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Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds 

no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem

Iedzīvotāju skaits  
Vidrižu pagastā
l  2000. g. – 1630
l  2019. g. – 1242
Kopš 2000. gada piedzimuši 210 cilvēki, 
miruši 350. Uz citu dzīvesvietu Latvijā 
pārcēlušies 422, uz ārzemēm – 103, 
no citas dzīvesvietas Latvijā uz Vidrižu 
pagastu ieradušies 274, no ārzemēm trīs.

(No Centrālās statistikas pārvaldes 
datubāzes)

Dzīve
tuvplānā

Kā kaķēnus pārnes no 
vienas vietas uz otru
  Vidrižu centrā pagrabiņā izvietotajā top! 
veikalā aiz letes palaimējas satikt pašu tās 
īpašnieci Gintu Ažuku (attēlā). Bet viņai 
esot arī čaklas meitenes pārdevējas. – Citādi 
pa kuru laiku es fotografētu? – viņa nosmej. 
Gan jau arī Ausekļa lasītāji zina par šo Gin-
tas hobiju, jo bieži vien laikrak stā ievietojam 
viņas bildēto. Veikalā jūtama pirmssvētku 
gaisotne – šokolādes ar attiecīgu tematiku, 
sasaiņotas dāvanas. Svētku galdam cilvēki 
gan neiepērkoties, vēl ir laiks. Gintas veikals 
bija viena no tām vietām, kur labi varēja izjust 
vidrižnieku noskaņojumu, uzzinot, ka pēc vi-
ņu pagasta kāro Saulkrasti. Arī šajā tirgotavā 
pirms pāris nedēļām bija iespēja parakstīties 
aptaujā par Limbažu novada nedalāmību.  
– Cilvēki ir šokā, ka viņus kā kaķēnus grib 

pārnest no vienas vie-
tas uz otru. Tas taču 
nav nopietni! Mums 
uz Saulkrastiem nav 
ne ceļa, ne satik- 
smes, – secina Ginta. 
  Vēverkalnu veikala īpašniece Oļa Brice 
par reformu daudz neinteresējas, bet par to, 
ka Vidrižus kāds kāro pievienot Saulkras-
tiem, dzirdējusi. – Tas būtu drausmīgi, mums 
ar Saulkrastiem nav nekāda sakara. Bērni, 
mazbērni visi mācās Limbažos, – viņa teic. 
Oļa nesaprot, kāpēc nedomā par cilvēkiem. 
Lūk, pastu Vidrižos slēdza. Kara laikā ir bi-
jis, tagad nav. Bet šobrīd viņas rūpes jaun-
gada konfekšu pakošana. 1140 paciņu kādai 
slimnīcai sataisījusi, un prasa vēl.

Administratīvās reformas priekšvakarā 
Vidrižu pagastmājā ir tukši krēsli

– Pagastmājā strādājošie esam kā pirmā frontes līnija, saņemam par visu, – secina ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Baunis. Viņam piekrīt sociālās darbinieces Līga 
Raudiņa (no kreisās) un Rita Dūda-Čača

