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Atsaucoties atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmuma ZAAO 
aicinājumam, aprīļa sākumā 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētājs Ervīns Grāvītis ar paraks-
tu apliecināja pašvaldības pievie-
nošanos ZAAO vides iniciatīvai 
„100 darbi Latvijai”. Tā veltīta 
Latvijas simtgadei ar mērķi apvie-
not vidzemnieku gudrību, idejas, 
resursus un darbaspēku, lai līdz 
2018. gada 18. novembrim kopī-
giem spēkiem Vidzemē paveiktu 
vismaz 100 nozīmīgus darbus vi-
des sakopšanā un pilnveidošanā, 
kā arī vides izglītībā.
 Savu darbu – dāvanu Latvi-
jai tās 100. dzimšanas dienā - no 
maija vidus pieteikt www.100
darbiLatvijai.lv. Visi labo darbu 
veicēji tiks sumināti, viņu vārdi 
tiks ierakstīti īpašās Latvijas simt-
gades liecībās, kas paliks vēsturē.

Saulkrastu novada dome aicina 
zemesgabalu un ēku īpašniekus 
un nomniekus rast iespēju sakopt 
savu zemesgabalu un tam piegu-
lošo teritoriju atbilstoši saisto-
šajiem noteikumiem Nr.  14.„Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 

Saulkrastu novada teritorijā”. Tā-
pat aicinām veikalu īpašniekus 
atjaunot informatīvās norādes, 
atkritumu urnas un soliņus.
 Atgādinām, ka Saulkrastu no-
vada teritorijā, tāpat kā visā Latvi-
jā, ir aizliegta kūlas dedzināšana.

23. aprīlī - Lielās talkas  
dienā - aicinām visus 
iedzīvotājus kopīgi uzkopt 
savu apkārtni, pilsētu un 
novadu. Pieteikt dalību var 
talkas oficiālajā mājaslapā 
www.talkas.lv vai pa tālr. 
29218153.

Kā jau katru gadu, talcinieki tiek 
aicināti pulcēties pulksten 10.00 
divās vietās – Saulkrastos, pie do-
mes ēkas un Zvejniekciemā, pie 
kultūras nama „Zvejniekciems”. 
Talkas dalībniekiem tiks nodro-
šināti cimdi, maisi un iedalīta sa-
kopjamā teritorija. Aicinām visus 
apģērbties talkošanai atbilstoši 
un līdzi ņemt savus darbarīkus – 
grābekļus.
 No plkst. 13.30 stāvlaukumā 

Saulkrastu novada dome sadarbī-
bā ar SIA ZAAO rīko nestandarta 
atkritumu savākšanas akciju EKO 
laukumā Rīgas ielā 96a, Saulkras-

tos. No 29. aprīļa līdz 1. maijam 
laikā no pl. 9 līdz 17 iedzīvotāji 
var nodot nestandarta atkritu-
mus (mēbeles, elektrotehnikas 

iekārtas, metāllūžņus u.c.), taču 
ne vairāk kā 2 m3 no personas. Tu-
vāka informācija pa tālr. 26515556 
un 28626523.

Jau piekto reizi martā Saulkras-
tos norisinājās tautas deju festi-
vāls “Sasala jūrīna”. Ik gadu tajā 
piedalās vairāk nekā 20 tautas 
deju kolektīvi no Garkalnes, 
Mālpils, Olaines, Stopiņiem, 
Ropažiem, Ādažiem, Krimuldas, 
Siguldas, Ogres, Carnikavas, 
Straupes, Skultes, Trikātas, Lim-

bažiem un Saulkrastiem. Šogad 
festivālā viesojās arī Saulkrastu 
sadraudzības pašvaldības – Ne-
ringas (Lietuva) tautas deju ko-
lektīvs “Kalnapuše”.
 Saulkrastu novada pašvaldī-
bas aģentūra „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” saka paldies 
par tautas deju festivāla norises 

atbalstu SIA „FAVILLE”, SIA „GG 
CAFE”, SIA „AIZVĒJI”, Saulkras-
tu vidusskolai un Saulkrastu paš-
valdības policijas darbiniekiem! 
Pateicamies SIA „BEMBERI” par 
oriģinālu festivāla reklāmu!
 Foto un vido sižets  no festi-
vāla apskatāms www. saulkrasti.
lv.

23. aprīlī pl. 10.00 ikviens aicināts 
uz talku Zvejniekciema stadio-
nā. Jo īpaši tiek gaidīti volejbola 
spēlētāji, basketbolisti, futbolisti, 
orientieristi, bezmaksas trenažie-
ru zāles izmantotāji un citu spor-

ta veidu pārstāvji, kā arī jauniešu 
florbola, Zvejniekciema jauniešu 
volejbola komandu, “Supernova” 
futbola kluba dalībnieku, jauno 
džudistu un karatistu vecāki un 
citi līdzjutēji. 

2015. gadā Ministru kabinets ap-
stiprināja noteikumus, nosakot 
minimālo skolēnu skaitu 10. kla-
ses atvēršanai un vidusskolas 
klasēs kopā. Līdz ar to 2015. gada 
nogalē Saulkrastu novada dome 
pieņēma lēmumu par Saulkras-
tu novada Izglītības attīstības 
koncepcijas 2016. – 2021. gadam 
izstrādi un darba grupas izveidi, 
kuras sastāvā ir Saulkrastu no-
vada domes un pašvaldības izglī-
tības iestāžu vadība un izglītības 
iestāžu vecāku padomju priekš-
sēdētāji. Stratēģijas izstrādi vada  
SIA “Dynamic University”.
 Darba grupas galvenie uzde-
vumi ir:
l saglabāt kvalitatīvu vidussko-
las izglītību Saulkrastu novadā un 
nodrošināt 10. klases atvēršanu 
2016./2017. mācību gadā;
l nodrošināt nepieciešamo vie-
tu skaitu pirmsskolas vecuma 
bērniem bērnudārzā, vēlams, pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai;
l risināt Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolas telpu 
nodrošinājumu.
 Visi minētie jautājumi prasa 
nozīmīgus finanšu ieguldījumus. 
Līdz ar to, ņemot vērā esošo un 
prognozējamo bērnu skaitu no-
vadā, pašvaldības finanšu iespējas 
un iespējas piesaistīt ES struktūr-
fondu finansējumu, maksimāli 
un efektīvi jāplāno novadā esošās 
infrastruktūras izmantošana un 
noslodze.
 Marta beigās darba grupas 
kārtējā tikšanās reizē detalizēti 
tika izskatīti eksperta I. Grigorje-
va iesniegtie piedāvājumi izglītī-
bas iestāžu reorganizācijai.
 Darba grupā panākta vienoša-
nās darīt visu iespējamo, lai vie-
notos par vienu visiem pieņema-
mu un pamatotu modeli, ar kuru 
iepazīstināt un nodot to apsprie-
šanai iedzīvotājiem un Saulkrastu 
novada domei apstiprināšanai. 
Apkopojums un iespējamie risi-
nājumi sabiedriskai izvērtēšanai 
tiks nodoti aprīļa otrajā pusē.

Sasala jūrīna – 
apliecinājums tautas 
dejas mīlestībai

Festivāla deju dažādība un iespēja kopā izdejot gan jaunas, gan labi zināmas dejas ir tas spēks, kas ik gadu 
pulcina dejotājus no daudziem novadiem. Foto: G. Memmēna.

Saulkrasti pievienojas ZAAO vides 
iniciatīvai „100 darbi Latvijai”

Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāvanas Latvijai jau apliecinājušas   
22 pašvaldības. Tagad arī Saulkrasti. Foto no domes arhīva.

Tiekamies Lielajā talkā

Raiņa ielas galā pie jūras un pie 
kultūras nama „Zvejniekciems” 
visi talcinieki gaidīti uz tradicio-
nālo Lielās talkas zupu.
 Sīkāka informācija par Lielās 
talkas organizēšanu un norisi 
Saulkrastu novadā, zvanot pa ie-
priekš norādīto tālruni.
 Uz tikšanos Lielajā talkā!

Izglītības stratēģijas 
izstrāde turpinās

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija

Aicinām sakopt 
privātīpašumu teritoriju

Sportotmīļotāji - uz talku!

http://www.100darbiLatvijai.lv
http://www.100darbiLatvijai.lv
http://www.talkas.lv
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Saulkrastu novada 
bibliotēka ikvienu 

mīļi aicina uz tikšanos ar 
Saulkrastu novada 
domes vadību, kas 

notiks neformālā gaisotnē 
ceturtdien, 28. aprīlī, 
pulksten 15 Saulkrastu 

novada bibliotēkas lasītavā.

Ik gadu Latvijā norisinās Biblio-
tēku nedēļa, šogad tā norisinās 
no 18. līdz 24. aprīlim. Bibliotēku 
nedēļas 2016 vadmotīvs – Attie
cības. Sadarbība. Kopiena. Bib-
liotēku nedēļa šogad tiek veltī- 
ta SADARBĪBAI. ATTIECĪBĀM 
sadarbībā, sadarbība KOPIENĀ 
un kopienas attīstības labā. Bib-
liotēkas nedēļas laikā, kā arī visu 
mēnesi skatīsimies uz BIBLIO-
TĒKU ne tikai kā uz vietu, kas 
partnerību rezultātā nodrošina 
pieeju informācijai un zināša-
nām, mākslinieciskās jaunrades 
attīstībai, kultūrai, izklaidei un 

mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, 
kurā nepārtrauktā kustībā tiek 
savienoti un apvienoti kopienās 
cilvēki un to intereses. Runāsim 
par bibliotēku, sadarbības part-
neru un kopienu mijiedarbību 
dažādās bibliotēku darba jomās. 
Nedarbosimies vieni! Sadarbosi-
mies! Dosim iespēju līdzdarbo-
ties un mijiedarboties!
 Sadarbības prasmes ir vienas 
no būtiskākajām dzīvesprasmēm 
arī mums – bibliotekāriem, jo ne 
velti evolūcijas pētnieki norādīju-
ši, ka tieši sadarbība ir attīstības 
pamatā. Sadarbības priekšnotei-

Martā Saulkrastu pašvaldības 
policija saņēmusi 55 izsauku-
mus. Sastādīts 31 administratīvā 
pārkāpuma protokols, tai skaitā  
4 nepilngadīgām personām.
 Pašvaldības policija atgādi-
na Saulkrastu iedzīvotājiem, 
ka no 15. maija līdz 15.  septem- 
brim Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā aizliegts 
dedzināt nobiras, lapas un no-
pļauto zāli. To paredz Saulkras-
tu novada domes 2015. gada  
29. aprīlī izdotie saistošie notei-
kumi Nr. SN 5/2015 „Par sabied-

risko kārtību Saulkrastu nova-
dā”.
 Saulkrastu novadā tiks pie-
vērsta pastiprināta uzmanība ne-
kustamo īpašumu īpašniekiem 
par nesakoptām teritorijām un 
nenopļauto zāli, kā arī kontro-
lēs, kā tiek ievēroti Saulkras-
tu novada domes 2015. gada  
26. jūnijā izdotie saistošie notei-
kumi Nr. SN 14/2015 „Saistošie 
noteikumi par ielu un nekusta-
mo īpašumu nosaukumu, ēku 
numuru vai nosaukumu plākš-
ņu, dzīvokļu numuru plākš-

ņu izvietošanu Saulkrastu no- 
vadā”.
 Sākoties siltam laikam, tiek 
pievērsta pastiprināta uzmanība 
transportlīdzekļu apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu ievēroša-
nai Saulkrastu novadā.
 Ja tiek konstatēti kādi pārkā-
pumi novadā, lūdzam informēt 
Saulkrastu pašvaldības policiju 
pa diennakts tālruni 67142525 vai 
2544916.

Andris Būce, 
pašvaldības policija

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) informē, ka, sākot ar aprīļa 
vidu, SKS darbinieki, pamatojo-
ties uz noslēgtajiem līgumiem, 
pārbaudīs un salīdzinās ūdens pa-
tēriņa skaitītāju rādījumus. Māj-
saimniecībām, kurām ir līgums ar 
SKS par pieslēgšanos centrālajam 
ūdensvadam, bet nav līguma par 
kanalizācijas izmantošanu, būs 
iespēja aizpildīt iesniegumu un 
izvērtēt tehniskos risinājumus 
īpašuma pieslēgšanai pilsētas 
centralizētajiem kanalizācijas tīk-
liem.
 Iedzīvotāji joprojām aicināti 
pieslēgties pie centralizētajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīk-

liem, iesnieguma veidlapa ar ne-
pieciešamo dokumentu sarakstu 
atrodama SKS mājaslapā. 
 Pirms pārbaudes SKS darbi-
nieki sazināsies ar ūdensvada 
un kanalizācijas pakalpojumu 
lietotājiem, kā arī klienti ir aici-
nāti sazināties pa tālr. 67951361, 
26442261, lai saskaņotu sev vēla-
mo laiku.
 Atgādinām, ka ikmēneša 
ūdensskaitītāju rādījumus var ie-
sniegt ne vien zvanot, bet arī SKS 
mājaslapā http://komunalserviss.
lv/elektroniskaskaititajunodosa
na 

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Pašvaldības policija atgādina

Pārbaudīs ūdens 
patēriņu un informēs par 
pieslēguma iespējām

„Poētiskā kafejnīca” -  
rakstniece, mūziķis un 
dzejnieks

„Cilvēki ir galvenais! Mainās laiki, 
iekārtas, varas un valdības. Cilvēki 
paliek. Tāpat kā viņu dzīve, likteņi. 
Dzīves un likteņstāsti...”, saka  
D. Judina.

„Agrāk vīrietis sievietei runāja dzeju. Tagad pajautājiet, cik vīriešu, uz 
randiņiem aizejot, zina dzejoļus,” teic aktieris A. Bulis. Foto: L. Kravčenko.

17. marta pēcpusdienā Saulkrastu 
novada bibliotēkā nebijis pasā-
kums ilga vairāk kā trīs stundas. 
Daļa apmeklētāju, īpaši jaunākā 
paaudze, labprāt uzkavētos vēl 
ilgāk, ja vecāki un vecvecāki ne-
aicinātu doties mājās. „Poētiskajā 
kafejnīcā” sarunas risināja rakst-
niece Dace Judina, mūziķis Arturs 
Nīmanis un dzejnieks, aktieris 
Andris Bulis.
 Dace Judina ir režisore, žurnā-
liste, rakstniece, un kriminālro-
mānu cienītājiem viņas vārds nav 
svešs. Apgāds Zvaigzne ABC izde-
vis jau sešus D. Judinas detektīv-
romānus. 2015. gadā prozaiķe pie-
dāvāja lasītājam iepazīt gluži citu 

savas radošās personības šķaut- 
ni - liriku, dzejas-eseju krājumu 
„Divi. Pusnakts sarunas” kop-
darbs ar mūziķi A.  Nīmani. Pār-
domas par laiku, vientulību. Pavi-
sam drīz dienas gaismu ieraudzīs 
rakstnieces jaunākais detektīv-
romāns ‘Trīs klikšķi līdz laimei”. 
Autores romāni Saulkrastu nova-
da bibliotēkas plauktos atgriežas 
uz īsu brīdi, lai atkal dodos pie 
lasītājiem. Pašlaik D. Judina ir arī 
neatkarīgās radošās apvienības 
un teātra studijas „Pūces māja” 
vadītāja. 
 Andris Bulis publikai vairāk 
pazīstams kā aktieris, bet šoreiz 
klātesošajiem tika dota iespē-
ja iepazīties arī kā ar dzejnieku. 
Pirmais viņa dzejas krājums bija 
„Mans ego”, bet 2012. gadā apgā-
dā „Zvaigzne ABC’’ izdots otrais 

- „Pieturas”. Tas ir veltījums tiem 
jauniešiem, kuri raksta dzeju. 
Pērnā gada nogalē salacgrīvietim 
aktierim A.  Bulim iznākusi trešā 
dzejas grāmata „Etīdes Otrai pu-
sei”. Tajā apkopoti iepriekšējos 
trīs gados tapušie dzejoļi, ir arī 
foto no personīgā arhīva. Aktieris 
teic, ka visi ienākumi pēc nodok-
ļu nomaksas tiks ieguldīti dažādu 
jauniešu talantu atbalstam. Šo-
brīd A.  Bulis atbalstījis trīs kon-
krētus jauniešus, kuriem iegādāti 
mūzikas instrumenti.
 Mīļš paldies visiem pasāku-
ma apmeklētājiem un kafejnīcas 
„Bemberi” komandai par sapratni 
un atbalstu, ka pagarināja kafej-
nīcas darba laiku.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu bibliotēka

Bibliotēka aicina uz sadarbību
kumi ir griba un spēja komuni-
cēt; mēs varam nodzīvot dzīvi bez 
konkurences un cīņas, bet nevie-
nu dienu bez sadarbības! Attiecī-
bas ir pastāvēšanas būtība.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) darbinieki 

klientus pieņems 2. un 5. maijā no plkst. 10 līdz 15 
Saulkrastu novada domes zālē.

