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Mācību gada noslēgumā Saul
krastu novada dome tradicionāli 
sveic novada izglītības iestāžu la
bākos skolēnus, izsaka pateicību 
viņu vecākiem un pedagogiem. 
Arī šogad domes Atzinības rak
stus un naudas balvas par izciliem 
mācību sasniegumiem, godalgo
tām vietām olimpiādēs un kon
kursos, aktīvu sabiedrisko darbu 
saņēma deviņi labākie: Veronika 
Solovjova (10. klase), Edgars Aiš
purs (9. klase), Rinalds Seržants  
(11. klase) un Niks Ričards Goldiņš 
(12. klase) no Saulkrastu vidussko
las; Linda Ozola (11. klase), Ēriks 
Teteris (12. klase), Kārlis Taube  
(9. klase) no Zvejniekciema vi
dusskolas; Kirils Turovs (4. pū
šaminstrumentu klase) un Paula 
Dalbiņa (vizuāli plastiskās māks
las nodaļa) no Vidzemes jūrma
las Mūzikas un mākslas skolas. 
Ar skolēnu vecāku atbalstu un 
pedagogu Ilonas Trezunes, Ru
tas Grabčikas, Oksanas Vanagas 
(Saulkrastu vidusskola), Ainas Jer
macānes, Valdas Tinkuses, Ģirta 

Mums ir, ar ko 
lepoties

1. rindā no kreisās K. Turovs, L. Ozola, P. Dalbiņa, V. Solovjova, R. Seržants. 2. rindā no kreisās Ē. Teteris, 
K. Taube,  E. Grāvītis, N. R. Goldiņš, E. Aišpurs, N. Līcis. Foto no domes arhīva.

Blektes (Zvejniekciema vidussko
la) un Beatas Gekas, Miervalža 
Lejas, Māras Alenas (Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skola) mērķtiecīgu un neatlaidī
gu darbu mūsu skolēni ieguvu
ši augstus rezultātus un nesuši 
Saulkrastu vārdu ārpus novada 

robežām. Padarīts liels darbs – 
mums ir, ar ko lepoties!
 Pasākuma foto www.saulkras - 
ti.lv sadaļā Galerijas.

No 1. līdz 3.jūlijam notiks 
tradicionālie Saulkrastu svētki. 
Šogad to moto ir „Saules un 
viļņu raksti” .

Svētkus atklāsim 1. jūlijā, kad 
Saules laukumā jauktais koris 
„Anima” pacels pašu veidotu 
svētku karogu un visiem par prie
ku muzicēs muzikālā apvienība 
„SOL Y SOMBRA”.
 2. jūlijs paies svētku rosībā 
un patiesā viļņu čalā – dienas 
koncerts un aktivitātes bērniem, 
sporta norises, amatnieku dari
nājumu tirdziņš, vakarā – svētku 
gājiens un galā koncerts Saulkras
tu estrādē, kur pilsētu svētkos 
sveiks mākslinieki „Raxturaxti”, 
Jānis Stībelis un grupa „Musiqq”. 
Protams, būs arī svētku salūts un 
jaunums – šoreiz Saulkrastu par
kā būs divas skatuves! 
 Svētdien, 3. jūlijā, svētku no
slēgums Baltajā kāpā arī būs pa
tīkams pārsteigums, jo aktivitātes 
un koncerts taps sadarbībā ar 
fondu „Viegli” un fondu „1836”.
 Svētku programma www.saul-
krasti.lv jau drīzumā! 

Maija pēdējā sestdienā, kopā pul
cējoties vairāk nekā 30 tūrisma 
informācijas centriem, mājražo
tājiem un amatniekiem no visiem 
Latvijas reģioniem, Saulkrastos 
notika III Latvijas tūrisma infor
mācijas tirgus, kurā ikviens varēja 
baudīt dažādu novadu muzikālos 
priekšnesumus, iegādāties Lat
vijas amatnieku un mājražotāju 
produkciju, uzzināt par Latvijas 
novadu tūrisma piedāvājumiem.
 Līdztekus tirgum notika tradi
cionālais Saulkrastu vasaras sezo
nas atklāšanas pasākums „Ieripo 

Saulkrastu vasarā!” un velopa
rāde, kuras moto bija “Re, kā nu 
rullējam no Vidzemes, Latgales, 
Zemgales, Kurzemes!”. Šogad pa
rāde pulcināja 200 riteņbraucē
jus, kuri ar savu aizrautīgo noska
ņojumu, interesantajiem tērpiem 
un velosipēdu rotājumiem papil
dināja svētku noskaņojumu un 
priecēja skatītājus. Arī šogad in
teresantāko tērpu autori saņēma 
balvas. Apbalvotas tika komandas 
un individuālie dalībnieki: „Nol
les ģimene”, «Piejūras rullētājas», 
Eduards Seregins, «Ledus sirds», 

Aicinām uz 
Saulkrastu 
svētkiem

Lauma Keiša, «Rūķītis», «Blon
dā». Galveno balvu  dāvanu kar
ti 100 eiro vērtībā no viesnīcas 
„Porto Resort”  saņēma koman
da „Pavasari”.
 Svētku laikā Saulkrastu plud
malē notika tēlnieka Ritvara Kal
niņa darinātā vides objekta „Jūras 
puika” atklāšana.
 Paldies Latvijas novadu tū
risma informācijas centriem, 
reģionu tūrisma asociācijām, 
pašdarbnieku kolektīviem, amat

niekiem un mājražotājiem par 
dalību III Latvijas tūrisma infor
mācijas tirgū un Saulkrastu no
vada vasaras sezonas atklāšanas 
sarīkojumā “Ieripo Saulkrastu 
vasarā!”! Paldies Saulkrastu nova
da domei, pašvaldības aģentūrai 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, Saulkrastu novada uzņē
mējiem, Saulkrastu pašvaldības 
policijai, Viesnīcai “Porto Resort”, 
Vid zemes piekrastes pašvaldību 
apvienībai “Saviļņojošā Vidze

me”, SIA „ZAAO” un visiem, kuri 
līdzdarbojās pasākuma organi
zācijā un svētku noskaņas radī
šanā!  Paldies “LATTURINFO” 
par labas tradīcijas iedibināša
nu un dalību tirgū! Uz tikšanos  
2017. gadā IV Latvijas tūrisma in
formācijas tirgū Pļaviņu novadā!
 Pasākuma video www.saulkras-
ti.lv sadaļā Video.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu TIC

Vides objekta „Jūras puika” atklāšana. Foto: N. Smelteris.

Vasaras 
sezona atklāta

Velobrauciena balvu saņēma 
E. Seregins.

Viena no jaunākajām brauciena dalībniecēm L. Keiša. „Porto Resort” balvas ieguvēji komanda „Pavasari”.

Saulkrastu „Superpīrāga” gardumi.

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
https://www.facebook.com/nils.smelteris
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Saulkrastu tūrisma informācijas centra
vasaras sezonas darba laiks

No 1. jūnija līdz 31. augustam 
Saulkrastu tūrisma informācijas centrs strādā 

katru dienu no 9.45 līdz 18.15, izņemot valsts svētku dienas.
Maksas tualetes darba laiki no 1. jūnija līdz 31. augustam - 

no 9.00 līdz 20.00, sestdienās – no 10.00 līdz 20.00, 
svētdien 10.00 – 18.00, izņemot valsts svētku dienas. 

Peldvietā “Centrs” (līdzās glābēju tornim) Jūras parka un 
peldvietas apmeklētājiem pieejamas 

4 bezmaksas biotualetes 24/7.

Līdz 30. jūnijam notiks SIA 
“ZAAO” organizēta akcija “Tava 
daļa – lai daba zaļa!”, kuras laikā 
bez maksas nododot EKO lau
kumos sadzīves ķīmijas vai kos
mētikas plastmasas iepakojumu, 
ir iespēja laimēt vērtīgas balvas. 
Arī ikdienā ZAAO minēto iepa
kojuma veidu piedāvā nodot bez 
maksas gan EKO punktu kontei
neros, gan EKO laukumos, taču 
jūnijā starp akcijas dalībniekiem 
tiks izlozētas balvas.
 Lai piedalītos akcijā, uz kādu 
no 20 ZAAO EKO laukumiem jā
nogādā vismaz 3 tukšas sadzīves 
ķīmijas vai kosmētikas plastmasa 
pudeles vai kannas, uz kurām ir 
plastmasas iepakojuma marķē
jums HDPE vai PEHD (pemēram, 

šampūnu, dušas želeju, šķidro 
ziepju, tīrīšanas līdzekļu, automa
šīnu logu tīrīšanas šķidrumu pu
deles un kannas). Akcijā aicinātas 
piedalīties gan fiziskas, gan juri
diskas personas. Katrā EKO lauku
ma apmeklēšanas reizē var aizpil
dīt vienu kuponu, kopumā akcijā 
katrs tās dalībnieks var aizpildīt 
neierobežotu skaitu kuponu. Pēc 
izlozes principa tiks noteikts 
21 dāvanu komplektu īpašnieks. 
Akcijas uzvarētāji balvās saņems 
AS “Spodrība” ECO SEAL FOR 
NATURE produktus, kuri radīti, 
lai saudzētu cilvēkus un vidi. Akci
jas nolikums  www.zaao.lv.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Tava daļa – lai daba 
zaļa!

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
64 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 14 per
sonas, tostarp 13 tika nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu policijas iecirknī turpmāku 
darbību veikšanai, 1  savā dzīves
vietā.
 Sastādīti 126 administratīvā 
pārkāpuma protokoli. 7 no tiem 
par alkoholisko dzērienu lieto
šanu sabiedriskā vietā un atraša
nos sabiedriskās vietās reibuma 
stāvoklī, 3  par smēķēšanas ie
robežojumu pārkāpšanu, 3  par 
sīko huligānismu, 2  par dzīvo
šanu bez deklarētas dzīvesvietas, 
2  par teritorijas vai piegulošās 

teritorijas nesakopšanu, 5  par 
nenoslēgtu līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu un 
104 par satiksmes noteikumu ne
ievērošanu.
 Uzsāktas 15 administratīvās 
lietas – par nenoslēgtu līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimnie
kotāju, par dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu un par 
nekustamā īpašuma sakopšanu.
 Sešos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv
niekiem.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības 
policijas 
paveiktais maijā

Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvā 
padome (SUKP) aicina uzņēmējus, 
kuri līdz šim vēl nav informējuši 
par sevi, nosūtīt kontaktinformā
ciju vienota bukleta izveidei. Lū
dzam uz epastu arturs.ancans@
gmail.com nosūtīt uzņēmuma  

1) darbības sfēru/pakalpojumu;  
2) uzņēmuma precīzu nosauku
mu; 3) kontakttālruni; 4) faktisko 
adresi; 5) adresi internetā.

Artūrs Ancāns, 
SUKP

Atgādinājums 
uzņēmējiem

4. un 5. jūnijā Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs (TIC) kopā 
ar “Saviļņojošās Vidzemes” kolē
ģiem no Limbažu un Alojas nova
da TIC piedalījās 46. latviešu tau
tas lietišķās mākslas darinājumu 
gadatirgū Etnogrāfiskajā brīvda
bas muzejā Rīgā.
 Četrdesmit sešu gadu laikā ga
datirgus kļuvis par valsts nozīmes 
notikumu – par Rīgas un Latvijas 
amatniecības simbolu, par plaši 
apmeklētiem svētkiem dalībnie
kiem un apmeklētājiem. Tāpēc 
uzaicinājums piedalīties tirgū 
tika pieņemts ar lielu prieku.
 Sadarbībā ar Limbažu novada 
TIC un karšu izdevniecību “Jāņa 
sēta” gadatirgum tika sagatavots 
praksē pārbaudīts un iecienīts 
brīvdienu maršruta 1  2 dienām 
buklets „Saulkrasti – Bīriņi – 
Limbaži – Tūja – Saulkrasti”, kurā 
apkopota informācija par apska

Aizvadīts 
gadatirgus Latvijas 
Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā

tes objektiem, naktsmītnēm un 
ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī 
marķētajiem velomaršrutiem.
 Gadatirgus apmeklētājiem 
tika piedāvāts arī Saulkrastu no
vada pasākumu kalendārs un “Va
saras avīze 2016”, kā arī Vidzemes 
piekrastes karte tūristiem, Vidze
mes tūrisma karte, Piekrastes ceļ
vedis un Saulkrastu novada uzņē
mēju reklāmas.

 Savu dalību gadatirgū vēr
tējam kā veiksmīgu. Prieks bija 
redzēt tik daudz novadnieku ap
meklējam gadatirgu, kā arī skatīt 
Vidzemes piekrastes amatnieku 
un mājražotāju plašo saimi vien
kopus lielākajos Latvijas amatnie
ku svētkos! 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Brīvdienu maršruta buklets.

Foto: G. Memmēna.

NVA pieņemšana
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 4. un 7. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu novada domes zālē 2. stāvā.

http://www.zaao.lv
mailto:arturs.ancans@gmail.com
mailto:arturs.ancans@gmail.com
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Publisko un privāto partnerattie
cību biedrība „Sernikon” izslu
dina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas kārtu 
Zivsaimniecības Rīcības pro
grammas 2014.  2020. gadam 
pasākumā „Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īste
nošana”.
 Projektu iesniegumu pie
ņemšana notiks nepārtrauk
tas pieteikšanās kārtas veidā 
no 2016. gada 19. jūlija līdz  
2020. gada 30. decembrim.
 Kārtā pieejamais kopē
jais publiskais finansējums   
125 000 EUR.

Sludinājums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas  
2014. - 2020. gadam īstenošanai

Rīcības Nr. EJZF1
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības nozares uzņēmumu 

attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes 
ietekmes mazināšanai

Mērķis: Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši 
atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Kārtai un stratēģijas 
mērķim piešķirtais 
finansējums:

125 000 EUR

Maksimālā attiecinā
mo izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 EUR

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50%
Inovatīvs projekts 70%
Projekts, kas saistīts ar piekrastes 
zvejniecību, 80%
Kopprojekts 80%

 Projektu īstenošanas termiņi:
a)  ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta ie
snieguma apstiprināšanu;
b) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”, Atpūtas  
iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV2163.
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424,  
zane.serzante@carnikava.lv
 Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.serni-
kon.lv.
 Papildu informācija atrodama LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
 Projektu iesniegumus iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš 
norādītajā biedrības adresē, kā arī LAD Elektroniskās pieteikšanās sis
tēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā 
kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. 