valdīšanu pieteicās pieci kandidāti. Limbažu 
novada izpilddirektors Ainārs Grīviņš stāsta, 
ka viņu vērtēšana atlikta, visticamāk, uz jan-
vāra beigām. Nav pieņemts arī lēmums par 
to, kuram būt klientu apkalpošanas speci
ālistam Vidrižos. Interese par šo amatu bijusi 
liela – konkursā pieteikušies 16 kandidāti. 
Lems janvārī. Drīz brīvs būs arī sporta un 
kultūras centra Vidriži vadītāja krēsls. 
  Bet otrdien tas, ko še rakstu par D. Jurku, 
vēl nebija zināms, tāpēc saruna pagastmājā 
aizsākās tieši par šo gana aktuālo tēmu. Tajā 
piedalījās ēku un apsaimniekojamās terito-
rijas pārzinis Jānis Baunis, kā arī sociālās 
darbinieces Rita Dūda-Čača un Līga Rau-
diņa. Visi trīs bija vienisprātis, ka normāls 
cilvēks nevar vadīt divus pagastus. Un jau-
nie, kuri konkursā uz šo amata vietu pietei-
cās, nesaprot, ko dara. Pārvaldījumā divas 
svešas teritorijas, turklāt Limbažu pagasts 
ir tik liels! Nereti sakrīt, ka pārvaldnieks 
vajadzīgs uzreiz abos pagastos. – Bijis, ka 
braucam viņam pretī un pusceļā uz auto 
pārseguma viņš paraksta dokumentus, –  
stāsta Līga. – Mēs palīdzam, cik varam. Va-
sarās, kad cilvēki ir atvaļinājumā, jūtamies 
kā universālie kareivji. Jāatbild uz visiem 
telefoniem pagastmājā un jāzina jau arī, 
ko atbildēt, – skaidro Rita un piebilst, ka 
abas ar Līgu pagastmājā ir nomnieces. Pa-
tiesībā viņas ir Sociālā dienesta darbinieces.  
– Ceram, ka novadā apdomāsies un kļūdu 
labos – katram pagastam būs savs pārvald-
nieks, – sprieda sarunbiedri. 
  Jā, bet tādēļ jau ikdienas darbi neapstājas. 
Teritorijas saimnieks šobrīd tur īkšķi, lai ti-
kai nesāk snigt. Ja ir jāšķūrē sniegs, nauda 
burtiski kūstot. Par to, ka varētu sākt šķīst 
pašvaldības ceļi, viņš neuztraucas. – Mums 
tādu bezceļu pagastā gandrīz vairs nav. 
Ceļi daudzmaz sakārtoti, šajā gadā vien to 

veicām 10 kilometros, – skaidro saimnieks. 
Savukārt sociālās darbinieces spriež, ka ne 
vien pagastā, bet visā novadā aktuāla problē
ma ir dzīvokļi. Nesen tādēļ Vidrižu pagasta 
vārds locīts TV raidījumā Bez tabu, kad cil-
vēks sūdzējās par dzīvokli, kas piešķirts pēc 
ugunsgrēka. Rita min, ka šobrīd aktuāli būtu 
vismaz divi dzīvokļi – viens cilvēkam, kurš 
veselības stāvokļa dēļ dzīvo neatbilstošā vie-
tā, otrs kādam, kurš atgriezīsies no cietuma. 
Un ir arī citas krīzes situācijas. Vēl sāpīga un 
aktuāla problēma – bērni aizmirst par saviem 
vecākiem. Ja par to atgādina, ir neapmierinā-
ti un traucēti. Abas sociālās darbinieces seci-
na, ka viņu redzeslokā pamatā ir pensionāri 
un invalīdi, kam maza iztikšana. Tie, kuri 
var, bet negrib strādāt, uz pagastmāju nākot 
arvien mazāk. – Pagastmājā nevar visu atri-
sināt, ko cilvēki vēlētos. Ir novada, ir globā-
las valstiskas lietas, ir likumi, lēmumi. Visam 
arī vajag finansējumu. Gribētos, lai cilvēki 
nedusmotos uz mums, ja kaut ko nevaram 
izdarīt, – teic Rita. Savukārt J. Baunis seci-
na: – Pagastmājā strādājošie esam kā pirmā 
frontes līnija, kas saņem par visu.
  Par plānoto iecerēto administratīvo refor-
mu un iespēju Vidrižus (kopā ar Skulti, Liep
upi un Sējas novadu) pievienot Saulkrastiem 
sarunbiedri diskusijās īpaši neielaižas. – Par 
to uzzināju sociālajos tīklos un domāju, ka 
tas ir muļķīgs joks, – nosaka Līga. Vidrižos 
nesenajā aptaujā savākts krietns skaits pa-
rakstu par Limbažu novada nedalāmību. Tie-
sa, nepilna nedēļa – laika bijis par maz. Var-
būt pagasta pārvaldes darbinieki satraucas, 
ka līdz ar novada robežu maiņām varētu zau-
dēt darbu? – Kurš tad mūsu vietā strādās? 
Nejūtamies apdraudētas, mums ir atbilstoša 
izglītība, padsmit gadu darba pieredze, – par 
sevi pārliecinātas ir abas sociālās darbinie-
ces.