Saulkrastu novada bibliotēkas
lasītāju ievērībai

Lasītāj! Vai esi nodevis visas grāmatas?
Saulkrastu novada bibliotēka aprīlī aicina

savus lasītājus atnest laikā nenodotās grāmatas.
Kavējuma nauda nebūs jāmaksā.

Izmanto iespēju pats un pastāsti citiem! 
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Visi pasākuma dalībnieki tika iedalīti divās komandās – „Saulainie” un „Krasti”. Spēlē “Es mīlu Saulkrastus” 
uzvarēja „Saulainie”, kas saņēma uzvarētāju balvu – torti no kafejnīcas” Bemberi”. Foto: M. Lāčplēsis.

Saulkrastu slimnīcas kolektīvs
izsaka pateicību Mārtiņam Pilsumam un viņa kundzei 

par atbalstu un ziedojumu slimnīcai.

Jau ziņojām, ka 2016. gads Saul-
krastu Uzņēmēju konsultatīvajai 
padomei (SUKP) iesākās vareni –  
organizējām uzņēmēju konferen-
ci un lielo balli, kurā piedalījās 
vairāk nekā 100 uzņēmēji. Tika 
pasniegtas balvas labākajiem uz-
ņēmumiem - par gada Saulkras-
tu ražotāju apbalvoti uzņēmumi 
„Gardi G” un „Adi Hai”, par gada 
Saulkrastu pakalpojuma sniedzē-
ju apbalvoti uzņēmumi „Costa 
del Sol” un „Easy sup”, par gada 
Saulkrastu jauno uzņēmumu 
atzīts uzņēmums „RK Spark”, 
bet par gada Saulkrastu tūris-
ma veicinātāju atzīts uzņēmums 
„Saulkrastu Velosipēdu muzejs”. 
Ballē tika izspēlēta aizraujoša 
spēle „Es mīlu Saulkrastus”.
 SUKP vēlreiz pateicas 
Saulkrastu domei, uzņēmumam 
Easysup.lv, kafejnīcai “Cietais 
rieksts”, viesnīcai “Sunny Dune”, 
kafejnīcai “Costa del Sol”, Skul-
tes kokostai un uzņēmumam IS 
Construction par finansiālu palī-
dzību SUKP konferences un bal-
les organizēšanā. Paldies arī par 
ieguldījumu un atbalstu uzņēmu-
mam “Faville”, kafejnīcai “Saules 
dārzs” un kafejnīcai “Bemberi”!
 Vairāk informācijas par konfe-
renci un balli, kā arī fotogrāfijas 
iespējams gūt facebook.com/uzne
mejisaulkrastos.
 Pēc uzņēmēju iniciatīvas Saul-
krastos tiks izdota avīze “zobra - 

Uzņēmēji saliedējas 
un gatavojas vasaras 
sezonai

Rentgena kabineta 
darba laiks aprīlī

Pirmdiena
 18. aprīlis  9.00-16.00
 25. aprīlis  9.00-14.00

Otrdiena
 12. aprīlis  12.00-17.00
 19. aprīlis  12.00-17.00
 26. aprīlis  12.00-17.00

Trešdiena
 20. aprīlis  9.00-14.00

Ceturtdiena
 14. aprīlis  9.00-16.00
 21. aprīlis  12.00-17.00
 28. aprīlis  9.00-16.00

Piektdiena
 15. aprīlis 9.00-13.00
 22. aprīlis  9.00-14.00
 29. aprīlis  9.00-13.00

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

08.00-16.00

09.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      26. aprīlis 14.00-17.00

Kardiologs 13. aprīlis 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 15. aprīlis 9.00-13.00

Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 12., 19., 21. aprīlis 15.30-17.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 22. aprīlis 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste 
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.00-17.00

Ķirurgs 
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts 
t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Veiksmīgi iesāktu darbu SUKP turpinājis ar ikmēneša uzņēmēju tik-
šanos organizēšanu, video cikla „Iepazīsti vietējo uzņēmēju” veido-
šanu un „Biznesa kontaktu rīta organizēšanu”. Šobrīd SUKP aktīvi 
strādā pie Saulkrastu uzņēmēju reklamēšanas, tāpēc aicina Saulkras-
tu uzņēmējus pieteikties dalībai orientēšanās pasākumā “Iepazīsti 
Saulkrastus!”.
 Pasākuma norises laiks - 4. un 5. jūnijs.
 Organizētāji: SUKP sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmējiem.
 Dalībnieki: saulkrastieši un pilsētas viesi.
 Ideja: reklamēt Saulkrastu uzņēmumus un piesaistīt tiem jaunus 
klientus.
 Noteikumi īsumā:
1. SUKP izveidos divus orientēšanās maršrutus, kuros katrs punkts 
būs kāds Saulkrastu uzņēmums, kas būs pieteicies dalībai. Maršruts 
tiks izstrādāts pēc 15. aprīļa.
2. Individuāliem dalībniekiem vai dalībnieku grupai būs jāpiesakās 
vienā no maršrutiem atkarībā no savām iespējām un jāapmeklē visi 
punkti, tajos atraktīvi veicot uzņēmēju uzdotos uzdevumus.
 Kopā būs tik daudz nomināciju, cik uz «Iepazīsti Saulkrastus!» būs 
pieteikušies uzņēmumu, līdz ar to dalībnieki varēs iegūt ļoti daudz 
vērtīgu balvu.
 Kritēriji uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties:
1) fiziska atrašanās Saulkrastos un pieejamība 4. un 5. jūnijā;
2) spēja 4. un 5. jūnijā apmeklētājiem nodrošināt savus pakalpojumus;
3) spēja, ievērojot «Iepazīsti Saulkrastus!» noteikumus, nodrošināt 
(organizēt) nelielu aktivitāti apmeklētājiem, kuri piedalās orientēša-
nās pasākumā;
4) garantē dalību balvu fondā. Vēlamas no katra dalībnieka divas 
balvas - mazā maršruta veicējiem un lielā maršruta veicējiem. Balva 
drīkst būt pakalpojums vai dāvanu karte pašā uzņēmumā.
 Lūdzu Saulkrastu uzņēmējus pieteikt savu dalību līdz 15. aprīlim, 
nosūtot pieteikumu uz uznemejisaulkrastos@gmail.com!

Artūrs Ancāns, 
SUKP

ti.lv”, kurā būs iespēja publicēt 
reklāmu un sludinājumus. Infor-

mācija: facebook.com/zobrati un 
zobrati.info@gmail.com.

 Izdevumā atrodami daudzi 
piemēri un shēmas, kas ļauj labāk 
izprast cilvēka un ekosistēmas 
saistību, kā arī būtisko sasaisti 
starp ekosistēmu pakalpojumiem 
un cilvēku labklājību. Materiālā 
arīdzan sniegts ieskats, kā ekosis-
tēmu pakalpojumu pieeja var pa-
līdzēt, paredzot dažādu teritorijas 
attīstības scenāriju ieguvumus 
un zaudējumus, aprēķinot dabas 
saglabāšanā ieguldītos līdzekļus 

un novērtējot dažādu investīciju 
ekonomisko efektivitāti ekosistē-
mās.
 Brošūra, ko izdevusi Dabas 
aizsardzības pārvalde Eiropas 
Savienības projektā “LIFE Eko-
sistēmu pakalpojumi”, domāta kā 
neliela rokasgrāmata gan terito-
riju attīstības plānotājiem, valsts 
organizāciju darbiniekiem, gan 
augstskolu studentiem, mācīb-
spēkiem, nevalstiskajām organi-

zācijām un citiem interesentiem, 
kas vēlas izprast ekosistēmu pa-
kalpojumu tēmu un tās praktisko 
pielietojumu. Šis materiāls ir bū-
tisks papildinājums Latvijā šobrīd 
pieejamajai salīdzinoši nelielajai 
informācijas bāzei par ekosistē-
mu pakalpojumiem latviešu valo-
dā. 

Rita Arāja, 
DAP

Izdota brošūra par ekosistēmu 
pakalpojumiem
Izdota brošūra “EKOSISTĒMU 
PAKALPOJUMU pieeja tālredzīgai 
pārvaldībai”, kurā atrodama in-
formācija par to, kas ir ekosistē-
ma un tās pakalpojumi. Brošūrā 
vienkāršiem vārdiem skaidrots, 
kāpēc mūsdienās runājam par 
ekosistēmu pakalpojumu tēmu 
un nosakām tiem vērtību. Tāpat 
sniegts ieskats ekosistēmu pakal-
pojumu novērtēšanas procesā, 
piemēram, ekonomiskās vērtības 
noteikšanā un metodēs.
 Brošūras elektroniskā versija 
pieejama projekta interneta viet-
nē http://ekosistemas.daba.gov.lv 
sadaļā “Publikācijas”. 

Pacientiem, kuri slimo ar cuku-
ra diabētu, ir iespēja bez maksas 
iegādāties jaunu mērierīci One 
Touch Select Mini, kas paredzēta 
glikozes līmeņa paškontrolei. Pie-
zvanot uz pacientu bezmaksas in-
formācijas tālr. 80004205 un pa-

sūtot  mērierīci, tā tiek piegādāta 
uz norādīto adresi bez maksas. 
Piezvanot ir arī iespēja saņemt 
konsultāciju par to, kā labāk veikt 
glikozes līmeņa paškontroli un 
noskaidrot citus sev interesējošus 
jautājumus šajā jomā.

Uzmanību cukura diabēta 
slimniekiem!

mailto:uznemejisaulkrastos@gmail.com
http://ekosistemas.daba.gov.lv
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Saulkrastu vidusskolā ieripojis 
pavasaris ar jautru un sirsnīgu 
Lieldienu jampadraci, ko saviem 
jaunāko klašu skolēniem sarūpē-
ja Skolēnu mērija, kurā darbojas  
8. - 12. klašu jaunieši. 
 Trešajās Lieldienās skolas 
pagalms un stadions kļuva par 
Lieldienu atrakciju parku, kur 
mijās gan Lieldienu ticējumi un 
tradicionālo rotaļu elementi ar 
aktīvām un jautrām sporta sta-
fetēm. Pasākuma organizēšanā, 
plānošanā un vadīšanā piedalījās 
18 Skolēnu mērijas dalībnieki. Tā 
viņiem bija laba pieredze sevis 
disciplinēšanā, darba plānošanā, 
kā arī atbildības sajūtas stiprinā-
šanā. 
 Nākamais pasākums, kam jau-

nieši gatavojas, ir Ābeces svētki 1. 
klases skolēniem. Tā mūsu skolā 
veidojas jauka, sirsnīga un izglī-
tojoša sadarbība starp vecāko un 
jaunāko klašu skolēniem, tā ir 
lieliska iespēja vidusskolēniem 
nostiprināt un attīstīt savas uz-
stāšanās un komunikācijas pras-
mes. Skolas tradicionālie svētki 
un pasākumi nav iedomājami 
bez skolēnu līdzdalības plānoša-
nas un organizatoriskajos jau-
tājumos. Saulkrastu vidusskolas 
Skolēnu mērijas dalībnieki aktīvi 
piedalās ne vien skolas ārpus kla-
ses pasākumu organizēšanā un 
vadīšana , bet arī aktuālu problē-
mu un jautājumu risināšanā. Viņi 
bija tie, kas uzsāka aktīvu kampa-
ņu par skolas ēdnīcas pusdienu 

garšas un kvalitātes uzlabošanu. 
Jaunieši paši izstrādāja anketas, 
aptaujāja skolēnus un ar apko-
potajiem rezultātiem devās pie 
direktores. Skolēnu mērija ietei-
ca atcelt dienasgrāmatas vidus-
skolā, ierosināja izveidot jaunus 
interešu izglītības pulciņus ķī-
mijā un volejbolā. Tas nozīmē, ka 
Saulkrastu vidusskolā aug jauni, 
interesanti , radoši, darboties gri-
boši un sabiedriski aktīvi jaunie-
ši, kuri ir ne vien savas pilsētas, 
bet arī skolas patrioti. Saku lielu 
paldies visiem Saulkrastu vidus-
skolas skolēniem par sadarbību 
un atsaucību.

Linda Lapiņa, 
Saulkrastu vidusskola

Pēdējo pāris gadus interneta bib-
liotēka atlants.lv organizē eseju 
konkursus Latvijas vidusskolē-
niem. Šī gada konkursa esejas 
tēma bija veltīta Eiropā un Latvi-
jā aktuālai problēmai – bēgļiem. 
Konkursa organizatori skolēnus 
esejas formā aicināja izteikt savu 
viedokli un pārdomas par tiem.
 No Saulkrastu vidusskolas 
konkursā piedalījās 2 skolēni –  
11.a klases audzēknis Rinalds 
Seržants ar darbu “Bēgļi – patie-
šām nesaprasti?” un 12.a klases 
skolnieks Ričards Niks Goldiņš 
ar darbu “Bēglis, lai izdzīvotu”. 
Pie eseju tapšanas abi skolēni 
strādāja Ziemassvētku brīvlaikā, 
ieguldot lielu darbu.Tika meklē-

tas atbildes uz jautājumiem – kas 
vispār ir bēglis, kādos gadījumos 
cilvēkam tiek piešķirts bēgļa sta-
tuss, vai visi cilvēki, kas 2015. gadā 
ieradās Eiropā, var tikt dēvēti par 
bēgļiem? Tāpat skolēni mēģināja 
izprast bēgļu krīzes cēloņus, ap-
lūkot Latvijas iedzīvotāju doša-
nos bēgļu gaitās 20. gadsimtā, kā 
arī skaidrot savu attieksmi pret 
bēgļu pieplūdumu Eiropā.
 Visi konkursam iesūtītie darbi 
bija pieejami mājaslapā atlants.lv, 
kur no 2015. gada 10. novembra 
līdz 2016. gada 11. martam portāla 
apmeklētēji varēja balsot par sev 
tīkamākajām esejām. Liels paldies 
visiem, kas balsoja par Rinalda 
un Ričarda esejām. No kopumā 

70 iesūtītajām esejām pēc skatī-
tāju balsojuma Rinalds ierindo- 
jās 2., bet Ričards – 3. vietā. 
 Lai noskaidrotu konkur-
sa uzvarētājus, tika ņemts vērā 
gan skatītāju balsojums (50 %), 
gan konkursa žūrijas vērtējums  
(50 %). Tātad uzvarēja esejas ar 
summāri augstāko vērtējumu.
 Prieks paziņot, ka par atlants.lv 
eseju konkursa godpilnās 3. vietas 
ieguvēju 70 eseju konkurencē ar 
salīdzinoši mazu kopējo punktu 
starpību no otrās vietas ir kļuvis 
Ričards Niks Goldiņš, iegūstot arī 
100 eiro naudas balvu. Konkursa 
žūrijas locekle politoloģe Iveta 
Kažoka Ričardu darbu raksturo 
ar šādiem vārdiem: “Analītiski 

Godalgota vieta 
eseju konkursā

spēcīgs domraksts, kas parāda 
skolēnam netipiski dziļu izpratni 
par migrācijas un patvēruma jau-
tājumiem, kā arī interesi nonākt 
līdz patstāvīgiem secinājumiem.”

