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Saulkrastu novada pašvaldības policija 
aicina pieteikties uz vakanto amatu
inspektors/-e 
Amata pienākumi:
l pārzināt administratīvo lietu lietvedību,
l saistošajos noteikumos noteikto prasību ievērošanas 
 kontrole,
l iesniegumu izskatīšana.
Prasības pretendentiem:
l atbilstība likuma „Par policiju” 21. pantam,
l pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu 
 pārzināšana, 
l valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
l labas prasmes darbā ar datoru,
l autovadītāja apliecība (B kategorija),
l vēlama atpūtas kuģu vadītāja apliecība.
Piedāvajam:
l sociālās garantijas,
l veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
l darba algu 553,66 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un 
 uzturdevas kompensāciju 145 EUR mēnesī.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „inspektors” sūtīt uz e-pastu 
andris.buce@saulkrasti.lv vai pasta adresi: Saulkrastu pašvaldī-
bas policija, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 
līdz 19. aprīlim.
 Tuvāka informācija pa tālr.: 25685418, 67142512.

25. aprīlī – Lielās talkas dienā - 
aicinām visus talkotgribētājus 
uz kāpu stiprināšanas talku 
posmā starp Inčupi un 
Pēterupi. Talkas sākums  
plkst. 10, pulcēšanās pie 
Saulkrastu novada domes 
ēkas.

Talkas laikā notiks kāpu nogāžu 
stiprināšanai izveidoto sētiņu at-
jaunošana, tiks veidoti kārklu vai-
nagi un kārklu pinumi priekškā-
pu stiprināšanai un pasargāšanai 
no vētru ietekmes. Tāpat plānota 
apkārtnē esošo pastaigu taku sa-
kopšana. 
 Kāpu stiprināšana tiek veikta, 
lai pasargātu tās no vētru sekām, 

Notiks kāpu 
stiprināšanas talka

Saulkrastu novada dome aicina 
zemesgabalu un ēku īpašniekus 
un nomniekus rast iespēju sakopt 
savu zemesgabalu un tam piegu-
ļošo 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. 

Aicina sakopt 
privātīpašumu 
teritoriju

tostarp krasta noskalojumiem, lai 
ainaviskā Saulkrastu piekrastes 
apkārtne arī turpmāk priecētu ap-
meklētājus tās pašreizējā izskatā.
 Pēc talkas visi čaklie talcinieki 
aicināti uz pusdienām laukumā 

Saulkrastu novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldībai piederošus nekusta-
mos īpašumus:
1) dzīvokļa īpašumu Alfrēda Kalni-
ņa iela 26-2, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kadastra Nr. 8013 900 
0645, kas sastāv no dzīvokļa ar 
platība 42,7 m2 un 4270/11730 kop-
īpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
nosacītā cena - 6300,00 EUR, no-
drošinājuma nauda - 630,00 EUR;
2)  dzīvokļa īpašumu Alfrēda 
Kalniņa iela 26-3, Saulkrasti, 

Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
8013 900 0725, kas sastāv no 
dzīvokļa ar platība 20,4 m2 un 
2040/11730 kopīpašuma domā-
jamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, nosacītā cena -  
4500,00 EUR, nodrošinājuma 
nauda - 450,00 EUR.
 Objektu izsoles notiks 2015. 
ga da 22. maijā plkst. 10 un 11 
Saulkrastu novada domes 2. stā-
va zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. 
 Dalībnieku reģistrācija Saul-
krastu novada domes 107. kabine-

tā domes darba laikā, sākot no nā-
kamās darbdienas no paziņojuma 
publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” 
līdz 2015. gada 22. maija plkst. 9. 
 Nodrošinājuma naudu iemak-
sāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr.  90000068680, bankas kontā 
Nr. LV78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. 
 Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domē 102. ka-
binetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, darba laikā.

12. martā publisko un 
privāto partnerattiecī-
bu biedrības „Sernikon” 
kopsapulcē tika ievēlēta 
biedrības jaunā valde un 
padome. Turpmāk valdē darbosies 
valdes priekšsēdētāja Zane Ser-
žante un valdes locekle Anita Līce, 
savukārt biedrības padomi vadīs 
līdzšinējais valdes priekšsēdētājs 
Edgars Pudzis. 
 Kā valdes locekle aicinu 
Saulkrastu esošos un topošos uz-
ņēmējus, zvejniecības pārstāvjus, 
biedrības iesaistīties jaunās stra-

tēģijas izstrādē. Izstrādes 
laikā tiks rīkoti seminā-
ri/diskusijas, kur kopī-
gi meklēsim un liksim 
kopā tās ieceres, ar kuru 

palīdzību varēsiet īstenot savus 
projektus un veidot Saulkrastu 
novadu pievilcīgāku uzņēmējdar-
bības, vides, tūrisma un citās jo-
mās. Papildus stratēģijas izstrādei, 
biedrība meklēs iespējas organizēt 
apmācību, pieredzes apmaiņas 
braucienus un citas aktivitātes. 
 Vēršu uzmanību, ka turpmāk 
projektu izmaksu apmērs varēs 

sasniegt līdz pat 100 000 eiro līdz-
šinējo 20 000 eiro vietā, taču šiem 
projektiem jābūt rūpīgi izstrādā-
tiem, pārdomātiem un pamato-
tiem. Esmu pārliecināta, ka jums 
ir daudz labu ieceru, ko vēlaties 
īstenot!
 Sekojiet informācijai par bied-
rības aktivitātēm www.biedribaser-
nikon.lv vai jautājumu gadījumā 
rakstiet uz anita.lice@saulkrasti.lv, 
sernikon@carnikava.lv.

Anita Līce, 
biedrība „Sernikon” 

Saulkrastu Uzņēmēju 
konsultatīvā padome aicina 
Saulkrastu uzņēmējus uz 
kārtējo tikšanos pirmdien,  
27. aprīlī, plkst. 17.30 
Saulkrastu novada domē.

Iepriekšējā tikšanās reizē infor-
māciju par šī gada aktualitātēm 
un sadarbības iespējām sniedza 
pašvaldības aģentūras „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” 
direktore Judīte Krūmiņa un di-
rektores vietniece sporta jautā-
jumos Signe Sinkeviča. Uzņēmē-
jus īpaši interesēja pasākumi un 
iespējas pašiem nodarboties ar 
sportiskām aktivitātēm ziemas 
mēnešos novadā. Tika izskatīta 
iespēja augusta beigās sarīkot 
novada uzņēmēju sporta dienu. 
Ņemot vērā novada garenvir-

ziena izvietojumu, tika ieteikts 
attīstīt velosipēdu nomas tīklu, 
nodrošinot tūristu pārvietoša-
nos novada teritorijā ar velosi-
pēdiem.
 Savukārt krājaizdevu sabied-
rības „Metsepole” pārstāvji in-
formēja Saulkrastu uzņēmējus 
par nākotnes vīziju krājaizdevu 
sabiedrības izveidē, aicinot ņemt 
aktīvu dalību, kļūstot par tās 
biedriem. Sabiedrība plāno dar-
bību Limbažu, Alojas, Saulkrastu 
un Salacgrīvas novadā.
 Tuvāka informācija: Uzņēmē-
ju konsultatīvās padomes priekš-
sēdētājs Valdis Baltiņš (e-pasts 
lvbvaldis@apollo.lv) un Saulkras-
tu novada domes Tautsaimniecī-
bas, attīstības un vides komitejas 
vadītājs Normunds Līcis (e-pasts 
normunds.licis@saulkrasti.lv).

Saulkrastu 
uzņēmēju 
tikšanās

„Sernikon” ievēlēta jauna padome un valde

Nekustamo īpašumu izsole

pie Krastiņbāra, kur cienās ar gar-
du zupu. Aicinām apģērbties silti 
un talkošanai atbilstoši. Cimdi un 
atkritumu maisi talciniekiem tiks 
nodrošināti. 
 Talku rīko Saulkrastu novada 
dome, biedrība „Baltijas krasti” un 
Dabas aizsardzības pārvalde pro-
jektā LIFE13 ENV/LV/000839 «Eko-
sistēmu un to sniegto pakalpojumu 
novērtējuma pieejas pielietojums 
dabas daudzveidības aizsardzībā 
un pārvaldībā» jeb „LIFE Ekosis-
tēmu pakalpojumi”. Projektu līdz-
finansē Eiropas  Savienības (ES) 
programma LIFE+ un Latvijas Vi-
des aizsardzības fonds.
 Vairāk par projektu - http://
ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/.

Pagājušā gada Lielās talkas laikā sakopšanas darbi notika arī pludmalē. Tāpat talcinieki sakopa kāpas un 
nokrāsoja pārģērbšanās kabīnes.
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VSAA un NVA speciālistu konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas 

filiāles darbinieks pieņems klientus 16. aprīlī un 21. maijā 
Saulkrastu domes telpās, 108. kabinetā no 10.00 līdz 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 7. un 11. maijā Saulkrastu domes 

telpās (zālē 2. stāvā) no 10.00 līdz 15.00. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina uz kopsapulcēm māju 
iedzīvotājus, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS.
 Apsaimniekojamo māju atskaites sapulču organizēšanas grafiks:

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
aicina apsaimniekojamo ēku dzī-
vokļu īpašniekus laikus informēt 
apsaimniekotāju par dzīvoklī 
deklarēto personu skaita izmai-
ņām. Tas nepieciešams, lai, sa-
stādot rēķinu, precīzi aprēķinātu 
maksu par saņemtajiem pakalpo-
jumiem.
 Informējot par dzīvoklī dekla-
rēto personu skaita izmaiņām, jā-
iesniedz iesniegums, norādot ad-
resi un deklarēto personu skaitu. 
Iesniegumu var nodot personīgi 
vai nosūtīt pa pastu uz adresi: 

Liepu iela 3, Saulkrasti, LV-2160 
vai arī elektroniski (parakstītu ar 
elektronisko parakstu) uz e-pas-
ta adresi apsaimniekosana.sks.@
apollo.lv.
 Saņemot informāciju par dek-
larēto personu skaitu, izmaiņas 
maksājumos tiks veiktas, sākot ar 
nākamā mēneša 1. datumu.
 Papildus vēršam uzmanību uz 
to, ka iesniegumā norādītie dati 
tiks salīdzināti ar Iedzīvotāju re-
ģistra datiem un iesniedzējs ir at-
bildīgs par sniegtās informācijas 
patiesumu.