SOS Bērnu ciemats organizē un 
Saulkrastu novada bāriņtiesa ai
cina tos, kuri plāno, ir ceļā vai jau 
ir uzņēmušies tik svarīgo atbildību 
par kādu bez vecāku gādības pali
kušu bērnu/iem, apgūt starptau
tiski atzītu apmācības program
mu audžuģimenēm, adoptētājiem 
un aizbildņiem “AIRI vecākiem” 
(Attīstība, Informācija, Resursi, 
Izglītība vecākiem). Programmas 
mērķis ir attīstīt un izvērtēt savas 
kompetences un prasmes, kas ne
pieciešamas, uzņemoties atbildību 
par bērniem, kuri dažādu iemeslu 
dēļ zaudējuši savu vecāku aprūpi.
 Apmācības ilgums – 27 stun-
das un 1 - 3 individuālas tikšanās.
 Apmācība notiek interaktī
vā veidā, to veido 9 sesijas jeb 
9 mācību dienas, katra sesija  
3 stundas gara. Apmācībā plānotas 
1  3 individuālas tikšanās ar katru 
ģimenes jeb apmācības dalībnie
ku. Individuālo tikšanos mērķis 
ir pārrunāt un izvērtēt apgūtās tē
mas un kompetences. Individuālās 
tikšanās tiks saskaņotas ar katru 
dalībnieku individuāli, tās veiks 
tikai ar dalībnieku piekrišanu. 
 Apmācību vada īpaši sagatavots 
treneru pāris, no kuriem viens ir 
jomas profesionālis (psihologs vai 
sociālais darbinieks), bet otrs – 

pieredzējis adoptētājs, aizbildnis 
vai audžuvecāks. 
 Grupas dalībnieku skaits – līdz 
15 potenciālajiem vai esošajiem 
audžuvecākiem, adoptētājiem vai 
aizbildņiem. Apmācībai var pie
teikties vairāki vienas ģimenes lo
cekļi. Katrs mācību dalībnieks sa
ņems programmas rokasgrāmatu. 
Apmācību beidzot, dalībnieki sa
ņems Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācijas neformālās izglītības 
centra “SOCIETAS SOCIALIS” 
apliecinājumu par programmas 
apguvi. 
 Apmācība ir bez maksas.
 Norises sākums un laiks:  
28. jūnijā plkst. 18.
 Apmācības norises vieta: 
Saulkrastu novada bāriņtiesa.
 Pieteikšanās mācībām - līdz 
21. jūnijam, sīkāka informācija, 
rakstot uz epastu barintiesa@
saulkrasti.lv vai zvanot pa tālruni 
67142509, 25708981, vai SOS Bēr
nu ciematu mājaslapā www.sosber-
nuciemati.lv.

 14. jūnijā plkst. 17.30, Saulkras
tu novada bāriņtiesā notiks infor
matīva tikšanās visiem interesen
tiem, kurā varēs vairāk uzzināt par 
mācībām un iepazīties ar apmācī
bas vadītājiem. 

Aicina uz 
apmācību

Maija nogalē Saulkrastu domē 
notika novada aktīvo un darbo
ties gribošo jauniešu tikšanās, 
lai kopīgā diskusijā pārrunātu 
viņiem aktuālos jautājumus un 
iespēju iesaistīties novada dzīves 
veidošanā.
 Atsaucoties domes priekšsē
dētāja vietnieka Normunda Līča 
aicinājumam, uz tikšanos bija ie
radušies Saulkrastu un Zvejniek

ciema vidusskolu skolēni, tie, kuri 
dzīvo novadā, bet mācās Rīgā, kā 
arī mācības jau beigušie jaunieši. 
Uz tikšanos tika uzaicināts Latvi
jas Jaunatnes padomes prezidents 
Emīls Anškens, kurš iepazīstināja 
ar jaunatnes organizāciju darbu 
citās pašvaldībās.
 Tikšanās mērķis bija apzināt 
jauniešu idejas un vajadzības, ko 
būtu nepieciešams ņemt vērā, vei

dojot interesantas un aizraujošas, 
īpaši jauniešu auditorijai domātas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
kā arī mudināt viņus pašus iesais
tīties ne vien Saulkrastu novada 
Jaunatnes stratēģijas izstrādē, bet 
arī ikdienas dzīves organizēšanā.
 Strādājot darba grupās, kā ak
tualitātes izvirzījās jautājumi par 
sadarbību starp Saulkrastu un 
Zvejniekciema jauniešiem, telpu 

jautājums, kopīgiem erudīcijas 
konkursiem, diskusiju un projek
tu plānošanas pasākumiem. Tāpat 
aktuāli ir jautājumi par sporta un 
izklaides pasākumiem tieši jau
niešu auditorijai, novada labie
kārtojuma trūkums, kā arī virkne 
citu jautājumu.
 Lai labāk savstarpēji iepazī
tos, nolemts jau jūnijā īstenot 
kopīgu projektu – izstrādāt ve

lomaršrutu “Citādie Saulkrasti”.  
7. jūnijā jaunieši devās pirmajā 
velo ekspedīcijā, nākamā  14. jū
nijā plkst. 18.00. Ja līdz šim nav 
bijusi iespēja piedalīties, vairāk 
informācijas FB lapā Saulkrastu 
novada Jauniešu apvienība.
 Aicināti visi, kas vēlas aktīvi ar 
idejām un reālu darbu iesaistīties 
kopīgos projektos un radoši pava
dīt brīvo laiku!

par bērnu līdz 18 gadiem dažāda 
veida funkcionāliem traucēju
miem ir konfidenciāla. Aicinām 
novada ģimenes ārstus, radus 
un draugus informēt ģimenes, 
kurām būtu nepieciešams at-
balsts un tās varētu iesaistīties 
projektā. Pieteikties uz izvēr
tēšanu var Saulkrastu sociālajā 
dienestā. To var izdarīt bērna 
likumiskais pārstāvis, uzrakstot 
iesniegumu. Dienests pārbauda, 
vai iesniegumā norādīti visi dati 
un pievienoti nepieciešamie do
kumenti:
l bērna vārds, uzvārds, personas 
kods;
l bērna likumiskā pārstāvja 
kontaktinformācija, faktiskā dzī
ves vietas adrese;
l bērna pārstāvja vai audžuģi
menes pārstāvības tiesības aplie
cinoša dokumenta kopija,
l VDEĀVK atzinums par invali
ditātes piešķiršanu.
 Pēc bērna izvērtēšanas un at
balsta plāna saņemšanas ģimene 

dodas uz Sociālo dienestu un pie
sakās uz atbalsta plānā paredzēto 
pakalpojumu.
 Bērnus vecāku klātbūtnē iz
vērtēs speciālistu grupa (sociālais 
darbinieks, neirologs, ergote
rapeits, logopēds, fizioterapeits 
u.c.). Pakalpojumus atbilstoši 
projektā noteiktajam varēs sākt 
saņemt 2017. gadā;
2) veikt pilngadīgu personu ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
kuras atrodas sociālās aprūpes 
iestādēs vai sociālo darbinieku 
redzes lokā, veikt individuālo 
vajadzību izvērtēšanu un izstrā
dāt individuālo atbalsta plānu 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
sniegšanai.
 Pieteikties uz izvērtēšanu var 
Saulkrastu sociālajā dienestā, 
aizpildot noteiktas formas ie
sniegumu. Pieteikušās personas 
izvērtēs, arī viņām sastādīs indi
viduālo atbalsta plānu, kam atbil
stoši klients varēs saņemt nepie
ciešamos pakalpojumus.

Ir idejas? Piedalies!

Izmaiņas sociālo 
pakalpojumu jomā
Saulkrastu novada pašvaldība 
februārī parakstījusi sadarbības 
līgumu ar Rīgas plānošanas re
ģionu par ES struktūrfondu pro
jekta „Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem” (DI) 
īstenošanu. 
 Kas ir DI? Tā ir pakalpojumu 
sistēmas izveide, kas sniedz ne
pieciešamo atbalstu cilvēkiem ar 
ierobežotām spējām sevi aprū
pēt. Mērķis  nodrošināt iespēju 
dzīvot savās mājās vai ģimeniskā 
vidē. Ir trīs galvenās DI mērķgru
pas: bērni, kuri dzīvo ilgstošas 
aprūpes iestādēs, bērni ar fun
kcionāliem traucējumiem, kas 
aug ģimenēs, un pieaugušie ar 
garīga rakstura traucējumiem.
 Projekta īstenošana paredzēta 
līdz 2022. gada beigām. Šajā pe
riodā paredzētas vairākas aktivi
tātes, no kurām sākotnēji svarī
gākās ir:
1) veikt mērķauditorijas indivi
duālo vajadzību izvērtēšanu un 
izstrādāt individuālos atbalsta 
plānus. Plāni palīdzēs sniegt at
bilstošu palīdzību  nepiecieša
mos pakalpojumus.
 Apzināt visu mērķauditoriju 
ir problemātiski, jo informācija 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

mailto:zane.serzante@carnikava.lv
http://www.sernikon.lv
http://www.sernikon.lv
http://www.lad.gov.lv
http://www.eps.lad.gov.lv
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.sosbernuciemati.lv
http://www.sosbernuciemati.lv
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Pagājis vēl viens mācību gads, un 
atkal jauna paaudze kļuvusi par 
Saulkrastu vidusskolas absolven
tiem. 26. maijā skolā svinējām 
labo darbu svētkus  Pateicības 
dienu, kad tika apkopoti un iz
vērtēti sasniegumi ikdienas mācī
bu darbā un mācību olimpiādēs, 
konkursos, skatēs. 
 No 345 Saulkrastu vidus
skolas skolēniem 102 izglītoja
majiem vidējais vērtējums bija  
8 un vairāk balles, uz liecības 
nebija neviena vērtējuma, zemā
ka par 7 ballēm. Šogad patīkami 
pārsteidza fakts, ka pieaudzis ir 
pamatskolēnu un vidusskolēnu 
skaits, jo tie bija 50% no izglīto
jamajiem, kas saņēma ielūgumus 
uz Pateicības dienu. Skolēnu 
vecākus sveicām ar ziediem un 
pateicības rakstiem par bērnu 
audzināšanu un izglītošanu, bet 
skolēnu sasniegumi tika novēr
tēti trīs kategorijās  goda raksts 
ar dāvanu, atzinības raksts un 
pateicība. Vidusskolēni, kuri sa
ņēma goda rakstus, tika apbalvoti 
arī ar naudas prēmijām. Dāvanā 
šogad direktore Velta Kalnakār
kle bija sarūpējusi pildspalvas ar 
skolas simbolu un zibatmiņu tajā. 
Saulkrastu novada domes pateicī
bas rakstus un naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā un godalgotām 

vietām mācību priekšmetu olim
piādēs, par aktīvu darbu skolēnu 
pašpārvaldē saņēma Niks Ričards 
Gol diņš (12. klase), Rinalds Ser
žants (11. kl.), Veronika Solovjova  
(10. kl.) un Edgars Aišpurs ( 9. kl.). 
 Pateicības dienā sveicām arī 
skolas sportistus, kuri ieguva 
godalgotas vietas vieglatlētikā un 
orientēšanās sportā. Pateicības 
saņēma skatuves runas un vides 
spēļu konkursu uzvarētāji. Ar 
gardām konfektēm tika apsveikti 
tautisko deju kolektīva “Saulīte” 
dalībnieki, 2.  4. klašu koris un 
vidusskolas ansamblis, kas sa
ņēma 1. un 2. pakāpes diplomus 
Pierīgas skolu skatē. Ar ziediem 
un pateicības rakstiem sveicām 
arī skolotājus par ieguldīto darbu, 
par neatlaidību un augsto profe
sionālo līmeni, kas deva iespēju 
tik daudziem skolēniem iegūt 
godalgotas vietas Pierīgā un val
stī. 
 Dāvanas, ziedi un pateicības 
mijās ar skaistu svētku koncertu 
un laba vēlējumiem. Mācību gads 
ir galā, un ir tāda ļoti labi padarī
ta darba sajūta, kas dod spēku un 
vēlmi nākamgad strādāt un strā
dāt, lai vecākiem un skolotājiem 
būtu prieks un lepnums par mūsu 
bērnu sasniegumiem!

Saulkrastu vidusskola

Jau otro gadu Saulkrastu vidus
skolas 8. klase piedalījās Mon
reālas Latviešu sabiedriskā centra 
atbalstītajā ekskursiju projektu 
konkursā „Pētīsim un izzināsim 
Latvijas vēsturi!”. Arī šoreiz gu
vām atbalstu savam projektam, 
kas paredzēja ekskursiju pa lat
viešu strēlnieku cīņu vietām. 
Iepazinām ierakumu sistēmu, 

zemnīcas, veicām ekstrēmu pār
gājienu pa Tīreļpurvu, nonākot 
vietā, kur strēlnieki pārrāva vācu 
valni, izbaudījām purva radīto 
diskomfortu. Bijām Ložmetēj
kalnā un Mangaļu mājās. Īpašs 
notikums bija brauciens ar kute
ri uz Nāves salu. Mūsdienās, pēc 
Daugavas uzpludināšanas, tajā 
parasti ierodas tikai vēstures iz

pētes entuziasti. Ekskursija radīja 
priekšstatu par Pirmā pasaules 
kara cīņām un latviešu strēlnie
ku varonību. Liels paldies no visa 
klases kolektīva Monreālas Lat
viešu sabiedriskajam centram par 
ekskursijai dāvāto stipendiju!

Inese Ābola, 
Saulkrastu vidusskola

Skolēni Ziemassvētku kauju muzejā „Mangaļu” mājās. Foto: I. Ābola.

Ārpus komforta zonas

starpā nodarbību laikā, bet gada 
noslēgumā tika organizētas sa
censības, kurās skolēni varēja 
piedalīties 25 un 50 m distancēs. 
1.  4. klašu grupā kā labākie tika 
atzīti 3. klašu peldētāji. Arī pārējie 
tika apbalvoti ar diplomiem un 
pārsteiguma balviņām. 
 No kuplā apmeklētāju skaita 

varam redzēt, ka skolēni Saulkras
tos labprāt peld ne tikai jūrā, bet 
ziemas sezonā arī baseinā. Paldies 
vecākiem par atbalstu, dodot sa
viem bērniem iespēju aktīvi un 
veselīgi pavadīt laiku!

Inese Petrošina, 
Saulkrastu vidusskola

Baseina sezona 
ir noslēgusies, 
visi uz jūru... 

1. - 4. klašu grupā par labākajiem atzīti 3. klašu peldētāji: (no kreisās) 
Mārtiņš Druva, Edvards Dūcis un Aivis Blekte. Foto: A. Dinēviča.

102  
reizes 
paldies

No kreisās V. Solovjova (10. kl.) un R. Seržants (11. kl.). Foto: G. Sakārnis.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola (VJMMS) 13. mai
jā saņēmusi Izglītības kvalitā
tes valsts dienesta lēmumu par 
kārtējās akreditācijas piešķirša
nu uz sešiem gadiem. Lēmums 
pieņemts, iepazīstoties ar skolas 
pašvērtējuma ziņojumu, Valsts 
Izglītības informācijas sistēmas 
datiem (pedagogu nodrošinā
jums, profesionālā izglītība un 

izglītības pilnveide u.c.), Valsts 
veselības centra atzinumu, tel
pu nomas līgumiem. Ņemot 
vērā sarežģītos, lēni risināmos 
VJMMS telpu jautājumus un 
skolas darbību piecās dažādās 
vietās Saulkrastu novadā, akredi
tācijas piešķiršana uz maksimāli 
iespējamo laiku  līdz 2022. gada 
16. maijam  uzskatāma par vērā 
ņemamu sasniegumu.