  Tā nu šobrīd sanācis, ka nevar saprast – 
Vidrižu pagastveča krēsls ir tukšs vai tomēr 
aizņemts. Kad pagājušās nedēļas vidū ap-
meklēju pagastu, bija skaidrs, ka līdzšinējais 
divu – Limbažu un Vidrižu – vadītājs Dainis 
Jurka ir paguris kalpot abiem pagastiem un 
uzrakstījis atlūgumu. Tomēr nedēļas beigās 

jau izskanēja informācija, ka viņš paņēmis 
savu atlūgumu atpakaļ. Patlaban D. Jurka 
uzlabo veselību. Vai turpmāk viņš atkal sē-
dēs divos krēslos, nav zināms. Un tas nav at-
karīgs tikai no viņa, bet arī no novada depu-
tātiem. Tikām jau bija izsludināts konkurss, 
un uz tobrīd brīvo vietu uz abu pagastu pār-

Rūdolfs uzjunda kultūras dzīvi pagastā un to pamet
  Piebraucot pie sporta un kultūras centra 
Vidriži, pamanu rosīšanos aiz tā. Centra vadī-
tājs Rūdolfs Pelēkais pie egles noorganizē-
jis bildēšanos, uz ko aicināti kolēģi no citām 
pagasta pašvaldības iestādēm. Foto domāts 
gadumijas svētku apsveikumam. Klātesošie 
atzīst, ka Rūdolfs pamatīgi uzjundījis kul-
tūras dzīvi pagastā, Vidriži dažā pasākumā 
gāzti riņķī – tik daudz braukuši cilvēki arī 
no citurienes. Arī pats Rūdolfs atzīst – gads 
un trīs mēneši, ko viņš pavadījis Vidrižos, 
bija notikumiem bagāti. Prieks, ka vietējā 
sabiedrība viņu, svešu cilvēku, tik labvēlīgi 
uzņēmuši. – Galvenais ir pašam iesaistīties 

notikumos, tad vislabāk var noķert svētku sa-
jūtu, par to pārliecinājos arī Vidrižos. Tomēr 
viņš uzrakstījis atlūgumu un tur strādās līdz 
janvāra beigām. Jaunu darba piedāvājumu 
viņam neesot. Toties ir vēlme nostabilizē-
ties dzīvē. Tagad viņa ikdiena ir saraustīta 
starp Limbažiem, kur dzīvo, Vidrižiem, kur 
strādā, un Rīgu, kur mācās. Sava loma ša-
jā izvēlē ir arī zemajam atalgojumam. Starp 
citu, Rūdolfs, dažus mēnešus pastrādājis, at-
teicies arī no Saeimas deputāta palīga darbi-
ņa. Visam pietrūkst laika, un viņam ir vēlme 
darboties pašam, nevis kādam palīdzēt. Īpaši 
tad, ja pašam ir cits viedoklis… 

  No politikas prom viņš neies, kopā ar 
domubiedru grupu domā vētīt dzīvi novadā, 
izteikt priekšlikumus un aktivizēt sabied-
rību. Tā viņš darījis arī līdz šim, bet ir ne-
apmierināts, ka uz viņa ierosmēm reti kāds 
novada deputāts reaģē. Reti arī kāds atbrauc 
uz Vidrižiem parunāt ar cilvēkiem, ja nu 
vienīgi novada vadība. Uz iecerēto adminis-
tratīvi teritoriālo reformu viņš skatoties ve-
selīgi – tā vajadzīga, bet ne jau nu tāda tir-
gošanās, kā tagad notiks Saeimā. – Labi, ka 
Limbažu novads sāka protestēt un vākt pa-
rakstus. Sava nostāja ir jāparāda, – uzskata  
Rūdolfs.