Nr. p.k. Adrese Datums Laiks

1 A.Kalniņa iela 26 14. aprīlī 17.00

2 Raiņa iela 3 14. aprīlī 18.00

3 Krasta iela 15 15. aprīlī 17.00

4 Ostas iela 1 16. aprīlī 17.00

5 Ostas iela 17 17. aprīlī 18.00

6 L.Paegles iela 2 20. aprīlī 17.30

7 L.Paegles iela 4A 20. aprīlī 18.30

8 Rīgas iela 31 21. aprīlī 17.00

9 Rīgas iela 43 21. aprīlī 18.00

10 Skolas iela 2 22. aprīlī 17.00

11 Skolas iela 4 22. aprīlī 18.00

12 Skolas iela 6 23. aprīlī 17.00

13 Skolas iela 8 23. aprīlī 18.00

14 Tirgus iela 1 24. aprīlī 17.00

15 Vidrižu iela 22A 25. aprīlī 10.00

16 Vidrižu iela 22B 25. aprīlī 11.00

17 Rīgas iela 90 27. aprīlī 17.30

18 Pļavas iela 1 27. aprīlī 19.00

Aicina informēt 
par deklarēto 
personu skaitu

SKS aicina uz 
kopsapulcēm

Ar šādu moto 21. martā TLMS 
Krimulda vadītāja Laila Štein-
berga Krimuldas pagasta tautas 
namā Raganā aicināja lietišķās 
mākslas kolektīvus uz ikgadē- 
jo - jau sesto - draudzības festivā-
lu-izstādi. Tajā piedalījās septiņ-
padsmit kolektīvi no Valmieras, 
Rīgas, Limbažiem, Siguldas, Lī-
gatnes u.c. pilsētām, tajā skaitā 
arī Saulkrastu rokdarbnieču pul-
ciņa un audēju kopas “Kodaļa” 
dalībnieces.
 Izstādes dalībniekiem bija 
dots uzdevums, izmantojot da-
žādas rokdarbu tehnikas (aušanu, 
adīšanu, tamborēšanu utt.), radīt 
interjera vai apģērbu tekstiliju 
ansambli ikdienas lietošanai, sa-
stāvošu no vismaz 5 priekšme-
tiem. To vienojošais elements -  
kāda no latviešu ornamentikas zī-
mēm. Vienā no ansambļa priekš-
metiem vajadzēja izmantot ne-
tradicionālus materiālus (pogas, 
papīru, koku, polietilēns u.tml.).
 Audēja Ieva Drozdova izstādē 
piedalījās ar interesantiem aus-
tiem un netradicionāli izman-

tojamiem spilveniem - lietu gla-
bātājiem - un paklāju, bet Māra 
Puķīte ar austu sienas dekoru 
”Pļava”. Rokdarbnieces kopīgi iz-
veidoja tekstiliju ansambli ar Ras-
mas Zālītes tamborētu galdsegu, 
Enēri Akmentiņas un Gunas Lā-
čaunieces tamborētām galda un 
griestu lustrām, bet pinējs Laimo-
nis Baunis, izmantojot pinējiem 
netradicionālu materiālu - no 
avīzēm gatavotas “klūdziņas”, bija 
izveidojis saldumu traukus un in-
terjera dekorus - platmales.
 Bija patīkami atkal satikties un 
dalīties pieredzē, arī iegūt jaunus 
iespaidus un idejas turpmākajiem 
darbiem.
 Tagad mūs atkal gaida jaunas 
aktivitātes - aprīlī piedalīsimies 
Līgatnes Amatu centra rīkota-
jā izstādē “Spilveni”, bet vasarā 
pilsētas iedzīvotājus priecēsim 
ar savu gada veikumu ikgadējo 
atskaites izstādi un pašdarināto 
tērpu skati.

Guna Lāčauniece, 
Saulkrastu rokdarbu pulciņš

Dzīvei jābūt kā rituālam 
un rituālam kā dzīvei

Kopīgi veidotais tekstiliju 
ansamblis. Foto: M. Purple.

Sveicinot pavasari, 15. martā 
Saulkrastu centrā pie velosipēdu 
nomas „VeloDžeks” sapulcējās 19 
lieli un maziņi Saulkrastu velo-
braucēji, lai kopā sveicinātu pa-
vasari, aktīvi atpūstos un baudītu 
dabas skaistumu. Prieka uzlādēti, 
saules un priežu smaržas pavadī-
jumā velosipēdisti devās uz da-
bas parku „Piejūra”. Pateicoties 
Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centra (TIC) vadītājai Gitai Mem-
mēnai, katram velosipēdistam 
līdzi bija krāsains un izzinošs 
ceļvedis „Pāri četrām upēm”. Tas 
ceļā pavēstīja, ka Pēterupe vēstu-
riski bijusi Pērļupe, Tarupe, Tara 
un tulkojumā no lībiešu valodas 
Dieva upe, Svētā upe jeb Svētupe. 
Uzzinājām, ka dažas priedes Saul-

rieta takā ir pat 196 gadus vecas. 
18  m augstajā Baltajā kāpā vēro-
jām Rīgas līci un noskaidrojām, ka 
šis ievērojamais smilšakmens iezis 
veidojies pirms 405  - 350 miljo-
niem gadu. Šķērsojot tiltiņu pāri 
Inčupei, baudījām asākas izjūtas 
un brīnījāmies par upītes kafijas 
krāsas toni. Izrādās, ka tāds tas 
kļuvis, 12 km tekot caur mežainu, 
vietām purvainu apvidu. Meklē-
jām un arī atradām senatnes lie-
cinieces - Katrīnas liepas. Ceļvedis 
vēsta, ka tās iestādījusi Krievijas 
imperatore Katrīna II. Mūsu īpa-
šais notikums bija Saulkrastu Ve-
losipēdu muzejs, kurā aplūkojām 
vienu no pirmajiem augstrata 
divriteņiem, velosipēdu ar pirma-
jām piepūšamajām riepām un pat 

koka divriteni, kā arī citas lietas, 
kas saistītas ar divriteņu lietoša-
nu, riteņbraukšanas sportu, bied-
rībām un velosipēdu ražošanu.
 Velobraucienā ar interesan-
tiem faktiem par Saulkrastu vēs-
turi padalījās Maija Rudīte Zvilna, 
Judīte Rozentāle, Andris Bērziņš 
un Ivonna Ungure.
 Piedzīvojuši un uzzinājuši vēl 
daudz interesanta, pateicīgi par 
atbalstu Saulkrastu TIC vadītājai, 
velosipēdu nomas „VeloDžeks” 
vadītājam Jānim Knokam un 
Saulkrastu Velosipēdu muzeja 
īpašniekiem Guntim un Jānim Se-
reginiem, devāmies mājup.

Iveta Sviklāne, 
biedrība „Mēs varam!”

Velobrauciens 
„Sveiciens pavasarim!”

Velobrauciena dalībnieki. Foto no biedrības arhīva.

Saulkrastu novada dome sadarbī-
bā ar SIA ZAAO rīko nestandarta 
atkritumu savākšanas akciju EKO 
laukumā Rīgas ielā 96a, Saulkras-
tos.
 Sākot ar 1. maiju un līdz  
3. maijam laikā no 10.00 līdz 
18.00 iedzīvotāji var nodot ne-
standarta atkritumus (mēbeles, 
elektrotehnikas ierīces, metāllūž-
ņus u.c.), taču ne vairāk kā 2 m3 

Nestandarta 
atkritumu 
savākšanas akcija

atkritumu no personas.
 Tuvāka informācija pa tālr. 
26132288, 29218153. 
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Martā aktīvākie Saulkrastu vi-
dusskolas skolēni gatavojās izzi-
ņas spēļu konkursam „Iepazīsti 
vidi!”, kas katru gadu tiek rīkots, 
lai popularizētu vides izglītību un 
ar vides spēļu palīdzību sekmētu 
skolēnu izpratni un zināšanas par 
vides daudzveidību un tās sagla-
bāšanas nozīmi. Šā gada spēļu 
tēma bija „Vide un ceļošana”. Sko-
las konkursā savā starpā mērojās 
7 spēļu individuālie autori vai ko-
mandas. Vairāki spēļu autori pie-
dāvāja ar spēļu starpniecību labāk 
iepazīt dzimtos Saukrastus.
 Sīvā konkurencē par labākām 
tika atzītas 2 galda spēles - 3.b kla-
ses skolēna Tomasa Galvāna gal-
da spēle „Ceļojums pa Latviju” un 
6. klases skolnieces Megijas Sviles 
kopā ar brāli Rinaldu veidotā spē-
le „Gudrie putni”. Gan skolēniem, 
gan žūrijai ļoti interesantas šķita 
arī spēles, kuru izveidošanā tika 
izmantotas mūsdienu tehnoloģi-
jas, - 4.b klases skolēna Kristofera 
Astafjeva datorspēle „Vai tu pazīs-
ti bruņurupučus?” un 10.  klases 
skolēnu komandas izveidotā in-
teraktīvā spēle „Izzini Saulkras-
tus!”. Šīs spēles 10. martā tika de-
monstrētas Pierīgas vides izziņas 
spēļu konkursa 1.  kārtā, kur tās 
novērtēja, bet to autori tika uz-
slavēti par izdomu, atraktivitāti 
un ideju oriģinalitāti. 
 Konkursa 2.  kārtai izvirzītas 

Pavasaris ir konkursu, mācību 
priekšmetu olimpiāžu un citu 
pārbaudījumu laiks, jo mācību 
gads jau otrajā semestrī, un visi 
cenšas parādīt jaunapgūtās zinā-
šanas un prasmes. Šoreiz runa par 
mājturības un tehnoloģiju kon-
kursu, kurš 12. martā norisinājās 
Ulbrokas vidusskolā. Konkursam 
gatavojās arī Saulkrastu vidus-
skolas skolēni: no 8.a klases Elīza 
Ozola un Sergejs Pavļiks, no 6.a 
klases Kristiāna Vanaga un Paula 
Osmane, bet no 5.a klases Krišjā-
nis Balgalis. Skolotāji Juris Biuka 
un Lilita Rihtere palīdzēja skolē-
niem atkārtot apgūtās prasmes 
tekstila un koka tehnoloģijās, kā 
arī ielikt ceļasomā nepieciešamos 
materiālus, darbarīkus un labu 

noskaņojumu. Braucām ar domu 
iegūt labu pieredzi un jaunas ide-
jas. Tā arī notika, jo konkursa uz-
devumi bija sarežģīti, tie prasīja 
no dalībniekiem gan precīzu un 
rūpīgu darbu, gan oriģinalitāti 
ideju ziņā. No zēniem vislabāk 
veicās Sergejam, kurš lieliski spē-
ja izgatavot desmit auto detaļas, 
no kurām izveidoja auto ar rotē-
jošiem riteņiem. No meitenēm ar 
labiem rezultātiem no konkursa 
atgriezās Elīza, kura veiksmīgi 
izveidoja atslēgu piekariņu par 
tēmu „Putnu balle”. Gandarījums 
par paveikto iedvesmo jauniem 
darbiem un idejām.