 Pavisam akreditētas 12 profe
sionālās ievirzes programmas   
klavierspēles, akordeona, flau
tas, eifonija, saksofona, klar
netes, kokles, ģitāras, vijoles, 
sitaminstrumentu, kora klases 
un vizuāli plastiskās mākslas 
specialitātes. 
 VJMMS ir pateicīga pedago
giem un pārējiem darbiniekiem 
par ieguldīto darbu visai sarež

ģītajos apstākļos, savukārt au
dzēkņiem, vecākiem par līdzda
lību, lai šo sasniegumu īstenotu. 
Akreditācija nozīmē ne tikai 
atļauju turpināt kultūrizglītības 
darbu, atļauju absolventiem iz
sniegt valsts atzītu skolas beig
šanas atestātu par profesionālās 
ievirzes izglītības iegūšanu, bet 
arī valsts garantētu finansēju
mu pedagogu darba samaksai 

(minimālās pedagogu darba al
gas apmērā). Jāpiebilst gan, ka 
par kultūrizglītības pedagogu 
darba samaksas jautājumiem, 
izstrādājot jaunos pedagogu 
darba samaksas noteikumus, 
šobrīd vēl nākas cīnīties valsts 
mērogā. Par to regulāri informē 
mediji.

VJMMS

Saņemta akreditācija

To, ka Saulkrastos nepieciešams 
baseins, pierāda mazie Saulkrastu 
vidusskolas peldētāji, kuri maijā 
noslēdza kārtējo peldēšanas se
zonu. Nu jau 15 gadus pēc kārtas 
sākumskolas skolotāja Inese Pet
rošina organizē braucienus uz ba
seinu. Sākumā tie bija braucieni 
ar klasi, tagad tas ir pulciņš, kurā 
var pieteikties jebkurš skolēns, 
kuram patīk peldēt.
 Krimuldas peldbaseinā skolēni 
reizi nedēļā varēja apgūt peldēša
nas prasmi, kā arī interesanti un 
veselīgi pavadīt savu brīvo laiku. 
Lai arī tas ir maksas pasākums, 
jo skolēnu vecāki paši sedza izde
vumus par transportu un basei
na īri, gribētāju netrūka. Mācību 
gada laikā baseinu apmeklēja  
63 sākumskolas skolēni. 20 no vi
ņiem bija regulāri peldētāji, kuri 
arī noslēguma līnijā saņēma dip
lomus par veselīgu un sportisku 
dzīvesveidu sākumskolā.
 Skolēni labprāt sacentās savā 
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Katru pavasari „Rūķīša” bērni 
gatavojas Mātes dienai. Arī šo
reiz viņi sēja un audzēja podiņos 
puķes, darināja rotas, glezniņas, 
zīmēja apsveikumus, mācījās 
dziesmas, lai iepriecinātu un 
teiktu paldies savām māmiņām. 
Šogad pirmo reizi uz īpašu svēt
ku koncertu aicinājām arī vecve
cākus. Vecmāmiņas un vectētiņi 
bija aizkustināti par mazo solis
tu un ansambļa dziesmām un 
dejotāju spriganumu. “Rūķīša” 
bijušā audzēkņa Edgara Bāliņa 
un mūzikas skolotājas Līgas Prie
des brīnišķīgais duets uzrunāja 

katra klātesošā sirdi. Koncerta 
noslēgumā “Rūķīša” darbinieku 
ansamblis ar mīļajām omēm un 
opīšiem vienojās kopdziesmā 
“Pie jūras dzīve mana”.
 Mūsu vecākie bērni, grupiņās 
“Sprīdītis”, “Spārīte”, “Taurenītis” 
jau ir ceļa jūtīs. Septembrī skolas 
durvis vērs 47 “Rūķīša” absolven
ti. Lai pirmais solis būtu drošāks, 
nākamie skolēni devās iepazīties 
ar savu skolu un skolotājām. Pal
dies Zvejniekciema vidusskolas 
un Saulkrastu sākumskolas sko
lotājām un ceturtklasniekiem 
par lielisko uzņemšanu, intere

santajām aktivitātēm un iedroši
nājumu! Jau nosvinēti izlaidumi, 
izteikti sirsnīgi pateicības vārdi 
bērnudārza darbiniekiem, samī
ļotas audzinātājas un auklītes, 
izdziedātas mīļākās dziesmas un 
izrotaļātas iecienītākās rotaļas, 
uzklausīti labi ceļavārdi. Par bēr
nības laiku “Rūķītī” vienmēr at
gādinās vadītājas Sanitas Tīber
gas dāvinātā īpašā rūķu medaļa 
un grupas draugu fotogrāfijas  
albumā.

Rota Ļihačeva, 
PII „Rūķītis”

v Mecenātes M. M. V. Petke vičs 
piemiņas stipendiju studijām 
augstskolā ieguvis 12. klases skol
nieks Ēriks Teteris.
v Skolā iekārtota konkursa „Eko 
enerģija” skolēnu darbu izstāde. 
v Zvejniekciema vidusskolā no 
25. līdz 31. jūlijam notiks ekoskolu 
vasaras forums skolēniem un pe
dagogiem no visas Latvijas. 
v Olimpiskās komitejas koordi
nētajā projektā „Sporto visa kla

se” 2016./2017. m.g. piedalīsies  
3. klases skolēni. 
v 5. klases skolēni piedalījās Zel-
ta Zivtiņas čempionāta finālsa
censībās, kas notika Jūrmalā.
v 3. klases skolnieks Artūrs 
Taube ieguva veicināšanas balvu 
ekonomikas terminu konkursā 
„Mana vārdnīciņa”.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

30. maijā Zvejniekciema vidus
skolā, tāpat kā visā valstī, beidzās 
kārtējais mācību gads. Skolas pa
galmā notika svinīgs pasākums, 
uz ko saulainajā rītā pulcējās  
1.  11. klases skolēni, pirmssko
las klases bērni, pedagogi, dar
binieki un vecāki, toties 9. un 
12. klases jaunieši gatavojās ek
sāmeniem, jo viņiem pašlaik ir 
karstākais darba cēliens. 
 Mācību gada noslēguma pa
sākumā uzstājās folkloras kopa 
un skolas ansamblis, bet paldies 
par paveikto pedagogiem un sa
sniegumiem mācībās skolēniem 
teica skolas direktors Andris 
Dulpiņš. 
 Pabeidzot 2015./2016. m.g., 
atzinības rakstu par labām un 
teicamām sekmēm mācībās 

saņēma 33% (75) skolēnu, bet  
3,5% (8) izglītojamo šogad ir tei
cami (9) un izcili (10) vērtējumi. 
Tikai deviņnieki un desmitnieki 
liecībās ir 2.  klases skolēniem 
Zanei Babrānei un Aleksandram 
Gekam, trešklasniekiem Emīlam 
Vimbsonam, Evai Bukovskai, 
Alisei Luīzei Kreitenbergai un 
piektklasniekam Uģim Rambam. 
Taču īpaši lepojamies ar skolē
niem, kuru vidējais vērtējums 
ir visaugstākais skolā, un tie ir 
3. klases skolnieks Artūrs Taube 
(vidējā atzīme  10) un 5. klases 
skolnieks Artūrs Kiseļevskis (vi
dējā atzīme  9,7). Visvairāk gud
rinieku mācās 2., 3., 4., 5., 7. un  
11. klasē, bet visas klases skolēnu 
vidējie vērtējumi visaugstākie ir 
4. un 5. klasei. Paldies 4. klases 

audzinātājai Everitai Levinai un 
5. klases audzinātājai Ainai Stru
pišai par pedagoģisko meistarī
bu, motivējot izglītojamos sas
niegt vislabākos rezultātus. 
 Turpinot iepriekšējo gadu 
tradīciju, pasākuma noslēgu
mā katra klase saņēma Bemberu 
kliņģeri.
 Pateicamies vecākiem par 
sadarbību un vēlam visiem in
teresantiem piedzīvojumiem un 
emocionāli pozitīvi piesātinā
tiem pārdzīvojumiem bagātu va
saru! Skolas absolventiem vēlam 
veiksmi valsts pārbaudes darbos! 
Uz redzēšanos atkal 1. septem
brī! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Kolektīva, komandas, 
darba nosaukums, 

individuālā izpildītāja 
vārds, uzvārds 

Iegūtā vieta/
pakāpe

Konkursa, skates, 
sacensību nosaukums

Pedagoga vārds, 
uzvārds

Godalgotās vietas valstī

Emīls Kiseļevskis (7. kl.) 2. pakāpe un tituls
„Lielais dziedātājs”

Tradicionālās dziedā-
šanas konkurss “Pulkā 
eimu, pulkā teku 2016”

„Skalu pilsēta” (9. kl.) 1. pakāpe Metodisko darbu 
konkurss-izstāde 
„Manas mājas”

„Mājoklis kurpju kastē” 
(2. - 4. kl.)

1. pakāpe

1. grupas meitenes 2. vieta

Lāses Kauss 20163. grupas zēni 2. vieta

4. grupas meitenes 2. vieta

U-14 grupas zēni 1. vieta 

Latvijas Jaunatnes 
čempionāts volejbolā 

U-17 grupas meitenes 1., 3. vieta

U-14 grupas meitenes 1., 3. vieta

U-15 grupas zēni 2. vieta

U-19 grupas meitenes 1., 2. vieta

U-16 grupas meitenes 1., 3. vieta

U-15 grupas meitenes 1., 3. vieta

U-12 grupas zēni 3. vieta

U-13 grupas meitenes 3. vieta

U-14 grupas zēni 2. vieta 

Latvijas Volejbola 
federācijas Kausa izcīņa 
jauniešiem

U-14 grupas meitenes 2. vieta

U-13 grupas meitenes 2. vieta

U-15 grupas zēni 2. vieta

U-19 grupas meitenes 3. vieta

U-15 grupas meitenes 2. vieta

U-17 grupas meitenes  3.vieta

Godalgotās vietas reģionā

9.-11. klases ansamblis 2. pakāpe Vokālo ansambļu skate 
“Balsis 2016” Vidzemē 

Folkloras kopa 1. pakāpe Vidzemes Piejūras 
novada skate “Pulkā 
eimu, pulkā teku 2016”

Godalgotās vietas Pierīgā

2. - 4. klases koris 2. pakāpe Koru skate 

9. - 11. klases ansamblis 1. pakāpe Vokālo ansambļu skate 
“Balsis 2016” 

1. klases deju kolektīvs 1. pakāpe Tautisko deju kolektīvu 
skate 

2., 3. klases deju kolektīvs 2. pakāpe Tautisko deju kolektīvu 
skate 

5. - 7. klases deju kolektīvs 1. pakāpe Tautisko deju kolektīvu 
skate 

A vec. gr. jaunietes 2. vieta 

Sporta spēles volejbolāB vec. gr. zēni 3. vieta 

B vec. gr. meitenes 2. vieta 

Liela daļa Zvejniekciema vidus
skolas skolēnu apmeklē interešu 
izglītības nodarbības, jo skolā ir 
interešu izglītības programmu 
liela daudzveidība. Izglītojamie 
var spodrināt savus talantus  
13 interešu izglītības pulciņos, 
papildus apgūstot dziedāšanu, 
dejošanu, rokdarbus, kokapstrā
di, vizuālo mākslu, vides zinības, 
ekonomiku un volejbola spēli. 
 Aizvadītajā mācību gadā inte
rešu izglītības pulciņu dalībnieki 

piedalījās skatēs, konkursos un 
sacensībās, iegūstot godalgotās 
vietas valstī, reģionā un Pierīgā. 
 Pavisam kopā iegūtas 12 pir
mās, 16 otrās un 9 trešās pakā
pes vai vietas. Paldies skolēniem 
un interešu pulciņu vadītājiem 
Antrai Deniškānei, Judītei Krū
miņai, Dzidrai Dulpiņai, Mārai 
Alenai un Gunāram Lācim. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Interešu izglītības 
kolektīvu sasniegumi 

Veiksmīgi 
aizvadīts kārtējais 
mācību gads

Maijmēness 
„Rūķītī”

Šogad izlaidums 47 rūķīšiem. Foto no PII „Rūķītis” arhīva.

Zvejniekciema 
vidusskolas īsziņas
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Sarunās nereti dzirdam neglai
mojošas frāzes par mūsdienu 
jaunatni, kas nevēlas nopietni 
apgūt zinības, daudz laika notriec 
kompjūterspēlēs, dažādās izklai
dēs un nespēj mērķtiecīgi domāt 
par savu nākotni.
 Šajā ziņā Saulkrastu un Zvej
niekciema vidusskolu skolēni ir 
patīkams izņēmums. Viņu sekmes 
un panākumi priecē ne tikai vecā
kus, bet arī ir pamanīti plašākā sa
biedrībā. Divi no šiem jauniešiem 
jau otro gadu saņēma arī Saulkras
tu novada domes atzinības rak
stus.
 Par augstiem sasniegumiem 
mācībās un sabiedriskās aktivitā
tēs, 3. vietu latviešu valodas un li
teratūras valsts olimpiādē, 1. vietu 
Pierīgas novadu skolu latviešu va
lodas un literatūras olimpiādē, par 
3. vietu Pierīgas novadu skatuves 
runas konkursā un sabiedriskām 
aktivitātēm apbalvojumu saņēma 
Zvejniekciema viduskolas 9. klases 
skolnieks Kārlis Taube.
 Bet par izciliem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē, 
par skolas ārpusklases pasākumu 
vadīšanu un organizēšanu, par 
iegūto 1. vietu valstī skolēnu kon
kursā “Pazīsti savu organismu”, 
par iegūto 2. vietu bioloģijas olim
piādē Pierīgā un 3. vietu Atlants.lv  
rīkotajā eseju konkursā pašval
dības atzinību ieguva Saulkrastu 
vidusskolas 12. klases audzēknis 
Niks Ričards Goldiņš.
 Tāpēc šoreiz saruna ar šiem 
abiem lieliskajiem mūsu jaunie
šiem.

