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 Lai nodrošinātu zemes īpaš
nieku iespēju piekļūt saviem 
zemesgabaliem un attīstīt tos 
atbilstoši teritorijas plānojumā 
paredzētajiem mērķiem, februārī 
un martā tiek veikti atmežošanas 
un teritorijas sagatavošanas darbi 
turpmākajos gados plānotas ielas 
ierīkošanai.
 Paredzēts, ka nākotnē teritori
ja starp Ainažu, A. Kalniņa, Bīriņu 
un Vidrižu ielu veidosies kā me
ža parka teritorija, kur zonas ar 
saglabātu dabīgo meža biotopu 
mīsies ar pastaigu un skrituļoša
nas celiņiem un pakalpojumu ob
jektiem, nodrošinot iedzīvotāju 
un tūristu augstvērtīgu un veselī
gu atpūtu labiekārtotā vidē. 

Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs”, Eiropas Lauksaim
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākuma “Lauku eko
nomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo at
tīstības stratēģiju īstenošanas te
ritorijā” 7. projektu iesniegšanas 
kārtā 2014. gada 9. aprīlī Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrībai 
iesniedza projektu „Pār deviņi 
novadiņi”.
 Pēc projekta iesnieguma ap
stiprināšanas projekts tika īste
nots, nodrošinot Saulkrastu se
nioru deju kolektīvu „Saulgrieži” 
ar jauniem tautas tērpiem. Tas 
savukārt veicina Saulkrastu iedzī
votāju iesaisti mūsdienu kultūras 
procesos un latviešu tautas kultū
ras mantojuma saglabāšanā. Dar
bība kolektīvā tā dalībniekiem 
veicina gan aktīvu novecošanu, 
gan aktīvu līdzdalību sabiedriska
jā dzīvē.
 Par ELFLA finansējumu  
(90% no attiecināmajām izmak
sām) un pašvaldības finansiālo 
līdzdalību (10% no attiecinā
majām izmaksām) Saulkrastu 
senioru deju kolektīvam „Saul

grieži” nodrošināti šādi tautas  
tērpi:
l 12 Rietumvidzemes piegriezu
ma pusmēteļi vīriešiem;
l 12 lakatiņi vīriešiem;
l 12 Latgales novada garie mēte
ļi vīriešiem;
l 12 Latgales novada jostas vīrie
šiem;
l 12 Latgales novada salmu ce
pures vīriešiem;
l 12 Latgales novada brunči sie
vietēm;
l 12 Latgales novada krekliblū
zes sievietēm;
l 12 Latgales novada galvas auti 
sievietēm;
l 12 Latgales novada pārpieri 
sievietēm;
l 12 Latgales novada jostas sie
vietēm;
l 12 Latgales novada vestes sie
vietēm.
 Tērpu izgatavošanu un piegādi 
veica Saulkrastu novada pašvaldī
bas aģentūras „Saulkrastu kultū
ras un sporta centrs” Publisko ie
pirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 
izsludinātā iepirkuma uzvarētājs 
SIA „ANVI AM”.
 Projekta kopējās izmaksas 
9501,59 eiro.

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs kopā ar 
četrām Vidzemes piekrastes 
pašvaldībām šogad piedalījās 
divās vērienīgākajās Baltijas 
tūrisma izstādēs Rīgā un 
Tallinā. 

No 6. līdz 8. februārim Rīgā no
risinājās starptautiskā tūrisma iz
stādegadatirgus “Balttour 2015” 
un no 13. līdz 15. februārim Talli
nā  starptautiskā tūrisma izstāde 
„Tourest 2015”.

 Abās izstādēs tradicionāli 
pulcējās visdažādākie tūrisma 
objekti, mājražotāji un reģionu 
pārstāvji, lai demonstrētu, cik 
krāšņs un daudzveidīgs ir tūrisma 
piedāvājums Latvijā un Igaunijā, 
un vēstītu, ka arī jaunajā sezo
nā ceļotājiem radīti daudzi jauni 
tūrisma galamērķi, ekskursiju 
maršruti un piedāvājumi. 
 Izbaudīt Vidzemes piekrastes 
daudzveidību aicināja arī piecas 
Vidzemes piekrastes pašvaldības: 
Aloja, Carnikava, Limbaži, Salac

grīva un Saulkrasti.
 Vidzemes piekrastes stends 
apmeklētājiem bija labi pama
nāms interesantā risinājuma dēļ. 
Apmeklētājus piesaistīja arī de
gustācijas un loterijas ar vērtīgām 
balvām. Apmeklētājiem tika pie
dāvāta Vidzemes piekrastes karte 
un novadu materiāli ar dažādām 
idejām, kā pavadīt brīvdienas pie
krastē.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Uzmanību, novada uzņēmēji!
Arī šogad Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Saulkrastu 

uzņēmēju padomi plāno izdot bezmaksas izdevumu 
„Saulkrastu vasara 2015”. Tā mērķis ir informēt iedzīvotājus 

un viesus par novadā pieejamajiem 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 13. aprīlim, 

e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv. 
Informācijai tālr. 67142514, 28634639.

Notiek atmežošanas darbi

Saulkrastu senioru deju kolektīvam „Saulgrieži” projektā iegādāti jauni 
tautas tērpi. Foto no domes arhīva.

Vidzemes piekrastes pašvaldību pārstāvji izstādē „Baltttour 2015”. Attēlā pirmā no kreisās Saulkrastu TIC 
vadītāja Gita Memmēna, trešais no labās - Saulkrastu pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis.  
Foto: N. Smelteris.

Saulkrastu novads 
popularizēts  
divās vērienīgākajās 
Baltijas tūrisma 
izstādēs

Deju kolektīvam 
jauni tērpi
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SIA ZAAO informē, ka veiks 
konteineru noņemšanu klien
tiem parādniekiem. Konteineri 
tiks noņemti tām privātmājām, 
kuru īpašnieki nav norēķināju
šas par pakalpojumu sniegšanu 
pagājušajā gadā, kā arī tiem, ku

riem parāds ir vismaz 5 eiro un 
kas nav reaģējuši uz brīdinājuma 
zvaniem un SMS. Līdzko parād
saistības tiks nokārtotas vai tiks 
panākta vienošanās par parāda 
atmaksas grafiku, konteiners tiks 
atdots.

Saulkrastu novada domes sēdē 
25.  februārī tika pieņemts lē
mums rīkot publisko apspriešanu 
par mazvērtīgu, sausu un apkār
tējo vidi degradējošu 42 koku no
zāģēšanu Smilšu ielā 3, arī 11 koku 
nozāģēšanu Smilšu ielas ceļa joslā 
gar Smilšu ielu 3, tāpat 11 koku 
nozāģēšanu Ainažu ielas ceļa jos
lā gar ielas Nr. 7, Nr. 8 un Nr. 10 

un 25 koku nozāģēšanu Alfrēda 
Kalniņa ielas posmā no Vidrižu 
līdz Ainažu ielai.
 Publiskā apspriešana no
tiks no 10.   līdz 18.  martam. Ie
rosinājumus lūdzam iesniegt 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8 sekretārei vai nosūtīt uz 
domes oficiālo epasta adresi   
dome@saulkrasti.lv.

ZAAO darbību izvērtējuši uz 
pusi vairāk klientu nekā pērn
SIA ZAAO (ZAAO) veikusi 
ikgadējās klientu aptaujas 
rezultātu apkopojumu. 
2014. gada izvērtējumu ZAAO 
darbībai un pakalpojumiem 
izdarījuši divreiz vairāk klientu 
(1068) no visas uzņēmuma 
darbības teritorijas nekā 
2013. gadā. 

Sadarbību ar uzņēmumu kā labu 
novērtējuši 83,9% klientu, apmie
rinošu vērtējumu devuši 13,6% 
aptaujāto, tikai 2,5% pakalpojumu 
saņēmēju sadarbība nav apmieri
nājusi. Aptaujas dalībnieki iztei
kuši arī vairākus priekšlikumus 
sekmīgai sadarbības turpināšanai 
un pakalpojumu attīstībai, kurus 
uzņēmuma vadība jau sākusi iz
vērtēt. 
 ZAAO Attīstības daļas vadītā
ja Ingrīda Gubernatorova uzsver: 
„No ārējiem auditoriem esam 
novērtēti kā strauji augošs uzņē
mums. Mūsu moto ir augsta ap
kalpošanas kvalitāte, tādēļ uzņē
mumam ir būtiski izzināt klientu 
viedokli un nepārtraukti uzlabot 
uzņēmuma apkalpošanas kvali
tāti. Mūsu klienti ir uzņēmuma 
vērtība, un vienlīdz kvalitatīvu 
pakalpojumu klientiem nodroši
nām visā reģionā.”
 Visaugstāk novērtētie pakal
pojumi ir sadzīves atkritumu 
izvešana (augstāko vērtējumu 
devuši 87% respondentu), SMS 
pakalpojums par konteinera tuk
šošanas dienu (72% respondentu 
devuši visaugstāko novērtēju
mu) un šķiroto atkritumu nodo
šanas iespēja EKO laukumos 
(visaugstākais novērtējums no  
30% respondentu). Zemu vērtē
jumu kādam no piedāvātajiem 
pakalpojumiem snieguši ne vai

rāk kā 1% respondentu.
 ZAAO lūdza izvērtēt arī infor
mācijas pieejamību par pakalpo
jumiem, kuri ir vairāki desmiti 
veidu un pielāgojami katras māj
saimniecības vai organizācijas in
dividuālajām vajadzībām. Lielākā 
daļa klientu norāda, ka ir pietie
kami informēti par ZAAO pakal
pojumiem. Uz plašākas informa
tīvas kampaņas nepieciešamību 
tiek norādīts vien gadījumos, kad 
pašvaldības kopā ar ZAAO rīko 
lielgabarīta, zaļo atkritumu vai 
tamlīdzīgas akcijas. Iedzīvotāji 
izteikuši vēlmi uzzināt detalizētu 
informāciju par ekskursijas iespē
jām uz reģionālo atkritumu ap
saimniekošanas centru „Daibe”.
 Pēc klientu aptaujas analīzes 
secināts, ka ZAAO darbībai aug
stāko vērtējumu nesniedz tieši tie 
klienti, kuriem ir dažādas atkritu
mu apsaimniekošanas vajadzības, 
bet viņi līdz šim nav sazinājušies 
ar uzņēmumu, vaicājot pēc ri
sinājuma. Ar šim iedzīvotājiem 
telefonisku saziņu jau uzsākuši 
ZAAO klientu apkalpošanas spe
ciālisti, informējot par dažādām 
pakalpojuma iespējām.
 Klienti, aizpildot aptaujas 
anketu, dalījās arī novērojumos 
par to, vai viņu mājsaimniecībās 
atkritumu apjoms samazinās vai 
pieaug. Līdzīgi kā iepriekšējos 
gados 64% klientu norāda, ka at
kritumu daudzums mājsaimnie
cībās nemainās, jo ir saglabājušies 
līdzšinējie paradumi, tomēr 21% 
iedzīvotāji ir samazinājuši radīto 
atkritumu daudzumu, gan šķi
rojot atkritumus, gan izvērtējot 
savu pirkumu nepieciešamību. 
Atkritumu daudzums pieaug ta
jās mājsaimniecībās (15%), kurās 
ir ģimenes pieaugums, jānodroši

na vecu cilvēku aprūpe, kur tiek 
veikti remontdarbi vai ir pieau
guši ieņēmumi, kas veicinājis ie
gādāto preču apjomu.
 Sadarbības pilnveidošanai 
uzņēmumu pārstāvji norāda, ka 
tie labprāt izmantotu ZAAO pie
dāvājumu – atkritumu plūsmas 
inventarizāciju, lai optimizētu 
izmaksas. Šobrīd ar klientiem jau 
notiek konkrēto uzņēmumu ap
meklējumu saskaņošana.
 Aptaujas dalībnieki iesaka pa
plašināt EKO laukumos nododa
mo atkritumu veidu klāstu. Jāat
zīmē, ka norādītajiem atkritumu 
veidiem šobrīd nav pārstrādes 
iespēju, piemēram, tas attiecas uz 
tekstilu, tāpēc tuvākajā laikā pa
pildus atkritumu veidu bezmak
sas pieņemšanu EKO laukumos 
nodrošināt nav iespējams. Šobrīd 
EKO laukumos no privātperso
nām pieņem 18 dalīti vāktu atkri
tumu veidus, tostarp makulatūru, 
metālu, stiklu, sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus u.c.
 Tikai pāris procenti aptaujas 
dalībnieku ieteikumu un izvēr
tējuma sadaļā norāda uz tarifa 
jautājumu, uzsverot, ka nevaja
dzētu palielināt tarifu, un tiem, 
kuri regulāri norēķinās par snieg
to pakalpojumu, būtu jāpiešķir 
atlaides nākamajam maksājuma 
periodam.
 Jāpiebilst, ka ZAAO lūdz iz
teikt uzņēmuma novērtējumu ne 
tikai klientiem, bet veic arī uzņē
muma pašnovērtējumu Ilgtspējas 
indeksā un 2014.  gadā nodeva 
darbības izvērtēšanu arī Latvi
jas Darba devēju konfederācijas 
Gada balvas žūrijai.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Uzņēmēju pirmssezonas tikšanās
Saulkrastu Uzņēmēju konsul
tatīvā padome aicina Saulkras
tu uzņēmējus uz pirmssezonas 
tikšanos pirmdien, 23. martā, 
17.30 Saulkrastu novada domē. 
Informāciju par šī gada aktua
litātēm un sadarbības iespējām 
tajā sniegs pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktore Judīte Krūmi
ņa, direktores vietniece spor
ta jautājumos Signe Sinkeviča, 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra vadītāja Gita Memmēna 
un domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marika Grasmane.
 Saulkrastu Uzņēmēju konsul
tatīvās padomes sapulcē februārī 

uzņēmēji apmainījās ar informā
ciju par veikto uzņēmējdarbī
bu, dalījās ar šajā gadā plānoto, 
apmainījās ar viedokļiem par 
informatīvā materiāla sagatavo
šanu, atbalstot tieši Saulkrastu 
novada uzņēmējus, reklamējot 
šeit esošos uzņēmumus un at
balstot pārbaudīta, kvalitatīva 
un pazīstama pakalpojuma sa
ņemšanu. Vairākus klātesošos 
interesēja sadarbības iespējas un 
noteikumi, kā arī līdzdalība no
vada tēla veidošanā, pašvaldības 
rīkotajos kultūras un sporta pa
sākumos. Turpinājās diskusijas 
par kopīgu projektu īstenošanu 
sadarbībā ar domes struktūrvie

nībām ar mērķi veicināt novada 
sociāli ekonomisko attīstību. Tā
pat tika lemts par nepieciešamī
bu uzaicināt uz tikšanos vietējo 
jauniešu pārstāvjus, lai diskutētu 
par iespēju iesaistīties kopīgos 
projektos, veicinot jauniešu no
darbinātību un uzņēmējdarbības  
attīstību.
 Tuvāka informācija: Uzņēmē
ju konsultatīvās padomes priekš
sēdētājs Valdis Baltiņš (epasts 
lvbvaldis@apollo.lv) un Saulkras
tu novada domes Tautsaimniecī
bas, attīstības un vides komitejas 
vadītājs Normunds Līcis (epasts 
normunds.licis@saulkrasti.lv).No kreisās - Saulkrastu uzņēmēji Imants Kalvišs, Sandra Pilmane, Raivo 

Jākabsons un Valdis Baltiņš. Foto no domes arhīva.