Lilita Rihtere un Juris Biuka,  
Saulkrastu vidusskola

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki ir lielākie, nozīmī-
gākie un senākie skolu jaunatnes 
tautas mākslas kolektīvu svētki 
Latvijā. Piedalīšanās tajos ir kā 
balva par neatlaidīgu 5 gadu dar-
bu. 
 Arī Zvejniekciema vidussko-
las interešu izglītības kolektīvi 
sagatavojušies šim nozīmīgajam 
kultūras dzīves notikumam, de-
monstrējot augstu meistarību 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Rakstu darbi”, 
piedaloties tautisko deju, koru un 
folkloras kopu skatēs. 
  Zvejniekciema vidusskolas 
folkloras kopa skolotājas Antras 
Deniškānes vadībā 28. martā kul-
tūras namā „Zvejniekciems” pie-
dalījās konkursa „Vedam danci” 
pusfinālā, iegūstot iespēju pieda-
līties finālā. Konkursā jaunie fol-
kloristi dziedāja, spēlēja un dejo-
ja, popularizējot Piejūras novada 
tradicionālās tautas dejas, tautas 

dziesmas un tautas instrumentu 
spēli. 
 Tautas deju kolektīvi skolotā-
jas Judītes Krūmiņas vadībā ar lie-
lu atbildību gatavojās Pierīgas no-
vadu tautas deju kolektīvu atlases 
skatei, lai žūrijai rādītu kvalitatī-
vus priekšnesumus. Atlases skate 
notika 11.  martā kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Tajā piedalījās 
1. - 2., 3. - 4. un 5. - 6. klašu tautas 
deju kolektīvi. Visi Zvejniekciema 
vidusskolas kolektīvi ieguva 1. pa-
kāpi. 
 20.  martā Ropažu kultūras 
centrā notika Pierīgas novadu 
skolu vizuālās mākslas konkurss 
„Rakstu darbi”, kura tēma ir „Viss 
atstāj nospiedumus un pēdas”. 
Tajā skolēni pētīja Saulkrastu no-
vada zīmes, rakstus, ornamentus 
un atveidoja tos oriģinālos vides 
objektos un tērpos. Savukārt ra-
došo spēļu darbnīcu konkursa 
tēma bija „Burts. Raksts. Orna-
ments” - kā simbols, elements, 

Februāra nogalē Mālpilī satikās 
Pierīgas novadu mūsdienu deju 
spēcīgākās grupas, lai pierādī-
tu savu prasmi deju konkursā. 
Saulkrastu novadu visās vecu-
ma kategorijās  šogad pārstāvēja 
Saulkrastu novada PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” mūs-
dienu deju grupas “Šokolāde”, 
“Šokolādīte”, kā arī mūsdienu 
deju grupa “Fractus”.
 Pierīgas konkursu atklāja  
XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku mūsdienu deju 
lielkoncerta dalībnieki („Fractus” 
un „Šokolāde”) ar šova deju „Mie-
ga bumbas” (E. Ābeltiņas horeo-
grāfija). Ar lepnumu jāatzīst, ka XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku Mūsdienu deju 
lielkoncertā Pierīgas novadu pār-
stāvēs tikai Saulkrastu novada 
mūsdienu deju grupas.
 Konkursā 1. - 4. klašu grupā 
„Šokolādīte” ar šova deju „Nakts 
leļļu veikalā” (vad. Ivetta Tamane) 
un „Fractus” ar deju „Sniegavīru 
zumba” ieguva III pakāpes diplo-
mus.
 „Fractus” 5. - 7. klašu grupas 
laikmetīgā deja “Aiz tumsas” saņē-
ma I pakāpi un žūrijas atzinību par 
latviešu mūzikas ieviešanu mūs-
dienu dejās (t. dz. „Tumša nak-
te, zaļa zāle” K. Krievkalna apd.). 
Atzinīgi tika novērtēts „Fractus” 
dejotaja Ričarda Sergējeva snie-
gums, kas palīdzēja grupai nopel-

nīt augsto vērtējumu.
 Arī „Fractus” jauktā vecuma 
grupa ar deju “The heart of the 
jungle” ieguva I pakāpi. Šajā dejā 
meitenes ielika visu savu enerģiju 
un “spridzināja” skatuvi, ko no-
vērtēja arī žūrija. 
 Dejotāji saka lielu paldies 
Saulkrastu novada PA „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” un 
personīgi direktorei Judītei Krū-
miņai. Bet vislielākais un mīļākais 
paldies ir mūsu grupu “Šokolāde”, 
“Šokolādīte” un „Fractus” vadītā-
jām Ivettai Tamanei un Sandrai 
Ozolai-Ozoliņai un mūsu foto-
grāfei Elīnai Marī Maksimovai.

Sabīne Alise Leimane

informācijas nesējs un enerģijas 
izteiksmes veids. Zvejniekcie-
ma vidusskolas vizuālās mākslas 
pulciņa dalībnieki skolotājas Mā-

ras Alenas vadībā šajā konkursā 
piedalījās ar dekoratīvām vides 
instalācijām, kurās tika atveidoti 
saules un jūras motīvi, un vairā-

XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem 
gatavi

Folkloras kopas dalībnieki un skolotāja A.Deniškāne.

Tērpu kolekcija. No labās skolotāja Guna Lāčauniece, Kate Strupiša,  
Aiva Bērziņa, Ariana Kurpinoviča, Marija Ķēniņa, Viktorija Rajevska, 
Liene Bernharde. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Elīzai un Sergejam II vietas Pierīgas 
novadu mājturības konkursā

8.a klases skolniece Elīza Ozola un 
Sergejs Pavļiks. Foto: L. Mieze.

Ar spēļu 
starpniecību 
dzimtos Saulkrastus 
var iepazīt labāk

2 spēles - interaktīvā spēle „Izzi-
ni Saulkrastus!”, ko demonstrēja 
10.  klases komandas līderi Kris-
tians Drozdovs un Ēriks Lank-
manis, kā arī Kristofera Astafjeva 
veidotā datorspēle par bruņuru-
pučiem. Turēsim īkšķus par sa-
vējiem, lai viņiem veicas nonākt 
līdz konkursa noslēgumam! Tas 
solās būt interesants - noslēgums 
norisināsies XI Latvijas Ssko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku laikā no 7. līdz 11. jūlijam 
Vērmanes dārzā vides radošajās 
darbnīcas, kurās demonstrēs un 
prezentēs gan veiksmīgākos vides 
pētījumus un eksperimentus, gan 
izspēlēs labākās vides spēles, gan 
parādīs svētku dalībnieku veiku-
mu vides sakopšanā. Turam īk-
šķus!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

10. klases skolēni Edvards Kristians 
Drozdovs un Ēriks Lankmanis 
prezentē spēli “Izzini Saulkrastus!”. 
Foto: L. Mieze.

Mūsdienu deju dejotāji no Saulkrastiem 
pārstāvēs visu Pierīgu

kām radošām darbnīcām. Tajās 
dalībniekiem ir iespēja darboties, 
izmantojot ar jūru un kāpām sais-
tītus dabas materiālus.
  Savukārt rokdarbu pulciņa 
„Adatiņa” (vadītāja Guna Lā-
čauniece) dalībnieces 13. martā 
Zvejniekciema vidusskolā žūrijai 
demonstrēja tērpu kolekciju „Ar 
saulīti rotājos”, uzsverot Saules 
zīmes saikni ar Saulkrastu novada 
nosaukumu un ģerboni. Šo sim-
bolu oriģināli atklāja demonstrē-
tajos tērpos, kas darināti mada-
rošanas tehnikā. Tērpu kolekcijas 
muzikālo pavadījumu sagatavoja 
skolotāja A. Deniškāne un folklo-
ras pulciņš. 
 Visi vizuālās mākslas darbi un 
tērpu kolekcija tika izvirzīta dalī-
bai 2. kārtā, kurā tiks noskaidroti 
izvirzītie vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas darbi XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku izstādei Rīgā, kas notiks 
no 6. līdz 12.  jūlijam. Tāpat šajā 
pasākumā noskaidros radošo 
darbnīcu pārstāvjus, kuri iegūs 
tiesības piedalīties XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku pasākumā Vērmanes dār-
zā, kā arī tērpu kolekcijas, ko de-
monstrēs noslēguma skatē Rīgas 
Latviešu biedrības namā.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 
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Saulkrasti. Tuvāk saulei

ga, vairākas labas ierosmes pēc 
tam arī iestrādājām šajā darbā. 
Mums bija veiksmīga sadarbība 
ar Saulkrastu ļaudīm un domes 
darbiniekiem. Viņi ļoti precīzi zi-
nāja, ko vēlas redzēt šajā zīmolā, 
un tas palīdzēja nekļūdīgi iet uz 
sasniedzamo rezultātu.
 Jāteic, mūsu pieeja šādam dar-
bam vienmēr ir nedaudz atšķirī-
ga no ierastā, jo dizaina nozarē 
esam ienākuši jau pēc Mākslas 
akadēmijas beigšanas, turklāt 
būdami gleznotāji. Tāpēc, strādā-
jot pie radošām idejām, vispirms 
tiek ar roku zīmētas skices un 
tikai tad, kad ideja noslīpēta, tā 
pārtop datortehnikā. Mūsuprāt, 
tas dod labāku rezultātu. Cenša-