Aizrautīgi notiek 
bildēšanās svētku 
apsveikumam 
kolēģiem. 
No kreisās 
pamatskolas 
direktore Ina 
Sidjukina, tālāk –  
sporta un kultūras 
centra Vidriži 
vadītājs Rūdolfs 
Pelēkais, sociālā 
darbiniece Rita 
Dūda-Čača, 
bibliotēkas 
vadītāja Aleta 
Kalniņa, 
Ziemassvētku 
vecīša lomā –  
ēku un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 
Jānis Baunis un 
novadpētniecības 
muzeja vadītāja 
Ilze Šteina

Melngaiļa muzejam būs apkure!
  Ilze Šteina Emiļa Melngaiļa Vidrižu no-
vadpētniecības muzejā aizvieto vadītāju. Sa-
nācis, ka viņa ir pie stūres muzejam svarīgā 
laikā, jo tiek lemts, kā iestādei dzīvot turp-
māk. Principā plāns iestādes reorganizācijai 
viņu apmierina, jo pašas rakstīts. Kad sati-
kāmies, viņai attiecībā uz muzeju bija tikai 
viena vēlme – sakārtot ēku, ierīkot apkuri, 
par ko runāts jau gadiem. – Es negribu uz-
ņemties atbildību bērnu un mazbērnu priek-
šā, ja, stāvot neapkurināmās telpās, aizies 
zudībā rokraksti, diplomi. Lai limbažnieki 

tos arī pārņem, kaut sākumā biju pret, tagad 
nevienā muzejā oriģinālus neizliek! – viņa 
nosaka. Var teikt – brīnumi notiek. Budžeta 
projektā katram pagastam iedalīta konkrēta 
summa dažādu vēlmju īstenošanai, no Vid-
rižiem paredzētās naudas 22 500 eiro plānoti 
apkures ierīkošanai muzejā.
  Par administratīvo reformu sarunbiedre 
teic, ka šis jautājums viņas dzīvē nav svarī-
gākais, bet, uzzinot, ka Vidrižus var pievie-
not Saulkrastiem, bijusi pārsteigta. – Mums 
nav nekādas saistības ar Saulkrastiem. Grū-

ti pateikt, ko mēs varētu iegūt no viņiem, ko 
viņi no mums… Varbūt mūsu pilis tūrisma 
attīstībai, sakārtoto vidi? Laikam jau to-
mēr iedzīvotāju skaitu. Esmu pieradusi pie 
Limbažiem un pārmaiņas nevēlos. Ilzes dzī-
vē svarīgāko vietu ieņem ģimene. Mammai  
83 gadi, tā jāapčubina, pieci bērni, tiesa, 
gandrīz visi jau savās dzīvēs, jaunākā – Ie-
va – pavasarī pabeigs vidusskolu. Ir arī četri 
mazbērni. – Tā ir mana pamatvērtība, – ap-
liecina Ilze. Un vēl viņai vajag laiku sarunai 
ar sevi, kas notiek gleznojot.

Skolas jaunajai direktorei palīdz 
kolēģu un vecāku plecs
  No jaunā mācību gadu Vidrižu pamatsko-
lu vada Ina Sidjukina. Pirms tam trīs gadus 
strādājusi par direktores vietnieci un teic, ka 
vēl tagad labprātāk sastādītu stundu sarak
stu. Bet viņai, kā jau vadītājai, jāiedziļinās 
budžeta lietās. – Mēģinu pati tikt ar to galā, 
citādi neiemācīšos, – teic Ina, bet piesauc 
arī padomdevējus – pašvaldības ekonomisti 
Sandru Upīti un arī savu priekšgājēju Ligitu 
Gūtmani. Pleca sajūtu ikdienā viņai dod ko-
lēģi skolotāji, viņas vietnieces. Šajā mācību 
gadā aktivizējušies arī vecāki – līdzdarbo-
jas pasākumos, vada radošās nodarbības. 
– Esam laba komanda, – secina direktore. 
Bet, protams, lielākā vēlme ir pastāvēt. Vid-
rižu skola ir otra mazākā skola novadā bērnu 
skaita ziņā. Bija 63, no jaunā gadā būs 64. 
Jauna ģimenīte ar trim bērniem piepulcējusi 
vēl divus arī bērnudārzam, kur nu jau būs 
73 mazie. Dārziņa un sākumskolas ēkā jau 
kļūstot par šauru, nākamajā mācību gadā ie-
spējams, ka 4., varbūt arī 3. klasi būs jāpār-
ceļ uz lielo ēku. – Mūsu lielākā vēlme, lai 
visi bērndārznieki pēc tam arī mācītos sko-