Parādniekiem tiks noņemti 
konteineri

Publiskā apspriešana par 
koku ciršanu

Domes sēdē februārī par 
Saulkrastu bāriņtiesas priekšsē
dētāju atkārtoti ievēlēta Baiba 
Meldere un bāriņtiesas locekļi 
Stella Veismane, Rota Ļihačeva 
un Guntis Vinteris.
 Laikā no 2010. līdz 2014. ga
dam bāriņtiesa savas kompeten
ces robežās pieņēmusi 188 lēmu
mus, kas ir par 56 vairāk nekā 
iepriekšējā periodā. Pieņemti  
32 lēmumi par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu, nodrošināta ār
pusģimenes aprūpe 29 bērniem,  
10 personām nodrošināta aiz
gādnība, nepilngadīga bērna 
mantisko interešu aizstāvības 
nodrošināšanai pieņemti 20 lē
mumi. Notikusi sadarbība ar tie
sām, kurās bāriņtiesas pārstāvji 
piedalījušies 56 lietu izskatīšanā. 
Veiktas pārbaudes dzīvesvietās, 
institūcijās, audžuģimenēs un 
aizbildņu ģimenēs. Reģistrēti un 
veikti 1024 notariāli apliecinā
jumi, tajā skaitā nostiprinājuma 
lūgumi Zemesgrāmatā, pilnvaras, 
pilnvaras piekrišanas nepilnga
dīgo bērnu Latvijas Republikas 
robežas šķērsošanai, ieraksti par 
testamentu sastādīšanu, kā arī 
cita veida apliecinājumi. Veik

smīgi norisinājusies sadarbība ar 
citām institūcijām, kas palīdzējis 
ātrāk un optimāli efektīvāk atrisi
nāt problēmsituācijas un pieņemt 
lēmumus bērnu vislabākajās inte
resēs
 Saulkrastu bāriņtiesa strādā 
kopš 1996. gada 1. marta, nodro
šinot aizgādnību, aizbildnību, 
adopciju un bērnu personisko un 
mantisko tiesību un interešu aiz
sardzību.

Darbs bāriņtiesā 
turpinās

Baiba Meldere atkārtoti 
ievēlēta Saulkrastu bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatā, kurā  
strādā kopš 1996. gada. 
Foto no domes arhīva.

mailto:dome@saulkrsati.lv
mailto:normunds.licis@saulkrasti.lv
http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/1326-notiks-publisks-apsprieanas-par-koku-ciranu
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VSAA un NVA speciālistu konsultācijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas 
filiāles darbinieks pieņems klientus 19. martā Saulkrastu 

domes telpās 108. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 2.un 9. aprīlī Saulkrastu domes 

telpās zālē 2. stāvā no plkst.10.00 līdz 15.00. 

Iegādātas izdevniecības “Man
sards” izdotās prozas grāmatas: 
Dainas Tabūnas debijas stās
tu krājums „Pirmā reize”, čehu 
rakstnieka Josefa Škvorecka ro
māns „Cilvēka dvēseles inženie
ra stāsts”, Valda Krastiņa „Gadu 
desmiti lāča ēnā”, Noras Ikstenas 
esejas un Edītes PaulsVīgneres 
darbi no izstādes „Vainagi” grā
matā „Runā manis vainadziņš”, 
Ežena Grīna romāns „Univer
sālā kopiena”, Gunsteina Bakes 
romāns par satiksmi „Moda un 
Oda”, somu rakstnieces Rīkas 
Pulkinenas romāns „Patiesība”, 
Hermaņa Heses pirmoreiz latvie
šu valodā izdotais „Kūrviesis” un 
Olgas Pētersones „CASTA DIVA: 
Sarunas ar Latvijas operdziedā
tājām”.
 «Kā sagatavoties lielajai dzīvei, 
ja regulāri jāpiedzīvo jaunas un 
neierastas lietas? Dainas Tabūnas 
stāstu varones cīnās godam, taču 
dzīvei padomā vienmēr ir kāds 
jauns pārsteigums, un pēkšņi 
nekas vairs nav kā agrāk,» stāsta 
izdevniecības pārstāvji.
 Savukārt čehu rakstnieka Jo
sefa Škvorecka romāns «Cilvē
ka dvēseles inženiera stāsts» ir 
daudzslāņains un sižetiski blīvs 
komiskas ievirzes romāns, kas 
izseko Kanādā dzīvojoša čehu 
emigranta Danija Smiržicka dzī
vesstāstam, piedzīvojumiem un 
dažādām cilvēciskajām saskar
smēm, vēsta izdevniecība.
 Diplomāta Valda Krastiņa grā
matas „Gadu desmiti lāča ēnā” 
apakšvirsraksts ir „Atmiņu stāsts 
par okupāciju pusgadsimtu Latvi
jā”. Pats autors uzsver: „Mana gai

ta Padomju Savienībā droši vien 
bijusi citāda nekā vienam otram.”
 No izdevniecības „Jāņa Rozes 
apgāds”. „Īsi par manu vēsturi” ir 
Stīvena Hokinga (Stephen Haw
king) autobiogrāfija, kurā viņš 
atklāti un ar brīnišķīgu humoru 
stāsta par savu dzīvi. Stīvens Ho
kings ir viens no pazīstamākajiem 
cilvēkiem ar invaliditāti pasaulē. 
Viņš ir starptautiski atzīts fiziķis/
matemātiķis, kā arī grāmatu au
tors. Un vēl citas Hokinga grāma
tas: „Diženais plāns”, „Džordžs 
un lielais sprādziens” un „ Džor
dža visuma dārgumu medības”. 
Vai Džordžam izdosies atrisināt 
kosmisko noslēpumu? Šis ir aiz
raujošs piedzīvojumu stāsts, tur
klāt tajā ir daudz patiesu faktu 
par fiziku un visumu.
 Lasītākais stāstu žurnāls Lat
vijā „IEVAS Stāsti” svin 10 gadu 
jubileju un par godu šim noti
kumam izdod žurnālistes Lī
gas Blauas grāmatu „Nekas jau 
nebeidzas...” par aktiera Harija 
Spanovska dzīvi un daiļradi. Grā
matu palīdzējuši rakstīt aktie
ra tuvie cilvēki: mamma, māsa, 
bērni, kolēģi, bērnības un skolas 
gadu draugi, mūziķi un copes 
brāļi. Viņi visi ar saviem stāstiem 
autorei palīdzēja iziet cauri Hara 
dzīves aizrautīgajam un neprā
tīgajam skrējienam. Harijs bija 
dzīves baudītājs, bet mūžīgais 
dzīvesprieks bieži vien bija mas
ka, aiz kuras paslēpt vientulību, 
skumjas un – pēdējos gados – fi
ziskas sāpes. 

Vizma Stūrmane,  
Saulkrastu bibliotēka

 Ar Saulkrastu novada paš
valdības domes 25.02.2015. lē
mumu (prot.Nr.  2. 22.§) apstip
rināts detāplānojums zemes 
gabaliem „Timmāji” Zvejniekcie
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkras
tu novadā, zemes vienības kadas
tra apzīmējums 8033 001 0399, un 
„Artas” Zvejniekciemā, Saulkras

tu pagastā, Saulkrastu novadā, 
zemes vienības kadastra apzīmē
jums 8033 001 0405.
  Ar detālplānojuma projek
tu var iepazīties Saulkrastu no
vada pašvaldībā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
un Saulkrastu novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv. 

Saulkrastu novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošus ne
kustamos īpašumus:
l neapbūvētu zemes īpašumu 
Desmitā ielā 22, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra Nr. 80330032706, pla
tība 0,0516 ha, nosacītā cena –  
3100 EUR, nodrošinājuma nau  
da – 310 EUR (pirmā izsole);
l neapbūvētu zemes īpašu
mu Otrā ielā 32, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra Nr. 80330032655, pla
tība 0,0616 ha, nosacītā cena –  
4300 EUR, nodrošinājuma nau  
da – 430 EUR (otrā izsole)
l neapdzīvojamo telpu Ai
nažu ielā 10 – 1A, Saulkras
tos, Saulkrastu nov., kadastra  
Nr. 80139000727, platība 29,7 m2, 
nosacītā cena – 4320 EUR, nodro

šinājuma nauda – 432 EUR (trešā 
izsole).
 Objektu izsoles notiks 10. aprīlī 
plkst. 10, 11 un 12 Saulkrastu nova
da domes 2. stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 
 Dalībnieku reģistrācija Saul
krastu novada domē 107. kabine
tā domes darba laikā, sākot no nā
kamās darbdienas no paziņojuma 
publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” 
līdz 10. aprīļa plkst. 9. 
 Nodrošinājuma naudu iemak
sāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr.  90000068680, bankas kontā 
Nr. LV78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. 
 Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Saulkrastu novada 
domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
darba laikā.

Atbilstoši Publisko un 
privāto partnerattie
cību biedrības “Ser
nikon” statūtiem, tiek 
sasaukta biedrības biedru ikgadējā 
kopsapulce. Tā notiks 12.  martā 
plkst. 18 Stacijas ielā 5, Carnikavā, 
Carnikavas novadā (alternatīvās 
aprūpes centra «Pīlādzis» telpās). 
 Darba kārtībā:
1.  Valdes ziņojums par 2009.  
2013.  gada biedrības stratēģijas 
ieviešanas rezultātiem, kā arī  
2014.  2020.  gada stratēģijas iz
strādes gaitu.
2. Valdes ziņojums par 2014. gada 
finanšu rezultātiem.
3. Revidenta ziņojums.
4. Biedrības padomes vēlēšanas.
5. Biedrības revidenta vēlēšanas.
6. Dažādi jautājumi.
 Pieteikt dalību kopsapulcē var, 
rakstot uz sanita.pundina@carni-
kava.lv.
 Atgādinām, ka biedrība „Serni
kon” ir vietējās rīcības grupa, kura 
administrē EZF un ELFLA finan
šu līdzekļus caur LEADER pieeju. 
Jaunajā ES finanšu plānošanas 
periodā Saulkrastu novada dome 
ir sākusi sadarbību ar Carnikavas 
novada domi projektu realizēša
nai biedrības „Sernikon” ietvaros.
 Aicinām jaunus biedrus iesais
tīties biedrībā „Sernikon”!

Anita Līce, 
projektu vadītāja

Jaunākās grāmatas Saulkrastu bibliotēkā. Foto no bibliotēkas arhīva.

Saulkrastu 
bibliotēkas 
jaunāko grāmatu 
apskats

Biedrība 
„Sernikon” 
izsludina 
kopsapulci

Notiks nekustamo 
īpašumu izsoles

Paziņojums par 
detālplānojuma “Timmāji” 
un “Artas” apstiprināšanu

Gatavojoties aktīvai tūrisma 
sezonai, Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs (TIC) 
izveidojis divus jaunus 
materiālus, kuri būs noderīgi, 
plānojot atpūtu Saulkrastos un 
Vidzemes piekrastē. 

Sadarbībā ar Alojas, Limbažu, 
Carnikavas un Salacgrīvas nova
da pašvaldībām izdota 2015. ga  
da karte tūristiem “Vidzemes pie
kraste”, kas noderēs tūristiem, 
kuri plāno ceļojumus no Pierīgas 
līdz pat Igaunijas dienvidiem. 
Tajā atrodama informācija par 
apskates objektiem, naktsmīt
nēm, ēdināšanas uzņēmumiem 
un aktīvās atpūtas iespējām. 
 Kartes tirāža ir 28 000 eksem
plāru (latviešu, angļu un krievu 
valodā). Bezmaksas karti laipni 
lūgti saņemt Saulkrastu TIC, kā 
arī citos Vidzemes piekrastes TIC, 
informācijas punktos un muze
jos. Karte lejupielādei internetā 
pieejama www.visitsaulkrasti.lv 
sadaļā Piedāvājam.
 Otrs izdotais materiāls domāts 
kultūras un sporta sarīkojumu 
baudītājiem  Saulkrastu sarīko
jumu un sporta pasākumu kalen
dārs 2015. gadam. Šogad plānoti 
vairāki saulkrastiešu un pilsētas 
viesu iemīļoti tradicionāli pasāku

Izdoti jauni tūrisma 
informācijas materiāli

mi: Saulkrastu svētki, “Saulkrasti 
Jazz 2015”, amerikāņu auto salido
jums „Saulkrasti 2015. Wanted!” 
un „Saulkrastu kokteilis”.
 Sarīkojumu kalendārs iz
dots latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodā. Kopējā tirāža 3000 
eksemplāri. Maija beigās pasā
kumu kalendāru plānots izdot 
atkārtoti, tāpēc pasākumu or
ganizatori aicināti laikus iesūtīt 
informāciju par plānotajiem pa
sākumiem Saulkrastu novadā, 
rakstot uz Saulkrastu TIC epastu  
tic@saulkrasti.lv.
 Bezmaksas karti laipni lūgti 
saņemt Saulkrastu TIC, kā citos 
novada informācijas punktos – 

kafejnīcā “Bemberi”, Saulkrastu 
novada bibliotēkā, kultūras namā 
“Zvejniekciems”, Saulkrastu spor
ta hallē un Saulkrastu novada 
domē. Karte lejupielādei interne
tā pieejama www.visitsaulkrasti.lv.
 Saulkrastu novada naktsmīt
nes, ēdināšanas uzņēmumi un 
aktīvās atpūtas nodrošinātāji, kā 
arī citi aicināti izmantot sagata
votos materiālus savā darbā!
 Maijā plānots izdot jauno 
Saulkrastu novada tūrisma karti, 
tāpēc uzņēmēji aicināti laikus sū
tīt informāciju uz tic@saulkrasti.lv.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Saulkrastu sarīkojumu un sporta pasākumu kalendārs 2015. gadam. 
Foto: G. Memmēna.

http://www.delfi.lv/temas/mansards
http://www.delfi.lv/temas/mansards
http://www.saulkrasti.lv
mailto:sanita.pundina@carnikava.lv
mailto:sanita.pundina@carnikava.lv
http://www.visitsaulkrasti.lv
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17. februārī notika Pierīgas 
jauno vides pētnieku forums 
“Skolēni eksperimentē!”.  
No Zvejniekciema vidusskolas 
tajā piedalījās visvairāk  
jauno pētnieku – 7 skolēni  
no 1., 2., 3. un 6. klases.