mies katru darbu radīt kā bildi, 
līdz mielēm izdzīvojot idejas ra-
došumu. 
 Nekad neesmu vairījusies no 
spēcīgiem, talantīgiem cilvēkiem, 
un mūsu komandā ir šādi profe-
sionāļi. Tas vienmēr devis labu 
rezultātu. Tad, kad ir publiskā 
apspriešana, viņi vienmēr ir gata-
vi argumentēti diskutēt, spēt pa-
teikt - tas ir melns vai balts, labs 
vai slikts. Tas virza ideju.
 Saulkrastu identitātes zīme ir 
radīta. Lietojot to ikdienā, cilvēki 
sāks šo saules, vēja un zaļo kāpu 
pilsētu pazīt. 
 - Kā esat iecerējuši šo prak-
tisko ikdienas lietojumu? Vai 
līdzās logotipa zīmei esat izstrā-

nostaigājām gar jūru visus 17 km, 
lai apjaustu, kā iezīmējas krasta 
līnija gan pret jūru, gan kāpām. 
Šīs vētru un viļņu radītās krasta 
iedobītes, līkločus un kāpu vei-
dojumus esam ietvēruši jaunajā 
logotipā.
 - Katra vizuālā identitāte 
sevī ietver stāstu - galveno ide-
ju. Kāds tas ir Saulkrastiem? Ko 
ietver sevī doma par šo pilsētu?
 - Mums bija svarīgi saprast, 
kurā virzienā Saulkrasti plāno 
attīstīties. Vai nākotnē te parādī-
sies industriālas celtnes un ražo-
šanas uzņēmumi? Vai varbūt pēc 
kāda laika kāpās tiks izbūvētas 
daudzstāvu viesnīcas ar aktīviem 
kūrortiem raksturīgām izklaides 
vietām? Ielas būs ļaužu pilnas un 
pilsētas dzīves temps kļūs strau-
jāks un nevaldāmāks?
 Tas mainītu līdzšinējo pilsē-
tas noskaņu un līdz ar to arī tēlu. 
Izpētes un izziņas gaitā nonācām 
pie atskārsmes, ka Saulkrasti vē-
las attīstīties un mainīties, sagla-
bājot dabai un mierīgai atpūtai 
raksturīgo pilsētas ritmu. Tas arī 
noteica mūsu koncepcijas pa-
matjēgu. No tā arī veidojās stāsts. 
Un tas skan šādi: “Saulkrasti ir 
piejūras kūrortpilsēta, kas atšķi-
ras ar pašapziņu.”
 Saulkrastu logotipa elemen-
ti ir vārds Saulkrasti, saule, jūra, 
pludmale un saulrieta zaļais stars.
 Jūras horizonts ir pagiezts par 
90 grādiem, veidojot vertikālu 
dienvidu- ziemeļu virzienu, kurā 
saskatāms Saulkrastu novieto-

jums uz ģeogrāfiskās kartes.
 Jūraszilā laukuma viļņo-
tā kreisā mala aptuveni kopē 
Saulkrastu pievilcīgākā atpūtas 
resursa - 17 km garās pludma- 
les - krasta līniju. Taisna labā 
mala reprezentē ekonomiski no-
zīmīgo maģistrāli Via Baltica, pie 
kuras atrodas Saulkrasti.
 Saules attēlojums veidots ra-
doši un atšķirīgs. Pie šāda logotipa 
izkārtojuma saule dabiski nonāk 
rietumos, atainojot Saulkrastiem 
raksturīgo saulrietu.
 Jūras zilo laukumu šķērso 
saulrieta zaļais stars. Tā ir reta 
dabas parādība, kuru iespējams 
novērot uz īsu mirkli, saulei no-
rietot jūrā. Leģenda vēsta, ka ik-
viens, kurš ieraudzījis zaļo staru, 
kļūst laimīgs.
 Zaļais stars ir veidots silti 
olīvzaļš, ienesot logotipā dienvi-
du saules siltumu un pludmales 
priežu pumpuru aromātu. Tas 
aizvijas tālāk krastā, aicinot uz 
Saulkrastiem kā ekoloģiska dzī-
vesveida zaļā tūrisma kūrortpil-
sētu.
 - Kā tapa šis Saulkrastu zī-
mols? Vai notika arī diskusijas 
ar pašiem saulkrastiešiem un 
tika ņemtas vērā viņu vēlmes?
 - Te nu jāteic, ka šis patiesi bija 
īsts komandas darbs. Vispirms 
jau mūsu radošajā kolektīvā no-
tika «prāta vētras» un diskusijas. 
Tad idejas attīstībai tika piesais-
tīti nozares speciālisti eksperti. 
Tiekoties Saulkrastos, viedokļu 
apmaiņa patiešām bija sprai-

Tad vēl Saulkrastu vietvārda 
nemaz nebija, kad Krievijas 
ķeizariene Katrīna II ceļā no 
Pēterpils uz Rīgu 1764. gadā 
apstājās šajā Baltijas jūras 
piekrastē pārlaist nakti un, kā 
vēsta hronikas, nopeldēties 
mūsu ūdeņos pie Baltās kāpas. 
Tā šī vieta ieguva nosaukumu 
Katrīnbāde līdzās vietvārdiem 
Pēterupe un Neibāde.

Visus šos un vēl citus Saulkrastu 
vēstures faktus, izstrādājot mūsu 
pilsētas jauno Korporatīvās iden-
titātes stila grāmatu, apzinājusi 
arī dizaina aģentūras «DUE» 
vadītāja, māksliniece Inta Bēren-
te-Strenga. Viņa pati atzīst, ka ci-
tādi nemaz nav iespējams izprast 
lietu un sakarību dziļāko būtību.
 - Konkursā par jauna lo-
gotipa izstrādi, ko izsludināja 
Saulkrastu dome, jūsu radošais 
kolektīvs ieguva tiesības tā vei-
došanai. Kas deva ierosmi idejas 
attīstībai?
 - Izpēte. Vispirms jau mēģi-
nājām apzināt Saulkrastu pagāt-
ni. Kā šī pilsēta veidojusies, kādi 
cilvēki tajā dzīvojuši, kādi noti-
kumi ar to saistīti? Šī vēsture ir 
bezgala interesanta. Izrādās, šajā 
vietā reiz bijuši lībiešu ciemi, ku-
ros dzīvojuši lepni un nepakļāvīgi 
cilvēki. 
 Saulkrasti savu nosaukumu 
iemantoja tikai 1933. gadā, Nei-
bādei apvienojoties ar Pēterupi. 
Bet ciemam vārdu Saulkraste de-
vis rakstnieks Emīls Cīrulis. Viņš 
te dzīvojis un vienam no saviem 
darbiem - lugai «Ziedu laiks» - 
darbības vietas iezīmēšanai izvē-
lējies vārdu Saulkraste.
 Par pilsētu tā tapusi tikai pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas - 
1991. gadā. Mums šie un arī citi 
fakti šķita nozīmīgi.
 Pilsētas vizuālās identitātes 
izstrādē noteikti bija jāņem vērā, 
ka šī apdzīvotā vieta jau 19. gad-
simtā bijis arī kūrorts, sākotnēji 
Vidzemes muižnieku iecienīta 
atpūtas vieta. Netālu no Pēter-
upes arī celtas pirmās vasarnīcas. 
Vienlaikus te dzīvojuši zvejnieki, 
kuriem iztiku un maizi devusi 
jūra.
 Ne mazāk svarīga izpētē bija 
dabas un teritorijas aprises ap-
zināšana. Kopā ar idejas autoru, 
mākslinieku Rihardu Delveri 

Martā Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki saņēmuši 36 izsaukumus, par 
dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 per-
sonas, no kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī - viena, 
viena persona par iekļūšanu svešā īpašu-
mā, 2 nogādātas Rīgas reģionālās pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 2 - viņu dzīvesvietā. Vienā gadī-
jumā pēc lūguma sniegta palīdzība Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
brigādei. 
 Vienā gadījumā izsaukti dzīvnieku 

patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai 
sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gāju-
šiem dzīvniekiem.
 Sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma 
protokoli, 1 administratīvā pārkāpuma 
protokols par teritorijas vai pieguļošās 
teritorijas nesakopšanu, 1 par sīko huligā-
nismu, 1 par mehānisko transportlīdzekļu 
pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Bal-
tijas jūras un Rīgas līča piekrastes krasta 
kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, 3 par mājas 
dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu, 3 
par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu un 

26 - par nenoslēgtu līgumu par sadzīves at-
kritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.
 Uzsākta 81 administratīvā pārkāpuma 
lietvedība: par nekustamā īpašuma un tai 
pieguļošās teritorijas nesakopšanu, par 
mājdzīvnieku labturības noteikumu ne-
ievērošanu, par reklāmas izvietošanu bez 
saskaņojuma, par līguma neslēgšanu par 
sadzīves atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais 
martā

Saulkrastu sociālais dienests informē, ka 
klientiem, kuriem nepieciešami podo-
loga pakalpojumi (tos plānots organizēt 
Saulkrastos maija pirmajā nedēļā), līdz  
27. aprīlim jāpiesakās sociālajā dienestā. 
 Pakalpojumu var saņemt cukura dia-
bēta slimnieki ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem. Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešama ārsta izziņa, kurā norādīta 
funkcionālo traucējumu smaguma pakā-
pe un nepieciešamība pēc pakalpojuma.
 Tālr. tuvākai informācijai - 22009886, 
67142510.

Pieejami 
podologa 
pakalpojumi

Saulkrastu novada komandas pārstāvji Latvijas III Ziemas olimpiādē sporta tērpos, kuros iestrādāts jaunais logo.
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Logo izstrāde:
© Dizaina aģentūra SIA “DUE”, due.lv
© Radošais direktors/mākslinieks  Inta Bērente Strenga
© Grafiskais dizains/gleznotājs Rihards Delvers
© Kopīraiters Andris Stavro
 
Konsultanti, recenzenti
Ainārs Brencis – BA ”Turība” , Tūrisma un viesmīlības katedras pasniedzējs
Inese Šīrava – Tūrisma attīstības valsts aģentūras produktu attīstības vecākā eksperte
Kristaps Banga – reklāmas aģentūras “Pegasus Group” direktors

Rihards Delveris, dizaina aģen-
tūras “DUE” mākslinieks:
- Mēs, mākslinieki, pasauli uz-
tveram nedaudz citādāk. Strā-
dājot ar zīmola izveidi, līdzās 
mākslinieciskām vērtībām bija 
jādomā arī par funkcionalitāti, 
par darba praktisko lietojumu. 
Tāpēc necentos radīt detaļām 
pārbagātu tēlu, bet iecerēto ide-
ju izteikt lakoniski un vienlai-
kus dinamiski. Man patīk sekot 
mākslinieka Ilmāra Blumberga 
reiz izteiktai atziņai, ka domas 
izteiksmē svarīgi ir turēties pie 
vienkāršības. Bet tas arī ir vis-
grūtāk.

