
Aicinām visus novada uzņēmējus! 
Arī šogad Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmēju padomi plāno izdot 
informatīvo bezmaksas izdevumu “Saulkrastu vasara 2013”. Izdevuma mērķis ir informēt 

iedzīvotājus un viesus par novadā pieejamiem pakalpojumiem. Iesniedzot informāciju, lūgums 
īpaši izcelt šīs vasaras plānotos jaunumus un piedāvājumus, kā arī pievienot atbilstošas fotogrāfijas. 

Ja jūsu uzņēmums organizē publiskus pasākumus, aicinām iesūtīt paredzēto pasākumu plānu. 
Informācija izdevumā tiek ievietota bez maksas.

Informāciju sūtīt līdz 5. aprīlim, e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv.
Tuvākas uzziņas pa tālruni 67142514, 28634639.
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Kultūras un sporta idejas

Februāra beigās Saulkrastu 
novada domes deputāti 
nolēma pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktori Judīti 
Krūmiņu apstiprināt amatā 
atkārtoti, dodot iespēju 
turpināt attīstīt un pilnveidot 
kultūras un sporta dzīvi 
Saulkrastu novadā. 

Atskatoties uz paveikto iepriekšē
jos piecos gados, direktore ir gan
darīta, ka izdevies saglabāt visus 
mākslinieciskos kolektīvus, izvei
dot vairākus jaunus amatiermāk
slas kolektīvus un sporta treniņ
grupas, nav pazaudētas Saulkrastu 
tradicionālās sporta un kultūras 
norises, tās pilnveidotas un papil
dinātas ar jauniem notikumiem. 
Par to J. Krūmiņa pateicas saviem 
kolēģiem, amatiermākslas kolek
tīvu vadītājiem un dalībniekiem, 
treneriem, sportistiem un visiem 
iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistī
jušies novada kultūras uz sporta 
dzīvē. 

Kultūra. Krīze nemazina 
dziedāt un dejot prieku
Lai gan ekonomiskās krīzes ze
mākajā punktā finansējums bija 
samazināts arī kultūrai, tas nav ka
vējis radošos Saulkrastu iedzīvotā
jus iekļauties 19 mākslinieciskajos 
kolektīvos un ar savu sniegumu 
priecēt skatītājus Saulkrastos, citur 
Latvijā un arī ārpus valsts robežām. 

2008. gadā Saulkrastu novadā 
darbojās 17 amatiermākslas kolek
tīvi, tagad pievienojies arī vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Jūrdan
cis” un folkloras kopa “Dvīga”. 
Saulkrastieši sevi radoši var rea
lizēt jauktajos koros “Anima” un 
“Bangotne”, pirmsskolas bērnu vo
kālajā ansamblī, senioru vokālajā 

ansamblī “Dzīle”, deju kolektīvos – 
pirmsskolas bērnu deju kolektīvos 
PII “Rūķītis” un kultūras namā 
“Zvejniekciems”, jauniešu deju ko
lektīvā “Krustu šķērsu”, vidējās pa
audzes deju kolektīvā “Jūrdancis”, 
senioru deju kolektīvā “Saulgrie
ži”, Eiropas senioru deju kolektīvā 
“Draiskais solis”, līnijdeju grupā 
“Sun beach”, divās mūsdienu deju 
grupās: “Fractus” un Saulkrastu 
deju grupā, teātra studijā, folklo
ras kopā “Dvīga”, pūtēju orķestri 
“Neibāde”, pirmsskolas bērnu tēlo
tājmākslas pulciņā, rokdarbnieku 
pulciņā, audēju kopā “Kodaļa”. 

“Mēs esam gandarīti, ka 2013. 
gadā dziesmu un deju svētkos līdz
dalīgi ir 12 Saulkrastu novada ama
tiermākslas kolektīvi,” tā J. Krūmi
ņa. Kā katru pavasari, bet šogad 
īpaši Saulkrastu mākslinieciskie 
kolektīvi atbildīgi gatavojas skatēm 
un lietišķās mākslas darbu atlases 
izstādēm, lai pārstāvētu savu nova
du XXV Vispārējos latviešu Dzies
mu un XV Deju svētkos. 30. jūnijā 
Saulkrastos Saules laukumā tiks 
pacelts novada Dziesmu svētku 
karogs un “ceļamaizi”, dodoties uz 
svētkiem, saņems novada māksli
nieciskie kolektīvi. 

Modernās tehnoloģijas 
kultūras sarīkojumos
Blakus tādiem tradicionālajiem sa
rīkojumiem kā Lieldienu svinēša
na, Muzeju nakts, Edgara  Liepiņa 
atceres sarīkojums, Jāņu ielīgoša
na, Saulkrastu svētki, Ērģeļmūzi
kas dienas, sarīkojums “Rudens 
roze”, valsts svētku un piemiņas 
dienu pasākumi, Ziemassvētku 
cikla sarīkojumi, pēdējos gados 
nozīmīgu vietu Saulkrastu kultūrā 
ieņem tautas deju festivāls “Sasala 
jūrīna”, klasiskās mūzikas koncer
tu cikls “Vasaras vakara mūzika”, 

folkloras festivāls “Pa saulei”, Baltu 
vienības dienas sarīkojumi. 

Pašvaldības aģentūras “Saul
krastu kultūras un sporta centrs” 
direktorei un viņas kolēģiem ne
trūkst ideju, kā ikgadējos sarīkoju
mus veidot vēl interesantākus un 
bagātīgākus.

Viena no tradicionālajām no
risēm, kas arī šogad priecēs no
vada iedzīvotājus un viesus, būs 
Saulkrastu Ērģeļmūzikas dienas, 
kurās iecerēts pilnveidot iepriek
šējo gadu koncertu veidošanas 
praksi, saglabājot garīgās mūzikas 
dominanci. Arī šogad nakts kon
certos būs krāšņi izgaismota baz
nīca, un iecerēts izvietot ekrānu arī 
ārpus baznīcas, lai dotu iespēja ne 
tikai klausīties, bet arī redzēt baz
nīcā noritošos koncertus.

Modernās tehnoloģijas ienāk 
Saulkrastu svētkos, kuros šovasar 
gaidāmi vairāki jauninājumi – gan 
piektdienas vakara sarīkojumā pie 
Baltās kāpas, gan sestdienas sarī
kojumā Saulkrastu estrādē.

Daudz ieceru Saulkrastu kul
tūras dzīves veidotājiem saistās ar 
iespējami plašākām un daudzvei
dīgākām norisēm Saules laukumā. 
“Mērķis ir skaidrs – gribam panākt, 
lai vasarā katru nedēļas nogali Sau
les laukumā ir dažādas aktivitātes,” 
tā J. Krūmiņa. Šīs vasaras jaunums 
būs vasaras sezonas atklāšanas 

sarīkojums Saules laukumā, turp
mākajos gados ar Saulkrastus rak
sturojošiem sarīkojumiem plānots 
akcentēt vasaras sezonas sākšanos 
un noslēgšanos.

“Vēl viena iecere, ko ļoti gri
bam realizēt jau tuvākajā laikā, ir 
brīvdabas kino vakari, lai saulkras
tiešiem un viesiem būtu iespēja 
apvienot divas patīkamas lietas, 
proti, kino skatīšanos un vasaras 
vakaru burvības baudīšanu,” teic 
J. Kūmiņa. Arī brīvdabas kino iece
rēts demonstrēt Saules laukumā.

Vēl viens mērķis nākamajiem 
pieciem gadiem ir iegūt savu no
vadpētniecības muzeju, jo pašlaik 
Saulkrastos tāda nav. Ir savākts 
plašs novadpētniecības materiālu 
klāsts, ik gadu tiek viedotas vai
rākas novadpētniecības izstādes, 
bet pastāvīgu ekspozīciju diemžēl 
pagaidām nav, kur izvietot. Rakst
nieka R.  Kaudzītes dārza namiņš 
iekārtots tā, kā tas varēja izskatī
ties R.  Kaudzītes laikā. Liela daļa 
muzeja veidošanai sakārtotā no
vadpētniecības materiālu krājuma 
ir saulkrastiešu dāvinājumi, tie pa
teicībā tiek pieņemti joprojām. 

Novadpētniecībā ir vairākas 
ieceres, ko vajadzētu realizēt nāka
majos piecos gados, viena no tām 
ir to mākslas un dokumentālo fil
mu digitalizēšana, kurās skatāmi 
Saulkrasti un saulkrastieši. 

Sports un aktīvā atpūta.
Saulkrastieši ir sportiski
“Saulkrastos jau vēsturiski popu
lārākās sporta spēles ir volejbols, 
basketbols un futbols,” zina teikt 
J.  Krūmiņa. Attīstoties sporta in
frastruktūrai, to popularitāte ar
vien pieaug, kā arī rodas iespējas 
jaunu sporta veidu attīstīšanai, no 
kuriem spilgtākais piemērs ir flor
bols. No individuālajiem sporta 
veidiem vislielāko popularitāti ie
mantojis orientēšanās sports, taču 
bieži tiek rīkotas arī sacensības 
galda tenisā, novusā, šautriņu me
šanā un zolītē, ko labprāt apmek
lē vietējie iedzīvotāji. Saulkrastos 
tradicionāli liela piekrišana ir cīņas 
sporta veidiem. Tagad brīvo cīņu 
nomainījuši džudo un karatē. 

Iedzīvotāju vidū vispopulārā
kajos sporta veidos tiek veidotas 
treniņgrupas bērniem un jaunie
šiem. Šogad izveidota pirmā “pi
ramīda” – tagad ar basketbolu var 
nodarboties visu vecumu bērni un 
jaunieši, savukārt pieaugušo ko
manda piedalās Latvijas basketbola 
līgas 3. divīzijas sacensībās. Pašval
dības aģentūra šobrīd nodrošina 
trenerus bērniem un jauniešiem 
šādos sporta veidos: volejbolā, bas
ketbolā, florbolā, džudo un orien
tēšanās sportā, kā arī sporta spē
lēs pirmsskolas vecuma bērniem. 

“Mērķis ir skaidrs – gribam panākt, lai vasarā katru nedēļas nogali Saules 
laukumā ir dažādas aktivitātes,”  uzver Judīte Krūmiņa.

Vienota komanda ir pamats veiksmīgam rezultātam. No kreisās: Kristīne Ungure, Vija Skudra, Raitis Keišs, 
Judīte Krūmiņa, Dagnija Gurtiņa, Vizma Vimba, Ieva Šteinberga, Ainārs Liepiņš. Foto no domes arhīva
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ASV vēstniecības kultūras atašeja 
viesojas Saulkrastos
25. februārī Saulkrastos viesojās 
ASV vēstniecības Rīgā kultūras 
atašeja Kerija Spindlere-Ranta 
(Kerri Spindler-Ranta) un 
pavadošās amatpersonas. 

Viesi no ASV vēstniecības apmek
lēja Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolu, kur tikās ar 
skolas direktori Ievu Lazdausku 
un Raimondu Kalniņu, kurš ir ne 
vien mūzikas skolas pedagogs, bet 
arī starptautiskā mūzikas festivāla 
“Saulkrasti Jazz” dibinātājs un or
ganizators. Viesošanās laikā tika 
parunāta skolas, kā arī festivāla 
iespējamā sadarbība ar ASV vēst
niecību, piedāvātajām program
mām  – kultūras projektiem un 
kultūras atbalsta pro grammām. 
Muzikālu un skanīgu priekšnesu
mu viesiem sniedza skolas sitamo 
instrumentu nodaļas audzēknis 
Kaspars Stepe koncertmeistara 
Andra Bahmaņa pavadībā.

Savukārt Zvejniekciema vi
dusskolā Kerija SpindlereRanta 
uzstājās ar vieslekciju par brīvprā
tīgo darbu, tā būtību un iespējām, 
ko sniedz šāda veida pieredze. 
Atašeja dalījās ar savu pieredzi 
brīvprātīgajā darbā Āfrikas valstī 
Mauritānijā un aicināja jaunie
šus iesaistīties brīvprātīgā darba 
programmās, lai pilnveidotu un 
attīstītu sevi, kā arī rosināja iepa
zīties ar ASV vēstniecības piedā
vātajām apmaiņas programmām, 
izvērtēt tās un izmantot piedāvā
tās iespējas. Delegācija apskatīja 
Zvejniekciema vidusskolu, pa
viesojoties renovētajā skolas bib
liotēkā, un slavēja skolas čaklās 
rokdarbnieces.

Tāpat vēstniecības pārstāvji 
viesojās kultūras namā “Zvejniek
ciems”, kur delegācijai raitus dejas 
soļus demonstrēja Saulkrastu se
nioru deju kolektīvs “Saulgrieži”. 
Patīkamu pārsteigumu sagādāja 
kolektīva dalībnieks un audējs Zie
donis Skrīvelis, kurš K. Spindlerei
Rantai pasniedza pašaustu lina 
dvieli, savukārt dejotāja Rasma 
Garklāva atašejai dāvāja pašas ga
tavotu ķiršu  ievārījumu.

Vizītes noslēgumā kultūras 
atašeja un pavadošās amatperso
nas devās uz Saulkrastu velosipē
du muzeju, kur viņu laipni sagai

dīja un ar ekspozīciju iepazīstināja 
muzeja vadītājs Guntis Seregins. 

Kerijas SpindleresRantas vizī
tes mērķis bija pārrunāt un iepa
zīstināt domes vadību un vietējos 

kultūras darbiniekus ar iespējām, 
ko piedāvā ASV vēstniecība Lat
vijā. Viņa tuvāk iepazīstināja ar 
Fulbraita programmu, Hjūberta 
Hamfrija stipendiju programmu, 

Bendžamina Frankilna stipendijas 
starpatlantiskā vasaras institūta 
piedāvājumu jauniešiem, mazo 
grantu pro grammu un citām iz
glītības un brīvprātīgā darba prog

rammām ASV, kuras paredzētas 
dažādu vecumu cilvēkiem. 
Vizītes foto apskats pieejams pašval-
dības oficiālajā interneta vietnē www.
saulkrasti.lv. 

Patīkamu pārsteigumu sagādāja kolektīva dalībnieki – dejotājs un audējs Ziedonis Skrīvelis K. Spindlerei-Rantai pasniedza pašaustu lina dvieli, 
savukārt dejotāja Rasma Garklāva atašejai dāvāja pašas gatavotu ķiršu ievārījumu. Foto no domes arhīva

Atašeja dalījās ar savu pieredzi brīvprātīgajā darbā Āfrikas valstī Mauritānijā 
un aicināja jauniešus iesaistīties brīvprātīgā darba programmās.

K. Spindlere-Ranta un angļu valodas skolotāja Gaida Haritone priecājas 
par čaklo rokdarbnieču veikumu.

 Futbola nodarbības piedāvā klubs 
“Supernova”, kam ir iespēja sporta 
centra telpas izmantot bez maksas, 
tāpat kā bērnu karatē grupai.

“Mums ir ieceres daudzajos 
sporta pasākumos ieviest ino
vatīvas pārmaiņas, uzlabojot to 
kvalitāti, kā arī organizēt vairākus 
jaunus pasākumus, piemēram, ne
tradicionālo sporta veidu festivālu 
pludmalē,” nākotnes iecerēs dalās 
J. Krūmiņa. Lai attīstītu sporta dzī
vi Saulkrastos, nepieciešams uzla
bot arī sporta infrastruktūru, tādēļ 
ir iecerēta Saulkrastu un Zvejniek

ciema stadionu pilnīga rekons
trukcija, kas, protams, prasīs gan 
ilgāku laiku, gan līdzekļus, tomēr 
rezultāts būs tā vērts. 

Atgūta estrāde un 
siltināts kultūras nams
Kā nozīmīgākos saimnieciskos uz
labojumus, kas gūti šajos piecos 
gados, J. Krūmiņa min kultūras 
nama “Zvejniekciems” ēkas silti
nāšanu, apkures un ventilācijas 
sistēmas renovāciju, kā arī ēkas 
fasādes remontu (KPFI finansē
jums). Izremontētas nodarbību 
telpas, SJIC telpas un kāpņu tel

pas. “Mums ar cieņu ir jāizturas 
pret arhitektes Martas Staņas 
veikumu,” teic J. Krūmiņa, piebils
tot, ka vēsturiskās ēkas iekšiene 
turpmākajos gados vēl nopietnu 
remontu nepieciešams veikt ska
tītāju zālē, 1. stāva foajē telpās un 
garderobē. 

2010. gadā pašvaldības aģen
tūras apsaimniekošanā tika no
dota Saulkrastu estrāde un parks, 
pagājušajā gadā tika atjaunots 
estrādes laukuma asfalta klājums, 
šogad plānots estrādes ēkas jumta 
remonts. Sadarbībā ar domi tiek 
izstrādāts Zvejniekciema stadiona 

tehniskais projekts un gatavots 
pieteikums ES finansējuma pie
saistei Zvejniekciema stadiona re
konstrukcijai. 

