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Paldies par atsaucību un dalību 
mūsu novada svētkos
Sakām paldies Džonam Delgal
vim un Sandrai Delgalvei par 
vienas dienas open-art izstādes 
“Mākslas dzirksts Saulkrastos” 
idejas realizāciju.

Paldies arī izstādes dalībnie
kiem: Valdim Ķikutam, Vitoldam 
Kucinam, Baibai Apsītei, Ērikam 
Bērziņam, Gioram Gekam, Elīnai 
Odiņai, Gunitai Bergai, Zandai 
Cerai, Inesei Plāterei, Jutai Policjai, 
Mārai Alenai, Inārai Pečakai, An
cei Žeigurei, Vizmai Niedrei, Gitai 
Dinbirei, kā arī Saulkrastu glezno
tāju plenēra dalībniekiem, kuri pie
dalījās Džona un Sandras Delgalvju 
idejas realizācijā: Valērijam Baidam, 
Lailai Balodei, Jurim Ģērmanim, 
Maijai Jakovičai, Lainei Kainaizei, 
Brigitte Tuttelmann, Saulius Kruopis, 
Arturas Savickas, Giedrius Bogdonas.

Paldies par atsaucību un dalī
bu 2013.  gada Saulkrastu svētkos 
arī SIA “Bemberi”, SIA “Saulkras
tu meži”, SIA “Taipans”, SIA “GG 
Cafe”, SIA “Blaizer AG”, SIA “Aiz
vēji”, SIA “Saulkrastu komunālser
viss”, CBF “Binders”, Rīgas SZKB 

tirdzniecības centriem “Enkurs” un 
“Pēterupe”, PII “Rūķītis”, Saulkras
tu pašvaldības policijai, Ventam 
Pečakam un viņa ekipāžai, Mai
gonim Lukaševicam, Gunai Lāč
auniecei, Rasmai Krūkliņai, Enēri 
Akmentiņai, Saulkrastu vidussko
lai, sākumskolas deju kolektīvam 
un vadītājam Jānim Trezūnam, 
Zvejniekciema vidusskolai, sākum
skolas deju kolektīvam un audzi
nātājai Valdai Krasovskai, VJMMS, 
Saulkrastu frizierēm, Saulkrastu 
mākslinieciskajiem kolektīviem un 
to vadītājiem – jauktajiem koriem 
“Anima” un “Bangotne”, deju ko
lektīviem “Krustu šķērsu”, “Jūrdan
cis”, “Saulgrieži”, “Draiskais solis”, 
“Sunbeach”, “Fractus”, koklētāju 
ansamblim “Saule”, folkloras kopai 
“Dvīga”, Saulkrastu rokdarbnieku 
pulciņam un audēju kopai “Kodaļa”, 
pūtēju orķestrim “Neibāde”, sporta 
un atpūtas centram “Koklītes”, Ilg
varam Kornim, Andrim Dulpiņam, 
Dzidrai Dulpiņai, Voldemāram 
Kučerukam, Guntim Kučerukam, 
Edgaram Konstantinovičam, Artim 

Blankenbergam, Oļegam Gonti
murovam, Gundaram Patmalnie
kam, Indulim Peilānam, bērnu no
metnes “Klasika” dalībniekiem un 
deju grupai “Rikitiki”, futbola klu
bam “Supernova”, Vikai Aleksejevai, 
Zanei Timermanei, Justīnei Cīru
lei, Linnai Cērmanei, Saulkrastu 
TIC kolektīvam, Laurai Zamuelei, 
Saulkrastu JIC un vadītājai Vairai 
Cīrulei, Ievai Lazdauskai, Matīsam 
Ivanovam, Gunāram Mednim, Ai
garam Keišam, Vizmai Vimbai, Jā
nim Skujiņam, Kristīnei Ungurei, 
Aināram Liepiņam, Dagnijai Gur
tiņai, Rasai Šmotekai, Andai Kur
zemniecei, Marikai Kasparei, Iva
ram Einikam, Helēnai Bringinai, 
Oskaram Švānam, Mudītei Sēlei, 
Guntim Vinteram, Laurim Muzi
kantam, Gatim Baļutim, Lotāram 
Prātiņam, Andim Strazdiņam, Ai
garam Ulbikam.

PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” vārdā 

Judīte Krūmiņa, Signe Sinkeviča, 
Vija Skudra, Raitis Keišs

Saulkrastu svētki ir viens no vis
gaidītākajiem gada notikumiem 
mūsu novadā, kad visi varam sa
nākt kopā un gandrīz trīs dienas 
priecāties par sauli, jūru, aicināto 
viesu priekšnesumiem un mūsu 
novada radošajiem, sportiskajiem 
un aizrautīgajiem ļaudīm. Arī šie 
svētki bija piepildīti ar koncer
tiem, izstādēm, sporta spēlēm 
un citām interesantām nodar
bēm, kurās ikviens varēja pieda
līties un izbaudīt kopā būšanas 
prieku. Saulkrastu novada dome 
izsaka pateicību svētku organi
zētājiem PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” vadītājai Judītei 
Krūmiņai un viņas komandai, vi
siem dalībniekiem: dziedātājiem, 
dejotājiem, sportistiem, rokdarb
niekiem, audējiem, koklētājiem, 
gājiena dalībniekiem – visiem, 
kas piedalījās. Uz tikšanos nāka
majos svētkos!

Saulkrasti uzdzirkstīja 

Svētku fotogrāfijas un video sižets apskatāmi interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv sadaļās “Galerijas” un “Video”.

Jauktais koris “Anima” šogad īpaši uzdzirkstīja, saņemot Saulkrastu 
Lielo balvu un priecējot skatītājus ar savu dzirkstošo sniegumu.
Foto: Nils Smelteris

Saules laukumā notika ne vien koncerti, bet arī sacensības. 
Dāmas sevi varēja pierādīt ātradīšanas prasmē.

Mazās „Fractus” dejotājas spēj iejusties dažādās lomās, arī ļoti sadzīviskās.

Svētkus pagodināja sadraudzības 
pilsētas Neringas Lietuvā pārstāvji, 
atvedot laba vēlējumus no pilsētas 
vadības un iedzīvotājiem.

Domes zālē bija apskatāms novada rokdarbnieču un audēju bagātīgais 
veikums.
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Saulkrastu novada dome 
aktīvā sadarbībā ar 
Vidzemes zvejnieku 
biedrību šī gada jūlijā 
realizēja Zivju fonda 
apstiprinātos projektus 
Ķīšupes un Pēterupes 
dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošanai. 

Abu upju posmos, sākot no ap
vedceļa, tika izveidotas lašveidī
go zivju nārsta vietas un attīrītas 
upes no sakritušajiem kokiem, 
atkritumiem un bebru dambjiem. 
Darbi tika veikti Pēterupes posmā 
4,5 km garumā un Ķīšupes posmā 
2 km garumā. 

Pēc apsekošanām pagājušajā 

rudenī un plānojot projektu ak
tivitātes, tika secināts, ka darbu 
apjoms būs liels, taču pavasarī 
izrādījās, ka bebri ir sabūvējuši 
vēl vairākus dambjus, kas radīja 
papildu rūpes.

Jāpateicas arī novada iedzīvo
tājiem par sapratni un palīdzību 
projektu realizēšanā. Īpašs paldies 

tiem iedzīvotājiem, kas palīdzēja ar 
noderīgu informāciju par vietām, 
kur uzcelti jauni bebru dambji.

Abi projekti tika īstenoti ar 
Zivju fonda finansiālu atbalstu.

Vilnis Klibiķis, 
Attīstības un projektu  

nodaļas vadītājs

Draudzība un interesanta 
pieredze Odolanovā
Saulkrastu novadam ir 
vairākas sadraudzības 
pilsētas, ar kurām tiek uzturēta 
draudzība jau vairākus gadus. 
Viena no tām ir Polijas pilsēta 
Odolanova. 

Šī draudzība ilgst jau sešpadsmito 
gadu, pašvaldību pārstāvjiem sa
darbojoties un daloties pieredzē, 
tostarp iepazīstinot odolanovie
šus ar Saulkrastu novada māks
liniecisko kolektīvu sniegumu. 
Tā martā Odolanovā sirsnīgi tika 
uzņemts jauktais koris “Anima”, 
kas ar neaizmirstamu sniegumu 
priecēja kuplā pulkā sanākušos 
skatītājus. Par kora viesošanos 
Polijas televīzija izveidoja sižetu, 
kurš tika raidīts kanālā “Arte Plus”. 
Savukārt jūlija beigās uz XXI Odo
lanovas dienu pasākumu devās 
oficiālā delegācija, tā apliecinot 
pašvaldību savstarpējo sadraudzī
bu. Svētku laikā notika konference 
par atkritumu apsaimniekošanu 
Odolanovā un tās sadraudzības 
pilsētās, kur bija iespēja dalīties 
ar pieredzi un iegūt jaunas atziņas 
šajā ne vien Latvijā, bet arī citur 
Eiropā aktuālajā jomā. Tāpat visu 

Odolanovā ieradušos delegāciju 
pārstāvji tika uzaicināti apskatīt 
Odolanovas piepilsētas Wierzbno 
vidusskolas jaunās telpas, tostarp 
jauno sporta zāli. 

Sarunā ar Saulkrastu delegā
cijas vadītāju un novada domes 
Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes lietu komitejas priekš
sēdētāju Guntaru Zonbergu 

Wierzbno vidusskolas direktors, 
kas ir aktīvs sporta piekritējs un 
iepriekš bijis sporta skolotājs, iz
teica ierosinājumu nākotnē rast 
iespēju sportiskākajiem novada 
bērniem paviesoties un piedalī
ties draudzības sacensībās Odola
novā un Wierzbno. 

Marika Grasmane

Jauna Vidzemes 
piekrastes karte
Izdota jauna Vidzemes 
piekrastes tūrisma karte 
latviešu, krievu un angļu 
valodā. Kopējā tirāža – 28 000. 

28. maijā piecu pašvaldību va
dītāji parakstīja vienošanos par 
kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai 
veicinātu tūrisma attīstību Vid
zemes piekrastes teritorijā, kā 
rezultātā tika sākts darbs pie ko
pīgas tūrisma kartes.

Vidzemes piekrastes kartē 
apkopota informācija par piecu 
pašvaldību – Aloja, Carnikava, 
Limbaži, Salacgrīva un Saulkras
ti – apskates objektiem, naktsmīt
nēm, aktīvo atpūtu un ēdināšanu, 
kā arī cita informācija, kura varētu 
noderēt auto un velo tūristiem. 

Vidzemes piekrastes karti ie
spējams saņemt Saulkrastu tūris
ma informācijas centrā, Ainažu 
ielā 13b, kā arī sadarbības novadu 
tūrisma informācijas centros.

Gita Memmēna, TIC vadītāja

Izveidotas lašveidīgo 
zivju nārsta vietas

Ķīšupē sakritušie koki un bebru izbūvētie dambji izrādījās pamatīgāki, nekā bija paredzēts. Foto: Edgars Zviedris

Delegācijas vadītājs Guntars Zonbergs un Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektors Andrejs Arnis apskata Wierzbno vidusskolas jauno sporta 
zāli. Foto no domes arhīva

Odolanovas pilsētas vadītāja Ewa Dziubka kā sveicienu no Saulkrastiem 
saņēma neaizmirstamu dāvanu – mākslinieces un pedagoģes Vairas 
Cīrules īpaši veidotu zīda šalli, kurā attēloti jūras un piekrastes motīvi.
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NVA pieņemšana
Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) darbinieki pieņems 

Saulkrastu novada iedzīvotājus 2. un 5. septembrī 
no plkst. 10 līdz 15 Saulkrastu novada domes zālē.

Jaunas grāmatas aizraujošam vakaram
Saulkrastu novada bibliotēka in
formē lasītājus, ka ik mēnesi iepērk 
Latvijā izdotās jaunākās grāma
tas  – par pašvaldības līdzekļiem. 
Bibliotēkas lasītāji ir aicināti iepa
zīties ar jaunieguvumiem bibliotē
kā vai kopkatalogā http://salaspils.
biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx.

Šomēness bibliotēkas abone
ments lasītājiem piedāvā 55  jau
nas grāmatas. Turpinājumā ne
liels ieskats daļā no jaunumiem.

Bērnu un pusaudžu psiholo
ga E. Volfa grāmatā “Es klausītu 
savus vecākus, ja viņi aizvērtos”, 
saistošā valodā izskaidrots, kādi 
ir 21.  gadsimta pusaudži un kādi 
noteikumi jāievēro viņu audzinā
šanā. Īpaši noderīgi visiem vecā
kiem un pedagogiem būs pado
mi, kā sarunāties ar pusaudžiem 
sarežģītās situācijās, ko viņiem 
jautāt, ko atbildēt un kādas frāzes 
nelietot nekādā gadījumā. Iespē
jamās konfliktsituācijas ilustrētas 
ar atraktīviem dialogiem un pie
mēriem no reālās dzīves.