Ainārs Brencis, biznesa augst-
skolas “Turība” Tūrisma un vies-
mīlības fakultātes mācībspēks:
- Saulkrastiem šobrīd tapis 
skaists logotips. Tagad jādomā, 
ko ar to darīt tālāk. Es gan pietu-
ros pie pārliecības, ka vēl labāks 
rezultāts būtu bijis, ja tiktu iz-
strādāts viss pilsētas brends, ne-
ignorējot telpisko tehnoloģiju, 
jo pilsētai nepieciešams telpisks 
risinājums. Brendam noteikti ir 
lielāka vērtība. Bet es saprotu - 

tam ir vajadzīgi lielāki finansiālie 
ieguldījumi.

Kristaps Banga, SIA „Pegasus” 
direktors”
- Manuprāt, Saulkrastu jauno 
pazīšanās zīmi var uztvert tikai 
kā logotipu. Zīmols ir daudz pla-
šāks jēdziens. Tagad lielā mērā šī 
darba nākotne būs atkarīga no 
pielietojuma. Vai cilvēku prātos 
tas tiks iedzīvināts? No dizai-
niskā viedokļa gribējās ieraudzīt 
kaut ko neordinārāku, atšķirīgā-
ku no citām piejūras pilsētām. 
Kāpēc saulei vienmēr jābūt dzel-
tenai? Saulrietā tā taču pieņem 
visdažādākās nokrāsas!
 Bet iepriecinoši, ka Saulkrasti 
iet līdzi laikam un izjūt laikmeta 
garu, ieviešot aizvien jaunas ide-
jas pilsētas popularizēšanā.

Inese Širava, Tūrisma attīstī-
bas valsts aģentūras direktora 
pienākumu izpildītāja:
- Tūrisma galamērķi izstrādā zī-
molus, lai pievērstu uzmanību, 
lai radītu vēlamo noskaņojumu 
un attieksmi. Saulkrasti, izstrā-
dājot jauno zīmolu, izvēlējušies 

mūsdienīgu virzienu, kas arī 
tūristiem liek sajust, ka šī vieta 
domā par attīstību un varbūt 
ārpus tradicionālajiem domāša-
nas rāmjiem. Saulkrastiem jau 
izveidojies pozitīvs tēls, un jauns 
zīmols tikai palīdzēs to veicināt. 
Saulkrastu lielākā vērtība un tū-
ristu piesaistes objekts ir jūra. Ar 
zīmola palīdzību galamērķis var 
parādīt, kāda veida tūristus tas 
vēlas piesaistīt, kādu atmosfēru 
tūrists šeit var sagaidīt.
 Saulkrastu zīmols runā pats 
par sevi - Saulkrastos tā noteikti 
nebūs ballīšu un kūrortu burz-
mas atmosfēra, bet gan mierīga, 
inteliģenta atpūta jūras krastā. 
Svarīgi, lai zīmola vērtības sa-
kristu ar vietējo iedzīvotāju vēr-
tībām. Domāju, ka šajā gadījumā 
ir izpildīts arī šis nosacījums.
 Lai zīmols iedzīvotos cilvēku 
prātos un kļūtu par Saulkras-
tu simbolu, svarīgi to izmantot 
pilsētvidē, aicināt vietējos uzņē-
mējus izmantot visas iespējas to 
popularizēt.

Sarunājās  
Dzidra Smiltēna

Kā vērtējam 
Saulkrastu jauno 
zīmolu?

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) kontrolē, vai 
tiek ievērotas Ministru kabineta 
2004. gada 17. februāra noteiku-
mu Nr. 82 „Ugunsdrošības no-
teikumi” prasības. Ja konstatēts 
pārkāpums, tiek sākta adminis-
tratīvā lietvedība saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu.
 Ugunsdrošības noteikumu 
3. punktā noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai darbī-
bas, kas var novest pie ugunsgrē-
ka. Savukārt 20. punkts paredz, 
ka objekta teritoriju sistemātiski 
attīra no degtspējīgiem atkritu-
miem, bet ap ēkām 10 m platu 
joslu - no sausās zāles un neno-
vākto kultūraugu atliekām. No-
teikumu 21. punkts pieprasa, ka 
zemes īpašnieks (vadītājs) veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 

objekta teritorijā nenotiktu kūlas 
dedzināšana.
 Saskaņā ar Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 179. pantu 
par normatīvajos aktos noteikto 
ugunsdrošības prasību pārkāp-
šanu fiziskajām personām uzliek 
naudas sodu no 30 līdz 280 ei-
ro, bet juridiskai personai – no  
280 līdz 1400 eiro. Par kūlas 
dedzināšanu fiziskajām perso-
nām uzliek 280 - 700 eiro nau-
das sodu, kā arī atbilstoši LAPK  
51. panta otrajai daļai par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu ne-
izpildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no 140 līdz 700 eiro, 
bet juridiskajām personām - no  
700 līdz 2900 eiro. Saskaņā ar 
LAPK 210. pantu pašvaldību ad-
ministratīvās komisijas ir tiesīgas 
izskatīt šā kodeksa 51. panta ot-
rajā daļā un 179. panta ceturtajā 

daļā paredzēto administratīvo 
pārkāpumu lietas.

Kūlas dedzināšanas 
aizliegums Latvijas īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijās
Īpaši aizsargājamo dabas terito-
riju aizsardzības un izmantoša-
nas prasības norādītas 2010. gada  
16. marta LR Ministru kabineta 
pieņemtajos noteikumos Nr. 264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Tajos 
noteikts, ka dabas liegumos, dabas 
parkos un aizsargājamo ainavu ap-
vidos ir aizliegts patvaļīgi dedzināt 
sausās zāles, virsāju un niedru pla-
tības, kā arī meža zemsedzi.
 LR „Sugu un biotopu aizsar-
dzības likuma” 11. pantā minēts, 
ka aizliegts apzināti traucēt visas 
īpaši aizsargājamo sugu dzīvnie-
ku, to skaitā putnus visās to attīs-

Gads Ugunsgrēku 
skaits Bojāgājušie Nodegušas 

ēkas

2014 4187 2 88

2013 2430 1 44

2012 1764 1 20

2011 1712 1 27

2010 1695 0 32

2009 2054 0 109

2008 1092 0 11

2007 2651 0 35

2006 7083 6 472

2005 1594 0 23

2004 2446 6 120

2003 3594 5 341

2002 4328 8 514

2001 1410 2 238

2000 1024 1 68

Par kūlas ugunsgrēkiem
tības stadijās, bet uguns kā trau-
cēklis iedarbojas iznīcinoši.
 VUGD katru gadu iesniedz in-
formāciju Lauku atbalsta dienes-
tam par vietām, kur degusi kūla. 
Ja ir degusi kūla, zemes īpašnie-

kiem tiks samazināts Eiropas 
Savienības (ES) mazāk labvēlīgo 
apvidu maksājums.
 VUGD apkopotie statistikas 
dati par kūlas ugunsgrēkiem no 
2000. līdz 2013. gadam:

dājuši arī piedāvājumu plašākai 
tās izmantošanai?
 - Saulkrastu lietojumā nonāks 
vesela stila grāmata. Tajā izstrā-
dāti visdažādākie varianti logo 
novietojumam gan uz suvenīru 
priekšmetiem, gan veidlapām, 
gan aploksnēm, tāpat apsveiku-
miem, arī ielūgumiem. Piedāvā-

jums ir ļoti plašs.
 Lai izveidotais zīmols iedzīvo-
tos cilvēku apziņā, tas visdažādā-
kajos veidos aktīvi jāizmanto. Un 
ne tikai Saulkrastu domes darbā, 
bet arī pašu Saulkrastu cilvēku, 
īpaši jau uzņēmēju, ikdienā. Ti-
kai tādā veidā tas patiesi kļūs par 
šīs pilsētas pazīšasnās zīmi.
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Saulkrastu džudisti Valters Je-
nerts un Artūrs Kiseļevskis pārve-
duši bronzas medaļas no 28. - 29. 
martā Poznaņas piepilsētā Suchy 
Las (Polija) notikušā starptautis-
kā džudo turnīra XII Wielkopols-
ki Międzynarodowy Turniej Judo. 
Turnīrs noritēja divas dienas, ve-
cuma grupās U-13, U-15 un U-18, 
tajā piedalījās 1005 sportisti no 
Polijas, Čehijas, Krievijas, Balt-
krievijas, Ukrainas, Vācijas, Ho-
landes, Lietuvas un Latvijas.
Abi puiši startēja Ādažu bērnu un 
jaunatnes sporta skolas komandā 
(ĀBJSS) vecuma grupā U-13 katrs 

savā svara kategorijā. Abiem nā-
cās piedzīvot pa vienam zaudē-
jumam, bet, izcīnot katrs pa čet-
rām uzvarām pār Polijas, Čehijas 
un Krievijas džudistiem, tika līdz 
goda pjedestāla 3. vietai. Puiši un 
treneri ir gandarīti par rezultā-
tiem, jo uzvarētās cīņas bija pār-
liecinošas, bet ar niecīgu pārsvaru 
pretinieku gūtās uzvaras ir vis-
labākais atspēriens turpmākam 
darbam un pilnveidei. Sportistus 
startam Polijā sagatavoja ĀBJSS 
un Saulkrastu sporta centra džu-
do treneris Leonīds Kuzņecovs 
un treneris Mārtiņš Lūkins.