Saulkrastiešiem 
ideju netrūkst
Līdzās jau zināmām norisēm 
Saulkrasti aicina iepazīt arī ko 
jaunu – jau šovasar ikvienu pilsē
tas viesi aicinās Saules laukums, 
kur būs gan kino, gan koncerti; 
šķietami labi zināmās Saulkras
tu Ērģeļmūzikas dienas kļūs vi
sai neierastas to norises laika un 
formas dēļ, bet īpaši krāšņi šogad 

solās būt Saulkrastu svētki, kuru 
laikā ikviena gaumei un intere
sēm atradīsies interesantas lietas, 
kas, cerams, tiks izbaudītas tieši 
Saulkrastos. Smilšu kino un ūdens 
ekrāns, netradicionālās sporta 
spēles pludmalē un Vidzemes 
jūrmalas riteņbaucēju diena, tau
tas deju festivāls “Sasala jūrīna” 
un folkloras festivāls “Pa Saulei”, 
mākslas un arhitektūras plenēri, 
brīvdabas izstādes, klasiskās mū
zikas un jaunāko tehnoloģiju ap
vienojums – viss šis un vēl daudz, 
daudz citu ideju, kuras realizēsies 
tieši Saulkrastos. 
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Skolēni iepazīstas ar domes darbu
Februāra beigās Saulkrastu 
novada domē norisinājās 
pasākums Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolas 
12. klašu skolēniem. 
Tā kā februārī visas valsts 
mērogā tiek organizētas Ēnu 
dienas, arī novada vidusskolu 
izlaiduma klašu jauniešiem 
bija iespēja iepazīties ar 
pašvaldības darbu, struktūru, 
funkcijām un jaunajiem 
projektiem.

Pasākuma ievaddaļā domes priekš
sēdētājs Ervīns Grāvītis skolēnus 
iepazīstināja ar pašvaldību likumu, 
normatīvajiem aktiem, kas regulē 
pašvaldības darbu, un priekšsēdē
tāja amata pienākumiem, savu
kārt priekšsēdētāja vietnieks Nor
munds Līcis informēja par domes 
struktūru, komitejām, jautāju
miem, kuri tiek izskatīti komitejās, 
un jaunajiem projektiem.

Lai iesaistītu skolēnus un 
radītu lielāku izpratni par to, kā 
norisinās domes sēdes, pasākuma 
laikā jaunieši tika aicināti izspēlēt 
improvizētu domes sēdi, tostarp 
ievēlēt savu priekšsēdētāju, kā 
arī balsu skaitītāju komisiju, kura 
uzraudzīja balsošanas gaitu un 
paziņoja rezultātus. Ar balsu vai
rākumu par priekšsēdētaju tika 
ievēlēts Zvejniekciema vidussko
las skolēns Ričards Brīniņš. 

Pēc priekšsēdētāja ievēlēšanas 
skolēni sadalījās četrās komitejās – 
finanšu komitejā, tautsaimniecī
bas, attīstības un vides komitejā, 
sociālo jautājumu komitejā un iz
glītības, kultūras, sporta un jaunat
nes lietu komitejā. Katrai komitejai 
tika uzdoti trīs jautājumi, un pus

stundas laikā vidusskolnēniem bija 
jāsagatavo prezentācija, kurā jāiz
klāsta savs redzējums par to, kas 
nepieciešams, lai Saulkrasti būtu 
pilsēta, kurā labi dzīvot, ko jaunieši 
vēlētos uzdāvināt Saulkrastiem un 
kādu netradicionālu pasākumu 
viņi ieteiktu organizēt. 

Noslēgumā katra komiteja 
uzstājās ar prezentāciju, aktīvi ie
saistījās, diskutēja un balsoja par, 
viņuprāt, labākajiem konceptiem. 
Jāpiebilst, ka skolēnu idejas bija 
gana interesantas un radošas. 

Jaunieši uzskata, ka nepiecie
šams lielāks atbalsts sportam  – 
uzlabot basketbola un strītbola 
laukumu kvalitāti, ierīkot volej
bola laukumus un aktīvās atpūtas 
vietas, kur var atpūsties ne vien 
jaunieši, bet arī ģimenes ar bēr
niem un seniori. Tāpat arī viņi 
iesaka Saulkrastos izveidot auto
stāvvietas, uzbūvēt viesnīcu, SPA 
un baseinu. Liela daļa arī uzska
ta, ka Saulkrastos vismaz vasaras 
sezonā nepieciešama iebraukša
nas maksa, kas, viņuprāt, pilsētai 

sniegtu lielu finansiālu atbalstu. 
Balsošanas rezultātā tika no

lemts, ka savai pilsētai viņi vēlētos 
uzdāvināt vides objektu – Saules 
pulksteni, kas pēc viņu domām, 
labi saskanētu ar pilsētas tēlu. 

Savukārt, diskutējot par pa
sākumiem, vairākums nobalsoja 
par savstarpējām Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu sacen
sībām dažādos sporta veidos, kā 
arī salīdzinoši liela daļa Saulkras
tos vēlās mūzikas festivālu un ap
gaismotas vides takas, kuras būtu 

paredzētas gan aktīvās atpūtas 
cienītājiem, gan romantiskām 
pastaigām vakaros. 

Pasākuma noslēgumā domes 
priekšsēdētāja vietnieks N. Līcis 
skolēnus iepazīstināja ar aktuāla
jiem projektiem novada attīstībā 
un labiekārtošanas jomā, tādā 
veidā norādot, ka daļa no jaunie
šu vēlmēm un attīstības koncep
cijām jau ir izskatīšanas un pie
ņemšanas stadijā.

Sabīne Plēpe

Jaunieši uzskata, ka nepieciešams lielāks atbalsts sportam – uzlabot basketbola un strītbola laukumu kvalitāti, ierīkot volejbola laukumus un aktīvās 
atpūtas vietas, kur var atpūsties ne vien jaunieši, bet arī ģimenes ar bērniem un seniori. Foto no domes arhīva

Atkritumu konteineru tukšošanu 
varēs pieteikt un atteikt ar īsziņu
Ņemot vērā SIA “ZAAO” (ZAAO) 
klientu aptaujā saņemtos 
priekšlikumus sadarbības 
uzlabošanai ar SMS jeb 
mobilās īsziņas starpniecību, 
uzņēmums ieviesis jaunu 
pakalpojumu – pieteikt papildu 
konteineru izvešanu vai atteikt 
konteinera izvešanu, 
sūtot īsziņu. 

Tas nozīmē, ka klienti var gan 
pieteikt papildu konteinera izve

šanu, sūtot SMS (par standarta īs
ziņas cenu) uz numuru 20258550 
ar tekstu “PIETEIKT PAPILDU 
IZVESANU (datums)”, norādot 
līguma numuru un pilnu adresi, 
vai arī atteikt izvešanu, ja kon
teiners nav pilns, arī sūtot SMS 
uz numuru 20258550 ar tekstu 
“ATTEIKT IZVESANU (datums)”, 
norādot līguma numuru un pilnu 
adresi. 

Atgādinām, ka ar mobilās īs
ziņas starpniecību pieejams arī 

pakalpojums, kad dienu pirms 
konteinera tukšošanas klients 
saņem SMS atgādinājumu par to, 
kad nākamajā dienā notiks kon
teinera tukšošana. Līdzšinējā pie
redze liecina, ka šo pakalpojumu 
iedzīvotāji iecienījuši un izmanto 
ļoti bieži. 

Vairāk par ZAAO pakalpoju
miem iespējams uzzināt vietnē 
www.zaao.lv. 

Lija Ozoliņa

Sākas būvdarbi Rīgas ielā
Šī gada 11. martā sāksies 
kanalizācijas tīklu 
būvniecība Rīgas ielā. 
Darbi martā tiks sākti 
vairākos ielas posmos, 
ņemot vērā klimatiskos un 
hidroģeoloģiskos apstākļus. 
Iesākumā plānota būvvietas 
sagatavošana un koku 
noņemšana.

Kanalizācijas kolektors tiks izbū
vēts Rīgas ielas labajā pusē starp 
brauktuvi un gruntsgabalu ro
bežām no Sīkās ielas līdz Pļavas 
ielai un tualetei pie Baltās kāpas. 

Kolektora trase iespēju robežās 
plānota pa zaļo zonu, bet vietām 
skars arī gājēju ietvi. Pēc būvdar
bu pabeigšanas tiks veikti labie
kārtošanas darbi, atjaunojot ietvi, 
zālienu, kā arī veidoti jauni koku 
stādījumi.

Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūve noritēs arī citās pil
sētas zonās: Raiņa ielā jūras pusē, 
Murjāņu ielā, Saules ielā, Jūras 
ielā, Viršu ielā, Pabažu ielā, Vidus 
ielā, Meža ielā, Selgas ielā, Bērzu 
ielā.

Pašreiz Rīgas ielas īpašnieks 
ir VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas 

arī piedalīsies būvniecības uzrau
dzībā. 

Darbus veiks AS “BMGS” pro
jekta “Ūdenssaimniecības attīstī
ba Saulkrastu novadā” ietvaros. 
Plānots, ka būvdarbi norisināsies 
līdz vasaras vidum.

SIA “Saulkrastu komunālser
viss” aicina iedzīvotājus būvdarbu 
laikā ar sapratni izturēties pret 
pagaidu neērtībām, un nepiecie
šamības gadījumā sazināties ar 
Ūdensapgādes nodaļas vadītāju 
Bruno Veidi pa tālruni 67951361.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Peldvietā „Centrs” 
šogad jauns iekārtojums
Saulkrastu novada dome šajā 
gadā ir plānojusi veikt vērienīgu 
peldvietai “Centrs” nepieciešamās 
infrastruktūras ierīkošanu. Daļē
ju finansējumu nepieciešamajiem 
darbiem pašvaldība ir guvusi no 
Eiropas Savienības Zivsaimnie
cības fonda projekta “Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana 
peldvietai “Centrs” Saulkrastos” 
īstenošanai.

Līča piekraste, jūra, pludma
le un priedēm apaugušās kāpas ir 
Saulkrastu lepnums un vizītkarte, 
tāpēc arī to uzturēšana ir viena no 
galvenajām prioritātēm. Peldvie
ta “Centrs” mūsu novadā vasarā ir 
visapmeklētākā. Šeit atpūšas mūsu 
viesi un pulcējas visi Saulkrastu 
iedzīvotāji. Ņemot vērā šos aps
tākļus, plānots nodrošināt kūrort
novadam cienīgu infrastruktūru, 
izceļot unikālo un veidojot to rak
sturīgu tieši Vidzemes piekrastei 
un Saulkrastiem. Esam iecerējuši 
peldvietu un tās apkārtni veidot 
tā, lai tajā ērti un gaidīti justos gan 
ģimenes ar bērniem, gan pludmales 
volejbola cienītāji, gan pensionāri 
un vienkārši sauļoties gribētāji vai 
saulrieta vērotāji. Plānots izveidot 
jaunus pastaigu celiņus, uzstādīt 
āra trenažierus, ielu vingrotāju ap
rīkojumu, rotaļu ierīces, sauļošanās 

krēslus, iekārtot divus pludmales 
volejbola laukumus un apgaismo
jumu. Peldvietas “Centrs” labiekār
tojums tika aizsākts jau 2010. gadā, 
kad darbu jaunās telpās sāka Tūris
ma informācijas centrs, 2012. gadā 
atklājām Saules laukumu, bet 2013. 
gadā sakārtosim peldvietu tā, lai jau 
nākamajā gadā tajā plīvotu Zilais 
karogs kā kvalitatīvas peldvietas 
novērtējums. Paralēli notiek darbs 
līdzekļu piesaistei autostāvvietu ie
rīkošanai, kā arī sākta projektēšana 
veloceliņa izveidei, lai popularizētu 
zaļu un veselīgu pārvietošanos.

Projektā “Publiskās infrastruk
tūras nodrošināšana peldvietai 
“Centrs” Saulkrastos” tiek izstrā
dāts labiekārtojuma elementu 
projekts, un marta beigās tiks iz
sludināts publisks iepirkums labie
kārtojuma elementu uzstādīšanai. 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalstu, 
izmantojot Leader pieeju. 

Anita Līce, 
domes projektu vadītāja
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Saulkrasti starptautiskās tūrisma 
izstādēs
Februāra sākumā izstāžu 
centrā Ķīpsalā Rīgā notika 
20. Starptautiskā tūrisma 
izstāde un gadatirgus “Balttour 
2013”, kurā Saulkrastu novads 
“Saviļņojošās Vidzemes” 
kopīgā stendā ar Limbažu, 
Carnikavas, Salacgrīvas un 
Alojas novadiem reklamēja 
Vidzemes piekrasti un 
informēja par tūrisma 
aktualitātēm un ceļošanas 
iespējām novados. Trīs dienu 
laikā izstādi apmeklēja 
23 500 interesentu, no kuriem 
4600 bija tūrisma profesionāļi.

Izstādes apmeklētājiem un tū
risma profesionāļiem tika pie
dāvātas degustācijas un loterija. 
Izstādes mazākajiem dalībnie
kiem – apvienības “Seasidefeeling” 
radošās darbnīcas. Izstādes ap
meklētāji visvairāk interesējās par 
īpašajiem piedāvājumiem ģime
nēm ar bērniem, maršrutiem un 
plānotajiem pasākumiem. Atzinī
gi tika novērtēta jaunā Vidzemes 
velomaršrutu karte un novadu 
tūrisma ceļveži. 

Saulkrastu tūrisma informā
cijas centrs pateicas SIA “Bem
beri”, radošai apvienībai “Sea-

sidefeeling”, Saulkrastu novada 
pašvaldībai, kā arī Vidzemes tū
risma asociācijai par atbalstu iz
stādes sagatavošanā un arī norisē. 

Savukārt februāra vidū 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs kopā ar citām Vidzemes 
jūrmalas piekrastes pašvaldībām 
piedalījās tūrisma izstāde “Tou-
rest 2013”, kas norisinājās Igau
nijas galvaspilsētā Tallinā. Šogad 
saskaņā ar “Tourest” izstādes 
organizatoru informāciju izstā
di apmeklēja rekordliels skaits  – 
36  316  interesenti. Vidzemes 
piekrastes pašvaldības kopā ar tū
risma uzņēmējiem šogad strādāja 
divos projekta stendos – “Central 
Baltic Cycling” un “CHARTS”, at
tiecīgi reklamējot Vidzemes velo 
maršrutus un kultūras piedāvā
jumu. Abos interesenti tika no
drošināti ar tūrisma izdevumiem 
igauņu un krievu valodā. Šogad 
lielu interesi par maršrutiem un 
Latvijas piedāvājumu izrādīja 
Igaunijas krievvalodīgie iedzīvo
tāji. Stendu viesiem tika piedāvāta 
“Saviļņojošās Vidzemes” loterija, 
Carnikavas nēģu degustēšana un 
atrakcija  – nēģu mešana murdā. 
Loterijas dalībniekiem tika dažā
di suvenīri, jo visas lozes bija pil

nas: tiem, kuriem neveicās izvilkt 
lielāku lomu – Saulkrastu T krek
lu un 1 kg Carnikavas nēģu –, tika 
Minhauzena muzeja konfektes, 
“Lielezera” maize un Saulkrastu 
pildspalvas no paša Minhauzena 
rokām, Salacgrīvas novada suve
nīri. Lielu uzmanību Vidzemes 
kopīgajā stendā piesaistīja Piebal
gas Porcelāna muzeja produkcija 
un mākslinieka Jāņa Roņa stāsti 

par porcelānu, kā arī Apes nova
da tūrisma darba organizatores 
piedāvātās SIA “Lienamas” “Very 
Berry” produkcijas degustācijas. 

Tā kā Igaunija ir augsti prio
ritārs tūrisma tirgus, jau šī gada 
maijā “Saviļņojošā Vidzeme” kopā 
ar Vidzemes tūrisma asociāciju 
plāno piedalīties Dienvidigauni
jas tūrisma izstādē Suvi, kas nori
sināsies Tartu.

2014.  gadā “Tourest” norisi
nāsies no 14.  līdz 16.  februārim. 
Aicinām Vidzemes piekrastes uz
ņēmējus laikus padomāt par savu 
dalību tūrisma gadatirgū! 

Gita Memēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja 

Plašāks foto apskats pieejams pašvaldības 
oficiālajā interneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

Nodrošinās asistenta pakalpojumu
No janvāra cilvēki ar I un II 
invaliditātes grupu un bērni ar 
invaliditāti vecumā no pieciem 
līdz 18 gadiem pašvaldībā var 
saņemt asistenta pakalpojumu. 