lā. Bet situācijas ir dažādas – vecāki maina 
dzīves vai darba vietu, pilsētā lielākas iespē-
jas –  turpat arī, piemēram, mūzikas skola, 
nav speciāli bērns uz to jāved. Direktore 
gan stāsta, ka arī pašu skolā var apgūt mū-
ziku – krimuldieši māca pūtējus, lēdurdzie 
ši – mākslu. Šogad iespējams apgūt arī ro-
botiku. 
  Mācību gadu sākot, tika pārkārtota sistē-
ma bērnu vešanai uz un no skolas. – Jopro-
jām nesaskatu ieguvumu no šis reformas. 
Daudzi vecāki bērnus ved paši, jo līdz pie-
turām, kur brauc CATA autobuss, ir lieli 
attālumi, bet Zītaru galā tas neiebrauc vis-
pār, – skaidro I. Sidjukina. Bet par iespēju 
administratīvās reformas rezultātā Vidrižiem 
tikt pievienotiem Saulkrastiem, viņa teic – to 
uzzinot, bijis šoks. – Protams, varētu pielā-
goties arī jaunajam. Bet kādēļ? Esam iestrā-
dājušies, nostabilizējušies, ir laba sadarbība 
ar Izglītības nodaļu. Kādēļ viņi mūs grib un 
ko piedāvā mums? – direktore ir nesapratnē.

Sagatavoja Regīna TAMANE

Akmentiņi gan pašu, gan Saulkrastu 
novada pašvaldības dārziņā
  Ģimenes ārste 
Edīte Vītola ir ne 
vien pacientu iecie-
nīta daktere, bet arī 
cilvēks ar savu vie-
dokli. Savulaik bi-
jusi deputāte Vidrižu 
pagastā, daudzus ga-
dus darbojas Lauku 
ģimenes ārstu aso-
ciācijā, mēģinot ar 
kolēģiem valdībai pierādīt, ka jāatbalsta tieši 
laukos strādājošie mediķi. Par savu ģimenes 
ārstes saimniecību Vidrižos viņa teic: – Prak-
se ir labi sakārtota. Man ir ļoti labi darbi-
nieki, strādā zobārsts, ēkā ir arī aptieka. Ir 
gan arī rūpes – derētu sakārtot pašvaldībai 
piederošās ēkas fasādi, kurā atrodas viņas 
prakse. Šķiet, ka otru problēmu, par ko viņa 
pašvaldībai atgādinājusi jau gadus četrus, nā-
kamgad atrisinās. Ir pasolīts, ka beidzot sa-
kārtos ēkai piekļauto Ambulances ielu. Viņa 
zina, ka pagasts jau labu laiku vēlas iegādā-
ties nelielu traktoru, bet tas laikam nenotikšot 
arī nākamgad. Tas arī ir tas akmentiņš novada 
pašvaldības dārziņā, ka, viņasprāt, finansē-
jums pagastu un Limbažu attīstībai netiek sa-
dalīts proporcionāli. – Kādēļ tik daudz pēdē-

jos gados ieguldīts Viļķenē? Sāpīgi lasīt, ka 
Limbažos puķu dobēm tērēs tādus tūkstošus, 
tur strūklakas, asfaltētas ielas, bet Vidrižiem 
nekā! – viņa teic.
  Tomēr E. Vītola negribētu šķirties no Lim-
bažu novada. Ja vajadzētu balsot, viņa būtu 
par Limbažiem tāpat kā pirms iepriekšējās re-
formas. Toreiz gan izskatīta iespēja pievieno-
ties Krimuldai, bet nav apmierinājuši sadrum-
stalotie pakalpojumi šajā novadā, kā arī tas, 
ka zemju īpašniekiem varētu augt nodoklis. 
– Limbažos vienā ēkā ir Zemes dienests, no-
tārs, dzimtsaraksti, vari satikt dažādus priekš-
niekus, – viņa min Limbažu novada plusus. 
Liels pluss, viņasprāt, ir labus pakalpojumus 
sniedzošā Limbažu slimnīca. – Ko mums var 
piedāvāt Saulkrasti? Limbažu slimnīca ir 
divas galvastiesas pārāka par viņu. Viņi var 
mums piedāvāt sliktāku skolu, slēgtu peld-
baseinu, neesošu sporta skolu. Vai mūzikas 
skola viņiem ir? Bet galvenais – satiksmes ar 
Saulkrastiem nav! Tas nozīmē, ka pakalpoju-
mus – veselības aprūpes, izglītības un pārējos 
mēs turpināsim saņemt Limbažos, – spriež ār-
ste un secina, ka Saulkrastus pat grūti nodēvēt 
par pilsētu. Tādi treknāki Vidriži vien esot, pie 
tam septiņus mēnešus snaudoši.