 Ričarda un Rinalda esejas var iz-
lasīt www.atlants.lv/konkurss/darbi/.

Liene Riekstiņa, 
Saulkrastu vidusskola

Ričards Niks Goldiņš  3. vietas ieguvējs “Atlants.lv eseju konkursā 2015”. 
Foto: V. Solovjova.

Mums, Saulkrastu vidusskolas 
12. klases skolēniem, sava skola 
ir svarīga un īpaša, bet ne tikai 
tāpēc, ka esam šeit iemācījušies 
daudz ko jaunu, bet arī tāpēc, ka 
saprotam – mūsu skolai ir lielas 
izaugsmes iespējas.
 Spilgti palicis atmiņā sākum-
skolas laiks, kad guvām pirmās 
zināšanas un jaukus mirkļus ma-
zajā skoliņā. Nevienam netrau-
cēja, ka pusdienu starpbrīdī bija 
jāmēro dažu minūšu ceļš uz lielo 
skolu, lai paēstu. Skolotāja Inese 
Petrošina mūs veda uz baseinu, 
tāpēc vasarā, peldoties jūrā, ju-
tāmies drošāk. Ar vides projektu 
pulciņu katru nedēļu braucām 
ekskursijās, regulāri viesojāmies 
zooloģiskajā dārzā, arī paši vei-
dojām spēles, ko veiksmīgi pār-
stāvējām arī konkursos. Jauns, 
atbildīgs mācību posms sākās 
pamatskolā, turpinājās vidussko-
lā, tāpēc sakām paldies mūsu pe-
dagogiem, kas padarīja šos gadus 
saturīgus un interesantus.
 Dziedāt 5. - 12. klasē mums 
māca Līga Priede. Šis laiks mums 
būs palicis atmiņā, jo varam dzie-
dāt to, kas mums patīk. L. Priedei 
ir plaša pieredze popmūzikā , tā-
pēc stundas ir ļoti mūsdienīgas. 
Skolotāja arī ārpus darba laika 
gatavo labākos skolas dziedātā-
jus citiem jauno izpildītāju kon-
kursiem, piemēram, šogad viena 
mūsu klases skolniece piedalījās 
konkursā „Nāc sadziedāt”.
 Mūsu skolā eksakto zinātņu 
priekšmeti ir augstā līmenī, nav 
noslēpums, ka mūsdienās pie-
prasītas ir profesijas, kas saistī-
tas ar ķīmiju, bioloģiju, fiziku un 
matemātiku. Katru gadu ķīmijas 
un bioloģijas olimpiādēs tiek gū-
tas augstas vietas. Lai papildus 
apgūtu ķīmiju, skolā ir ķīmijas 

pulciņš, kur mācāmies papilduz-
devumus olimpiādēm un paši 
veicam visdažādākos eksperi-
mentus.
 Skolotāja Inese Ābola mums 
iemācījusi būt ļoti radošiem. 
Man spilgti palicis atmiņā teātra 
pulciņš, ar kuru pirms vairākiem 
gadiem guvām labus rezultātus, 
turklāt sacensībās vietas tiek iz-
cīnītas arī tagad. Latviešu valodas 
skolotājas mūs mēdz iesaistīt arī 
Dzimtās valodas dienā Ādažos, 
arī literāros pasākumos mūsu 
skolā un bibliotēkā. 
 Netālu no skolas ir jūras 
parks, kurā ir pludmales volejbo-
la laukumi. Uz tiem mēs pavasarī 
dodamies spēlēt pludmales vo-
lejbolu. Blakus skolai uzbūvēts 
multifunkcionāls laukums, kur 
ziemā ir slidotava, bet vasarā var 
spēlēt, piemēram, basketbolu. 
Tāpēc skolai mēs varam pateik-
ties par aktīvām un veselīgām 
sporta stundām. Vizuālās māks-
las stundās bieži devāmies zīmēt 
brīvā dabā, tas iedvesmoja pat 
visslinkākos zīmētājus.
 Mēs, 12. klases skolēni, turpi-
nājām šeit mācīties pēc 9. klases, 
jo Saulkrastu vidusskolā ir iespē-
ja iegūt kvalitatīvu izglītību. To 
pierāda sasniegumi olimpiādēs, 
centralizēto eksāmenu rezultāti 
un tas, ka skolēni spēj iestāties 
un sekmīgi mācīties sevis izvē-
lētajās augstskolās. Saulkrastu 
vidusskola ir skola, kur mēs no-
teikti ieteiktu mācīties un, kas 
zina, varbūt pēc gadiem sūtīsim 
arī savus bērnus. Liels paldies 
sirsnīgajiem un prasīgajiem sko-
lotājiem par lieliskajiem gadiem 
Saulkrastu vidusskolā!

Arta Grabčika, 
12. klases skolniece

Paldies par 
lieliskajiem 
gadiem

Lepojas ar saviem 
jauniešiem

Saulkrastu vidusskolā aug jauni, interesanti , radoši, darboties griboši un sabiedriski aktīvi jaunieši. 
Foto: L. Lapiņa.

http://www.atlants.lv/konkurss/darbi/
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Piedalās talantīgāko jauno mūziķu konkursā

“Talants Latvijai” dalībnieki, pedagogi, koncertmeistari brīdi pēc 
uzstāšanās (fotografēšanās brīdī klāt nebija R. E. Sarma). 
Foto J. Grabčiks.

E. Dārziņa, Dž. Rosīni un K. Bou-
linga skaņdarbi. Gandarījums 
par lielisko koncertu, kā arī vēr-
tējumu – gan sitaminstrumentu 
klases audzēknis Reinis Baltiņš, 
gan eifonija klases audzēknis Ki-
rils Turovs izpelnījās ļoti augstu 

žūrijas atzinību un tika izvirzīti 
dalībai konkursa “Talants Latvi-
jai” finālam, kas notiks maijā.
 Sirsnīgi pateicamies visiem 
dalībniekiem un pedagogiem par 
godam pārstāvētu VJMMS un 
Saulkrastu novadu. Īpaši sveicam 

“Talants Latvijai” finālistus un 
viņu skolotājus Raimondu Kal-
niņu un Miervaldi Leju, koncert-
meistari Beatu Geku!
 Interesentiem visa VJMMS 
“Talants Latvijai” uzstāšanās pro-
gramma skatāma skolas mājasla-
pā www.vjmmskola.lv, sadaļā “Jau-
numi”.
 Aprīlī tiem VJMMS klavieru 
klases audzēkņiem, kuri saga-
tavojuši atbilstošu, kvalitatīvu 
programmu, priekšā divas uzstā-
šanās - Dobelē, mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu konkursā 
un Lietuvā, Šauļos, Starptautiskā 
jauno pianistu festivālā-konkur-
sā. Kokles klases audzēkņi 7. aprī-
lī Cēsīs piedalījās Austrumlatvijas 
koklētāju ansambļu koncertā-
festivālā, bet pūšaminstrumentu 
klases audzēkņi dosies uz Salac-
grīvu, kur 22. aprīlī notiks Zie-
meļvidzemes pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu konkurss.

No kreisās klases audzinātāja Aina Jermacāne, Arnolds Krauklis, Mārcis 
Atāls, Kristiāna Marija Kalvāne, Līga Vilcāne, Dace Diāna Bērziņa, 
Ainārs Birzgalis, Raivis Vītols, Edgars Millers. Fotomirklī klāt neesošie 
Eduards Liepiņš, Elvis Mizāns, Laine Parfinoviča, Ēriks Teteris, Samanta 
Tirzmale, Linda Veide.

Žetonu vakars

Saulainajā un siltajā 22.  martā 
Zvejniekciema vidusskolā sirsnīgi 
tika sagaidīti priecīgie, bet reizē 
arī nedaudz satrauktie konkursa 
Erudīts 2016 dalībnieki – Pierīgas 
novadu izglītības iestāžu 3. klases 
skolēnu komandas no Saulkrastu, 
Ādažu, Krimuldas, Mālpils novada 
vidusskolas, kā arī no Jaunmāru-
pes, Zaķumuižas, Lēdurgas, Sējas, 
Inčukalna pamatskolas. Zvejniek-
ciema vidusskolu konkursā pār-
stāvēja 3.  klases komanda: Alise 
Luīze Kreitenberga, Eva Bukovs-
ka, Estere Appena un komandas 
kapteinis Artūrs Taube. 
 Šogad konkurss Erudīts 2016 
Zvejniekciema vidusskolā notika 
jau ceturto gadu, un par tā orga-
nizēšanu liels paldies sākumsko-
las metodiskās komisijas vadītājai 
Jolantai Liniņai. 
 Pirms konkursa tā dalībnie-
kiem bija jāveic mājasdarbs - jāiz-
veido un jāatsūta videosveiciens, 
kurā skolēni ar lielu aizrautību 
stāstīja par savu novadu, skolu, 
mācībām un brīvā laika pavadīša-
nas iespējām. 
 Konkursa laikā trešklasnieki 
klausījās pasaku par pērtiķi un 
veica uzdevumus darba lapās, pēc 
tam skatījās videofragmentus no 
Rīgas kinostudijas mākslas fil-
mām, klausījās latviešu autoru 
skaņdarbu audioierakstus un cen-

tās saprast, kurš melis tomēr nav 
melis. Šogad skolēniem bija jāveic 
arī uzdevumi mājturībā - jāpiešuj 
poga, jāsašķiro zirņi un pupiņas, 
jāzīmē stilizēts pērtiķa attēls un jā-
uzraksta atbildes uz jautājumiem, 
kas saistīti ar mājturības tēmu. 
 Konkursa laikā savu darbu 
veica žūrijas komisija: skolotāja 
Guna Lāčauniece, Aina Strupiša, 
skolas bibliotekāre Dace Dulpiņa 
un skolotāja Valda Tinkusa, kuras 
atbildībā bija darbs ar tehnoloģi-
jām un konkursa rezultātu apko-
pojums. 
 Rezultātā tika noskaidrots, ka 
konkursa Erudīts 2016 1.  vietas 
ieguvēja ir Jaunmārupes pamat-
skolas komanda, bet 2.  vietu jau 
ceturto gadu pēc kārtas ieguvusi 
Zvejniekciema vidusskolas ko-
manda. 3.  vietā - Mālpils novada 
vidusskola. Uzvarētājiem un vi-
siem konkursa dalībniekiem tika 
diplomi un balvas. Pārsteiguma 
balva – simbolisks izdzīvošanas 
komplekts - tika arī trešklasnieku 
pedagogiem, lai viņiem nepie-
trūktu spēka, entuziasma un iztu-
rības darbā ar skolēniem. 
 Paldies visiem dalībniekiem, 
viņu pedagogiem un konkursa rī-
kotājiem! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciema vidusskolas 3. klases komanda: Artūrs Taube, 
Estere Appena, Alise Luīze Kreitenberga un Eva Bukovska.  
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Jau ceturto gadu 
apliecina savu erudīciju

4. martā Zvejniekciema vidussko-
lā notika 12. klases Žetonu vakars. 
Abiturientii šajā nozīmīgajā pasā-
kumā saņem piederības zīmi sa-
vai skolai – žetonu ar skolas sim-
boliku. To skolas 14 audzēkņiem 
svinīgi pasniedza skolas direktors 
Andris Dulpiņš. 
 12.  klases skolēni pasākuma 
dalībniekus priecēja ar priekšne-
sumu, tika piešķirtas arī asprātīgi 
tituli pedagogiem. Skolotājiem 
un klases audzinātājai Ainai Jer-
macānei tika teikts paldies par 
sniegtajām zināšanām un kopā 
pavadītajiem skolas gadiem. 
 Atliek vēlēt jauniešiem valsts 
pārbaudes darbos atcerēties visu, 
kas apgūts divpadsmit mācību 
gados, un iegūt atbilstošus vērtē-
jumus!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

20. marta rītā, kad visus pārstei-
guši Pūpolsvētdienai negantie 
mīnusi un naktī ņipri saputi-
nātais sniegs, Vidzemes jūrma-
las Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) audzēkņi, pedagogi, 
koncertmeistari un vecāki devās 
uz Rīgas Latviešu biedrības (RLB) 
namu, lai piedalītos konkursā 
“Talants Latvijai”. Konkurss tiek 
rīkots katru gadu, lai atrastu un 
virzītu izaugsmei talantīgākos 
Latvijas jaunos mūziķus. Konkur-
sā piedalās vairākas Latvijas mū-
zikas skolas, kuru audzēkņu ko-
pējam uzstāšanās ilgumam jābūt 
40 minūtēm un katra audzēkņa 
muzikālajam sniegumam - vis-
maz 3 minūtes ilgam.
 Dažus gadus VJMMS konkursā 
nepiedalījās, tāpēc pārdzīvojums 
žūrijas priekšā uzstāties RLB nama 
Zelta zālē bija ievērojams. Atzīsta-
mas muzikālās prasmes, drosmi, 
apņēmību, un protams, talantu, 

skatītājiem, žūrijai, līdzatbrau-
kušajiem vecākiem demonstrēja 
flautas klases audzēknes Luīze 
Rozentāle, Viktorija Graubiņa, 
Elīna Rebeka Sarma, klavieru kla-
ses audzēknes Elza Strupiša un 
Anete Grabčika, sitaminstrumen-
tu klases audzēknis Reinis Baltiņš 
un eifonija klases audzēknis Ki-
rils Turovs. Audzēkņu skolotāji ir 
Aiva Zauberga, Beata Geka, Ieva 
Bahmane, Raimonds Kalniņš un 
Miervaldis Leja. Koncertmeista- 
ri – B. Geka un Andris Bahmanis.
 Koncerta konferansjē lomās 
perfekti iejutās VJMMS absolven-
ti Paula Dalbiņa un Tomass Ser-
gejevs.
 Esam patiesi gandarīti, ka 
pedagogiem un audzēkņiem šo-
gad izdevies sagatavot tik brī-
nišķīgus, muzikāli augstvērtīgus 
priekšnesumus. Skanēja L.  van 
Bēthovena, E.  Grīga, F.  Mendel-
sona, V. A. Mocarta, A. Dvoržāka, 

jaunākajiem teātra sporta spēļu 
turnīra dalībniekiem. Lai gan 
šoreiz neviena komanda necīnī-
jās par godalgām, tomēr spēles 
prieku un uztraukumu izjuta ik- 
viens. 
 Aicinām ikvienu atnākt uz 

teātra sporta un drāmas pulciņa 
nodarbībām un iepazīties ar šo 
tik interesanto un sarežģīto spor-
ta veidu – teātra sportu! 

