. 3. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas – 
201 163 euro, no kurām EJZF 
finansējums ir 171 000 euro 
un pašvaldības finansējums – 
30 163 euro. 4. Projekta 
īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu nodrošināt, 
ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē. 5. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” 
konkursa projektu iesniegumu 
11. pieņemšanas kārtā ar projektu 
„Tūrisma attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras izveide Ainažu ielā”
1. Piedalīties biedrības „Jūras 
Zeme” izsludinātajā atklātā 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā, rīcība 
EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās 
piekrastes joslas un iekšzemes 
publisko ūdeņu infrastruktūras 
attīstība”, ar projektu „Tūrisma 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras izveide 
Ainažu ielā” 2. Uzdot Novada 
attīstības nodaļai sagatavot 
un Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2021. gada 
4. februārim iesniegt projekta 
iesniegumu. 3. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas – 
483 403 euro, tajā skaitā EJZF 
finansējumu – 382 500 euro un 
pašvaldības līdzfinansējumu – 
100 903 euro . 4. Projekta 
īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu nodrošināt, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.  
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” 
konkursa projektu iesniegumu 
11. pieņemšanas kārtā ar projektu 
„Katrīnbādes ielas izbūve un 
tūrisma infrastruktūras attīstība 
posmā no Saules tiltiņa līdz 
Katrīnbādei”
1. Piedalīties biedrības „Jūras 
Zeme” izsludinātajā atklātā 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 11. kārtā, rīcība 
EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās piekrastes 
joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu infrastruktūras attīstība”, 
ar projektu „Katrīnbādes ielas 
izbūve un tūrisma infrastruktūras 
attīstība posmā no Saules tiltiņa 
līdz Katrīnbādei”. 2. Uzdot Novada 
attīstības nodaļai sagatavot 
un Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2021. gada 
4. februārim iesniegt projekta 
iesniegumu. 3. Apstiprināt 
projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas 273 900 euro 
apmērā, tajā skaitā EJZF 
finansējumu – 246 500 euro, 
pašvaldības līdz-finansējumu 
27 400 euro.  4. Pro-jekta 
īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu 
un priekšfinansējumu 
nodrošināt, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē. 5. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.
 
Par pieteikumu Zilā karoga 
programmai
1. Uzdot Novada attīstības 
nodaļai sagatavot un Vides 
izglītības fondam iesniegt 
pieteikumu Zilā karoga 
programmai 2021. gadam. 2. Segt 
dalības maksu no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem 1200,00 euro 
apmērā. 3. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.

Par līdzfinansējuma maksu 
profesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanai Vidzemes jūrmalas 
mūzikas un mākslas skolā 1

Ievērojot Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošos noteikumus Nr. 16 
„Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā”, sākot no 
2021. gada 1. janvāra, uz laiku – 
mēnešiem, kuros valstī noteiktas 
attālinātās mācības, piemērot 
50% atlaidi minēto noteikumu 
kārtībā aprēķinātajam 
mācību līdzfinansējumam par 
profesionālās ievirzes izglītības 
ieguvi Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem. 2. Lēmums stājas 
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
3. Par lēmuma izpildi atbildīga 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore.

Par fizioterapijas kabineta 
nodošanu lietošanā un 
pārvaldīšanā iestādei „Saulkrastu 
sociālais dienests”
1. Nodot iestādei „Saulkrastu 
sociālais dienests” nekustamā 
īpašuma (turpmāk – Īpašums) 
Ainažu ielā 34 (kadastra 
apzīmējums) daļu – telpu 1. stāvā 
15,2 kvadrātmetru platībā 
lietošanai un pārvaldīšanai 
saskaņā ar Pārvaldīšanas 
līgumu. 2. Noteikt lietošanas 
un pārvaldīšanas termiņu – no 
01.02.2021. līdz brīdim, kad 
iestāde „Saulkrastu sociālais 
dienests” izbeidz savu darbību 
vai Saulkrastu novada dome 
pieņem attiecīgu lēmumu. 
3. Lēmuma izpildi organizēt 
Administratīvajai nodaļai, 
sagatavojot lēmuma 1. punktā 
minēto pārvaldīšanas līgumu un 
organizējot tā parakstīšanu.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi 
veikt Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektoram.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla 
fonda izsludinātajos, atklātajos 
2021. gada mērķprogrammu 
konkursos un līdzfinansējuma 
paredzēšanu