Asistents palīdzēs pārvietoties ār
pus mājokļa – uz skolu, darbu un 
pakalpojuma saņemšanas vietu.

Šo pakalpojumu varēs sa
ņemt:

• pieaugušie cilvēki ar I vai II 
invaliditātes grupu, pamatojoties 
uz Veselības un darbspēju ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK) atzi
numu par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību;

• bērni no piecu līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, pamato
joties uz VDEĀVK atzinumu par 

īpašas kopšanas nepieciešamību 
sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem.

Lēmumu par asistenta pakal
pojuma piešķiršanu vai atteiku
mu pieņem pašvaldības sociālais 
dienests viena mēneša laikā no 
iesnieguma saņemšanas.

Lai saņemtu asistenta pakal
pojumu, ir jādodas uz Saulkras
tu sociālo dienestu Raiņa ielā 8, 
Saulkrastu novada domē, 108. 
kabinetā, un jāiesniedz šādi do
kumenti: 

1. iesniegums ar lūgumu pie
šķirt asistenta pakalpojumu;

2. pieaugušajiem jāuzrāda 
VDEĀVK atzinums par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību;

3. bērniem jāuzrāda VDEĀVK 

atzinums par īpašas kopšanas ne
pieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 
bērniem.

Asistenta pakalpojumu līdz 
40 stundām nedēļā apmaksās no 
valsts budžeta līdzekļiem. Paš
valdības sociālais dienests slēgs 
līgumu ar pakalpojuma saņēmē
ju un asistentu, līgumā nosakot 
asistenta pakalpojuma apjomu, tā 
sniegšanas ilgumu un kārtību, at
bildību pakalpojuma sniedzējam 
un citus būtiskus jautājumus, kuri 
saistīti ar asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu var 
sniegt ikviens cilvēks, kuram ir 
izglītība, darba vai personiskā 
pieredze, aprūpējot cilvēku ar in
validitāti.

Sezonas vakanču gadatirgus
Sākot ar martu, nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) sāks 
aktīvu sezonas vakanču 
gadatirgu pasākumu 
organizēšanu visā Latvijā, lai 
piedāvātu aktuālās sezonālās 
vakances dažādās jomās. 

Saulkrastu novada darba devējiem 
un meklētājiem tuvākais pasā
kums notiks 22. martā Cēsīs, Tū
risma un informācijas centrā (Pils 
laukums 9, Cēsis). Kopumā tiks 
rīkoti pieci vakanču gadatirgi, tā 
pārklājot visus Latvijas reģionus.

Sezonas vakanču gadatirgos 
ar NVA un darba devēju starp
niecību darba meklētājiem tiks 
piedāvātas aktuālās sezonas va
kances dažādās jomās (tūrisms, 

lauksaimniecība, zemkopība, 
rūpniecība). Tā ir iespēja darba 
meklētājiem klātienē tikties ar 
potenciāliem darba devējiem, ie
gūt plašu informāciju par darba 
un apmācību iespējām Latvijā 
un ārzemēs, rast atbildes uz dau
dziem ar darbu un profesionālo 
izaugsmi saistītiem jautājumiem, 
NVA pakalpojumiem.

Vienlaikus darba devējam, 
piedaloties sezonas vakanču ga
datirgos, ir lieliska iespēja pre
zentēt savu uzņēmumu, informēt 
darba meklētājus par vakancēm, 
darba nosacījumiem, karjeras iz
augsmes iespējām uzņēmumā, 
veikt pirmās darba intervijas ar 
sev piemērotākajiem kandidā
tiem klātienē.

Pasākuma apmeklējums ik
vienam būs bez maksas.

Lai pieteiktu vakances dar
ba gadatirgum, darba devējam 
jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli 
un jāpiesaka vakance. Tuvākā 
NVA filiāle Saulkrastu novadam 
ir Siguldā. Siguldas filiāles va
dītāja ir Ilona Čandere, tālrunis 
67870975, epasta adrese Ilona.
Candere@nva.gov.lv.

Foto: Nils Smelteris

12. klašu abiturienti aicināti 
pieteikties stipendijām 
Līdz 25. martam 12. klases 
abiturientiem ir iespēja 
pieteikties LU fonda stipendiju 
programmai “Ceļamaize 2013” 
un “M. M. V. Petkevičs piemiņas 
stipendijai”, un jaunizveidotajai 
Salaspils novada pašvaldības 
stipendijai, aizpildot on-line 
anketu vietnē www.fonds.lv.

Ar mecenātu palīdzību, īpaši patei
coties mecenātes Minnas Matildes 
Vilhelmīnes Petkevičs (1860–1943) 
devumam, LU fonds spēj piepildīt 
perspektīvu un zinātkāru jauniešu 
vēlmi izglītoties, veicināt savu un 
mūsu valsts izaugsmi. 

“Ceļamaize 2013” un “M. M. 
V. Petkevičs piemiņas stipendija” 
paredzēta sabiedriski aktīviem 
un motivētiem topošajiem stu
dentiem, kuriem ir nepietiekams 
finansējums studiju nodrošināša
nai, bet možs prāts, skaidra nākot
nes vīzija un labas sekmes mācībās. 
Stipendijas apjoms ir 1500 latu.

Pērn “Ceļamaizes” stipendijas 
ieguvēju vidū bija arī Daina Kosīte, 
Zvejniekciema vidusskolas absol
vente, savukārt “M. M. V. Petke
vičs piemiņas stipendiju” ieguva 
Saulkrastu vidusskolas absolvents 
Eduards Plankājs. Daina studē 
psiholoģiju LU Psiholoģijas, peda
goģijas un mākslas fakultātē, bet 
Eduards ir LU Vēstures un filozofi
jas fakultātes students.

Lai pieteiktos stipendijai, līdz 
25. martam vietnē www.fonds.lv 
jāizpilda noteikta parauga pietei
kuma anketa, noteikta parauga 

CV, jāpievieno 11. klases liecība 
(jāieskenē) un 12. klases 1. semestra 
liecība (jāieskenē), rekomendācija 
no vidusskolas direktora vai mācī
bu pārziņa, vai klases audzinātāja, 
vai ārpusskolas un interešu izglī
tības iestādes vadītāja (jāieskenē), 
rekomendācija no pašvaldības so
ciālā darbinieka (jāieskenē); izziņa 
no sociālā dienesta, kas apliecina 
ģimenes ienākumu līmeni vai ap
grūtināto sociālo stāvokli (jāieske
nē), un citi dokumenti, kas varētu 
palīdzēt iegūt stipendiju. Pietei
kumus līdz 3. aprīlim izvērtēs ko
misija neklātienē, uz otrās kārtas 
intervijām klātienē tiks aicināti la
bākie pretendenti (no 8. aprīļa līdz 
3. maijam). Stipendiāti 2013./2014. 
ak. gadam būs zināmi 10. maijā.

LU fonds darbojas kopš 2004. 
gada un ir respektabla filantropijas 
organizācija, kura rūpējas par izci
liem, centīgiem studentiem, ma
ģistrantiem, doktorantiem, peda
gogiem, zinātniekiem un izciliem 
izglītības, zinātnes un kultūras 
darbiniekiem sadarbībā ar izglītī
bu atbalstošiem mecenātiem un 
partneriem. LU fonds sadarbībā ar 
partneriem realizē mācību vides 
uzlabošanas projektus, rekons
trukcijas un materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanas projektus.

LU fonds

NVA pieņemšana aprīlī
Nodarbinātības valsts aģen-

tūras darbinieki pieņems 
apmeklētājus 4. un 8. aprīlī 

plkst. 10–15 Saulkrastu 
novada domes zālē.
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Februārī Saulkrastos 
viesojās Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas 
(RISEBA) jaunās Arhitektūras 
un Dizaina fakultātes (www.
architecture.riseba.lv) 2. kursa 
studenti, kuri sadarbībā ar 
Saulkrastu domi izstrādāja 
telpisko vīziju Saulkrastu 
pilsētas centram. 

RISEBA studentiem viesojoties 
Saulkrastos, bija iespēja apskatīt 
pilsētu, iepazīties ar Saulkrastu 
novada vēsturi un saprast pilsētas 
vides attīstības gaitu. Jauno zinā
šanu un iespaidu rezultātā atvērtā 
un radošā diskusijā studenti nāca 
klajā ar vairākiem pilsētas vides 
attīstību veicinošiem konceptiem. 

Noslēguma prezentācijā un 
diskusijā, kura norisinājās “Bal-
tic Inn” konferenču zālē, stu
denti piedāvāja dažādas radošas 
un drosmīgas idejas, piemēram, 
ieteikums identificēt Saulkrastu 

vēsturiskos ciematus. Tāpat tika 
pārrunāti arī pilsētas identitātes 
attīstību veicinošie faktori, kā arī 
jaunieši iesaka vairāk pievērsties 
gan ziemas, gan vasaras tūris
mam, jo par problēmu uzskata 
pilsētas sezonālo raksturu.

Jaunie arhitekti un dizaineri 
piedāvā Saulkrastos uzbūvēt pel
došās laipas, SPA, zivju restorā
nus, zivju tirgu, kuģa būves mu
zeju, distanču slēpošanas trases 
un citus novada iedzīvotājiem un 
viesiem noderīgus pakalpojumus.

Konference un diskusija bija 
tikai pirmais projekta etaps, kam 
sekos rūpīga ideju apstrāde, un 
gala konceptus studenti prezen
tēs maijā.

RISEBA studenti atzina, ka 
Saulkrasti ir skaista pilsēta, ar ļoti 
izdevīgu ģeogrāfisko novietoju
mu un šie faktori, pēc studentu 
domām, sniedz Saulkrastiem pla
šas izaugsmes iespējas. 

Sabīne Plēpe

Studentu idejas novada attīstībai

Jaunie arhitekti un dizaineri piedāvā Saulkrastos uzbūvēt peldošās laipas, SPA, zivju restorānus, zivju 
tirgu, kuģa būves muzeju, distanču slēpošanas trases un citus novada iedzīvotājiem un viesiem noderīgus 
pakalpojumus. Foto no domes arhīva

Atkritumu šķirošana – mīti un patiesība
Valdībā nupat apstiprinātais At
kritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2013.–2020.  gadam nosaka, 
ka viena no prioritātēm Latvijā 
turpmākos gadus būs atkritumu 
šķirošanas veicināšana. Ikdienā 
SIA “ZAAO” (ZAAO) darbinieki 
bieži sastopas ar iedzīvotāju jautā
jumiem un interesi par to, ko tad 
īsti nozīmē atkritumu šķirošana, 
kā tā jāveic un cik ienesīga tā ir. 
Tiesa gan, nereti par šo tēmu tiek 
izteikti arī dažādi pieņēmumi un 
mīti, tādēļ apkopojām raksturīgā
kos, lai sniegtu atbildes uz tiem. 

Mīts nr. 1 
Atkritumus šķirot ir 
sarežģīti!
Sarežģīti tas nav, būtiskākais  – 
sākt to darīt. Un sākt ar vienkār
šāko, piemēram, atšķirot tikai 
papīru, PET vai stiklu. Svarīgi ir 
koncentrēties uz to, kas IR, nevis 
to, kas nav šķirojams. Šķirojamas 
ir dzērienu plastmasas pudeles 
(PET), stikla pudeles un burkas, 
kā arī papīrs, kartons, žurnāli, 
avīzes un dzērienu pakas. Vēlāk, 
kad ieradums jau būs izveidojies, 
var paplašināt šķirojamo atkritu
mu klāstu ar citiem plastmasas 
izstrādājumiem (polietilēna plē
ves, plastmasas kannas, šampūna 
pudeles vai cits kosmētikas plast
masas iepakojums, uz kura norā
dīts materiāla apzīmējums HDPE, 
PEHD, PP), kā arī metālu.

Mīts nr. 2 
Nav pieejama informācija 
par šķiroto atkritumu 
veidiem!
Jāsāk ar to, ka pamatinformācija 
par šķirojamo atkritumu veidiem 
vispirms jau norādīta uz atkri
tumu konteineriem. Ja ir vēlme 
šķirot atkritumus, informāciju 
var viegli sameklēt arī internetā, 
piemēram, ZAAO vietnē www.
zaao.lv sadaļā Sabiedrības izglīto-

šana. Tāpat uzņēmumā pieejami 
arī informatīvi materiāli, kas pa
līdzēs orientēties tajā, kas ir un 
kas nav šķirojams. ZAAO Klientu 
apkalpošanas nodaļa Valmierā, 
Rīgas ielā 32, strādā 8– 12, 13–17, 
tāpat informāciju var vaicāt, sūtot 
epastu uz zaao@zaao.lv. 

Mīts nr. 3 
Mājās ir par maz vietas, 
lai šķirotu atkritumus!
Lai šķirotu atkritumus, nav jā
dzīvo lielā privātmājā ar atse
višķu nojumi atkritumu šķiro
šanas konteineram. Atkritumus 
itin viegli var šķirot arī tipveida 
daudzdzīvokļu nama divistabu 
dzīvoklī. Pietiks, ja papildus sa
dzīves atkritumu konteineram 
ierīkosi kasti vai spaini, kurā atse
višķi likt, piemēram, papīru, PET 
un plastmasu. Tā kā šie atkritumi 
nerada nepatīkamu aromātu (ie
pakojums ir jāizskalo no pārtikas 
vai citām atliekām), atkritumu 
urnu iespējams noformēt radoši, 
piemēram, aplīmēt ar avīžu iz
griezumiem vai apzīmēt, un tad 
tā nebūt nebūs jāslēpj citu acīm 
zem izlietnes vai citviet virtuvē. 
Jāpiebilst, ka ērtākai šķirošanai 

privātmājās ZAAO piedāvā arī eko 
somas, kur uzkrāt sašķiroto iepa
kojumu. 

Mīts nr. 4 
Atkritumus nav vērts 
šķirot, jo atkritumu 
savākšanas mašīna visu 
tāpat saber kopā! 
ZAAO šķiroto atkritumu vākšanai 
izmanto automašīnu, uz kuras 
sāniem norādīts, ka tā paredzēta 
šķirotiem atkritumiem. Nereti 
dažādu iemeslu dēļ (tehniskas 
problēmas, noslodze u.  c.) gan 
var gadīties, ka šķirotie atkritumi 
tiek vākti tādā pašā mašīnā, ko 
izmanto sadzīves atkritumu izve
šanai, tomēr šajā gadījumā reiss ir 
paredzēts tikai šķiroto atkritumu 
vākšanai, un sadzīves atkritumi 
tad netiek vākti. Situācija, kad 
šķirotie atkritumi nonāk sadzī
ves atkritumos, ir iespējama tikai 
gadījumā, ja, atverot konteineru, 
šoferis konstatē, ka sašķirotajos 
atkritumos ir daudz sadzīves vai 
bioloģiskie atkritumi, kā dēļ ma
teriāls ir sabojāts un šķirošanai 
vairs diemžēl nav derīgs. Lai gūtu 
pilnīgu pārliecību par to, kas kon
krētajā brīdī tiek savākts, vienmēr 

var interesēties, pajautājot šofe
rim, kurš tajā brīdī veic darbu!

Mīts nr. 5 
Daudzdzīvokļu mājā šķirot 
atkritumus nav jēgas, 
jo kaimiņi to nedara!
Nevajadzētu no citiem mācīties 
to, kas nav pareizi, bet gan labās 
prakses piemērus. Tādēļ ieteikums 
būtu tomēr aicināt arī kaimiņus 
šķirot atkritumus vai vērsties pie 
mājas vecākā/ pārvaldnieka ar lū
gumu rīkot mājas sapulci. Uz to 
var aicināt ZAAO speciālistus, kuri 
iemācīs un parādīs, kā atkritumus 
šķirot pareizi, kā arī pastāstīs par 
pieejamajiem pakalpojumiem un 
to, kādēļ šķirot ir svarīgi. ZAAO 
pieredze liecina, ka šādā veidā vai
rākas mājas ir uzlabojušas situāci
ju atkritumu šķirošanā un kas nav 
mazsvarīgi – iedzīvotāji līdz ar to 
ir samazinājuši kopējo rēķinu par 
atkritumu izvešanu, jo sadzīves 
atkritumu konteineri ir jātukšo 
retāk. Tātad – ja svarīga ir naudas 
lietderīga izmantošana un perso
nīgo līdzekļu ekonomija, atkritu
mus šķirot ir jēga! 