 Kārlis Taube uz sarunu atbrauc 
ar divriteni. No Zvejniekciema līdz 
Pabažu galam esot atminies nepil
nā stundā. Lai arī ir karsta maija 
pēcpusdiena, viņš nejūtas noguris 
un labprāt tūlīt iesaistās sarunā.
  Divritenis jau man ir visērtā
kais pārvietošanās līdzeklis. Brau
cot varu vērot apkārtni un daudz 
ko pārdomāt. Zinot attālumus, 
plānoju savu laiku. Tagad zinu, ka 
pēc sarunas došos uz centru, jo tur 
šovakar man ir kora «Anima» mē
ģinājums. Šovasar dosimies diez
gan daudz izbraukuma koncertos, 
tāpēc jātrenē kopdziedāšana, lai 
labi skan. Tikko piedalījāmies Vid
zemes un Latgales koru un pūtēju 
orķestru svētkos Alūksnē. Tie bija 
kā tādi mazie Dziesmu svētki ar 
visām latviešu spēka dziesmām. 
Kad dziedājām, man tiešām skud
riņas skrēja pa kauliem. Tas bija 
liels pārdzīvojums. Gandrīz vai 
tāpat, kad uzstājos kopkorī jaunie
šu dziesmu svētkos uz lielās Me
ža parka estrādes. Ar nepacietību 
gaidu 2018. gada lielos Dziesmu 
un deju svētkus, kad Latvija svinēs 
simtgadi. Tas noteikti būs vareni.
 Mūsu korī pārsvarā dzied jau
nieši, ir arī daži vecāka gadagāju
ma cilvēki. Tur ir interesanti. Di
riģenti Laura Leontjeva un Kārlis 
Rūtentāls ir ideju pilni, kā katru 
dziesmu pasniegt pēc iespējas 
spilgtāk, un tas mūs visus iedves
mo. Dziedāt korī man palīdz arī 
iegūtās vokālās prasmes Vidzemes 

piejūras Mākslas un mūzikas sko
lā, ko šopavasar absolvēju.
 - Tu tik aizrautīgi stāsti par 
dziedāšanu “Animā», bet tas no-
teikti prasa daudz brīvā laika. Vai 
netraucē mācībām Zvejniekcie-
ma viduskolā? Tu taču šopavasar 
beidz mācības 9. klasē!
  Protams, ja gribi daudz pa
veikt, ļoti jāplāno laiks. Tas ir visa 
pamatā. Jāizvērtē savi spēki un 
enerģija, lai darbi nepaliek pusda
rīti.
 Man iekšā ir tāds ritms, ka va
jag tiekties pēc labākā. Pēc dabas 
neesmu pārāk centīgs, vecākiem 
reizēm mani bijis stingrāk jāpa
mudina ķerties pie darbiem. Ta
gad tā apziņa ir nostabilizējusies 
un ar visu tieku galā. Nav jau ne
maz tik vienkārši nolikt sevi pie 
grāmatām, kad ārā spīd spoža sau
le un puikas skrien uz jūru peldēt. 
Bet es zinu,  ja pats neizdarīšu, 
panākumu nebūs.
 Visus šos gadus sekmes man 
skolā bijušas labas. Vidējā atzī 
me 9,2.
 - Vai turpināsi mācības Zvej-
niekciema vidusskolā?
  Mācības turpināšu Rīgas 
Valsts 2. ģimnāzijā. Tas gan neno
zīmē, ka šeit ir zemāks līmenis un 
tāpēc braukšu uz Rīgu. Man bija 
iespēja mācīties izcilā skolā. Tie 
pamati, kas manī šeit ielikti, no
teikti palīdzēs turpmākajās gaitās.
 Zvejniekciema vidusskolā strā
dā labi skolotāji, kuri nemēģina 
skolēnus piespiest iekalt mācību 
vielu, bet atraisa prātu patstāvīgai 
domāšanai, lai katrs pats izsecina 
problēmas un meklē risinājumus. 
Sevišķi vēsturē. Cilvēks jau nav 
robots, kas var visu iekalt. Ar lai
ku tie skaitļi un gadi aizmirstas. 
Svarīgi, lai tu atcerētos notikumu 
laikmetu, kā tie mainījuši valstis, 
cilvēkus, pasauli. Lai ir priekšstats 
par kopainu. Mūsu skolotāji seko 
dzīves norisēm un mudina attīstīt 
šo interesi savos audzēkņos. Lai 
arī mācību procesā daudz tiek iz
mantotas modernās tehnoloģijas, 
nekas nespēj aizvietot dzīvo saikni 
ar skolotāja personību.
 Mūsu skolā daudziem skolē
niem ir labas sekmes. Te mācās 
centīgi un apdāvināti jaunieši. 
Lielākajai daļai ir konkrēti mērķi 
dzīvē.
 Šie Zvejniekciema vidusskolā 
pavadītie gadi noteikti paliks labā 
atmiņā. Skolotāji, kuri vienmēr 
bijuši saprotoši un pretimnākoši, 
atmosfēra, kas valdījusi visapkārt. 
Mūsu skolā darbojas skolēnu paš
pārvalde un ekopadome. Pie sko
las plīvo zaļais karogs, jo esam eko
skola. Esam pierādījuši, ka varam 
būt zaļi domājoši. Tagad mums arī 
sāksies liela projekta “Ekoskola” 
vasaras nometne. Uz to sabrauks 
jaunieši no visiem Latvijas nova
diem. Pie mums ieradīsies lekto
ri, kuri stāstīs par dažādām vides 
problēmām un skaidros, kā varam 
palīdzēt tās novērst. Projekta laikā 
veiksim dažādas aktivitātes gan 
pie jūras, gan skolas apkaimē. Tiks 
īstenoti daudz dažādi projekti – 
gan orientēšanās sacensības, gan 
iesvētību takas utt.

 Salīdzinot ar citām zemēm, 
Latvija ir samērā tīra. Te nekādas 
lielas cūcības netiek pieļautas. Mē
ģināsim rādīt citiem savu pilsētu 
kā paraugu šai zaļajai domāšanai 
un dzīvošanai.
 - Tevī ir tik daudz pozitīvu at-
ziņu par skolu un vietu, kur dzī-
vo. Tāpēc vēl jo nesaprotamāk, 
kāpēc negribi turpināt mācības 
Zvejniekciema vidusskolā.
  Eju uz Rīgu, lai mazliet pa
mainītu vidi un iegūtu citu pie
redzi. Tas ir saistīts arī ar manu 
izvēlēto profesiju. Rīgas Valsts  
2. ģimnāzijā pastiprināti māca ķī
miju un bioloģiju  šīs zināšanas 
man būs vajadzīgas, mācoties par 
mediķi. Gribu turpināt ģimenes 
tradīciju. Mums ir dakteri vairā
kās paaudzēs. Arī tagad ģimenē ir 
pieci mediķi: opis, oma, tētis, tan
tes. Dakteru dinastija. Es zinu, ka 
tas nebūs viegli. Būs jāmācās gari 
gadi, bet tas ir to vērts, lai piepildī
tu savu sapni.
 - Vai dzīve Saulkrastos arī ie-
tilpst tavā sapnī par nākotni? Vai 
esi jau nolūkojis sev citu pasaules 
zemi?
  Domāju, ka dzīve Latvijā ir 
interesanta un laba. Visvairāk 
neciešu gaušanos par savu valsti, 
par sliktajiem dzīves apstākļiem 
un iespēju meklēšanu citur. Tad 
vienmēr gribas jautāt, ko tu pats 
esi izdarījis, lai tava dzīve kļūtu la
bāka, lai Latvija kopumā kļūtu par 
labklājīgu zemi.
 Man šeit patīk un es negrasos 
braukt projām. Viss jau atkarīgs no 
katra paša. Vienmēr var vēlēties, 
lai būtu labāk. Tad ej un dari! Arī 

es vasaras brīvlaikā iešu pastrādāt, 
lai nedaudz atslogotu ģimenes bu
džetu.
 Mēģināšu atlicināt laiku arī 
ceļošanai kopā ar ģimeni. Mēs visi 
četri  brālis, es, tētis un mam 
ma  daudz esam braukuši kopā, 
apceļojot Spāniju, Vāciju, Nīder
landi, Angliju, Zviedriju. Man ir 
lieliska ģimene, kurā valda drau
dzīgas un sirsnīgas attiecības. 
Mums kaimiņos dzīvo oma un 
opis. Viņi priecājas par katra maz
bērna panākumiem. Seko visam lī
dzi. Pozitīvi domājoši cilvēki, kuri 
kļuvuši par maniem draugiem. Tas 
ir liels spēka avots tādam jaunam 
cilvēkam kā man.
 Arī no kora «Anima» negrasos 
iet projām. Šogad mums ieplānots 
liels projekts  ceļojums uz Austrā
liju, lai piedalītos Latviešu kultū
ras dienās. Koncertēsim Melburnā 
un Sidnejā. Ļoti gaidu šo ceļojumu 
uz otru pasaules malu, kur arī dzī
vo mūsu tautieši.
 Katram cilvēkam ir vajadzīgi 
savi iedvesmas avoti. Citādi nevar 
iedegties acīs tā uguntiņa, kas ceļ 
lielākiem un mazākiem darbiem. 
 Mans elks ir Fredijs Merkurijs. 
Viņš iemieso citu laiku, bet kla
siskās vērtības, ko viņš pārstāv, ir 
pārlaicīgas. Mani fascinē, kā viņš ir 
strādājis, kā sevi ziedojis mūzikai, 
viņa pārņemtība ar ideju un entu
ziasms. No katra cilvēks var kaut 
ko mācīties. Varbūt liksies dīvaini, 
bet ar savu personību un devumu 
literatūrā mani iedvesmo arī lat
viešu dižgars dzejnieks Rainis. Vēs
turē tāds darbības cilvēks, kas sais
tījis manu uzmanību, ir Latvijas 

Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 
Ar kādu drosmi viņš glāba Latviju, 
kad tā draudēja sašķīst ar savām 
neskaitāmajām sīkpartijām! Vēl 
viens cilvēks, kas mani iedvesmo
jis, ir diriģents Haralds Mednis. 
Kad 1985. gadā Dziesmu svētkos 
viņam vairs neuzticēja virsdiriģen
ta pienākumus un no repertuāra 
tika izņemta mūsu svētdziesma 
«Gaismas pils», tieši viņš, aplausu 
aicināts, kāpa uz Mežaparka estrā
des un diriģēja šo dziesmu. Koris 
viņam uzgavilēja, tūkstoši cilvēku 
cēlās kājās aplaudēt. Tāds nodzī
vots mūžs ir ko vērts. Cilvēkam 
padomi ir jāuzklausa, taču jāturas 
pie savas pārliecības. Tā es gribētu 
savu dzīvi dzīvot.

 Otrs sarunbiedrs Niks Ričards 
Goldiņš tikšanās brīdī jau gaida 
izlaidumu Saulkrastu vidusskolā. 
 Te kā mazs puika viņš ienācis 
vecākiem pie rokas 1. klasē un aiz
ies no skolas jau kā pieaudzis liels 
cilvēks, pabeidzis visas 12 klases.
 Tāpēc arī sākam sarunu par lai
ku, kas šeit aizvadīts.
  Man šajā skolā gājis ļoti labi. 
Patika gan pats mācīšanās process, 
gan atmosfēra, kas te valdīja.Tikai 
vienu brīdi pēc 9. klases prātā ie
nāca doma, ka varētu iet uz citu 
skolu. Tas bija saistīts ar to, ka no 

šejienes uz citām skolām Rīgā pār
cēlās vairāki draugi. Taču tieši tad 
mani ievēlēja par skolas “mēru” un 
es paliku. Kā par brīnumu, atpakaļ 
uz skolu atnāca arī draugi, jo vi
ņiem skološanās Rīgā nebija iepa
tikusies.
 Jāteic, ka sākumskolā es nemaz 
tik labi nemācījos. Biju draisks un 
diezgan trakulīgs puisis. Bet tad, 
ap 5. klasi, vai nu saprāts pie manis 
atnāca, vai arī iepatikās mācīties, 
un attieksme mainījās.
 Pagājušajā gadā es izvēlējos 
pabeigt divas klases  10. un 11. Es 
tiešām tad daudz mācījos. No rīta 
līdz vakaram. Man pilnībā mainī
jās diennakts režīms. Atnācu no 
skolas un jau septiņos vakarā gāju 
gulēt. Cēlos augšā divos naktī. Tad 
mācījos un gāju uz skolu.
 Daudzi man jautāja, kāpēc 
esmu tā pārkārtojis dzīves ritmu. 
Ļoti vienkārši  pa dienu skolā 
nogursti un bez atpūtas vakara cē
liens mācībām bija neproduktīvs. 
Bet, aizejot agri gulēt, jau pēc pus
nakts jūties atpūties un ar skaidru 
galvu vari uzņemt jaunas zināša
nas.
 Smieklīgi bija vienu reizi, kad 
aizbraucu vakarā uz operas izrādi 
un jau astoņos grimu miegā. Bija 
grūti izrādi noskatīties līdz galam.
 - Kāpēc tu gribēji skolu pa-
beigt ātrāk?
  Gribēju ātrāk tikt uz augst
skolu, jo pēc manas saprašanas vi
dusskolas kurss ir izstiepts. To visu 
noteikti var apgūt daudz ātrāk. 
Acīmredzot šis laiks ir domāts, lai 
jaunie cilvēki mācoties nonāk pie 
atskārsmes, ko dzīvē grib darīt. Tas 
vairāk varētu būt tāds apdomas 
laiks. Man tas nebija vajadzīgs, jo 
lēmumu jau biju pieņēmis.
 Mans novērojums, ka mācī
bu programma vidusskolā paliek 
vienkāršāka. Kad mācījos 7. klasē 
bioloģiju, mācību viela bija sarež
ģītāka un vajadzēja piepūlēties, 
lai to apgūtu. Taču es saņēmu la
bas zināšanas un interesi par šo 

priekšmetu. Tagad daudz ko no tā 
vairs nemāca. Vai skolēni no tā ir 
ieguvēji? Diez vai.
 Ja ir interese, skolotāji ļoti nāk 
pretī un labprāt strādā ar papildu 
materiāliem un padomiem. Tas 
ļoti palīdzēja gūt zināšanas man 
tuvos priekšmetos  ķīmijā, fizikā, 
bioloģijā. Tas deva iespēju piedalī
ties arī olimpiādēs un konkursos 
un uzvarēt. Bioloģijā bija tāds kon
kurss «Pazīsti savu organismu», 
kurā ieguvu 1. vietu. Mans novēro
jums liecina, ka labākos rezultātus 
bieži uzrāda mazās skolas, nevis 
lielās ģimnāzijas ar daudzajām 
stundām un lielajiem līdzekļiem. 
Tas ir interesanti.
 Lai arī sekmes skolēniem nav 
sliktas, bieži trūkst dziļākas izprat
nes un zināšanu. Daudzās jomās 
vērojama paviršība un virspusē
jība, bet tas atsaucas nākotnē uz 
profesijas izvēli un kvalifikāciju. 
Cilvēks mētājas no vienas speci
ali tātes uz otru, nopietni nepie
vēršoties īsti nekam. Skolas laikā 
svarīgi uztausīt, kas jaunam cil
vēkam būtu tas pareizais virziens. 
Arī vecākiem varbūt reizēm pat 
ir stingrāk jāuzspiež, lai rokās pa
ņemtu mācību grāmatas. Pēc tam 
jau pierodot, pamostas interese.
 - Pastāv uzskats, ka šodien, 
meklējot jaunas pieejas skolēnu 
mācīšanā, skolā vecāka gadagā-
juma skolotājus vajadzētu no-
mainīt ar jaunajiem. Kāda ir tava 
pieredze, mācoties Saulkrastu 
vidusskolā?
  Gribu minēt konkrētu pie
mēru. Mums atnāca jauns fizikas 
skolotājs. Tikko beidzis augstsko
lu. Gudrs un interesants cilvēks. 
Ļoti sapriecājāmies, ka tagad arī 
šis priekšmets skolēniem kļūs tuvs 
un saistošs. Taču pēc laika aptvē
rām, ka kopā ar šo skolotāju neva
ram atrisināt nevienu uzdevumu. 
Viņš vielu pasniedza tik samudži
nāti un pārgudri, ka nevarējām to 
saprast. Viņš arī mūs mudināja ne
noslogot savu galvu un risināšanai 