1. Pieteikt projektu „Moderns 
aprīkojums dizaina grafikas 
darbiem Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā” Valsts 
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai 
aktivitātē „Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” par 
kopējo summu 2500,00 euro, tajā 
skaitā Saulkrastu pašvaldības 
finansējums 500,00 euro. 
2. Pieteikt projektu „Instrumentu 
un skaņu, gaismu aprīkojums 
VJMMS specialitātes, ansambļu 
darbam, koncertēšanai” Valsts 
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai 
aktivitātē „Mūzikas un dejas 
izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” par 
kopējo summu 5200,00 euro, tajā 
skaitā Saulkrastu pašvaldības 
finansējums 1700,00 euro.

1 „PAR” – 12 (A. Aparjode, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, L. Vaidere, 
M. Kišuro, N. Līcis, O. Vanaga, 
S. Ozola-Ozoliņa, S. Osīte), 
„PRET” – 1 (A. Horsts), 
„ATTURAS” – 1 (S. Ancāne), 
„NEPIEDALĀS” – nav.

Pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs. Viss domes sēdes 
protokola teksts (ievērojot 
Vispārīgā datu aizsardzības 
regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes 
videoierakstu ir iespējams 
noskatīties pašvaldības Facebook 
kontā „Saulkrastu novada dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 24. februārī, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Janvāris Saulkrastu sporta centrā iesācies darbīgi
PI „Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs”

Janvāra sākumā līdz ar salu 
tika uzsākta ledus liešana. 
Tas bija ilgs un pacietīgs 
darbs, jo jaunais kolektīvs to 
darīja pirmo reizi, aizvadot 
negulētas naktis, lai ķertu 
lielāku vēsumu. Saulkrastu 

sporta centra slidotavu divās 
nedēļās paspēja izmantot gan 
lieli, gan mazi, un tagad tā ir 
ļoti populāra aktīvās atpū-
tas vieta, tāpēc jau drīzumā 
slidotava atsāks savu darbu. 
Tā kā slikto laikapstākļu un 
atkušņa dēļ ledus liešana bija 
apgrūtināta, šobrīd tas tiek 
atjaunots.

Kopš rudens ik sestdienu pie 
Saulkrastu vidusskolas Eiropas 
projektā „Veselību veicinoši pasā-
kumi Saulkrastu novadā” tiek rī-
koti atvērtie funkcionālie veselības 
veicināšanas treniņi visām vecuma 
grupām. Atbilstoši COVID-19 pan-

dēmijas drošības pasākumiem no-
darbības notiek ārā, svaigā gaisā un 
tajās piedalās ierobežots dalībnieku 
skaits.

Sniega laikā Saulkrastu nova-
dā izveidotas distanču slēpošanas 
trases – liels paldies trašu sagata-

votājam un uzturētājam Indulim 
Peilānam! Pēc atkušņa trases tiek 
atjaunotas, un drīz slēpotāji varēs 
turpināt aktīvi atpūsties. Precīzāka 
informācija par trasi ir pieejama 
centra sociālajā kontā Facebook/
saulkrastusportaungimenucentrs.