Mīts nr. 6 
Atkritumu šķirošana ir 
izdevīga tikai atkritumu 
savācējam!
Jāatceras, ka par izejvielām un 
vērtību atkritumi kļūst tikai tad, 
kad ir pareizi apsaimniekoti – sa
vākti, nogādāti šķirošanas līnijā, 

pāršķiroti pa veidiem, sapakoti un 
gatavi pārstrādei. Minētā ķēdīte 
prasa lielus ieguldījumus un dar
bu (tostarp, roku darbu), un jāat
zīst, ka šķiroto atkritumu savāk
šana peļņu nenes. Kopējā situācija 
Latvijā liecina, ka tā tas, visdrīzāk, 
būs vēl vairākus gadus, tomēr at
kritumu apsaimniekotāji pilda ES 
direktīvas, lai arī Latvijā rūpēs par 
vidi nodrošinātu dalīto atkritumu 
vākšanu. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaitu mūsu valstī un attālumus, 
kas jāveic, lai savāktu otrreizējās 
izejvielas, šobrīd šķiroto atkritu
mu savākšanas un pāršķirošanas 
izmaksas ir lielākas nekā iepako
juma apsaimniekotāju subsīdijas 
un otrreizējo materiālu pārdo
šanas cena, turklāt materiāli ir 
jānogādā pārstrādātājam. Taču 
ieguvēji ir iedzīvotāji un daba. 
Iedzīvotājiem tas vispirms jau ir 
ekonomiskais ieguvums, kopīgi 
šķirojot un samazinot maksu par 
atkritumu izvešanu. Un, protams, 
vides apziņa rūpēs par dabu – tīrā
ku, zaļāku, dzīvāku. 

Ja arī tev rodas kāds jautājums 
par atkritumu šķirošanu vai at
kritumu apsaimniekošanas jomu 
kopumā, tos vari uzdot ZAAO 
vietnē www.zaao.lv, sociālajos tī
kos – www.draugiem.lv/zaao un 
www.twitter.com/zaao_lv – vai arī 
sūtīt uz epastu zaao@zaao.lv. 

Lija Ozoliņa

Kļūdas labojums 
“Saulkrastu Domes Ziņu” februāra numurā rakstā “Iespēja studēt centīgiem, 
talantīgiem un gudriem jauniešiem” pareizi jābūt: “(..) 2012. gada Zvejniekciema 
vidusskolas absolvente Daina Kosīte – pašreiz Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmas “Psiholoģija” 1. kursa studente – 2012./2013. m. g. saņem 
Latvijas Universitātes fonda stipendiju “Ceļamaize 2012”.“

Zvejniekciema vidusskolas bibliotekāres D. Indāres raksta pareizais virsraksts 
“Zvejniekciema vidusskolas kolektīva – paldies!”.
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Saulkrastu velosipēdu muzejs 
gatavojas velosezonai

2013.  gads Saulkrastu velosipēdu 
muzejam, nomai un darbnīcai sā
cies ar vairākiem sagatavošanās 
darbiem. Tiek komplektēti un sa
gatavoti jauni velosipēdi velono
mai. Šogad būs pieejami dāmu un 
kungu pilsētas velosipēdi ar viegl
metāla rāmi, trīs ātrumu pārnesu
mu kārbu, kuri būs atpazīstami pēc 
spilgti perlamutrīgi baltās krāsas. 
Kā arī noma tiks papildināta ar da
žādu izmēru bērnu velosipēdiem, 
bērnu sēdeklīšiem un aizsargķive
rēm. Mainītas velosipēdu nomas 
cenas! 24 h velosipēdu noma mak
sās tikai Ls 6. Velosipēdu noma kļūs 
izdevīgāka arī klientiem, kas velosi
pēdus vēlas īrēt uz ilgāku laiku.

Muzeju 2012.  gadā ir apmek

lējuši 5596 cilvēki. Izteiktākais ap
meklētāju skaita palielinājums, kā 
ierasts, vērojams vasaras sezonā 
no maija līdz septembrim. Visbie
žāk muzejā iegriezušies apmek
lētāji no Latvijas, kā arī no tuvā
kajām kaimiņvalstīm  – Lietuvas, 
Igaunijas un Krievijas. 2012. gadā 
ievērojami palielinājies velotūris
tu skaits. Ciemos bijuši ne tikai 
vietējie velo mīļi, bet arī no Vāci
jas, Anglijas, Francijas un Skandi
nāvijas valstīm, pat no Austrālijas.

2013. gadu muzeja ekspozīci
ja sāks ar daudziem jaunumiem. 
Kā, piemēram, muzejs savā ko
lekcijā ir ieguvis firmas “Eduard 
Sagowsky” velosipēdu darbnīcā 
1899. gadā Rīgā būvētu velosipē

du “Riga”, kas pārsteidzoši labā 
stāvoklī atrasts 2012. gada rudenī 
Ziepniekkalnā. Velosipēda foto
galerija apskatāma www.velomu-
seum.lv. Tirdzniecības firma “Edu-
ard Sagowsky” dibināta 1882. gadā 
un līdz 1904.  gada oktobrim 
darbojās kā velosipēdu fabrikas 
“Brennabor Fahrrad Werke” Gebr. 
Reichstein, Brandenburg AG  pār
stāvniecība Baltijas guberņās. Šis 

ir līdz šim vienīgais eksemplārs, 
kas saglabājies līdz mūsdienām. 

Neaizmirsīsim, ka arī šogad 
Saulkrastu novadā notiek tradi
cionālais Muzeju nakts pasākums! 

18.  maijā muzejs aicina ie
griezties ciemos un apskatīt ko
lekcijas jaunumus!

25.  maijā nu jau otro reizi 
Saulkrastu velosipēdu muzejs un 
radošā apvienība “Seasidefeeling” 

ar Saulkrastu pašvaldības atbal
stu visiem velomīļiem organizēs 
velosipēdu parādes braucienu 
“Ieripo Saulkrastu vasarā!”.

Sekojiet informācijai!
Uz tikšanos Saulkrastos!

Guntis Seregins, 
“Saulkrastu velosipēdu muzeja” 

vadītājs 
http://www.velomuseum.lv

Muzeju 2012. gadā ir apmeklējuši 5596 cilvēki. Izteiktākais apmeklētāju skaita palielinājums vērojams vasaras 
sezonā no maija līdz septembrim. Foto: Nils Smelteris

Izsludināts lauku attīstības projektu konkurss    
Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrība izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 5. kārtu Lauku 
attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākumā 
“Vietējās attīstības stratēģijas” 
apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2013. gada 18. marta līdz 
2013. gada 18. aprīlim.

5. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir Ls 393 906,88 (trīs 
simti deviņdesmit trīs tūkstoši de
viņi simti seši lati un 88 santīmi).

Projektu iesniegumi papīra for
mā jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 
4, Allažu pagasts, Siguldas novads, 
LV–2154, vai elektroniska dokumenta 
formā, parakstīts ar drošu elektronis
ko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, projekta 
iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta 
dienestam uz epastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: ELFLA admi
nistratīvā vadītāja Inese Pikaļova, 
tālr. 67970250, mob. tālr. 26423616, 
rrlab@inbox.lv.

Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks Lauku attīstības prog
rammas 2007.–2013. gadam 4. ass 
413. pasākuma “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstību stratē
ģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
šādai aktivitātei un rīcībai:

413. pasākums “Lauku ekono-
mikas dažādošana dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijās”

Maksimālā attiecināmo izmak
su summa vienam projektam – Ls 
10 000.

1. aktivitāte. Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnolo
ģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infra
struktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie
dzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.2.1. rīcība. Jaunu sociālo un 
sadzīves pakalpojumu izveide un 
esošo pilnveidošana vietējiem ie
dzīvotājiem. Pieejamais finansē
jums – Ls 51 884,32.

Rīcības mērķis. Pakalpojumu 
sniegšanas organizēšanai piemēro
tu telpu izveidošana, iekārtu iegāde. 
Jaunu pakalpojumu radīšana, darba
vietu saglabāšana un izveidošana.

Plānotās darbības. Nevienlīdzī
bas mazināšana sociālās atstumtība 
riska grupām sociālo un sadzīves pa
kalpojumu nodrošināšanā, pieejamī
bu dzīvesvietā vai sociālās palīdzības 
centros, jaunu pakalpojumu izveide 
un esošo pilnveidošanu, ieviešot jau
ninājumus, progresīvāku aprīkoju
mu visām iedzīvotāju grupām.

2. aktivitāte. Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehno
loģiju un pro¬grammu nodroši
nājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aiz
sardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādoša
nai vietējiem iedzīvotājiem.

1.1.2. rīcība. Publiskās infra
struktūras pilnveidošana pakalpo
jumu pieejamībai, dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un vides resursu sagla

bāšanai vietējiem iedzīvotājiem. Pie
ejamais finansējums – Ls 53 063,87.

Rīcības mērķis. Publisko ob
jektu izveidošana un labiekārtoša
na, veidojot patīkamu un sakārtotu 
vidi teritorijas iedzīvotājiem.

Plānotās darbības. Rīcība ir 
paredzēta VRG RRLAB darbības 
teritorijā esošo publisko laukumu, 
pagalmu, bērnu rotaļu laukumu, 
pievedceļu, uzbrauktuvju un stāv
laukumu izveidošanai un uzlabo
šanai, apkārtnes apzaļumošanai un 
labiekārtošanai pie pakalpojumu 
sniegšanas objektiem (taku, kāpņu 
un tiltiņu ierīkošana, tualešu izvei
došana, objekta pieejamības nodro
šināšana cilvēkiem ratiņ krēslos u. 
c.), tā uzlabojot pakalpojumu kvali
tāti un sasniedzamību, veidojot pa
tīkamu un sakārtotu vidi teritorijas 
iedzīvotājiem.

2.1.1. rīcība. Atbalsts iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Pieejamais finansējums – Ls 71 345,25.

Rīcības mērķis. Aprīkojuma 
un iekārtu iegāde, telpu piemēro
šana vai jaunu izveidošana un ap
rīkošana.

Plānotās darbības. Apmācību, 
sevis pilnveidošanas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu nodro
šināšanai ar to realizēšanai nepie
ciešamo infrastruktūru un aprīko
jumu (piemēram: demonstrēšanas 
iekārtu, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma ie
gāde un uzstādīšana, un pasākuma 
telpu izveide un labiekārtošana).

2.2.1. rīcība. Atbalsts kultūrvi
des saglabāšanai un attīstībai vie
tējiem iedzīvotājiem. Pieejamais 
finansējums – Ls 74 471,39

Rīcības mērķis. Nodrošināt pie
ejamību vietējām kultūrvēsturis
kām vērtībām.

Plānotās darbības. Rīcība pa
redz sniegt atbalstu vietējo vērtību 
saglabāšanai, vides sakārtošanai, 
realizējot labiekārtošanas projek
tus, sakārtojot infrastruktūru, ie
gādājoties un uzstādot nepiecieša
mos pamatlīdzekļus (tautas tērpu 
iegāde, aprīkojuma iegāde, kultūras 
pieminekļu sakopšana un citi risi
nājumi, kas atbilst rīcības mērķim 
un saistošajiem normatīvajiem ak
tiem). 

2.3.1. rīcība. Sporta, tehniskās 
jaunrades un citu brīvā laika pa
vadīšanas veidu izveide un attīstī
ba. Pieejamais finansējums Ls 74 
203,72.

Rīcības mērķis. rīcība paredzē
ta sevis pilnveidošanas un brīvā lai
ka pavadīšanas veidu dažādošanai.

Plānotās darbības. Sporta, teh
niskās jaunrades un citu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju izveide un to 
tehniskā nodrošinājuma iegāde.

Projektu iesniegumu pieņem
šana notiks Lauku attīstības pro
grammas 2007.–2013. gadam 4. ass 
411. pasākuma “Konkurētspējas vei
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros šā
dām aktivitātēm un rīcībai:

Aktivitāte. “Lauksaimniecības 
produktu ražošana, pārstrādes un 
pirmapstrādes ar pievienoto vērtī
bu mājas apstākļos veicināšana”

Maksimālā attiecināmo izmak
su summa vienam projektam – Ls 
20 000.

3.1.1. rīcība. Lauksaimniecības 
produktu pārstrāde un pirmapstrā

de mājas apstākļos, 
pievienojot lauksaim
niecības produktiem pievienoto 
vērtību 

Pieejamais finansējums – Ls 68 
938,33.

Rīcības mērķis. Veicināt lauk
saimniecības produktu ražošanu, 
pārstrādi un pirmapstrādi mājas 
apstākļos biedrības RRLAB darbī
bas teritorijā un atbalstīt mājražo
tājus, kas būtu gatavi ražot, pār
strādāt un piedāvāt tirgum vietējos 
produktus (pārstrāde, iepakojums, 
fasēšana u. c.).

Plānotās darbības. Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodro
šinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
un infrastruktūras izveidei lauk
saimniecības produktu ražošanai, 
pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, ieskaitot pašu saražo
tās produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegādei, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu, 
žogu balstu iegādei, uzstādīšanai 
un stādījumu ierīkošanai.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, 
rīcību mērķiem, plānotajām darbī
bām, projektu vērtēšanas kritēri
jiem un minimālo punktu skaitu 
pozitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties RRLAB: Allažos, Birzes 
ielā 4, kā arī vietnē www.allazi.lv, 
kontaktpersona Inese Pikaļova, 
tālr. 67970250, mob. 26423616, 
 epasta adrese: rrlab@inbox.lv, 
Lauku atbalsta dienesta vietnē 
www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir 
atrodama vietnē www.lad.gov.lv.
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Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā
Zvejniekciema vidusskolas 
bibliotēkā tika īstenota 
lasīšanas veicināšanas 
programma “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2012”, 
kurā iesaistījās 37 lasītāji. 
Šī programma veicina 
lasītprasmi ārpus mācību 
stundām un palīdz skolēnos 
izkopt lasīšanas paradumus. 

Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem, 
kas notika 2. martā “Latvijas 
Grāmatu izstādē 2013”, devās arī 
Zvejniekciema vidusskolas “Bēr
nu un jauniešu žūrijas 2012” pār
stāvji. Šajā pasākumā tika sveikti 
labākie bērnu grāmatu autori, 
tulkotāji un izdevēji, kurus izvēr
tēja žūrijas dalībnieki. 1.–2. klašu 
grupā par labāko tika atzīta čehu 
autoru Zdeņeka Milera un Eduar
da Petiškas grāmata “Kurmītis un 
bikses”, 3.–4. klašu grupā igauņu 
rakstnieka Mika Kerenena grā
mata “Nozagts oranžs divritenis”, 

5.–7. klašu grupā angļu rakstnie
ka Roba Regera un Džesikas Gru
neres grāmata “Emīlija dīvaine. 
Pazaudētās dienas”, 8.–12. klašu 
grupā rakstnieces Rūtas Šepetis 

grāmata “Starp pelēkiem toņiem”. 
Arī skolotāji ir līdzdarbojušies 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, jo 
2012. gadā bija jaunums “Vecāku 
žūrija”, kuras atzītākā grāmata 

ir ievērojamā spāņu rakstnieka 
Džordi Sjerras i Fabras “Kafka un 
ceļojošā lelle”.

Pasākuma laikā svētku da
lībniekus priecēja populāri ak
tieri un dejas mākslinieki. Bērni 
varēja iepazīties un skatīt vaigs 
vaigā latviešu bērnu rakstnieces 
Eviju Gulbi, Lindu Lošinu, Annu 
Strautnieci, Ilzi Eņģeli un rakst
nieku Valdi Rūmnieku, tulkotā
jus, māksliniekus un izdevējus. 
Pasākumu noslēdza pazīstamais 
mūziķis Nikolajs Puzikovs. Pro
jekta organizatori bija sagādājuši 
balvas ikvienam lasītājam – lasī
šanas dienasgrāmatas, apdrukā
tus maisiņus, karodziņus un citus 
suvenīrus.

Paldies bērnu un jauniešu žū
rijas ekspertiem, kuri lasa ar prie
ku un vērtē izlasītās grāmatas!

Dace Indāre, 
Zvejniekciema vidusskolas 

bibliotekāre

Skolēni ēno
Lai gan Ēnu diena valstī notiek 
jau 13 gadus, Zvejniekciema 
vidusskolas skolēnu interese 
par šo lielisko iespēju – vienu 
dienu būt kādas profesijas vidē 
un iedomāties sevi pēc dažiem 
gadiem tajā kā profesijas 
pārstāvi – palielinājusies 
pēdējo pāris gadu laikā. 

Arī šogad 13. februārī vairāki vi
dusskolēni devās “ēnot” savas 
izvēlētās profesijas pārstāvjus da
žādās iestādēs un uzņēmumos un 
dalījās iespaidos par novēroto. 