izmantot kalkulatorus. Pēc pirmā 
semestra šis pedagogs no skolas 
aizgāja un atnāca iepriekšējā sko
lotāja. Viņa bija daudz labāka, jo 
bez visām gudrībām viņai vēl pie
mita pedagoga talants.
 Saulkrastu skolā patiešām ir 
ļoti spēcīga un laba skolotāju ko
manda. Tikai pašiem skolēniem 
vajag izrādīt gribu gūt zināšanas.
Skolotāji jau no agra rīta stāv pie 
kopētāja, lai sagatavotu papildma
teriālus, ko izdalīt skolēniem. Arī 
gatavojoties olimpiādēm, liels pa
līgs ir skolotājs. Skolotāja Trezune 
man ir gluži kā otrā mamma, tik 
ļoti viņa ir ar mani nodarbojusies.
 Domāju, ka katram skolēnam 
vajadzētu vidusskolā iegūt dziļā
kas zināšanas par cilvēka uzbūvi. 
No kā mēs sastāvam, kā funkci
onējam, kāda ir mūsu saikne ar 
pārējo dzīvo radību uz zemes. Tas 
ir tik svarīgi! Cilvēks taču ir unikā
la būtne, kas nepārtraukti mainās!
 Redziet, dabā ir iekārtots tā, ka 
viss nederīgais iet bojā. Slimie gēni 
nepārmantojas un izzūd. Ar cilvē
kiem ir citādāk. Sakarā ar to, ka at
tīstās medicīna un zāļu izgudroša
na, cilvēki tiek izārstēti, bet slimie 
gēni paliek. Ar pēcnācējiem tie 
pārmantojas nākamajās paaudzēs 
un notiek zināma degradācija. Kā 
panākt šo gēnu izlabošanu? Tas ir 
nozīmīgi un arī interesanti.
 Es gribu izzināt šos procesus, 
tāpēc iešu studēt molekulāro bio
loģiju. Zināmu pamudinājumu 
man deva arī iespēja Profesiju die
nās apmeklēt AS «Grindeks» labo
ratorijas, kur strādā zinātnieki.
 Studēt esmu izlēmis doties uz 
Angliju. Ceru, ka man izdosies. 
Tas gan nenozīmē, ka neatgriezī
šos Latvijā. Domāju, arī pie mums 
zinātniekiem tiks atvēlēts pietie
kami daudz līdzekļu dažādu nozī
mīgu pētījumu veikšanai. Es gribu 
pētīt augu un cilvēku pasauli, visas 
tās funkcijas, ko tie veic uz zemes, 
to saikni, kas mūs visus vieno. Vis
sīkākajā līmenī.

 - Tavā dzīvē Saulkrastiem ir 
tikai dzīvesvietas nozīme vai arī 
kāda būtiskāka piesaiste?
  Saulkrastos ierados, kad man 
bija 3 gadiņi. Kopā ar vecākiem, 
brāli un māsu esmu šeit nodzīvo
jis līdz šim brīdim. Man patīk tuvu 
esošā jūra, kāpas, svaigais gaiss un 
miers. Mani nevilina lielpilsētu 
kņada un steiga. Es ļoti labprāt 
esmu šeit, savā miera ostā. Man 
vajadzīgs šis klusums un miers, lai 
varētu domāt, nodarboties ar pēt
niecību un saprast lielās lietas, kas 
mani nodarbina. Tas nevar norisi
nāties manī, ja esmu burzmā un 
troksnī.
 Priecājos, ka Saulkrasti ar katru 
gadu top skaistāki un sakoptāki. 
Ko vērts ir kaut vai Saules laukums 
un Jūras parks. Katru vasaru mūsu 
pilsēta grimst skaistos puķu klāju
mos. Mani gan uztrauc doma, ka 
cilvēks ir izdomājis, kā atvieglot 
savu dzīvi, bet nepievērš uzmanī
bu tam, ka nodara pāri dabai. Tā 
pati atkritumu šķirošana. Es to 
daru regulāri, jo tā kaut nedaudz 
mēs palīdzam nosargāt savu tīro 
Latviju. Bieži arī staigāju pa kāpām 
un nevaru mierīgi paiet garām no
mestām pudelēm, bundžām un 
papīriem. Cik nu spēju, cenšos pa
celt un iemest atkritumu tvertnē. 
Jācer, ka apziņa cilvēkos pamazām 
modīsies un par šīm problēmām 
nevajadzēs lauzīt galvu. 
 Nesen mēs, jaunieši, tikām ai
cināti uz domi, lai liktu pamatus 
novada jauniešu organizācijai, kas 
varētu domāt un organizēt tieši 
pasākumus jauniešiem. Manu
prāt, tā ir laba ideja, lai lemšanā 
piedalās jaunie cilvēki ar savām 
idejām. Pie mums pieredzes ap
maiņā bija atbraukuši jaunieši no 
Ventspils. Viņiem tur jau darbojas 
Jauniešu māja. Labās idejas jāpār
ņem.
 Ir lietas, kas pilsētā jāuzlabo. 
Viena no tādām ir informācijas 
apmaiņa. Pasākumi vairāk jārek
lamē. Citādi uzzinām par to tikai 
pēc tam, kad interesantais noti
kums jau pagājis.
 Man nav vienaldzīgi ne 
Saulkrasti, ne tās cilvēki, jūtos šai 
vietai piederīgs. Te dzīvo mana 
ģimene un ir mans puķu dārzs, ko 
esmu iekopis pats savām rokām. 
Man patīk dārza darbi. Brīvajā 
laikā labprāt stādu, ravēju, kopju 
puķes. Šie darbi ir nomierinoši.
 Jā, starp citu, man patīk gata
vot ēst. Jau no mazotnes stāvēju 
mammai līdzās pie plīts un mācī
jos šo smalko prasmi. Tagad protu 
ne tikai gardus salātus uztaisīt, bet 
izcept arī kūkas un keksus. Šodien 
pat, pirms nākt uz sarunu, iešāvu 
krāsnī groziņus. Vakarā jāiet cie
mos un būs ko aiznest cienastam.
 Latvijā ir ļoti daudz talantīgu 
cilvēku, bet lielai daļai trūkst uz
ņēmības, mērķtiecības un vēlmes 
pašiem tikt ar dzīvi galā.
 Mēs visu laiku tiecamies iegūt 
vairāk, bet ne vienmēr saprotam, 
vai tas ir vajadzīgs, vai tas virziens 
ir pareizais, lai savu sapni piepildī
tu. Ceru, ka man tas izdosies! 

Dzidra Smiltēna

Laiks, kas mums pieder

Latviešu valodas valsts olimpiādes 3. vietas apbalvošanas 
pasākums VISC ēkā. Attēlā Kārlis kopā ar latviešu valodas 
skolotāju Valdu Tinkusu.

Kārlis ar Saulkrastu jaukto kori “Anima” Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētkos Alūksnē.

Niks Ričards: - Mēru 
asinsspiedienu klasesbiedrenei, 
lai varētu noteikt viņas sirds un 
minūtes tilpumu un pārbaudītu 
viņas fizisko sagatavotību.

Niks Ričards “Grindeks” laboratorijā ar mikrobioloģi Ingu 
Svirksti. - Filtrēju baktērijas!

Niks Ričards ar labāko draugu, domubiedru Rinaldu 
Seržantu, ar kuru kopā cīnījās Daugavpilī A. Valtnera 
konkursā “Pazīsti savu organismu”. Iegūta 1. vieta.

Kārlis ar bijušo Valsts prezidentu Andri Bērziņu 
pēc uzvaras Latvijas Televīzijas spēles “Gudrs vēl 
gudrāks” 2014. gada 8. klašu fināla.

Kārlis Londonā pie Tauera tilta.

Niks Ričards saņem atzinības rakstu no Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša.
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Katru gadu ar nepacietību tiek 
gaidīts maijs, kas ir ne tikai skolas 
brīvlaika un atvaļinājumu sākuma 
laiks, bet arī vasaras peldsezonas 
atklāšanas brīdis. Diemžēl tieši 
peldsezonas laikā notiek visvairāk 
traģisku nelaimes gadījumu uz 
ūdens, tādēļ Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) at
gādina, ka peldsezona jāsāk prātī
gi, ievērojot drošības noteikumus, 
lai nenotiktu nelaime.
 2015. gadā no 1. maija līdz  
31. augustam ugunsdzēsēji glābēji 
izglāba 36 cilvēkus, kuri ūdens
tilpēs bija nokļuvuši nelaimē, no 
tiem 23 bija laivotāji. Palīdzība 
visbiežāk sniegta vīriešiem un 
glābšanas darbi lielākoties īste
noti Rīgā, Kurzemē un Zemgalē. 
70 gadījumos no ūdenstilpēm 
izcelti noslīkušie, no kuriem  
87% bija vīrieši. Visvairāk traģisku 
nelaimes gadījumu notika Rīgā 
un tās reģionā un Latgalē. Noslī
kušie visbiežāk izcelti no upēm, 
ezeriem un dīķiem.
 Lai vasaras atpūta pie ūdeņiem 
nepārvērstos traģēdijā, VUGD at
gādina svarīgākos drošības prin
cipus:
l peldēšanās sezonu ieteicams 
sākt tikai tad, kad ūdens tempe
ratūra ir sasniegusi vismaz +18C0;
l ieteicams peldēties oficiāli 
atļautajās peldvietās, to saraksts 
pieejams Veselības inspekcijas 
mājaslapā (www.vi.gov.lv/);
l atcerieties, ka pēc ziemas 
ūdenstilpes gultne var būt mainī
jusies, uz tās var atrasties dažādi 
priekšmeti, tāpēc pirmajā peldē
šanās reizē tā vispirms rūpīgi jā
pārbauda, lēni ieejot ūdenī;

l ja esat pārkarsis saulē, ūdenī 
jāiet lēnām, lai nebūtu strauja 
ķermeņa temperatūras maiņa, 
jo var sākties krampji vai rasties 
problēmas ar sirdsdarbību;
l nav ieteicams doties peldēties 
vienam. Ja tomēr to darāt, infor
mējiet krastā palikušos par to, cik 
ilgi un tālu esat plānojis peldēt;
l pie ūdens un ūdenī bērnus 
pieskata nepārtraukti. Bērnam, 
kurš neprot vai mācās peldēt, at
rodoties ūdenī, jāvelk glābšanas 
veste. Rūpīgi jāpieskata arī bērni, 
kuri jau labi prot peldēt, jo bērns 
var pārvērtēt savas peldēšanas 
spējas;
l lēkt no tiltiem vai citādiem 
paaugstinājumiem, piemēram, 
tramplīniem, tiltiem, laipas vai 
augsta krasta uz galvas vai kājām, 
ir kategoriski aizliegts. Mediķu 
pieredze rāda, ka šādā veidā pel
dētāji ik gadu gūst smagas galvas 
un mugurkaula traumas, kas dau
dzos gadījumos rada invaliditāti 
vai beidzas ar nāvi;
l NEKAD nelietojiet alkoho
lu pirms došanās ūdenī. Ja esat 
reibumā, labāk palieciet krastā! 
Atcerieties, ka liela daļa cilvēku 
noslīkst tieši reibumā, jo nespēj 
vairs objektīvi izvērtēt savus spē
kus;
l nodarbojoties ar kādu no 
ūdens sporta veidiem vai vizino
ties ar laivu, kuteri vai citu peld
līdzekli, obligāti uzvelciet glābša
nas vesti.

 Plašāka informāciju par drošī
bas padomiem pie un uz ūdens   
VUGD mājaslapas sadaļā “Drošī
bas padomi. Drošība uz ūdens”.

1. jūnijā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītā
ja Baiba Meldere un speciālis
te Ineta Zāte Ziemeļblāzmas 
kultūras pilī piedalījās svinīgā 
pasākumā, kas notika par godu 
dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 
95. gadadienai.
 Latvijas dzimtsarakstu no
daļu darbiniekus svētkos sveica 
Valsts prezidents Raimonds Vē
jonis, Ministru prezidents Mā
ris Kučinskis, tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs un citi svētku 
viesi.
 Valsts prezidents uzrunā at
zīmēja, ka dzimtsarakstu nodaļu 
darbinieki ik dienas ir liecinieki 
iedzīvotāju nozīmīgākajiem un 
skaistākajiem dzīves notiku
miem, klātesot brīžos, kad jaun
dzimušie bērniņi oficiāli iegūst 
savus vārdus, tiek dibinātas ģi
menes, un uzsvēra, ka dzimtsa
rakstu nodaļas sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu Satversmē ietverto 
vērtību stiprināšanā. Prezidents 
dzimtsarakstu nodaļām patei
cās par to pieejamību, ērtumu 
un atsaucību, ko darbinieki  
123 dzimtsarakstu iestādēs ikdie

Jau šīs vasaras izskaņā jaunie
šu organizācijas Youth For Un-
derstanding (Jaunatne par sa-
prašanos) programmā Latvijā 
ieradīsies apmaiņas skolēni no 
dažādām pasaules valstīm, kas 
pie mums izvēlējušies pavadīt 
savu apmaiņas gadu. Tā mērķis 
ir dot iespēju vidusskolas vecu
ma jaunietim iepazīt jaunu vidi, 
iepazīt citu kultūru, apgūt latvie
šu valodu. Lai jauniešiem tas iz
dotos viena gada laikā, apmaiņas 
skolēni apmeklē vietējo skolu un 
dzīvo viesģimenēs.
 Šobrīd aicinām atsaukties ģi-
menes, kas labprāt savās mājās 
uz vienu mācību gadu uzņemtu 
apmaiņas skolēnu no Argentī-
nas, Meksikas, Taizemes vai Vā-
cijas. Tie, kuri izvēlējušies savā 
apmaiņas gadā braukt uz Lat
viju, ir aktīvi jaunieši, kas vēlas 
uzzināt vairāk par Latviju, apgūt 
latviešu valodu un papildu inte
resi izrāda tieši par mūsu zemes 
vēsturi, mūsu kultūru, īpaši tau
tas dejām. Apmaiņas skolēni no 
Taizemes īpaši cer uz īstām un 
baltām Latvijas ziemām, lai varē
tu uzcelt savu pirmo sniegavīru 
mūžā!
 Viesģimenes loma apmaiņas 
gada laikā ir ļoti nozīmīga. Tā ir 
iespēja ģimenei gūt starptautis