Hokeja laukuma noteikumi un grafiks ir izvietots pie laukuma un Sporta un 
ģimeņu centra ieejas durvīm! Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums 
sazināties ar Saulkrastu sporta un ģimenes centru pa tālruni 26600632. 
Foto: Atis Heinols

Funkcionālie veselības veicināšanas treniņi tiek aizvadīti svaigā gaisā! Foto: Atis Heinols
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Saulkrastu novada bibliotēka – 
vieta, kur smelties iedvesmu 

Asnate Rancāne

Mēs bieži dzirdam sabiedrī-
bā dominējošu viedokli, ka 
mums nepieciešamā infor-
mācija ir visapkārt, vajag 
tikai mācēt to paņemt. Ja tas 
ir tā,– kādēļ vajadzīgas bib-
liotēkas? 4 dienās, no 12. līdz 
15. janvārim, kopš bibliotēkas 
Latvijā ir atvērtas apmek-
lētājiem, Saulkrastu novada 
bibliotēka izsniegusi 427 grā-
matas 205 lasītājiem.

Bibliotēka ir piešķīrusi 168  la-
sītājiem autorizācijas datus, lai 
viņi varētu reģistrēties e-grāmatu 
bibliotēkā 3td. Lasītāji atzinīgi ir 
novērtējuši iespēju iegūt autorizā-
cijas datus arī attālināti. Bibliotēka 
iepērk jaunās grāmatas, jo ir liels 
pieprasījums pēc tām.

Par bibliotēkas darbu šajā lai-
kā, kā arī tās nozīmi sabiedrībā un 
bibliotekāra lomu vairāk intervijā 
stāsta Saulkrastu novada bibliotē-
kas vadītāja Ilze Dzintare.

– Vai bibliotēka ir vieta, kur 
gūt mierinājumu šajā laikā, 
smelties iedvesmu un kultūras 
devu? Vieta, kas paceļ pāri 
ikdienišķajām rūpēm, kuras 
šobrīd ir tik nomācošas?

–  Bibliotēkas fenomens ir tāds, 
ka tā ir daudzfunkcionāla iestāde, 
kas ir atbildīga par saviem lasītā-
jiem. Vieta, kur satiekas pagātne, 
tagadne un nākotne. Bibliotēka ir 
arī kultūras mantojuma saglabā-
tāja, mūžizglītības un cilvēcisko 
kontaktu tīkla veidotāja. Un, pro-
tams, tā ir atbildīga arī par jauna-
jām informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām. Daļai cilvēku biblio-
tēka ir patvērums. Viņi nāk atrast 
sev nepieciešamo informāciju, kā 
arī atpūsties no ikdienas, noslēgties 
no ārpasaules. Strādāt vai mācīties 
klusumā. Cilvēkam ir nepieciešama 
komunikācija, un to viņš daudzreiz 
meklē arī bibliotēkā. Mēs bieži dzir-
dam sabiedrībā populāru viedokli, 
ka mums nepieciešamā informācija 
ir visapkārt, vajag tikai mācēt to pa-
ņemt. Ja tas ir tā,–  kādēļ vajadzīgas 
bibliotēkas? Bibliotēka pastāv cil-
vēku zinātkāres un vēlmes dēļ – iz-
pētīt pasauli, lasīt drukāto grāmatu. 

Bieži vien bibliotekāri ir tie, kuri 
māca kritiski vērtēt informāciju, kas 
mūsu laikmetā ir ļoti aktuāls medij-
pratības jautājums. Viņi nenolie-
dzami ir informācijas un zināšanu 
sabiedrības veidotāji.

– Vai ir novērots lielāks cilvēku 
izsalkums pēc grāmatām un 
bibliotēkas pakalpojumiem 
pandēmijas laikā?