Darbu “Paciņu tēja. Kura ir labā
ka?“ prezentēja 1. klases skolniece 
Kerija Tūce. Šim darbam skolnie
ce izvēlējās četru dažādu nosau
kumu tējas, kas iesaiņotas paci
ņā. Tika salīdzināta tējas krāsa, 
smarža un garša. Tējas tika tes
tētas, la noteiktu tanīna, kofeīna 
un mākslīgo krāsvielu klātbūtni. 
Eksperimentu rezultātā tika seci
nāts, cik kvalitatīva ir tēja paciņā. 
Kerijai un citiem 1. klases pētnie
kiem bija pārsteigums, ka zeme
ņu tēja, kas visiem garšoja visla
bāk, satur mākslīgas krāsvielas.
 2. klases skolnieki Rinalds Žu
kovs un Matīss Barinovs forumā 
pastāstīja par cukura karameļu 
pagatavošanu no dažāda veida 
cukura. Eksperimentos tika pa
gatavotas cukura karameles no 
dažādiem cukuriem, piemēram, 
importa cukura no Polijas un Dā

nijas, brūnā cukura, kā arī citiem. 
Karameles tika degustētas un sa
līdzināta to garša. Zēni atklāja, ka 
karameļu pagatavošana ir atkarī
ga ne tikai no cukura veida, bet 
arī no maisīšanas paņēmiena. Lai 
karamele būtu brūna un to ātrāk 
pagatavotu, pievienojot ūdenim 
cukuru, šķīdums nav jāmaisa, ka
mēr sīrups sāk vārīties. Foruma 
dalībniekus eksperimenta autori 
cienāja ar pagatavotajām karame
lēm.
 2. klases skolēni Estere Ap
pena un Artūrs Taube uzstājās, 
prezentējot darbu „Saldējums 
„10 balles””. Veicot darbu, tika 
pagatavoti saldējumi pēc dažā
dām receptēm un ar dažādiem 
paņēmieniem. Gatavie produkti 
tika degustēti un salīdzināta to 
garša, smarža, konsistence. Par 
labāko tika atzīts banānu saldē
jums, ko pagatavoja saldējuma 
pagatavošanas ierīcē. Darbā tika 
noskaidrots, ka garšīgāka saldētā 
kāruma pagatavošanai ir svarīgi, 
ja, atdzesējot saldējumu masu, to 
nepārtraukti maisa.
 6. klases skolnieces Laura Mi
hailova un Undīne Strupiša foru

„Kā nokrāsot sauso ledu?” jeb  
jauno vides pētnieku panākumi 
forumā “Skolēni eksperimentē!”

7. klases skolēni pēc apbalvošanas. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

mam sagatavoja darbu „Kā nokrā
sot sauso ledu?”. Meitenes veica 
eksperimentus ar sauso ledu jeb 
sasaldētu ogļskābo gāzi un no
skaidroja, kā var iegūt krāsainu 
sauso ledu. Tika izpētītas sausā 
ledus īpašības: spēja sublimēt 
un veidot biezu migliņu, mainīt 

vides reakciju, nodzēst liesmu, 
veicināt magnija degšanu un luk
turīšu gaismas ietekmē mainīt 
savu krāsu. Iegūto krāsaino miglu 
var izmantot kā specefektu, pie
mēram, diskotēkās. Skolnieces 
secināja, ka sauso ledu nokrāsot 
ar krāsvielām var tikai laboratori

ja. Lauras un Undīnes darbs „Kā 
nokrāsot sauso ledu?” izvirzīts 
konkursa 2. kārtai, kas notiks 14. 
martā Latvijas Universitātes Ķī
mijas fakultātē.

Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola

Kā ik gadu, viens no mūzikas 
un mākslas skolu obligātajiem 
pasākumiem ir dalība 
valsts konkursos. Tā parāda 
audzēkņu profesionālo 
varēšanu savā specialitātē, 
kā arī apliecina valsts 
finansējuma lietderīgumu, 
jēgpilnu tā izlietojumu katrai 
skolai.

Šajā gadā valsts konkurss mū
zikā tika organizēts pūšamins
trumentu un sitaminstrumentu 
spēlē. Konkurss parasti notiek 
trīs kārtās, 1. no tām – skolā. Uz  
2. kārtu, kas notika Rīgā, J.  Me
diņa Mūzikas vidusskolā, no 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) tika iz
virzīti Viktorija Graubiņa un Re
beka Elīna Sarma (flautas specia
litāte, skolotāja Aiva Zauberga), 
Kirils Turovs (eifonija spēle, sko
lotājs Miervaldis Leja) un Reinis 
Baltiņš, (sitaminstrumentu spē
le, skolotājs Raimonds Kalniņš). 
Visu audzēkņu koncertmeistare 
– Beata Geka.
 3. konkursa kārtai – finālam 
tika izvirzīti Reinis Baltiņš un 
Kirils Turovs. Jāpiezīmē, ka, iz
vērtējot 2. kārtas rezultātus, tikai 
vislabākie tiek izvirzīti uz valsts 
konkursa finālu, tāpēc VJMMS 
priecēja jau pati izvirzīšana. Si
taminstrumentu spēles fināls 16. 

februārī notika jaunajā Vidzemes 
koncertzālē “Cēsis”. Reinis atska
ņoja divus skaņdarbus: K. Bollin
ga Javaineses daļu no «Svītas ma
rimbai ar klavierēm» un H. Smita 
“Drumming Alone” (bungu kom
plektam).  Attiecīgajā vecuma 
grupā piedalījās 15 audzēkņi no 
visas Latvijas. Reinis godam pār
stāvēja mūsu skolu Latvijas visla
bāko audzēkņu konkurencē.
 Savukārt 21. februārī Kirils 
Turovs skolu pārstāvēja Rīgā, 

A.  Dombrovska mūzikas skolā, 
konkursā atskaņojot B. Britena 
“Ošu gatve” un Dž. Rosīni “Maršs 
no uvertīras Vilhelms Tells”.  At
tiecīgajā vecuma grupā startēja 
5 vislabākie audzēkņi no visas 
Latvijas. Kirils demonstrēja pār
steidzoši labu, izcilu, pat virtu
ozu priekšnesumu un saņēma 
žūrijas visaugstāko novērtējumu, 
iegūstot 1. vietu valstī. VJMMS 
audzēknis Kirils Turovs līdz ar 
to ir kļuvis par 2015. gada valsts 

konkursa eifonija spēlē uzvarētā
ju. Skolotājs M. Leja, kurš līdz ar 
Kirila sagatavošanu  konkursam 
nupat Ādažos piedzīvojis pirm
atskaņojumu savai saksofona 
kompozīcijai «Ej, mosties!» un 
gatavojas kārtējam autorkoncer
tam, Kirila sasniegumu rakstu
roja šādi: “Audzēknis ir muzikāls, 
ļoti emocionāls, bet atskaņotais 
Džoakīno Rosīni skaņdarbs pēc 
sarežģītības atbilst starptautiskas 
klases mūzikas vidusskolas līme
nim. To atzina arī žūrija, kura, 
Kirila priekšnesumam beidzoties, 
sirsnīgi aplaudēja. Eifonija spēlē 
ir atrasts savdabīgs muzicēšanas 
“knifiņš», kuru Kirils ir uztvē
ris un spēj spoži izpildīt. Tāpēc 
arī labie panākumi. Ja audzēknis 
turpmāk būtu vēl mazliet čak
lāks, mēs ar panākumiem varētu 
startēt starptautiskos konkursos. 
Prieks, ka izdodas šādi «modi
nāt» jaunos talantus!”
 Atzīstami, ka Kirils izmanto 
skolas piedāvāto iespēju un pa
ralēli eifonija spēlei mācās arī vi
zuāli plastiskās mākslas nodaļā, 
piedalās izstādēs. 
 No sirds apsveicam Kirilu un 
viņa skolotāju M. Leju, kā arī kon
certmeistari B. Geku ar fantastis
ko sasniegumu! 

Līga Ķestere, Ieva Lazdauska, 
VJMMS

Sasniegumi valsts konkursā 
apliecina iegūtās prasmes

Kirils Turovs uzstājas arī visos VJMMS organizētajos koncertos. Attēlā 
uzstāšanās Ziemassvētku koncertā Saulkrastu novada domē 2014. gada 
decembrī. Pie klavierēm koncertmeistare B. Geka. Foto: I. Lazdauska.

Janvārī CleanR Ekoskola un uzņē
mums „Zaļā josta” aicināja klašu 
kolektīvus piedalīties videokon
kursā. Tā galvenais uzdevums  
klasēm bija jāizveido trīs minūšu 
ilgs video, kurā interesanti, radoši 
un atraktīvi vajadzēja demonstrēt 
atbildes uz jautājumiem, kāpēc 
mēs šķirojam atkritumus un kā
pēc tas ir jādara.
 Zvejniekciema vidusskolas  
7. klase konkursā ieguva god
pilno 1. vietu, jo demonstrēja 
radošu pieeju un akcentēja mūs
dienīgu izpratni par atkritumu 
šķirošanu, iekļaujot video at
kritumu pārstrādes cikla pilnu 
attēlojumu. Video pieejams šeit:  
www.pow toon.com/show/di020Vs-
D0Au/kapec-jaskiro-atkritumi/#/
 Uzvarētājklasei uzņēmums 
„Zaļā josta” bija sagatavojis ek
spertu lekciju par dabas resursu 
taupīšanu, videi draudzīgu dzī
vesveidu un atkritumu šķiroša
nas nozīmi ikdienas dzīvē. Balvā 
7. klases skolēni saņēma somu, 
kurā bija izglītojoši bukleti un ci
tas noderīgas lietas. 

Santa Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Uzvara 
video-
konkursā 
„Kāpēc 
jāšķiro 
atkritumi?” 
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13. februārī kultūras namā “Zvej
niekciems” notika Zvejniekciema 
vidusskolas 12.  klases Žetonu 
vakars. Vidusskolas direktors 
Andris Dulpiņš 16 topošajiem 
absolventiem un klases audzi
nātājai Sandrai OzolaiOzoliņai 
pasniedza žetonu kā piederības 
zīmi savai skolai un arī dzimtajai 
pilsētai. 
 12. klases skolniece Anete Kal
niņa par Žetonvakaru pastāstīja: 
„Izlaiduma klase bija iejutusies 
citādā ampluā – trīs vidusskolas 
gadi tika pārdēvēti par trim ga
diem šovā „ZV Zvaigzne”. Pasā

kums kļuva par šova noslēguma 
ceremoniju. Žetonvakarā ģime
nes locekļi, skolotāji un draugi 
iepazinās ar video no „šova” atla
ses, fotogrāfijām ar spilgtākajiem 
kopā pavadītajiem brīžiem un aiz
kulisēm, kā arī 12. klases skolēnu 
jeb šova dalībnieku divpadsmit 
gadus ilgajā ceļojumā tapušajiem 
attēliem, kuri tika demonstrēti, 
saņemot Zvejniekciema vidus
skolas žetonus. Tika demonstrēts 
arī video ar skolotāju vēlējumiem 
mums. Paldies ikvienam, kurš pa
līdzēja pasākuma tapšanā un pie
dalījās mūsu īpašajā vakarā!”

dēļ pēc vērotās stundas izvērtās 
efektīva diskusija par datorikas 
ieviešanas pozitīvajiem aspektiem 
un trūkumiem jeb vairākiem liela
jiem nezināmajiem pirms šī mācī
bu priekšmeta programmas apro
bācijas. Diskusijā kolēģi vienojās, 
ka šajā procesā iespējami labāka 
rezultāta sasniegšanai ļoti svarīga 
ir informātikas un sākumskolas 
skolotāju sadarbība.
 Pēc stundas vērošanas Artūrs 
Skrastiņš par datorikas standarta 
prasību realizācijai nepieciešamo 
materiāli tehnisko bāzi un citiem 
jautājumiem sarunājās ar Zvej
niekciema vidusskolas direktoru 
Andri Dulpiņu. Tikšanās noslē

gumā ciemiņi devās ekskursijā 
pa skolu, apskatot tās bibliotēku, 
sporta halli un mācību kabinetus.
 Šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti 
noderīga, jo sarunu un diskusiju 
rezultātā iespējams labāk izprast 
jautājumus, kas saistīti ar jauni
nājumiem mācību procesā, un 
rast tiem atbilstošāko risinājumu. 
Priecājamies, ka varam dalīties 
pieredzē par dažādiem ar peda
goģisko procesu saistītiem jautā
jumiem ar kolēģiem no Valmieras 
sākumskolas. Noteikti izmanto
sim valmieriešu uzaicinājumu ap
meklēt Valmieras sākumskolu.

Valda Tinkusa

Ceļā uz izlaidumu – 
žetoni saņemti

12. klase: 1. rindā no kreisās Annija Klēra Krūmiņa, Linda Liliana Pūle, 
Gerda Bruže, 2. rindā no kreisās Sandis Krists Kūliņš, Beate Barkāne, Diāna 
Mikuļaka, Andris Širokovs, klases audzinātāja Sandra Ozola-Ozoliņa, 
Anete Kalniņa, 3. rindā no kreisās Agris Ūlups, Elīna Paeglīte, Ģirts Bružis, 
Sanita Martinsone, Oskars Aišpurs, Anna Marija Vītola, Kristers Oskars 
Briedis, Vita Čemme. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Datoriku apgūst jau 
no 1. klases

Pieredzes apmaiņā Zvejniekciema vidusskolā: Valmieras sākumskolas 
direktors Artūrs Skrastiņš, informātikas skolotāja Baiba Balode un 
sākumskolas skolotāja Helga Mezīte, kā arī direktors Andris Dulpiņš un 
informātikas skolotāja Santa Tinkusa. Foto no Zvejniekciema vidusskolas 
arhīva.

Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā

Lasītprasme ir viena no svarīgā
kajām skolēnu prasmēm, kuru 
iespējams attīstīt, iesaistoties 
lielākajā un veiksmīgākajā lasīša
nas veicināšanas projektā „Bēr
nu un jauniešu žūrija”. Grāmatu 
lasīšanā un vērtēšanā 2014. gadā 
Zvejniekciema vidusskolas bib
liotēkā iesaistījās 53 skolēni. Lai 
izkoptu lasīšanas prieku ģimenē, 
pro grammā darbojas arī „Vecāku 

žūrija”, kurā iesaistījās 5 vecāki.
 28. februārī „Latvijas Grāma
tu izstādes 2015” laikā Ķīpsalas 
izstāžu centrā notika lasīšanas 
veicināšanas programmas „Bēr
nu un jauniešu žūrijas 2014” no
slēgums. Uz Lielajiem lasīšanas 
svētkiem devās arī Zvejniekciema 
vidusskolas Bērnu un jauniešu 
žūrijas pārstāvji, lai tiktos ar grā
matu autoriem, māksliniekiem, 

Čaklākie lasītāji Markuss Marjans Lastoveckis, Ričards Sergejevs, 
Samanta Pastare, Kate Strupiša, Artūrs Taube, Rihards Indārs un 
bibliotekāre Dace Indāre izstāžu zālē Ķīpsalā. Foto no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva.