Izbaudi vasaras 
peldsezonu bez 
traģēdijām

Meklējam viesģimenes 
apmaiņas skolēniem

ku pieredzi, iepazīt citu kultūru 
savās mājās, kā arī uzlabot sa
skarsmes prasmes un svešvalodu 
zināšanas. Viesģimenes uzde
vums ir atbalstīt jaunieti ikdie
nā, palīdzēt integrēties Latvijas 
sabiedrībā, kā arī izguldīt un pa
ēdināt.
 Par viesģimeni var kļūt ik
viena saime, kas vēlas gūt šādu 
pieredzi un kurai ir iespēja savās 
mājās uzņemt apmaiņas skolēnu 
uz gadu. Aicinām atsaukties po
zitīvas un atvērtas ģimenes visā 
Latvijā! Apmaiņas skolēniem nav 
nepieciešami grezni apartamen
ti, bet gan draudzīga attieksme 
un gultasvieta, istabu jaunietis 
var dalīt ar viesbrāli vai viesmā
su no Latvijas. Bez ēdienreizēm, 
kuras apmaiņas skolēns pavada 
kopā ar viesģimeni, pārejos ik
dienas tēriņus sedz apmaiņas 

skolēna īstā ģimene.
 Youth For Understanding ir 
viena no lielākajām skolēnu ap
maiņas programmām visā pasau
lē, kas sniedz iespēju vidusskolē
niem vienu mācību gadu pavadīt 
kādā no pasaules valstīm, dzīvo
jot vietējā ģimenē un apmeklējot 
vietējo skolu, šādā veidā vistie
šāk iepazīstot viesvalsts ikdienu, 
tradīcijas un kultūru. Ik gadu 
organizācijas programmās pie
dalās vairāk nekā 7000 skolēni 
visā pasaulē. YFU birojs Latvijā 
darbojas kopš 1991. gada kā ne
valstiska, reliģiski un politiski 
neitrāla mācību apmaiņas pro
gramma, kuras darbība balstīta 
uz brīvprātīgu iesaistīšanos.
 Lai kļūtu par viesģimeni, ai-
cinām sazināties ar YFU Latvi-
ja, zvanot  27706596 vai rakstot 
info@yfu.lv.

nā apliecinājuši ar profesionālu 
darbu, ļaujot iedzīvotājiem sa
ņemt civilstāvokļu aktu reģistrā
cijas pakalpojumus. Viņš patei
cās par mūsdienīgumu un spēju 
mainīties līdzi laikam, jo nu jau 
vairāku gadu garumā laulību ie
spējams noslēgt arī ārpus nodaļu 
telpām, padarot šo ikviena cil
vēka dzīvē nozīmīgo mirkli vēl 
krāšņāku un neaizmirstamāku. 

Prezidenta vēlējums: „Lai jūsu 
darbu pavada pozitīvas iedzīvo
tāju atsauksmes un gandarījums 
par paveikto!”
 Arī Saulkrastu novada dzimt
sarakstu nodaļas darbinieki 
nodrošina kvalitatīvu un profe
sionālu pakalpojumu un saņem 
daudz pozitīvu atsauksmju, gan 
reģistrējot jaundzimušos, gan 
nodrošinot sirsnīgas un emoci
onālas laulību ceremonijas, gan 
jūtot līdzi aizgājušo tuviniekiem, 
kad tiek izsniegtas miršanas ap
liecības.
 Kopš 2013. gada, kad dzimt
sarakstu nodaļas var nodroši
nāt laulību ceremonijas ārpus 
dzimtsarakstu nodaļu telpām, ir 
pieaudzis noslēgto laulību skaits. 
2015. gadā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
135 laulības.
 Dzimtsarakstu nodaļu kopš 
1994. gada 13. janvāra vada Baiba 
Meldere, kura atzīst, ka patiess 
gandarījums ir tad, kad cilvēki 
izvēlas Saulkrastu nodaļas pa
kalpojumus, īpaši uzsverot dar
binieku atsaucību, sirsnību un 
cilvēcību.

Nozīmīga 
jubileja Latvijas 
dzimtsarakstu 
nodaļu sistēmai

No kreisās Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļas speciāliste 
Ineta Zāte un vadītāja Baiba 
Meldere. Foto no domes arhīva.

http://www.vi.gov.lv/
mailto:info@yfu.lv
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Saulkrastu orientieristi un orien
tēšanās klubs „Kāpa” 11. maijā  
organizēja Pierīgas divpadsmit 
novadu sporta spēles Ādažu no
vadā. Par čempioni kļuva Irita 
Puķīte, 2. vietas ieguva Kendija 
Aparjode, Ainārs Lupiķis, Jā
nis Peilāns. Kopvērtējumā tikai  
1 punkts pietrūka līdz godal
gotai vietai. 1. vieta Carnikavas 
novadam  106 punkti, 2. vieta 
Mārupes novadam  105 pun
kti, 3. vieta Olaines novadam   
101 punkts, 4. vieta Saulkras 
tiem  100 punkti.
 Baldones apkārtnes interesan
tajos apvidos risinājās Rīgas čem
pionāts. Arī tur labi panākumi 
Kendijai Aparjodei, stafetēs Ul
dim Upītim un Aināram Lupiķim 

1. vieta, Kristeram Aparjodam 2., 
Indulim Peilānam 3., Zanei Kalu
mai, Endijai Ozolniecei, Šarlotei 
Reicei  3.vieta.
 Latvijas čempionātā arī līderu 
cienīgi rezultāti: sprintā un garajā 
distancē Daugavpilī 7.  8. mai 
jā un sprinta stafetēs Kandavā  
29. maijā  Latvijas čempioni Ul
dis Upītis un Irita Puķīte, bronzas 
medaļas izcīnīja Kendija Aparjo
de, Ainārs Lupiķis un Jānis Pei
lāns.
 Iritai Puķītei arī 1. vieta un iz
cils rezultāts 32 km distancē ne
parastajā skrējienu seriālā ”Stirnu 
buks”. Vairāk par notikušo skrē
jienu  www.stirnubuks.lv.

Dzintra Rēķe

4. jūnijā Mālpilī notika Pierīgas 
novadu sporta spēles pludmales 
volejbolā, kurā bronzas godalgas 
izcīnīja saulkrastietes Agnese Jer
macāne un Milda Martinsone. Šīs 
mūsu novadam ir pirmās medaļas 
šī gada sporta spēļu kopvērtējumā.
 5. jūnijā Jūras parkā notika 
“Costa del Sol” balvu izcīņa un 
Saulkrastu čempionāta pirmais 
posms Pludmales volejbolā. Sa
censības notika ekstrēmos ap
stākļos, jo drošības apsvērumu 
dēļ bija slēgts viens volejbola 
laukums, bet laukumā pie jūras 
pūta auksts un stiprs vējš. Tas to
mēr neapturēja piecus dāmu un 
divpadsmit kungu pārus aizva
dīt turnīru līdz galam. Kungiem 
par uzvarētājiem kļuva Kristaps 
Skaubergs un Viktors Koržeņē
vičs, finālā pieveicot Jāni Brumer
mani un Edgaru Padunu. Trešie 

Saulkrastu 
orientieristi maijā -  
Latvijas, Rīgas un 
Pierīgas novadu 
čempioni

I. Puķīte trasē. Foto: O. Millers.

Sporta uzvaras jūnijā

„Costa del Sol” balvu ieguvēji. Foto: S. Sinkeviča.

Agnese Jermacāne un Milda Martinsone.

palika Matīss Bieziņš un Elvijs 
Zebuliņš. Dāmām 1. vietu izcīnīja 
Krista Elīza Sakne un Īvaise Zaķe, 
atstājot aiz sevis Sintiju Medinie
ci un Simonu Rozīti, kā arī Agnesi 

Jermacāni un Mildu Martinsoni.
 Paldies “Costa del Sol” par 
lieliskajām balvām. Nākamais 
Saulkrastu čempionāta posms – 
“Koklīšu” balva  notiks 23. jūlijā.

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
jūnijā

Pirmdiena
 20. jūnijs  9.00-16.00
 27. jūnijs  9.00-14.00

Otrdiena
 14. jūnijs  13.00-17.00

 21. jūnijs  12.00-17.00
 28. jūnijs  12.00-17.00

Trešdiena
 15. jūnijs  9.00-14.00
 22. jūnijs  9.00-13.00
 29. jūnijs  9.00-14.00

Ceturtdiena
 16. jūnijs  12.00-17.00

Piektdiena
 17. jūnijs 9.00-14.00
 24. jūnijs  9.00-14.00

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00-16.00
09.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

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

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      28. jūnijs 14.00-17.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 17. jūnijs 9.00-13.00

Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 16. jūnijs 
21.  jūnijs
30. jūnijs

15.20-16.50
15.20-17.30
9.00-13.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 17. jūnijs 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00-16.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 11.00-17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.00-9.15

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00
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sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Grozījumi veikti, lai Saulkrastu novadā ieviestu atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumu, atkritumu savāk-
šanā izmantojot atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos 
priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus gadī-
jumos, kad nav iespējams nodrošināt vietu atkritumu 
konteineram un atkritumu apsaimniekotāja transport-
līdzekļa piekļuvi tam. 
Noteikumi paredz iespēju samazināt atkritumu izveša-
nas biežumu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

1. Grozījumi paredz ieviest jaunu atkritumu savākšanas 
veidu – priekšapmaksas atkritumu savākšanas maisus 
ar tilpumu 70 litri. Atkritumu radītājam slēdzot līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, tiek uzlikts pienākums 
iegādāties 12 maisus, kas tilpuma ziņā atbilst minimā-
lajam sadzīves atkritumu konteineru apjomam. Viena 
gada laikā neizlietotos maisus var turpināt izmantot nā-
kamajā gadā, ja atkritumu radītājs ir iesniedzis motivētu 
pieteikumu atkritumu apsaimniekotājam. Maisu iegāde 
ir veicama katru gadu saskaņā ar savstarpēji noslēgto 
līgumu.
2. Grozījumi precizē Atkritumu apsaimniekotāja pienā-
kumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi-
nansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar atkritumu apsaimniekotāju 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” 
(turpmāk tekstā  Noteikumi) šādus 
grozījumus: 
1. Papildināt Noteikumu 7. punktu ar 
7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.5. izmantojot atkritumu apsaim
niekotāja piedāvātos priekšapmaksas 
sadzīves atkritumu savākšanas mai
sus ar tilpumu 70 litri (turpmāk tek
stā – maisi), gadījumos, ja atkritumu 
apsaimniekotājs izvērtēja piekļūšanas 
iespējas īpašumam un, slēdzot līgu
mu ar atkritumu radītāju, secināja, 
ka piekļuve īpašumam ar atkritumu 
apsaimniekotāja transportlīdzekli 
nav iespējama vai konstatēja citus 
apstākļus, kas liedz izmantot sadzī
ves atkritumu konteinerus atkritumu 
uzkrāšanai konkrētā īpašuma terito
rijā.”.
2.  Papildināt Noteikumus ar  
21.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3.2 slēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par 7.5. apakšpun
ktā norādīto atkritumu savākšanas 
veidu, atkritumu radītājs iegādājas 
maisus vienam gadam, bet ne mazāk 
kā 12 maisus. Maisu iegāde ir veicama 

katru gadu saskaņā ar savstarpēji no
slēgto līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja 
atkritumu radītājs nepilda šajā pun
ktā minētos nosacījumus. Par maisu 
izvešanas nepieciešamību atkritumu 
radītājam ir pienākums informēt at
kritumu apsaimniekotāju līgumā no
teiktajā kārtībā, norādot vietu maisu 
savākšanai pašvaldības administratī
vajā teritorijā;”.
3.  Izteikt Noteikumu 21.4.2. apakš
punktu šādā redakcijā:
“21.4.2. pārējā Saulkrastu teritorijā –  
laika posmā no 1. maija līdz 31. ok
tobrim 1 (vienu) reizi mēnesī, ja tiek 
izmantoti sadzīves atkritumu kontei
neri ar minimālo tilpumu 140 litri, un 
2 (divas) reizes mēnesī, ja tiek izman
toti maisi.”.
4.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
21.4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.4.2.1 Pēc atkritumu radītāja moti
vēta pieteikuma atkritumu apsaim
niekotājs var samazināt atkritumu 
izvešanas biežumu līdz četrām atkri
tumu izvešanas reizēm 21.4.2. punktā 
noteiktajā laika periodā, ja tiek iz
mantoti sadzīves atkritumu kontei
neri, un līdz astoņām reizēm, ja tiek 
izmantoti maisi. Atkritumu radītājs 
pirms maisu iegādes nākamajam 
gadam var slēgt vienošanos ar atkri
tumu apsaimniekotāju par neizman
toto maisu izmantošanu nākamajā 

gadā, ievērojot šajā punktā noteiktos 
ierobežojumus. Maisu iegāde nāka
majam gadam veicama, nodrošinot 
21.3.2 apakšpunktā noteikto minimālo 
maisu skaitu.”.
5. Papildināt Noteikumu 30.6. apakš
punktu aiz vārda “litri” ar šādu teiku
ma daļu “maisa tilpums ir 70 litri”.
6.  Papildināt noteikumus ar  
30.8.¹ apakšpunktu šādā redakcijā: 
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.5. apakš
punktā norādīto atkritumu savākša
nas veidu, norādīt maisu savākšanas 
vietu;”. 
7.  Papildināt noteikumus ar  
30.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“30.8.2 teritorijās, kurās tiek slēgti 
līgumi par maisu iegādi, maisu izve
šana tiek nodrošināta vienas nedēļas 
laikā pēc 21.3.2 apakšpunktā norādītā 
paziņojuma par maisu savākšanas 
nepieciešamību saņemšanas. Apsaim
niekotājs sadzīves atkritumu savākša
nas maršruta izpildes laikā nodrošina 
arī to maisu savākšanu, kas tiek kon
statēti vietā, kuru nav pieteicis atkri
tumu radītājs;”. 
8.  Papildināt Noteikumus ar 30.10.¹ 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
“30.10.¹ nodrošināt atkritumu savāk
šanas maisu izmantošanu individuālās 
mājās un dārza mājās /vasarnīcās;”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 27.04.2016. sēdē (prot. Nr.5/ 2016, 5. §) 

SAISTošIe NoTeIkuMI Nr. SN 7/2016
Grozījumi 2011. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 12 
”Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”

Saistošo noteikumu 
„Grozījumi 2011. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sēdē piedalās E. Grāvītis, N. Līcis,  
S. Osīte, L. Vaidere, A. Aparjode,  
S. Ancāne, B. Veide, G. Lāčauniece,  
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Zon
bergs, M. Kišuro, I. Žukovs

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
„Eglītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ie
rīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Rīgas iela 97, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu par Saulkrastu no
vada pašvaldības zemes īpašuma Ce
turtā iela 51, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,0577 ha, nomu.
2.  Zemes nomas maksa 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(2016. taksācijas gadā zemes nomas 
maksa 14,37 EUR un 3,02 EUR 21% 
PVN, kopā 17,39 EUR (septiņpadsmit 
euro 39 centi gadā).
Par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Bērzu iela 1A detāl-
plānojuma izstrādes organizēšanu
2.  Organizēt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, detāl
plānojuma darba uzdevuma izstrādi 
un detālplānojuma teritorijas robežu 
noteikšanu.
2. Noteikt detālplānojuma izstrādāša
nai nepieciešamās izmaksas, organizē
jot iepirkuma procedūru.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 

Saulkrastu novada domes 2012. gada 
29. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turē
šanas noteikumi Saulkrastu novadā””.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2016. gada 30. marta saistošos no
teikumus Nr. SN 4/2016 “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2011. gada 
28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāci
jas izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns ne
tiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”.
Par avārijas situācijas novēršanu, ka-
nalizācijas remontu Ostas ielā 15
Piešķirt 973,00 eiro no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem VJMMS 
budžetā, lai novērstu avārijas situāciju 
kanalizācijai Ostas ielā 15.
Par dalību SAM 3.3.1. trešajā projektu 
iesniegumu kārtā
Piedalīties SAM 3.3.1. mērķa sasnieg
šanā, īstenojot projektu “Uzņēmēj
darbības izaugsmei nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā”  par projekta kopējo summu 
1 986 779 euro, no kuriem pašvaldības 
finansējums ir 15% jeb 298 017 euro.
Par atbalstu Ekoskolu Jūras foru-
mam Zvejniekciema vidusskolā
1.  Atbalstīt Ekoskolas Jūras forumu 
Zvejniekciema vidusskolā.
2.  Noslēgt līgumu ar nodibinā
jumu “Vides izglītības fonds”, reģ.  
Nr. 40008097212.
3.  Pasākumu organizēšanai piešķirt 
Zvejniekciema vidusskolai papildu 
finansējumu  600 euro - no “Nepare
dzētiem gadījumiem”. 