Partijas ar 
reformu cer 
iekārtot sev 
barotavas
  Zemnieku saimniecības Gundegas īpaš-
nieks Andris Ansis Špats savos vārdos ir 
tiešs. Viņš kā racionāls cilvēks iecerētajai 
administratīvi teritoriālajai reformai neredz 
nekādu pamatojumu. Viņaprāt, tā ir darbības 
imitācija bez mērķa. Protams, ja par tādu ne-
uzskata partiju vēlmi sev izveidot barotavas. 
Latvijā saradušās jaunas partijas, un tām va-
jag pašvaldības, kur savējos nomitināt. Izska-
not, ka ir vēlme ar reformu samazināt pašval-
dībā strādājošo skaitu. Sarunbiedrs piekrīt, ka 
cilvēku pagastmājās ir par daudz. Zemnieks 
uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tās 
reizes, kad viņam nācies iegriezties pašval-
dībā. A. A. Špats lēš, ka strādājošo skaitu 
kantoros var samazināt daudz vienkāršāk. 
Par Vidrižu pievienošanu jebkādiem kaimi 
ņiem – Saulkrastiem, Siguldai – viņš negrib 
ne dzirdēt, jo tad augs zemes nodoklis. Lie-
lākā novadā nomales no centriem attālināsies 
vēl vairāk.
  Kad apmeklēju Bīriņus, A. A. Špatam bi-
ja tāds kā neliels atelpas brīdis, jo sasirdzis. 
Diemžēl viņa dzērveņu purviem gaidītais zie-
mas miers vēl nav iestājies. Trīs mēnešu salu 
vajadzētu, lai kukaiņus iznīdētu. Vēl tagad 
purvā var lasīt dzērvenes, jo savos 5 ha ogas 
nav nolasītas. Viens iemesls, ka paša ražotnes 
saldētavas pilnas, otrs – talcinieku bijis salī-
dzinoši maz, jo lietains rudens. Bet Gundegu 
strādniekiem darba pilnas rokas – sakarā ar 
pāreju uz bioloģisko saimniekošanu šobrīd 
uz dzērveņu laukiem tiek kaisīti pelni, ne mi-
nerālmēsli, bet ražotnē top jauna produkcija.

Vidrižu 
pagasts

– Nevienu neinteresē, ko domā 
cilvēks…
  Ieejot bibliotēkā, sastopu bariņu treš-
klasnieku, kuri skaita… griestiem piekārtās 
sniegpārsliņas, visas atšķirīgas. Bibliotēkas 
vadītāja Aleta Kalniņa skaidro, ka bērni tā-
dējādi piedalās konkursā. Viņa izrāda izstā-
des – balto trauku no Alfreda Andrusa ko-
lekcijas, skultietes Dagnijas Līviņas gleznas 
un Ziemassvētku laikam piederīgas dāvani-
ņas, kas pašu vidrižnieku meistarotas. 
  Aleta bibliotēkā strādā trīs gadus, ir ap-
mierināta – grāmatu pietiek (ja ne, tās var 
deponēt no kolēģiem), ir vairāki plaukti ar 
dažādiem žurnāliem, daļu no kuriem sagā-
dājuši paši lasītāji. Arī to netrūkst. Starp 
citu, jau tradicionāli čaklākie lasītāji (cītīgā-
kās – Rudīte Krūmiņa, arī Sarmīte Ādamso-
ne, Diāna Caune u.c.) gada nogalē tiek vesti 
ekskursijā – sanākot vai pilns četrdesmitvie-
tīgais autobuss. Tieši šodien vidrižnieki vie-
sosies novada bibliotēkās un Limbažu pil-
sētas muzejos. Viņai nav arī pretenziju, ka 