Saulkrastu novada dome 25.  feb
ruāra sēdē pieņēma lēmumu (pro
tokols Nr.  2, 21.§)  akceptēt VAS 
“Latvijas dzelzceļš” paredzēto dar
bību “Esošo publisko, stratēģiskas 
(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju 
elektrifikācija” Saulkrastu novada 
teritorijas robežās. 
 Ar ietekmes uz vidi novērtē
juma (IVN) ziņojumu, Vides pār

raudzības valsts biroja atzinumu 
un pilnu domes lēmuma saturu 
var iepazīties domes darba laikā 
Saulkrastu būvvaldē (101. kab.) 
Raiņa iela 8, Saulkrastos. IVN zi
ņojums, Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinums un informācija par 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
ir pieejami VAS “Latvijas dzelzceļš” 
mājaslapas sadaļā “Jaunumi”. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) atgādina par iespēju pie
slēgties jaunizbūvētajiem ūdens
vada un kanalizācijas tīkliem. 
Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt 
pieslēgumus, aicināti vērsties ar 
iesniegumiem SKS. Tuvāka in
formācija pa tālruni 67951361.
 Jau iepriekš tika sniegta in
formācija, ka 2013.  gada nogalē 
ekspluatācijā nodoti ūdensvada 
un kanalizācijas tīkli, kas aptver 
visu Saulkrastu novadu. Veicot 
pieslēgumu vienotajam tīklam, 

patērētājiem tiek sniegts pakal
pojums, kas ilgtermiņā nodroši
na mazākus izdevumus, tostarp 
ievērojami samazināsies vides 
piesārņojums.
 Izbūves darbi norisinājās Ei
ropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projektā “Ūdens
saimniecības attīstība Saulkras
tos, Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās, 3. kārta”. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

Iespēja pieslēgties 
ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem

Paziņojums par VAS “Latvijas 
dzelzceļš” paredzētās 
darbības akceptēšanu

tulkotājiem, izdevējiem un no
skaidrotu, kuras grāmatas lasītāju 
žūrija ir novērtējusi visaugstāk.  
1.  2. klašu grupā par atzītāko 
kļuva R. Skotona grāmata „Run
cis Puncis”, 3.  4. klašu grupā –  
E. Uspenska grāmata „Tēvocis 
Fjodors, suns un kaķis”, 5.  7. kla
šu grupā – latviešu rakstnieces  
M. Dimsones grāmata „Rozā 
kvarca brālība”, 8.  12. klašu 
grupā visaugstāko novērtējumu 
saņēma R. Rigsa „Mis Peregrīnes 
nams brīnumbērniem”. „Vecāku 
žūrijā” par visatzītāko kļuva lat
viešu rakstnieces Māras Zālītes 
grāmata „Pieci pirksti”.
  Svētku dalībniekus priecē
ja aktieri un populārā mūzikas 
grupa „Triānas parks”. Vienlaikus 
žūrijas dalībnieki varēja apmek
lēt Latvijas grāmatu izstādi un 
apskatīt skaistākās un vērtīgākās 
grāmatas bērniem.
 Paldies par ieguldīto darbu 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 
2014, nākamajos Lasīšanas svēt
kos tiksimies Gaismas pilī!

Dace Indāre, 
Zvejniekciema vidusskola

Izglītības un zinātnes ministrija 
paziņojusi, ka no 2015. gada 1. sep
tembra paredzēts piedāvāt skolām 
aprobācijai piecu datorikas ap
guves mācību programmu pilot
projektu. Tas ir priekšnoteikums 
jaunā  kompetencēs balstītā  iz
glītības standarta ieviešanai, kurā 
īpaši tiek akcentēta datorikas jau
tājumu apguve. Mācību priekš
meta “Datorika” programmas 
paraugu izstrādei un aprobācijas 
nodrošināšanai Vispārējās izglītī
bas satura centrs (VISC) izveidojis 
darba grupu (tās vadītājs ir VISC 
vecākais referents Viesturs Vēzis), 
kurā ir iesaistījušies informātikas 
un programmēšanas skolotāji, kā 
arī skolu administrācijas pārstāvji. 
Darba grupā strādā Zvejniekcie
ma vidusskolas informātikas un 
programmēšanas skolotāja Santa 
Tinkusa un Valmieras sākumsko
las direktors Artūrs Skrastiņš.
 Tā kā Zvejniekciema vidus
skolā datorikas pamatus pēc 
skolotājas izstrādātas mācību 
programmas skolēni sāka apgūt 
2013./2014.m.g. un šajā mācību 
gadā šī priekšmeta apguve fakul
tatīvi veiksmīgi tiek turpināta 
1.  klasē, skolotāja Santa Tinkusa 
labprāt dalījās pieredzē ar Valmie
ras sākumskolas kolēģiem. Viņi 
vēroja datorikas stundu 1. klasē, 
kurā skolēniem tika attīstīta al
goritmiskā un loģiskā domāšana. 
Skolēniem, kombinējot darbību 
zīmes un skaitļus, bija jāiegūst 
skolotājas norādītais izteiksmes 
rezultāts. Valmieras sākumskolas 
kolēģi savā pedagoģiskajā darbā 
labprāt ievieš dažādas inovācijas, 
tai skaitā arī informācijas teh
noloģiju piedāvātās iespējas, tā
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Pirms trīsdesmit diviem gadiem 
Saulkrastos, Bērzu ielas galā vēl 
pletās mežaudze. Paralēli dzelz
ceļam Skuju ielas vispār nebija. 
Bet iedalītajos apbūves gabalos 
cilvēki šad tad atbrauca gara acīm 
skatīt, kā te reiz pacelsies viņu 
sapņu pilis.
 Tajā pavasarī vienā no būv
plačiem pašā ielu krustojumā 
uzradās celtnieku vagoniņš un 
tam līdzās arī milzīga bedre mājas 
pamatiem. Saulkrastieši Irēna un 
Jānis Aparjodi tur bija nolēmuši 
būvēt savu ģimenes māju. Bez lie
liem kredītiem. Pašu rokām.
 Gandrīz katru darbdienas 
pēcpusdienu, nerunājot par brīv
dienām, viņi te rosījās: taisot 
veidņus, lejot pamatus, attīrot 
laukumu, iekopjot augļu dārzu 
un sakņu dobītes. Bieži līdzās tē
vam savu roku darbiem pielika arī 
Dainis, toreiz vēl pusaudzis. Pa
mazām pret debesīm cēlās mājas 
siluets un liels auga arī puika.
 Nu jau kur tie gadi, kad māja 
pabeigta, Dainis pats izveidojis 
ģimeni un kopā ar sievu Aivu iz
audzinājuši divus savus bērnus: 
Kendiju un Kristeru.
 Lai gan viņi joprojām ir uz
ticīgi Saulkrastiem, dzīvodami 
Aparjodu ģimenes mājā, pēdējos 
gados viņu vārds kļuvis pazīs
tams tālu ārpus dzimtās vietas un 
pat Latvijas. Par to arī saruna ar 
Aivu, Daini, Kendiju un Kristeru 
Aparjodiem.

 - Ir februāra piektdienas va-
kars, un visai neparasti, ka esat 
kopā mājās. Gandrīz visu ziemu 
par jūsu gaitām varēja uzzināt 
tikai no medijiem. Kur esat biju-
ši un ko interesantu piedzīvoju-
ši?
 Aiva:  Kā jau kamaniņu brau
cējiem, mums ziema ir aktīvākais 
un darbīgākais laiks. Paralēli tre
niņiem jāpiedalās arī daudzās 
sacensībās gan tepat Latvijā, gan 
plašajā pasaulē. Sezona mums 
sākās janvārī ar Pasaules čem
pionātu Norvēģijā un pēc tam 
piedalījāmies trīs Pasaules kausa 
posmos: divos Vācijā un vienā 
Austrijā. Vienam no posmiem 
Vācijā, Oberhofā vēl papildus bija 
Eiropas čempionāts.
 Kendija:  Norvēģijā sākumā 
man negāja viegli. Labi nobrau
cu tikai pēdējo braucienu. Kaut  
gan  trīspadsmitā vieta no trīs
desmit septiņām nav nemaz tik 
slikti. Jāņem vērā, ka junioru kon
kurencē braucu pirmo gadu, un 
tiem, kuri startē jau otro un trešo 
gadu, ir lielāka priekšrocība.
 Aiva:  Norvēģijā komandas sa
censībās Kendija nebrauca. Kopā 
ar komandas biedriem no Latvijas 
startēja Kristers. Pēc treniņbrau
ciena domājām, ka varētu iegūt 
trešo vietu. Konkurenti bija ļoti 
spēcīgi. Nobraucienā skatāmies 
esam trešie, tad otrie un visbei
dzot – pirmie! Uzvara Pasaules 
junioru čempionātā! Tas mums 
bija ļoti svarīgi. Kristeram jau bija 
uzvara Pasaules kausa kopvērtē
jumā jauniešiem. Bet šī uzvara 
jau ir kāpiens augstāk. Ar šo, ie

Šīs izšķirošās sekundes simtdaļas

spējams, ir izcīnīts arī atbalsts, 
tāda kā stipendija no Olimpiskās 
vienības.
 Kendija:  Tieši nedēļu pēc 
Pasaules čempionāta Oberhofā 
startējām komandu sacensībās 
stafetē. Arī Kristers piedalījās. 
Pietrūka tikai dažu simtdaļu līdz 
uzvarai. Ieguvām otro vietu un 
Eiropas vicečempionu titulu. Var
būt arī es varēšu saņemt stipendi
ju no Olimpiskās vienības.
 Kristers:  Man tā bija laba 
pieredze nobrauciena tehnikas 
apguvē, jo nākamgad, kad startē
šu junioros, jau būs vieglāk. Teh
nika daudz ko dod. Taču tā pati 
par sevi gan nenovedīs lejā trasē 
ar labu rezultātu. Pašam daudz 
jāstrādā.
 - Kur ir sākums jūsu ģimenes 
aizrautībai ar kamaniņu sportu? 
Vai ietekmējis tas, ka Tu, Aiva, 
pati biji kamaniņu braucēja un 
ar atzīstamiem rezultātiem star-
tēji dažāda līmeņa sacensībās?
 Aiva:  Droši vien tas ir patie
sais iemesls, kāpēc šobrīd visa 
ģimene iesaistījusies kamaniņu 
sportā, lai gan neviens ar varu nav 
spiests to darīt. Pa īstam bērni 
sāka nodarboties ar sportu, kad 
beidzu aktīvās sportistes gaitas 
un kļuvu par treneri.
 Dainis:  Es gan atceros – kad 
bērni bija pavisam mazi, tikko ie
mācījušies staigāt, tūdaļ bija ķive
res galvā un kamanās iekšā. Kris
teram bija septiņi gadi, kad viņš 
nobrauca pirmos trīs braucienus 
un atzinās, ka bijis bail. Bet āķis 
jau bija lūpā un interese par šo 
sporta veidu viņā bija modusies.
 Kendija:  Sākumā man nebija 

lielas intereses par sportu. Mā
cījos mūzikas skolā spēlēt flautu 
un tas mani saistīja. Interese par 
sportu atnāca pamazām. Mēģinā
ju nobraukt ar kamanām, bet ne
veicās. Un tad vienā brīdī sajutu, 
ka varu ar to tikt galā. Panākumi 
arī raisīja interesi. Tagad mums ar 
brāli šī ir piektā sezona kamaniņu 
sportā.
 Dainis:  Sākums treniņiem 
ir tepat Saulkrastos. Savācām 
pirmos piecpadsmit jauniešus 
un sākām nodarbības. Spējīgā
kie aizgāja mācīties uz Murjāņu 
sporta ģimnāziju. Tagad tur puse 
no visiem, kas trenējas kamaniņu 
sportā, ir saulkrastieši. Mūsējie ir 
aktīvi arī citos sporta veidos.
 - Arī Kendija un Kristers no 
Saulkrastu vidusskolas pārcēlās 
mācīties uz Murjāņiem. Vai nav 
nācies nožēlot šo izvēli?
 Aiva:  Kāpēc bērniem nedot 
šo iespēju? Varbūt, ja būtu pa
likuši Saulkrastu skolā, nebūtu 
ne šo sacensību, ne arī panāku
mu. Murjāņi ir arī dzīves skola. 
Tu izej no tās un zini, ka nekad 
nepazudīsi. Tur ir disciplīna, re
žīms, patstāvība. Ne jau visi kļūs 
par sportistiem, varbūt tikai kādi 
divdesmit procenti, bet būsi labi 
sagatavots dzīvei un ar to saistī
tām grūtībām.
 - Vai tomēr nav skumji, ka tik 
ilgi nākas būt projām no mājām?
 Kendija:  Jau pierasts. Nav lai
ka skumt. Mācības skolā, treniņi, 
sacensības. Palīdz arī tas, ka bieži 
esam kopā ar vecākiem un jūtam 
viņu atbalstu.
 Aiva:  Visgrūtāk bija Dainim. 
Pirmajā gadā viņš brēca, ka bēr

nus esmu aizsūtījusi trimdā. Man 
tā bija pierasta lieta. Pati mācījos 
šajā skolā, ziemā biju prom no 
mājas. Cilvēks jau agrāk vai vēlāk 
izaug un aiziet pats savā dzīvē. 
Vecākiem ar to jārēķinās.
 Dainis:  Grūti bija samierinā
ties, ka mājā tāds klusums. Bija 
ierasts, ka atnāc no darba, uztaisi 
vakariņas, aprunājies ar bērniem, 
palīdzi sagatavot skolas darbus. 
Visi kopā. Te pēkšņi tāds tuk
šums. Pie katras situācijas jāpie
rod.
 - Kā Tu, Aiva, pievērsies ka-
maniņu sportam un aizgāji mā-
cīties uz Murjāņu skolu?
 Aiva:  Biju izdomājusi, ka gri
bu mācīties Murjāņu sporta skolā. 
Man pat tobrīd nebija skaidrības, 
ar kādu sporta veidu nodarbošos. 
Atceros, Saulkrastos ieraudzīju 
laivas un nolēmu, ka iešu trenē
ties airēšanā. Izrādījās, ka tā ir 
tikai Jūrmalā. Nu ko, bija jādomā 
kas cits. Labi, iešu uz riteņbrauk
šanu. Tajā gadā, kad gribēju ie
stāties, meitenes riteņbraukšanā 
neņēma. Ko tad lai dara? Iešu tur, 
kur ņem. Tā nokļuvu kamaniņu 
sportā. Sākumā gan vēl mētājos   
pametu sportošanu, tad atkal 
atgriezos. Mani uzņēma tas pats 
treneris Jānis Ozoliņš, kas trenē 
manus bērnus. Man liekas, viņš ir 
Murjāņos no pirmās dienas.
 Sportistes karjeras laikā ir gā
jis raibi. No spožām uzvarām līdz 
nāves bailēm trasē. Olimpiādē 
Turīnas olimpiskā trase 2006. 
gadā bija šausmīga. Tehniski ne
pareizi sagatavota. Tad es nedo
māju, kādu vietu iegūšu, bet gan, 
kā tikšu līdz lejai dzīva.Toreiz tur 

ļoti daudzi sasitās un guva trau
mas.
 - Vai, beidzot sportistes gai-
tas, šķita likumsakarīgi pašai 
kļūt par treneri?
 Aiva:  Toreiz tādas apņem
šanās nebija. Beidzu sportot un 
sāku studēt Sporta akadēmijā par 
treneri. Pēc tam vēl par fiziotera
peiti. Centos atgūt iekavēto, jo, 
aktīvi sportojot, nebija iespējas 
mācīties. Tad arī nāca piedāvā
jums no Murjāņiem uzņemties 
trenēt bērnus tur izveidotajā Bēr
nu un jauniešu kamaniņu sporta 
struktūrvienībā. Tā ir sadalīta pa 
reģioniem: viens treneris Rīgā, 
otrs Siguldā, trešais Ropažos. Es 
kļuvu par treneri Saulkrastos. Sa
vācām bērnus un ar viņiem strā
dājam. Bērni ir talantīgi, tāpēc arī 
rezultāti nav slikti.
 - Jūs diezgan daudz braukā-
jat apkārt pa pasauli. Sacensības 
notiek dažādās valstīs. Vai no tā 
jaunajiem cilvēkiem necieš mā-
cības vispārizglītojošos priekš-
metos?
 Kendija:  Tas ir vēl viens pār
baudījums, cik tu spēj būt patstā
vīgs. Mums jau mācību grāmatas 
ir līdzi. Neslinkojam un brīvajos 
brīžos mācāmies. Kad atbraucam 
mājās, skolotāji ir pretimnākoši 
un apmeklējam papildu konsul
tācijas. Varam uzdoto vielu apgūt. 
Sekmju līmenis Murjāņos ir diez
gan augsts. Pēc skolas beigšanas 
nav problēmas iestāties augstsko
lā.
 - Daini, divdesmit sešus ga-
dus tu esi nostrādājis par vies-
mīli, pie tam ar labiem panāku-
miem. Tagad dzirdu, ka mācies 

Ziemassvētkos mājās. Kendija, Aiva un Kristers smaida aizkadrā esošajam fotogrāfam Dainim.
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Sporta akadēmijā par treneri 
un esi kopā ar ģimeni kamaniņu 
sportā.
 Dainis:  Vienmēr esmu inte
resējies arī par sportu. Atceros, 
Kristeram bija kādi divi gadi: te
levīzijā atskan sporta ziņas, mēs 
skrienam skatīties. Sākumā viņu 
tam mudināju, vēlāk jau pats 
mani sauca, kad sākās pārrai
de. Jaunībā esmu arī trenējies. 
Tagad pilnīgi likumsakarīgi, ka 
esmu kopā ar savējiem. Mums ir 
kopīgas intereses. Viņi brauc uz 
sacensībām, es palieku un trenē
ju mazos audzēkņus. Nevarēju 
iedomāties, ka vairāk nekā četr
desmit gadu vecumā sākšu atkal 
mācīties. Ir interesanti! Jauna 
pieredze.
 Aiva:  Mums visiem kopīgs 
ir vēl viens sporta veids. Orien
tēšanās. Bērni savas sportiskās 
gaitas īstenībā arī sāka ar orien
tēšanās sportu. Te liels nopelns 
ir Saulkrastu skolas skolotājai 
Dzintrai Rēķei. No bērnības viņa 

bērnus veda uz mežu, organizē
ja treniņus un sacensības. Lika 
ieskatīties un ieklausīties dabā, 
dzīvnieku pasaulē. Mācīja saudzī
gi izturēties pret meža bagātībām. 
Tā bija vesela dabas mācība, kas 
cilvēku ne tikai norūda fiziski, bet 
arī attīsta emocionāli.
 Kristers:  Visas brīvdienas 
tika aizvadītas mežā. Tā tas tur
pinās joprojām. Kā sākam aprīlī, 
tā vēlā rudenī beidzam skriet pa 
mežu. Tas palīdz sagatavoties arī 
ziemai kamaniņu sportam. Man 
daba patīk. Skrienu un skatos. 
Interesanti ir piedalīties arī starp
tautiskās sacensībās. Portugālē 
Pasaules skolu čempionātā orien
tēšanās sportā ieguvu 3. vietu
 Dainis:  Kendija jau četrus ga
dus ir Latvijas izlasē orientēšanās 
sportā. Pagājušajā vasarā pieda
lījās Eiropas čempionātā Maķe
donijā. Tieši orientēšanās sports 
ir devis iespēju vasarās izbraukāt 
visu Latviju un ieraudzīt, cik tā 
skaista. It sevišķi rīta agrumā, ar 

vieglu migliņu un saullēktu virs 
pļavām un ūdeņiem. Uzceļam 
teltis pie ezera, makšķerējam, 
esam pie dabas. Visa ģimene 
kopā. Tie ir neaizmirstami brīži. 
Šīs nodarbes varbūt pasargājušas 
arī mūsu bērnus no vienas otras 
muļķības un veltas laika nosiša
nas.
 - Vai ģimenē bērni audzināti 
lielā stingrībā, ierobežojot viņu 
vēlmes un izvēles?
 Kendija:  Kad biju mazāka, 
man tā likās. Viena otra asara 
nobira, kad mamma nelaida pie 
draudzenēm. Man šķita, ka ne
vienam bērnam nav tik stingri 
vecāki kā mūsējie. Vienmēr sva
rīgāks par visu bija uzticētais pie
nākums. Tagad saprotu, ka laiks 
ir liela vērtība un, ja grib dzīvē ko 
sasniegt, jāiemācās to lietderīgi 
izmantot.
 Kristers:  Mēs jau esam tie 
“pareizie”. Mammai jo īpaši ne
patika, ka klīstu ar draugiem pa 
kāpām. Viņa nemanāmi prata 
visu saplānot tā, ka tam laika arī 
nepietika. Toreiz dusmojos, bet 
tagad saprotu, ka manam rakstu
ram šī stingrība nākusi par labu.
 - Bet ko tad gribat dzīvē sa-
sniegt? Kas liek skriet pa mežu 
un ātrumā nesties lejā kamani-
ņu trasē?
 Kendija:  Šobrīd man dzīves 
plāns ir skaidrs. Gribu kļūt par 
sportisti, iekļūt Latvijas izlasē. 
Trenēties, piedalīties dažāda lī
meņa sacensībās un uzvarēt. Tas 
ir katra sportista sapnis. Noteikti 
gribu pēc Murjāņu sporta ģimnā
zijas beigšanas mācīties Latvijas 
Sporta akadēmijā. Kādreiz gribē
tos vēl atgriezties arī pie mūzikas. 
Iemācīties kārtīgi spēlēt flautu  
savam priekam.

 Kristers:  Es vēl par savu dzī
ves plānu neesmu domājis. Man 
patīk un sagādā prieku tas, ko 
daru. Tā es arī dzīvoju un darbo
jos.
 Dainis:  Mums ar bērniem 
attiecības ir kā ar draugiem.Viens 
otru balstām un cenšamies sa
gādāt prieku. Ģimenē taču tas ir 
pats galvenais.
 - Daudz runājam par jūsu 
ģimenes sportiskajām aktivi-
tātēm, bet Saulkrastos zina, ka 
katram no jums ir arī citi pienā-
kumi un intereses. Piemēram, 
cilvēki Aivu iepazinuši arī kā fi-
zioterapeiti un domes deputāti.
 Aiva:  Sporta centrā vadu arī 
dejošanu un vingrošanu sievie
tēm. Daudzi prasa, kā varu visus 
darbus salāgot un paveikt. Tad 
paraustu plecus un atbildu, ka 
nezinu. Viss notiek, ja sakārto 
dzīvi pareizā ritmā un režīmā. 
Nodarbības sāku vadīt pirms pie
ciem gadiem. Toreiz pazinu ļoti 
maz cilvēku. Pamazām viņi sāka 
man uzticēties un šodien, nākot 
pie manis uz fizioterapeita pro
cedūrām, viņi spēj runāt ar mani 
arī par domes lietām, par nebūša
nām Saulkrastos, par to, kas viņus 
uztrauc. Cenšos viņos ieklausīties 
un palīdzēt. Cilvēki šeit ir pozitī
vi noskaņoti, labestīgi, un tas arī 
man palīdz sevi sakārtot visiem 
veicamajiem darbiem. Esmu aktī
va pēc dabas.
 Daudzus dzīves gadus veltīju 
tikai sportam, izglītībai, bērniem, 
ģimenei, taču pēc ievēlēšanas 
Saulkrastu domē mana pasaule 
paplašinājās. Sāku vairāk domāt, 
kā sakārtot Saulkrastus, kas va
jadzīgs šejienes cilvēkiem, kā to 
panākt. Mums šajā sasaukumā ir 
saliedēts kolektīvs, un tas palīdz 

kopīgajā darbā. Vienlaikus, ja kā
dam lēmumam nepiekrītu, tā arī 
pasaku  es par to nebalsošu. Mēs 
esam brīvi un patstāvīgi savā no
stājā.
 Nevar noliegt, ka ar katru 
gadu mūsu pilsēta kļūst aizvien 
sakārtotāka un skaistāka. Vairāk 
līdzekļu iespējams arī atlicināt 
sportam un kultūrai. Varbūt nu 
pienācis brīdis pārdomāt pasāku
mu saturu un radošumu. Brīžam 
sāk likties, ka sākam atkārtoties 
un gadu no gada scenāriji nemai
nās.
 Ir prieks, ja cilvēki tavu vei
kumu pamana un novērtē. Biju 
pārsteigta un aizkustināta, kad 
man 2012.  gadā Saulkrastos tika 
pasniegts apbalvojums par labu 
darbu. Tāpat kā pērn, kad pasāku
mā, kur godina labākos saulkras
tiešus, tika nosaukti manu bērnu 
vārdi.
 Dainis:  Mēs ģimenē neviens 
nesēžam, rokas klēpī salikuši. Es 
arī paralēli visiem jaunajiem dar
biem mēģinu neaizmirst vecās 
pieredzes un prasmes. Cilvēki 
Saulkrastos bieži mēdz teikt, ka 
nav kur aiziet vakaros pasēdēt, 
parunāties, paēst garšīgas vakari
ņas. Mēģinu viņiem šādu iespēju 
sarūpēt. Tagad tapuši noskaņu 
vakari ar «dzīvo» mūziku tepat 
Saulkrastu krodziņā «Piedod 
man».
 Mēs esam saulkrastieši, un es 
nevaru iedomāties citu vietu, kur 
varētu dzīvot. Lai kurā pasaules 
malā uz brīdi mēs būtu, allaž zi
nām, ka mums šeit jāatgriežas. 
Arī bērni to saprot  te ir tava vie
ta. Tava māja.

Ar Aparjodu ģimeni sarunājās  
Dzidra Smiltēna

Aiva un Dainis Siguldas kamaniņu trasē.

Eiropas junioru vicečempioni stafetē Oberhofā. Visi foto no personīgā arhīva.

Siguldas trasē finišē Kristers... un Kendija Aparjodi.
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Sporta komandu „Mēs varam!” 
veido domubiedri  aktīvi, dina
miski, dzīvespriecīgi, pozitīvi un 
mērķtiecīgi sportisti četrās paau
dzēs vecumā no 2 līdz 65 gadiem 
no Saulkrastu, Rugāju, Balvu, 
Viļakas novada un Rīgas. Sportis
ti ar prieku piedalās skriešanas, 
nūjošanas un soļošanas sacen
sībās katrs pēc savām spējām 25 
km, 21 km, 10 km un 5 km distan
cēs, bet jaunākā paaudze  bērnu 
skrējienos. Komandas kapteine 
ir saulkrastiete Iveta Sviklāne. 
Daudzu gadu garumā komanda 
piedalījusies neskaitāmos ma
ratonos, pusmaratonos un citās 
sacensībās visā Latvijā un arī ār
zemēs. Komandas pūrā ir vairāk 
nekā 100 medaļas, diplomi, kausi, 
piemiņas zīmes un foto iemūži
nātie īpašie mirkļi.
Komanda „Mēs varam!” ir aicinā
ta un sacensībās pārstāvējusi ne 
tikai savus novadus, bet arī sim
bolizējusi mūsu valsts neatkarību 
un brīvību, piedaloties vienotā 
lāpu skrējienā „Apkārt Latvijai”, 
komandas skrējienā „Lai mūžam 
dzīvo Latvija!”, skrējienā, pārstā
vot NATO un simbolizējot vieno
tību un draudzību starp dažādām 
tautām, nesot „mūžīgās uguns” 
lāpu pasaules draudzības skrējie
nā „The World Harmony Run” 
u.c.
2014.  gadā Rīgas kā Eiropas kul
tūras galvaspilsētas kontekstā 
Rīgā, Brīvības ielā 61, mākslinieka 
Aigara Rutka un mākslinieces, re
žisores, žurnālistes Ilona Brūve
res vadībā tika izveidots Liktens 
lietu muzejs ar vērienīgu kultūr

vēsturisku liecību ekspozīciju. 
Muzejā tik izstādīti priekšmeti un 
lietas, kas piederējuši īpašiem cil
vēkiem, apzinot ar tiem saistītos 
dzīvesstāstus un veidojot vienotu 
veselumu  dzīves laiku. Muzeja 
Lietu pasaulei uzticēt «Sporta čī
biņu stāstu» tika aicināta arī ko
manda „Mēs varam!”.
«Sporta čībiņu stāstu» un citus 
eksponātus muzejā aplūkojis 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
ārvalstu vēstnieki, 8734 apmek
lētāji, 235 ārvalstu žurnālisti, to 
skaitā 37 televīzijas un 21 radio 
komandas, pārstāvji no 37 ārval
stu laikrakstiem un 27 ārvalstu 
žurnāliem, 15 portālu pārstāvji, 
desmitiem blogeri un vairāki des
miti neatkarīgo žurnālistu.
Rugāju novada muzeja vadītāja 
Velga Vīcupa nolūkā popularizēt 
tautas sportu, aktīvu dzīvesvei
du, saturīgu atpūtu un sportisku 
vaļasprieku kopš 12.  janvāra arī 
Rugājos izveidojusi ekspozīciju 
„Sporta čībiņu stāsts” un muzeja 
apmeklētājiem organizē saturīgas 
tikšanās, pieredzes apmaiņu ar 
komandas „Mēs varam!” dalīb
niekiem.
Sporta komanda „Mēs varam”: 
Irēna Paidere, Jolanta Brezinska, 
Sandra Paidere, Iveta Sviklāne, 
Daiga Brezinska, Inese Brezinska, 
Agnese Sviklāne, Loreta Sviklāne, 
Gabriels Brezinskis, Daniels Bre
zinskis, Alīna Brezinska, Aleksejs 
Andrevičs, Edmunds Sviklāns, 
Dainis Kaņups, Samanta Pāvulā
ne, Vladimirs Andrevičs, Terēze 
Ausēja, Ričards Ausējs, Inese Ste
pāne.

Pagājušopavasar biedrība „Mēs 
varam” saņēma informāciju par 
“Baltijas Reģionālā fonda” orga
nizēto projektu “Ieraugi, atklāj un 
izveido savu VEF kvartālu”. Pro
jekts tika līdzfinansēts Rīgas do
mes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Sabiedrības integ
rācijas programmā. No biedrības 
„Mēs varam” pieteikumu ar mo
tivācijas vēstuli projektam iesnie
dza Zvejniekciema vidusskolas 10. 
klases skolniece Elīna Marī Mak
simova, kurai jau vairākus gadus 
nopietns hobijs ir fotografēšana. 
Elīna Marī uzvarēja sīvā konku
rencē starp galvaspilsētas jau
niešiem un iekļuva projektā, kur 
dalībnieku skaits bija ierobežots. 
 No 2014. gada 7. līdz 25.  jūli
jam projektā “Ieraugi, atklāj un iz
veido savu VEF kvartālu” jauniešu 
studijas “BaMbuss” dalībnieki 
radošajās foto, video un mākslas 
darbnīcās veidoja darbus par un 
ap VEF kvartālu. Darbnīcās tapa 
brīnišķīgi darbiņi, kurus izstādīja 
un parādīja plašākai sabiedrība. 
31. jūlijā «BaMbusā» atklāja izstā
di, kas bija skatāma visu augustu. 
Apmeklējuma laikā bija iespēja 
nobalsot par interesantāko un 
labāko darbu. Autoram, kura vei
kums saņems visvairāk balsu, bal

Pagājušajā gadā iznākusī Ingas 
Zemītes grāmata par Saulkrastu 
vēsturi deva stimulu arī pārējiem 
pētniekiem aktivizēties un mek
lēt jaunus ceļus novada pagātnes 
tālākajā izpētē. Tāpēc interesenti 
aicināti pulcēties Saulkrastu no
vada kultūras namā „Zvejniek
ciems” (Atpūtas ielā 1b) 20. martā 
pulksten 14 uz Saulkrastu novad
pētniecības semināru. Semināra 
mērķis ir dalīties ar savu pēt
niecisko pieredzi un apvienoties 
saskaņotai Saulkrastu pagātnes 
turpmākai izpētei. Seminārā pie
dalīties uzrunāti ir gan vēstur
nieki un muzeju darbinieki, gan 
novadpētnieki.
 Seminārā uzaicināti – rakst
niece un novadpētniece Inga 
Zemīte, novadpētnieks Jānis 
Seregins (Saulkrastu Velosipē
du muzejs), vēsturnieks Gints 
Skutāns (Jaunpiebalga), kā arī 
evaņģēliski luteriskās draudzes, 
Brāļu Kaudzīšu (Vecpiebalga) un 
F.  Bārdas muzeja (Pociems) pār
stāvji. Tāpat aicinām atsaukties 
arī citus Saulkrastu pētniekus un 
pieteikt semināram savas tēmas, 
kuras varēs prezentēt stāstījuma 
vai datorprezentācijas veidā. Tās 
var būt pavisam vienkāršas un ik
dienišķas, piemēram, savas dzim
tās mājas, vasarnīcas vai dzimtas 
vēsture.
 Saulkrastu teritorijas īpatnība 
ir tā, ka novads stiepjas gar Rīgas 
līci 17 km garumā un ir apvienojis 

piecus ciemus. Šo ciemu veidoša
nās vēsture ir dažāda. 
 Par laiku līdz 12.gs. šobrīd 
ziņu nav, jo Saulkrastu novadā 
nav veikti arheoloģiskie izraku
mi, taču gan Zvejniekciemā, gan 
Pabažos, rokot māju pamatus, 
atrasti akmens cirvji (atrodas no
vadpētniecības krājumā)...
 Indriķa hronikā (12.gs. bei  
gas – 13.gs. sākums) atrodami 
pirmie rakstos pieminētie dati 
par tagadējo Saulkrastu teritori
ju, kas tiek dēvēta par nelieliem 
lībiešu ciemiem. Par pilskalnu 
atrašanos šajā apvidū ir nosacītas 
ziņas, iespējams, ka tāds ir bijis 
Pēterupes lejtecē. Arī Sankt. Pe
terkapelles jeb Sv.  Pētera katoļa 
kapelas esamība tā laika Pērļupes 
(arī Tarupes, šodien Pēterupes 
krastā) liecina par šī ciema seno 
vēsturi.
 Par Saulkrastu jūrmalas zinā
māko vēstures daļu varam runāt 
sākot ar 17.gs. 40. gadiem, kad 
tiek ierīkots pirmais pasta ceļš 
Baltijā un atjaunotas divas baz
nīcas uz tā   Pēterupē un Skultē, 
kā arī uzcelta pasta stacija un 
krogi. Ceļam gar visu Vidzemes 
piekrasti 18.gs. sekoja arī senākā 
Austrumeiropas robežsardzes 
līnija, kas uzraudzīja gan jūras 
satiksmi, gan sauszemes pasta 
ceļu. Divus gadsimtus šis lielceļš 
savienoja Krievijas galvaspilsētu 
Pēterburgu ar Rietumeiropu, tā 
bija valsts svarīgākā satiksmes 

maģistrāle. Tāpēc šeit caurbrau
cot uzturējusies ne viena vien 
pasaules slavenība, piemēram, 
Pēteris I, Katrīna II, barons Min
hauzens, grāfs Kaliostro un citi. 
Viens no semināra uzdevumiem 
ir pievērst uzmanību bagātajam 
17.  18.gs. karšu materiālam, kurā 
redzama arī Saulkrastu teritorija. 
Cauri Saulkrastiem ejošais pasta 
ceļš (mūsdienās daļēji uz šī ceļa 
ir izbūvēta pilsētas galvenā iela –  
Rīgas, Ainažu iela) 1695.  gadā ir 
attēlots kvalitatīvās zviedru ceļu 
kartēs, kuru publicēšana ir mūsu 
kopējā darba uzdevums. 
 Visbagātīgāko materiālu vēs
turniekiem sagādā vasarnīcu 
laikmeta atspoguļojums un ievē
rojamās personas, kas pastāvīgi 
dzīvojušas vai vasarās uzturēju
šās Saulkrastos. Šeit jāmin rakst
nieks Reinis Kaudzīte, dzejniece 
Paulīna Bārda, ģenerālis Jāni Ba
lodis un citi. Kā redzam  visa kā 
ir gana daudz, lai pētnieki varētu 
prezentēt krāšņu un interesantu 
vēstures atspoguļojumu.
 Semināru organizē vēstur
nieks un novadpētnieks Gints 
Skutāns sadarbībā ar Saulkrastu 
novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” novadpētniecī
bas speciālisti Dagniju Gurtiņu.
 Semināra apmeklētājus, kuri 
vēlas prezentēt savas tēmas, lū
dzam līdz 17. martam tās pieteikt 
Gintam Skutānam, tālr. 29196952 
(skutans@inbox.lv).

Jau devīto reizi marta pēdējā sest
dienā cauri laika joslām visā pa
saulē svinēs Zemes stundu. 
Saulkrastu novada dome aicina 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā 
„Zemes stunda”, kas norisināsies 
28. martā plkst. 20.30. Aicinām uz 
vienu stundu izslēgt apgaismoju
mu, lai simboliski pievērstu uz
manību klimata pārmaiņām.
28. martā Zemes stundas laikā 
tiks izslēgts Saulkrastu novada 
domes ārējais apgaismojums. Arī 
iedzīvotāji tiek aicināti samazināt 
vai izslēgt apgaismojumu dzīvo
jamā zonā, izslēgt elektroierīces, 
piemēram, datoru un televizoru, 
censties Zemes stundas laikā ne
vārīt ūdeni ar elektriskajām kan
nām, nelietot veļas mazgājamo 
un trauku mazgājamo mašīnu. 
 Šobrīd akcijā „Zemes stunda” 
oficiāli dalību apstiprinājušas vai
rāki desmiti Latvijas pilsētu un 
novadu, tajā skaitā arī Saulkras

tu. „Zemes stunda” ir daudz vai
rāk nekā simboliska rīcība, vienu 
stundu izslēdzot ēku vai objektu 
ārējo apgaismojumu! Tas ir aici
nājums mainīt rīcību un uzsākt 
iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas 
un resursu taupīšanu un veidotu 
videi draudzīgāku dzīvi ikdienā.
Zemes stunda ir lielākais klimata 
tēmai veltītais pasākums, kāds 
jebkad noticis. Tās laikā miljo
niem cilvēku visā pasaulē vieno
jas, izslēdzot apgaismojumu uz 
vienu stundu, lai pieprasītu izlē
mīgu rīcību klimata problēmu ri
sināšanai. Vēl vairāk  katru gadu 
tieši Zemes stundas laikā rodas 
jauni izaicinājumi un apņēmības, 
ko īstenot.
Pagājušajā gadā Latvijā akcijā pie
dalījās 44 pašvaldības, daudzi uz
ņēmumi un organizācijas. Līdzī
gi kā Jaungads, „Zemes stunda” 
virzīsies no vienas laika zonas uz 
nākamo. 

vā tika apsolīta iespēja doties uz 
kādu no starptautiskiem jauniešu 
projektiem kādā citā Eiropas val
stī.
 Neaprakstāms bija Elīnas Marī 
prieks, kad no projekta organi
zatoriem viņa saņēma ziņu par 
uzvaru projektā. Viņa Sabiedrības 
integrācijas programmā šopava
sar dosies 10 dienu ceļojumā uz 
Horvātiju.

 Bet Zvejniekciema vidusskolas 
telpās kopš septembra ir jaunietes 
fotogrāfiju izstāde, kurā izstādīti 
apruveni 40 interesanti darbiņi ar 
Saulkrastu novada dabasskatiem 
un dzīvniekiem.
 Apsveicam Elīnu Marī ar gūta
jiem panākumiem!

Iveta Sviklāne, 
Biedrība „Mēs varam”

Vaļasprieks nodrošina 
uzvaru

Elīna Marī uzvarēja sīvā konkurencē starp galvaspilsētas jauniešiem un 
iekļuva projektā, kur dalībnieku skaits bija ierobežots. 
Foto no personīgā arhīva.

Notiks Saulkrastu vēstures 
novadpētniecības seminārs

Komandas “Mēs 
varam!” sporta 
stāsts muzejos

Piedalies 
Zemes 
stundā!

mailto:skutans@inbox.lv
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7. februārī atklātajā Latvijas 
čempionātā brīvajā cīņā pieau
gušajiem piedalījās arī sportistes 
no Lietuvas un Igaunijas. Cīņa 
par medaļām sievietēm norisi
nājās astoņās svara kategorijās. 
Saulkrastiete Ieva Kalniņa Lat
vijas čempionātā izcīnīja 2. vietu 
svara kategorijā līdz 58 kg. Ievai 
šī ir jau ceturtā medaļa Latvijas 
čempionātā. Viņa ir arī vairāku 
starptautisku turnīru medaļu ie
guvēja.
 Ievas Kalniņas trenere ir bi
jusī saulkrastiete Laura Skujiņa, 
kura joprojām ir aktīva sportis
te un pagājušā gada Eiropas un 
Pasaules čempionāta bronzas 
medaļniece. Laura šajā Latvijas 
čempionātā izcīnīja 1. vietu svara 
kategorijā līdz 69 kg.

14.  15. februārī Saulkrastu spor
ta centrā notika starptautisks 
džudo turnīrs, kurā piedalījās 
370 jaunie sportisti no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Baltkrie
vijas. Ar labām sekmēm startē
ja Saulkrastu pārstāvji. Pirmās 
vietas izcīnīja Lizete Jenerte un 
Valters Jenerts. Sudraba medaļas 
savās svara kategorījās ieguva Ar

tūrs Kiseļevskis un Rūdis Kūkojs. 
3. vietā Mikus Semjonovs un Kār
lis Strazdiņš. Lukass Gertmanis 
un Jurģis Strazdiņš ierindojās 
5.  vietā, Jēkabs Līcis un Toms 
Račinskis  7., Reinis Rezevskis 
9. vietā. Visi šie sportisti ir trene
ra Leonīda Kuzņecova audzēkņi, 
kurš bija arī šo cacensību galve
nais tiesnesis.

7.  februārī kaimiņvalsts Igauni
jas galvaspilsētā Tallinā notika 
6. starptautiskais jauniešu džudo 
turnīrs Tallinn Judo Cup 2015, kas 
ir viens no lielākajiem džudo tur
nīriem Skandināvijā. Šogad sa
censībās piedalījās 431 dalībnieks 
no Somijas, Zviedrijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
 Ādažu bērnu un jaunatnes 
sporta skolas (ĀBJSS) komandas 
sastāvā uz Tallinu devās un veik
smīgi startēja saulkrastieši Val
ters Jenerts (3. vieta vecuma gru
pā U14) un Artūrs Kiseļevskis. Tā 
kā puišiem nācās cīnīties vienā 
vecuma grupā ar vecākiem un 
pieredzes bagātākiem pretinie
kiem, ir īpašs prieks un ganda

rījums par rezultātiem un neat
sveramo starptautisko sacensību 
pieredzi.
 Latviju turnīrā sekmīgi pār
stāvēja vairākas komandas. ĀBJSS 
audzēkņi dažādās vecuma grupās 
un svara kategorijās kopumā iz
cīnīja 14 godalgas un komandu 
konkurencē kopvērtējumā ierin
dojās 2. vietā aiz Vsevoloda Zeļo
nija džudo skolas (abām vienāds 
medaļu skaits – 14, bet rīdzinie
kiem par vienu zelta godalgu vai
rāk). Vecuma grupai U18 šīs bija 
reitinga sacensības par iekļūšanu 
valsts izlases sastāvā startam Ei
ropas čempionātā. ĀBJSS koman
du turnīram Tallinā sagatavoja 
treneri Leonīds Kuzņecovs un 
Mārtiņš Lūkins.

Neskatoties uz nelielo sniega 
daudzumu šogad, ziemas orien

tēšanās sacensības tomēr noti
ka. Mūsu orientieristi piedalījās 

Orientieristiem 
medaļas ziemas 
sacensībās

Uldis Upītis Latvijas čempionātā Madonā. Foto no domes arhīva.

Igaunijas čempionātā Rakverē, 
kur Uldis Upītis V18 grupā izcīnī
ja 3. vietu, Jānis Peilāns V21E gru
pā – 8. vietu.
 Šogad abi sportisti piedalī
jās Zviedrijas čempionātā Hu
diksvallā (Zviedrija) 300 km no 
Stokholmas, un U.  Upītis ierin
dojās 6. vietā V18 grupā, savukārt 
J.  Peilāns ieņēma 15.  vietu V21E 
grupā. Ziemas sezona orientieris
tiem noslēdzās Madonā, Latvijas 
čempionātā orientēšanās sacen
sībās ar slēpēm. Šoreiz U. Upītis 
bija labākais un izcīnīja V18 čem
piona medaļas sprintā un vidējā 
distancē. J. Peilāns ieguva sudraba 
medaļu V21 stafetē un saulkras
tiete Irita Puķīte  sudrabu sprin
ta distancē.

Iegūta 
medaļa 
brīvajā 
cīņā

Saulkrastiete Ieva Kalniņa Latvijas 
čempionātā izcīnīja 2. vietu svara 
kategorijā līdz 58 kg. Foto no Ievas 
Kalniņas privātā arhīva. Džudisti veiksmīgi startē 

Tallinn Judo Cup 2015

Džudo turnīra „Saulkrasti 
2015” rezultāti

Attēlā no kreisās Valters Jenerts. Foto no trenera personīgā arhīva.

Rīgas plānošanas reģiona ES 
Struktūrfondu informācijas 
centrs sadarbībā ar Saulkrastu 
novada domi 18.  martā plkst.  10 
Saulkrastos, Raiņa ielā 8 organizē 
bezmaksas semināru „Biežāk pie
ļautās kļūdas ES struktūrfondu 
2007  2013 projektu sagatavoša
nā un vadīšanā». 
 Semināru vadīs projektu, 
programmu un apmācības vadī
tāja, projektu iesniegumu vērtē
šanas eksperte Inese Šubēvica. 
Semināra dalībniekiem būs iespē
ja gūt teorētiskas un praktiskas 
zināšanas par biežāk pieļautām 
kļūdām ES struktūrfondu 2007  
2013 projektu rakstīšanā un vadī
šanā.
 Seminārā eksperte informēs 
par šādiem tematiem:
l projekta pamatojums, tā ne
pieciešamība; 
l projekta ilgtspēja – kā to plā
not un nodrošināt; 
l projektu iesniegumu sagata
vošana un iesniegšana; 

l horizontālās prioritātes – datu 
uzskaite un analīze;
l ekonomiskā izdevīguma pa
matojums – iegādes un iepirkumi;
l publicitātes prasību ievēroša
na;
l atskaišu sagatavošana un ies
niegšana;
l risku identificēšana;
l pasākumi risku mazināšanai;
l interaktīva pieredzes apmai  
ņa – rezultātu prezentēšana un 
analīze.
 Seminārā aicināti piedalīties 
projektu vadīšanas speciālisti, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
kā arī ikviens interesents. Dalīb
nieku skaits seminārā ir ierobe
žots, tāpēc nepieciešama iepriek
šēja pieteikšanās. Interesenti 
aicināti līdz 16.  martam  pieteikt 
dalību seminārā, zvanot pa tālru
ni 67217975 vai rakstot uz epastu 
andra.rosicka@rpr.gov.lv.

Anita Līce, 
projektu vadītāja

Aicinām uz semināru par 
projektu sagatavošanu un 
vadīšanu

 Pieaugušo izglītības ietvaros 
Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” aicina uz bez
maksas semināru „Izturīgas un 
skaistas ziemcietes katram dār
zam. Dekoratīvās graudzāles”. 
Seminārs notiks 20. martā plkst. 
14 Saulkrastu domes zālē.
 Lektori – stādaudzētavas 
„Puķu lauki” īpašnieki Sanita un 
Raivis Reinbergi.
 Lekcija noderēs gan tiem, ku

riem ir bagātīgas zināšanas un 
plaša ziemciešu kolekcija, gan 
tiem, kuri tikai plāno savu pir
mo ziemciešu dobi. No stādau
dzētavas īpašnieku personīgās 
pieredzes būs iespēja uzzināt, 
kuras graudzāles un ziemciešu 
šķirnes noteikti būtu vērts stā
dīt, lai dārzs ilgstoši būtu krāšņs, 
un lektori ieteiks, kuras ziemcie
tes stādīt kopā, lai nodrošinātu 
skaistu kopskatu visas vasaras 
garumā.

Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
28 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 6 per
sonas, no kurām par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola rei
buma stāvoklī – 4, bet 1 persona 
aizturēta par zādzības izdarīša
nu. 5 nogādātas Rīgas reģionālās 
pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikša
nai, bet 1 nogādāta savā dzīves
vietā. 2 gadījumos pēc lūguma 
sniegta palīdzība neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes
ta brigādei un 1 gadījumā Valsts 
policijas Saulkrastu iecirkņa dar
biniekiem. 
 Vienā gadījumā izsaukti dzīv
nieku patversmes Mežavairogi 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv
niekiem.
 Sastādīti 32 administratīvā pār
kāpuma protokoli, tostarp 3 par 

teritorijas vai pieguļošās teritori
jas nesakopšanu, 1 par smēķēšanu, 
ja to izdarījusi nepilngadīga per
sona, 3  par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietā, 2 par 
mājas dzīvnieku labturības prasī
bu pārkāpšanu, tikpat par dzīvo
šanu bez deklarētas dzīvesvietas, 
1 par nesaskaņotas reklāmas iz
vietošanu un 22 par nenoslēgtu 
līgumu par sadzīves atkritumu 
izvešanu no nekustamā īpašuma.
 Uzsāktas 135 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne
kustamā īpašuma un tai piegu
ļošās teritorijas nesakopšanu, par 
mājdzīvnieku labturības noteiku
mu neievērošanu, par reklāmas 
izvietošanu bez saskaņojuma, par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta
mā īpašuma.

Guntis Vinteris,  
pašvaldības policija

Pašvaldības 
policijas februārī 
paveiktais

Noderīga informācija 
puķu audzētājiem

mailto:andra.rosicka@rpr.gov.lv
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11. lpp. 

Sēdē piedalās domes deputāti E. Grā
vītis, N.Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
S.  Ancāne, M.  Kišuro, A.  Aparjode, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lāčaunie
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav
nieks.

Par zemes īpašuma izsoles organi-
zēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, 
izsoles komisijas un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu
1.  Rīkot Saulkrastu novada pašvaldī
bas nekustamā īpašuma  neapbū
vēta zemesgabala Desmitā iela 22, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,0516 ha, 
mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības neapbūvēta zemesgabala 
Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 3100,00 euro (trīs tūk
stoši viens simts euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības mantas atsavināšanas un iz
soles komisiju pašvaldībai piederoša 
neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā 
iela 22, VEF Biķernieki, izsolei 4 lo
cekļu sastāvā:
3.1.  komisijas priekšsēdētājs  
Saulkrastu novada domes deputāts 
Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis  Saulkrastu no
vada domes Nekustamo īpašumu no
daļas nekustamā īpašuma speciālists 
Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis  Saulkrastu no
vada domes Finanšu un grāmatvedī
bas nodaļas vadītāja, galvenā grāmat
vede Jolanta Rudzīte;
3.4.  komisijas sekretāre  Saulkrastu 
novada domes Juridiskās nodaļas ie
pirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības nekustamā īpašuma  neap
būvēta zemesgabala Desmitā iela 22, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsoles noteiku
mus.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē
tājam 10.04.2015. plkst. 10 rīkot zemes 
īpašuma izsoli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par zemes īpašuma otrās izsoles or-
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik-
šanu, izsoles noteikumu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu
1.  Organizēt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Otrā iela 
32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, platība 0,0616 ha, 
otro mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada pašval
dības zemes īpašuma Otrā iela 32, VEF 
Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkras
tu novads, nosacīto cenu, kas vienāda 
ar tirgus vērtību 4300,00 euro (četri 
tūkstoši trīs simti euro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Otrā iela 32, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, izsoles noteiku
mus.
4.  Apstiprināt zemes īpašuma Otrā 
iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu novads, izsoles komi
siju 4 locekļu sastāvā:
4.1.  komisijas priekšsēdētājs – Saul
krastu novada domes deputāts Andris 
Silavnieks;
4.2.  komisijas loceklis – Saulkrastu 
novada domes Nekustamo īpašumu 
nodaļas nekustamā īpašuma speciā
lists Artis Blankenbergs;
4.3.  komisijas loceklis  Saulkrastu 
novada domes grāmatvedības nodaļas 

Saulkrastu novada domes 25. februāra sēdes 
Nr. 2 lēmumi

Nr. 
p.k.

Amata saime, 
apakšsaime

Amata 
līmenis

Amata nosaukums
Amatu 
skaits

Maksimālais mēnešalgas apmērs 
2015.g. (euro), 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3. panta 6.3 daļu

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam (euro)

1. 45. Bāriņtiesas III Bāriņtiesas 
priekšsēdētājs

1 358,00 358,00

2. 45. Bāriņtiesas III Bāriņtiesas loceklis 
apliecinājuma funkciju 
veikšanā

1 358,00 350,00

3. 45. Bāriņtiesas II Bāriņtiesas loceklis 2 358,00 184,00

Amatu 
skaits

Algu grupa
Mēnešalgas maksimālais 

apmērs (euro)

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam (euro)

4. 45. Bāriņtiesas II Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 
vietnieks

1 9 994 - 920

5. 45. Bāriņtiesas I Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja palīgs

0,5 7 788 - 384,26

vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta 
Rudzīte
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu 
novada domes Juridiskās nodaļas ie
pirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē
tājam 10.04.2015. plkst. 11 rīkot otro 
zemes īpašuma izsoli ar augšupejošu 
soli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par neapdzīvojamās telpas trešās iz-
soles organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu, izsoles noteikumu un 
izsoles komisijas apstiprināšanu
1.  Organizēt Saulkrastu novada paš
valdības nekustamā īpašuma – neap
dzīvojamās telpas Ainažu iela 10  1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, platība 
29,7 m2, trešo mutisko izsoli ar aug
šupejošu soli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada pašval
dības nedzīvojamās telpas Ainažu iela 
10  1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus 
vērtību 10 800,00 euro, kura samazi
nāta par 60% un ir 4 320,00 euro (četri 
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 
centi).
3.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma ne
dzīvojamās telpas Ainažu iela 10  1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles 
noteikumus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ai
nažu iela 10  1A, Saulkrasti, Saulkras
tu novads, izsoles komisiju 4 locekļu 
sastāvā:
4.1.  komisijas priekšsēdētājs – Saul
krastu novada domes deputāts Andris 
Silavnieks;
4.2.  komisijas loceklis – Saulkrastu 
novada domes Nekustamo īpašumu 
nodaļas nekustamā īpašuma speciā
lists Artis Blankenbergs;
4.3.  komisijas loceklis  Saulkrastu 
novada domes grāmatvedības nodaļas 
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta 
Rudzīte;
4.4.  komisijas sekretāre – Saul krastu 
novada domes Juridiskās nodaļas ie
pirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē
tājam 10.04.2015. plkst. 12 rīkot trešo 
nekustamā īpašuma izsoli ar augšup
ejošu soli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par precizējumiem Saulkrastu no-
vada domes 19.12.2014. lēmuma  
Nr. 17, 9.§ „Par zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi” darba uzdevumā
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu
ma „Mežveļas”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek
ta precizēto darba uzdevumu saskaņā 
ar lēmuma pielikumu Nr. 1.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
 Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
3 personām un 25% apmērā 3 perso
nām laika periodā no 01.01.2015. līdz 
31.12.2015. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”.

Par publiskās apspriešanas rīkoša-
nu mazvērtīgu un vidi degradējošu 
koku nozāģēšanai
Rīkot publisko apspriešanu par  
42 koku nozāģēšanu Smilšu ielā 3,  
11 koku nozāģēšanu Smilšu ielas ceļa 
joslā gar Smilšu ielu 3, 11 koku nozā
ģēšanu Ainažu ielas ceļa joslā gar ielas 
Nr. 7, Nr. 8 un Nr. 10, un 25 koku no

zāģēšanu Alfrēda Kalniņa ielas posmā 
no Vidrižu ielas līdz Ainažu ielai.
1. Publiskās apspriešanas laiku noteikt 
no 10. līdz 18. martam.
2. Paziņojumu par publisko apsprieša
nu publicēt Saulkrastu novada pašval
dības laikrakstā “Saulkrastu Domes 
Ziņas” un pašvaldības interneta viet
nē www.saulkrasti.lv.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”.

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzē-
tās darbības akceptēšanu
1.  Akceptēt VAS “Latvijas dzelzceļš” 
paredzēto darbību “Esošo publisko, 
stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa 
līniju elektrifikācija” Saulkrastu nova
da teritorijas robežās.
2.  Pieņemto lēmumu nosūtīt VAS 
“Latvijas dzelzceļš” un Vides pārrau
dzības valsts birojam.
3.  Pieņemto lēmumu ievietot 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā 
internetā un publicēt informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis
tratīvajā rajona tiesāBaldones ielā 1A, 
Rīgā, LV1007 viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un lo-
cekļu ievēlēšanu
1. Ievēlēt Baibu Melderi par Saulkras
tu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 
uz pieciem gadiem.
2.  Par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt:
2.1. Stellu Veismani;
2.2. Gunti Vinteri;
2.3. Rotu Ļihačevu.
3.  Atļaut Baibai Melderei savienot 
Saulkrastu bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatu ar Dzimtsarakstu nodaļas va
dītājas un Bērnu tiesību aizsardzības 
komisijas locekļa amatu. 
4.  Atļaut Guntim Vinterim savienot 
Saulkrastu bāriņtiesas locekļa amatu 
ar Pašvaldības policijas Patruļpolicijas 
nodaļas priekšnieka un Administratī
vās komisijas locekļa amatu.
5. Apstiprināt Bāriņtiesas atalgojumu 
2015. gadam:

6. Saulkrastu novada domes priekšsē
dētājam ar Saulkrastu novada bāriņ
tiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas 
locekļiem noslēgt vienošanos par pie
nākumu veikšanu.
7. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 
1. martu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par detālplānojuma zemes gabaliem 
“Timmāji” un “Artas” projekta ap-
stiprināšanu
1.  Apstiprināt detālplānojuma zemes 
gabaliem “Timmāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, un “Artas”, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, projektu.
2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma 
īstenošanu ar detālplānojuma izstrā
des ierosinātājām atbilstoši līguma 
projektam sešu nedēļu laikā pēc lē
muma stāšanās spēkā.
3.  Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek 
izpildīts lēmuma 2. punkts.
4.  Lēmumu detālplānojuma ierosi
nātājam publicēt oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”, 
norādot vietu, kur var iepazīties ar 
detālplānojumu, un pašvaldības mā
jaslapā.
5. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās 
brīža to iesniegt Valsts zemes dienesta 
arhīvā. 
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis
tratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, 
Rīgā, LV1007 viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par atbalsta programmu trūcīgām 
personām
Īstenot Saulkrastu novadā atbalsta 
programmu trūcīgajām personām – 
pārtikas paku un pamata materiālās 
palīdzības komplektu dalīšanu attā
linātajā Saulkrastu sociālā dienesta 
klientu pieņemšanas punktā Zvej
niekciemā. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
1.  Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju 2 personām107,00 euro 
(viens simts septiņi euro, 0 centi) mē
nesī un 1 personai 171,00 euro (viens 
simts septiņdesmit viens euro, 0 centi) 
mēnesī par to, ka viņu bērni apmeklē 
bērnu attīstības centrus „Telpa bēr
nam” vai „Pūces skola.
2.  Noslēgt līgumus ar personām par 
pašvaldības kompensācijas izmaksas 
kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termi
ņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja perso
nas norādītajā termiņā nav noslēgusi 

līgumu, lēmums zaudē spēku.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par Saulkrastu novada domes saisto-
šo noteikumu „Par Saulkrastu nova-
da pašvaldības simbolikas lietošanu” 
izdošanu
1.  Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības simbolikas lieto
šanu”.
2.  Izdotos saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu triju dar
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.

3.  Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.  panta 
noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par Saulkrastu novada domes sais-
tošo noteikumu “Par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekrītošu vai 
piederošu neapbūvētu zemesgabalu, 
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, nomas maksas apmēra 
noteikšanu” precizēšanu
1.  Precizēt Saulkrastu novada domes 
2014. gada 19. decembra saistošos no
teikumus „Par Saulkrastu novada paš
valdībai piekrītošu vai piederošu ne
apbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, 
nomas maksas apmēra noteikšanu”.
2.  Izdotos saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu triju dar
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.
3.  Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.  panta 
noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par dalību konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstī-
bai no Zivju fonda
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta die
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda ar projektu 
“Zivju resursu pavairošana un atražo
šana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 
2015. gadā” par kopējo attiecināmo 
izmaksu summu 8426 euro;
2. Pieteikt dalību Lauku atbalsta die
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda ar projektu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabo
šana Ķīšupes upē Saulkrastu novadu 
teritorijā” par kopējo attiecināmo iz

maksu summu 8730 euro;
3. Pieteikt dalību Lauku atbalsta die
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda ar projektu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabo
šana Inčupes upē Saulkrastu novadu 
teritorijā” par kopējo attiecināmo iz
maksu summu 11 765 euro.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par KPFI projekta īstenošanu
1.  Iesniegt projekta pieteikumu 
„Energoefektivitātes paaugstināšanas 

http://www.saulkrasti.lv
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1. pielikums
Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15
2015. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2015 redakcijā

SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAI,
Reģ. Nr. 90000068680,

juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV2160

______________________________________________(v., uzv.),
deklarētā dzīvesvietas adrese: ______________________________

_______________________________________________________
(tālruņa Nr.)

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bērnam ___________________________
____________________ (vārds, uzvārds) nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pielikumā:
1. bērna dzimšanas apliecības kopija;
2. izziņa Nr. ________ no 20___. gada ____.______________;
3. Bāriņtiesas lēmums______________________________________________;
4. __________________________________________________________ 
 (dokuments, kas pamato personas atbilstību Noteikumu 31. punktā noteiktajiem kritērijiem).
 Piekrītu, ka Saulkrastu novada pašvaldība pārbauda un elektroniski apstrādā šajā iesniegumā un tā pie
likumos norādītos datus.
 Piekrītu desmit dienu laikā pēc Saulkrastu novada domes lēmuma par kompensācijas piešķiršanu spēkā 
stāšanās, noslēgt savstarpēju līgumu ar pašvaldību par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību atbil
stoši līguma paraugam (Pielikums Nr. 2 pie Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembrī apstiprinā
tajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības program
mas apguvei”. 
20___. gada  ___.________________  _______________________ /___________/

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums.