Viljams Pols Jangs, “Krustce-
les” – grāmata, kura atjauno ticību 
cilvēciskajam katrā no mums, bet 
vienlaikus skubina pievērsties lie
lajiem dzīves un mūžības jautāju
miem. Viljama Pola Janga pirmais 
romāns “Būda” ar vairāk nekā 
20  miljoniem pārdotu eksemplā
ru kļuva par vienu no visvairāk 
lasītajām grāmatām pasaulē.

Inguna Bauere, kura saraks
tījusi tādus kultūrvēsturiskus ro
mānus kā “Ede, Pumpura sieva”, 
“Skolas Līze” un “Lizete, dzejnie
kam lemtā”, savā jaunākajā darbā 

“Piedod, Karolīne!” iepazīsti
na gan ar Rolofu un Kronvaldu 
dzimtu vēsturi, gan izved lasītāju 
pa 19. gadsimta ievērojamākā lat
viešu atmodas darbinieka Kron
valda Ata dzīves līkločiem.

Maija Laukmane, “Laiks kā 
jūra”. Autores dzejas rindas ļauj 
izjust gan viļņu putas uz kāju 
pirkstiem, gan sajust ilgas, ko rai
sa kaiju brēkas...

Ričards Vebsters, “Sejas vaib-
stu lasīšana”. Pamatojoties uz 
senajām ķīniešu gudrībām, sejas 

lasīšana, tāpat kā hiromantija un 
akupunktūra, māca pa īstam ieska
tīties sejās, ko redzam katru dienu. 
Uzziniet, kā sejas zonas atklāj rak
stura iezīmes un kāda ir mūsu sejas 
vaibstu apslēptā nozīme.

Karloss Kastaneda, “Atse-
višķā realitāte”. “Intelektuāļiem 
rādās, ka viņi ir pasaulē. Viedie ne
kur neredz sevi, bet pilnībā apzi
nās, “kā viss ir”.” Dr. Pēteris Kļava

Haruki Murakami, “Aitas 
medīšanas piedzīvojumi”. Ha
ruki Murakami (1949) pieder pie 
japāņu jaunatnes labā toņa. 

Čarlzs Mārtins, “Kalns starp 
mums” ir vēstījums romānā par 
varonību, cilvēka spēju galējo ro
bežu un – pāri visam – mīlestību 
un... Kad cerības zūd, dzimst mī
lestība. 

“Eiropas literatūras vēsture” 
ir ievērojama apjoma hrestomāti
ja, kurā apkopotas esejas par lite
ratūras attīstību, sākot no Senās 
Grieķijas līdz pat mūsdienām.

Vizma Stūrmane, 
Bibliotēkas vadītāja

Slimnīcas speciālistu pieņemšanas laiki
SPECIĀLISTS PIEŅEMŠANAS DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS
Endokrinoloģe
Brigita Viziņa

augusts 14–17

Kardiologs 19. augusts 10–13
Dermatoloģe
Ruta Barlo

16. augusts 9.15–13

Otolaringoloģe
Ilona Kronberga

15. augusts 14–17

Acu ārste
Ausma Sproģe

12., 19. augusts 10–16

Acu ārste
Aneļa Šugajeva

5. septembris 10–15

Neirologs
Ainārs Vecvagars

16., 30. augusts 10.30–16

Neiroloģe
Dace Dzirkale

13. augusts 14–17

Izmetiet atkritumus 
tam paredzētās vietās
SIA “ZAAO” (ZAAO) atkritumu 
apsaimniekotājs, pateicoties 
iedzīvotāju vērīgumam, 
Saulkrastos ir konstatējis 
sadzīves atkritumu nelegālu 
izmešanu blakus šķiroto 
atkritumu konteineriem pie 
Saulkrastu dzelzceļa stacijas, 
tāpēc vēlas atgādināt pareizas 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumus.

Jāatceras, ka atkritumus ir būtiski 
šķirot, jo tas ļauj saudzēt dabu, 
ietaupīt uz sadzīves atkritumu 
izvešanas rēķina, un šķirota 
materiāla izmešanai ZAAO sa
darbībā ar pašvaldību ir izvei
dojusi vairākas šādas vietas (tā 
saucamos eko punktus) novada 
teritorijā. Šķiroto materiālu, kas 
tiek sagatavots pārstrādei otrrei
zējās izejvielās, ZAAO izved bez 
maksas. 

Būtiski ievērot, ka šķiroto at
kritumu konteineros un pie tiem 
nav vietas sadzīves atkritumu 
maisiem. ZAAO pateicas iedzīvo
tājiem, kuri ziņoja par situāciju, 
kas izveidojusies pie Saulkrastu 
dzelzceļa stacijas. 22. jūlijā ZAAO 
darbinieki konkrēto teritoriju ir 
satīrījuši, atbrīvojot pieeju plast

masas un stikla pudeļu kontei
neriem. Tomēr, ja situācija atkār
tosies, ZAAO būs spiesta vērsties 
pašvaldībā un lemt par šķirošanas 
punkta likvidēšanu.

ZAAO atgādina, ka saistošie 
noteikumi par atkritumu apsaim
niekošanu Saulkrastu novadā pa
redz, ka ikvienam nekustamā īpa
šuma īpašniekam ir pienākums 
slēgt līgumu par regulāru atkri
tumu izvešanu un segt atkritumu 
apsaimniekošanas izdevumus. 
Ar ZAAO ir iespēja vienoties arī 
par gadījumiem, kad nepiecie
šama atsevišķa atkritumu izve
šana, ja noticis kāds pasākums. 
Iedzīvotājiem, kuri veic publis
kas teritorijas sakārtošanu, vācot 
atkritumus, ieteicams vērsties 
pašvaldībā ar lūgumu atmaksāt 
publiskās talkas laikā savāktu at
kritumu izvešanu, vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

Jautājumu gadījumā lū
gums sazināties ar ZAAO pa 
tālr. 64281250, epastu zaao@
zaao.lv, uzdot jautājumus ZAAO 
mājaslapā, Twitter kontā twitter.
com/zaao_lv vai vērsties Saulkras
tos, Rīgas ielā 96a.

Zane Leimane, ZAAO

ZAAO Saulkrastu birojam mainās darba laiks
No 1. augusta līdz 31. oktobrim SIA “ZAAO” birojs 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96A, strādās pirmdienās 

un piektdienās no plkst. 10 līdz 17.
Ja nepieciešams izdarīt izmaiņas līgumos vai 
jāslēdz jauns līgums, ZAAO aicina pieteikumu 

veikt arī pa tālruni 64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv. Norēķinus 
par saņemtajiem pakalpojumiem lūgums veikt bankās, veikalos 

“Maxima” vai caur www.zaao.lv piekļūstot aktuālajam rēķinam 
un norēķinoties ar interneta banku starpniecību.

ZAAO darbinieki piemēsloto teritoriju 
ir satīrījuši, atbrīvojot pieeju plast-
masas un stikla pudeļu konteineriem. 
Tomēr, ja situācija atkārtosies, ZAAO 
būs spiesta vērsties pašvaldībā un lemt 
par šķirošanas punkta likvidēšanu.

Foto no Saulkrastu bibliotēkas arhīva

Rentgena kabineta darba laiks augustā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

9
plkst. 14–17

12
plkst. 9–14

13
plkst. 9–17

14
plkst. 9–14

15
plkst. 9–17

16
plkst. 9–14

19
plkst. 13–16

20
plkst. 14–17

21
plkst. 14–17

22
plkst. 14–17

23

26
plkst. 9–14

27
plkst. 14–17

28 29
plkst. 9–17

30

Informācija par Saulkrastu slimnīcu pieejama interneta vietnē 
www.saulkrastuslimnica.lv.

Zaļā bibliotēka
SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” sadarbībā ar bibliotēkām rīko ak-

ciju “Zaļā bibliotēka”. Akcijas norises laikā līdz oktobra beigām 
ikviens iedzīvotājs var Saulkrastu novada bibliotēkā Raiņa 

ielā 7 nodot makulatūru (grāmatas, žurnālus, bukletus u. c.), 
kas tālāk pārstrādei tiks nogādāta Līgatnes papīrfabrikā.

Līdzīgs pasākums norisinājās arī pagājušajā gadā, kad Saulkras-
tu novada bibliotēkā tika savākti 2600 kg makulatūras.

Sīkāka informācija Saulkrastu novada bibliotēkā 
vai pa tālr. 67951502, 29625609
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Plenērs un ne tikai
Laiks no 14. līdz 21. jūlijam Vid
zemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļas 
24 audzēkņiem izvērtās piedzīvo
jumiem bagāts. Mācību prakse jeb 
plenērs, saukta arī “zaļā” prakse, 
šogad tika organizēta Lietuvas 
pierobežā, Neretā. Izbraukuma 
praksē piedalīties tika aicināti 
VJMMS audzēkņi no 11 gadu ve
cuma – kad iegūta zināma patstā
vība un iemaņas strādāt plenēra 
apstākļos iepriekš apgūtas, zīmē
jot Saulkrastu un Zvejniekciema 
tuvējā apkārtnē. Jaunieši ik dienas 
savu skolotāju Rasas Grāmatiņas, 
Māras Alenas un Ievas Lazdauskas 
vadībā apmēram sešas stundas pa
vadīja pētot, zīmējot un gleznojot 
Neretas ainavas, pilsētiņas skatus, 
arhitektūru u. c. Laiks lutināja – 
tuvējā apkārtnē ik dienas dārdēja 
pērkons un pat krusa, bet prakses 
dalībnieki baudīja sauli.

16. jūlijā iepazinām netālo 
blakus novada centru – Aknīstes 
pilsētiņu (līdz 1922. gadam Lie
tuvas sastāvdaļa), novadpētnie
cības muzeju, Svētavotu, izcilo 
neo gotikas pili Gārsenē (tagad 
pamatskola, ar stārķa ligzdu pils 
tornī), Gārsenes evaņģēliski lu
terisko baznīcu un dabas takas 
Dienvidsusējas upes senielejā.

Asprātīgi un ar mīlestību ie
kārtotās vairāku kilometru garumā  

sakoptās dabas takas, liriski un ie
dvesmojoši nostāsti par teju kat
ru akmeni, priedi un nogāzi bija 
tīkams atklājums. Gan Aknīstes, 
gan Gārsenes pils un tās bijušo 
īpašnieku, baronu fon Vudbergu 
dzimtas, arī gārseniešu mīļi sauk
tās “pils zilās spocenītes” vēsturi 
iepazīt palīdzēja vietējo tūrisma 
centru gidi. Novērtēt skaistos ska
tus bija iespēja no Gārsenes baz
nīcas torņa augstumiem, iemē
ģinājām spējas ērģeļspēlē (ērģeļu 
plēšu mīšana nav vis nekāda vieg
lā nodarbe...), savukārt pusdienas 
pašrocīgi gatavojām gidu laipni 
sarūpētajā ugunskurā turpat pils 
pagalmā. Abus novadus plašāk 
iepazīt varējām, pateicoties ami
zanti sena busiņa brauktspējai un 
“Viesītes transporta” darbinieku 
atsaucībai.

19. jūlijā devāmies skatīt 
J.  Jaunsudrabiņa sensētu “Riek
stiņi”. Pēc sensētas saimnieces 
kolorītā stāstījuma par J. Jaunsud
rabiņa rakstnieka un mākslinieka 
darbību audzēkņi studēja sensētas 
iedzīves priekšmetus. Tieši “Riek
stiņos” vētraina lietusgāze beidzot 
sasniedza arī mūs, tomēr tur ta
pušie darbi izcēlās ar sajustu no
skaņu, attieksmi, precīzu kolorītu.

Neretas plenēra pieredze ie
gūta gana dažāda – iemācoties 
koncentrēties darbam neierastos 

apstākļos, strādāt mērķtiecīgi un 
kvalitatīvi, sadarboties, izzinot 
novadu kultūrvēsturi, piedzīvo
jot sadzīves norišu patstāvību un 
arī atbildību, peldoties Dienvid
susējas peldvietā, atraktīvi vadot 
brīvo laiku sporta spēlēs turpat 
blakus esošajā lieliski iekārtotajā 
sporta laukumā. Prakses norises 
fiksētas vairākos simtos foto
mirkļu, tika rakstīta arī prakses 
dienasgrāmata. Noslēgumā, kā ik 
gadus, notika darbu skate, kurā 
vērtējumu saņēma visi prakses 

dalībnieki. Kopumā strādāts bija 
gana, prakses darbu vērtējumi  – 
no 7 līdz 10. Pateicībā par labo 
uzņemšanu divi darbi tika dāvāti 
Neretas vidusskolas vadībai un 
gardo maltīšu saimniecēm. Ne
retas vidusskolas telpās turpmāk 
būs apskatāmi Elīzas Martas Bur
bergas un Anetes Atālas darbi.