Annija Dzērve, 
Zvejniekciema vidusskola

Teātra sporta saspēle un 
meistarklases Iecavā

Zvejniekciema vidusskolas teātra sporta pulciņa dalībnieki Iecavā. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

24.  martā Iecavas vidusskolas 
teātra sporta cienītāji laipni uz-
ņēma Zvejniekciema vidusskolas 
audzēkņus, lai kopīgi padziļinātu 
zināšanas par teātra sporta spē-
lēm. Šoreiz izpalika gan žūrija, 
gan parasti tik svarīgais skatītāju 
vērtējums. Šoreiz abu vidusskolu 
skolēni izspēlēja dažādas teātra 
sporta spēles, kā arī iemācījās sen 
aizmirstas un jaunas spēles jeb 
tehnikas.
 No Zvejniekciema vidussko-
las turnīrā piedalījās gan jau-
nāko, gan vecāko klašu skolēni. 
Pavisam kopā uz turnīru devās  
22 audzēkņi skolotājas Vijas 
Skudras pavadībā. Lai sadarbība 
un mācības ritētu raitāk, jaunāko 
klašu skolēni devās uz atsevišķu 
telpu, kur kopā ar Iecavas teātra 
sporta treneri Valdu Karnīti iz-
spēlēja tieši viņiem paredzētās 
tehnikas. Vecāko klašu skolēni 
vienojās izspēlēt savas iecienītā-
kās spēles. Šāda iespēja tika arī 
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Kā tagad saka, “krievu” laikos”, 
Saulkrastos vēl nedzīvojām, taču 
svētdienās ar bērniem bieži brau-
cām uz šejieni staigāt gar jūru un 
arī nopirkt kādu tikko kūpinātu, 
vēl siltu zivtiņu. 
 Tā ir neaizmirstama sajūta, kas 
atmiņā saglabājusies uz mūžu. Tu 
iebrauc Saulkrastos vai Zvejniek-
ciemā , staigā no mājas uz māju, 
un visur sagaida viegla dūmu un 
zivju smarža. Te pa īstam varēja 
just, kā dzīvo un saimnieko zvej-
nieki. Skarbi, vēja nelutināti vīri, 
kas jau rīta agrumā ar saullēktu 
ir jūrā un velk tīklus, lai mēs jau 
ap pusdienas laiku ieelpotu šo 
īpatnās smaržas gaisu un baudī-
tu garšīgu maltīti. Vimbas, butes, 
laši, bet visvairāk tieši lucīši un 
reņģes. Tie bija gardāki par visu.
 Tagad, dzīvojot Saulkrastos, šī 
dūmu un zivju smarža vairāk ir tā 
kā atmiņā. Brīžiem pat ir sajūta, 
ka šeit ar zveju neviens vairs ne-
nodarbojas, jo zivis tik vien ir kā 
veikalu plauktos.
 Tāpēc, tiekoties ar Vidzemes 
zvejnieku biedrības vīriem - val-
des locekli Ilmāru Lielmani un 
koordinatoru Jāni Brantu - vis-
pirms vaicāju, vai Saulkrastos 
tiešām vēl ir zvejnieki, kas iet jūrā 
un zvejo zivis.

 J.B. - Nevar sūdzēties ka 
Saulkrastos nav zvejnieku un 
zivju. Ir tās pašas vimbas, butes, 
laši, luči un reņģes. Tikai katrs 
savā laikā. Cita lieta, ka lielai daļai 
zvejnieku trūkst uzņēmības ķert 
to zivi, kūpināt un pārdot. Daudz 
vieglāk ir nozvejot un lomu atdot 
pārstrādei uzpircējam. Gandrīz 
kā Viļa Lāča romānā «Zvejnieka 
dēls»! Atbrauc uzpircējs Garoza, 
atcerieties, tur bija tāds varonis, 
zivis nopērk un aizved uz fabriku. 
Tāpēc arī izpaliek tā romantiskā 
noskaņa ar dūmu un zivju smar-
žu.
 Zivju mazāk nekļūst. Īpaši 
jau šeit, Vidzemes piekrastē un 
Saulkrastos. Jūrā reņģu un citu 
zivju pietiek. To, vai zivis būs, no-
saka vēji, ūdeņi un barības bāze. 
Zivis jau nevar kā suni pie būdas 
piesiet, tās visu laiku migrē līdzi 
barības ceļiem. Tāpat vimbas pa-
vasaros ne jau prieka pēc ienāk 
mūsu ūdeņos. Tās nāk līdzi strau-
mei tur, kur ir barība.
 I.L. - Pasaules pieredze gan ir 
tāda, ka tu vari svaigu un tikko 
kūpinātu zivtiņu nopirkt tieši 
no zvejnieka. Iebrauc zvejnieku 
ciemā un tiec pie kārotā gardu-
ma. Paskatieties tajā pašā Spānijā, 
Portugālē, Honkongā! Pie mums 
tas nav iespējams arī tā iemesla 
dēļ, ka to aizliedz likumi. Ja mē-
ģināsi kaut ko tādu darīt, tūlīt būs 
klāt Valsts ieņēmumu dienests, 
Pārtikas un veterinārais dienests 
un policija. Labi, ka vēl pašu ne-
arestē. Piekasās, kur vien var: vai 
sanitārās normas ir ievērotas, 
kur ir kases aparāts, vai izņem-
tas ir tirdzniecības atļaujas. Bez 
tā nedrīkst neko tirgot. Varētu 
jau izdomāt legālu sistēmu, kurā 
zvejnieks tos nodokļus samaksā, 
pērkot gada licenci, un var nelie-

los apjomos mājās zivtiņu pārdot. 
Cilvēki būtu apmierināti, jo ik 
reizi tiktu pie svaigas un tikko kū-
pinātas zivs. Bet nē - tā nevar. No 
rītiem arī no laivas nedrīkst tir-
got. Tas rada vēlēšanos nozvejoto 
atdot uzpircējam un ar apstrādi 
nenodarboties.
 - Jūs minējāt, ka tieši Vidze-
mes piekrastē un Saulkrastos ir 
pietiekams zivju daudzums. Vai 
tur kāds nopelns nav arī jūsu - 
Vidzemes zvejnieku - biedrībai 
un tās mērķtiecīgajam darbam?
 I.L. - Mūsu biedrība darbojas 
piekto gadu, šajā laikā paveikts 
daudz. Sekmīgu darbu nodroši-
nājis tas, ka te sapulcējušies cil-
vēki, kuriem rūp ne tikai noķerto 
zivju loms paša tīklos, bet arī ziv-
ju daudzums ūdenstilpēs, resursu 
aizsardzība, upju un citu ūdeņu 
tīrība, viss, kas saistās ar dabas 
saudzēšanu un saglabāšanu.
 Biedrības dibinātāji esam gan 
privātpersonas, gan 6 zvejnieku 
saimniecības, gan arī 2 uzņēmu-
mi. Dibinot šo organizāciju, bija 
doma apvienot visus zvejniekus 
Saulkrastos, Zvejniekciemā un arī 
Salacgrīvā. Bieži, ja tu esi viens ar 
savu ideju, neko īpašu neizdodas 
paveikt. Kopā jau esam spēks.
 J.B. - Mums jau no pirmās die-
nas bija skaidrs darbības mērķis - 
dabas aizsardzība. Man tās prob-
lēmas bija redzamas kā uz delnas, 
jo pats ilgus gadus strādāju Valsts 
vides dienestā. Sākumā dienests 
bija neizpratnē - kā tad tā, kon-
trolējošie kopā ar zvejniekiem uz 
vienu roku! Notiks tur visādas 
nelabas lietas! Pagāja laiks, līdz 
saprata, ka šī sadarbība ir lietde-
rīga un visi nav pār vienu kārti 
metami. Ir arī godīgi un apzinīgi 
zvejnieki, kuriem rūp dabas no-
sargāšana.
 I.L. - Sākumā biedrībā dau-
dzi iestājās ar cerību, ka te atlēks 
kāds labums. It īpaši tas bija prā-
tos tiem ļaudīm, kas šajā jomā jau 
bija darbojušies padomju laikos. 
Nez kur bija sagrābstījuši, ka te 
dos īpašas zvejas tiesības, licences 
varēs vieglāk iegūt. Tādi pašlabu-
ma meklētāji. Pēc tam paši raus-
tīja plecus, brīnoties, kāpēc viņi 
te atnākuši. Tie lēnā garā atsijājās 
un atbira. Palikuši un strādā tie, 
kurus tā lieta aizrauj un patīk.
 - Kādus labos darbus esat šo 
gadu laikā paveikuši? Kas no-
drošinājis finansējumu visām 
aktivitātēm?
 J.B. - Bez naudas patiešām 
neko nav iespējams paveikt. Tā-
pēc biedrības darbības pamatā 
ir dalība ļoti daudzos vides aiz-
sardzības projektos - gan mūsu 
valsts, gan arī ES finansētos. Visus 
pat būtu grūti te pārlūkot.
 Veiksmīga sadarbība izveido-
jusies ar Valsts vides dienesta Val-
mieras un Lielrīgas reģionālajām 
vides pārvaldēm, lai atbalstītu 
valsts zivju resursu aizsardzības 
iestādes un sniegtu palīdzību ziv-
ju resursu un vides aizsardzības 
kontrolei ciešā sadarbībā ar Valsts 
vides dienesta reģionālo pārvalžu 
kontroles sektoru inspektoriem.
 Projekta laikā tika veikti reidi 

 Pēc Vidzemes zvejnieku bied-
rības ierosinājuma un ar Saulkras-
tu novada domes finansiālu atbal-
stu 2015. gada vasarā tika īstenots 
projekts, kura mērķis bija apzināt 
zivju resursu atražošanos un zivju 
bioloģisko daudzveidību Aģē un 
Pēterupē – tika veikts Saulkrastu 
novada mazo upju zivju monito-
rings.
 Tas bija interesants projekts, 
jo šo upju kompleksa apsekošana 
nekad nebija veikta. Uzzinājām, 
ka te mājo 14 zivju un 2 nēģu su-
gas. No saimnieciski nozīmīgām 
zivju sugām biežāk sastopamās 
ir forele, upes nēģis un lasis. Pē-
terupē atradām arī invazīvu vēža 
sugu, kas upē nonākusi nesank-
cionētas ielaišanas rezultātā.
 Šajā projektā mēs nepētījām 
Inčupi un Ķīšupi. Tās ir salīdzi-
noši mazākas par divām iepriekš 
minētajām, bet arī tām ir būtiska 
nozīme upes nēģu un taimiņu at-
ražošanā. Tie ir tikai daži no tiem 
daudzajiem projektiem, kurus 
esam realizējuši.
 J.B. - Manā skatījumā viens no 
galvenajiem projektiem tomēr ir 
«Zivju resursu atražošana». Ta-
gad jau būsim trīs reizes ielaiduši 
upēs divgadnieku lašu mazuļus. 

Mums ir ļoti laba sadarbība ar 
institūtu «BIOR», kas gatavo pār-
skatu Eiropas institūcijām. Mēs 
viņiem sniedzām informāciju par 
situāciju Saulkrastu upēs. Visā 
Eiropā zivju resursi samazinās, 
tāpēc tiek domāts, kā tos vairot 
un aizsargāt. Šādi monitoringi 
notiek arī citviet Latvijā, bet in-
stitūts uzskata, ka Saulkrastos ir 
labākie rādītāji lašveidīgo zivju 
pieaugumā. Katru gadu tie palie-
linājušies.
 Netrūkst arī skeptiķu, kas sa-
ka - ko tad jūs tur audzējat, tāpat 
vairāk zivju nav. Bet «BIOR» zi-
ņojums apliecinās, ka šeit rezul-
tāts ir ļoti labs.
 Mūsu darbībai ir arī ēnas pu-
ses. Mēs atražojam, audzējam, ru-
denī ķeram vaisliniekus, bet tajā 
pašā laikā ir likumi, kas nodara 
lielu ļaunumu gan mūsu darbam, 
gan arī dabai kopumā. Tagad var 
ķert un vest malā arī mazākas zi-
vis par 50 cm. Tās šajā situācijā 
nedabū augt, dabīgi iznārstot. Tas 
atkal iespaido resursus. Dažreiz 
jau dūša apskrienas, kad visas tās 
nejēdzības redz... Kad mēs pret 
to gribam iestāties, Zivsaimnie-
ku asociācija tūlīt ir pretī, ka ne-
drīkst zvejniekus ierobežot.

 I.L. - Pats esmu zvejnieks, un 
biedrībā ir cilvēki, kas domā par 
kopējo labumu. Varbūt mūsu peļ-
ņa tagad būs mazāka, taču, zivij 
pieaugot un ļaujot tai pareizi vai-
roties, iegūsim taču visi. Pretestī-
ba šīm idejām ir milzīga. Mēs jau 
piecus gadus piekrastes zvejnie-
kus aptaujājam par roņiem, kas 
nodara lielu postu zvejniekiem. 
Taču arī te nekas nevirzās uz 
priekšu, lai jautājumu sakārtotu.
 Liela nesaprašanās pastāv arī 
starp zvejniekiem un makšķer-
niekiem. Viņiem ir tik liels lobijs, 
ka nevaram atrisināt nevienu jau-
tājumu, kaut arī pašreizējā likum-
došana, kas ir par labu makšķer-
niekiem, nodara lielu postu mūsu 
ekosistēmai.
 J.B. - Piemēram, Burtnieka 
ezers un līdz ar to arī Salaca pēdē-
jos gados vasaras otrajā pusē aiz-
aug. Ūdens kļūst necaurredzams. 
Ja iebāž roku, tas ir zilaļģu pilns. 
Nāk viena komisija viena pēc ot-
ras, funktierē, ko nu darīsim, kā 
saglābsim. Daba ir sagrauta. Bet 
risinājums ir gauži vienkāršs. 
Kādreiz Burtniekā zvejnieki zve-
joja ar vadiem. Vada vilkšanas ēra 
izbeidzās, jo kāds gudrinieks iz-

domāja, ka tā izsmelšot visu eze-
ru un makšķerniekiem zivju vairs 
nebūs. Tika ierobežots arī zivju 
lielums. Līdz ar to ezerā savai-
rojās mazvērtīgās zivteles. Ar to 
tika sagrauta barības ķēde. Sīkās 
zivteles barojas no planktona, bet  
tas - no zilaļģēm. Ja mazās zivis 
izēd planktonu, vairs nav nevie-
na, kas iznīcina zilalģes. Šāda rī-
cība iznīcina visus dabas likumus 
un ezers iet postā. Sagraut ir vieg-
li, bet atjaunošanai vajadzīgi gadu 
desmiti.
 - Tad jau var teikt, ka cilvēks 
ar savu nesaprātīgo rīcību ir lie-
lākais dabas postītājs un grāvējs! 
Kāda ir jūsu pieredze, tīrot un 
sargājot Saulkrastu upes?
 I.L. - Apbrīnojami, ka cilvēka 
apņemšanās saudzēt dabu bieži 
ir tikai skaļi vārdi. Dzīvē reālajos 
darbos redzam pretējo. Mēs lai-
žam upēs zivju mazuļus, tīrām 
upju gultnes, atjaunojam nārsto-
šanas vietas. Taču paiet ziema, un 
nākamajā pavasarī mūsu darīto 
ir sagrāvuši ne tikai bebri, bet arī 
cilvēki. Saulkrastu skaistās upes 
bez žēlastības tiek piemēslotas 
ar visdažādākajiem atkritumiem. 
Tur ir gan būvgruži, gan sadzīves 

lietas, televizori, veļasmašīnas, 
gultas un dīvāni. Ko tik neesam 
cēluši ārā! 
 Ir vēl viena cilvēku suga, kas, 
neņemot vērā upes dabīgo tecē-
jumu, izdomā, ka viņam vajag to 
aizsprostot un novirzīt gar savu 
jaunuzcelto pirtiņu. Šie cilvēki ir 
īpaši nekaunīgi, un tā kā bieži arī 
naudīgi, ar viņiem cīnīties ir ļoti 
grūti. Atradīs vienmēr veidu, kā 
pierādīt savu taisnību.
 J.B. - Ir vēl viena suga, ar ko 
mums nākas cīnīties visbiežāk 
nakts melnumā. Tie ir malu-
zvejnieki. Viņus grūti iznīdēt arī 
Saulkrastos. Noķeram, sodām, 
taču paiet mazs laiciņš, un viņi 
atkal ir uz upes.
 Bieži šiem «zvejniekiem» tā 
zivs nemaz nav vajadzīga, bet 
gan adrenalīns, ka viņus varbūt 
nenoķers. Uzskatu, ka šie cilvēki 
ir savdabīgi slimi. Vissāpīgākais 
ir, ka savās nakts gaitās viņi bieži 
izmanto elektrisko strāvu, ar ko 
bendē zivis. Tad mūsu veči ir īpaši 
nikni un gatavi sēdēt visdranķī-
gākajā rudens aukstumā, lai tikai 
sauktu postītājus pie atbildības.
 Noķert šos «zvejniekus» ar 
pierādījumiem arī nav vienkārši. 