no jaunā gada Vidrižu krātuve kļuvusi par 
Limbažu Galvenās bibliotēkas filiāli. Arī 
līdz tam abu sadarbība bijusi laba. Ir tikai 
viena nelaime – atskaišu daudzums, no kā 
ļoti nogurstot.
  Kad piesaucu administratīvo reformu, 
Aleta kļūst pikta: – Nevienam neinteresē cil-
vēku domas. Mūs dala kā vergu laikos, kad 
neprasīja, pie kura kunga gribi būt. Tas aiz-
vaino. Ko piedāvā Saulkrasti? Kāpēc mums 
viņus gribēt? Ceļi slikti, satiksmes nav. Ne 
tur lāgā ir iestādes, ne veikali. Pie ārsta tā-
pat braukšu uz Limbažiem. Un jūrmala jau 
pieder visiem. Viņai ir savs sakāmais arī par 
dzīvošanu Limbažu novadā. Ja notiek kādas 
pārmaiņas, kā nesen ar pagasta ūdenssaim-
niecības pievienošanu Limbažu komunāl-
servisam, tas cilvēkiem jāskaidro vairāk. 
Un, viņasprāt, nevar viens pagastvecis uz 
diviem krēsliem sēdēt! Pie tam vēl, kad sa-
rucis darbinieku skaits pagastmājā.

Bīriņu pils grib 
būt Vidzemē
  Bīriņu pils di-
rektorei Solvitai 
Muižniecei patla-
ban gadumijas rū-
pes. Šogad izpuš-
ķotas pat četras da-
žāda lieluma egles. 
Izņemot pašu Zie-
massvētku vakaru, 
pilij apmeklētāju 
netrūks. Ir rezervēti 
numuriņi, SPA pakalpojumi utt. Solvita gan 
atzīst, ka nedaudz mainījusies mode – pē-
dējos gados sarūk kolektīvā svētku svinē-
šana pilī, atpūšas ģimenes ar bērniem, viņu 
draugi. Lai gan ir muižas Latvijā, kas savus 
pakalpojumus sniedz vien vasaras sezonā 
vai arī uz pasūtījumu, Bīriņu pils un arī res-
torāns atvērti visu gadu un ik dienu. – Esam 
netālu no galvaspilsētas. Cilvēki atbrauks, 
un, ja restorāns būs slēgts, vai citureiz viņi 
vēl mēros ceļu uz Bīriņiem? – šaubās pils 
direktore. 
  Runājot par gaidāmo reformu, viņa 
spriež, ka atrodas tādās kā krustcelēs starp 
Siguldu, Saulkrastiem un arī Limbažiem, 
kas ir pat nedaudz tālāk. – Lai kur mūs 
pievienotu, jebkurā gadījumā būsim noma-
le… Padomājusi viņa noformulē savu vēl 
mi – būt kopā ar Saulkrastiem Limbažu no-
vadā Vidzemes plānošanas reģionā.

Gaidāmās pārmaiņas neuztrauc
  Jaunais zem-
nieks Jānis Zeltiņš 
ik dienu mēro ceļu 
no Siguldas uz Vid-
rižiem un atpakaļ. 
Siguldā dzīvo viņa 
ģimene, bet Vidriži 
ir Jāņa dzimtais pa-
gasts un te ir arī vi 
ņa saimniecība. Ap-
strādājami aptuveni  
100 ha zemes, kur aug auzas un lopbarība teju 
pussimts gaļas lopiem. Sarunbiedrs atklāj, ka 

kādreiz gribētu uzcelt māju Vidrižos. Tiesa, 
tas nenotikšot tik ātri. Par gaidāmo adminis-
tratīvo reformu Jānis ir dzirdējis, bet nav tajā 
iedziļinājies. Vismaz šobrīd zemniekam šķiet, 
ka tā viņa dzīvē neko nemainīs. 
  Savā ceļā satieku Kristīni Žilinsku, kura 
dzīvo Vidrižos, bet strādā Sējas pagastā, ko 
arī nolūkojuši saulkrastieši. Viņa stāsta, ka 
sējieši gribētu palikt patstāvīgi. – Ko mēs tur 
varam darīt. Saka jau, ka viss, kas notiek, no-
tiek uz labu, – viņa samiernieciski nosaka un 
secina – viņu reforma nekādi neietekmēs. Ja 
kas, darbu varot atrast visur.