Prakses pēdējā vakara (vai 
nakts) noslēgums tradicionāli 
tika vadīts pie ugunskura – ar 
atjautības un erudīcijas jautāju
miem, anekdotēm, prakses raibā

ko un amizantāko notikumu at
klāsmēm. Dažas no tām izrādījās 
visai jestras, bet lai nu paliek arī 
pa kādam jaukam noslēpumam 
atmiņai no Neretas.

Plenēra darbu izstāde drī
zumā būs skatāma kādā no 
Saulkrastu izstāžu vietām. Tik
mēr mākslas nodaļā jau virmo 
idejas, cik tālu vai tuvu organizēt 
nākamo praksi...

Ieva Lazdauska,  
VJMMS direktore

Un atkal viens gads. VJMMS absolventi
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola (VJMMS) vēl tikai 
gaida ziņas no absolventiem – cik 
radošas studijas katrs izvēlējies 
turpināt. Tikmēr vēlos publiski 
pateikties gan kolektīvam, gan 
jauniešiem un vecākiem par ie
guldīto darbu Saulkrastu mūzi
kas un mākslas dzīves daudzajās 
norisēs. Un, protams, pašvaldībai 
par atbalstu, lai novadā kultūriz
glītība joprojām būtu stabila pie
vienotā vērtība.

Mūzikas nodaļas septiņi ab
solventi – T. Fridrihsone (akorde
ons), M. Vīgante, K. M. Kalvāne 
(klavieres), D. Kantore, A. Balt
galvis (ģitāra), E. Lapkovska (sak
sofons), E. M.  Bāliņš (vokāls) –, 
2012./2013. mācību gada izskaņā 
sniedzot koncertu Saulkrastu no
vada domes zālē, spoži apliecināja 
profesionālo izaugsmi. 

Mākslas nodaļas 17 absol
venti  – R. H. Skuja, K. Raloveca, 
R.  Ozoliņš, K. Rudzītis, M.  Ma
teus, E. Mizāns, E. Liepiņš, 
D.  Rozenberga, A. Zommere, 
P.  Pundiņa, A. Liepiņa, L. Ozola, 
M.Martinsone, S. Knoka, Ž. Deļvi
ga, E. Dane, L. Pedrevica – skolas 
nobeiguma darbus prezentēja kul
tūras namā “Zvejniekciems”. Kā ik 
gadus, atšķirīgas tēmas, tehnikas, 
apjomi – gleznojumi uz griestiem, 
interjeros un sabiedriskajā vidē, uz 
zīda, stikla, auduma, šķīvjiem, gra
fikas darbi dažādās tehnikās, ma
keti, filcējumi, “multenīte”... Tieši 
dažādība un prasme uzdrīkstēties 
ir tā, ko uzsver recenzenti, rak
sturojot mākslas nodaļas audzēk
ņu veikumu. Ne vienmēr izdodas 
darbus noslīpēt līdz iecerētajai pil

nībai, tomēr jāatzīst, ka audzēkņi 
pārsteidz gan pedagogus, gan ska
tītājus ar radošo ideju traktējumu, 
atšķirīgu redzējumu, neatlaidību, 
arī tehnisko varēšanu.

Skola lepojas ar saviem absol
ventiem, un, kā ik gadus, uzska
tām, ka iegūtais radošums, mērķ
tiecība un kultūras, mūzikas, 
mākslas izpratne ir visstabilākais 
pamats topošajām Saulkrastu, 
Latvijas personībām.

Aicinām Saulkrastu iestādes, 
uzņēmējus pārdomāt, vai un kā 
VJMMS mākslas nodaļas audzēk

ņi – 2014. gada absolventi – varētu 
veidot savdabīgāku, sakārtotāku 
un mākslinieciskāku mūsu no
vadu. Gleznas, grafikas, vitrāžas, 
tekstilijas, aizkari, batikas, spilve
ni, interjera priekšmeti, suvenīri, 
sienu gleznojumi interjeriem? Vi
des objekti un sienu gleznojumi 
pagalmos, pie fasādēm, laukumos? 
Sazinieties ar mums – samērosim 
jūsu ieceres (vēlmes, nojausmas) ar 
mūsu prasmēm. Viss ir iespējams! 

Ieva Lazdauska, 
VJMMS direktore

Prakses dalībnieki J. Jaunsudrabiņa “Riekstiņos”. Foto: Māra Alena

Mūzikas nodaļu 2013. gada absolventi ar saviem pedagogiem.

Ieskatam, novērtēšanai un iedvesmai – visjaunākais un viens no 
apjomīgākajiem diplomdarbiem – sienas gleznojums “Mazā Spānija” 
Saulkrastu sociālās mājas pagalmā. Autors – Mārcis Mateus, darba 
vadītāja – Māra Alena. Paldies sociālās mājas vadībai par sadarbību! 
Foto: Ieva Lazdauska
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Jaunas prasmes un piedzīvojumi
Jau astoto gadu Saulkrastu 
novadā deklarētajiem 
bērniem bija iespēja piedalīties 
Saulkrastu Bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” 
un Saulkrastu novada domes 
organizētajā vasaras projektā 
“Esi aktīvs”.

Šīs vasaras projekta mērķis bija 
nodrošināt mūsu pašvaldības 
bērniem lietderīgu brīvā laika pa
vadīšanu, attīstot savas sportiskās 
spējas, nostiprinot izturību, pat
stāvību un apgūstot jaunas soci
ālās un radošās prasmes. Bērnu 
vasaras projektu aktivitātes katru 
gadu tiek rūpīgi plānotas, ievēro
jot bērnu vecuma īpatnības, vēl
mes un intereses.

Šogad katra projekta diena 
sākās ar rīta rosmi. Sākumā to va
dīja speciālists, vēlāk bērni grupās 
vingrojumu kompleksu sagatavo
ja paši. 

Katra dalībnieka izturība un 
kolektīvās komunikācijas pras
mes tika pārbaudītas pārgājienā, 
dažādās komandu sporta spēlēs, 
kā arī kopā ar Saulkrastu pludma
les glābējiem Aigaru un Austri. 

Trenere Aiva Aparjode vi
sus ietērpa kamaniņu braucē
ju formā, ļāva izmēģināt, kā ir 
sēdēt un stumt kamaniņas, kā 
arī iemācīja jautras spēles un 
stafetes. Sandra OzolaOzoliņa 
mācīja apgūt jaunus aerobikas 
deju soļus, mūziķis Andrē (And
ris Koemecs) demonstrēja repa 
pamatelementus un kopā ar 
bērniem sacerēja dziesmu. Ak
tīvās atpūtas centrā “Zanzibāra” 
daudzi pirmo reizi uzzināja un 
izmēģināja, kā spēlē skvošu, kro
ketu, galda tenisu, spēli “Mafija” 
un daudzas citas sportiskas un 
radošas aktivitātes.

Siguldas atrakciju parkā “Tar
zāns” bija iespēja pārbaudīt pa
šam sevi un pārvarēt bailes no 
augstuma, attīstīt līdzsvara un 
koordinācijas prasmes.

Neizpalika arī radošās darb
nīcas – pērļošana kopā ar Gunu 
Lāčaunieci, skursteņa apglezno
šana ar Vairu Cīruli un SJIC jau
niešiem, akmeņu un sienas ap
gleznošana centra “Saulespuķe” 
pagalmā. 

Nopietna pagāja Atbildības 
diena kopā ar patversmes “Līči” 

pārstāvjiem, Ulu, Belu un sunī
ti Bellu. Paldies sakām arī Ilonai 
Zoltnerei par vizināšanu zirgu 
pajūgā. 

Visgaidītākais notikums bija 
jau par tradīciju kļuvušais divu 
dienu pasākums ar nakšņošanu 
Džūkstes pagastā pie Kliģu eze
ra. Tur dalībnieki apguva daudz 
jaunu komandu spēļu, tūrisma 
elementu, kārtīgi izsmējās, atpū
tās un naktī atkal piedzīvoja īstas 
šausmas “Baiļu trasītē” atraktīvu, 
jautru un atbildīgu pasākuma va
dītāju vadībā un uzraudzībā. Pal
dies “Ūdensputnu” komandai par 
pacietību un aizrautību darbā ar 
bērniem.

Kā katru gadu, par katru 
nometnes dalībnieku rūpējās 
Saulkrastu bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” vadī
tāja Ingūna Feldmane, skolotājas 
Ināra Strapcāne, Inese Petrošina 
un Linda Strapcāne. Nometnes 
dalībnieki un organizatori ir pa

teicīgi Saulkrastu novada domei 
par materiālo atbalstu, šoferim 
Andim Strazdiņam par pacietību, 
vedot tuvākās un tālākās ekskur
sijās, kā arī vecākiem, kuri uzti

cējās vadītājām un saviem bēr
niem. Mīļu paldies sakām visiem, 
kas šīs divas nedēļas bija kopā ar 
mums! 

Būsim aktīvi, sportiska entu

ziasma un prieka pilni atlikušo 
vasaru!

Ingūna Feldmane, 
BJDC “Saulespuķe” vadītāja

Iegūstot jaunas prasmes un draugus, nometnē piedalījās 40 bērni vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem. Ikdienā par viņiem rūpējās četri pedagogi, 
kā arī sporta un radošo aktivitāšu lietpratēji, kas dalībniekiem palīdzēja apgūt jaunas prasmes un iegūt pieredzi. Foto no domes arhīva

Aicina saņemt 
dāvinājuma kartes
Saulkrastu sociālais 
dienests atgādina 
un aicina 2013. gadā 
jaundzimušo bērnu 
vecākus, kas savu 
dzīvesvietu deklarējuši 
Saulkrastu novadā, 
saņemt “Latvenergo” 
dāvinājuma kartes.  

 
Tāpat dāvinājuma kartes var sa
ņemt daudzbērnu ģimenes, ģi
menes, kurās ir ar celiakiju slims 
bērns, un ģimenes, kurās kāds no 
vecākiem ir invalīds.  

Lai noformētu dāvinājuma 

kartes saņemšanu, jādodas uz 
Saulkrastu sociālo dienestu Rai
ņa ielā 8. Līdzi nepieciešami šādi 
dokumenti: pase, elektrības pie
gādes līgums ar “Latvenergo”. In
formācija pa tālruni 67142510.

Lepni par dalību projektā
Uzzinot par projekta “Mana jūra 
2013” aktivitātēm, novada iedzīvo
tāju biedrības “Mēs varam” valdes 
priekšsēdētāja Iveta Sviklāne un 
Bīriņu ielas bērni Loreta Sviklā
ne, Agnese Sviklāne, Alise Krasti
ņa, Emīlija Krastiņa, Liene Marta 
Freimane un Ričards Egons Frei
manis augusta sākumā piedalījās 
projekta gājienā, kas notika posmā 
no Lilastes līdz Lauču akmenim. 
Starts gājienam tika dots 9.  jūlijā 
Nidā, savukārt finišēja gājiena da
lībnieki 8. augustā Ainažos, kopīgi 
noejot visu jūras piekrasti no Lie
tuvas līdz Igaunijai.

Kopā izstudējot Latvijas karti, 
izpētot jūras piekrasti un saga
tavojot cienastu – ābolus –, viņi 

Saulkrastos sagaidīja gājējus. Tā kā 
jaunākajai dalībniecei Loretai ir ti
kai četri gadi, tad kopā ar projekta 
dalībniekiem pārāk tālu nevarēja 

doties, tomēr visi ir gandarīti un 
lepni, ka piedalījās šajā pasākumā. 
Par Saulkrastu apkārtni šajā posmā 
stāstīja skolotāja Lelde Balode.

Skolotājas 
un rokdarb-

nieces Gunas 
Lāčaunieces 
vadībā bērni 
varēja apgūt 

pērļošanas 
prasmes.
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Bezdarbniekiem 
vieglāk iesaistīties 
mobilitātes un pagaidu 
darbu programmās
Bezdarbnieki, kuri vēlēsies 
iesaistīties algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanā 
vai reģionālās mobilitātes 
veicināšanas pasākumā 
“Darbs Latvijā”, varēs šajos 
pasākumos darboties 
ātrāk, iepriekš neatrodoties 
bezdarbnieka statusā vismaz 
sešus mēnešus.

To paredz Labklājības ministrijas 
(LM) izstrādātie grozījumi Minis
tru kabineta 2011. gada 25.  jan
vāra noteikumos nr. 75 “Notei
kumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bez
darba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas 
kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem”. Stājas spēkā 
ar 2.08.2013.

Pašlaik algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos var iesais
tīties bezdarbnieki, kuri reģis
trējušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) un vismaz sešus 
mēnešus atradušies bezdarbnieka 
statusā, taču nesaņem bezdarb
nieka pabalstu. 

Līdz ar aktuālajiem grozīju
miem algotajos pagaidu sabied
riskajos darbos varēs iesaistīties 

arī tie bezdarbnieki, kuri bez
darbnieka statusā ir reģistrēti 
mazāk par sešiem mēnešiem, bet 
vismaz pēdējos 12 mēnešus nav 
strādājuši.

Atviegloti iesaistes nosacī
jumi arī cilvēkiem, kuri atraduši 
darbu attālāk no savas pastāvīgās 
dzīvesvietas un vēlas pretendēt 
uz finansiālu atbalstu reģionālās 
mobilitātes veicināšanas pasāku
mā “Darbs Latvijā”. Līdz ar aktu
ālajiem grozījumiem šajā pasāku
mā varēs iesaistīties cilvēki, kuri 
bezdarbnieka statusā bijuši ne 
mazāk kā divus mēnešus iepriekš 
paredzēto sešu mēnešu vietā.

Personai, kas reģistrēta bez
darbnieka statusā mazāk nekā 
divus mēnešus, būs iespējams 
iesaistīties pasākumā gadījumos, 
kad darba tiesiskās attiecības 
izbeigtas saistībā ar darbinieku 
skaita samazināšanu vai līdzīgu 
iemeslu dēļ, un tas var būtiski ie
tekmēt nodarbinātības situāciju 
attiecīgajā administratīvajā teri
torijā.

Atbilstību pasākumā izvirzī
tajiem iesaistes kritērijiem izvēr
tēs NVA. 

Sociālais dienests

Mobilais mamogrāfs 
pēc pieraksta

Pirmdien, 19. augustā, pie 
Saulkrastu slimnīcas Ainažu 
ielā 34 būs “Veselības centra 4” 
mobilais mamogrāfs.

Uz mamogrāfa pārbaudi jādo-
das TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmu

šas uzaicinājuma vēstuli no Na
cionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmā, izmeklē
jums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga divus gadus kopš 
iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu izmeklējums 
maksā Ls 2. 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī
gumattiecību ar Nacionālo veselī
bas dienestu, – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa tālruni 
67142840 un 27866655.

Sīkāka informācija  – www.
mamografija.lv vai rakstiet uz 
 epastu info@mamografija.lv.

Ar atkarības problēmām 
varēs ātrāk iesaistīties 
Minesotas programmā
Bezdarbnieki, kuri vēlas 
risināt atkarības problēmas, 
varēs ātrāk iestāties Minesotas 
programmā. Lai sāktu 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
līdzfinansēto ārstēšanās 
programmu, cilvēkam 
bezdarbnieka statusā jābūt 
trīs mēnešus līdzšinējo 
12 mēnešu vietā.

To paredz Labklājības ministrijas 
(LM) izstrādātie grozījumi Minis
tru kabineta noteikumos nr. 75 
“Noteikumi par aktīvo nodarbi
nātības pasākumu un preventīvo 
bezdarba samazināšanas pasāku
mu organizēšanas un finansēša
nas kārtību un pasākumu īsteno
tāju izvēles principiem”.

Tas nozīmē, ka bezdarbnie
ki, kuri vēlēsies ārstēt alkohola, 
narkotisko vai psihotropo vielu 
atkarību, Minesotas programmā 
varēs iesaistīties ātrāk. Līdz šim 
to varēja darīt cilvēki ar atka

rību, kas Nodarbinātības valsts 
aģentūrā ir bijuši reģistrēti ilgāk 
nekā vienu gadu. Pašlaik šis ter
miņš samazināts uz laiku līdz trīs 
 mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka 
Minesotas programmā varēs pie
dalīties arī tie bezdarbnieki ar at
karības problēmām, kas bezdarb
nieka statusā būs bijuši mazāk 
par trīs mēnešiem, bet iepriekš 
vismaz sešus mēnešus nav strā
dājuši.

LM atgādina, ka Mineso
tas programmā var iesaistīties 
pilngadīgi cilvēki. Ārstniecības 
kurss ilgst 28 dienas, dodot ie
spēju ārstēt alkohola, narkotis
ko un psihotropo vielu atkarību 
12 soļu programmā. Minesotas 
programmu ir iespējams īstenot 
gan ambulatori (dienas stacio
nārā), gan stacionāri (diennakts 
stacionārā).

Sociālais dienests

Saulkrastu vidusskola piedāvā darbu
• informātikas skolotājam;
• medmāsai.

Interesēties pa tālr. 67951638, 67952170, mob. 29197129

Noteiktas Latvijas pasta vietas 
latu maiņai pret eiro
Ministru kabinets ir noteicis Latvijas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās trīs mēnešus, 
sākot ar 2014. gada janvāri, mainīs latus pret eiro. 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem tuvākie maiņas punkti

Siguldas novads Allažu pasta nodaļa Zaļkalna iela 3, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
Inčukalna novads Inčukalna pasta nodaļa Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Krimuldas novads Lēdurgas pasta nodaļa Emiļa Melngaiļa iela 2A, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas 

novads, LV-4012
Krimuldas novads Raganas pasta nodaļa “Pasta māja”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, 

LV-2144
Līgatnes novads Līgatnes 1. pasta nodaļa “Pasta ēka”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, 

LV-4108
Līgatnes novads Līgatnes pasta nodaļa Brīvības iela 5, Līgatne, Līgatnes novads, 

LV-4110
Saulkrastu novads Zvejniekciema pasta nodaļa Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu lauku teritorija, Saulkrastu 

novads, LV-2161
Sējas novads Murjāņu pasta nodaļa “Jēņi”, Murjāņi, Sējas pagasts, Sējas novads, LV-2142

Tiks slēgti “GE Money” konti
Informējam, ka ar šī gada 1. septembri tiks slēgti AS “GE Money Bank” Saulkrastu novada domes konti 
LV35BATR0051201695205, LV73BATR0051201695200, LV53BATR005N201695200, LV26BATR005N201695201, 
LV62BATR0051201695204.
Turpmāk maksājumi, kas paredzēti Saulkrastu novada domei, jāveic uz šādiem kontiem: 

LV32NDEA0000082614003 – AS “Nordea”;
LV78UNLA0050008528948 – AS “SEB Banka”;
LV31MULT1010514870010 – AS “SMP Bank”;
LV88HABA0551027710945 – AS “Swedbank”;
LV10RIKO0002013297296 – AS “DNB NORD Banka”;
LV77PARX0012541090001 – AS “Citadele”.

Tāpat arī SIA “Saulkrastu komunālserviss” ar šī gada 1. septembri slēgs AS “GE Money Bank” kontu 
LV14BATR0051801695000. Maksājumi jāveic uz kontiem LV48MULT1710741040010 (AS “SMP Bank”) vai
LV27HABA0551031133039 (AS “Swedbank”).
Konti tiek slēgti, jo AS “GE Money Bank” beidz savu darbību Latvijā.
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Piecas minūtes izšķir visu
Par atpūtnieku labsajūtu un 
drošību Saulkrastu pludmalē 
“Centrs” vasaras sezonā ik 
dienas rūpējas glābēji. Viņu 
uzdevums ir gan glābt tos, kas 
ūdenī, gan tos, kas krastā.

Pludmales sezona, kad par dro
šību piekrastē rūpējas profesio
nāli glābēji, ilgst no 15. maija līdz 
15. septembrim. Pašvaldības poli
cijas sabiedriskās kārtības sargā
šanas nodaļas un Glābšanas die
nesta priekšnieks Guntis Vinteris 
atzīst, ka visbiežāk reāls darbs 
sākas no 1. jūnija. Maijā cilvēku 
parasti vēl ir maz, jo laikapstākļi 
bieži nav pludmalei piemēroti, 
turklāt ūdens jūrā vēl ļoti auksts. 
Beidzoties pludmales sezonai, 
G. Vinteris pievēršas darbam paš
valdības policijā, bet puiši – glā
bēji – kur nu kurais: kāds strādā 
citā darbā, kāds mācās.

Alkoholam “nē”
Lai neapdraudētu savu un citu 
drošību pludmalē, G. Vinteris 
norāda, ka pirmais noteikums, 
kas jāievēro, – alkoholam jāsaka 
“nē”. Jāievēro būtu arī elemen
tāras uzvedības normas un pēc 
sevis nevajadzētu atstāt atkritu
mus. “Ja tev ir līdzi tas minerāl
ūdens vai ledus tēja, nu tad aiznes 
līdz atkritumu tvertnei,” mudina 
G. Vinteris. Ja spēlē volejbolu, tad 
to arī vajadzētu darīt tam speciāli 
atvēlētā laukumā, nevis vietā, kur 
citi vēlas netraucēti sauļoties.

Glābēju pārraudzībā ir 800 
met ru gara pludmale. Pašvaldī
bas policijas sabiedriskās kārtības 
sargāšanas nodaļas un Glābšanas 
dienesta priekšnieks G. Vinteris 
uzsver, ka uzraugāmā teritorija ir 
pārāk liela. Viņš norāda, ka opti
mālā teritorija diviem glābējiem 
būtu 200 metru – tā tas ir pie
ņemts citās valstīs. Matemātiski 
rēķinot, Saulkrastu pludmalē 
“Centrs” esošo divu glābēju vietā 
vajadzētu būt astoņiem.

Tēmē uz zilo karogu
G. Vinteris novērojis, ka, tāpat 
kā citviet pasaulē, arī Latvijas 
pludmalēs būtu nepieciešami 
pārvietojamie glābšanas posteņi. 
Kāpēc šobrīd to nav – viņš nezina. 
G.  Vinteris spriež, ka atrast cil
vēkus, kuri būtu gatavi mācīties 
un strādāt par glābējiem, nebūtu 
problēmu. Arī finansiāli tas ne
prasa milzīgus ieguldījumus. “Pa
gaidām laikam vienkārši neesam 
līdz tam aizdomājušies, bet tas ir 
laika jautājums. Jebkura peldvie
ta cer uz zilo karogu. Jau šobrīd 
Eiropas prasības attiecībā uz zilo 
karogu ir bargas, bet būs arvien 
stingrākas. Pieļauju, ka tad arī 
posteņus vajadzēs,” viņš nosaka.

Trūkst rāciju un 
niršanas baloniņu
Glābēju galvenie darba instru
menti ir laiva, kvadricikls, nes
tuves, glābšanas dēlis, pirmās 
palīdzības aptieciņa. Katram in
dividuāli ir pleznas, maska, trubi
ņas un hidrotērpi.

Pērn iegādāta jauna laiva un 

motors, šogad puiši tikuši arī pie 
jauniem personīgajiem ekipēju
miem – hidrotērpiem. Medicīnas 
piederumu krājumi tiek atjaunoti 
pirms katras sezonas sākuma, jo 
lielai daļai ātri beidzas derīguma 
termiņš. G. Vinteris atzīst, ka 
darbā lieti noderētu ūdensiztu
rīgas rācijas, taču pagaidām bez 
tām jāiztiek. Darbu atvieglotu 
arī vienreizlietojamie niršanas 
baloni, viņš norāda. Kas attiecas 
uz ūdens motociklu – G. Vinteris 
zina, ka tam ir ļoti dārgs remonts, 
tāpēc priekšroku dod laivai: ja 
gadās kāds caurums, to pats var 
aizlīmēt.

Droši līdz bojām
Dziļumā peldvieta ir norobežota 
ar bojām, kas norāda drošu zonu. 
Ik pavasari glābēji paši izvērtē, kā 
pa ziemu mainījusies jūras gultne, 
un ar bojām norobežo teritoriju. 
Maksimālais dziļums šogad no
rādīts 3,5 metri, taču G. Vinteris 
norāda – reālais dziļums šobrīd ir 
2–2,2 m. Lai gan jūras gultne mai
nās pēc katra spēcīgāka vēja un 
līdz ar to arī dziļums, pavasarī uz
stādītās bojas vairs netiek pārvie
totas. Par to, cik droši ir atrasties 
pludmalē un jo īpaši ūdenī, vēsta 
karoga krāsa pie glābšanas stacijas. 
Zaļš karogs norāda, ka peldēties 
var droši, dzeltens – nav ieteicams, 
bet sarkans – peldēties aizliegts. Jo 
lielāks vējš un lielāki viļņi, jo bīsta
māk. “Protams, ar varu nevienam 
neko neaizliegsi, bet cilvēki ir in
formēti,” norāda G. Vinteris.

Riska grupa – iereibušie, 
veci ļaudis un atpūtnieki 
ar matračiem
Par spīti norādēm par drošu peld
vietu, vienmēr atrodas pārgalvīgie, 
kas peld tālāk par bojām. Galvenās 
riska grupas, kurām glābēji jau 

laikus pievērš lielāku uzmanību, 
ir iereibuši cilvēki, veci ļaudis un 
tie, kas uz ūdens atpūšas ar peld
matračiem. “Pēc pieredzes var 
teikt, ka tie visbiežāk nemāk pel
dēt vai to dara slikti. Tad nokrīt 
no matrača, atpakaļ netiek, sākas 
panika, matraci velk iekšā jūrā. Tā 
tikai liekas, ka visu pūš krastā, bet 
patiesībā – jo lielāks vējš, jo lielā
ka atpakaļstraume, un vilnis nes 
iekšā jūrā. Kas attiecas uz dzēru
šiem – nu, kas vīra dūšā, tiem jūra 
līdz ceļiem.” G. Vinteris stāsta, ka 
gadījumos, kad dzēris cilvēks tur
pina doties arvien dziļāk un dziļāk 
jūrā, glābēji dodas pakaļ un “mak
šķerē pārgalvīgo ārā”. Ja uzvedība 
ir agresīva, tiek saukta arī policija.

Pazūd bērni un neiztur sirds
Vasara pagaidām rit bez lieliem 
starpgadījumiem, norāda G. Vin
teris. Pāris reizes krastā ir pazu
duši bērni, kas pēcāk atrasti. Viens 
no viņiem bija aizgājis gandrīz līdz 
Katrīnbādei. “Tas nozīmē, ka viņš 
jau bija pārgājis pāri Pēterupei. 

Tā bērns savā nodabā soļo, kamēr 
vecāki guļ vai lasa žurnālus, līdz 
atskārš, ka mazais ir pazudis. Tad 
vecāki meklē glābējus, kas savu
kārt uzreiz zvana policijai. Bērnu 
raksturo pēc ārējām pazīmēm – 
kā ģērbies, kāda cepurīte. Policija 
uz vienu vai otru galu brauc tālāk 
un nāk pa krastu uz pludmali. 
Viens glābējs meklē ar laivu, otrs 
ar kvadriciklu brauc pa krastu,” 
rīcības kārtību skaidro G. Vinteris.

Šogad mirusi arī kāda sie
viete, taču viņa nav slīkusi. Pie 
vainas bijusi sirds. Lai gan viņa 
atradusies ārpus peldvietas teri
torijas, glābēji steigušies un da
rījuši, ko varējuši. “Pēc aculieci
nieka stāstītā, sieviete apmēram 
desmit sekundes bijusi ūdenī, kad 
saļimusi. Tas viss noticis pie paša 
krasta. Kad ieradās glābēji, viņi 
gādāja par to, lai sieviete turētos 
pie dzīvības līdz ierodas ātrie. Pēc 
pusotras stundas mēģinājumiem 
sievieti glābt arī neatliekamās 
medicīniskās palīdzības ārsti bija 
bezspēcīgi un sieviete nomira.”

Jāpalīdz arī pret bišu 
kodumiem un griezumiem
Glābēji ir apmācīti sniegt pirmo 
palīdzību, tāpēc var palīdzēt da
žādās situācijās. Katru gadu neiz
tiek bez sīkākām traumām – bišu 
kodumiem vai sagrieztām kājām. 
Siltākās dienās glābējiem ar to 
nākas saskarties teju katru die
nu. “Glābējs neattiecas tikai uz 
glābšanu ūdenī, viņš atbild arī par 
peldvietu, kas nozīmē sauszemi.”

Lai neapdraudētu savu ve
selību, pēc sauļošanās nedrīkst 
pēkšņi mesties iekšā aukstā jū
ras ūdenī, norāda G. Vinteris. 
No sākuma krastā nepieciešams 
organismu pieradināt pie ūdens, 
saslapinot rokas, kājas, pama
zām ķermeni, un tikai pēc tam 
var droši iet dziļāk. Ja sakarsis 
ķermenis tiek pakļauts pēkšņai 
un straujai temperatūras maiņai, 
var saraut krampji vai sliktākajā 
gadījumā – neizturēt sirds. Īpaši 
bīstami, ja ūdens ir auksts.

Agnese Dzene

Saulkrastu pludmalē “Centrs” atpūtnieki var justies droši, jo par viņiem rūpējas profesionāli glābēji. Foto: Krišjānis Grantiņš

G. Vinteris koor-
dinē un nodro-
šina glābšanas 

darbus, taču 
ir reizes, kad 

arī pats strādā 
pludmalē. Viņš 

atzīst, ka “ūdeņi 
aicinājuši jau 

kopš bērnības”. 
4. klasē sācis 
aizrauties ar 

smaiļošanu, to 
turpinājis līdz 

pat armijai. 
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Novuss
1. Iveta Baltiņa/Ziedonis Bērziņš
2. Sanita Tīberga/Ritvars Skukauskas
3. Inga Antonova/Ilgvars Kornis

Galda teniss
1. Edgars Konstantinovičs
2. Ģirts Kleinšmits
3. Oskars Ontužāns

Pludmales volejbols
1. Ivaise Zaķe/Haralds Liepiņš
2. Sintija Aperjote/Edgars Igaunis
3. Kristīne Brigita Čerpakovska/Jānis 
Kriesmets

Futbols
1. Vidriži
2. AC Orki
3. Puiši

Armrestlings
Dāmas 
1. Sandra Zālīte
2. Mirta Kūkoja
3. Inese Liepiņa
Kungi zem 80 kg
1. Vladislavs Krasovskis
2. Jānis Raudiņš
3. Guntars Ruņģis
Kungi virs 80 kg
1. Kristaps Krīgers
2. Agris Ruņģis
3. Edgars Secis

Plašāks foto apskats par sporta 
notikumiem Saulkrastu svētkos 
pieejams vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Galerijas”.

Saulkrastu svētku sporta 
sacensību rezultāti

Visu trīs godalgoto vietu futbolisti gandarīti par spēlēm un iegūtajām medaļām. Foto: Signe Sinkeviča

Pludmales volejbola balvu ieguvēji.
Šogad pirmo reizi svētku laikā notika 

sacensības armrestlingā.

Svētku noslēguma 
dienā Zvejniekciema 
stadionā notika Latvijas 
Kinologu asociācijas 
suņu izstāde. Lai iegūtu 
balvas, bija jāveic dažādi 
paraugdemonstrējumi.

Svētku sporta sacensībās 
Ghetto basketbols ir kļuvis par 

neatņemamu sastāvdaļu, šogad 
pulcējot 22 komandu dalībniekus.

Galda tenisā startē-
ja desmit dalībnieki. 
Pirmās trīs vietas 
mūsējiem.

Novuss Saulkrastos ir populārs – to apliecina saulkrastiešu iegūtās 
balvas.
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Džudisti startē Austrijā
Vasaras karstākajās 
dienās Austrijas pil
sētā Grācā norisinājās 
starptautisks džudo 
turnīrs “15th Creativ 
Graz Judoturnier 2013”. 
Sacensības norisinā
jās divas dienas uz 8 
tatami, tajās piedalī
jās 1451 džudists no 
22 valstīm (Austrijas, 
Latvijas, Vācijas, Fran
cijas, Itālijas, Beļģijas, 
Polijas, Horvātijas, 
Rumānijas, Krievijas, 
Slovākijas, Slovēnijas, 
Čehijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Ungā
rijas, Izraēlas, Nīder
landes, Lielbritānijas, 
Somijas, Serbijas, Melnkalnes). 

Uz Grācu devās divi Latvijas 
džudo klubi, tai skaitā Pierīgas 
bērnu un jaunatnes sporta sko
las (PBJSS) komanda trenera Le
onīda Kuzņecova vadībā, kuras 
sastāvā bija arī divi Saulkrastos 
trenējošies bērni. 

Saulkrastu jaunie sportisti 
tik lielās Eiropas mēroga sacen

sībās līdz šim nebija startējuši, 
tādēļ līdzās jau ierastajām pirms
sacensību emocijām klāt nāca 
milzīga atbildības un goda izjūta. 
Lai arī sacensties nācās ar gadu 
vecākiem un daudz pieredzēju
šākiem pretiniekiem, mūsējie 
parādīja lielisku sniegumu. La
bākais saulkrastiešu rezultāts ir 
9. vieta 36 sportistu konkurencē. 

Kopvērtējumā PBJSS komanda 
izcīnīja 27. vietu starp 189 turnīrā 
pārstāvētajiem džudo klubiem un 
komandām.

Apsveicam sportistus un viņu 
treneri L. Kuzņecovu! 

Saulkrastu džudistu  
līdzjutēji un atbalstītāji

Par pašvaldības policijas 
paveikto jūlijā
Jūlijā Saulkrastu pašvaldības polici
jas darbinieki par dažādiem pārkā
pumiem aizturēja 28 personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā 22 perso
nas, par sīko huligānismu trīs per
sonas, vienu personu, kura atradās 
policijas meklēšanā, vienu personu 
par iespējamu zādzības izdarīšanu 
un vienu personu par transportlī
dzekļa vadīšanu alkohola reibumā. 
20 personas tika nogādātas Rīgas 
reģ. pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
bet astoņas – savā dzīves vietā.

Pilsētas svētku laikā Saulkras
tu estrādē par atrašanos alkoho
lisko vielu ietekmē aizturēti trīs 
nepilngadīgi 1997., 1998. un 1999. 
gadā dzimuši jaunieši. 

Saulkrastu novada pašvaldī
bas policijā 65 gadījumos ir sāktas 
lietvedības administratīvā pārkā
puma lietās, no kurām vienā ga

dījumā par Valsts karoga likumā 
noteikto prasību neievērošanu, 
60 gadījumos par līgumu neslēg
šanu ar atkritumu apsaimnie
kotāju, vienā gadījumā par MK 
noteikumu “Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēša
nai, tirdzniecībai un demonstrē
šanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” prasību neievē
rošanu un trijos gadījumos par 
nepilngadīgu jauniešu atrašanos 
alkoholisko vielu ietekmē.

Sastādīti 13 administratīvā 
pārkāpuma protokoli par līgumu 
neslēgšanu ar atkritumu apsaim
niekotāju un septiņi administra
tīvā pārkāpuma protokoli par te
ritorijas un piegulošās teritorijas 
nesakopšanu.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Velosipēdu diena 
24. augusts ir diena, kad 
velomīļi tiksies Saulkrastos, lai 
sportotu, atpūstos, gūtu jaunas 
un nebijušas sajūtas, kā arī lai 
iegūtu savā īpašumā jaukas 
balvas, kuras tiks piedāvātas, 
pateicoties velosipēdu dienas 
organizatoriem, biedrībai 
“Fotorallijs”, sadarbojoties ar 
Saulkrastu novada pilsētas 
domi un citiem atbalstītājiem.

Pasākuma dienā paredzētas da
žādas aktivitātes jebkura vecuma 
velosipēdistiem.

Sportistiem
Plkst. 11.30 tiks dots starts pirma
jam Saulkrastu šosejas braucie
nam 30km garumā. Tajā drīkstēs 
piedalīties ikviens, kura velomīlis 
ar jebkādu velosipēdu, taču kura 
vecums būs lielāks par 12 gadiem. 
Šajā distancē tiks apbalvoti pirmo 
trīs vietu ieguvēji gan vīriešu, gan 
sieviešu konkurencē.

Ģimenēm un draugu 
kompānijām
Plkst. 14.30 sāksies velo fotoral
lijs. Šī daļa paredzēta komandām, 
kuras sastāvā ir ne vairāk kā četri 
cilvēki. Lai arī fotorallija pamata 
virziens ir orientēšanās, kā arī aiz
raujošu un atraktīvu uzdevumu 
izpilde, tajā būs ne mazums spor
tiskā gara, jo, lai iegūtu savā īpa
šumā ļoti labas balvas (1.–3. vietu 
ieguvēji), ikvienai komandai par 
tām būs jāpacīnās un iespējami 
ātrāk un vairāk jāiegūst nepiecie
šamie punkti. Rallijs ir kā radīts 
ģimenēm vai draugu kompāni
jām, kuri vēlas apriteņot Saulkras
tu apkārtni un jautri pavadīt laiku 
mazliet neikdienišķā veidā aptu
veni divu stundu garumā.

Nebijusi iespēja visiem
No plkst. 17 ikviens būs laipni 

aicināts piedalīties vēl nebijušā 
pasākumā – velosipēdu dragreisā. 
Gluži tāpat kā to dara autovadī
tāji vai motociklisti, arī velosi
pēdisti varēs “iemēģināt pedāli” 
un sacensties par goda titulu un, 
protams, balvām, stājoties uz vie
nas līnijas ar pretinieku un mēģi
not to pārspēt 200 m distancē.

Maksimālais ātrums
Ja arī iepriekš minētās disciplīnas 
jums nešķiet gana pievilcīgas vai 
interesantas, tad maksimālā āt
ruma sasniegšana 400  metros ar 
viena ātruma velosipēdu, kas tiks 
nodrošināts no organizatoru pu
ses, būs tieši priekš jums. To jūs 
varēsiet darīt gandrīz visas dienas 
garumā no plkst. 12 līdz 18.

Mazākajiem velo 
entuziastiem
Padomāts ir arī par tiem, kuri ir 
līdz 12 gadus veci. Arī viņiem būs 
iespēja izmēģināt savus spēkus 
trasē, kas būs radīta īpaši viņiem 
un būs pieejama no plkst. 12 līdz 
18. Arī paši mazākie iegūs jaukas 
balvas. 

Apbalvošana
Plkst.19 visi tiks laipni gaidīti 
Saules laukumā, kurā tiks apbal
voti visas dienas labākie, atraktī
vākie, interesantākie visu distan
ču dalībnieki. Tāpat arī Saules 
laukumā, visas dienas garumā, ir 
paredzēti dažāda veida priekšne
sumi un pārsteigumi, taču tas pa
gaidām vēl ir noslēpums, kas tiks 
atklāts mazliet vēlāk. Arī gana ie
spaidīgās balvas, kuras varēs iegūt 
savā īpašumā pasākuma distanču 
uzvarētāji, ir paslēptas zem “sle
penības plīvura”, taču jau pavisam 
drīz par tām varēsiet uzzināt.

Visa pasākuma norise – spor
ta distances starts/finišs, velo fo

torallija starts, kā arī dragreiss, 
bērnu trase un maksimālā āt
ruma sasniegšanas distance  – ir 
paredzēta Bīriņu ielā posmā starp 
Parka un L. Paegles ielām, kā arī 
Saules laukumā – Ainažu ielā, Bī
riņu ielas galā.

Kā pieteikties?
Dalībnieku iepriekšējā reģistrē
šanās sporta distancei un fotoral
lijam sāksies 9.  augustā portālā 
www.fotorallijs.lv, pārējām dis
tancēm iepriekšēja pieteikšanās 
nav nepieciešama, tā notiks uz 
vietas.

Dalības maksa
Sporta distance 30  km: iepriekš
pārdošanā 4  Ls/pers, pasākuma 
dienā – 8 Ls/pers.

Velo fotorallijs: iepriekš
pārdošanā – 8  Ls/komanda, 
pasākuma dienā  – 12  Ls/koman
da.

Velo dragreiss: 2 Ls/pers.
Maksimālā ātruma sasniegša

na: 1 Ls/pers.
Bērnu distance – bez maksas.
Pasākuma organizatori aicina 

pieteikties ikvienu brīvprātīgo, kā 
arī atbalstītāju, kurš vēlas pieda
līties pasākuma organizēšanā un 
attīstībā, lai padarītu velo dienu 
par neaizmirstamu un dotu tai 
iespēju attīstīties arī turpmākos 
gadus.

Pasākuma organizatori aicina 
pieteikties tiesnešu darbam brīv
prātīgos sporta distancē, kā arī 
tehniskos u. c. darbiniekus.

Lūgums sazināties ar organi
zatoriem pa epastu arnis@foto-
rallijs.lv vai pa tālr. 27160611.

Sīkāka informācija par pasā
kuma norisi tiks izvietota www.
fotorallijs.lv, www.saulkrasti.lv, 
plakātu veidā uz info stendiem 
Saulkrastos u. c.

Velo, velo...

KļūSTI rADoŠS, INTErESANTS PATS SEv UN CITIEM, 
zINoŠS MūzIKĀ, MĀKSLĀ, KULTūrĀ!

vIDzEMES jūrMALAS MūzIKAS UN MĀKSLAS SKoLA  
UzŅEM jAUNUS AUDzēKŅUS 2013./2014. MĀCībU gADĀ

• Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā.
Programmā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju (tēlotājkompozīciju un 
dizaina pamatus), veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus, 
plenēra un muzeju praksi.
Pieteikšanās mākslas izglītībā – katru darba dienu no 16. augusta VJMMS Ostas 
ielā 15, iepriekš sazinoties pa tālr. 26563226 (Ieva Lazdauska), kā arī 
4. septembrī plkst. 18–20 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (domes cokolstāvā, ieeja no 
pagalma),
5. septembrī plkst. 18–20 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B (kultūras nama 
4. stāvā).
• Mūzikas izglītībā –

° pūšaminstrumentu nodaļā: flauta, saksofons, mežrags, eifonija, trompete,
° taustiņinstrumentu nodaļā: klavieres, akordeons,
° stīgu instrumentu nodaļā: kokle, ģitāra, čells, vijole,
° vokālajā nodaļā: koris un solo dziedāšana,
° sitaminstrumentu nodaļā: marimba un bungas

Programmās apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas 
literatūru un teoriju.
Pieteikšanās, tostarp audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms), mūzikas izglītībā –
4. septembrī plkst. 18–20 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (domes cokolstāvā, klavieru 
klasē),
5. septembrī plkst. 18–20 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 (VJMMS ēkā).
Līdzi jāņem vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas 
apliecība (kopija vai oriģināls). Uz vietas jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.

“1. septembris” vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā
• pirmdien, 2. septembrī, plkst. 17 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15
• otrdien, 3. septembrī, 

° plkst. 15 Zvejniekciemā, Atpūtas iela 1B,
° plkst. 16 Saulkrastos, Raiņa ielā 8,
° plkst. 18 Carnikavā, Jūras ielā 4
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Saulkrastu novada domes 31. jūlija sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokli no sešiem nekustamo 
īpašumu īpašniekiem.

Par pašvaldības ceļa 
atbrīvošanu
1. Uzdot Saulkrastu novada paš
valdības SIA “Saulkrastu komu
nālserviss” (reģ. nr. 40103027944) 
pēc 2013. gada 5. augusta nekavē
joties atbrīvot Saulkrastu pašval
dības īpašumu “Ceļi d/s Silmala”, 
kadastra numurs 80330021707 
(pie īpašuma “Silmala 53” ar kadas
tra apzīmējumu 80330020693), no 
gāzbetona blokiem un/vai līdzī
gām konstrukcijām un demontēt 
dārzkopības kooperatīva “Silmala” 
laikā ierīkotos vārtus. 
2. Uzdot Saulkrastu pašvaldības 
policijai pēc 2013. gada 5. augusta 
normatīvajos aktos noteiktajā kār
tībā organizēt vieglās automašīnas 
piekabes ar valsts nr. E464 pārvie
tošanu uz speciālu stāvvietu vai uz 
citu, stāvēšanai atļautu, vietu.
3. Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma “Ceļi d/s Silmala” 
sakārtošanas darbu izmaksas  – 
piebraucamā ceļa īpašumam “Sil
mala 52” atbrīvošanu – segt no 
Saulkrastu novada budžeta pēc 
iesniegtiem izmaksu rēķiniem.

Par nekustamā īpašuma 
“Ziedugravas” iegādi
1. Pašvaldības funkciju realizāci
jai – gādāt par savas administra
tīvās teritorijas labiekārtošanu, 
ielu, ceļu rekonstrukciju un uz
turēšanu – iegādāties nekustamo 
īpašumu “Ziedugravas”, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 
001 0209, platība 0,4112 ha, par iz
soles sākumcenu Ls 100 un valsts 
nodevu par nekustamā īpašuma 
nostiprināšanu uz ieguvēja vārda 
Ls 50, kopā Ls 150 (viens simts 
piecdesmit lati 00 santīmi). 

Par nekustamā īpašuma 
Muižas iela iegādi
1. Pašvaldības funkciju realizāci
jai – gādāt par savas administra
tīvās teritorijas labiekārtošanu, 
ielu, ceļu rekonstrukciju un uz
turēšanu – iegādāties nekustamo 
īpašumu Muižas iela, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 
001 1182, platība 0,4627 ha, par iz
soles sākumcenu Ls 200 un valsts 
nodevu par nekustamā īpašuma 
nostiprināšanu uz ieguvēja vārda 
Ls 50, kopā Ls 250 (divi simti piec
desmit lati 00 santīmi). 

Par grozījumiem zemes 
nomas līgumā ar SIA 
“MARESPORTS”
1. 2004. gada 1. martā noslēg
tajā zemes nomas līgumā, kas 
noslēgts ar SIA “MARESPORTS” 
par Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Ainažu iela 13B, kadastra 
apz. 8013 002 0372, daļas 2000 
m2 platībā, nomu, izdarīt grozīju
mus, līguma sadaļas “Nomnieka 
tiesības un pienākumi” punktā 
5.2.2., izsakot to šādā redakcijā:

“5.2.2. celt uz iznomātās zemes 
ēkas (būves) kā pastāvīgus īpašu
ma objektus saskaņā ar Saulkras
tu novada Teritorijas plānojumu, 
vispārīgiem būvnoteikumiem un 
Iznomātāja rakstisku piekrišanu.”
2. Par veiktajiem grozījumiem 
noslēgt rakstisku vienošanos. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar X.X. (vārds, uz
vārds) par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma XX (īpašuma ad
rese), Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), platība 0,0538 ha, nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.

Par nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības 
apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas–
pārdošanas līguma 
noslēgšanu
1. Apstiprināt sertificēta nekus
tamā īpašuma vērtētāja Andra 
Gusāra (LĪVA sertifikāts nr. 36) 
noteikto Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma XX (īpašuma ad
rese), Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., platība 0,0538 ha, kadastra 
apzīmējums (xxxxx), tirgus vērtī
bu – Ls 2500 (divi tūkstoši pieci 
simti lati, 00 santīmi).
2. Pēc zemes nomas līguma no
slēgšanas, noslēgt ar ēku īpaš
nieku X.X. (vārds, uzvārds) pir
kumapārdevuma līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā zemes īpašuma XX 
(īpašuma adrese), Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē
jums (xxxxx), platība 0,0538 ha, 
pārdošanu. 

Par valsts autoceļu 
maršrutu posmu 
pārņemšanu Saulkrastu 
novada domes īpašumā
1. Uzsākt zemesgrāmatā reģistrē
to valsts autoceļu posmu 
“V55”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apz. 8033 001 0825, 
platība 1,93 ha,
“V78”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apz. 8033 002 1708, 
platība 3,21 ha,
“V87”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apz. 8033 002 1710, 
platība 2,43 ha,
pārņemšanu Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā.
2. Izveidot valsts autoceļu posmu 
pārņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: 
Andrejs Arnis, pašvaldības izpild
direktors;
Komisijas locekļi: 

• Aivars Gavars, pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks
 • Ingrīda Kamoliņa, nekusta
mo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Artis Blankenbergs, nekusta
mo īpašumu speciālists
 • Līga Pilsētniece, Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja
 • Māris Martinsons, Saulkrastu 
būvvaldes būvinspektors
 • Guntars Zonbergs, Saulkras
tu novada domes deputāts
 • Bruno Veide, Saulkrastu no
vada domes deputāts

3. Pilnvarot valsts autoceļu 
posmu pārņemšanas komisijas 
priekšsēdētāju Andreju Arni pa
rakstīt autoceļu V55, V78 un V87 
nodošanaspieņemšanas aktus.

Par nekustamā īpašuma 
dalītā lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Noteikt nekustamā īpašuma 
XX (īpašuma adrese), Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums (xxxxx), kopējā platī
ba 9,3 ha, dalīto lietošanas mērķi: 
• 0,015 ha platībai – “ar maģis
trālām elektropārvades un sakaru 
līnijām unmaģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, gāzes un ūden
scauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve, kods – 
1201”;
• 9,285 ha platībai – “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201”.

Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu 
un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto ne
kustamo īpašumu Melnsila 
iela 15A (kadastra apzīmējums 
80330011092),Rītupes iela 18 
(kadastra apzīmējums 8033 001 
0188) Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
2. Noteikt dalīto zemes lietoša
nas mērķi:
2.1. zemes gabalam Melnsila iela 15A
• 0,2422 ha – individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme, kods – 
0601,
• 0,0805 ha – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0102;
2.2. zemes gabalam Rītupes iela 18
• 0,12 ha – individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods – 0601, 
• 0,1998 ha – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0102.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Alatas” (kadastra ap
zīmējums 80330010738), Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu Vidrižu iela 3 (kadastra 
apzīmējums 80130020203) un Vid
rižu iela 3B (kadastra apzīmējums 
80130020211), Saulkrasti, Saulkras
tu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādātnekustamā 
īpašuma Jūras iela 5 (kadas
tra apzīmējums 8013 003 0352) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu “Ruduļi” (kadastra ap
zīmējums 8033 004 0564) un 
“Vainagi 1” (kadastra apzīmējums 
8033 004 0038), Lilaste, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
1. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekusta
mā īpašuma Ainažu iela 42 A (ka
dastra apzīmējums 80130020121), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
2. Piešķirt atdalītajam zemes ga
balam, zemes ierīcības projektā 
“liters 1” (platība 2880 m2) adre
si, Ainažu iela 42C, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads.
3. Noteikt lietošanas mērķi ze
mes gabalam Ainažu iela 42C 
(platība 2880 m2) – komercdarbī
bas objektu apbūve, kods – 0801.

Par Civilās aizsardzības 
plāna apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
civilās aizsardzības pasākumu 
plānu.

Par grozījumiem 
2010. gada 24. novembra 
saistošajos noteikumos 
nr. 21 “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”
1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi 2010. gada 24. novem
bra saistošajos noteikumos nr. 21 
“Par sabiedrisko kārtību Saulkras
tu novadā””.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku
mus un to paskaidrojuma rakstu 
triju darba dienu laikā pēc to pa
rakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai. 
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā. 

Par detālplānojuma zemes 
gabalam 370F Saulkrastos 
projekta nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai 
detālplānojuma zemes gaba
lam 370F Saulkrastos, Saulkras
tu novadā, zemes kadastra nr. 
80130030323 projektu. 
2. Sabiedriskās apspriešanas laiku 
noteikt no 2013. gada 12. augusta 
līdz 2013. gada 6. septembrim.
3. Paziņojumu par detālplānoju
ma sabiedrisko apspriešanu pub
licēt vietējā laikrakstā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un pašvaldības mā
jaslapā.

Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes gabalam 
“Stacijas mežs” Saulkrastos
1. Sākt detālplānojuma iz
strādi zemes gabalam “Stacijas 
mežs” Saulkrastos (kadastra nr. 

80130020255), apvienojot to ar 
būvprojekta izstrādi, iekļaujot 
detālplānojuma sastāvā skiču 
projektu. 
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va
dītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes iero
sinātāju, zemes gabala “Stacijas 
mežs”, Saulkrastos nomnieku 
JEKEST Holding LLC (reģ. nr. 
12078088) divu nedēļu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes sākšanu
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu 
līdz nākamajai domes sēdei.

Par saistošo noteikumu 
“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu 
novadā” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da domes 24.04.2013. saistošos 
noteikumus nr. 4 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā”.
2. Apstiprinātos saistošos notei
kumus un to paskaidrojuma raks
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā. 

Par saistošajiem 
noteikumiem “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 
2011. gada 30. marta 
saistošajos noteikumos 
nr. 4 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Gro
zījumi 2011. gada 30. marta saisto
šajos noteikumos nr. 4 “Par materi
ālo palīdzību Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos saistošos notei
kumus un to paskaidrojuma raks
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā. 

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen
sāciju X.X. (vārds, uzvārds) Ls 
75 (septiņdesmit pieci lati) mē
nesī par to, ka viņas dēls X.X. 
(vārds,uzvārds) apmeklē bērnu 
attīstības centru “Pūces skola”, re
ģistrācijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) 
līgumu par pašvaldības kompen
sācijas izmaksas kārtību. 

Par grozījumiem Saulkrastu 
novada pašvaldības 
nolikumā 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada  
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domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi 2009. gada 13. jūli
ja saistošajos noteikumos nr. 13 
“Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””.
2. Apstiprinātos saistošos notei
kumus un to paskaidrojuma raks
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā. 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” dalību Rīgas 
rajona Lauku attīstības 
biedrības izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā
1. Pilnvarot pašvaldības aģen
tūras “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktori Judīti 
Krūmiņu iesniegt Rīgas rajona 
Lauku attīstības biedrības pro
jekta “Saulkrastu pūtēju orķestra 
“Neibāde” revitalizācija” pietei
kumu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īste
nošanas teritorijā” ietvaros, no
sakot projekta kopējo summu Ls 
5000,50, no kuriem Ls 4132,64 ir 
projekta attiecināmās izmaksas 
un Ls 867,86 – projekta neattieci
nāmās izmaksas.
2. Projekta apstiprināšanas gadī
jumā to īstenot, uzņemoties visas 
saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īste
nošanu, paredzēt no pašvaldības 
līdzekļiem līdzfinansējumu no 
projekta attiecināmajām izmak
sām – Ls 413,26 apmērā un priekš

finansējumu kopējām projekta 
izmaksām – Ls 5000,50 apmērā.

Par līdzekļu piešķiršanu no 
speciālā budžeta projektu 
realizācijai, gājēju celiņa 
remontam un asfalta 
seguma remontam
1. Piešķirt līdzekļus no speciālā 
budžeta “Ostu maksas” 28 200 la
tus projektu “Gājēju ietves 2. kārta 
izbūve Atpūtas ielā, Zvejniekcie
mā” un “Gājēju ietves 2. kārtas iz
būve Bērzu alejā, Zvejniekciemā” 
realizācijai, gājēju celiņa (95 m) pie 
Zvejniekciema kultūras nama re
montam un asfalta seguma (510 m2) 
remontam Skultes ostas teritorijā.
2. Lēmuma 1. punktā minētos 
grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par paš
valdības 2013. gada budžeta grozī
jumiem.

Par līdzekļu piešķiršanu 
mākslas objekta 
“Saules meitene” 
novietojuma vietas izveidei 
un elektrības pieslēguma 
izbūvei
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Saulkras
tu novada domes izdevumu 
pozīcijā “Labiekārtošanas no
daļa” 535,00 latus ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 2249 (Pārējie 
remonta darbu un iestāžu uztu
rēšanas pakalpojumi), lai atmak
sātu valsts ceļu informācijas staba 
pārlikšanu, pašvaldības norāžu 
stabu pārcelšanu un elektrības ie
vada izveidošanu Ainažu un Rai
ņa ielas stūrī, kur plānots uzstādīt 
mākslas objektu “Saules meite
ne”.
2. Lēmuma 1. punktā minētos 
grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par paš
valdības 2013. gada budžeta grozī
jumiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu orientēšanās 
sacensībām
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
novada domes izdevumu pozīcijā 
“Pārējo pakalpojumu ekonomis
kā darbība” Ls 255 ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 3263 (Valsts 
un pašvaldību budžeta dotācija 
biedrībām un nodibinājumiem), 
lai atmaksātu trīs bērnu dalību 
starptautiskās sacensībās Čehijā 
“Bohemiaorienteering 2013”.
2. Lēmuma 1. punktā minētos gro
zījumus iekļaut nākamajos saisto
šajos noteikumos par pašvaldības 
2013. gada budžeta grozījumiem.

Par līdzekļu piešķiršanu 
nekustamo īpašumu iegādei
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Saulkras
tu novada domes izdevumu pozī
cijā “Nekustamā īpašumu iegāde” 
Ls  400 apmērā (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 5217 (Pārē
jā zeme) Ls  150 apmērā un EKK 
5214 (Zeme zem ēkām un būvēm) 
Ls  250 apmērā, lai iegādātos ne
kustamos īpašumus “Ziedugra
vas”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads un Muižas iela, Zvejniek
ciems, Saulkrastu novads.
2. Lēmuma 1. punktā minētos 
grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par paš
valdības 2013. gada budžeta grozī
jumiem.

Par grozījumiem 30.01.2013. 
saistošajos noteikumos 
nr. 2 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 
2013. gadam”
1. Apstiprināt grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
30.01.2013. saistošajos noteiku
mos nr. 2 “Saistošie noteikumi 

par Saulkrastu novada pašvaldī
bas budžetu 2013. gadam”.
2. Saistošos noteikumus pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2012. gada 
publiskā pārskata 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2012. gada publisko 
pārskatu. Apstiprināto pārskatu 
iesniegt Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministrijā un 
publicēt Saulkrastu novada do
mes mājaslapā www.saulkrasti.lv.

Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases projekta 
“Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai 
“Centrs” Saulkrastos” 
realizāciju
1. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2013. gadā uz 10 gadiem 
Ls  245  509,56 apmērā vai ekviva
lentu citā valūtā, ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi un at
likto pamatsummas maksājumu 
līdz 1.01.2014. projekta “Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana 
peldvietai “Centrs” Saulkrastos” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu. 

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 28. augustā, plkst. 
15 Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 26. jūnija sēdē (prot. nr. 3, § 22.) 
Saistošie noteikumi nr. 9

“Grozījumi 2012. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos nr. 20 “Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā””
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 
8.  panta 2.  daļu, Ministru kabine-
ta 2012.  gada 2.  maija noteikumu 
nr. 309 “Noteikumi par koku cirša-
nu ārpus meža” 22. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2012.  gada 28.  novembra saisto
šajos noteikumos nr.  20 “Saisto
šie noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Saulkrastu novadā” 
šādus grozījumus: 
1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Publisko apspriešanu par 
koku ciršanu ārpus meža rīko, ja 
Saulkrastu novada pašvaldības teri
torijā (Saulkrastu pilsētā un ciemu 
teritorijā) ir paredzēta koku ciršana:
5.1. publiski pieejamos objektos 
(parkos, skvēros, alejās, kapsētās 
un citos publiski pieejamos ob
jektos);
5.2. sabiedriski nozīmīgos ga
dījumos  – aizsargājamās dabas 
teritorijās un objektos un aizsar
gājamās kultūrvēsturiskās teri
torijās un objektos, kas noteikti 
2012.  gada 31.  oktobra saistoša

jos noteikumos nr.  17 “Saulkras
tu novada teritorijas plānojums 
2012.–2024. gadam.”
2. Papildināt saistošos noteiku
mus ar 5¹.punktu šādā redakcijā:
5¹. Sabiedriski nozīmīgos gadīju
mos un publiski pieejamos objek
tos publisko apspriešanu nerīko, ja 
nepieciešams nocirst kokus, kuru 
ciršana bez vietējās pašvaldības 
atļaujas ir atļauta 2012.gada 2.mai
ja Ministru kabineta noteikumos 
nr.  309 “Noteikumi par koku cir
šanu ārpus meža” noteiktajos gadī
jumos, vai arī apkārtējo vidi degra
dējošus kokus. Atsevišķu publisko 
apspriešanu nerīko, ja koku ciršana 
ir nepieciešama pirms būvniecības 
teritorijās, kurās ir izstrādāts un 
spēkā esošs detālplānojums, kuru 
izstrādājot ir izvērtēta koku cirša
na un notikusi publiskā apsprieša
na, vai par kuru tiek rīkota publis
kā apspriešana gadījumos, kad tas 
noteikts citos normatīvajos aktos.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2012. gada 28. novembra 
saistošajos noteikumos nr. 20
“Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Saulkrastu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, pamatojoties uz Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 
18. maija vēstuli nr. 18-6/4472. Atbilstoši Ministru 
kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punk-
tam, saistošie noteikumi papildināti ar nozīmīgiem 
gadījumiem, kad tiek rīkota publiskā apspriešana.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēta publiskās apspriešanas 
nepieciešamība koku ciršanai ārpus meža.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Paziņojums par 
detālplānojuma 
zemes gabalam 
370F Saulkrastos 
projekta nodošanu 
sabiedriskajai 
apspriešanai 
un atzinumu 
saņemšanai
Saulkrastu novada dome 
31.07.2013. pieņēma lēmumu 
“Par detālplānojuma zemes 
gabalam 370F Saulkrastos 
projekta nodošanu sabiedris
kajai apspriešanai un atzinu
mu saņemšanai” (sēdes proto
kols nr. 7 § 32).

Detālplānojuma sabied
riskā apspriešana termiņš 
noteikts no 2013. gada 12. au
gusta līdz 6. septembrim. Sa
biedriskās apspriešanas laikā 
detālplānojuma projekts būs 
izstādīts Saulkrastu nova
da domes 1. stāva vestibilā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un 
Saulkrastu pašvaldības mājas
lapā www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus iesniegt 
Saulkrastu būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba die
nās domes darba laikā līdz 
6.09.2013.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks ceturtdien 
29.08.2013. plkst. 18 Saulkrastu 
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā.

Paziņojums par 
detālplānojuma 
izstrādes sākšanu 
zemes gabalam 
“Stacijas mežs” 
Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā

Pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 2013. gada 31. 
jūlija lēmumu (sēdes protokols 
nr. 7 § 33) ir sākta detālplāno
juma izstrāde īpašumam – ze
mes gabalam “Stacijas mežs” 
Saulkrastos, kadastra nr. 8013 
002 0255. 

Atbilstoši Saulkrastu no
vada teritorijas plānojumam 
zemes gabala daļai plānotā 
(atļautā) izmantošana noteik
ta “publiskās apbūves terito
rija” (P2), daļai – zaļumvietas 
(Z). 

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplāno
juma izstrādei var iesniegt 
Saulkrastu novada domē Rai
ņa ielā 8, Saulkrastos, darba 
dienās domes darba laikā līdz 
2013. gada 30. augustam. De
tālplānojuma izstrādes vadī
tāja – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 
67142519).



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada augusts

Pasākumu kalendārs

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

Jūlijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas
Lote Bukovska,
Jete Līce,
Lote Vija Putniņa.
Sveicam meitenītes un viņu 
vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Nikolay Novozhenin,
Mariju Rikveili,
Valdu Idu Reliņu,
Kārli Baņķieri,
Annu Zablocku,
Aldi Laimoni Slieci,
Lidiju Kovaļevsku,
Pēteri Ūdri,
Aldi Tihanovu,
Rasmu Miglāni,
Vivianu Meiri,
Ināru Garanci,
Gunāru Maļinu,
Birutu Kerāni,
Metu Kraujiņu,
Īviju Einiku!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Nikolajs Tjutjuņiks
8.08.1936.–30.06.2013.

Galina Goncharova
5.11.1934.–6.07.2013.

Helēna Poikāne
21.04.1919.–7.07.2013.

Tekla Kuzma
13.11.1931.–10.07.2013.

Marija Rudzīte
23.02.1934.–23.07.2013.

Lidija Sarja
12.03.1925.–26.07.2013.

Koncertcikls “Vasaras vakara 
mūzika” sadarbībā ar VSIA “Lat-
vijas Koncerti”

10. augustā 16.00 Saulkrastu 
domes zālē kopā ar trio “Skaista 
mūzika” (Svetlana Okuņa (vijole), 
Inga Sunepa (čells) un Juris Žvi
kovs (klavieres) izpildīs E. Dārziņa, 
A.  Dvoržaka, J.  Haidna, P.  Plaki
da, A.  Pjacollas u.  c. komponistu 
skaistākās melodijas. Ieeja un bi
ļetes stundu pirms koncerta, ieejas 
maksa Ls  3, skolēniem, studen
tiem un pensionāriem Ls 2. 

11. augustā 11.00 Saulkrastu 
domes zālē koncertprogramma 
“Tautas un dziesmas”. Program
mā pasaules tautu dziesmas, ko 
izpilda Ieva Parša (mecosoprāns), 
Sanita Zariņa (vijole), Ēriks Kirš
felds (čells) un Herta Hansena 
(klavieres). Ieeja un biļetes stun
du pirms koncerta, ieejas maksa 
Ls  3, skolēniem, studentiem un 
pensionāriem Ls 2. 

11. augustā 16.00 Saulkrastu 
estrādē Latviešu mūzikas svētki 
“Rudens roze” atkal pulcē latvie
šu dziesmas mīļotājus!
Saulkrastu estrādē atkal skanēs 
latviešu mūzika un atkal atcerēsi
mies Radio 2 dibinātāju saulkras

tieti Uldi Duku. Šoreiz ciemos 
aicināta koncertapvienība “Ro
zes kaislības”, radošā apvienība 
“Neaizmirstulītes” un, protams, 
svētku jaunākie viesi bērnu vokā
lais ansamblis “Dzeguzīte” Dailas 
Martinsones vadībā.
Ieeja sarīkojumā no 14.00, biļetes 
iespējams iegādāties tikai pirms 
koncerta. Ieejas maksa Ls 3, pensio
nāriem un skolēniem Ls 2, bērniem 
līdz 10 gadu vecumam ieeja brīva. 
“Rozes kaislības” ir mīlas stāsts par 
gaišmataino skaistuli Rozi, kura 
iemīlas te čigānzēnā, te itāļu mačo, 
taču pa īstam mieru rod pie vīrie
ša, kura balsī un dvēselē jaušams 
latvisks pamatīgums. Stāstu savij 
kopā latviešu, čigānu un itāļu estrā
des zelta hiti – “Trīs vītušas rozes”, 
“Felicita”, “Kabīrija”, “Rozīt’ manu 
nātru dārzā”, Rudens roze” un citi.
Savukārt “Neaizmirstulītes & 
Vintage Brass orchestra” ir četras 
koķetu meiteņu balsis sešu švītī
gu puišu instrumentālā pavadīju
mā. Muzikālā apvienība atdzīvi
nājusi latviešu estrādes 60., 70., 
80. gadu spilgtākās, bet nepelnīti 
piemirstās tādu komponistu kā 
Jāņa Sildega, Ringolda Ores, El
gas Īgenbergas dziesmas. Pēdējā 
laika ieskaņojums kopā ar dzie
dātāju Laimi Rācenāju ir dziesma 
“Kur tu biji...” (R.  Pauls, J. Peters) 
ir dzirdama populārākajās latvie
šu radio stacijās. Laimis Rācenājs 
arī viesosies Saulkrastos, lai kopā 
ar visiem klausītājiem sveiktu 
“Neaizmirstulītes” divu gadu ju
bilejā. 
Svētku organizatori aicina nebī
ties no mainīgajiem laika apstāk
ļiem un droši 11. augustā doties uz 
Saulkrastiem, jo tieši Saulkrasti ir 
tā pilsēta, kurā līdzās saulei siltu
mu sniegs arī īsti latviska dziesma.

Lāpu skrējiens “Apkārt Latvijai”
No 15. līdz 21. augustam, go
dinot bruņoto spēku 1992.  gadā 
organizētās lāpu stafetes 21.  ga
dadienu, gar Latvijas robežu no
tiks biedrības “Latvijas ģenerāļu 
klubs” iniciēts skrējiens “Apkārt 
Latvijai”. Tā svinīgā atklāšana no
tiks 15. augustā Rīgā, Brāļu kapos, 
kad pēc svinīgas lāpu iedegšanas 
skrējiena dalībnieki divās grupās 
sāks skrējienu no Rīgas uz Salac
grīvu un no Rīgas uz Mērsragu.
Lāpu skrējiens šķērsos arī Saulkras
tu novadu. 15. augustā no 12.00 
Saules laukumā būs skatāma bru
ņu tehnikas un ieroču izstāde. Ap 
14.00 paredzēta skrējiena ieraša
nās mūsu novadā, ap 14.30 lāp
neši būs pie Saules laukuma, kur 
iedzīvotāji aicināti sveikt skrējējus. 
Visa novada garumā kareivjus pa
vadīs Saulkrastu labākie sportisti 
ar mūsu novada karogu.

17. augustā 13.00 Saulkrastu 
estrādē Latvijas Eiropas senioru 
deju kolektīvu sadancis “Jūras šal-
kas 2013”. Ieeja skatītājiem brīva. 
Saulkrastos ieradīsies 25 dejotāju 
kolektīvi no Valmieras, Vārkavas, 
Ikšķiles, Gulbenes, Jelgavas, Car
nikavas, Bauskas, Alojas, Skrī
veru, Ogres, Jēkabpils, Siguldas, 
Ozolnieku, Kandavas, Rundāles, 
Saulkrastu novadiem un Rīgas. 

17. augustā 17.30 Spānijas rit-
mi Saulkrastos! Flamenko deju 
kluba “Duende” vasaras nomet-
nes noslēguma koncerts.
Aicinām saulkrastiešus uz Saules 
laukumu, kur būs iespējams vērot 
dazādus flamenko deju priekš
nesumus kluba “Duende” dejotā
ju, kā arī viesu studijas “Tientos” 
(Lietuva) dejotāju un spāņu fla
menko skolotāju Sandras Cisne
ros un Francis Nunez izpildījumā.

“Saulkrastu Ērģeļmūzikas die-
nas 2013” Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
23. augustā vakarā (lūdzam 
sekot reklāmai, laiks tiks preci-
zēts) koncerts – veltījums jaunajai 
Dziesmu grāmatai kopā ar ērģel
nieku Aivaru Kalēju.
24. augustā 22.00 nakts kon
certs ar izcilo kontrtenoru Sergeju 
Jēgeru un ērģelnieci Diānu Jaun
zemi. S. Jēgera izpildījumā dzirdē
sim viņa paša izvēlētus skaņdar
bus. Jau tradicionāli koncerta laikā 
baznīca tiks greznota ar gaismām, 
kā arī ārpusē tiks nodrošināta lie
lekrāna translācija no baznīcas. 
Uzmanību! Lai nodrošinātu ne
traucētu iespēju koncertu klau
sīties baznīcas telpās, aicinām 
saņemt bezmaksas ielūgumus uz 
24.  augusta koncertu k/n “Zvej
niekciems”, Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem, kā 
arī Saulkrastu TIC. Ielūgumus va
rēs saņemt jau no 15. augusta. 
Atgādinām, ka ieeja koncertos 
par ziedojumiem!

24. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē brīvdabas izrāde – komē-
dija normāliem cilvēkiem “Gri-
bu bērnu!”. 
Lomās: Ģirts Ķesteris, Maija Do
veika, Zane Daudziņa vai Marija 
Bērziņa un Aldis Siliņš.
Režisors Juris Rijnieks, scenogrāfs 
Ivars Noviks, komponists Niks 

Matvejevs un pats galvenais  – 
Gunta Kalniņa un Inta Bernova, 
autores, kuras plašākai skatītāju 
auditorijai pazīstamas kā televīzijas 
seriāla “Ugunsgrēks” scenāristes. 
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, 
no 7. augusta arī Saulkrastu sporta 
centrā un k/n “Zvejniekciems” pie 
administratoriem. Biļešu cenas – 
Ls 5, 6, 7, izrādes dienā – Ls 8.

31. augustā 18.00 Saulkras
tu estrādē koncertuzvedums 
“Džimlai Rūdi Rallallā”. 
Gunāram Placēnam šajā dienā ir 
dzimšanas diena – 86 gadi! Arī viņš 
būs uz skatuves un vi ņa talanta 
cienītāji varēs to klātienē sveikt. 
Biļešu iepriekšpārdošana “Biļešu 
paradīzes” kasēs un – no 9. augusta 
arī Saulkrastu sporta centrā un k/n 
“Zvejniekciems” pie administrato
riem. Biļešu cenas no Ls 4 līdz 7. 

31. augustā 21.30 Senās uguns 
nakts pludmalē pie Saules lau-
kuma. Pēdējos gados šī senā tra
dīcija kļūst aizvien populārāka, 
un tās simboliskā jēga ir rūpes 
un apņemšanās sargāt jūru un 
atvadas no vasaras. Arī šogad visi 
Saulkrastu novada iedzīvotāji tiek 
aicināti aizdegt ugunskuru jūrma
lā un kopīgi gremdēties atmiņās 
par pagājušo vasaru, kā arī raudzī
ties uguns liesmās un vērot jūru.

21. septembrī, Baltu vienības die
nu ieskandējot, otrais Saulkrastu 
folkloras festivāls “Pa saulei” Šoreiz 
aicinām ikvienu piedalīties vienī
bas īpašā gājienā, kopīgi izdziedot 
un izspēlējot tos spēka vārdus, 
kas ir svarīgi baltu tautām, – tā ir 
uguns, saule, vējš un ūdens. 
Vienības gājiena sākums 12.00 
pie Baltās kāpas, gājiens virzīsies 
pa Saulrieta tauku līdz pat Saules 
laukumam, kur 15.00 folkloras 
festivāla noslēgums. 

SPORTA AFIšA
10. augustā 15.00 pie spor
ta un atpūtas centra “Koklītes” 
Saulkrastu pludmales volejbola 
kausa izcīņas 2. posms.
17. augustā no 11.00 Saulkras
tu čempionāts un Baltijas reitinga 
sacensības šautriņu mešanā. Pie
dalīsies labākie Latvijas, Lietuvas 
un Saulkrastu šautriņu metēji.

SENIORU AKTIVITāTES
Senioru tikšanās 2. septembrī 
13.00 novada domes zālē. Tuvā
ka informācija pa tālr. 26437766.