10. klases skolniece Linda 
Pūle iepazinās ar Saulkrastu no
vada domes darbinieku ikdienu, 
bet “ēnoja” domes sabiedrisko 
attiecību speciālisti Mariku Gras
mani. “Uzzināju, kā tiek ievietota 
informācija Saulkrastu vietnē, kā 
top “Saulkrastu Domes Ziņas”, kā 
arī piedalījos Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komi
tejas un Finanšu komitejas sēdē. 

Ēnu diena man palīdzēja sa
prast, ko vēlos darīt nākotnē. 
Ļoti priecājos, ka izvēlējos tieši šo 
iestādi un profesijas pārstāvi (jā
piebilst, ka visi domes darbinieki 
ir ļoti jauki un jautri), – jāsaka 
liels paldies Marikai Grasmanei, 
Normundam Līcim un visiem 
domes darbiniekiem, kuri man 
ļāva vienu dienu piedalīties viņu 
ikdienā.”

Lindas klasesbiedrene Anete 
Kalniņa interesējas par žurnālisti
ku un plašsaziņas līdzekļiem. “Vē
lējos “ēnot” kādu žurnālistu. Tā kā 
“Ir” jau kādu laiku ir mans mīļā
kais žurnāls, personīgi aizrakstīju 
epastu tā redaktorei Nellijai Loč
melei – viņa bija ļoti atsaucīga un 
uzaicināja mani uz žurnāla redak
ciju, kur “ēnoja” vēl seši jaunieši 
no visas Latvijas. “Ēnošanu” sā
kām iknedēļas sapulcē, kurā tika 
lemts par nākamā izdevuma sa
turu, kā arī izvērtēts iepriekšējais 
žurnāls. Varējām izteikt savu vie
dokli. Pēc tam tika runāts par “Ir” 

dizainu, noformējumu un jaunām 
idejām lasītāju piesaistei. Dienas 
gaitā Ločmeles kundze atbildēja 
uz mūsu jautājumiem, diskutējām 
par žurnālistiku Latvijā, žurnālis
ta un redaktora darba specifiku, 
šo profesiju plusiem un mīnu
siem. “Ir” darbinieki deva mums 
ļoti vērtīgus padomus, kā izkopt 
savas spējas, lai kļūtu par labāka
jiem savā profesijā. Iespaidi par šo 
dienu bija ļoti spilgti un pozitīvi. 
Guvu pārliecību, ka nākotnē vēlos 
nodarboties ar žurnālistiku.” 

10. klases skolniece Anna 
Marija Vītola apmeklēja Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātnisko institūtu “BIOR”. 
Jaunietei patika ekskursija Pār
tikas un vides izmeklējumu la
boratorijā, kā arī bija interesanti 
uzzināt daudz jaunas informāci
jas par ķīmijas zinātni un tajā iz

mantotajām tehnoloģijām. Mei
tene vēl nav pārliecināta, par ko 
vēlas kļūt, tādēļ 14. februārī tikās 
ar augstskolas “RISEBA” Biznesa 
psiholoģijas studiju programmas 
zinātnisko vadītāju Maiju Zakri
ževsku. “Tikšanās laikā uzzināju 
noderīgu informāciju par šo stu
diju programmu, biju ekskursijā 
pa augstskolas “RISEBA” telpām. 
Ļoti patika augstskolā valdošā 
gaisotne. Izpildīju testu, lai no
skaidrotu, vai šī studiju program
ma atbilst manām interesēm.”

11. klases skolniece Krista Bri
gita Čerpakovska ir pārliecināta, 
ka savu nākotni saistīs ar medicī
nu, tādēļ jau otro gadu devās uz 
Rīgas Austrumu slimnīcas klīniku 
“Gaiļezers”, lai ēnotu Mikroķirur
ģijas centra ķirurgus. “Biju ļoti 
pārsteigta, jo varēju ēnot Haraldu 
Adoviču, kurš ir ļoti pazīstams 

plastikas ķirurgs un mikroķi
rurgs. Viņš mums sniedza nelielu 
ieskatu medicīnas un mikroķi
rurģijas centra vēsturē, kā arī tā 
izveidē Latvijā. Pēc tam visiem 
“ēnotājiem” bija iespēja aplūkot 
aparatūru un instrumentus, ar 
kuriem ķirurgi strādā ikdienā, 
praktiski varējām pamēģināt šūt 
brūci. Manuprāt, tā bija fantas
tiska iespēja. Vērojām arī vairākas 
operācijas, kas bija ļoti kompli
cētas un dažādas. Pēc Mikroķi
rurģijas centra apmeklējuma es 
neesmu mainījusi savas domas 
un tādēļ tiekšos sasniegt savu 
mērķi – saistīt dzīvi ar medicīnu. 
Uzskatu, ka Ēnu dienas ir lieliska 
iespēja uzzināt plašu informāciju 
par iecerēto profesiju no konkrē
tās profesijas pārstāvjiem.”

Valda Tinkusa 

Saulkrastu novada 
bibliotēka

mīļi aicina ikvienu 
interesentu

piektdien, 13. aprīlī,
doties ar autobusu

uz Valmieras Drāmas 
teātra izrādi

,,Māte un meitas’’

Biļetes cena Ls 9  + maksa 
par autobusu. 

Samaksāt līdz 30. martam
Izbraukšana plkst. 11

pa maršrutu: Saulkrasti–
Zvejniekciems–Valmiera

(pieturot autobusu pieturās)

piektdien, 26. aprīlī,
doties ar autobusu

uz Dailes teātra izrādi
“Pirmais grēka līcis”

Biļetes cena Ls 8 + maksa 
par autobusu. 

Samaksāt līdz 22. martam!
Izbraukšana plkst. 17

pa maršrutu: 

(pieturot autobusu pieturās)

Informācija bibliotēkā 
vai pa tālruni 67951502, 

29625609

Pirmā no labās – K. B. Čerpakovska klīnikā “Gaiļezers”. Foto no domes arhīva

No kreisās – bērnu žūrijas pārstāvji Artūrs Kiseļevskis, Laura Liepiņa, 
Viktorija Graubiņa, Una Ozola, Markuss Baltais, Ričards Sergejevs. 
Foto: Dace Indāre

Paziņojums par 
detālplānojuma 
izstrādes sākšanu 
zemes gabalam 
“Koškuļi” Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu 
novadā
Pamatojoties uz Saulkrastu nova
da domes 2013. gada 27. februāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr. 3 
§  70), ir sākta detālplānojuma 
izstrāde nekustamajam īpašu
mam – zemes gabalam “Koškuļi”, 
kadastra nr. 8033 004 0162. At
bilstoši teritorijas plānojumam 
zemes gabala plānotā (atļautā) 
izmantošana noteikta vasarnīcu 
un dārza māju apbūves teritorija 
(DzV3). 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz
strādei var iesniegt Saulkrastu no
vada domē Raiņa ielā 8, Saulkras
tos, darba dienās domes darba 
laikā no 2013. gada 18. marta līdz 
22. aprīlim. Detālplānojuma iz
strādes vadītāja – Saulkrastu būv
valdes vadītāja Līga Pilsētniece 
(tālr. 67142519). 

Ķļūdas labojums
Janvāra “Saulkrastu Domes 
Ziņās” nepareizi norādīts domes 
lēmuma pieņemšanas datums. 
Saulkrastu novada dome lēmumu 
“Par detālplānojuma “Sentimmas” 
projekta nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (sēdes protokols 
Nr. 17 § 26) pieņēma 2012. gada 
27. decembrī, nevis 28. decembrī, kā 
bija iepriekš norādīts.
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Zvejniekciema vidusskolas 
pētnieku panākumi 

21. februārī Mārupes novada 
Skultes sākumskolā notika 
starptautiskā konkursa “Es 
esmu pētnieks 2013” 2. kārta, 
kurā piedalījās 13 sākumskolu 
dalībnieki no visas Latvijas.

Zvejniekciema vidusskolu šajā 
konkursā pārstāvēja 4. klases skol
nieces Undīne Strupiša un Laura 
Mihailova. Undīne bija veikusi 
pētījumu par tematu “Vai mans 
akmens ir dzintars?”, bet viņas 

klases biedrene Laura eksperi
mentējusi ar krāsām un izveidoju
si darbu “Krāsas no laboratorijas”. 

Undīne Strupiša konkursā “Es 
esmu pētnieks 2013” guva uzvaru 
un piedalīsies 3. kārtā, kas notiks 
28.–30. martā Minskā. 

Konkursā meitenes savus dar
bus prezentēja krievu valodā.

22. februārī notika Pierīgas 
novada Vides pētnieku konkurss. 
No Zvejniekciema vidusskolas 
tajā piedalījās 5. klases skolnieces 

Samanta Briede, Samanta Made 
Leimane un Andžela Zusele ar 
darbu “Alumīnijs virtuvē – draugs 
vai ienaidnieks?”, Kate Strupiša ar 
darbu “Diedzēto graudu ietekme 
uz cieti” un 4. klases skolēni Un
dīne Strupiša un Elvijs Romāns ar 
darbu “Vai mans akmens ir dzin
tars?”. Visi trīs darbi tika augsti 
novērtēti un izvirzīti uz valsts Vi
des pētnieku forumu.

Svetlana Grūbe 

Saulkrastos pirms…
240 gadiem atklāj Saulkrastu (bijušo Pēterupes) kapsētu.
190 gadiem Ķīšupes krastos uzceļ pirmās vasarnīcas un 

šo rajonu nosauc par Neibādi.
150 gadiem nodibina Pēterupes evaņģēliski luterisko 

draudzi.
140 gadiem Pēterupes un Skultes apvienotā draudze pie-

dalās Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos.
135 gadiem uzceļ Saulkrastu doktorāta ēku – 
24. VIII (18. I) “Mazo skoliņu”. 
100 gadiem proģimnāzija no kapteiņa Sīmaņa Reisona 

mājas pārceļas uz “Zvaigznes” māju (tagad 
Rīgas ielā 46) un ir divklasīga elementārskola. 

100 gadiem dzīvi sāk rakstnieks Reinis Kaudzīte. 
80 gadiem 21. III Neibādi apvieno ar Pēterupes ciemu un 

pārdēvē par Saulkrastiem. 
80 gadiem 5. VIII Saulkrastu parkā notiek 1. Saulkrastu Dzies-

mu svētki.
80 gadiem 24. IX  notiek Pēterupes sešklasīgās pamatskolas 

– tagadējās “Mazās skoliņas” – iesvētīšana 
jaunajās telpās (Raiņa ielā 6).

80 gadiem notiek pirmā brīvdabas izrāde Saulkrastos 
– R. Blaumaņa komēdija “Skroderdienas 
Silmačos”.

80 gadiem 18. XI tiek uzstādīta kritušo varoņu piemiņas 
plāksne Pēterupes luterāņu baznīcā.

75 gadiem pabeidz Rīgas–Saulkrastu–Ainažu šosejas 
būvi (52 km) līdz Aģei.

60 gadiem 27. VIII nodibina z/a “Zvejnieks” sieviešu kori Ainas 
Kļaviņas vadībā.

55 gadiem nodibina Saulkrastu patērētāju biedrību.
55 gadiem atklāj elektrificēto dzelzceļa līniju “Ķemeri–

Rīga–Zvejniekciems”.
50 gadiem nodibina Saulkrastu BUB.
45 gadiem 23. IX darbu sāk Zvejniekciema bērnu mūzikas skola.
35 gadiem maijā dibina vecākās paaudzes deju kolektīvu 

“Saulgrieži”.
30 gadiem Saulkrastu bērnudārzs ieiet jaunās telpās 

Stirnu ielā 23.
25 gadiem pirmo reizi svin Pilsētas svētkus. Tos nosauc 

par Neibādes svētkiem. 

25 gadiem 18. IX Saulkrastu kultūras namā noorganizē LTF 
Saulkrastu atbalstu grupu, 2. X – nodaļu.

20 gadiem izveido pensionāru apvienību.
20 gadiem atver maiznīcu “Bemberi”.
20 gadiem 12. IX  sāk darbu Svētdienas skola Saulkrastu 

baznīcā.
15 gadiem 29. III  risinās mazo dziedātāju konkurss “Saulkrastu 

cīrulītis 98”.
15 gadiem uzceļ un iesvēta Romas Katoļu Dieva žēlastī-

bas baznīcu.
15 gadiem 17. VIII atklāj Skultes ostas Dienvidu piestātni.
15 gadiem 2. VIII  pie Skultes Romas katoļu Dieva Žēlsirdības 

baznīca iesvēta 7,38 m augsto krustu. 
10 gadiem 11.VI  noslēdzās 1. starptautiskais bērnu un jaunie-

šu tēlotājmākslas konkurss “Saules krasts”, 
kas bija veltīts Saulkrastu vārda došanas 70 
gadu jubilejai.

10 gadiem Saulkrastieši kā dāvanu Saulkrastu vārda 70 
gadiem auž lupatu deķi. 

10 gadiem 1. V Saulkrastu pilsētas kārtības sargātāji iegūst 
oficiālo nosaukumu – pašvaldības policija. 

10 gadiem 7. VI  tiek atklāts Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centrs Ainažu ielā 10. 

10 gadiem 6. VI  pilsētas svētku priekšvakarā tiek meklēts 
“Saulkrastu vidus”.

5 gadiem H. Zemītis ar foto studiju “Foto mobilizācija” 
uzsāk izstāžu maratonu, kur katru gadu par 
modeli kļūst Saulkrasti. 

5 gadiem 8. II  Saulkrastu jaunās sporta halles atklāšana.
5 gadiem 3. VI sāk akciju “Ieaud sevi Latvijā”.
5 gadiem 12. VI  ar izrādi “Amora medību stāsti” tiek atjaunota 

teātra studija.
5 gadiem 11. XII  Saulkrastu skeitparka atklāšana.
5 gadiem 1. VIII  Zvejniekciema pasta nodaļai jaunas telpas 

kultūras namā “Zvejniekciems”. 
5 gadiem 19. IX parakstīts Saulkrastu un Neringas pašvaldību 

sadarbības līgums.
5 gadiem VI  folkloras kopas izveidošana.

Dagnija Gurtiņa, novadpētniecības speciāliste 

Kate ekspe-
rimentē.
Foto: Svet-
lana Grūbe

Izsludina jaunu 
programmu 
“Nāc un dari! Tu vari!”
Borisa un Ināras Teterevu 
fonds izsludina 
jaunu programmu 
“Nāc un dari! Tu vari”.

Programmas mērķis – sniegt finan
siālu atbalstu darbīgām bezpeļņas 
organizācijām pilsētās un laukos, 
kuras ar savām rosībām dara ba
gātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju 
dzīvi, kā arī vajadzības gadījumā 
sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.

Programmā finansiālu atbal
stu paredzēts sniegt Latvijas bied
rībām, nodibinājumiem un reli
ģiskajām organizācijām, kuras:

• sniedz atbalstu topošajām 
māmiņām un jaunajām ģime
nēm;

• savā darbā īsteno iniciatīvas 
sociālajā, veselības, mūžizglītības, 
kultūras un apkārtējās vides piln
veidošanas jomā;

• popularizē aktīvu dzīvesvei
du un saturīgu brīvā laika pavadī
šanu dažādām iedzīvotāju grupām;

• īsteno dzīvnieku aizsardzī
bas pasākumus;

• radoši īsteno iniciatīvas da
žādās kultūras jomās;

• sniedz nepieciešamos sociā
los pakalpojumus vietējās kopie

nas iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.

Programmā “Nāc un dari! Tu 
vari!” Borisa un Ināras Teterevu 
fonds piešķir finansējumu Latvijā 
reģistrētām organizācijām, ku
rām ir stabila un ilglaicīga sadar
bība ar vietējo pašvaldību un/vai 
valsts institūciju un/vai vietējiem 
uzņēmējiem un kuru darbības 
mērķis ir attīstīt daudzveidīgas 
iniciatīvas aktīvākai un veselīgā
kai dzīvei vietējā sabiedrībā. Mi
nimālā fonda piešķīruma (gran
ta) summa – Ls 500; maksimālā 
summa – Ls 5000. Vismaz 10 % 
no kopējā projekta finansējuma 
veido vietējās pašvaldības vai citu 
organizācijas sadarbības partneru 
līdzfinansējums.

Projekta ilgums – līdz 24 mē
nešiem.

Plašāka informācija par pro
grammas nolikumu pieejama 
http://www.teterevfond.org. 

Borisa un Ināras Teterevu fonds

Drošs internets 
un e-prasmes 
piejamas ikvienam
“Net-Safe Latvia” drošāka 
interneta centrs kopā ar 
partneriem vairāk nekā 
100 valstīs visā pasaulē  
5. februārī atzīmē Drošāka 
interneta dienu. Šī gada tēma – 
“Cieni sevi un citus internetā!”. 