Zvejniekciema vidusskolas mei-
teņu un zēnu komandas turpi-
na cīnīties par uzvarām Latvijas 
Volejbola federācijas Jaunatnes 
čempionāta spēlēs. 
 14., 15. martā C2 grupas mei-
tenes L. Jermacāne, E. K. Av-
ramuka, U. Tirule, S. Pastare, U. 
T. Viļķele, E. D. Virse Gulbenē 
izcīnīja 2. vietu.
 22. martā D2 grupas zēni 

Zvejniekciemā ieguva 4. vietu. 
Komandā spēlēja E. Rumpis,  
E. A. Puhards, Ģ. Nolle, A. Ki-
seļevskis, R. Cekarevs, Ā. Grīn-
bergs, N. Grīnbergs, E. Mičulišs, 
A. Voilaks, A. Zaķis.
 22. martā D2 grupas meitenes 
Cēsīs izcīnīja 3. vietu un iekļuva 
1. finālgrupā. Komandā spēlēja  
A. Feldmane,, L. Keiša, E. Ābele 
L. Bernharde, E. Sabule, E. A. Ak-

mentiņa.
 29. martā D1 grupas meitenes 
Zvejniekciemā izcīnīja 3. vietu 
un iekļuva1. finālgrupā. Koman-
dā: E. K. Avramuka, U. Tirule, L. 
Nei mane, S. Pastare, U. T. Viļķele,  
U. Strupiša.

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskola

“Lāses kauss”  ir vienas no popu-
lārākajām volejbola sacensībām 
skolu jauniešiem. Šogad tās tiek 
organizētas jau četrpadsmito 
reizi. Sacensībām ir divi posmi 
- atlase, kas notiek visā Latvijā, 
un finālsacensības, kurās pieda-
lās labākās komandas no Latvijas 
pilsētām un novadiem. Arī Zvej-
niekciema vidusskolas meiteņu 
un zēnu volejbola komandas pie-
dalījās atlases sacensībās, lai cīnī-
tos par iekļūšanu finālā.
 „Lāses kausa” izcīņas 1. posms 
skolu komandām notika 26. feb-
ruārī Ādažos. Šajās sacensībās 
piedalījās Zvejniekciema vidus-
skolas komanda, kurā spēlēja 
1999. gadā dzimušas un jaunākas 

meitenes. Mūsu skolas meiteņu 
komanda ierindojās 2. vietā un 
izcīnīja tiesības piedalīties izlozē, 
lai iekļūtu finālposmā. Komandā 
spēlēja M. Martinsone, K. Ūdre, 
S. S. Umbraško, B. A. Odīte,  
L. Jermacāne, E. K. Avramuka,  
U. Tirule, L. Neimane, S. Pastare.
 Sacensībās Zvejniekciema vi- 
dusskolu pārstāvēja arī zēnu ko-
manda, kura ieguva 1. vietu, ie-
kļūstot „Lāses kausa 2015” fināl-
posmā, kas notika 21. martā Rīgā, 
Skonto hallē. Komandā spēlēja 
un turpinās cīnīties par uzvaru 
finālā K. Miķelsons, R. Bērziņš, 
K. Taube, R. Volberts, M. Li-
niņš, P. Maksimovs, J. Jurkevics,  
M. Kursišs.

 3. martā „Lāses kausa” 1. 
posma sacensības notika Si-
guldas Valsts ģimnāzijā. Tajās 
piedalījās Zvejniekciema vidus-
skolas komandas, kurās spēlēja  
1995. - 1998. gadā dzimuši jau-
nieši un jaunietes. Meiteņu ko-
manda, kurā spēlēja B. Barkā-
ne, E. Paeglīte, A. K. Krūmiņa,  
A. Kalniņa, A. Jermacāne, Ī. Zaķe, 
A. Dzērve, D. Ekmane, ieguva  
2. vietu. Zēnu komanda - A. Ši-
rokovs, A. Ūlups, K. O. Brie-
dis, Ģ. Bružis, M. Jeņins,  
A. Muskars, R. Kaliņš - ierindojās  
5. vietā.

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskola

1.  aprīlī ar startu no 17.00 līdz 
19.00 pie DUS “Lukoil” sākās 
tradicionālais orientēšanās se-
riāls “Saulkrastu pavasaris”. Sa-
censības notiks 12 kārtās - katru 
trešdienu. Aicināti piedalīties gan 
pieredzējuši sportisti, gan iesā-
cēji, gan arī tādi, kas vēlas veikt 
īsāku distanci. Saulkrastu jaunie-
šiem dalība bez maksas. 

18. martā Zvejniekciema vidussko-
las hallē notika Latvijas Volejbola 
federācijas Jaunatnes čempionāts, 
kurā startēja D1 grupas meitenes. 
Zvejniekciema meitenes sešu 
komandu konkurencē izcīnīja 
godpilno 2. vietu, kopvērtējumā 
zaudējot vienu punktu Gulbenes 

novada bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas meitenēm. Komandā 
spēlēja U. Tirule, E. K. Avramuka, 
L. Neimane, S. Pastare, E. D. Virse, 
U. T. Viļķele, U. Strupiša. 

Una Tirule, 
6. klases skolniece 

D1 grupas meitenes 
iegūst 2. vietu

2. vietas ieguvējas. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

„Lāses kausa 2015” atlases 
sacensību rezultāti

Džudisti mērojās 
spēkiem turnīrā 
Polijā

Attēla vidū Artūrs Kisiļevskis, pa labi - Valters Jenerts. Vidū treneris Leonīds 
Kuzņecovs. Foto no domes arhīva.

Šogad eksperimentālā kārtā Saul-
krastu basketbola čempi onāts no-
risinājās vienā dienā, un šāds for-
māts izrādījās veiksmīgs, ņemot 
vērā, ka turnīram bija pieteikušās 
vien četras komandas. Finālā par 
pirmo vietu tikās ilggadējie čem-
pionāta dalībnieki - „Bujāns stu-
dijā” un „ Saimnieks”. Ar 71:60 
pārāki izrādījās bujānieši, galve-

nokārt pateicoties sava līdera Ed-
gara Brumermaņa pūliņiem, kurš 
arī tika atzīts par turnīra labāko 
spēlētāju. Tika izspēlētas vēl divas 
individuālās balvas, kuras izcīnīja 
„Saimnieka” pārstāvji - par slam 
dunk konkursa uzvarētāju kļuva 
Arnolds Zolotuhins, labāka tāl-
metienu izpildītāja balva Krista-
pam Odziņam.

Saulkrastu čempionāts 
basketbolā

Saulkrastu basketbola čempionāta uzvarētāji „Bujāns studijā”. 
Foto: S. Sinkeviča.

Jaunatnes čempionāta spēlēs volejbolā 
Zvejniekciema vidusskolas komandas 
cīnās un uzvar

Tradicionālajā Saulkrastu šaha 
čempionātā, kas veltīts Latvijas 
meistaram Jānim Kļaviņam, šo-
gad piedalījās 25 šahisti, no tiem 
6 saulkrastieši. Labākais mūsu 
novada pārstāvis izrādījās Artis 
Juškāns. Kopumā 1. vietu izcī-
nīja rīdzinieks Aivars Laizāns,  

2. - Anatolijs Seļivanovs no Māl-
pils, 3. - Pļaviņu pārstāvis Uldis 
Melderis. No dāmām labākā bija 
siguldiete Sandra Harlinska, se-
nioru balva Jānim Mesteram no 
Ogres, labākais jaunietis - rīdzi-
nieks Igors Ivanovs.

Saulkrastu čempionāts šahā
Orientēšanās 
seriāls 
“Saulkrastu 
pavasaris” 

3. kārta 15. aprīlī - 
Garezeri, stāvlaukums Lilastē 
pie jūras
4. kārta 22. aprīlī - 
Ummis, kartes dienvidi
5. kārta 29. aprīlī - 
Jūras Priede, Zvejniekciems
6. kārta 6. maijā - 
Lilastes ezera ziemeļi, 
marķējums no Lilastes kanāla
7. kārta 13. maijā - 
Bādciema karte, dienvidu daļa 
Bādciemā
8. kārta 20. maijā - 
DUS Statoil, marķējums no 
Saulkrastu apvedceļa
9. kārta 27. maijā - 
Ķirezers, marķējums no 
Saulkrastu apvedceļa
10. kārta 3. jūnijā - 
Saulkrastu apvedceļš, 2 km uz 
dienvidiem no DUS Statoil
11. kārta 10. jūnijā - 
Ummis, Lilastes pagrieziens uz 
pārbrauktuvi
12. kārta 17. jūnijā - 
Saulkrasti, Liepu ielā
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Sēdē piedalās domes deputāti N.  Lī-
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
M. Kišuro, I. Žukovs, B. Veide, G. Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks.

Par pašvaldības dzīvokļa izsoles or-
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik-
šanu, izsoles komisijas un izsoles 
noteikumuapstiprināšanu
1.  Organizēt Saulkrastu novada dzī-
vokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa ie- 
la 26 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 80139000645, kas 
sastāv no dzīvokļa ar platību 42,7 m2 
un 4270/11730 kopīpašuma domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli.
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš-
valdības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa ie- 
la 26 - 2, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 80139000645, 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus 
vērtību 6300,00 euro (seši tūkstoši trīs 
simti euro).
3. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē-
tājam 22.05.2015. plkst. 10 rīkot dzī-
vokļa īpašuma izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par pašvaldības dzīvokļa izsoles or-
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik-
šanu, izsoles komisijas un izsoles 
noteikumuapstiprināšanu
1.  Organizēt Saulkrastu novada dzī-
vokļa īpašuma Alfrēda Kalniņa ie- 
la 26 - 3, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 80139000725, kas 
sastāv no dzīvokļa ar platību 20,4 m2 
un 2040/11730 kopīpašuma domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli.
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš-
valdības dzīvokļa Alfrēda Kalniņa ie- 
la 26 - 3, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 80139000725, no-
sacīto cenu, kas vienāda ar tirgus vēr-
tību 4500,00 euro (četri tūkstoši pieci 
simti euro).
3. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē-
tājam 22.05.2015. plkst. 11 rīkot dzī-
vokļa īpašuma izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par cenrāža „Telpu nomas maksas 
cenrādis Saulkrastu novada pašval-
dības izglītības iestādēs” apstiprinā-
šanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
cenrādi „Telpu nomas maksas cen-
rādis Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par zemes reformas pabeigšanu 
Saulkrastu novada Saulkrastu pil-
sētā
1.  Apliecināt, ka Saulkrastu pilsētas 
teritorijā ir izpildīti zemes reformas 

uzdevumi un pabeigts zemes refor-
mas process.
2.  Apstiprināt pārskatu par zemes 
reformu reglamentējošajos norma-
tīvajos aktos noteikto darbu izpildi 
Saulkrastu pilsētā.
3.  Lūgt Valsts zemes dienestu saga-
tavot iesniegšanai Ministru kabinetā 
rīkojuma projektu par zemes refor-
mas pabeigšanu Saulkrastu novada 
Saulkrastu pilsētā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt ar SIA „DD Entertainment”, 
reģ. Nr. 40103823723, zemes nomas lī-
gumu uz laika periodu no 2015. gada 
15.  maija līdz 2015.  gada 15.  septem-
brim par Saulkrastu novada pašval-
dībai piekritīgas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80130020246, 
daļas 100 m2 platībā „Jūras parkā”, 
pludmales sauļošanas krēslu iznomā-
šanai un pludmales kino vakaru orga-
nizēšanai.
2.  Noteikt nomas maksu 50,00 euro 
(piecdesmit euro) un 10,50 euro (des-
mit euro un 50 centi) 21% PVN, kopā 
mēnesī 60,50 euro (sešdesmit euro un 
50 centi).
Balsojums: N. Līcis, L. Vaidere, M. Ki-
šuro, I. Žukovs, B. Veide, G. Lāčaunie-
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks (9) ”par”, S. Osīte, J. Grabčiks (2) 
„atturas”.