–  Ārkārtas situācijā bibliotēka 
strādā atbilstoši visiem drošības 
pasākumiem. Janvārī atsākām iz-
sniegt un saņemt grāmatas pēc 
iepriekšēja pieraksta, tomēr bib-
liotēkas lasītavas apmeklētājiem ir 
slēgtas. Tās ir lielas pārmaiņas. Pa-
sākumi, izstādes, dažādas lasīšanas 
veicināšanas aktivitātes, radošās 
darbnīcas, lietotāju datormācības 
nenotiek vispār, jo cilvēki nedrīkst 
pulcēties. Lielāks pieprasījums ir 
pēc grāmatām. Patīkami pārstei-
dza ne tikai bibliotekāru, bet arī 
lasītāju vēlme pieņemt jaunus iz-
aicinājumus – pakalpojumu snieg-
šanu un saņemšanu tikai virtuāli. 
Pieaug pieprasījums pēc autorizā-
cijas rīkiem, lai piekļūtu e-grāmatu 
bibliotēkai. Tajā bez maksas tiek 
piedāvātas daudzas e-grāmatas 
internetā lasīšanai latviešu valo-
dā. Vērtējot notikumus Latvijas 
grāmatniecībā, būtiski ir palieli-
nājušās grāmatu cenas, bet to ti-
rāža – samazinājusies. Tas noteikti 
ietekmē arī bibliotēkas iespējas 
pilnvērtīgi komplektēt atbilstošo 
izdevumu skaitu. Cilvēki ļoti gaida, 
kad mēs iepirksim jaunās grāma-
tas, jo tās ir pieprasītas un lasītas.

– Kādas grāmatas lielākoties 
tiek lasītas? Romāni? 
Populārzinātniskā, vēsturiskā 
literatūra? Ko no tā var secināt?

–  Pagājušogad pieaugušie lasī-
tāji priekšroku deva latviešu au-
toru grāmatām un ārzemju tulko-
tajai literatūrai. Bērniem populāri 
joprojām ir Džefa Kinnija „Grega 
dienasgrāmata” sērijas izdevumi. 
Nozaru literatūrā ļoti pieprasītas 
ir mākslinieku, rakstnieku, aktie-
ru, politiķu un vēsturisko personu 
autobiogrāfijas. Cilvēkus aizrauj 
arī filozofiska un psiholoģiska li-

teratūra. Mācībām tiek pieprasītas 
grāmatas par pedagoģiju, arī eko-
nomiku un jurisprudenci. Uzskatu, 
ka cilvēku izvēli ļoti ietekmē arī 
plašsaziņas līdzekļi – par žurnālos 
un avīzēs publicētajām grāmatām 
tiek taujāts bibliotēkā. Arī radio 
raidījumos „Kultūras rondo” un 
„Radio mazā lasītava” dzirdētais 
rosina lasītājus interesēties bib-
liotēkā par konkrētiem literatūras 
jaunumiem.

Šobrīd daudzi cilvēki nevar 
atļauties nopirkt grāmatas, jo ir 
zaudējuši darbu un palikuši bez 
ienākumiem. Izglītoti cilvēki dodas 
pensijā, bet interese par grāmatām 
saglabājas. Viņi grib lasīt augstas 
kvalitātes literatūru, kas liek do-
māt, izzināt un analizēt.

Ne tikai bibliotēka iepriecina la-
sītājus ar jaunām grāmatām, – arī 
paši lasītāji ir papildinājuši biblio-
tēkas grāmatu krājumu. Sirsnīgi 
pateicamies par dāvinājumu cilvē-
kiem, kuriem lasīšana ir aizrauša-
nās un kuri labprāt dalās ar savām 
grāmatām, lai tās izlasītu arī citi 
tikpat dedzīgi lasītāji.

– Ko jums pašai nozīmē būt 
bibliotēkas vadītājai? Cik ilgi 
strādājat šajā nozarē? Un kāda 
ir jūsu misija?

–  Manā uztverē ikviena biblio-
tēka ir paradīze, kur smelties visas 
dzīves gudrības un zināšanas – gan 
tradicionālajā, gan virtuālajā vei-
dā. Un bibliotekāri ir tie, kuri veido 
garīgi attīstītu personību, kura spēj 
novērtēt garīgās vērtības, cienīt ie-
priekšējās paaudzēs radīto manto-
jumu. Bibliotekāri ir vidutāji starp 
zināšanām un lietotāju. Tieši tāpēc 
bibliotekārajā darbā, kur grāmata 
ir zināšanu avots, esmu aizvadīju-
si gandrīz 25 gadus, lai mācītu un 
mācītos.