Grozījumi veikti, lai precizētu atsevišķus saistošo noteikumu punktus. 

2. Īss noteikumu projekta satura 
izklāsts.

Ar grozījumiem precizēts Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decem-
bra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības program-
mas apguvei” 5. punkts un 1. pielikums, papildinot iesniegumā norādāmo 
informāciju ar ziņām par iesniedzēja atbilstību daudzbērnu ģimenes 
statusam.

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

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 2//2015
Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”

Saistošo noteikumu Nr. SN 2/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei””
PASKAIDrOJUMA rAKSTS

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15.  panta pirmās daļas 
4.  un 23.  punktu, 43.  panta trešo 
daļu, Vispārējā izglītības likuma 
21. pantu
 1.  Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 2011.  gada 28.  decembra 
saistošajos noteikumos Nr.  15 
“Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar 

vietu Saulkrastu novada pašvaldī
bas izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 
(turpmāk  Noteikumi) šādus gro
zījumus:
 1.1.  papildināt Noteikumu 
5. punktu ar 4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„5.4. ja persona pretendē uz No
teikumu 31. punktā norādīto paš
valdības kompensācijas apmēru, 

dokumentus, kas apliecina perso
nas atbilstību Noteikumu 31. pun
ktā noteiktajiem kritērijiem.”.
 1.2.  Izteikt Noteikumu 1.  pie
likumu jaunā redakcijā (1.  pieli
kums).
 2.  Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta kārtībā.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 
2015. gada 25. februāra sēdē (prot. 
Nr. 2/2015, 33.§)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2007. gada 30. oktobra noteikumu 
Nr.  735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18. punktu 
 1. Saistošie noteikumi nosaka 
nomas maksas apmēru Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekrītošiem 
vai piederošiem neapbūvētiem 
zemesgabaliem (turpmāk – ze
mesgabals), kurus iznomā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, slē
dzot nomas līgumus.
 2. Zemesgabala, kuru iznomā 

sakņu (ģimenes) dārzu ierīkoša
nai, nomas maksu gadā nosaka 
15% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 15 euro 
gadā.
 3. Ar šo noteikumu spēkā stā
šanos spēku zaudē 2010.  gada 
28.  jūlija saistošie noteikumi Nr. 
16 “Par Saulkrastu novada paš
valdībai piekrītošu vai piederošu 
neapbūvētu zemesgabalu, kurus 
iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ie
rīkošanai, nomas maksas apmēra 
noteikšanu”.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Noteikumu projekta nepie-
ciešamības pamatojums.

Saistošie noteikumi izdoti, lai noteik-
tu minimālās zemes nomas maksu 
Saulkrastu novada pašvaldībai piekrī-
tošiem vai piederošiem neapbūvētiem 
zemesgabaliem, kurus iznomā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai.

2. Īss noteikumu projekta 
satura izklāsts.

Tiek noteikts, ka minimālā zemes nomas 
maksa ir 15 euro gadā.

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

Noteikumu projektam nav tiešas ietek-
mes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko stā-
vokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā.

Noteikumu projektam nav tiešas ietek-
mes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Ar saistošo noteikumu piemēroša-
nas jautājumiem persona var vērsties 
Saulkrastu novada domes Nekustamo 
īpašumu nodaļā.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav no-
tikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20
Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu 
vai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu, kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, nomas maksas 
apmēra noteikšanu

19.12.2014. saistošo noteikumu Nr. 20  
„Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai 
piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas 
apmēra noteikšanu”
PASKAIDrOJUMA rAKSTS

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

pasākumi Saulkrastu novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā” Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas organizētā KPFI atklātā 
projektu konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašval
dību publisko teritoriju apgaismo
juma infrastruktūrā” par projekta 
kopējām izmaksām 284  200 euro 
(divi simti astoņdesmit četri tūksto
ši divi simti eiro) apmērā, no kurām  
274 267 euro (divi simti septiņdesmit 
četri tūkstoši divi simti sešdesmit sep
tiņi eiro) ir attiecināmās izmaksas, un 
nodrošināt projekta īstenošanas līdz
finansējumu 94 955 euro (deviņdesmit 
četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit 
pieci eiro) apmērā, no kuriem:
1.1. 85 023 euro (astoņdesmit pieci tūk
stoši divdesmit trīs eiro) līdzfinansē
jums attiecināmo izmaksu segšanai, 
ņemot aizdevumu Valsts kasē;
1.2.  9932 euro (deviņi tūkstoši deviņi 
simti trīsdesmit divi eiro) līdzfinan

sējums neattiecināmo izmaksu seg
šanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Balsojums: vienbalsīgi (12) ”par”. 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2015. gadam apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada pašval
dības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2015. gadam.
Balsojums: vienbalsīgi (12) ”par”. 

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25. martā, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8. 

 10. lpp.

http://www.saulkrasti.lv


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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv sadaļā  
Saulkrastu Domes Ziņas.
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Februārī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Teodors Putnaērglis
Denijs Petrovs

Sveicam mazuļus un viņu  
vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Edvīnu Virsi
Māru Sbitņevu
Juri Pimenovu
Tatjanu Oščenkovu
Viktoru Kabanovu
Ludmilu Kabanovu
Ludmilu Gusti
Haraldu Frīdbergu
Skaidrīti Alksnīti
Aiju Kusmani
Valentīnu Druvu
Ilzi Mudīti Brinkmani
Dzintru Bernauu
Uģi Straupi
Maiju Reuti 
Stepanu Morozu
Māru Lazdu
Jāzepu Gurecki
Jāni Zeļču
Valdu Šadursku
Leonidu Shumilovu
Valentīnu Ručevsku
Valdi Resni
Leontīnu Pētersoni
Dimitry Kapustyanskiy
Izoldi Vilderi
Rasmu Švalbi
Anatoliju Maļavkinu
Zemturi Asari
Jevdokiju Fiļipovu

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtī-
bu aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Mārtiņš Valdis Rozītis
31.08.1945.  31.01.2015.

Raimonds Briedis
03.08.1936.  14.02.2015.

Anna Bondareva
19.07.1919. 28.02.2015.

Pasākumu kalendārs
11. martā 11.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Pierīgas izglītī
bas iestāžu tautas deju kolektīvu 
atlases skate dalībai XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos. Ieeja brīva.
14. martā 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā 4.  tautas deju ko
lektīvu festivāls “Sasala jūrīna”. 
Viesos tautas deju kolektīvi no 
Ādažiem, Mālpils, Siguldas, Gar
kalnes, Carnikavas, Stopiņiem, 
Limbažiem, Salacgrīvas, Straupes, 
Krimuldas, Trikātas, Ropažiem, 
Olaines un Saulkrastiem. Šogad 
Saulkrastos sadejos 27 kolektīvi. 
Ieeja brīva. 
15. martā 13.00 Saulkrastu do
mes zālē režisora Normunda Puča 
radītais emocionālais stāsts par 
nacionālo partizānu organizācijas 
darbību Latgalē un tās vadītāju 
katoļu priesteri Antonu Juhņevi 
ču  „Segvārds Vientulis“. Ieeja brī
va. Pēc filmas demonstrējuma – 
ziedu nolikšana latviešu karavīru 
atceres vietā Saulkrastu kapos. 
21. martā 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” visi, kuri kādreiz 
darbojušies un darbojas Saulkras
tu jauniešu iniciatīvu centrā 
(SJIC), laipni gaidīti tematiskajā 
pēcpusdienā „SJIC – 10!”. Strādā
sim ideju darbnīcās, pārcilāsim 
atmiņas, iegūsim jaunus draugus, 
jauki pavadīsim laiku! 
25. martā, piemiņas dienā go
dinot komunistiskā genocīda 
upurus, 17.30 aicinām ikvienu 
uz atceres brīdi pie svētakmens 
Saulkrastu Pēterupes ev.  lut. 
baznīcas dārzā. 18.00 Saulkrastu 
domes zālē – Zvejniekciema vi
dusskolas kora koncerts, veltīts 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai.

No 27. līdz 29. martam visā 
Latvijā norisināsies pasākums 
„Satiec savu meistaru 2015”. Šajā 
pavasarī mācekļus pie sevis ai
cinās rekordliels tautas lietišķās 
mākslas meistaru, stāstnieku, 
teicēju un muzikantu skaits – pa
sākums norisināsies vairāk nekā 
170 vietās.

„Satiec savu meistaru 2015” lai
kā ikviens aicināts piedalīties 
meistardarbnīcās, individuālās 
nodarbībās, atvērtās darbnīcās, 
paraugdemonstrējumos, lekcijās, 
koncertos vai dančos un kopīgā 
muzicēšanā. Pasākumā varēs ie
pazīt un apgūt dažādas prasmes, 
kas saistītas ar tradicionālo amat
niecību, muzicēšanu, dziedāšanu, 
mutvārdiem un zināšanas, kas 
saistītas ar dabu un visumu, ri
tuāliem un svētkiem. Satikt savu 
meistaru varēs Latvijas pilsētu un 
novadu bibliotēkās, muzejos, kul
tūras centros, izglītības iestādēs 
un meistaru dzīvesvietās. Daudzi 
no meistariem, ko varēs satikt 
šogad, ir regulāri šī pasākuma da
lībnieki  vairāki piedalās jau otro 
vai trešo reizi, taču pieteikušies 
arī jauni, iepriekš „Satiec savu 
meistaru!” nepiedāvātu prasmju 
lietpratēji. 
Arī Saulkrastos noritēs pasākuma 
„Satiec savu meistaru!” aktivitā
tes: 
28. martā no 10.00 līdz 16.00 
Raiņa ielā 8 (domes telpas, cokol

stāvs) ikviens atvērto durvju die
nā laipni aicināts iepazīt audēju 
kopu „Kodaļa”. 
29. martā no 13.00 līdz 15.00 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
sarīkojums „Satiec savu meista
ru Pūpolsvētdienā!” visai ģime
nei – videomateriālā varēs vērot 
90 gadu jubileju nosvinējušo 
Saulkrastu meistaru prasmes: 
Ēvalds Krūkliņš vīs virves, Vel
ta Krūmiņa tamborēs un Velta 
Akerberga audīs prievītes un grā
matzīmes. Tāpat varēs izmēģināt 
šīs prasmes meistaru skolnieku 
vadībā. Būs arī meistardarbnī
cas madarošanā, ko vadīs rok
darbnieku pulciņa vadītāja Guna 
Lāčauniece. Kopā ar Saulkrastu 
folkloras kopu „Dvīga” apgūsim 
Lieldienu rotaļas.
Savukārt 28. martā no 10.00 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
sanāks jaunie folkloristi no Salac
grīvas, Lēdurgas, Lādes, Limba
žiem un Saulkrastiem, lai sacens
tos prasmē dziedāt, spēlēt tautas 
instrumentus un dejot. 
5. aprīlī 14.00 pie kultūras 
nama „Zvejniekciems” Lieldienu 
svinības latviskā garā. 
6. aprīlī 12.00 pie Saulkrastu 
sporta centra Lieldienu jampa
dracis ar tradicionāli gardo Liel
dienu boulingu un jautrām sta
fetēm. 
6. aprīlī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” jauktais koris 
ANIMA visus aicinās uz Lieldienu 
zaķa draugu koncertu. 
UZMANĪBU! 
18. aprīlī 12.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazo dziedātā 
ju – vokālistu konkurss „Saulkras
tu cīrulītis 2015”.
Katrs konkursants (pirmsskolas 

vecuma bērni līdz 6 gadu vecu
mam (ieskaitot)) izpilda 2 dzies
mas. Lūgums pieteikt mazos 
dziedātājus līdz 7. aprīlim, nosū
tot informāciju elektroniski knz@
saulkrasti.lv! Piesakoties lūdzam 
norādīt dziesmu nosaukumus, 
mūzikas un teksta autorus, izpil
dītāja vārdu, uzvārdu un personas 
koda pirmo pusi, kā arī kontakt
tālruni.

Sporta aFiša
20. martā 20.00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – Madona.
21. martā 11.00 picērijā „Bun
dulis” Saulkrastu čempionāts zo
lītē, 3. posms.
22. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
3. posms.
25. martā 17.20 sporta centrā 
Latvijas meistarsacīkstes florbolā 
U12, U14 vecuma grupās.
27. martā 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Cēsis.
28. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts un Jāņa 
Kļaviņa piemiņas turnīrs šahā.
29. martā 11.00 sporta centrā 
Basketbola diena – Saulkrastu 
čempionāta spēles, draudzības 
spēle bērniem, dažādi konkursi.
10. aprīlī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Salacgrī
va.

SeNioru aktivitāteS
7. aprīlī 13.00 domes zālē tikša
nās ar ārstufitoterapeitu Artūru 
Tereško. 
2. - 5. jūlijā ekskursija uz Zie
meļpoliju, 
1. augustā uz Leigo ezera mūzi
kas festivālu. 
Tālr. informācijai 26437766.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠANAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00-16.00
09.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA TĀLR.NR. 67952700
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 31.marts 14.00-17.00
Kardiologs 25. marts 10.00-13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 12. marts 13.30-16.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-16.20

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-16.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE 12. marts

26. marts
14.30-17.00
15.30-17.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 13.,27. marts 11.00-16.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00
Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00
Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 11.00-17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena
ceturtdiena

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00
Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00-15.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00
USG A.MICKEVIČA pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 

ceturtdiena, piektdiena
8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena
ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00

Rentgena 
kabineta 
darba laiks 
martā
pirmdiena
16. marts 9.00-16.00
23. marts 9.00-13.00
30. marts  9.00-13.00

otrdiena
10. marts  9.00-16.00
17. marts  14.00-17.00
24. marts  -
31. marts  -

trešdiena
11. marts  14.00-17.00
18. marts  -
25. marts  -

Ceturtdiena
12. marts  9.00-16.00
19. marts  14.00-17.00
26. marts  14.00-17.00

piektdiena
13. marts  -
20. marts  9.00-13.00
27. marts  9.00-13.00

Poliklīnikas speciālistu pieņemšana
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