Par papildinājumiem neapdzīvoja-
mo telpu nomas līgumā
1.  Papildus iznomāt SIA „Bemberi 
maiznīca”, reģ. Nr. 401031204309, 
Saulkrastu novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadas-
tra Nr. 80135020402, neapdzīvojamo 
telpu 8 m2 platībā, laika periodā no 
2015. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada  
30. septembrim. 
2. Noteikt nomas maksu par papildus 
iznomāto platību 1,50 euro par 1m2, 
kopā 12,00 euro (divpadsmit euro) un 
2,52 euro (divi euro 52 centi) 21% PVN, 
kopā mēnesī 14,52 euro (četrpadsmit 
euro 52 centi).
Balsojums: (10) ”par”, lēmuma pie-
ņemšanā nepiedalās M. Kišuro.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Zemes gabals Nr. 254F” Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Zvejnieku iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.

2.  Piešķirt nosaukumu zemes gaba-
lam, zemes ierīcības projektā lite- 
ra „1” - Zvejnieku iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lieto-
šanas mērķi -zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā, pla-
tība 0,426 ha; 
3.  Piešķirt nosaukumu zemes gaba-
lam, zemes ierīcības projektā litera 
„2” - Mazā Zvejnieku iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša-
nas mērķi zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, platība 
0,1015 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma „Kalntimmāji” Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā li-
tera „1” - „Ievkalni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt dalīto lietošanas mēr- 
ķi - „individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme”, platība 0,18 ha, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība”, platība  
0,1168 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā litera 
„2” - „Kalntimmāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt dalīto lietošanas mēr- 
ķi - „individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme”, platība 0,18 ha, „zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība”, platība  
0,1169 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķu maiņu
1.  Mainīt nekustamā īpašuma Vidus 
iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov., pla-
tība 2125 m2, lietošanas mērķi no “ in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve” uz 
dalīto lietošanas mērķi, nosakot
l 1200 m2 platībai - “individuālo dzī-
vojamo māju apbūve”,
l 925 m2 platībai - „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība”, atbilstoši īpašuma paš-
reizējai izmantošanai. 
2. Mainīt nekustamā īpašuma Vidus 
iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
platība 1580 m2, lietošanas mērķi 
no “individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” uz “neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, at-
bilstoši īpašuma pašreizējai izmanto- 
šanai. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā  
8 personām un 50% 5 personām no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma no-
dokļa summas par nekustamo īpašu-
mu Saulkrastu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par grozījumiem 2013. gada 28. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr. 14 
“Par nekustamo īpašumu uzturēša-
nu Saulkrastu novada teritorijā”
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes  
2013. gada 28. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 14 „Par nekustamo īpa-
šumu uzturēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā””.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par grozījumu 2015. gada 28. janvā-
ra lēmumā Nr. 21 „Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu” 
Ar 2015. gada 1. janvāri piešķirt X.X. 
(vārds, uzvārds) paaugstinātu pašval-
dības kompensāciju 171 euro (viens 
simts septiņdesmit viens euro) mēnesī 
par to, ka viņas dēls X.X. (vārds, uz-
vārds) apmeklē bērnu attīstības cen-
tru „Pūces skola”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. mar-
tu aprēķināt pašvaldības kompensāci-
ju divām personām, katrai 107,00 euro 
(viens simts septiņi euro) mēnesī par 
to, ka viņu bērni apmeklē bērnu attīs-
tības centru „Pūces skola”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par finansējuma piešķiršanu projek-
ta “Lai dzīvo bērni” realizēšanai 
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Pārējās ekonomiskās 
darbības budžetā 200,00 euro apmērā, 
lai atbalstītu bērnu drošības projektu 
“Lai dzīvo bērni!”.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par finansējuma piešķiršanu drama-
turga Daiņa Grīnvalda 65. gadskār-
tas atceres pasākumam
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Pārējās ekonomis-
kās darbības (Struktūrvienība 0115) 
budžetā 300,00 euro apmērā, lai at-
balstītu dramaturga Daiņa Grīnvalda  
65 gadu piemiņas pasākumu (mono-
grāfijas satura sagatavošanu par Daini 
Grīnvaldu).
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par papildu finansējumu brīvdabas 
izrādei “Skroderdienas Silmačos”
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijā “Dotā-

cija pašvaldības aģentūrai “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”” budžetā 
1000,00 euro, lai atmaksātu brīvdabas 
izrādi “Skroderdienas Silmačos” izrā-
dīšanu Saulkrastu estrādē pirms Līgo 
svētkiem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par reorganizāciju
Apvienot Nekustamo īpašumu noda-
ļu un Labiekārtošanas nodaļu, izvei-
dojot Pašvaldības īpašumu apsaim-
niekošanas nodaļu. 
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”. 

Par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
ievēlētās bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieces prombūtnes laikā
Ievēlēt Kristianu Kišuro par Saulkras-
tu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieci uz Saulkrastu novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas vietnieces 
Ritas Brīvkalnes prombūtnes laiku ar  
2015. gada 1. aprīli.
Balsojums: (10) ”par”, balsojumā ne-
piedalās A. Dulpiņš.

Par mazvērtīgu un vidi degradējo-
šu koku nozāģēšanu Smilšu ielā 3, 
A. Kalniņa ielā, Ainažu ielā
1. Apstiprināt publiskās apspriešanas, 
kura norisinājās Saulkrastu novada 
domē no 2015. gada 10. marta līdz 
2015. gada 18. martam, rezultātus. 
2.  Atļaut 42 koku nozāģēšanu Smil-
šu ielā 3, 11 koku nozāģēšanu Smil-
šu ielas ceļa joslā gar Smilšu ielu 3,  
11 koku nozāģēšanu Ainažu ielas ceļa 
joslā gar ielas Nr. 7, Nr. 8 un Nr. 10, un 
25 koku nozāģēšanu un celmu frēzē-
šanu Alfrēda Kalniņa ielas posmā no 
Vidrižu līdz Ainažu ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fon-
da izsludinātajā atklātajā mērķpro-
grammu projektu konkursā
Pieteikt projektu Valsts Kultūrka-
pitāla fonda izsludinātajā atklātajā 
mērķprogrammu projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai aktivitātē 
“Vizuālās mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
par kopējo summu 4040,00 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (11) ”par”.

N. Līcis, 
domes priekšsēdētāja vietnieks

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var iepa-
zīties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnes www.saulkrasti.lv 
sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 29. aprīlī, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8. 

Saulkrastu novada domes  
25. marta sēdes Nr. 4 lēmumi

Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvītis, 
L.  Vaidere, A.  Aparjode, M.  Kišuro, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lāčaunie-
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks.

Par piedalīšanos nekustamā 
īpašuma izsolē 
1.  Iegādāties nekustamo īpašumu Ai-
nažu iela 11A, Saulkrastos, Saulkras-
tu nov., kadastra Nr. 80130020360,  
kas sastāv no zemes gabala, platība 

1571 m2, uz kura atrodas divas ne-
dzīvojamas būves ar kopējo platību  
416,4 m2, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomās funkcijas - nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, iz- 
pildi.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Normundu 
Līci piedalīties nekustamā īpašuma 
izsolē, kas notiks 2015. gada 23. martā 
plkst. 11.00 Dzirnavu ielā 16, Rīgā. 
Balsojums: vienbalsīgi (10) ”par”. 

Par dalību atklātā projekta konkursā
1.  Iesniegt projekta pieteikumu 
„Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi Saulkrastu novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā” Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas organizētā KPFI atklātā 
projektu konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldī-
bu publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” par projekta kopējām 
izmaksām 205 579 euro (divi simti pie-

ci tūkstoši pieci simti septiņdesmit 
deviņi eiro), no kuriem 196 955,62 euro 
(viens simts deviņdesmit seši tūkstoši 
deviņi simti piecdesmit pieci eiro un 
62 eiro centi) ir attiecināmās izmaksas, 
un apņemas nodrošināt projekta īste-
nošanai nepieciešamo līdzfinansēju-
mu 77 578,38 euro (septiņdesmit sep-
tiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit 
astoņi eiro un 38 eiro centi), no kura:
68 955 euro (sešdesmit astoņi tūksto-
ši deviņi simti piecdesmit pieci eiro) 

līdzfinansējums attiecināmo izmak-
su segšanai, ņemot aizdevumu Valsts 
kasē;
8623,38 euro (astoņi tūkstoši seši sim-
ti divdesmit trīs eiro un 38 eiro centi) 
līdzfinansējums neattiecināmo iz-
maksu segšanai, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.
Balsojums: vienbalsīgi (10) ”par”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs 

Saulkrastu novada domes 11. marta ārkārtas sēdes Nr. 3 lēmumi

http://www.saulkrasti.lv


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.