Bērni daudz ātrāk atrod internetā 
aizraujošas lietas nekā pieaugu
šie, piemēram, spēles vai sarunas 
ar citiem bērniem visā pasaulē. 
Taču internetam ir arī savas tum
šās puses. Bērns var nonāk nepie
dienīgās tīmekļa vietās vai tādās, 
kurās tiek reklamēta vardarbība.

Arī Saulkrastu bibliotēkā 
bērniem tika dota iespēja vairāk 
uzzināt par to, ko drīkst un ko 
nedrīkst internetā par sevi raks
tīt, kā cienīt savus vienaudžus 
un pārējos gan virtuālajā pasaulē, 
gan reālajā dzīvē. Sākumā bērni 
vēroja video klipus par citu pie
redzi, vēlāk viņi dalījās pieredzē 
un sniedza labus ieteikumus arī 
saviem vienaudžiem.

Jau ceturto gadu Latvijā norisi
nās droša interneta mēnesis – feb
ruāris, bet martā viena ir Epras
mju nedēļa, kas ir visas sabiedrības 
informēšanas kampaņa. Šīs nedē
ļas mērķis ir sabiedrības informē
šana par eprasmju nozīmi. 

Šopavasar 18.–24. martā 
no ri sināsies jau tradicionālā 
 E-pras mju nedēļa, kurā plaši tiek 
popularizētas evides un  eprasmju 

apgūšanas un pielietošanas iespē
jas, kā arī eprasmju nozīme darbā, 
karjeras attīstībā un izaugsmē mūs
dienās. Šāda nedēļa ik gadu notiek 
visas Eiropas Savienības mērogā. 

Bibliotēkā ikvienam ir iespēja 
piekļūt internetam. Ievērojot, ka 
bibliotēka ir bezmaksas resurss, kur 
iespējams izmantot internetu, šī ir 
vieta, kuru var izmantot ikviens in
teresents, arī pensionāri, lai iepazī
tos ar jaunākajām ziņām, nomaksā
tu rēķinus, komunicētu ar epasta 
starpniecību, un eprasmju apgūša
na būtu viens no risinājumiem, kā 
atvieglot savu dzīvi. Šobrīd lielākais 
 eprasmju pielietojums ir elek
troniskajos norēķinos ar  ibankas 
starpniecību. Aicinām ikvienu droši 
apmeklēt bibliotēku, mēs, biblio
tēkas darbinieki, jums palīdzēsim 
apgūt interneta lietošanas iemaņas!

Ja vēl neesat Swedbank klients, 
uzzināsiet, kā par tādu kļūt un kā
das priekšrocības piedāvā Swed
bank internetbanka, aicinām at
nākt trešdien, 20.martā plkst.13.00 
uz Saulkrastu bibliotēku, kur ban
kas pārstāvis Jums pusotras stun
das laikā visu laipni pastāstīs.

Laura Kravčenko, 
Vizma Stūrmane
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Bibliotēkā jaunas grāmatas
Jaunas grāmatas Saulkrastu nova
da bibliotēka vienu vai divas rei
zes mēnesī iegādājas par pašvaldī
bas budžeta līdzekļiem – summa, 
kas ir iekļauta ikgadējā bibliotē
kas budžetā. 2013. gada budžetā 
grāmatām atvēlētā naudas sum
ma ir Ls 3500. 

FEBRUĀRĪ IEPIRKTĀS 
GRĀMATAS
Daiļliteratūra

1. I. Ziedonis, R. Ziedonis, 
“Leišmalīte”. Autori ir mēģinājuši 
šajā grāmatā aptvert neaptvera
mo – visu Lietuvas pierobežu. 

2. Ē. Kūlis, “Diena kā sievie
te”. Lasītāji varēs dzīvot līdzi rai
tajam stāstnieka sižetam, baudīt 
sulīgu valodu un asprātīgus dia
logus un aizdomāties par dzīves 
pamatvērtībām: vienkāršību, uz
ticību un godīgumu. 

3. L. Purs, “Krusts virs pils
kalna”. Tā ir kā vēsturiska liecība 
par Latvijas likteņiem un dzīves
veidu 13. gadsimtā. 

4. M. Pohodņeva, M. Pelsis, 
“Tumsas inversija”. Lata romāns. 

5. A. Čaks, “Mana paradīze”. 
Dzeja. 

6. M. Laukmane, “Balts”. 
Dzeja. “Sniegpārslas mirgo. Ne
zin, ka drīz būs jākūst. Dzīve ir 
mirklis”. 

7. H. Ozols, “Dzīve sākas”. 
Dzeja. 

8. M. Laukmane, “Durvis”. 
Dzeja

9. A. Silaroze, “Pļāvējs”. Dzeja. 
10. V. Rūja, “Rīgas puikas tiltu 

taisa”. Dzeja. 
11. A. Manfelde, “Dzimte

nīte”. “Kas tad ir “Dzimtenīte”? 
Mīļvārdiņš? Līdz pat niecībai un 
pīslim pamazināmā forma, var
būt spirtots, dvēseles sāpēm pare
dzēts dzēriens, vai tomēr – Dzim
tene, no vārda – dzimt, izaugt un 
palikt,” stāsta Andra Manfelde.

12. S. Vensko, “Vēstules nakts
sargam”. Dienasgrāmatas formā 
sarakstīts īsprozas darbs par in
divīdu savstarpējo attiecību bū
tiskām niansēm cilvēka dzīves 
dažādos dzīves posmos. 

13. H. Murakami, “1Q84”. Tri
loģijas 3. daļa. 

14. N. Robertsa, “Dzīvot vēl
reiz”. Gudrā meitene Elizabete 
dzīvo smalku, gudru ļaužu un at
tīstītu prātu pasaulē. Sešpadsmit 
gadu vecumā viņas IQ pārspēj la
bākās cerības...

15. Š. Linka, “Bez pēdām 
pazudusī”. Romāns ir vēl viens 
apliecinājums tam, ka rakstnie
cei piemīt neapšaubāms talants 
izprast, izpētīt un atklāt cilvēka 
dvēseles dzīļu visslepenākos stū
rīšus.

16. Džordžs R. R. Mārtins, 
“Zobenu vētra”. Romāna, “Troņu 
spēle” trešā turpinājuma pirmā 
daļa.

17. P. Ness, “Briesmoņcilvēki”. 
Haosa triloģijas noslēdzošā grā
mata.

18. D. Priede, “Krāsainas il
gas”. Ja tu kaut reizi mūžā esi iz
jutis nemieru, tiekšanos pēc kā 
neizsniedzama, bet tomēr tuva, 
sapņojis nomodā, smējies un rau
dājis reizē, ieskatījies sevī un atra
dis sevi ziedā, krāsās un smaržā, 
tad šīs pasaciņas ir tev. 

19. “Mārtiņš Freimanis. 50 
labākās dziesmas”. Krājumā ie
kļautas 50 zināmākās Mārtiņa 
Freimaņa dziesmas. Tās aptver 
visu Mārtiņa daiļradi, sākot no 
vidusskolas laikiem, līdz pat viņa 
pēdējai dziesmai. 

20.  Ē. Hānbergs, “Pirmā grēka 
līcis”. Kaut arī paplukušajā lauku 
nostūrī daudz cilvēku vairs nav 
palicis, no veciem ļaudīm jaunais 
pāris iznāk labu labais. 

21. A.  Grīnberga, “Sarunas 
sirds aizvējā”. Dzeja. 

22. S. Larka, “Kivi aicinājums”. 
Lielās Jaunzēlandes dzimtas sāgas 
trešā grāmata.

23. M. Zīle, “Vientuļo spīganu 
dārzs”. Romāns. 

24. L. Nemiera, “Lidojums”. 
Arī savā ceturtajā prozas grāmatā 
jaunā rakstniece Linda Nemiera 
ir palikusi uzticīga iztēles uzbur
tajai fantāzijas pasaulei. 

25. E. L. Džeimsa, “Brīvība 
piecdesmit nokrāsās”, “Tumsas 
piecdesmit nokrāsās”. “Greja piec
desmit nokrāsu” triloģijas 2.  un 
3. daļa.

Literatūra bērniem, 
pusaudžiem, jauniešiem

1. L. M. Montgomerija, “Emī
lija no “Jaunā mēness””. Drīz vien 
pēc tēva nāves Emīlija nonāk “Jau
najā mēnesī” – radinieku mājās 
pie tantes Elizabetes. Tante nav 
vis kaut kāda laipnā feja – viņa ir 
stingra un principiāla, un, šķiet, 
nekas neliks atmaigt viņas cietajai 
sirdij. Ar pateicību pieņemot tan
tes rūpes, Emīlija savukārt mācās 
būt drosmīga un lepna.

2. Ē. Kestners, “35. maijs”. Ir 
pārsteidzošākā un fantāzijām vi
sbagātākā grāmata! Pirmo reizi 
latviešu valodā!

3. R. R. Rasela, “Nikijas die
nasgrāmata”. Jūs droši vien labi 
pazīstat sestklasnieku Gregu, 
kurš raksta un zīmē savas dienas
grāmatas. (Latviešu jaunajiem la
sītājiem jau pieejamas sešas Džefa 
Kinnija, “Grega dienasgrāmatas”.) 
Nu arī meitenes sagaidījušas savu 
“Grega” grāmatu – tā ir Reičelas 
Renē Raselas “Nikijas dienasgrā
mata”!

4. A. Šteinhēfs, “Riko, Oskars 
un dziļākās ēnas”. Kas tik nevar 
notikt nedēļas laikā un kādi tik 
notikumi nevar izvērsties, kad 
Riko kādu dienu uz ielas atrod 
makaronu!

5. A. Lindgrēne, I. Vanga 
Nīmane, “Pepija. Pepija apme
tas uz dzīvi un citi komiksi”. 
Komiksi par Pepiju patiks gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
Turklāt viss teksts ir rakstīts ar 
drukātiem burtiem, tāpēc viegli 
saprotams arī visjaunākajiem la
sītājiem.

6. “Latviešu tautas dzīvnieku 
pasakas”. Tur lapsa kalpo par pīļu 
gani, vilks mācās taisīt ragaviņas, 
zaķis biedē vardes utt. 

7. I. Zandere, “Sapnis par 
Ziemassvētkiem”. Dzeja. Sapnis 
sākas kūtiņā, kur liecinieki un 
vēstītāji ir lopi. Komplektā ir arī 
CD.

8. R. Mīda, “Vampīru aka
dēmija. 3. Ēnu pieskāriens”. 
Vampīru akadēmijas audzēk
ņiem ne brīdi nav garlaicīgi – 
Rozei un viņas klasesbiedriem 
jāsastopas ar jauniem pārbaudī
jumiem.

9. J. Zvirgzdiņš, “Kad muze
jā iespīd Mēness jeb Tobiass un 
draugi sargā Rīgas vēsturi”. 

10. L. Vilka, “Dana un Medal
jons”. Par noslēpumaino pazemes 
valstību un tās iemītniekiem. 

Nozaru literatūra
1. I. Ījabs, “Pilsoniskā sabied

rība. Epizodes politiskās domas 
vēsturē”. Pilsoniskā sabiedrība ir 
ne tikai politiskajās cīņās bieži 
izmantots sauklis, bet vispirms – 
Eiropas politiskās domas pamat
jēdziens, kas apraksta indivīda un 
varas attiecības. 

2. V. Ruduša, “Emocionālā 
vardarbība”. Sērija “Pedagoģiskā 
bibliotēka”. 

3. A. Karrs, “Kā viegli kon
trolēt alkohola lietošanu”. Autors 
piedāvā pārsteidzoši jaunu skatī
jumu uz to, kāpēc mēs lietojam 
alkoholu un kā izbēgt no “alkoho
la slazda”. 

Aicinām pievienoties 
vairāk nekā 7000 pilsētām 152 valstīs, 
svinot Zemes stundu 2013
Saulkrastu novada dome 
aicina iedzīvotājus iesaistīties 
akcijā “Zemes stunda”, kas 
norisināsies 23. martā plkst. 
20.30. Aicinām uz vienu 
stundu izslēgt apgaismojumu, 
lai simboliski pievērstu 
uzmanību klimata pārmaiņām.

23. martā, Zemes stundas laikā, 
tiks izslēgts Saulkrastu novada do
mes ārējais apgaismojums. Arī ie
dzīvotāji tiek aicināti samazināt vai 
izslēgt apgaismojumu dzīvojamā 
zonā, izslēgt tādas elektroierīces, 
kā, piemēram, dators un televizors, 
censties Zemes stundas laikā nevā
rīt ūdeni ar elektriskajām kannām, 
nelietot veļas mazgājamo un trau
ku mazgājamo mašīnu. 

Šobrīd akcijā Zemes stunda 
oficiāli dalību ir apstiprinājuši 

vairāki desmiti Latvijas pilsētu 
un novadu, tostarp Saulkrastu 
novads. Zemes stunda ir daudz 
vairāk nekā simboliska rīcība, vie
nu stundu izslēdzot ēku vai ob
jektu ārējo apgaismojumu. Tas ir 
aicinājums mainīt rīcību un sākt 
iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas 
un resursu taupīšanu un veidotu 
videi draudzīgāku dzīvi ikdienā.

Zemes stunda ir lielākais kli
mata tēmai veltītais pasākums, 
kāds jebkad noticis. 2007. gadā 
Zemes stunda aizsākās kā vienas 
pilsētas – Sidnejas – iniciatīva. 
Slavenajā Austrālijas pilsētā akcijā 
piedalījās 2,2 miljoni mājsaimnie
cību un uzņēmumu. Tās laikā mil
joniem cilvēku visapkārt pasaulei 
vienojās, izslēdzot apgaismojumu 
uz vienu stundu, lai pieprasītu 
izlēmīgu rīcību klimata problē

mu risināšanai. 2012. gadā Zemes 
stunda notika 152 valstīs vairāk 
nekā 7001 pilsētā visā pasaulē. 
Zemes stunda turpināja iesākto 
60+/ būt vairāk nekā viena stun
da. Cilvēki, uzņēmumi un orga
nizācijas iesaistījās kampaņā “Es 
izdarīšu, ja tu izdarīsi” (I Will If You 
Will), pieņemot jaunus izaicināju
mus vides stāvokļa uzlabošanai. 
Latvijā akcijā piedalījās 38 pašval
dības, ļoti daudzi uzņēmumi un 
organizācijas. Zemes stunda no
tiek katru gadu, šogad – 23. martā 
plkst. 20.30. Tāpat kā Jaunais gads, 
Zemes stunda virzīsies no vienas 
laika zonas uz nākamo. 

Ikviens var sekot līdzi jaunai 
globālai iniciatīvai “City Challan-
ge”, kur jau šogad piedalās vairāk 
nekā 60 pasaules pilsētas: http://
www.earthhour.org/citychallenge. 
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Jauno karatistu 
veiksmīgais starts
Latvijas Karatē asociācija (LKA) 
piedalījās tikko notikušajās starp
tautiskajās sacensībās Lietu
vā. 23.  februārī Paņevežā notika 
“19. Baltic States Karate Clubs Sho-
tokan Championship”. Sacensības 
organizēja Lietuvas Šotokan karatē 
federācija, kura ir arī Pasaules Ka
ratē konfederācijas (WKC) biedrs. 
Tāpēc arī čempionāts notika pēc 
WKC nolikuma un noteikumiem.

Turnīrā piedalījās sportisti 
no Lietuvas, Latvijas, Krievijas, 
Baltkrievijas un Polijas. Kopumā 
no šīm piecām valstīm, lai pie
dalītos sacensībās, bija ieradušies 
aptuveni 500  dalībnieku. Spor
tisti cīnījās uz pieciem tatami, 
čempionāts norisinājās divās tra
dicionālās šāda ranga sacensību 
disciplīnās – kumite un kata.

No Saulkrastiem sacensībās 
piedalījās trīs sportisti. Saulkras
tietis Roberts Ābelītis kategorijā 
10–11 gadi – 40 kg kumite izcīnīja 
pirmo vietu un ieguva zelta me
daļu un kausu. Labi sevi parādīja 
Valters Jenerts un Krista Brigita 
Čerpakovska.

Patlaban jaunie karatisti ga
tavojas Baltijas Austrumu cīņu 
olimpiādei, kura norisināsies no 
16. līdz 17. martam.

Kaspars Riekstiņš

Uzvaras un medaļas kamaniņu sportā
Februāra sākumā norisinājās 
kārtējā Latvijas Jaunatnes 
ziemas olimpiāde (LJZO) 
kamaniņu sportā. 