Kā bibliotēkas vadītājai man 
ir būtiski sniegt viskvalitatīvākos 
informatīvos pakalpojumus lieto-
tājiem, respektēt viņu intelektuālo 
brīvību un nodrošināt visiem vien-
līdzīgu pieeju informācijai. Tā arī 
ir bibliotēkas nozīme pasaulē – sa-
glabāt cilvēces vēsturi – zināšanas. 
Un bibliotekāra loma – būt vidutā-
jam starp zināšanām un lasītāju.

Mācāmies dzīvei, 
nevis skolai 
Vija Skudra,  
Zvejniekciema vidusskolas pedagoģe

Otrajā semestrī, turpinot attā-
linātās mācības, Zvejniekciema 
vidusskolas pedagogi vairāk uz-
manības pievērš mācību daudz-
veidībai. Tas sekmē skolēnu 
pašvadīto mācīšanos, digitālo 
pratību, kā arī sadarbību ar kla-
sesbiedriem un skolotājiem. Lai 
skolēni varētu radoši darboties, 
izmantojot iegūtās zināšanas 
praksē, pedagogi jau mācību 
gada sākumā vienojās, ka no 
2020. līdz 2022. gadam veidos 
starppriekšmetu projektus.

2.  klases bērni ar lielu aizrautī-
bu iesaistījās projektā „Sniegavīri”, 
kurā no dabas materiāliem vēla, cēla 
un rotāja. Tādēļ radošā darba iznā-
kumā tapa ne tikai sniegavīri, bet 
arī citi interesanti darbi, piemēram, 
dažādi dzīvnieki un sniega labirints. 
Darbi tika nofotografēti, un par tiem 
otrklasnieki rakstīja sacerējumus. 

4.  klašu skolēniem janvārī tika 
piedāvāts projekts „Gadalaiki”, kurā 
izglītojamie, mācoties 5  dažādus 
mācību priekšmetus, pilnveidoja 
savas zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas konkrētā projekta 
izveidei. Skolēniem tika paskaidrots 
projektā sasniedzamais rezultāts, kā 
arī aprakstīta darba gaita. Pēc tam 
viņi divas nedēļas darbojās, kon-
sultējoties ar atsevišķu priekšmetu 
skolotājām un mērķtiecīgi gatavojot 
noslēguma darbu – patstāvīgi radītu 
un vizuāli noformētu literāro pasa-
ku –, kuras galvenā varoņa monolo-
gu demonstrēja kā muzikāli literāru 
priekšnesumu. 

Projekta darbs latviešu valodā, 
literatūrā, vizuālajā mākslā, mūzikā 
un teātra mākslā veicināja skolēnu 
iedziļināšanos pasakas veidošanas 

principos, monologa un dialoga 
būtības izpratni, tekstveides apguvi 
un izpratni par gadalaiku toņkār-
tām gan krāsās, gan mūzikā, kā arī 
individuālo aktiermākslas prasmju 
demonstrēšanu. 

Audzēkņi, spriežot pēc pašu vēr-
tējuma, par paveikto ir gandarīti, 
tomēr vairāk par iegūto projekta 
veidošanā pausts skolēnu neformā-
lajā viedoklī: „Bija forši!”, „Beidzot 
interesants darbs!”, „Necerēju, ka 
viss izdosies tik skaisti!”

Skolotājas, analizējot projekta 
darbu, teic, ka galvenais ieguvums 
ir skolēnu spēja pašvadīti darboties 
un iedziļināties uzdotajā, kas nozī-
mē: skolēni ir stipri un lieliski tiek 
galā ar dzīves mestajiem izaicinā-
jumiem! 

5. klašu audzēkņi par latviešu va-
lodas tēmu „Funkcionālie stili” veica 
apjomīgu projekta darbu  – viņiem 
nācās pašiem gan definēt valodas 
stilu pazīmes un atrast virtuālajā 
vidē piemērus katram stilam, gan 
arī norādīt interneta vietņu adreses. 
Darbs bija jāiesniedz elektroniski, 
ievērojot e-pasta saziņas etiķeti. Ar 
prieku var konstatēt, ka skolēni at-
tīsta prasmes jēgpilni izmantot vie-
dierīces un spēja sasniegt rezultātu 
pašvadīti  – jautāt pedagogiem un 
meklēt atbildes mācību literatūrā. 