Viņi izmanto aizvien slīpētākus 
paņēmienus savai nodrošināša-
nai. Pa perimetru tiek izlikti sar-
gi, apsekota apkārtne, mēģināts 
uzzināt, kādi plāni ir zivju sar-
giem. Arī likumi ir pārāk saudzīgi 
pret šādiem neliešiem. Bieži esam 
pat gadu staigājuši pa pēdām šā-
dām zvejas brigādēm, noķēruši 
ar visiem pierādījumiem - pa-
dsmit lašiem, elektroaparātiem, 
cilvēkiem, bet prokurors paziņo, 
ka pierādījumu nepietiek. Vai arī 
iedod sodā 100 darba stundas, ko 
vainīgais vienkārši nobumbulē.
 Vēl viens veids, kā slaktē zivis, 
ir duršana ar žebērkļiem. Pērn 
bija grūts rudens, jo nebija augsts 
ūdens līmenis. Zivis peldēja ar 
mugurām no ūdens ārā, bija vieg-
li ieraugāmas. Katru nakti nācās 
braukt un ķert šos zivju dūrējus.
 Šopavasar Saulkrastos nele-
gālie zivju ķērāji kļuvuši pavisam 
nekaunīgi. Naktī uz 6. aprīli no 
Aģes upes izcēlām 15 lielos nēģu 
murdus un 3 no Ķīšupes. Nēģi 
nāk upēs nārstot un, ar zvejas rī-
kiem aizsprostojot teci, tie burtis-
ki tiek izķerti. Tas taču ir neiedo-
mājams noziegums!
 - Vai tiešām cilvēku apziņa 
un izpratne par labo un ļauno 
nemaz nemainās? Vai šajos zivju 
ķērājos ir arī jaunā paaudze?
 I.L. - Pārsvarā tomēr tie ir vi-
dējās un vecākās paaudzes cilvēki, 
kas ar to jau nodarbojas gadu des-
mitiem, un viņu pēcnācēji. Tas 
notiek tajās ģimenēs, kur vectēvs, 
tēvs, dēls un tagad arī mazdēls 
iet nakts “zvejā”. Bija gadījums, 
kad noķērām septiņgadīgu puiku, 
kurš atnācis līdzi vectēvam. Tas ir 
satriecoši.
 Viņiem ir pacietība turpināt 
nelikumības, savukārt mūsu cil-
vēkiem pietiek drosmes un spēka 
tādus atmaskot.
 - Kāpēc jūs esat izvēlējušies 
šādu misiju - būt par zivju un 
dabas sargiem? Vai tas saistīts ar 
jūsu jau pirms daudziem gadiem 
izvēlēto profesiju? 
 I.L. - Kādreiz, kad pie mums 
vēl bija cita valsts iekārta, devos 
uz Liepāju un iestājos jūrskolā. 
Ūdeņi mani vilināja, un es ne-
varēju iedomāties citu darbu, kā 
vien saistītu ar jūru. Pabeidzu 
skolu un atnācu strādāt uz Zvej-
niekciema kolhozu «Zvejnieks». 

Tā bija mana pirmā darbavieta. Te 
strādājot, uzkalpojos par tālzvejas 
kapteini. Kolhozus likvidēja pa-
gājušā gadsimta 90. gados. Tagad 
esmu zvejnieks zvejniecības uz-
ņēmumā un vienlaikus līdzīpaš-
nieks SIA «Varita» un «A.I. un 
KO». Skultes ostā izveidota ve-
sela struktūrvienību sistēma, ļoti 
līdzīga tai, kāds toreiz bija mūsu 
kolhozs. Te zvejojam, pārstrādā-
jam, saldējam zivis. Mums tagad 
ir četri kuģi, kas zvejo jūrā aiz 20 
m robežas.
 Ikdienā, darot šos darbus, 
redzēju, kas apkārt notiek, un 
sapratu, ka gribas dzīvot sakār-
totā vidē, godīgi un legāli pelnīt 
maizi, vienlaikus saudzējot dabu 
un tās resursus. Pamazām atradu 
domubiedrus un sākām sadarbī-
bu Vidzemes zvejnieku biedrībā. 
Pirmsākumos meklējām sadarbī-
bas iespējas ar visām piekrastes 
pašvaldībām, bet ne visas izteica 
vēlmi kopīgi meklēt risinājumus 
daudzajām problēmām. Vislielā-
kā atsaucība bija no Saulkrastu 
pašvaldības, tāpēc varbūt tā sa-
darbība izvērtusies tik sekmīga. 
Tagad mums ir nopirkts arī labs 
aprīkojums, kas darbošanos pa-
dara vienkāršāku.
 J.B. - Man šī interese par jūru 
un zveju ir no skolas gadiem. Gari 
gadi jūrā ieti gan uz zvejas, gan 
tirdzniecības kuģiem kolhozu 
laikos «Brīvajā vilnī» Salacgrīvā. 
Kolhozi likvidējās, darba vairs 
nebija, tad izbraukājos pa pasau-
li, laimi meklējot. Meklēto neat-
radis, braucu atpakaļ mājās un 
kļuvu par vides inspektoru. Tas 
man šķita svētīgs un ļoti intere-
sants darbs. Te arī sastapti līdzīgi 
domājoši cilvēki, ar kuriem kopā 
var darboties. Mums biedrībā ir 
sabiedriskie vides inspektori, kuri 
par savu nakts skriešanu nesa-
ņem neko. Viņi ir ar mieru celties 
un naktī, lietū un drēgnumā iet 
ķert likumpārkāpējus. Kas viņiem 
no tā tiek? Apziņa, ka esi nosar-
gājis kādu dabas stūrīti vai kādu 
nelikumīgi iegūtu lomu. Zināms 
azarts un piedzīvojums jau tajā 
visā ir, un jābūt no dullo zortes, 
lai spētu savas ikdienas ērtības 
nolikt pie malas šī sajustā pienā-
kuma priekšā.

Dzidra Smiltēna

Būt par zivju un dabas sargu

jūrā un iekšējos ūdeņos un par 
pārkāpumiem tikai 2015. gadā 
vien sastādīti 18 administratīvo 
pārkāpumu protokoli. Izņem-
ti zvejas rīki iekšējos ūdeņos un 
jūrā, zivju tīkli, luču, nēģu, vēžu 
murdi.
 Dalība Latvijas Vides aizsar-
dzības fonda projektā «Zivju mig-
rācijas ceļu atjaunošana Pēterupē 
Saulkrastu novadā» nodrošināja 
aizsargājamo sugu, tajā skaitā 
lašveidīgo zivju, saglabāšanos un 
atjaunošanos. Iztīrījām Pēter-
upi no Via Baltica līdz Saulkrastu 
novada robežai ar Sējas novadu. 
Tika likvidēti koku sagāzumi un 
izzāģēti aizaugušie krasti, uzir-
dināta un izpļauta upes gultne, 
atjaunots zivju migrācijas ceļš 15 
km garumā, veikta nārstu vietu 
rekultivācija, bebru dambju un 
mākslīgi radīto akmens krāvumu 
nojaukšana, sadzīves atkritumu 
izvākšana un aizvešana.
 Dalība kā Saulkrastu novada 
domes sadarbības partnerim de-
vusi iespēju iesaistīties Zivju fon-
da atbalstītā projektā «Dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Ķīšupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā 2015. gadā». Arī te attī-
rīta upe, aizvākti bebru un cilvēku 
nedarbi. Kopā ar Saukrastu nova-
da domi startējam arī projektā 
par zivju resursu pavairošanu 
un atražošanu. Biedrības dalīb-
nieki veica projektā paredzētās 
aktivitātes, nozvejojot taimiņu 
vaisliniekus Rīgas līča piekrastē 
Saulkrastu novada teritorijā, iz-
mantojot zvejas rīkus. Nozvejotie 
taimiņu vaislinieki tika uzglabāti 
speciāli izgatavotā būrī, ko novie-
toja Skultes ostas teritorijā Aģes 
upē. Biedrības biedri arī apsargā-
ja šos būrus. Ikru iegūšanu veica 
zivju audzētavā «Tome».
 I.L. - Saulkrastu novada terito-
rijā Rīgas līcī ietek vairākas mazās 
upes, lielākās no tām ir Pēterupe 
un Aģe. Tām ir liela nozīme ce-
ļotājzivju - taimiņu, lašu un upes 
nēģu - resursu atražošanā.

VZB biedrs Imants Dambis, kurš naktī uz 6 aprīli no Aģes, Ķīšupes un Mazupītes kopā ar Valmieras reģionālās 
vides inspektoriem kopumā izvilka 18 nēģu murdus un upēs atlaida aptuveni 100 kg nēģu.

Taimiņu atdošana slaukšanai uz zivju audzētavu “Tome”.

Sabiedriskais vides inspektors, aktīvs Vidzemes zvejnieku biedrības dalībnieks Edgars Zviedris reidā jūrā

Jānis Brants un Imants Dambis ar murdiem, kas izņemti no Ķīšupes.

Imants Dambis, izceļot dzelzs konusa nēģu murdus no Vitrupes.
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Latvijas čempionāta atlētiskajā 
vingrošanā otrais posms notika 
marta vidū Kocēnu sporta namā. 
Visām vecuma un dzimuma 
grupām vajadzēja izpildīt pie-
tupienus ar svaru stieni plecos. 
Pusaudži veica vingrinājumu ar 
smagumu, kas ir 40% no ķer-
meņa masas, sievietes ar 70%, 
pārējās grupas ar 120%. Vīriešu 
izpildīja atspiešanos līdztekās, 
sievietes - atspiešanos balstā gu-
ļus. Saulkrastiete Anete Gudre 
ieguva 3.  vietu sieviešu katego-
rijā.

Haralds Bruņinieks

Lieldienu svētkos, 27. martā, Rīgā, 
Olimpiskajā sporta centrā norisi-
nājās vērienīgs starptautisks ka-
ratē turnīrs “Riga stars 2016”, kas 
pulcēja vairāk nekā 400 sportistu 
no Latvijas, Baltkrievijas, Krievi-
jas un Igaunijas karatē klubiem. 
Arī Vidzemes karatē kluba spor-
tisti piedalījās šajās sacensībās un 
pārstāvēja savu klubu disciplīnās 
kata, kumite un sumo. Šajās sa-
censībās, aizvadot vairākas sīvas 
cīņas, saulkrastietis Eduards Dū-
cis izcīnīja godalgoto 2. vietu, ie-
rindojoties labāko trijniekā savā 
kategorijā kumite disciplīnā.

Vidzemes Karatē klubs

Marta sākumā Slovēnijā saulkras-
tieši piedalījās „Lipica open” 
orientēšanās sacensībās, kurās 
piedalījās 22 valstis, tai skaitā 
Zviedrija, Čehija, Itālija, Austrija, 
ar spēcīgiem sastāviem.
 Latvijas izlases līderis Saulkras-
tu vidusskolas 11. klases skolnieks 
Uldis Upītis uzvarēja M 20 grupā 
56 dalībnieku konkurencē. Labus 
rezultātus uzrādīja saulkrastie-
ši Ainārs Lupiķis - M 21E grupā  

Saulkrastu čempionāts šahā, 
veltīts Latvijas meistaram Jānim 
Kļaviņam, šogad pulcēja 51 dalīb-
nieku no dažādām Latvijas vie-
tām. Par uzvarētāju kļuva Arturs 
Bernotas. Mūsu Jānis Visockis 
izcīnīja 4.  vietu kopvērtējumā 

Labi panākumi 
starptautiskās 
karatē sacensībās

Pirmais no kreisās E. Dūcis.

Jubilejas 
reizē 
dalībnieku 
rekordskaits

Čempionāta labākie. 
Foto: S. Sinkeviča.

Spraigi 
sākusies jaunā 
orientēšanās 
sezona

Uz 1. vietas pjedestāla U. Upītis 
(pirmais no kreisās).

Atlēte A. Gudre.

Saulkrastietei 
godalgota 
vieta Latvijas 
čempionāta 
atlētiskajā 
vingrošanā un labākā seniora balvu. Labākā 

saulkrastieša balva tika Jānim 
Lelim. Saulkrastu čempionāts 
šahā šogad notika jau 10. reizi.15. vieta (85 dalībnieki) un Iri-

ta Puķīte - W 21E grupā 11. vieta  
(43 dalībnieki). 

Dzintra Rēķe
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek 
iesniegti, novērtēti un no Saulkras-
tu novada domes izveidotā projektu 
atbalsta fonda  (turpmāk – Fonds) 
līdzfinansēti projektu iesniegumi 
Saulkrastu novada domes izsludinā-
tajā projektu konkursā. 
2.  Saulkrastu novada dome izveido 
Fondu, kura darbības mērķis ir uzla-
bot dzīves vides kvalitāti Saulkrastu 
novadā, balstoties uz iedzīvotāju ini-
ciatīvu.
3.  Konkursā var pieteikt projektus, 
kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabo-
šanu, sniedz labumu pēc iespējas lie-
lākai sabiedrības daļai un ir publiski 
pieejami.
4. Konkursa prioritātes:
4.1. publisko rekreācijas zonu izveide 
un labiekārtošana;
4.2. publiski pieejamu sporta un spēļu 
laukumu izveide un aprīkojuma uz-
stādīšana;
4.3. jauna pakalpojuma ieviešana (uz-
ņēmējdarbība), darba vietu radīšana;
4.4. citi pasākumi.
5.  Iesniegt projekta iesniegumu, pie-
dalīties projektu konkursā un preten-
dēt uz finansējuma saņemšanu var:
5.1.  nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
(gan esoša, gan izveidota tieši šim 
nolūkam), kurā projektā iesaistīto 
grupas dalībnieku skaits nedrīkst būt 
mazāks par 5 (pieci);
5.2.  nevalstiskā organizācija (NVO) – 
biedrība vai nodibinājums;
5.3. LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 
komersants.
6.  Katrs pretendents var iesniegt 
1 (vienu) projekta iesniegumu.
II. Konkursā pieejamais finansējums
7.  Fonda līdzekļu apjomu, kas novir-
zīti no novada pašvaldības budžeta, 
nosaka Saulkrastu novada dome, ap-
stiprinot kārtējā gada budžetu. Fonda 
līdzekļu apjoms var tikt papildināts ar 
citu juridisko un fizisko personu zie-
dojumiem.
8.  Projektu īstenošanai 2016. gadā 
Attīstības un plānošanas nodaļas bu-
džetā paredzēti 3000  euro. Vienam 
projektam maksimālais pieejamais 
Saulkrastu novada domes atbalsts ir 
750  euro un tas nepārsniedz 90% no 
projekta kopējām izmaksām.
9. Projektā tiek atbalstītas šādas akti-
vitātes:

9.1. materiālu iegāde rotaļu vai sporta 
laukumu izveidei,
9.2. teritorijas labiekārtošana;
9.3. telpu remonts;
9.4. aprīkojuma iegāde;
9.5.  vides objektu iegāde un uzstādī-
šana;
9.6. jauna pakalpojuma ieviešanai;
9.7. citas aktivitātes.
10. Projektam piešķirtais finansējums 
nevar tikt izmantots:
10.1. personāla izmaksu un citu admi-
nistratīvo izdevumu segšanai;
10.2. degvielas izdevumu segšanai;
10.3.  vietējiem un ārvalstu braucie-
niem;
10.4.  pabalstiem un citiem līdzīgiem 
maksājumiem privātpersonām (pie-
mēram, naudas pabalsti, biļetes, dāva-
nas u.tml.);
10.5. datortehnikas un citas biroja vai 
sadzīves tehnikas iegādei;
10.6. projektiem, kas jau tiek īstenoti 
vai ir pabeigti;
10.7. peļņas gūšanai;
10.8.  kredītsaistību un parādu no-
maksai;
10.9. politiskiem, reliģiskiem un mili-
tāriem pasākumiem.
III.  Konkursa izsludināšanas un 
projektu iesniegumu iesniegšanas 
kārtība
11.  Projektu iesniegumu iesniegšanas 
laiku izsludina Saulkrastu novada 
pašvaldības oficiālajā interneta viet-
nē www.saulkrasti.lv un informatī-
vajā izdevumā „Saulkrastu Domes  
Ziņas”.  
12.  Projekta iesniegumu iesniedz 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ie- 
lā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
LV-2160, Klientu apkalpošanas cen-
trā.
13.  Lai piedalītos konkursā projektu 
iesniedzējs iesniedz:
13.1.  projekta iesniegumu (1.  pieli-
kums);
13.1.1.  aizpildīta iesnieguma veidlapa, 
ko parakstījusi par projekta īstenoša-
nu atbildīgā persona (nevalstiskās or-
ganizācijas un komersanta gadījumā 
iesnieguma veidlapu paraksta orga-
nizācijas vadītājs), pievienojot pārējo 
dalībnieku saskaņojuma lapu; 
13.1.2.  gadījumā, ja projekts skar 
daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai piegu-
lošās zemes kopīpašumu – iesniegu-
ma veidlapai pievienota saskaņoju-

Nr. 
p.k.