Saulkrastu  
novada dome  
sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Ainu Alvīni Bērziņu
Uldi Rūdolfu Vītolu
Veltu Straumi
Staņislavu Samoviču
Elmāru Zātu
Mariju Sokolovu
Veltu Sedjko
Valdu Reimani
Ņinu Klokovu
Neļu Dūmiņu
Aivaru Banderu
Uldi Veckalnu
Jevgeņiju Kārli Petrovski
Zigrīdu Padunu
Ritu Valiju Kūli
Valentīnu Kraujali
Jāni Graudiņu
Elzu Eglīti
Lauri Bērziņu-Bērzīti
Dainu Bērziņu
Dainu Zirni
Elgu Zamueli
Juri Projumu
Imantu Malēju
Skaidrīti Kudiņu
Anatoliju Kokinu
Andreju Grūbi
Aivaru Valteru Bušu
Valentīnu Šadrinu
Veroniku Stepanovu
Margaritu Serzhanovu
Lidiju Frīdbergu

Pasākumu kalendārs
18.00 aprīlī 11.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazo dziedātā-
ju konkurss „Saulkrastu cīrulītis 
2015”! Konkursā piedalās pirms-
skolas vecuma bērni, līdz 6 gadu 
vecumam ieskaitot.
Saulkrastu hokeja fani, esošie un 
topošie hokejisti - apliecināsim 
cieņu Latvijas hokeja leģendām! 
Aprīlī kultūras nama „Zvejniek-
ciems” 2. stāva foajē apskatāma 
Latvijas hokejam veltītā Latvi-
jas hokeja vēstures ekspozīci-
ja, kuras veidotājs ir leģendā-

rais hokeja treneris un bijušais 
saulkrastietis Ēvalds Grabovskis. 
Tikšanās, kurā viesosies gan pats 
ekspozīcijas autors, gan īstena 
hokeja fane aktrise Velta Skur-
stene,  18. aprīlī pl. 16.00 kultū-
ras namā „Zvejniekciems”.
19. aprīlī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” sociālajā kam-
paņā par atbildīgu pārtikas pa-
tēriņu “Beidz spēlēt pārtikas 
cirku!” tiks demonstrēta doku-
mentālā filma “Laimes ekono-
mika”.

8      Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. aprīlis

Martā Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Marks Paiders
Luīze Paidere
Justīne Grava
Gabriels Semjonovs
Emīlija Proveja
Katrīna Stūrmane

Sveicam mazuļus un viņu  
vecākus!

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Anna Bondareva
19.07.1919. - 28.02.2015.

Jāzeps Pundurs
06.12.1925. - 02.03.2015.

Antons Šendelovs
22.06.1943. - 02.03.2015.

Lūcija Keiša
28.10.1930. - 03.03.2015.

Velta Sokolova
11.05.1947. - 11.03.2015.

Jurijs Entuss
16.12.1924. - 20.03.2015.

Ausma Nukša
21.12.1933. - 21.03.2015.

Aleksandra Sinkeviča
24.04.1929. - 22.03.2015.

Vladislava Kirillova
27.11.1928. - 25.03.2015.

Anatolijs Auniņš
12.07.1949. - 26.03.2015.

Igors Odiņecs
16.04.1953. - 29.03.2015.

Aicinām 18. aprīlī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” saulkras-
tiešus satikties ar cilvēku - leģen-
du, kas savu dzīvi saistījis ar Latvi-
jas hokeju un arī ar Saulkrastiem! 
 Ēvalds Grabovskis (dz. 1941. g.) 
ir latviešu hokeja leģenda, par ko 
Saulkrastos pagaidām zināms vi-
sai maz. Saulkrastu novadpētnie-
cības speciāliste Dagnija Gurtiņa 
devās iztaujāt bijušo saulkrastieti, 
kā hokejs spēlēts kādreiz un kas 
notiek hokejā šobrīd.
 Ē.  Grabovskis savu jaunību 
pavadījis Saulkrastos, jo 20. gs. 
60. gadu sākumā no Rīgas uz 
Saulkrastiem pārcēlās viņa ģi-
mene. Pērses ielas namiņš bijis 
Ē. Grabovska ģimenes ligzdu līdz 
pat 1975. gadam. Ē. Grabovskis 
atceras, ka Pērses ielā pavadītā 
jaunība bijis brīnišķīgs laiks - gan 
makšķerēts, gan zvejots kopā ar 
vietējiem zvejnieku puišiem Jan-
ku (Jānis Garklāvs - aut.), Rolandu 
(Rolands Reitups - aut.) un brāļiem 

Garančiem. Tāpat jau tad, kad 
sportista bērni bija paaugušies, 
spēlēts hokejs. Kur tikai tas ne-
esot darīts - gan uz aizsalušām 
upēm (īpaši laba esot bijusi Pēte-
rupes atteka), gan jūrā („Vislabāk 
ir tad, kad jūra aizvilkusies, bet 
sniega nav. Super!”). Ar Ē. Gra-
bovska iniciatīvu izveidots arī 
drošs hokeja laukums Pēterupes 
līci pie dzelzceļa (tagadējo kortu 
vietā). Tobrīd Saulkrastu mazie 
un lielie hokejisti bijuši droši - 
viņiem vairs nedraudēja ielūšana 
ledū. 
 70. gadu vidū Ē. Grabovskim 
piedāvāts dzīvoklis Rīgā, tas bijis 
lielisks risinājums, jo tā ietaupīts 
laiks, ko pirms tam katru dienu 
nācās pavadīt ceļā. No 1977. līdz 
1980. gadam viņš bijis hokeja ko-
mandas „Dinamo” galvenais tre-
neris.
 Jau pēc Latvijas valsts neat-
karības atgūšanas, 1995. gadā,  
Ē. Grabovski vēlreiz aicināja kļūt 

par Latvijas izlases galveno tre-
neri. Viņš piekrita, jo hokejs un 
tā vēstures pētniecība esot viņa 
sirdslieta. 
 Pats Ē. Grabovskis sarunas 
noslēgumā saka: „Manu grāmatu 
par hokeju jums nāksies izlasīt! 
Tā nav vēstures rakstīšana, tās ir 
atmiņas, piemiņa. Jo pirms šī te 
(domāta ekspozīcija par Latvijas 
hokeja vēsturi - aut.) saistībā ar 
Latvijas hokeja vēsturi esmu no-
dibinājis Sergeja Žoltoka fondu. 
(..) Mēs jau esam par to aizmir-
suši, esam tam visam aizgājuši 
garām. Bet kādam tas jāpaņem uz 
sevi. Un es to vēsturi pētu. Nē, es 
to vēsturi nepētu, es tajā hokejā 
esmu iekšā jau 60 gadus.”
 Aicinām 18. aprīlī saulkrastie-
šus satikties ar šo leģendu, kas 
savu dzīvi saistījis ar Latvijas ho-
keju un arī Saulkrastiem! 

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu sabiedriskais muzejs

Tikšanās ar Latvijas hokeja 
leģendu

25. aprīlī 15.00 Saulkrastu do-
mes zālē senioru vokālo ansam-
bļu sadziedāšanās „Saulkrastos, 
kur jūra šalko”. Koncertā pieda-
lās Stabulnieku pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Dziedi līdzi” 
(vad. Līga Gžibovska), Madlie-
nas pagasta senioru ansamblis 
”Tik un tā” (vad. Pārsla Jēkab-
sone), Limbažu novada senioru 
ansamblis „Sirmie ozoli” (vad. 
Vitauts Liepiņš), latviskās mūzi-
kas draugu kopa „Ziemeļmala” 
(vad. Valters Reiznieks), Ādažu 
vīru vokālais ansamblis (vad. Gu-
nārs Freidenfelds) un Saulkrastu 
senioru vokālais ansamblis „Dzī-
le” (vad. Jānis Lucāns). Koncerta 
otrajā daļā muzicēs Normunds 
Ķietis un Inita Āboliņa no grupas 
“Lauku muzikanti”. Ieeja koncer-
tā brīva.
26. aprīlī 13.00 Saulkrastu 
domes zālē saulkrastiešu pri-
vātkolekcijās esošo gleznotāju 
Mariannas Peilānes un Vla-
dislava Šveides darbu izstādes 
„Joprojām Saulkrastos” noslē- 
gums.
2. maijā par godu Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunoša-
nas 25. gadadienai orientēšanās 
spēle lieliem un maziem „Sabur-
tosim Saulkrastus!” - šoreiz ai-
cināsim būt vērīgiem un saskatīt 
Saulkrastos esošajās izkārtnēs, 
veikalu skatlogos un nosauku-
mos īpašus burtus, tādēļ 2. mai-
jā piedāvāsim ikvienam intere-
sentam izvēlēties kādu no trim 
maršrutiem: 
17.00 Saules laukumā - spēles 
pirmais maršruts ģimenēm ar 
maziem bērniem (arī ratiņos) - 
kājāmgājēju maršruts; 
22.00 Saules laukumā - drosmī-
go un pieaugušo nakts maršruti 
autobraucējiem un kājāmgājē-
jiem. 

Pēc spēles noslēguma - grupas 
„Astro’n’out” koncerts! 
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! 
Savukārt 19.00 Saules lauku-
mā skanēs pūtēju orķestri - jau 
otro gadu pie Saulkrastu pūtēju 
orķestra viesosies pūtēju orķes-
tri no tuvienes un tālienes, lai 
mums par prieku sniegtu kon-
certu „Lai svētki skan un atbal-
sojas!” 

Sporta afiša
17. aprīlī 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 4. posms. 
18. aprīlī 11.00 picērijā „Bundu-
lis” Saulkrastu čempionāts zolī-
tē, 4. posms.
19. aprīlī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
4. posms.
26. aprīlī 12.00 Saulkrastu skrē-
jiens  Baltā kāpa – stāvlaukums 
Vidrižu ielas galā.
1. maijā 11.00 sporta centrā Fit-
nesa diena.
2. maijā 11.00 Saulkrastu sporta 
centrā un Zvejniekciema vidus-
skolā volejbola veterānu turnīrs 
„Saulkrastu kauss”.
9. maijā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 5.   posms.

Senioru aktivitāteS
5. maijā 13.00 domes zālē tikša-
nās ar domes vadību un deputā-
tiem.
28. maijā ekskursija uz Auci - 
Žagari. 2. - 7. jūlijā uz Ziemeļpo-
liju. 31. jūlijā uz Leigo ezeru mū-
zikas festivālu. Tālr. 26437766.

http://www.saulkrasti.lv