„Šādi projekti sniedz gandarīju-
mu, jo ir redzams, ka skolēni darbo-
jas ar interesi un patiesi ir apguvuši 
jaunas zināšanas un prasmes, – tas 
nav formāls pasākums!” tā par pro-
jekta rezultātiem saka skolotāja Vija 
Skudra. Arī pedagoģe Valda Tin-
kusa ir pārliecināta: projekti veido 
izpratni par to, ka vairākos mācību 
priekšmetos apgūtās zināšanas un 
prasmes nostiprina izglītojamo spē-
ju tās izmantot patstāvīgi un visda-
žādākajās situācijās, – tātad skolēni 
mācās dzīvei, nevis skolai. 

Sniega izaicinājums
Vija Skudra,  
Zvejniekciema vidusskolas pedagoģe

Gada sākumā visus pārsteidza 
un iepriecināja bieza sniega 
sega, tādēļ Zvejniekciema 
vidusskolas 5.a un 5.b klases 
audzinātājas Vija Skudra un 
Aina Strupiša nolēma mest 
izaicinājumu saviem audzēk-
ņiem. Skolotājas aicināja veidot 
sniegavīrus, sniega eņģeļus un 
ļaut vaļu brīvai fantāzijai. 

„Izaicinājuma mērķis ir pavisam 
vienkāršs – tā kā ikdienā mēs labi 
redzam, ka skolēniem nav viegli 
pielāgoties attālinātajām mācībām 
un trūkst tik ierastās komunikāci-
jas, mēs nolēmām izvilināt viņus 
laukā no istabām,” atklāj 5.b klases 
audzinātāja Aina Strupiša.

Skolēni ar prieku atsaucās ai-
cinājumam, un pavisam drīz pie 
audzinātājas saņēma gan foto, gan 
video. Tajos redzams, ka Zvejniek-
ciema vidusskolas 5. klašu audzēkņi 
prot baudīt ziemu un sniegu: tika 
būvētas visneiedomājamākās snie-

ga celtnes un skulptūras, notika ek-
sperimenti ar gaisā sasalstošo ūde-
ni, tika izmēģināta sniega dekoru 
un ledus svečturu veidošana, trauk-
šanās no kāpas ar ragavām, vingro-
šana un pārējie izaicināti ar peldi 
sniegā pēc pirts, kā arī tika brists 
sniegā kopā ar mīluļiem – trušiem 
un suņiem!

Pavisam izaicinājumā piedalījās 
16  konkrēto klašu audzēkņi, kuri 
tika apbalvoti.

Cerams, skolēni šo ziemu atcerē-
sies kā baltu un brīnumaina sniega 
skaistuma laiku!

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare. 
Foto: Pēteris Gertners

Sniega un ledus dekors. 
Darba un foto autore: Loreta Bajinska
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Līdzjūtība

Gan sāpju dienas, gan 
saules rīts, 
It viss tiek klusi zemē tīts. 
                           (E. Vēveris) 

Mūžībā devusies ilggadēja 
mūsu novada pedagoģe 

Cilda Staltmane. 

Skolotāja abās mūsu 
novada skolās mācīja 

latviešu, krievu un vācu valodu, 
vienmēr bija atbildīga,
 ko mācīja arī saviem 

audzēkņiem. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem. 

Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolu pedagogi

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

 Saulkrastu novads, LV-2160,
www.saulkrasti.lv.

Komunikācijas un tūrisma nodaļa: 
tālr. 26683164.

Informatīvā izdevuma redaktore: 
Baiba Stjade.

Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

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

Tirāža: 4100 eksemplāru.
„Saulkrastu Domes Ziņas” 

ir Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistu 
veidots informatīvs izdevums. 