Šogad Siguldas kamaniņu un bob
sleja trase bija pulcējusi vairāk nekā 
50 jauno censoņu, kuru rezultāti 
tika vērtēti trijās vecuma grupās 
meiteņu un zēnu konkurencē. Da
lībnieku skaits būtu krietni lielāks, 
ja vien gripas vīruss nebūtu ieviesis 
savas korekcijas. Turklāt krietns 
pulciņš MSĢ audzēkņu devās uz 
noslēdzošajiem Pasaules kausa 
posmiem jauniešiem Oberhofā, 
Īglsā un Vinterbergā.

LJZO kamaniņu sportā star
tēja 11 jaunie Saulkrastu sportisti, 
Aivas Aparjodes audzēkņi.

A grupā 95.–97. g. dz. zēniem, 
cīnoties ar vairākiem potenciāla
jiem Olimpisko medaļu preten
dentiem, sīvā cīņā četru brau
cienu summā sudraba godalgu 
izcīnīja Gunārs Bergs (MSĢ).

B grupā 98.–99. g. dz. zēniem 
piedalījās uzreiz četri Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņi, no kuriem 
vislabāk veicās Edgaram Karnī
tim, kurš tika pie Olimpiskā sud
raba, tikai par mata tiesu atpa
liekot no zelta medaļas ieguvēja 
uzrādītā rezultāta. Labi veicot 
3. un 4. braucienu, bronzu burtis
ki izrāva Uldis Upītis. Demons
trējot olimpisko garu, cīnījās, 
taču šoreiz pie medaļām netika 
vēl divi saulkrastieši Rolands Ķē
niņš un Ričards Āre.

B grupā 98.–99. g. dz. meite
nēm norisinājās interesanta cīņa 
uzreiz starp trim klasesbiedre
nēm. Rezultāti mainījās un intri
ga saglabājās līdz pat noslēdzošā 
sacensību brauciena beigām. 
Sīvā cīņā pēc pirmās dienas, at
rodoties trešajā vietā, tomēr otro 

vietu spēja izcīnīt Kate Keita Fā
renhorste, apsteidzot savu kla
sesbiedreni Elīnu Žurzdiņu, kurai 
3.  braucienā mazliet nepaveicās 
vienā no viltīgajām trases virāžām 
un nācās samierināties ar bronzu. 
Veicot četrus labus braucienus, 
pavisam nedaudz līdz pjedestā
lam pietrūka trešajai klasesbied
renei Lindai Čemmei, kurai jāsa
mierinās ar ceturto vietu.

C grupā 2000. g.  dz. un jau
nākām meitenēm, neatstājot 
nekādas cerības konkurentēm 
un apsteidzot tuvāko sekotāju 
gandrīz par 10  sekundēm, četru 
braucienu summā zelta medaļu 
izcīnīja viena no mūsu talantīgā
kajām jaunajām sportistēm Anda 
Upīte. Labu pieredzi ieguva jau
nākā sacensību dalībniece Emīlija 
Skrastiņa. Sacensību garšu sajust 
centās arī Aleks Mišins C grupā 
zēniem.

Rezultātā uz Saulkrastiem at
ceļoja sešas (viena zelta, trīs sud
raba un divas bronzas) medaļas.

Noslēdzoties LJZO, ceļu uz 
Īglsas trasi Austrijā varēja sākt 
septiņi jaunie Latvijas kamaniņ
braucēji, kuru vidū bija arī divi 
mūsējie  – Anda Upīte un Edgars 
Karnītis. Tur 13.–17. februārī nori
sinājās Pasaules jauniešu izaicinā
juma kausa sacensības kamaniņu 
sportā, kurās piedalījās 104 jaunie
ši trijās meiteņu un zēnu grupās 
(15–20 dalībnieki katrā grupā) no 
astoņām valstīm  – Vācijas, Aus
trijas, Itālijas, Čehijas, Slovākijas, 
Slovēnijas, Lihtenšteinas un Lat
vijas.

Ļoti patīkami otro reizi pēdē
jo nedēļu laikā pārsteidza Anda 
Upīte, kura mājup varēja doties ar 
sacensību uzvarētājas kausu, izcī
not to spēcīgajā konkurencē mei
tenēm B grupā. Ne mazāk patīka

ma ir Edgara Karnīša iegūtā trešā 
vieta, ar kuru viņš apliecināja, ka 
ir labākais no latviešiem B grupā 
jauniešiem, kompensējot savu 
startu LJZO ar kuru viņš ne visai 
bija apmierināts. Vēl no latvie
šiem trešo vietu ieguva Roberts 
Millers (Rīga) A grupā zēniem. 
Pārējie Latvijas pārstāvji palika 
aiz goda pjedestāla.

Vēl trīs Saulkrastu novada 
pārstāvji jau trešo nedēļu cīnās 
Eiropas trasēs, piedaloties Pa
saules kausa noslēdzošajos pos
mos,  – trenere Aiva Aparjode, 
kā arī sportisti Kendija Aparjode 
(1996. dz. g.) un Kristers Aparjods 
(1998. dz. g.) pārstāv Latvijas jau
niešu izlasi (95. g. dz. un jaunāki 
dalībnieki). 

Oberhofā, par spīti treneres 
bažām, Kristers un Kendija ne
pieviļ, attiecīgi 17. un 8. vieta, un 
ugunskristības izturētas.

Īglsa  jaunieši jau jutās dro
šāk, un viss ir kārtībā  – Kristers 
12.  un Kendija jau 5.  vietā. Vin
terbergā Kristers 10. un Kendija 
8. vietā. Kendijas grupā piedalījās 
23–30 sportistes katrā PK posmā 
un Kristera grupā 29–45 sportisti 
katrā PK posmā.

Marta sākumā Siguldā notika 
Latvijas jaunatnes meistarsacīks
tes. Dažādās vecuma grupās pie
dalījās 12 Saulkrastu sportisti. Pā
rējos diemžēl bija pieveicis vīruss. 
Saulkrasti kopumā izcīnīja piecas 
medaļas: Kristers Aparjods  – 
1.  vieta jauniešu A grupā, Edgars 
Karnītis – 1. vieta jauniešu B gru
pā, Anda Upīte – 1. vieta jauniešu 
C grupā, Elīna Žurzdiņa – 2. vieta 
jauniešu B grupā, Rolands Ķē
niņs – 3. vieta jauniešu C grupā.

Jaunietēm B grupā Kate Kei
ta Farenhorste izcīnija 2.  vietu, 
taču sacensību spraigajā gaisotnē 

Keita aizmirsa nosvērties, tāpēc 
diskvalificēta. Tiesneši bija ne
pielūdzami.

Uldis Upītis izcīnīja 4.  vietu 
jauniešiem B grupā, un Gunārs 
Bergs izcīnīja 4. vietu jauniešu A 
grupā. Sacensībās piedalījās Ma
reks Upīte, Alekss Mišins, Laima 
Ose un Emīlija Skrastiņa  – viņi 
par medaļām cīnīsies nākamajā 
sezonā, jo šogad tikai sāka savas 
sportistu gaitas. Kopumā sacen
sībās piedalījās 50  sportisti no 
dažādiem Latvijas novadiem. Šīs 
bija noslēdzošās sacīkstes jauna
jiem sportistiem šajā sezonā.

9.  martā Siguldā kopā ar 
skeletonistiem un bobslejistiem 
Latvijas čempionātu aizvadīs arī 
Labākie kamaniņu braucēji. Ju
nioru konkurencē piedalīsies ari 
Kendija Aparjode. 

Dainis Aparjods 

Saulkrastu slēpojuma rezultāti
Šogad tradicionālais Saulkrastu 
slēpojums notika ideālos laika 
apstākļos, un nobaudīt veselīgu at
pūtu skaistajā kāpu trasē bija iera
dušies gandrīz 100 slēpošanas en
tuziastu. Konkurence bija spēcīga, 
un tikai diviem saulkrastiešiem  – 
Uldim Upītim un Iritai Puķītei  – 
izdevās kāpt uz improvizētā goda 
pjedestāla augstākā pakāpiena. Ko
pumā 98 sportisti cīnījās 11 grupās. 
Vislielākā piekrišana bija V21 un 
Open grupām 13 kilometru distan
cē. Pārējo grupu dalībnieki slēpoja 
6 km, paši jaunākie sacentās aptu
veni kilometru garā distancē.

V10. Rolands Arnis (Rīga) 
02:56; Toms Mazītis (slēpošanas 
klubs “A2”) 03:48; Linards Ans
poks (slēpošanas klubs “A2”) 05:03. 

V14. Viesturs Veits slēpošanas 
klubs “A2” () 20:31; Oskars Veits 
(slēpošanas klubs “A2”) 24:21; 
Kristaps Bruners (slēpošanas 
klubs “A2”) 24:55; 

V16. Uldis Upītis (Saulkrasti) 
19:20; Edgars Indrāns (Carnikava) 
20:30; Māris Alups (Saulkrasti) 
25:38. 

V21. Andris Kivlenieks (Ogre) 
41:21; Jānis Peilāns (Saulkrasti) 

43:21; Emīls Ūdris (Carnikava) 
45:51; 

V45. Edmunds Zvaigzne 19:44; 
Jānis Bērziņš (Saulkrasti) 21:20; 
Valts Rutkis (Saulkrasti) 23:41.

OPEN. Andris Kivlenieks 
(Ogre) 52:15; Renarts Andersons 
(Vecdaugava) 53:26; Oskars Gilu
cis (Vecdaugava) 53:59. 

S.10. Sindija Turauska (slēpo
šanas klubs “A2”)03:51; Anna Vī
tola (slēpošanas klubs “A2”) 04:43; 
Amēlija Tobe (slēpošanas klubs 
“A2”) 06:05.

S14. Kristīne Brunere (slē
pošanas klubs “A2”) 31:15; Nora 
Ķigure (Saulkrasti) 39:09; Urzu

la Amanita Jargane (slēpošanas 
klubs “A2”) 43:48. 

S16. Madara Zaķe (Cēsis) 21:22; 
Zelma Lapiņa (Carnikava) 26:35; 
Elizabete Blūmentāle (Rīga) 26:36. 

S21. Irita Puķīte (Saulkrasti) 
24:05; Laura Leiboma (Ādaži) 25:06; 
Madara Aldiņa (Saulkrasti) 27:08.

S40. Signe Turauska (slēpoša
nas klubs “A2”) 21:39; Liena Gulbe 
(Rīga) 24:04; Kristīne Birzniece–
Bērziņa (Saulkrasti) 24:35.

Pilnu rezultātu sarakstu var 
apskatīt www.saulkrasti.lv rezul
tātu sadaļā.

Signe Sinkeviča

Jaunie kamaniņu braucēji ar treneriem. Foto no domes arhīva

Roberts Ābelītis un viņa treneris 
Kapars Riekstiņš. Foto no domes 
arhīva

Nobaudīt veselīgu atpūtu skaistajā kāpu trasē bija ieradušies gandrīz 
100 slēpošanas entuziastu. Foto: Signe Sinkeviča
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Saulkrastu novada domes 27. februāra sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma no
dokli par 41 nekustamo īpašumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Ķempji” zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80330040119, Bātciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes īpašumu maiņas 
līguma noslēgšanu
1. Noslēgt zemes īpašumu mai
ņas līgumu ar A. I. par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Kras
ta iela 16A, Saulkrasti, Saulkras
tu nov., kad. apz. 8013 004 0183, 
daļas 819 m2 platībā maiņu ar A. 
I. zemes īpašuma Krasta iela 33, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kad. 
apz. 8013 004 0163, daļu 819 m2 
platībā.

Par zemes vienības 
sadalīšanu, apvienošanu 
adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu Kāpu iela 1, Saulkras
ti, Saulkrastu nov., kad. apz. 
80130030920, atbilstoši SIA “Lat
vijas Valsts Mērnieks zemes gaba
la sadales skicei.
2. Pievienot zemes gabalu “liters 
A”, platība 217 m2, zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80130030975, veidojot jaunu īpa
šumu, nosakot zemei un ēkām 
adresi Kāpu iela 1B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes lietoša
nas mērķis – individuālo dzīvoja
mo māju apbūve, kods – 0601. 
3. Pievienot zemes gabalu “liters 

B”, platība 320 m2, zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80130030923, veidojot jaunu īpa
šumu, nosakot zemei un ēkām 
adresi Kāpu iela 3, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes lietoša
nas mērķis – individuālo dzīvoja
mo māju apbūve, kods – 0601. 
4. Likvidēt adresi Kāpu iela 1, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
1. Mainīt nekustamā īpašuma 
Vītiņu iela 4, Saulkrasti, 2. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8013 005 0195, platība 2257 m2, 
lietošanas mērķi 
no “ individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”, 
uz “ zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba, kods 0101”.

Par ceļa servitūta 
noteikšanu pašvaldības 
zemes īpašumam Dārza iela 
10, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads 
1. Noteikt Saulkrastu pašvaldī
bas zemes īpašuma Dārza iela 10, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8013 004 0226, 4,5 m 
platu ceļa servitūtu par labu īpa
šumam Dārza iela 6C, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kad. apz. 8013 
004 0232. 
2. Noslēgt līgumu ar S.Z. par ceļa 
servitūta nodibināšanu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25 % 8 per
sonām un 50 % apmērā trim per
sonām.

Par sadarbības līguma 
noslēgšanu ar Latvijas 
Republikas Zemessardzi 

un Saulkrastu novada 
pašvaldības Civilās 
aizsardzības komisijas 
sastāva papildināšanu
1. Apstiprināt sadarbības līguma 
projektu par sabiedriskās kārtī
bas un drošības nodrošināšanu 
Saulkrastu novadā. 
2. Noslēgt ar Latvijas Republikas 
Zemessardzi sadarbības līgumu.
3. Sadarbības līguma izpildi 
nodrošināt Saulkrastu novada 
pašvaldības Civilās aizsardzības 
komisijas loceklim Andrejam Ar
nim.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības Civilās aizsardzības 
komisijas locekļa amatā LR Ze
messardzes 19.nodrošinājuma 
bataljona Eskorta un patruļu ro
tas komandieri virsleitnanti Ingu 
Stivriņu ar 1.03.2013.
5. Lēmumu nosūtīt LR Zemes
sardzes 3. Zemessardzes novada 
19. nodrošinājuma bataljonam.
6. Informēt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
par sadarbības līguma noslēgša
nu.

Par grozījumiem 2012. gada 
28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 
“Saistošie noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža 
Saulkrastu novadā”
1. Apstiprināt saistošos noteiku
mus “Grozījumi 2012. gada 28. 
novembra saistošajos noteiku
mos Nr. 20 “Saistošie noteiku
mi par koku ciršanu ārpus meža 
Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos saistošos no
teikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijai atzinuma snieg
šanai.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 

zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā konkursā 
valsts atbalsta pasākumam ziv
saimniecības attīstībai no Zivju 
fonda ar projektu “Zivju resur
su pavairošana un atražošana 
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 
2013. gadā” par kopējo summu Ls 
5095,76.
2. Pieteikt dalību Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā konkursā 
valsts atbalsta pasākumam ziv
saimniecības attīstībai no Zivju 
fonda ar projektu “Dabisko dzī
votņu kvalitātes uzlabošana Pē
terupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā” par kopējo summu Ls 
4356.

Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam 
“Koškuļi”, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā
1. Uzsākt detālplānojuma izs
trādi zemes gabalam “Koškuļi”, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā (kad. apz. 8033 004 0162). 
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Būvvaldes 
vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosi
nātāju, nekustamā īpašuma “Koš
kuļi” īpašnieku Aleksandru Hortu 
divu nedēļu laikā no lēmuma spē
kā stāšanās dienas 

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen
sāciju L. B. Ls 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņas 
dēls M. Ļ. apmeklē bērnu attīstī
bas centru “Pūces skola”, reģ. nr. 
40103489806.
2. Noslēgt ar L. B. līgumu par 

pašvaldības kompensācijas iz
maksas kārtību. 

Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un 
noslēgšanu ar Carnikavas 
novada domi
1. Apstiprināt sadarbības līgumu 
ar Carnikavas novada domi par 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas darbības nodro
šināšanu Carnikavā, Carnikavas 
novadā, 2013. gadā.
2. Noslēgt ar Carnikavas domi 
sadarbības līgumu līdz 31.12.2013. 
3. Informēt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
par sadarbības līguma noslēgša
nu.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu piemiņas 
vietas izveidošanai
1. Atbalstīt labiekārtojuma pro
jektu “Somu lidotāju piemiņas 
vieta”, “Lielžvīguļi”, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, ze
mes kad. apz. 8033 004 0030 un 
piešķirt līdzfinansējumu tā rea
lizācijai 2013. gada budžetā Ls 
2700 (divi tūkstoši septiņi simti 
lati 00 santīmi) apjomā no lī
dzekļiem neparedzētajiem gadī
jumiem.
2. Atcelt 27.12.2012. domes sēdes 
lēmumu Nr. 17, § 41 “Par līdzfi
nansējuma piešķiršanu piemiņas 
vietas izveidošanai”.
3. Finansistam G. Vīgantam ie
kļaut piešķirto finansējumu 2013. 
gada budžeta grozījumos.

Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 27. martā, plkst. 
15, Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “Domes lēmumi”.

Domes 20. februāra 
ārkārtas sēdes lēmumi 
Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 
zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātājā konkursā 
valsts atbalsta pasākumam ziv
saimniecības attīstībai no Zivju 
fonda ar projektu “Sabiedrības 
informēšanas pasākumi par zivju 
resursiem Vidzemes piekrastē un 
iekšējos ūdeņos” par kopējo sum
mu Ls 7000.

Par dalību nekustamā 
īpašuma izsolē 
1. Pašvaldības funkciju realizāci
jai iegādāties maksātnespējīgās 
SIA “Zvejnieks” piederošo ēku 
īpašumu – sporta zāli, kad. apz. 
8033 0010734 001, tribīnes, kad. 
apz. 80330010734 002, un sadales 
ēku, kad. apz. 8033000734 003, 
kas atrodas uz Saulkrastu pašval
dības zemes īpašuma Bērzu aleja 

7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads.
2. Pilnvarot domes priekšsēdētā
ju Ervīnu Grāvīti piedalīties ēku 
īpašuma izsolē, kas notiks 2013. 
gada 28. februārī.

Par piedalīšanos nekustamā īpa
šuma izsolē
1. Pašvaldības funkciju realizā
cijai – administratīvās teritorijas 
labiekārtošanai, iegādāties ne
kustamo īpašumu Alfrēda Kalni
ņa iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kad. apz. 80130020108, 
platība 1762 m2. 
2. Pilnvarot domes priekšsēdē
tāju Ervīnu Grāvīti piedalīties 
nekustamā īpašuma Alfrēda Kal
niņa iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kad. apz. 80130020108, 
izsolē, kas notiks 2013. gada 26. 
februārī.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastieši Uldis Upītis 
un Jānis Peilāns ar labiem 
panākumiem startējuši ziemas 
orientēšanās sacensībās 
janvārī un februārī 
Madonā un Igaunijā. 

Igaunijas čempionātā Uldis Upī
tis V18 grupā izcīnīja 2. vietu un 
bija labākais no Latvijas spor
tistiem, savukārt Jānis Peilāns 
V21 grupā ieguva 6. vietu sprinta 
stafetē. Abi ziemas orientieristi ir 
Latvijas izlases dalībnieki un 12.–
17. februārī piedalīsies Eiropas 
ziemas orientēšanās čempionātā, 
kurš šogad norisināsies Gaiziņ
kalna apkārtnē.

Volejbolā jaunietēm 1. vieta Pierīgā
Janvāra beigās Mārupes vidus
skolā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles volejbolā A grupas 
jaunietēm. Mūsu skolas volejbo
listes pārliecinoši izcīnīja 1.  vie

tu, uzvarot Mārupes, Ropažu, 
Mālpils vidusskolas komandas 
un Siguldas Valsts ģimnāzijas ko
mandu. 

Komandā A. Eglīte, K. B. Čer

pakovska, E. Kalniņa, M. Urdziņa, 
A. Lece, E. Paeglīte. 

Dzidra Dulpiņa, Zvejniekciema 
vidusskolas sporta trenere

Uldis Upītis Igaunijas čempionātā bija labākais no Latvijas sportistiem.
Foto no domes arhīva 

Ziemas orientieristiem labi rezultāti 
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Februārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Anastasija Rižuka,
Alma Ģērmane,
Elizabete Ceriņa,
Daniela Eizaka,
Rodrigo Šķesters.
Sveicam jaundzimušos un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Valentīnu Terešenkovu,
Aleksandru Šavkuņenko,
Neldu Rezgali,
Augustu Kozlovski,
Liudmilu Novozheninu,
Dainu Janovu,
Imantu Āboliņu,
Elvīru Zaščinsku,
Rimmu Vučetiču,
Ivanu Vinogradovu,
Arvīdu Tirzmali,
Guntu Sveci,
Annu Priedīti,
Jāni Matveku,
Ziedoni Lapiņu,
Jāzepu Geriņu,
Mārīti Bērziņu,
Levu Bakradzi,
Jāni Zariņu,
Robertu Spundi,
Drosmu Rušu,
Gundaru Putniņu,
Maiju ŠleseriMalēju,
Pēteri Rubeni,
Margaritu Plataci,
Voldemāru Pavāru,
Ivaru Grāvīti,
Dagmaru Agejevu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Normunds Rutkis
23.03.1961.–30.01.2013.

Bruno Tībergs
25.07.1940.–1.02.2013.

Leontīne Zuzanna Pušķis
26.10.1919.–2.02.2013.

Velta Luntberga
16.10.1928.–6.02.2013.

Velta Jurkeviča
8.10.1939.–10.02.2013.

9. martā 12.00 kultūras nama 
“Zvejniekciems” mazajā zālē tik
šanās ar Ināru Pečaku un viņas 
pirmās zīda gleznojumu perso
nālizstādes “Kad mēs satikā-
mies  – es, krāsa un zīds” atklā
šana. 
I. Pečaka ar zīda gleznojumiem 
aizraujas jau vairākus gadus, un 
šogad viņa nolēmusi savus dar
bus parādīt arī citiem. Viņa pati 
par izstādes tapšanu saka: “Roka 
notrīs, uz auduma nokrīt krāsas 
pilīte. Viens īss mirklis, tā iz
plūst, aizskrien uz visām pusēm 
brīva, netverama, nesavācama. 
Vēderā sāk tauriņi dejot  – pa
kļaušu, iegrožošu, sakārtošu toni 
pa tonim. Vai izdevās? Es patie
sībā esmu lauku sieva no “matu 
galiņiem līdz papēžiem”, es mīlu 
savu māju, ģimeni, savus mazdē
lus, tikai reizēm es uzdrīkstos tā 
mazliet pabēgt no visa un visiem, 
būt ar sevi un krāsām. Krāsās un 
dziesmā skan dzīve, man tikai vēl 
jāskatās, jāklausās un jāmācās.” 

9. martā 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” jaunā latviešu 
spēlfilma “Sapņu komanda”. 
“Sapņu komanda” ir patriotisks 
veiksmes stāsts par Latvijas bas
ketbolu 20.  gs. 30.  gados, kad 
Šveicē notika pirmās Eiropas 
meistarsacīkstēm basketbolā. 
Proti, 1934. gada rudenī Latvijas 
Basketbola savienība saņēma uz
aicinājuma vēstuli no Starptau
tiskās basketbola savienības uz 
1.  Eiropas meistarsacīkstēm bas
ketbolā. Latvijas komandu šīm 
nozīmīgajām sacensībām uzdeva 
sagatavot Valdemāram Bauma
nim, sporta un jo sevišķi basket
bola spēles entuziastam, kurš ide
jas vārdā bija ar mieru strādāt arī 
bez atalgojuma. Viņš izdarīja ne
iespējamo – Latvijas valstsvienībā 
apvienoja mūžīgos pretiniekus, 
dažādu sporta biedrību komandu 
spēlētājus, sportistu sagatavoša
nai pieaicināja talkā vieglatlētikas 
treneri, bet pirms spēlēm pamatī
gi izpētīja pretinieku taktiku. 
Baumaņa mērķis bija uzvara, pār
varot jebkādas grūtības, arī finan
siālās, jo braucienam nepiecie
šamos līdzekļus valdība atvēlēja 
pēdējā brīdī un arī tad tikai daļu 
no nepieciešamās naudas. Taču, 
neņemot vērā finansiālās grūtī
bas un valsts ierēdņu pretestību, 
Baumanis  panāca savu – līdz tam 
pasaules basketbolā maz pazīsta
mā Latvija kļuva par pirmo Eiro
pas čempioni! 
 
16. martā 18.00 Saulkrastu do
mes zālē Latviešu leģionāru atce

rei veltīts svinīgs sarīkojums, pēc 
sarīkojuma gājiens uz Saulkrastu 
kapiem un ziedu nolikšana latvie
šu karavīru piemiņai. 

25. martā 16.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā – 
atceres mirklis pie svētakmens 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas dārzā. 

30. martā 16.00 k/n “Zvej
niekciems” Jāņa Norda spēlfilma 
“Mammu, es tevi mīlu”. Ieejas 
maksa  – Ls  2, pensionāriem un 
skolēniem 1 Ls. 
J.  Norda spēlfilma “Mammu, es 
tevi mīlu” prestižajā kino festivā
lā “Berlinale” sadaļā “Generation-
KPluss” saņēma Starptautiskās 
žūrijas balvu un 7500 eiro nau
das balvu. Šī ir pirmā reize, kad 
pilnmetrāžas spēlfilma no Latvi
jas saņem apbalvojumu Berlīnes 
kino festivālā. Nozīmīgo balvu 
klātienē saņemt devās filmas re
žisors Jānis Nords un producente 
Alise Ģelze. Filma festivāla laikā 
tika izrādīta trīs reizes, atsaucība 
no kino profesionāļu un skatītāju 
puses bija liela. 
“Berlīnes kinofestivālā pārlieci
nājāmies, ka filma spēj vienlīdz 
labi aizraut gan pieaugušos, gan 
bērnus. Spriedzes momentos zālē 
valdīja klusums, bet komiskie brī
ži raisīja smieklus. Bija patīkami 
redzēt, ka filmas tēma ir univer
sāla,” tā filmas producente Alise 
Ģelze.
Festivāls uz pirmizrādi bija oficiā
li uzaicinājis filmas radošo gru
pu – režisoru Jāni Nordu, galveno 
lomu atveidotājus  – Kristoferu 
Konovalovu (Raimonds) un Vitu 
Vārpiņu (Mamma), kā arī filmas 
producenti  – Alisi Ģelzi. Abiem 
aktieriem šī bija pirmā filmēšanās 
pieredze pilnmetrāžas spēlfilmā 
un pirmā pieredze dalībai starp
tautiskā kinofestivālā. Šobrīd 
filmai ir pievērsta pastiprināta 
starptautisko kino festivālu uz
manība un filmas dalība ir ap
stiprināta jau vairākos nozīmīgos 
kino festivālos ASV. 
“Mammu, es tevi mīlu” ir dina
misks attiecību trilleris par trīs
padsmitgadīgu Rīgas skolnieku 
Raimondu un viņa māti. Kāda 
šķietami nenozīmīga piezīme 
skolā iesāk piedzīvojumiem ba
gātu nedēļu Raimonda dzīvē. Rai
monds aizbēg no mājām, iekuļas 
apšaubāmā afērā ar lokālo prosti
tūtu, nonāk policijas redzes lokā 
un visbeidzot atrisina samilzušo 
konfliktu gan ar mammu, gan 
savu labāko draugu. 
Galveno varoni Raimondu filmā 

atveido Kristofers Konovalovs no 
Cēsīm, savukārt viņa mammas 
lomā iejutusies aktrise Vita Vār
piņa. Tāpat filmā piedalās aktrise 
Indra Briķe, Baiba Neja, Matīss 
Livčāns, Alvis Birkovs un Edgars 
Samītis. Vairākas svarīgas epizo
diskas lomas filmā atveido savas 
profesijas patiesi pārstāvji  – po
licisti, ārsti, skolotāji, orķestra 
dalībnieki, kā arī 6. vidusskolas 
direktors un diriģents Haralds 
Bārzdiņš. 
Filmas veidošanā ir iesaistīti vai
rāki starptautiski atzīti profesio
nāļi  – operators Tobias Datum 
(spēlfilmas “Terri, Smashed”) un 
montāžas režisore Tamara Meem 
(spēlfilma “Sound of My Voice”) ir 
no Losandželosas (ASV), bet fil
mas skaņu režisors Tom Drew ir 
no Londonas (Lielbritānija). 
Režisors: Jānis Nords. Scenārija 
autors: Jānis Nords. Operators: 
Tobias Datum. Montāžas režiso
re: Tamara Meem. Filmas māks
liniece: Ieva Kauliņa. Kostīmu 
māksliniece: Katrīna Liepa. Gri
ma māksliniece: Emīlija Eglīte. 
Producenti: Alise Ģelze, Gatis 
Šmits. Kopproducents: Kestutis 
Drazdauskas. Izpildproducente: 
Daiga Livčāne. Lomās: Kristofers 
Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss 
Livčāns, Indra Briķe. 

31. martā 14.00 pie k/n “Zvej
niekciems” visi laipni aicināti uz 
kopīgu Lieldienu svinēšanu lat
viskā garā! Dziedāsim Lieldienu 
dziesmas, šūposimies, ripināsim 
olas, krāsosim tās un sagaidīsim 
pavasari ar prieku! 

1. aprīlī 13.00 pie Saulkrastu 
sporta centra Lieldienu svinības 

tiem, kuri grib izkustēties, iz
lustēties, piedalīties gadskārtējā 
Lieldienu boulingā un dažādās 
stafetēs. 

Uzmanību! 
13. aprīlī 12.00 k/n “Zvejniek
ciems” gadskārtējais mazo vokā
listu konkurss “Saulkrastu cīru-
lītis 2013”! Aicināti piedalīties visi 
mazie dziedātāji (līdz 6 gadu ve
cumam), iepriekš sagatavojot iz
pildījumam divas dziesmas. Mīļie 
vecāki, lūdzam pieteikt mazuļus 
dalībai konkursā pie vokālajiem 
pedagogiem vai PA “Saulkras
tu kultūras un sporta centrs”, 
zvanot pa tālruni 67954179 (līdz 
 8. aprīlim ).

SPoRTA AFIšA
9. martā 11.00 kafejnīcā “Nei
bāde” Saulkrastu čempionāts zo
lītē, 3. posms
9. martā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 3. poms
16. martā Saulkrastu čempio
nāts basketbolā
12.00 Express–Rožu dārzs
13.15 SMRT–Izaicinājums
14.30 Bujāns studijā–BK Saulkras
tu Nafta
15.45 Izaicinājums–Saimnieks
19. martā LBL3 spēle Saulkras
ti–Rūjiena
23. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu atklātais čempionāts 
šahā, veltīts Jānim Kļaviņam
23. martā Saulkrastu čempio
nāts basketbolā
12.00 SMRT–BK Saulkrastu Naf
ta
13.15 Izaicinājums–Bujāns stu
dijā
14.30 Express–Saimnieks
15.45 BK Saulkrastu Nafta–Rožu 
dārzs
24. martā Saulkrastu čempio
nāts galda tenisā, 3. posms
6. aprīlī Saulkrastu čempio
nāts 11.00 sporta centrā novusā, 
4. posms
6. aprīlī Saulkrastu čempionāts 
basketbolā
12.00 Bujāns studijā–Saimnieks
13.15 BK Saulkrastu Nafta–Izai
cinājums
14.30 SMRT–Rožu dārzs

SENIoRU AKTIVITĀTES
2. aprīlī 13.00 domes zālē tikša
nās Lieldienu noskaņās.

Par pašvaldības policijas 
paveikto februārī
Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
39 izsaukumus, no tiem 10 izsau
kumi bija sadzīviska rakstura strī
di, par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas un nogādātas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai trīs personas.

Par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā – divas personas. 

Pēc Ātrās medicīniskās palī
dzības lūguma izbraukts līdzi un 
ārstniecības iestādē nogādāta vie
na persona.

Aizturētas un savā dzīvesvietā 
nogādātas četras personas.

Vienā gadījumā tika izsaukti 
dzīvnieku patversmes “Mežavai
rogi” darbinieki, kuri parūpējās 
par pieklīdušu un savainotu suni.

Viena persona aizturēta par 
zādzības mēģinājumu, lietas aps
tākļu noskaidrošanai nogādāta 
Saulkrastu policijas iecirknī.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieka pienākumu 
izpildītājs

Mūžībā aizgājusi Saulkrastu vidusskolas skolotāja 
Lūcija Grāvere

Saulkrastu vidusskolā L. Grāvere pasniedza latviešu valodu 
un literatūru no 1960. līdz 1980. gadam. Mūža novakarē viņa 
atgriezās skolā kā sākumskolas kristīgās mācības skolotāja. 

Skolēni viņu atceras kā radošu, sabiedriski aktīvu un atsaucīgu 
skolotāju, bet kolēģu atmiņās L. Gravere palikusi kā 

ļoti toleranta un zinoša personība.
Saulkrastu vidusskolas kolektīvs izsaka līdzjūtību 

L. Grāveres tuviniekiem.