Kritērijs 0-2 punkti 

1. Projekts atbilst 
Fonda mērķim

2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa 
mērķim un ir detalizēti izklāstīts;
1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa 
mērķim un ir pilnīgi vai daļēji aprakstīts;
Ja projekts neatbilst konkursa mērķim, 
projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina. 

2. Projekta īsteno-
šana ir virzīta uz 
mērķa grupas 
vajadzībām un 
projekta rezultāts 
dos labumu pēc 
iespējas lielākai 
sabiedrības daļai

Realizējamā projekta mērķgrupa un 
labuma guvēji : 
2 punkti – 101 cilvēks un vairāk;
1 punkts – 51 - 100 cilvēki;
0 punkti – 10 - 50 cilvēki.

3. Projektā plānotās 
aktivitātes ir skaidri 
definētas un nodro-
šina rezultātu 
sasniegšanu

2 punkti – detalizēts plānoto aktivitāšu 
apraksts, noteiktas atbildības projekta grupas 
ietvaros, aktivitātes nodrošina projekta rezul-
tātu sasniegšanu;
1 punkts – projekta aktivitātes pilnīgi vai daļēji 
aprakstītas, tikai daļēji sasaistītas ar projekta 
rezultāta sasniegšanu;
0 punkti – aprakstītas projekta aktivitātes 
vāji/daļēji saistītas ar projekta rezultātu 
sasniegšanu.

4. Projektam tiks no-
drošināta ilgtspēja

2 punkti - detalizēti aprakstīts, kā projekta 
grupa nodrošinās projekta ilgtspējību vismaz 
3 gadus;
1 punkts – detalizēti vai daļēji aprakstīts, kā 
projekta grupa nodrošinās projekta ilgtspēju 
vismaz 2 gadus;
0 punkti – projekta grupa var  nodrošināt 
projekta ilgtspēju vismaz 1 gadu.

5. Projekta idejas 
oriģinalitāte

2 punkti – ideja ir oriģināla, Saulkrastu novadā 
nav realizēta;
1 punkts – Saulkrastu novadā realizēta līdzīga 
ideja;
0 punkti – ideja nav oriģināla un atkārtojas 
vairākkārt.

6. Atbilstība izvirzī-
tajām konkursa 
prioritātēm, kas 
minētas nolikuma 
4. punktā

Projekta iesniegums atbilst:
2 punkti – rekreācijas un sabiedrisko zonu 
labiekārtošanai;
1,5 punkti – publiski pieejamu sporta bāzu 
pilnveidošanai;
1 punkts – daudzdzīvokļu namu kopīpašuma 
labiekārtošanai;
0,5 punkti – citiem pasākumiem.

Projektu konkurss Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem
Saulkrastu novada dome izsludina projektu konkursu pašvaldī-
bas finansējuma saņemšanai ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti 
Saulkrastu novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvām. 
 Projekta iesniegumu iesniedz Saulkrastu novada domē, Raiņa  
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Klientu apkalpošanas 
centrā līdz 31. maija plkst. 17.
 Aicinām iepazīties ar konkursa Nolikumu. 
 Pielikumi (projekta pieteikums, atskaites un līguma paraugi) pie-
ejami pašvaldības oficiālajā internetvietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Dome – Projekti.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes 
2016. gada 30. marta sēdē (prot. Nr. 3/2016. 38.§)

NoLiKUMS PAR 
SAULKRASTU NoVADA 
DoMES fiNANSēJUMA 
PiEŠĶiRŠANU No 
PRoJEKTU ATBALSTA 
foNDA 2016. GADAM

ma lapa ar kopīpašniekiem (vismaz  
51% no kopīpašniekiem atbalsta pro-
jekta ideju un tā realizāciju);
13.2. projekta izmaksu tāmi;
13.3. pārējo projekta īstenošanā iesais-
tīto personu apliecinājumu, ka piekrīt 
projekta iesniegumā aprakstītajam un 
apņemas projektu īstenot;
13.4.  citus pielikumus atbilstoši pro-
jekta specifikai (piemēram, teritorijas 
shēma ar objekta novietojumu, ski-
ces, attēli u.tml.).
14.  Projekta iesnieguma un tā pieli-
kumu lapām jābūt sanumurētām un 
caurauklotām.
15.  Projekta iesniegums iesniedzams  
2 (divos) identiskos eksemplāros un 
uz elektroniskā datu nesēja (cd-mat-
rica vai zibatmiņa).
IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisija un vērtēšanas kārtība
16.  Projektu iesniegumu izskatīšanai 
un vērtēšanai tiek iecelta vērtēšanas 
komisija  (turpmāk – Vērtēšanas ko-
misija) 3 (trīs) cilvēku sastāvā, no ku-
riem tiek iecelts Vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājs un sekretārs.
17. Vērtēšanas komisijas sekretārs pār-
bauda iesniegto projektu iesniegumu 
atbilstību konkursa administratīva-
jiem vērtēšanas kritērijiem, atbilsto-
šos nodod izskatīšanai Vērtēšanas 
komisijai. 
18.  Vērtēšanas komisija iepazīstas ar 
saņemtajiem projektu iesniegumiem 
un apmeklē iecerētās projektu reali-
zācijas vietas, tiekoties ar nolikumam 
atbilstošu projektu iesniedzējiem klā-
tienē. 
19.  Projektu iesniegumu pārbaudes 
un izvērtēšanas gaitā konkursa Vēr-
tēšanas komisijas sekretārs var pie-
prasīt no projektu iesniedzējiem pa-
pildinformāciju vai dokumentus, kā 
arī ierosināt veikt izmaiņas projekta 
iesnieguma aprakstā un/vai budžetā 
nolūkā nodrošināt konkursā pieejamā 
finansējuma efektīvu izmantošanu, ja 
par to ir lēmusi Vērtēšanas komisija. 
Pieprasītie materiāli jāiesniedz kon-
kursa organizētājam 5  (piecu) darba 
dienu laikā.  
20. Katrs Vērtēšanas komisijas locek-
lis iesniegtos projektu iesniegumus 
novērtē katru atsevišķi, piešķirot pro-
jektam punktus. Vērtēšanas komisijas 
sekretārs apkopo projektu iesniegu-
mu vērtējumus, sastādot vērtējumu 
protokolu, ko nodod Vērtēšanas ko-
misijas priekšsēdētājam apstiprinā-
šanai. 
21.  Ja vairāki projekta iesniegumi 
saņem vienādu punktu skaitu, bet 
finansējuma trūkuma dēļ tos nav 
iespējams apstiprināt, Vērtēšanas 
komisija vēlreiz pārvērtē vienādi no-
vērtētos projektu iesniegumus un 
lemj, kurš projekta iesniegums tiek 
izvirzīts apstiprināšanai, vai arī pie-
dāvā projektus īstenot ar samazinātu 
finansējumu.
22.  Lēmumi par iesniegto projektu 
apstiprināšanu finansējuma saņem-
šanai vai to noraidīšanu tiek pieņemti 
Vērtēšanas komisijas sēdē 1  (viena) 
mēneša laikā pēc projektu iesniegu-
mu iesniegšanas termiņa beigām.
23.  Projektu iesniedzēji par iesniegtā 
projekta apstiprināšanu vai noraidī-
šanu tiek informēti pa pastu 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanas 
vai noraidīšanas pieņemšanas. 
24.  Informācija par apstiprinātajiem 
projektu iesniegumiem tiek publicēta 
Saulkrastu novada pašvaldības oficiā-
lajā laikrakstā “Saulkrastu Domes Zi-
ņas” un pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv.

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritēriji
25.  Vērtējot iesniegtos iesniegumus, 
tiek izmantoti administratīvie un 
kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji.
26.  Projektu iesniegumu vērtēšanā 
tiek ņemti vērā šādi administratīvie 
kritēriji, kas tiek vērtēti ar atbilst/ne-
atbilst:
26.1. projekta īstenošanas teritorija – 
Saulkrastu novads;
26.2. projekta iesniedzējs – iedzīvotā-
ju grupa vai NVO, vai LR Uzņēmumu 
reģistrā reģistrēts komersants;
26.3. projekta dalībnieku skaits – vis-
maz 5 (pieci) iedzīvotāju grupā;
26.4. pieprasītais līdzfinansējums ne-
pārsniedz 750 euro;
26.5. finansējumu plānots izlietot tikai 
izdevumiem, kas atļauti nolikumā;

26.6. aizpildītas visas sadaļas projekta 
iesnieguma veidlapā;
26.7.  ir saskaņojums ar zemes un/vai 
ēkas īpašnieku (ja attiecināms);
26.8.  ir saskaņojums ar apsaimnie-
kotāju vai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas īpašniekiem (ja attiecināms);
26.9.  ir pievienota saskaņojuma lapa 
ar kopīpašniekiem (vismaz 51%) (ja 
attiecināms);
26.10. ir visi nepieciešamie paraksti;
26.11.  projekta iesniegums iesniegts 
2 (divos) eksemplāros un elektroniskā 
versijā.
27.  Ja projekta iesniegums atbilst vi-
siem 26. punktā minētajiem admi-
nistratīvajiem kritērijiem, tas tiek 
nodots Vērtēšanas komisijai tālākai 
izvērtēšanai pēc specifiskajiem kri- 
tērijiem:

VI.  Apstiprināto projektu īstenoša-
na
28.  Projektu īstenošana jāuzsāk 
1  (viena) mēneša laikā pēc lēmuma 
par projekta apstiprināšanu un jā-
beidz ne vēlāk kā līdz 2016. gada  
1. decembrim.
29.  Projekta īstenotājs pēc projekta 
īstenošanas sagatavo atskaiti par īs-
tenoto projektu un izlietoto finan-
sējumu un iesniedz to Saulkrastu 
novada domē Vērtēšanas komisijai 
izvērtēšanai.
30.  Vērtēšanas komisija 5  (piecu) 
darba dienu laikā izvērtē iesniegtās 
atskaites un lēmumu par to apstip-
rināšanu vai nepieciešamību precizēt 
paziņo projekta īstenotājam.
31. Pēc projekta atskaites apstiprinā-

šanas 10  (desmit) darba dienu laikā 
Saulkrastu novada dome pārskaita 
finansējumu 90% apmērā no izlieto-
tā finanšu apjoma par projektu īste-
nošanu, bet nepārsniedzot projekta 
iesniegumā pieprasīto un apstiprinā-
to finansējumu.
32.  Vērtēšanas komisijas pārstāvji ir 
tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas 
posmā pieprasīt no projektu īsteno-
tājiem papildu informāciju vai do-
kumentus, kā arī apmeklēt projektu 
realizācijas vietas un tikties ar pro-
jektu īstenotājiem, lai iepazītos ar 
projektu attīstību un virzību.

E. Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs
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Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, J. Grabčiks, 
A. Aparjode, S. Ancāne, B. Veide, G. Lā-
čauniece, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. 
Zonbergs, A. Silavnieks.

Par zemes īpašumu apvienošanu, ad-
reses piešķiršanu un likvidēšanu, lie-
tošanas mērķa noteikšanu
1.  Atļaut apvienot nekustamos īpa-
šumus Īves iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
un Īves iela 4, Zvejniekciems, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, vienā 
īpašumā.
2. Noteikt jaunizveidotajai zemes vie-
nībai adresi Īves iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
nosakot dalīto zemes lietošanas mēr- 
ķi - individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme 0,12 ha platībā un zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, 0,3606 ha platībā.
3. Likvidēt adresi Īves iela 4, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.
Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
1.  Mainīt zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 80130010157, 
80130040156, 80130030095, 
80330033082, 80330010296, 
80330011293, 80330021844, 
80330021850, 80330021851, 
80330030436, 80330030438, 
80330033074, 80330033086, 
80330033096 lietošanas mērķi no pub-
liskie ūdeņi uz lietošanas mērķi - fizis-
ko un juridisko personu īpašumā vai 
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.
2.  Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80130010168 lietošanas 
mērķi publiskie ūdeņi, nosakot dalīto 
lietošanas mērķi – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pie-
skaitāma pie kāda cita klasifikācijā no-
rādīta lietošanas mērķa, platība 1,2289 
ha, un zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, platība 0,27 ha.
Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses, nosaukuma piešķir-
šanu un lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt SIA „Merico” izstrādā-
to nekustamā īpašuma „ Jaunbāžas” 
un „Līči 81” Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „6” – 
Jaunbāžu iela, Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, platība 0,14 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „1” – Jaun-
bāžu iela 1, Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi - neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme, platība 0,12 
ha.
4.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „2” – Jaun-
bāžu iela 3, Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi - neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme, platība  
0,13 ha.
5.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „3” – Jaun-
bāžu iela 5, Līči, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi - neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme, platība  
0,13 ha.
6. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz 
tā esošajām ēkām un būvēm, zemes 
ierīcības projektā litera „4” – „Jaunbā-
žas”, Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mērķi -  
individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme, platība 0,28 ha.
7.  Piešķirt nosaukumu zemes gaba-
liem, zemes ierīcības projektā litera 
„5”, litera „7”, litera „9” un zemes vie-
nībai „Lejasbāžas”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, nosakot lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
platība 3,14 ha.
8.  Zemes gabals, zemes ierīcības pro-
jektā litera „8” pēc darījuma noslēgša-
nas pievienojams īpašumam „Līči 81”, 
Līči, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads kā otrā zemes vienība, nosakot 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība, platība 0,69 ha.
Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses, nosaukuma piešķir-
šanu un lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt SIA „A. Lapsas mērniecī-
bas birojs”’ izstrādāto nekustamā īpa-
šuma Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „2” – Amo-
liņu iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – trīs, četru un pie-
cu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 
platība 0,49 ha. Mainīt adresi daudz-
dzīvokļu mājai no Kapteiņu iela 1A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, uz Amoliņu iela 
11, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „1”- Kap-
teiņu iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot 
dalīto lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, platība 3,84 ha, trans-
porta līdzekļu garāžu apbūve, platība 
0,36 ha. 
Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses, nosaukuma piešķir-
šanu un lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt SIA „Apriņķa mērnieks” 
izstrādāto nekustamā īpašuma „Vec-
pāvuļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ie-
rīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā litera „2” – Ozo-
lu iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lie-
tošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, platība 
0,1347 ha.
Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu 
„Astra 4”, Astra, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, un „Astra 3”, Astra, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
zemes ierīcības projektu.
 Atļaut izstrādāt nekustamo īpašu-
mu „Kalni”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, un „Ievkal-
ni”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
 Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Zaļāmuiža”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
 Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Liepiņas”, Zvejniekciems, Saul-
krastu pagasts, Saulkrastu novads, ze-
mes ierīcības projektu zemes vienībai.
Par zemes gabala nodošanu nomā
Iznomāt bez apbūves tiesībām uz  
5 (pieciem) gadiem Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma 
Raiņa iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80130020377, platība 
0,1262 ha, daļu ar mērķi izvietot vieg-
las konstrukcijas (bez pamatiem) va-
ļēju un/vai slēgtu koka konstrukciju 
terasi/-es, kas pielāgojama kā vasaras 
kafejnīca, teritorijas labiekārtošanai 