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs 
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 

vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Saulkrastu novada dome 
dzīves nozīmīgajā
 jubilejā februārī 

sveic novadnieces

Salomeju 
Rublovsku

Elfrīdu Poškus
Rasmu Garklāvu

Aiju Zadeiku

Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas 
par jaundzimušajiem 
2021. gada janvārī

Reģistrēts 
1 bērns: 1 meitene – 
Kamila. NVA konsultācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 11. martā no 
plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Svetlana Aleksejeva
(21.02.1947.–02.01.2021.);

Vilma Krecere
(01.09.1930.–03.01.2021.);

Tālivaldis Bernhards
(20.07.1941.–06.01.2021.);

Lorina Kostina
(11.08.1938.–09.01.2021.);

Cilda Staltmane
(20.02.1932.–16.01.2021.);

Velta Zilgma Stūre
(11.05.1929.–18.01.2021.);
Vladimirs Zaharenko

(20.06.1942.–18.01.2021.);
Vera Ņikuļina

(21.04.1934.–22.01.2021.);
Vija Gulbe

(23.06.1940.–22.01.2021.);
Marija Karele

(20.09.1927.–23.01.2021.);
Vija Birģele

(10.06.1943.–27.01.2021.).

Maskas un maskošanās 
tradīcijas februārī Saulkrastos
Saulkrastu kultūras centrs

Maskošanās tradīcijas 
ir viens no nemateriālās 
kultūras mantojuma 
savdabīgākajiem un 
interesantākajiem 
izpausmes veidiem, kam 
arī laikmetīgajā kultūrvidē 
ir pievēršama īpaša 
uzmanība. 

Maskošanās mērķis ir palīdzēt 
pārvarēt krīzes brīžus, atjauno-
ties, iegūt spēku. Maskotie tēli 
mājai un tās saimei sniedz svē-
tību, veselību, aizsardzību, vairo 
auglību un ražu, kā arī veicina 
izdošanos darbos. 

Aicinām no 10. līdz 21.  febru-
ārim aplūkot pilsētvidē, skatlogos 
izstādītos masku tēlus. 21. febru-
ārī Saulkrastu Meža parkā tiks 
veidots „Masku ceļš”: Meteņa 
ugunskurs, masku tēlu ekspozīci-
jas un instalācijas. 

Atceries ievērot valstī noteik-
tos piesardzības pasākumus  – 
savstarpējo distanci, sejas mas-
kas lietošanu, roku higiēnu u.c. 

Atgādinām: ikviens pats ir at-
bildīgs par savu veselību!

Izzini Zvejniekciemu!
Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs kopā ar Saulkrastu tūrisma 
informācijas centru piedāvā turpināt būt aktīvam un iepazīt Saulkrastu 
novadu otrajā izzinošajā orientēšanās spēlē „Izzini Zvejniekciemu!”.
No 19. februāra 
līdz 28. martam dodies 
aktīvā pastaigā kopā 
ar ģimeni, izpildi 
uzdevumus un uzzini 
interesantus faktus 
par Zvejniekciemu.

KĀ SPĒLĒT?
Spēlē sev ērtā laikā, 
ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus.

1 Lejupielādē aplikāciju  
„Actionbound”.

2 Spied SCAN CODE un  
noskenē QR kodu no afišas.

3 Spied START BOUND,   
kad esi gatavs sākt.

4 Pievieno komandas 
nosaukumu. Tajā vari 

būt tu pats vai kopā ar kādu 
ģimenes locekli. Ieteikums – 
katram komandas biedram 
jābūt citam vārdam, kā arī, ja 
spēlēsi viens, tev tik un tā būs 
nepieciešams ievadīt divus 
vārdus, piemēram, Jānis un 
Jānis2. Jums visiem ir jāpiekrīt 
spēles noteikumiem, spiežot 
WE AGREE.

5 Kad esi pabeidzis spēli, 
spied START UPLOAD, lai 

augšupielādētu savus uzņemtos 
foto – tam būs nepieciešams 
internets.