Par aizņēmumu Valsts kasē gājēju ce-
liņa izbūvei Vidrižu ielā
Ņemt 140  000,00 EUR aizņēmumu 
Valsts kasē 2016. gadā uz 10 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi 
un atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2017. gājēju ietves izbūvei 
Vidrižu ielā, aizdevuma atmaksu ga
rantējot ar pašvaldības budžetu, nosa
kot gājēju ielas izbūvi Vidrižu ielā kā 
prioritāru projektu. 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu 
Saulkrastu vidusskolai
Piešķirt 215,00 EUR finansējumu no 
neparedzētajiem līdzekļiem Saulkras
tu vidusskolas budžetā, lai izmaksātu 
vienreizējo pabalstu.
Par skolēnu pieteikšanos uz 10. klasi 
Saulkrastu vidusskolā un Zvejniek-
ciema vidusskolā*
1. Noteikt, ka pieteikšanās uz 10. klasi 
2016./2017. mācību gadam Saulkrastu 
vidusskolā un Zvejniekciema vidus
skolā notiek līdz 2016. gada 20. jūni
jam.
2.  Vidusskolu direktoriem līdz  
2016. gada 21. jūnijam informēt Saul
krastu novada domi par iesniegto pie
teikumu skaitu. 
3. Ja līdz 2016. gada 20. jūnijam nevei
dojas 10. klases nevienā no Saulkrastu 
novada vidusskolām, dome ar atseviš
ķo lēmumu nosaka vidusskolu, kurā 
izveido 10. klasi.
Par sadarbības līguma apstiprinā-
šanu un noslēgšanu ar Valsts akciju 
sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” 
1.  Apstiprināt sadarbības līguma pro
jektu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” par ie
spēju bez atlīdzības tiešsaistes datu 
pārraides režīmā iegūt informāciju no 

transportlīdzekļu un to vadītāju valsts 
reģistra un ievadīt tajā informāciju par 
izsniegtajām un anulētajām speciāla
jām atļaujām (licencēm) vai licences 
kartītēm (patentiem), lai nodrošinā
tu Saulkrastu novada domes Atļauju 
komisijas un Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbu atbilstoši likumā „Par 
policiju” noteiktajam.
2.  Noslēgt ar Valsts akciju sabiedrību 
“Ceļu satiksmes drošības direkcija” sa
darbības līgumu. 
Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses piešķiršanu un lieto-
šanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt SIA „ABC Construc
tion” izstrādāto nekustamā īpašuma 
„Liepiņas”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads zemes ierī
cības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam ze
mes ierīcības projektā litera „1” – Lapu 
iela 24A, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme, kods 0601 –  
platība 0,1224 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā litera „2” – Draudzī
bas iela 21A, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme, kods 0601 –  
platība 0,1225 ha.
Par dalību Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas izsludi-
nātajā projektu konkursā
Pieteikt projekta „Sporta inventāra ie
gāde Saulkrastu novada izglītības ies
tādēm” pieteikumu par kopējo projek
ta summu 6977,00 euro valsts budžeta 
dotācijas saņemšanai 50% apmērā no 
projekta plānotajām izmaksām. 

Par nekustamā īpašuma atsavināša-
nu un pirkuma – pārdevuma līguma 
noslēgšanu 
1.  Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” 
noteikto Saulkrastu pašvaldības dzī
vokļa īpašuma Varoņu iela 37A – 6, 
Valka, platība 33,7 m2, kadastra apzī
mējums 9401 900 0110, piespiedu pār
došanas vērtību  EUR 1 200,00 (viens 
tūkstotis divi simti euro, 00 centi).
2. Noslēgt ar Valkas novada domi, pir
kuma  pārdevuma līgumu par Saul
krastu novada pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Varoņu iela 37A – 6, 
Valka, platība 33,7 m2, kadastra apzī
mējums 9401 900 011, atsavināšanu.

* „PAR”  8 (S. Osīte, L. Vaidere,  
A. Aparjode, S. Ancāne, B. Veide,  
G. Lāčauniece, A. Deniškāne, M. Kišu
ro), „PRET”  1 (G. Zonbergs), „ATTU
RAS” 3 (E. Grāvītis, N. Līcis, I. Žukovs). 
A. Dulpiņš lēmuma pieņemšanā ne
piedalās.
Visos pārējos – lēmums vienbalsīgs. 

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

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

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

Saulkrastu novada domes 25. maija sēdes Nr. 6 lēmumi
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1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atsevišķās pozīcijās sama-
zinātu nodokļu likmi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz samazināt nodevas apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.

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

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ir notikušas konsultācijas ar Saulkrastu novada uzņēmējiem.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 
10. punktu, arī likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu un 21. panta pirmās daļas 
15. punktu, Ministru kabineta 
2005. gada 28. jūnija noteikumiem 
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību 
nodevas” 3. punktu 

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2015. gada 30. sep 
 tembra saistošajos noteikumos  
Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības no
devām Saulkrastu novadā” (turpmāk 
 Noteikumi): 
1.  Izteikt Noteikumu 15.1.6. apakš

punktu šādā redakcijā:
“15.1.6. par alkoholisko dzērienu ma
zumtirdzniecību novietnēs 10,00 euro 
dienā vai 100,00 euro mēnesī.”
2.  Izteikt Noteikumu 15.2.1. apakš
punktu šādā redakcijā:
“15.2.1. par tirdzniecību ar pašu ražo
tu vai pašu iegūtu lauksaimniecības 
(augkopības, lopkopības un zvejas) 
produkciju un /vai amatniecības pre
cēm 10,00 euro dienā;”.
3.  Izteikt Noteikumu 15.2.4. šādā re
dakcijā:
„15.2.4. par alkoholisko dzērie
nu mazumtirdzniecību novietnēs  
30,00 euro dienā”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. aprīļa sēdē 
(prot. Nr. 5/2016, 23. §)

SAISTošIe NoTeIkuMI Nr. SN 9/2016
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 30. septembra 
saistošajos noteikumos  
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības 
nodevām Saulkrastu novadā”

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 
17. panta 2.4 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes  
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītī
bas iestādē pirmsskolas izglītības prog
rammas apguvei” (turpmāk  Noteiku
mi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumus ar 1.2.1 pun
ktu šādā redakcijā:
“1.2.1 kārtību, kādā Saulkrastu nova
da administratīvajā teritorijā privātie 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzī
bas pakalpojuma sniedzēji, kas nodro
šina pakalpojumus pilnu laiku (ne ma
zāk kā astoņas stundas darba dienā) ne 
vairāk kā 4 (četriem) bērniem un ir re
ģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā (turpmāk  aukle), var iesais
tīties pašvaldības kompensēta pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības vai 
izglītības pakalpojumu sniegšanā;”.
2.  Papildināt Noteikumu 1.4. apakš
punktu aiz vārda “sniedzēju” ar vār
diem “vai aukli”.
3. Papildināt Noteikumu 2. punktu aiz 
vārda “sniedzēja” ar vārdiem “vai auk
les”.
4. Aizstāt Noteikumu 3.1 punktā skait
ļus un vārdus “107 (viens simts septi
ņi)” ar skaitļiem un vārdiem “228 (divi 
simti divdesmit astoņi)”.
5. Svītrot Noteikumu 3.2 punktu.
6. Papildināt Noteikumus ar 3.3 punktu 
šādā redakcijā :
“3.3 Kompensācijas apmērs par aukles 

pakalpojumu saņemšanu vienam bēr
nam mēnesī ir 75% apmērā no 3.1 pun
ktā norādītā kompensācijas apmēra.”.
7.  Papildināt Noteikumu 5.3. apakš
punktu aiz vārda “sniedzēja” ar vār
diem “, vai pie aukles”.
8. Svītrot noteikumu 5.4. apakšpunktu.
9.  Papildināt Noteikumu 10. punkta 
pirmo teikumu aiz vārda “sniedzēja” ar 
vārdiem “, vai aukles”.
10.  Papildināt Noteikumu 10. punkta 
otro teikumu aiz vārda “iestādes” ar 
vārdiem “, Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja vai aukles”.
11.  Papildināt Noteikumu 13.1., 13.5., 
15.1.apakšpunktu aiz vārda “sniedzēju” 
ar vārdiem “, vai aukli”.
12. Papildināt Noteikumu 3. pielikuma 
“Līgums par kompensācijas izmaksas 
kārtību” 2.1. apakšpunktu aiz vārda 
“iestādes” ar vārdiem “vai aukles”.
13.  Izteikt Noteikumu 3. pielikuma 
“Līgums par kompensācijas izmaksas 
kārtību” 2.3. apakšpunktu šādā redak
cijā:
“2.3. Kompensācijas apmērs nosa
kāms proporcionāli to apmeklējuma 
dienu skaitam, kuras Personas bērns 
(aizgādībā esošs) apmeklējis Pakalpo
juma sniedzēju. Kompensācija netiek 
piešķirta par dienām, kurās Personas 
bērns (aizgādībā esošs) bez attaisnojo
ša iemesla neapmeklē privāto izglītības 
iestādi. Prombūtne veselības stāvok
ļa dēļ, pamatojoties uz ārsta izziņu, 
vai prombūtne, par kuru Persona ir 
rakstiski informējusi pirms plānotās 
prombūtnes un ja tā nav ilgāka par  
60 dienām gada laikā, ir uzskatāma par 
attaisnotu prombūtni.”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai:
1) ieviestu kompensācijas piešķiršanu par aukles pakalpojuma saņemšanu;
2) noteiktu kompensācijas apmēru par aukles pakalpojuma saņemšanu;
3) noteiktu kompensācijas apmēru privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, 
ņemot vērā, ka 2016. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu privā-
tajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2016. gada 31. maijam” zaudē spēku ar 2016. gada 1. jūliju;
4) nodrošinātu līguma par kompensācijas piešķiršanas kārtību atbilstību Ministru kabineta 
2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 9. punktam.

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā, ka 2016. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu pri-
vātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra 
līdz 2016. gada 31. maijam” zaudē spēku ar 2016. gada 1. jūliju, tiek precizēts kompensācijas 
apmērs par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja saņemto pakalpojumu. Noteikumi paredz, 
ka pēc noteikumu spēkā stāšanās, kad būs pārtraukts valsts finansējums, kompensācijas 
apmērs būs 228 euro (neizdalot daudzbērnu ģimenes). Saskaņā ar Noteikumu projektu tiek 
ieviests aukles apkalpojums. 
Papildus precizēts saistošo noteikumu pielikums – līgums par kompensācijas piešķiršanas 
kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības izdevumi, pieņemot saistošos noteikumus, ik gadu palielināsies par 35 000 euro.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada pašval-
dības teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar uzraudzības pakalpojumu sniedzēju Saulkrastu novadā „Pūces 
skola”.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 
2016. gada 30. marta sēdē (prot. Nr. 3/2016, 27. §)
Precizēti Saulkrastu novada domes 
2016. gada 25. maija sēdē (prot. Nr. 6/2016, 11.§)

SAISTošIe NoTeIkuMI Nr. SN 4/2016
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 
„Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”

Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošo 
noteikumu Nr. SN 4/2016 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Savu divpadsmito vasaras sezonu 
uzsākot, Muzikālais teātris 7 ie
studē jaunu dziesmuspēli „Muļķe 
sirds”. Režisora Voldemāra Šoriņa 
un horeogrāfa Alberta Kivlenieka 
vadībā izvēlēta spēcīga dziedātāju, 
aktieru un dejotāju komanda, kura 
tautā zināmas dziesmas, ietērptas 
raibā sižetā, izdzīvos un izdejos uz 
astoņām Latvijas pilsētu brīvdabas 
skatuvēm, pirmizrādi piedzīvojot 
Saulkrastu estrādē 22. jūlijā.
 „Un nav jau sirds nemaz tāda 
muļķe. Tā ir daudzkārt gudrāka 
par mums. Zina, kad jāatkāpjas, 
pat ja sāp... Zina, kad jācīnās līdz 
galam – par otru sirdi, patiesību, 
cieņu. Sirds vienmēr saka priekšā, 
kā ir pareizi. Tā saved kopā īstos 
un izšķir nesaderīgos. Tāpēc gal
venajā lomā šoreiz būs tieši viņa –  
Sirds, kas uzklausīs, pažēlos, pie
dos vai nepiedos, kas veldzēsies 
dziesmās un atklātības brīžos un 
sarausies nepatikā melu reizēs. Tā 
ļaus palikt kopā patiesā mīlestībā, 
bet būs nepielūdzama liekulībai”, 
par piedzīvojumiem Nabagleju 

Vasaru svinēs ar latvisku un jautru 
dziesmuspēli MUĻĶE SIRDS

pagastā stāsta libreta autors un re
žisors Voldemārs Šoriņš.
 Uz skatuves lustīgā, īsti lat
viskā un krāsainā dziesmu spēlē 
negaidītu pārsteigumu virpulī sa
tiksies dziedātāji Antra Stafecka, 
Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko, 
Līga Robežniece, aktieri Zigurds 
Neimanis, Zane Jančevska, Zane 
Burnicka, akordeonists un kom
ponists Valdis Zilveris, komiķe 
Jolanda Suvorova, grupa „Tirkiz
band”, Muzikālā teātra 7 direktors 
Aigars Dinsbergs un deju grupa ar 
pašu Albertu Kivlenieku priekš
galā. 

 „Muļķe sirds” idejas autors un 
režisors ir ilggadēji Muzikālajam 
teātrim 7 uzticīgais Voldemārs 
Šoriņš, horeogrāfs Alberts Kivle
nieks, scenogrāfs  Jānis Jansons, 
kostīmu māksliniece  Šeila, mūzi
kas aranžētājs Juris Kristons.
 Lai izteiksmīgāk sekotu līdzi 
uzveduma varoņu sirds dēkām, kā 
palīglīdzekļi tiks izmantoti vairāki 
videoekrāni, skatuves instalācijas 
un pirotehniskie efekti, tādēļ uz
veduma sākuma laiks sakritīs ar 
vakara krēslas iestāšanos. 
 Dziesmu spēles pirmizrāde 
Saulkrastu estrādē notiks 22. jūli
jā pl. 21. Biļetes iepriekšpārdošanā 
nopērkamas kultūras namā „Zvej
niekciems” (10  18), Saulkrastu 
sporta centrā (10  18), „Biļešu 
paradīzes” kasēs un internetā –  
www.bilesupara dize.lv. 
 Muzikālā teātra 7 iepriekšējo 
11 sezonu vasaras brīvdabas iz
rādes pulcējušas jau vairāk nekā  
350 000 skatītāju, padarot Muzi-
kālo teātri 7 par nepārspētu līderi 
brīvdabas iestudējumu žanrā. 

http://www.bilesuparadize.lv
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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 - 3500 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.

Maijā Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Reinis Āboliņš
Sāra Baumgartena
Adrians Rudzājs
Ernests Bērziņš
Lība Gosa
Ralfs Mihnevičs
Patriks Zunde
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Viktoru Juri
Meriamiju Ščerbakovu
Venerandu Usāni
Alīnu Alupi
Elgu Čapiņu
Sabīni Doniņu
Brigitu Tulu
Ertu Elfrīdu Začu
Kārli Bernaus
Austru Bukavu
Aleksandru Hotmirovu
Andu Kurzemnieci
Lūciju Lamsteri
Līviju Saulīti
Veltu Strodi
Lauri Pavlovu
Gaidu Skujiņu
Veltu Bērziņu
Viju Kalbergu
Oļģertu Ķepiņu
Ritu Matīsu
Viju Miķelsoni
Ziedoni Neimani
Andreju Zvilnu

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Vera Lavrinoviča
01.02.1925. – 02.05.2016.
Ingrīda Zveja
08.06.1950. – 03.05.2016.
Vija Samusa
29.03.1932. –12.05.2016.
Alvīne Bērziņa
20.02.1931. – 15.05.2016.
Irina Mališeva
28.01.1939. – 16.05.2016.
Jānis Osītis
30.06.1949. – 17.05.2016.
Anna Lobodina
01.05.1923. – 25.05.2016.
Dzidra Aldonija Gribnere
17.01.1930. – 26.05.2016.
Zigfrīds Driķis
18.06.1935. – 29.05.2016.
Austra Kirilova
20.09.1924. – 30.05.2016.

Līdz 30. jūnijam Saulkrastu 
novada domes zālē gleznotājas 
Mariannas Peilānes darbu izstā
de.
14. jūnijā 17.00 komunistiskā 
genocīda upurus pieminot, atce
res brīdis Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
dārzā pie svētakmens. 
18. jūnijā no 15.00 viesu namā 
„Aizvēji” pirmie Luču svētki. Pir
mo reizi Latvijā iespēja būt klāt 
īstos, vienīgi Vidzemes jūrmalai 
raksturīgos luču svētkos! 
 Programmā: luču tīrīšana, 
mazgāšana, vēršana, kūpināšana 
un degustācija pie ceplīša, kā arī 
radošas darbnīcas bērniem un 
zvejnieku cienīgas aktivitātes pie
augušajiem, iespēja izvizināties 
ar ponijiem, Saulkrastu māksli
niecisko kolektīvu priekšnesumi 
un sadziedāšanās ar akordeonis
tu Kasparu Gulbi, gardi cienasti, 
garšīgs alus un noslēgumā – lus
tīga zaļumballe ar grupu BELLO 
TRIO. 
19. jūnijā 12.00 viesu nama 
„Aizvēji” vasaras terasē folkloras 
kopa „Dvīga” aicina visus pievie
noties Zāļu dienas rituālam un 
ieskandināt vasaras saulgriežus. 
Aicinām katru ņemt līdz jāņu
zāles, lai izzinātu to spēku, pītu 
vainagus un sietu pirtsslotas. Mā
cīsimies Jāņu dziesmas un rotaļas.
22. jūnijā 20.00 Saules lauku
mā visi laipni aicināti ielīgot vasa
ras saulgriežus kopā ar Saulkrastu 
mākslinieciskajiem kolektīviem 
un grupu „Fokši”.
No 26. jūnija Saulkrastu glez
notāju studija aicina uz izstādi 
“Gads apkārt” kultūras nama 
“Zvejniekciems” izstāžu zālē (līdz 
31. jūlijam).
No 26. jūnija līdz 2. jūlijam 
gadskārtējais Saulkrastu glez
notāju plenērs. Tā noslēguma 
izstāde 2. jūlijā “Gleznotāju ielā” 
Saulkrastu svētku laikā.
1. – 3. jūlijā Saulkrastu svēt-
ki! 
Aicinām ikvienu saulkrastieti, 

domubiedru grupas, apvienības, 
darba, mākslinieciskos, sporta ko
lektīvus, firmas un iestādes atbal
stīt svētkus un padarīt košu gājie 
nu, tajā piedaloties. Gājiena tē 
ma  „No jūriņas izpeldēja...” Ro
sināsim iztēli, iedarbināsim fan
tāziju un tiksimies gājienā! Tā da
lībniekus lūdzam pieteikties līdz  
30. jūnijam pa tālruni 67954179 
vai epastā knz@saulkrasti.lv. Pro
tams, gājienā īpaši aicināti arī vis
mazākie saulkrastieši ratiņos! 
 Svētkos piedāvājam mosties 
kopā ar Saulkrastu pūtēju orķestri 
„Neibāde”! Ja vēlaties, lai rīta me
lodija izskan īpaši jums, lūgums 
pieteikties pa tālruni 67954179 vai 
epastā knz@saulkrasti.lv.
 No 15. līdz 30. jūnijam ir ie
spēja pieteikties dalībai amatnie
ku darinājumu un Latvijā ražoto 
pārtikas produktu tirdziņā uz 
Ainažu ielas 2. jūlijā, kā arī ēdinā
šanas pakalpojumu sniedzējiem 
dienas pasākumu laikā uz Aina
žu ielas 2. jūlijā un vakara sarī
kojuma laikā Saulkrastu parkā  
2.  3. jūlijā. Pieteikties mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, aizpildot pie
teikuma anketu!
9. jūlijā 19.00 Saulkrastu brīv
dabas estrādē izrāde „Septiņas 
vecmeitas”! Biļetes iepriekšpār
došanā Saulkrastu sporta centrā, 
k.n. „Zvejniekciems” un www.bile-
suparadize.lv.
 RaCoco teātris piedāvā Tijas 
Bangas lugu trīs cēlienos „Sep
tiņas vecmeitas”  tā ir viena no 
kulta statusu ieguvušām lugām 
Latvijā, kas piedzīvojusi ļoti 
daudz iestudējuma versiju gan uz 
profesionālo, gan amatieru teātru 
skatuvēm. Vecmeitu lomās ieju
tīsies Latvijā labi pazīstamās un 
leģendārās aktrises Olga Dreģe, 
Velta Straume, Raimonda Vazdi
ka, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, 
Dace Makovska, Ginta Krievkal
na, Liene Šomase un vienīgais 
vīrietis rožu dārzā  Juris Jope vai 
Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm 
Gints Žilinskis vai Ēriks Avotiņš.

 Lugas darbība risinās pagājušā 
gadsimta 30. gados. Kādā pansijā 
dzīvo četras sievietes labākajos 
gados, kuras palikušas vecmeitās, 
tomēr vēlēšanās būt mātēm un 
tieksme par kādu rūpēties ņem 
virsroku. Pateicoties apstākļu sa
kritībai, viņu pansijā dzīvo trūcīgs, 
jauns mākslinieks Pūpēdītis, kurš 
tad arī kļūst par vecmeitu rūpju 
objektu. Šīs rūpes un pārspīlētā 
mātišķā mīlestība aiziet tik tālu, 
ka nabaga jaunais mākslinieks 
gandrīz vairs nav sava likteņa no
teicējs. Tai pašā laikā ielas pretējā 
pusē dzīvo divas māsas, kuru dzī
ves līkloči arī vijušies tā, ka abas 
palikušas vecās meitās, bet viņas 
par savu rūpju objektu izvēlējušās 
pieņemto audžumeitu Renāti. Un 
kā jau skaistās pasakās  kur jauni 
cilvēki, tur mīlestība, it sevišķi, ja 
dzīvokļu logi ir tieši pretī viens 
otram… Vai mīlas ceļš būs gluds, 
vai arī kaisīts ar ērkšķiem? Vai abi 
jaunieši vecmeitas apvienos lielā, 
laimīgā ģimenē, vai tās paliks di
vas karojošas nometnes, skatītāji 
varēs uzzināt izrādē „Septiņas vec
meitas”. 
 Izrādē skanēs Elgas Īgenbergas 
mūzika Normunda Jakušonoka 
aranžijā ar Arnolda Auziņa tek
stiem. Režisors  Ivars Lūsis. Kos
tīmi  Jūlija Ļaha.
 Biļetes – Saulkrastu sporta 
centrā, kultūras namā “Zvej
niekciems”, „Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās un www.bile-
suparadize.lv. Kolektīviem pietei

kumiem atlaides – info@racoco.lv 
vai tālr. 20007092. Vairāk infor
mācijas  www.racoco.lv.

17. jūlijā Saulkrastu kapos 
plkst. 14.00 KAPUSVĒTKI.

SPORTA AfIšA
15. jūnijā 17.00 – 19.00 Lilas
tes ezera ziemeļos (marķējums 
no Lilastes kanāla) orientēšanās 
seriāls “Saulkrastu pavasaris”,  
11. kārta.
18. jūnijā 11.00 Aģes upē, kul
tūras nama “Zvejniekciems” ap
kārtnē airēšanas sacensības.
22. jūnijā 17.00 – 19.00 Lie
pu ielas galā orientēšanās seriāls 
“Saulkrastu pavasaris”, 12. – no
slēguma  kārta, apbalvošana.
Līdz 26. jūnijam komandas 
aicinātas pieteikties Saulkrastu 
futbola čempionātam. Paredzēts, 
ka spēles notiks darba dienu va
karos. Spēles laiks 2x45 minūtes. 
Uz laukuma 10 spēlētāji katrā ko
mandā.
No 1. līdz 3. jūlijam Saulkrastu 
novada komanda 13 sportistu sa
stāvā piedalīsies Latvijas Olimpi
ādē Valmierā un citās Latvijas vie
tās. Mūsu novads tiks pārstāvēts 
orientēšanās sportā, pludmales 
volejbolā, vieglatlētikā, burāšanā, 
riteņbraukšanā un šahā. 1. jūlijā 
Atklāšanas ceremoniju ar mūsu 
komandas piedalīšanos varēs vē
rot klātienē Valmierā, kā arī tieš
raidē Latvijas Televīzijā pl. 21.15.
Pilsētas svētku programmā 2. jū-
lijā paredzētas sacensības ielu 
florbolā 3x3, pludmales volejbolā 
MIX grupā, futbolā, galda teni
sā un novusā MIX grupā. Sīkāka 
informācija par norises vietām un 
laikiem būs www.saulkrasti.lv.
9. jūlijā Saulkrastu kausa izcīņa 
šautriņu mešanā, 7. posms.

SENIORU AKTIVITāTES
5. jūlijā 13.00 tikšanās do
mes zālē. Tuvāka informācija 
26437766.

3. jūnija agrā rīta stundā pēkšņi 
pa mūžības ceļu aizgājusi Vizma 
Mētra Niedre  mākslas pedago
ģe, Saulkrastu vidusskolas absol
vente, ilggadēja vizuālās mākslas 
skolotāja Saulkrastu vidusskolā, 
vēlāk  Vidzemes jūrmalas Mū
zikas un mākslas skolā (VJMMS). 
V.  Niedre bija īstena Saulkrastu 
vidusskolas un novada patriote, 
ar neizsmeļamām zināšanām sko
las un Saulkrastu, Zvejniekciema 
vēsturē. Izveidojusi Saulkrastu 
vidusskolas muzeju, bet VJMMS – 
mākslas bibliotēku.
 Sirdsgudrība un inteliģence, 
sirsnīgums un profesionālisms, 
mākslinieces darbs, vēlāk  ilgga
dējs pedagoģiskais darbs, mācot 
vizuālo mākslu, rasēšanu, kul
tūras vēsturi Saulkrastu vidus
skolā, kā arī veicot bibliotekāres 
pienākumus, mācot veidošanu 
VJMMS. Saulkrastu novada izglī

Vizmai Niedrei aizejot

tībai un kultūrai V. Niedre veltī
jusi vairāk nekā 40 darba gadus.
 Mēs Vizmu atcerēsimies kā 
sirsnīgu, atsaucīgu un izdomas 
bagātu kolēģi, kura allaž vēlējās 

atklāt ko jaunu. Novadpētniecī
bas darbam savijoties ar novada 
vēstures, personisko zināšanu 
krājumiem, Vizma bija aizrautīga 
sarunbiedre un stāstniece. Izglī
tībā, radošajā un cilvēciskajā sa
skarsmē ar atbildīgu, ieinteresētu 
un emocionālu attieksmi pret 
visu – darbu, mākslu, līdzcilvē
kiem. Īsts palīgs it visā. 
 VJMMS kolektīvā pēdējos teju 
desmit gadus ne diena nav pa
gājusi bez Vizmiņas uzmanības, 
rūpēm par ikkatru audzēkni un 
ikvienu lietu, ģimeniskas attiek
smes pret kolēģiem. Gadi pagāju
ši paļāvībā, ka mūsu Vizma izdarīs 
un palīdzēs kā vienmēr – visu un 
vēl, un vēl, un vēl... Daudzajiem 
audzēkņiem un kolēģiem atmiņai 
katram palicis kas savs. Tās vien
mēr paliks ļoti personiskas, dziļi 
glabātas un mīļi sargājamas atmi
ņas.

 Šo laiku, kad mūsu Vizmiņas 
nav līdzās, tik neiespējami pie
ņemt. Par jebko, kas skar skolas 
dzīvi, joprojām gribas pajautāt un 
uzklausīt padomu, tik ierasti pa
dalīties idejās, radošajos plānos, 
pārdzīvojumos. Novada māk
slas izglītības vēstures lappusēs  
V. Niedres vārds paliek uz visiem 
laikiem, bet radošās ieceres, glez
nojumi, turpmākie ceļojumu plā
ni un pārējie nekad nebeidzamie 
darbiņi nu palikuši viņpus mā
koņmalas... 

Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem 
izsakot - 

Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas, 

Saulkrastu vidusskolas, 
Saulkrastu bibliotēkas un 

PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” kolektīvs
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