un uzturēšanai. Iznomājamā platība 
zemes nomas līgumā precizējama, iz-
skatot pretendenta iesniegtās skices. 
Noteikt pieteikuma iesniegšanas ter-
miņu līdz 2016.  gada 12.  aprīlim (ie-
skaitot).
 Iznomāt ar apbūves tiesībām 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
deroša zemes īpašuma Raiņa iela 18, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļu 
0,1325 ha platībā ar mērķi – izstāžu 
telpu, kafejnīcas būvniecība Saulkras-
tu novada vēstures popularizēšanai, 
tematisku ekspozīciju veidošanai, 
fotoizstāžu un semināru organizēša-
nai. Noteikt pieteikuma iesniegšanas 
termiņu līdz 2016. gada 12. aprīlim (ie-
skaitot).
Par pievienošanos SIA „ZAAO” inicia-
tīvai „Cilvēkam un videi”
Pievienoties SIA „ZAAO”, reģ.  Nr. 
44103015509, organizētajai iniciatīvai 
„Cilvēkam un videi”.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015.  gada 28.  oktobra saistošos no-
teikumus Nr.  SN 24/2015 “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.  gada 
25.  septembra saistošajos noteiku-
mos Nr.  15 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā””.
Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1. martu 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
personai 107,00 euro (viens simts sep-
tiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, ka 
viņas dēls apmeklē bērnu attīstības 
centru „Pūces skola”.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes saisto-
šos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par paš-
valdības kompensācijas izmaksu vecā-
kiem vai personām, kas realizē aizgā-
dību, kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei””.
 Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Par licenču un 
licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem takso-
metriem un maksimālo braukšanas 
maksas (tarifu) noteikšanu”.
 Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015.  gada 
30. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības node-
vām Saulkrastu novadā””.
Par sadarbības līguma noslēgšanu 
ar Aizsardzības ministrijas padotībā 
esošo Jaunsardzes un informācijas 
centru
Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas pa-
dotībā esošo Jaunsardzes un informā-
cijas centru sadarbības līgumu.
Par Jaunatnes politikas stratēģijas 
2016. - 2023. gadam izstrādi*
1.  Izstrādāt Saulkrastu novada Jau-
natnes politikas stratēģiju 2016. -  
2023. gadam.
2. Noteikt Attīstības un plānošanas no-
daļas projektu vadītāju Anitu Līci par 
atbildīgo personu – jaunatnes lietu ko-
ordinatoru Saulkrastu novada pašval-
dībā saziņai ar valsts un jau esošajām 
jauniešu institūcijām, kā arī jautājumu 
risināšanai par iespējamo Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu finansējuma 
piesaisti ar jaunatni saistītiem jautā-
jumiem.
3. Izveidot darba grupu Saulkrastu 
novada Jaunatnes politikas stratē-
ģijas izstrādei, tās sastāvā iekļaujot: 
Normunds Līcis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks, dar-
ba grupas vadītājs; Ainārs Liepiņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības aģen-
tūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” pieaugušo izglītības koordina-
tors-projektu speciālists; Vaira Cīrule, 

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja; Ingūna Feldmane, Bērnu un 
jauniešu dienas centra “Saulespuķe” 
vadītāja; Vizma Stūrmane, Saulkrastu 
bibliotēkas vadītāja; Solveiga Tiļuga, 
Attīstības un plānošanas nodaļas va-
dītāja; Anita Līce, Attīstības un plā-
nošanas nodaļas projektu vadītāja; 
Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidus-
skolas Sociālā pedagoģe; Kārlis Taube, 
Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu 
līdzpārvaldes loceklis; Paula Dalbiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu 
līdzpārvaldes locekle; Linda Lapiņa, 
Saulkrastu vidusskolas direktores 
vietniece audzināšanas jomā; Liene 
Riekstiņa, Saulkrastu vidusskolas Lat-
vijas un pasaules vēstures un sociālo 
zinību skolotāja; Veronika Solovjova, 
Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mēri-
ja - mērs; Kristiāna Lauska, Saulkras-
tu vidusskolas Skolēnu mērija - mēra 
vietniece; Rinalds Seržants, Saulkras-
tu vidusskolas Skolēnu mērija; Anete 
Kalniņa, Zvejniekciema vidusskolas 
absolvente, Latvijas Universitātes Ju-
ridiskās fakultātes 1. kursa studente; 
Santa Kliedere, Rīgas Valsts 3. ģimnāzi-
jas 11. kl. skolniece, Saulkrastu pilsētas 
iedzīvotāja, pieredze Eiropas jauniešu 
parlamentā; Dāvis Vītols, Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas 10.  kl. skolnieks, Zvej-
niekciema iedzīvotājs, skolēnu mācību 
uzņēmuma direktors.
Par izdevumiem Saulkrastu novada 
domes budžetā 2016. gadā
Piešķirt 125,00 euro no līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem Lietvedības 
un personāla nodaļas budžeta ekono-
miskās klasifikācijas kodā 7245 (Paš-
valdības atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemtajiem valsts 
budžeta mērķdotācijām), lai atmak-
sātu neizlietotās dotācijas daļu par 
Saulkrastu novada Valsts un pašvaldī-
bas vienotā klienta centra izveidi un 
uzturēšanu.
Par papildu finansiālu atbalstu vecā-
kiem, kuru bērniem nav vietas paš-
valdības bērnudārzā 
Piešķirt papildu 22 297,00 euro no lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 
lai atmaksātu Saulkrastu novada paš-
valdības kompensāciju vecākiem vai 
personām, kuras realizē aizgādību, ja 
pirmsskolas vecuma bērns netiek no-
drošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē, kas īste-
no pirmsskolas izglītības programmu, 
kas palielināsies ar 2016. gada 1. jūniju.
Par nolikuma par Saulkrastu novada 
domes finansējuma piešķiršanu no 
projekta atbalsta fonda 2016. gadam 
apstiprināšanu**
Apstiprināt Nolikumu  par Saulkrastu 
novada domes finansējuma piešķirša-
nu no projekta atbalsta fonda 2016. ga-
dam.
1. Izveidot projekta iesniegumu vērtē-
šanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – domes 
priekšsēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis,
komisijas loceklis – pašvaldības izpild-
direktors Andrejs Arnis,
komisijas sekretāre – ainavu arhitekte 
Laura Vilcāne.
2.  Projektu iesniegšanas termiņu no-
teikt līdz 2016. gada 31. maijam.
Par Satiksmes ministrijas pārstāvja 
iekļaušanu Skultes ostas valdē
1. Izslēgt no Skultes ostas valdes sastā-
va Satiksmes ministrijas pārstāvi Andri 
Juršānu.
2.  Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā 
Satiksmes ministrijas pārstāvi Lauri 
Kanderi, Satiksmes ministrijas Juri-
diskā departamenta vietnieku, Valsts 
kapitāla daļu pārvaldes un publisko 
līgumu nodaļas vadītāju. 
Par grozījumu izdarīšanu 2015. gada 
28. augusta deleģēšanas līgumā  
Nr. 5.1/487
Apstiprināt un noslēgt vienošanos par 

grozījumiem 2015. gada 28. augusta 
deleģēšanas līgumā Nr. 5.1/487 .
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar 
fondu „1836”
Piedalīties fonda „1836” vadītā projekta 
„Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” plāno-
tajās aktivitātēs.
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar fondu 
„1836” 
2.  Paredzēt fondam „1836” finansē-
jumu 3000 euro projekta „Aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju” līdzfinansēša-
nai. Finansējumu samaksāt trijās da- 
ļās – 1000 euro katru gadu, sākot ar 
2016. gadu, līdz 2018. gadam. 
Par dalību INTERREG V-A Igauni - 
jas-Latvijas pārrobežu sadarbības 
pro grammas projektu ideju konkur-
sā
Pieteikt projekta „4 seasons long dis-
tance pathalongthe Baltic Sea coast” 
pieteikumu sadarbībā ar Carnikavas, 
Limbažu, Salacgrīvas novadu un Hē-
demēstes, Audru, Tahkurannas un 
Tostamā pašvaldībām no Igaunijas IN-
TERREG V-A Igaunijas – Latvijas pār-
robežu sadarbības programmas pro-
jektu ideju konkursā, nosakot projekta 
kopējās plānotās izmaksas 421 350 euro 
apmērā, Saulkrastu novada projekta 
daļas plānotās izmaksas - 52 669 euro.
Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25% apmērā 9 personām 
un 50% apmērā 3 personām no aprē-
ķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpašumu.
Par dalību INTERREG EUROPE 
programmas apstiprinātajā projektā 
„CHRISTA”
Piedalīties INTERREG EUROPE fi-
nansētā projekta „CHRISTA” (Culture 
and Heritage for Responsible, Innova-
tive and Sustainable Tourism Actions) 
īstenošanā sadarbībā ar Vidzemes Tū-
risma asociāciju, nosakot Saulkrastu 
pašvaldības projekta daļu 15 000 euro 
apmērā, no kuriem 85% jeb 12 750 euro 
tiks apmaksāti no INTERREG EURO-
PE finanšu atbalsta. 
Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fon-
da izsludinātajā atklātajā projektu 
konkursā
1.  Pieteikt projektu Valsts Kultūrka-
pitāla fonda izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā finansējuma sa-
ņemšanai aktivitātē “Mūzikas un de-
jas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” par kopē-
jo summu 11 450 euro.
2.  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei uzdot saga-
tavot projekta pieteikumu un pilnva-
rot iesniegt projektu. 

* pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās N. Lī-
cis.
** N. Līcis lēmuma pieņemšanā nepie-
dalās.

Visos pārējos - lēmums vienbalsīgs.

E. Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes 
lēmumi. Sēdes audioieraksts pieejams 
sadaļas Dome apakšsadaļā Domes 
sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 27. aprīlī, plkst. 15 Saul-
krastu novada domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 30. marta sēdes Nr. 3 lēmumi
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Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldī
bām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 25. septembra saistošajos notei-
kumos Nr. 15 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā” (turpmāk - Notei-
kumi) šādus grozījumus: 
1.  Svītrot Noteikumu 3. punktā vārdu 
“tām” un vārdus “un šī persona dzīvo 
Saulkrastu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā deklarētajā dzī-
vesvietā”.
2. Aizstāt Noteikumu 4. punktā skaitli 
“28,46” ar skaitli “30,00”.
3.  Papildināt Noteikumu 5. punktu 
aiz vārda “dienestā” ar teikuma daļu 
“(turpmāk - Dienests)”.
4.  Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus 
“Saulkrastu sociālais dienests” ar vārdu 
“Dienests” attiecīgajā locījumā.
5.  Izteikt Noteikumu III.nodaļas no-
saukumu šādā redakcijā “III. Ēdināša-
nas maksas atvieglojumi sākumskolas 
izglītības iestādē un daudzbērnu ģime-
ņu bērniem”.
6. Svītrot Noteikumu 7. punktā teiku-
ma daļu “un kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Saulkrastu novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā”.
7. Papildināt Noteikumus ar 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4 un 9.5 punktu šādā redakcijā: 
“9.1 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
kuri nesaņem valsts apmaksātās brīv-
pusdienas un kuri mācās Saulkrastu 
novada izglītības iestādēs, ir tiesības 
pieprasīt brīvpusdienas uz vienu mā-
cību gadu.
9.2 Lai saņemtu 9.1 punktā noteiktās 
brīvpusdienas, vienam no daudzbērnu 

ģimenes vecākiem jāiesniedz iesnie-
gums Dienestā līdz 1.septembrim. 
9.3 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri 
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, 
ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas.
9.4 Lai saņemtu 9.3 punktā noteiktās 
brīvpusdienas, viens no daudzbērnu 
ģimenes vecākiem iesniedz iesniegu-
mu Dienestā līdz 31.decembrim. Brīv-
pusdienas piešķir uz vienu gadu.
9.5 Brīvpusdienas piešķir ar Dienesta 
lēmumu.”
8. Papildināt Noteikumus aiz 9.5 pun-
kta ar jaunu Nodaļas nosaukumu šādā 
redakcijā “III.1 Braukšanas maksas at-
vieglojumi”.
9.  Svītrot Noteikumu 14. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma” un aizstāt 
skaitli “42,69” ar skaitli “45,00”.
10. Svītrot Noteikumu 15. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma”.
11. Svītrot Noteikumu 16. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma” un teikuma 
daļu “, ja lēmumu par politiski repre-
sētās personas statusa piešķiršanu nav 
pieņēmusi Saulkrastu novada dome”.
12.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
16.1 punktu šādā redakcijā: 
“16.1 Atkārtoti 16. punktā noteiktajā 
kārtībā iesniegumu iesniegt nav ne-
pieciešams, ja netiek mainīts bankas 
konta numurs.”.
13.  Aizstāt Noteikumu 17.1. apakš-
punktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”.
14.  Aizstāt Noteikumu 17.2. apakš-
punktā skaitli “284,57” ar skaitli “290”.

E. Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu 
un 23. punktu, 43. panta trešo daļu, 
Vispārējās izglītības likuma 21. pantu, 
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011. 
gada 28. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensā-
cijas izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns ne-
tiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” (turpmāk - Noteikumi) šādus 
grozījumus:
1. Izteikt norādi uz Noteikumu izdoša-

nas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. 
panta 24. daļu”.
2.  Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā:
“3. 2016. gadā kompensācijas apmērs 
par Privātās iestādes pakalpojumu sa-
ņemšanu vienam bērnam ir 249 (divi 
simti četrdesmit deviņi) euro (1.  pie-
likums) un tas ir vienāds ar vidējām 
izmaksām vienam bērnam Saulkrastu 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs.”.
3. Aizstāt Noteikumu tekstā skaitli un 
vārdu „1. pielikums” ar skaitli un vārdu 

„2. pielikums”.
4. Aizstāt Noteikumu tekstā skaitli un 
vārdu „2.  pielikums” (attiecīgā locīju-
mā) ar skaitli un vārdu „3. pielikums” 
(attiecīgā locījumā).
5. Papildināt Noteikumus ar 1. pieliku-
mu šādā redakcijā:
1. pielikums
Saulkrastu novada domes 
2011.  gada 28.  decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 15 
„Par pašvaldības kompensācijas iz-
maksu vecākiem vai personām, kas 
realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu nova-
da pašvaldības izglītības iestādē pirms-
skolas izglītības programmas apguvei”

Nosaukums Nr. Pakalpojums
EKK 
kods

Izmaksas  
uz 1 bērnu 

mēnesī (euro)

1. Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju 
no valsts budžeta)

1100 143

2. Darba devēja 
VSAOI

2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 
un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200 35

3. Komandējumi un 
darba braucieni

3.1. Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņe-
mot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100 0

4. Pakalpojumu samaksa 2200 57

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0

 4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 15

 4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi

2230 2

 4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 
ceļu kapitālo remontu)

2240 39

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

 4.6. Īres un nomas maksa 2260 0

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
pamatkapitāla veidošanā 

2300 8

 5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340 0

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 3

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izde-
vumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360 1

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību lī-
dzekļu iegādei)

2370 1

6. Izdevumi periodi-
kas iegādi

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7. Pamatlīdzekļu 
nolietojums

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojumus, ko ap-
rēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites 
kārtību, un ko dala ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts un 43. panta trešā daļa, Izglītības li-
kuma 17. panta 2.1 daļa, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi 
par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidē-
jām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikts kompensācijas apmērs vienam bērnam par privātās pirms-
skolas izglītības iestādes pakalpojumu saņemšanu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidē-
jām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Papildus projektā ir veikti atsevišķi redakcionāli grozījumi.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi ietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Saulkrastu novada 
dome.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu pašvaldību domes var pieņemt saistošos notei-
kumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Lai paplašinātu sociālās palīdzības saņēmēju loku un 
sniegtu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, Saulkrastu 
novada dome izstrādājusi saistošos noteikumus, kas 
paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus daudzbērnu 
ģimeņu bērniem.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski re-
presētas personas, par kurām lēmumu nav pieņēmusi 
Saulkrastu novada dome, bet kuru deklarētā dzīvesvie-
ta ir Saulkrastu novadā, saņem materiālo palīdzību.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas maksas atvieg-
lojumus 100% apmērā bērniem, kas iegūst pamatiz-
glītību sākumskolā (neatkarīgi no dzīvesvietas) un arī 
daudzbērnu ģimeņu bērniem (tai skaitā bērnu ēdinā-
šanu pirmsskolas izglītības iestādē).
Grozījumi arī nosaka kārtību, kādā politiski represētas 
personas, par kurām lēmumu nav pieņēmusi Saulkras-
tu novada dome, bet kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Saulkrastu novadā, saņem materiālo palīdzību.
Papildus nedaudz palielināti materiālās palīdzības ap-
mēri.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības ies-
tāde „Saulkrastu sociālais dienests”.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN3/2016
Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 24. februāra sēdē (prot. Nr. 2/2016, 17.§)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”

Kompensācijas detalizēts sadalījums pa izdevumu pozīcijām

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
PASKAiDRoJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada domes 28.10.2015. 
saistošo noteikumu Nr. SN 24/2015 “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
PASKAiDRoJUMA RAKSTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 24/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 28. oktobra 
sēdē (prot. Nr. 16/2015, 11.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. janvāra 
sēdē (prot. Nr. 1/2016, 8.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta 
sēdē (prot. Nr. 3/2016, 23.§)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”



Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  
Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 
Tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.

Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž domes viedokli.

Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv sadaļā  
Saulkrastu Domes Ziņas.

Pasākumu kalendārs
12      Saulkrastu Domes Ziņas

2016. gada 12. aprīlis

Martā  
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Bruno Miķelis Mušperts
Estere Veidenberga
Hanna Patrīcija Paidere
Elizabete Paula Paidere
Ulrika Krūkle
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Leontīnu Birsku
Jadvigu Sereginu
Nildu Salmani
Aleksandru Skrimu
Jāni Volkolākovu
Dzidru Garneli
Vizmu Valeriju Ozoliņu
Induli Rudzīti
Ilzi Zīversi
Anastasiju Dobrovoļsku
Zaigu Jansoni
Lolitu Meržvinsku
Rutu Nolli
Regīnu Pastarnakovu
Mārtiņu Tidriķi
Viju Vērmani
Veroniku Zvaigzni
Jāni Dalderi
Rutu Kokinu
Juri Sproģi
Agafiju Beļikovu
Astrīdu Bērziņu
Eiženu Kareli

Saulkrastu novada 
dome izsaka 
līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Anna Jostsone
13.12.1920. – 03.03.2016.
Dzidra Alķe
19.08.1939. – 20.03.2016.
Zenta Lao
04.07.1916. – 22.03.2016.
Vija Dzintra Meržejevska
25.09.1936. – 26.03.2016.

Līdz 5. maijam Saulkrastu do-
mes zālē apskatāma mākslinieces 
Ievas Muzikantes gleznu ekspo-
zīcija „Latvija - gadalaiki”. Izstādi 
iespējams aplūkot domes darba 
laikā. 

Ievas Muzikantes darbu cikls 
„Latvija – gadalaiki”
 Ieva Muzikante ir profesi-
onāla māksliniece, Latvijas Māk-
slinieku savienības biedre, kura 
savu izglītību ieguvusi Latvijas 
Mākslas akadēmijā 1990. gadā, 
absolvējot Tēlniecības nodaļu, 
turpat 2013. gada jūnijā glezniecī-
bas maģistrantūru pie prof. Alek-
seja Naumova un Kaspara Zariņa, 
pašlaik turpina mācības Latvijas 
Mākslas akadēmijas doktorantū-
rā. 
 Gleznu ciklā „Latvija – gada-
laiki” apskatāmas 8 gleznas, kas 
tapušas eļļas tehnikā uz audekla. 
Īpaša uzmanība veltīta krāsu un 
laukumu attiecībām, neierasta-
jam kompozīcijas traktējumam 
un līnijas ritmam, kā arī dziļi per-
soniskam krāsu simbolismam un 
asociācijām vienojot gadalaikus 
ar attiecīgo cilvēka mūža posmu 
traktējumu gleznās. Kompozīci-
jas fragmentārisms un portretu 
daudzkārtējs palielinājums savīts 
ar vienojošu elementu - saules-
brillēm. Tematiski gleznas saista 
Latvija, cilvēka mūžs, ainava un 
gada cikls. Ainavās atspoguļoti 
Latvijai raksturīgie četri gadalai-
ki: pavasaris, vasara, rudens un 
ziema. 

13. aprīlī 14.00 kultūras namā 
”Zvejniekciems” izrāde bērniem 
“Baltais lācis - superzvaigzne”.
 Baltais lācis ir nolēmis kļūt par 
SUPERZVAIGZNI… Tikai viņš 
nezina, kā to izdarīt! Kad palīgā 
Lācim ierodas talantu meklētāja 
TV dīva Pele, sākas īsts šovs… Šī 
ir jautra komēdija bērniem, kurā 
izrādes varoņi Baltais lācis un 
Pele aktīvi sadarbojas ar bērniem, 
ļaujot tiem interaktīvi iesaistīties 
izrādē un palīdzēt Baltajam Lā-
cim kļūt par SUPERZVAIGZNI.
 Režisors: Armands Ekštets 
Izrādē piedalās aktieri: Baltais 
lācis – Armands Ekštets; Pele – 
Gerda Dinsberga/Inta Bankoviča 
Izrādes garums: 1 h. Žanrs - jaut-
ra izrāde bērniem un vecākiem. 
Izrādes mērķauditorija - bērni 
pirmsskolas un sākumskolas ve-
cumā.
 Ieejas biļetes iepriekšpārdo-
šanā k/n “Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie ad-

ministratoriem, sākot ar 16. mar-
tu. Ieejas maksa 2 EUR.

15. aprīlī 18.00 kultūras nama 
„Zvejniekciems” mazajā zālē no-
vadpētniecības izstādes „No vec-
māmiņas pūralādes” atklāšana. 
Izstādē apskatāmi Saulkrastu no-
vada iedzīvotāju dāvinājumi un 
privāto kolekciju paraugi – izšu-
vumi, adījumi, apģērbi, apavi, kā 
arī šujmašīnas un citi rokdarbnie-
ku rīki, kas tapuši un ir izmanto-
ti līdz 20. gs. 70. gadiem. Izstāde 
skatāma līdz 30. aprīlim. 

16.aprīlī no 12.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” mazo vo-
kālistu konkurss „Saulkrastu cī-
rulītis 2016” Konkursā piedalās 
mazie dziedātāji līdz 6 gadu ve-
cumam.

17. aprīlī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Viktors Kozli-
tins akustiskā koncertā „Kino-
dziesmas”.
 Biļešu iepriekšpārdošana k/n 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administrato-
riem. Ieejas biļetes 3 - 4 EUR. 
 Viktors Kozlitins dzimis 
1957.  gadā Urālos, Čeļabins-
kas apgabalā. Viņš dzied kopš 
bērnības. Pats dziedātājs saka: 
„Uz skatuves es jūtos ļoti brīvi, 
dziedāšana vienmēr man sagā-
dājusi milzīgu gandarījumu!” 
1976. gadā liktenis Viktoru atve-
da uz Liepāju, jo tieši tur pagāja 
V. Kozlitina trīs dienesta gadi. 
Tur viņš spēlēja saksofonu ar-
mijas orķestrī. Pēc dienesta viņš 
pabeidza J. Mediņa mūzikas kole-
džu, V. Zilpaušas vokālo klasi. Pēc 
koledžas 7 gadi aizritēja Latvijas 
Nacionālās operas korī un tikai 
20. gs. 90. gados V. Kozlitins uz-
sāka solokarjeru. 
 Mākslinieks viesojās Saulkras-
tos 2015. gada pavasarī ar sirsnī-
gu koncertu „Krievu romances”, 
tādēļ daudziem tā būs patīkama 
atkalredzēšanās ar V. Kozlitinu.

20. aprīlī 11.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Pierīgas pirms-
skolas izglītības iestāžu bērnu 
deju kolektīvu koncerts – sadan-
cošanās „Aprīļa pilieniņi”. Ieeja 
koncertā brīva. 

23. aprīlī 10.00 aicinām uz tal-
ku Saulkrastu estrādes parkā ik-
vienu, un jo īpaši māksliniecisko 
kolektīvu dalībniekus! 

23. aprīlī 15.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” gadskārtējā lī-
nijdeju grupu sadancošanās 
„Pa varavīksnes tiltu”. Koncer-
tā piedalās līnijdeju grupas no 
Ādažiem, Raganas, Pabažiem, 
Siguldas, Valmieras un, protams, 
mājnieces – līnijdeju grupa “Sun-
beach”. Ieeja koncertā brīva.

3. maijā, sagaidot Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjauno-
šanas gadadienu, gadskārtējā 
orientēšanās spēle “Neierasts 
skats uz ierastām vietām”. Šajā 
dienā aicinām visus izkustēties 

un kājām vai ar auto apceļot 
Saulkrastu novadu, lai ieraudzītu 
šķietami ierastas vietas no neie-
rasta skatpunkta. 
16.00 Saules laukumā uz spē-
li aicinām pulcēties ģimenes ar 
vismazākajām atvasītēm, jo šo-
reiz piedāvājam īpašu maršrutu 
mazuļiem ratos un viņu pavado-
ņiem, kā arī maršrutu kājāmgājē-
jiem (reģistrācija Saules laukumā 
no 15.30).
22.00 Saules laukumā - starts 
pieaugušajiem un drosmīgajiem 
nakts gājējiem un nakts braucē-
jiem (reģistrācija Saules laukumā 
no 21.00).
 Ikvienam orientieristam ne-
pieciešams arī atbilstošs ekipē-
jums – gaismas lukturītis, at-
starotāji vai atstarojošās vestes, 
ērti apavi un labs noskaņojums. 
Autobraucējus lūdzam atkārtot 
satiksmes noteikumus un parū-
pēties par auto tehnisko stāvokli! 
 Pēc spēles – muzikāls svētku 
sveiciens no postfolkloras grupas 
“IĻĢI”!

4. maijā Baltā galdauta svētki
Viens no valsts simtgades liel-
notikumiem būs Baltā galdauta 
svētki, kas veltīti 4.  maija Neat-
karības deklarācijai – neatkarības 
atgūšanas emocionāli augstāka-
jam punktam, simboliskam brī-
dim, kad tika atjaunots Latvijas 
valstiskums un bez kura nenotik-
tu arī Latvijas simtgades svinības. 
 “Ar Baltā galdauta svētkiem 
vēlamies iedibināt jaunu tradīci-
ju Latvijas valstiskuma svinīgai 
atzīmēšanai kopā ar pašiem tu-
vākajiem – ģimenēs un kaimi-
ņu kopienā, tiekoties pie skaisti 
klāta galda ar baltu galdautu un 
tādējādi veicinot piederības izjū-
tu savai apkaimei un valstij, kā to 
darījuši mūsu senči. Tas būs kā 
skaists svinību simbols,” tā par 
jauno ieceri saka kultūras minis-
tre Dace Melbārde. 
 Mēs zinām, ka arī Saulkras-
tu novadā dzīvo jauki un saticī-
gi ļaudis, tādēļ aicinām jūs līdz 
29. aprīlim pieteikt savu Baltā 
galdauta svinību vietu – kur (vie-
ta, laiks) esat nolēmuši svinēt un 
kādi ļaudis būs aicināti pie jūsu 
galda! Saulkrastu novada PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” radošā komanda labprāt 
iepazīsies ar jūsu svinību pieredzi 
un tencinās šīs tradīcijas aizsācē-
jus Saulkrastu novadā! 
 Aicināti pieteikties gan dar-
ba kolektīvi, mākslinieciskie un 
sporta kolektīvi, gan domubiedru 
grupas, gan kaimiņu kopienas! 
Lūgums sūtīt e-pastu uz adre-
si knz@saulkrasti.lv vai zvanīt 
pa tālruni 67954179, kā arī pie-
teikties personīgi līdz 1. mai-
jam Saulkrastos, Atpūtas ielā 1b 
(darbdienās 9.00 – 17.00).

8. maijā 12.00 kultūras namā 
“Zvejnekciems” koncerts Mātes 
dienā “Tev, māmiņ!”. Koncertā 
piedalās vismazākie Saulkrastu 
dejotāji un dziedātāji. Ieeja kon-
certā brīva. Ņemsim līdzi ziediņu 
savai māmiņai!

8. maijā 18.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu ama-
tierteātris “Vīri ģērbjas” aicina 
uz pirmizrādi – komēdiju 3 daļās 
“Septiņas vecmeitas” (pēc Tijas 
Bangas lugas motīviem). Lomās: 
Selga Osīte, Diāna Āboliņa, Sani-
ta Krauze, Inese Petrošina, Paula 
Dalbiņa, Līga Vilcāne, Ieva Štein-
berga, Jānis Karps un Jānis Dauk-
ša. Režisore Vija Skudra. Ieeja 
brīva. Luga stāsta par septiņām 
vientuļām sievietēm, kuras par 
dzīves mērķi izvirza īrnieka, glez-
notāja Pūpēdīša izprecināšanu. Ko 
par to domā pats Pūpēdītis, ko iz-
redzētā līgava, par to stāsta izrāde. 

14. maijā 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” jauktā kora 
“Bangotne” 65 gadu jubilejas sa-
rīkojums.

15. maijā 15.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” mūsdienu deju 
grupa “Fractus” aicina visus bi-
jušos un esošos dejotājus, viņu 
vecākus un draugus, lai kopā 
nosvinētu deju grupas jubileju 
un atskatītos uz 2015./2016. gada 
dejas sezonu.

SPoRTA AfiŠA
13. aprīlī 17.00 - 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava-
saris”, Dūņezers (marķējums  no 
Ainažu šosejas).
16. aprīlī 11.00 basketbola 
diena sporta centrā. Programmā 
basketbola zibensturnīrs, “slam 
dunk” un tālmetienu konkursi, 
ka arī “Buildimpeks” loterijas 100 
eiro vērtās dāvanu kartes ieguvēja 
noskaidrošana.
17. aprīlī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te-
nisā, 4. posms.
20. aprīlī 17.00 - 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pa-
vasaris”, Garezeri (stāvlaukums 
Lilastē pie jūras).
22. aprīlī 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 4. posms.
24. aprīlī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
4. posms
27. aprīlī 17.00 - 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava-
saris”, Ummis, kartes dienvidi.
30. aprīlī 11.00 picērijā “Bun-
dulis” Saulkrastu čempionāts zo-
lītē, 4. posms.
30. aprīlī no 10.00 Saulkras-
tu sporta centrā (dāmas) un 
Zvejniekciema vidusskolā (kun-
gi) volejbola veterānu turnīrs 
“Saulkrasti 2016”. 
4. maijā 17.00 - 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava-
saris”, Bādciema karte (dienvidu 
daļa Bādciemā).
7. maijā 11.00 Saulkrastu skrē-
jiens maršrutā Baltā kāpa – stāv-
laukums Vidrižu ielas galā.

SENioRU AKTiViTāTES
3. maijā 13.00 ikmēneša tik-
šanās ar grāmatu izdevēju un 
ceļotāju Anitu Mellupi „Kā dzīvo 
latvieši Tobago”. Plānojam eks-
kursiju 19. - 20. jūlijā uz Lietuvas 
Venēciju. Tālr. 26437766.

http://www.saulkrasti.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv

