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domes ziņas

Saulkrastu novada Dome aicina no-
vada uzņēmējus uz tikšanos, pirmdien,  
28. novembrī, plkst. 18.00 Saulkrastu no-
vada domē. Darba kārtībā uzņēmēju pa-
domes vēlēšanas un citi aktuāli jautājumi.

Lai pilsētas un novada vizuālais 
noformējums radītu Ziemassvētku 
noskaņu, kā arī lai veicinātu skatlogu, 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku izgrez-
nošanas tradīcijas, Saulkrastu novada 
Dome izsludina konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”. 

Konkursā var piedalīties ikviena juridis-
ka un fiziska persona ar atbilstoši Ziemas-
svētkiem izrotātām tirdzniecības vai pakal-
pojumu sniegšanas vietām, skatlogiem, uz-
ņēmumu, izglītības iestāžu, dzīvojamo māju 
un citu ēku fasādēm un priekšpagalmiem, kā 
arī sabiedrisko iestāžu iekštelpām. 

Pieteikt izvērtējamos objektus svēt-
ku noformējuma konkursam var līdz  
2011. gada 12.decembrim Saulkrastu no-
vada Domē (1. stāvā, 106. kabinetā) vai 
pa tālruni 67142514 vai 28634639, e-pasta 
adrese marika.grasmane@saulkrasti.lv.

Pieteikumā jānorāda objekta adrese, 
nosaukums (veikalam, firmai u. c.), kon-
taktpersona un kontakttālrunis. 

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesī-
bas vērtēt arī konkursam nepieteiktos ob-
jektus, ja to izpildījums rada īpašu Ziemas-
svētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvēr-
tīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti. 

Noformējums tiks vērtēts četrās kate-
gorijās: 

1) privātmāju noformējums;
2) daudzdzīvokļu māju noformējums;
3) sabiedrisko ēku un skatlogu nofor-

mējums; 
4) sabiedrisko iekštelpu noformējums. 

Konkursa uzvarētāji un labāko noformē-
jumu autori tiks svinīgi sumināti, piešķirot 
tiem pārsteiguma balvas un izsakot patei-
cību informatīvajos izdevumos. 

Konkurss 
“Skaistākais 
Ziemassvētku 
noformējums”

Aicinām uz uzņēmēju tikšanos

“Kas mani pie tevis sējis, Latvija?” – šāda dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzejas rinda ir dota Latvijas Republikas 
proklamēšanas 93. gadadienas veltītajam pasākumam, kas norisināsies ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 19.00 atpūtas kom-
pleksā “Minhauzena Unda”. 

Ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties Saulkrastu novada Domes rīkotajā valsts svētku sarīkojumā, kurā latvie-
šu autoru dzejas pērles un Gintas Krievkalnas brīnišķīgā balss aicinās atbildēt uz jautājumu, kas ietverts E. Treimaņa –Zvār-
guļa jau pirms gadsimtiem uzdotajā jautājumā. Šajā laikā mums patiesi pietrūkst stipru vārdu un apliecinājuma, ka izvēlētais 
ceļš kopā ar Latviju ir pareizais, ka šī ir mūsu vienīgā dzimtene un gļēvums un bailes nedrīkst būt mūsu domubiedri. Spēka 
vārdus Dzimtenei vēlēs Nacionālā teātra aktieris Normunds Bērzs.

Arī šogad svinīgā sarīkojuma laikā novada Dome godinās tos iedzīvotājus, kuri pelnījuši īpašu atzinību. 
Atzinības rakstu un naudas balvu nominācijā “Izglītība” par radošiem panākumiem pedagoģiskajā darbībā, sagatavojot 

kora klases audzēkņus aktīvai dalībai koncertos un konkursos, kā arī par pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu kora mūzikas 
popularizēšanā apbalvojumu saņems Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un vokālās nodaļas 
vadītāja Antra Deniškāne. Tāpat nominācijā «Izglītība” par ilggadīgu, apzinīgu, augsti profesionālu ieguldījumu bērnu runas 
attīstībā pirmsskolas izglītības iestādē «Rūķītis” apbalvojumu saņems minētās pirmsskolas izglītības iestādes logopēde Austra 
Bukava.

Par aktīvu, radošu, apzinīgu darbu kultūras un izglītības jomā nominācijā “Kultūra” tiks apbalvota Saulkrastu novada 
bibliotekāre Kristīne Ogorodņikova. Savukārt nominācijā “Sports” par Saulkrastu basketbola komandas iegūtajiem augsta-
jiem sportiskajiem sasniegumiem, sportiska dzīvesveida un Saulkrastu vārda popularizēšanā apbalvos Saulkrastu basketbola 
komandas treneri Jāni Laksu.

Nominācijā “Medicīna” par ilggadīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu medicīnas jomā apbalvojumu saņems PSIA 
“Saulkrastu slimnīca” feldšere un laborante Dainuvīte Kaprano.

Viesu mājas saimnieci Viju Krievu par ilggadēju un veiksmīgu darbību tūrisma nozarē suminās nominācijā “Uzņēmēj-
darbība”.

Šogad nominācijā «Par mūža ieguldījumu” apbalvojumu un pateicības vārdus par ilggadīgu radošo darbību latviešu tautas 
mākslas saglabāšanā, popularizēšanā un ieguldījumu Saulkrastu kultūras dzīves attīstībā saņems Saulkrastu rokdarbnieku 
pulciņa dalībniece Astrīda Jēkabsone.

Pēc svinīgā sarīkojuma notiks svētku balle kopā ar K. Krievkalna instrumentālo grupu! Līdzi lūdzam ņemt arī “groziņus”, 
kā arī ir iespēja par samaksu rezervēt servētus galdus ballei. Tālrunis tuvākai informācijai – 29897385 (Dace), līdz 15. novem-
brim.

lai rūpētos par saulkrastu iedzīvotāju ērtībām, 17. novembrī kursēs bezmaksas autobuss :
18.00 Baltā kāpa–“Minhauzena Unda”, 18.40 Melnsila iela–“Minhauzena Unda”.
Pēc svinīgā sarīkojuma (apttuveni plkst. 20.30) un plkst. 24.00 – “Minhauzena Unda”–Melnsila iela–Baltā kāpa.

savukārt piektdien,18. novembrī, plkst. 21.00 pie Bīriņu ielas izejas uz jūru visi aicināti kopīgi dziedāt Latvijas valsts 
himnu. Lai radītu īpašu svētku noskaņu, aicinām līdzi ņemt svecītes! 

sveicam visus mūsu novada ļaudis latvijas republikas proklamēšanas dienā!
Saulkrastu novada Dome

LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 

GADADIENAS SARĪKOJUMI
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Novembris, kas visā Latvijā norit 
valsts svētku zīmē, kļuvis par nozī-
mīgu un vēsturisku mēnesi Saulkras-
tiem. Pirms pāris gadiem – 2009. gada 
novembrī – Saulkrastos tika iedegtas 
gaismiņas pirmajai Ziemassvētku eglei. 
Šogad 7. novembrī šai pašā vietā tiek ie-
likts pamatakmens Saules laukumam.

2010. gada sākumā Saulkrastos notika 
arhitektu un plānotāju plenērs “Saulkras-
tu centra teritorijas turpmākā attīstība”, 
kas kopumā deva neatsveramu pozitīvu 
impulsu turpmākai Saulkrastu attīstībai, 
meklēja Saulkrastu centra teritorijas starp 
Ķīšupi, Pēterupi, A. Kalniņa ielu un plud-
mali turpmākos izaugsmes virzienus un 
iezīmēja galvenās attīstības asis.

Kaut arī Saulkrastu administratīvais 

centrs veidojas ap Raiņa ielu, par vienu 
no galvenajām šķērsasīm jau vēsturiski ir  
izveidojusies Bīriņu iela, kas pašreiz savie-
no Saulkrastu dzelzceļa staciju un plud-
mali. Tāpēc vispirms ir uzsākti darbi tieši 
vietās, kuras visvairāk izmanto iedzīvotāji 
un viesi, – pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas  
A. Kalniņa ielā un Bīriņu ielas galā, vietās, 
kurām ir visas iespējas attīstīties un kļūt 
par galveno piesaistes vietu un dzīvības  
artēriju Saulkrastiem.

Saules laukumam tika izstrādāti vairā-
ki meti, bet gala variantā, ņemot vērā arī 
ierobežotās finanšu iespējas, Saulkrastu 
novada Domes Tautsaimniecības, attīstī-
bas un vides komiteja akceptēja SIA “Vi-
des projektu studija” risinājumu.

Būtu jauki, ja vienlaikus līdzekļi ļau-
tu pilnībā pabeigt šajā teritorijā iecerēto –  

pludmales parku starp Bīriņu un Raiņa  
ielām, bet labi, ka ir sākums, kuram noteikti 
sekos turpinājums. Saules laukuma projektā 
akcentētas galvenās šīs teritorijas vērtības –  
veco priežu stumbri un kāpu reljefs. Lai arī 
teritorija atrodas pašā pilsētas centrā, lau-
kums vairāk plānots tieši kā “noskaņas” 
laukums ar zemu un “pieklusinātu” apgais-
mojumu, kā sākums kaut kam lielākam, pla-
šākam, sākums promenādei, sākums ceļoju-
mam cauri kāpām gar jūru. Laukuma malā 
starp izgaismotiem priežu stumbriem atra-
dīsies no dēļiem veidots paaugstināts apļvei-
da jeb Saules laukums, no kura simboliski 
“izgriezīsies” vai “uzausīs” kopējais lauku-
ma labiekārtojums un promenāde uz jūru. 
Laukums aicinās iedzīvotājus mirkli apsēs-
ties vairāklīmeņu koka terasēs gar laukuma 
vienu malu, no kurām pavērsies lielisks skats 

Lai uzlabotu satiksmes drošības 
stāvokli A. Kalniņa ielā pie Saulkrastu 
dzelzceļa stacijas, ir sākta infrastruk-
tūras uzlabošana, kuras ietvaros tiks 
izbūvēta gājēju ietve 215 m garumā, 
lietusūdens kanalizācijas sistēma, 
uzstādīts jauns apgaismojums un 
izbūvētas 5 tā saucamās “kabatas” 
automašīnu īslaicīgai novietošanai. 
Tā kā Saulkrastu iedzīvotāji nereti kā 
pārvietošanās līdzekli izmanto velo-
sipēdu, ietves daļa tiks paplatināta ar 
joslu velotransportam.

Intensīvi noslogoto A. Kalniņa ielu, 
pa kuru pārvietojas arī sabiedriskais 
transports, ikdienā izmanto pilsētas 
iedzīvotāji nokļūšanai uz bērnudārzu, 
skolu, dzelzceļa staciju. Savukārt, mūsu 

viesiem, kuri atbraukuši ar vilcienu, 
šeit sākas Saulkrasti. Līdz šim šajā ie-
las posmā nebija ne apgaismojuma, ne 
ietves, bet gājēji un riteņbraucēji bija 
spiesti pārvietoties pa ielas braucamo 
daļu, tāpēc prioritāri ir organizēt drošu 
pārvietošanos. Ņemot vērā, ka ielai ļoti 
tuvu atrodas jau savu mūžu nodzīvoju-
šie bērzi, kas vēl vairāk apgrūtina auto-
vadītāju redzamību diennakts tumšajā 
laikā un īpaši vēlā rudenī un ziemā, iz-
veidojoties satiksmei bīstamām situāci-
jām, daļa koku tiks nozāģēti. Papildus ir 
sāktas pārrunas ar va/s “Latvijas Dzelz-
ceļš”, lai pašvaldība varētu pārņemt ap-
saimniekošanā arī Saulkrastu dzelzceļa 
staciju un tai apkārt esošo teritoriju, 
ierīkojot šeit kvalitatīvas un drošas au-
tostāvietas un velonovietnes, velonomu,  

informatīvos stendus, tualetes. 
A. Kalniņa ielā novembrī plānots 

veikt teritorijas sagatavošanas darbus, 
komunikāciju izbūvi, kā arī pamatnes 
sagatavošanu bruģakmens ieklāšanai. Sa-
glabājoties pozitīvai gaisa temperatūrai, 
tiks sākta arī ielu apmaļu un celiņu iese-
gumu izbūve. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, 
ievērot satiksmes ierobežojumus un in-
formējam, ka apgaismojuma sistēmas 
rekonstrukcijas laikā tiks atslēgts ielu ap-
gaismojums A. Kalniņa ielas rajonā: Vid-
rižu, Stirnu, Ķīšupes ielās un A. Kalniņa 
ielā starp Saulkrastu dzelzceļa staciju un 
Ainažu ielu.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs – SIA “INO”. 
Objekta izbūves izmaksas – Ls 46 152,57, 
ieskaitot PVN 22%. 

Sākta ietves būvniecība pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas

Uzsākta Saules laukuma ierīkošana
uz laukumu un gaismas krāsu maiņām tajā, 
aicinās ieklausīties uz skatuves notiekošajā 
vasaras koncertā vai noskatīties kādu filmu 
vai tiešraidi blakus izvietotajā lielajā ekrānā.

Apļveida koka iesegumu nomainīs bruģ-
akmens ieseguma laukums, kur uz Bīriņu 
ielas ass plānota vieta dažādiem pilsētvides 
objektiem gadskārtu un valsts svētkos, arī 
pilsētas Ziemssvētku eglei. Laukuma turpi-
nājums plānots līdz pat jaunajai kafejnīcai un 
suvenīru veikaliņam, kuru novietne plānota 
meža malā starp tūrisma informācijas centru 
un Ainažu ielu un par kuru būvniecību nule 
kā sākta detālplānojuma izstrāde.

Saules laukuma būvniecības 1. kārtas 
darbu robeža plānota līdz asfaltētajam 
ceļam, kas ved uz jūru. Ceru, ka nāka-
mās kārtas izdosies turpināt jau tuvākajos 
gados. Lai novads dzīvotu un būtu intere-
sants, ir jārada jaunas lietas – jāveido lau-
kumi, parki, stādījumi un daudz citu lietu. 
Ikreiz, atbildot uz jautājumu “Kas jauns 
Saulkrastos?”, ir jābūt atbildei – “Mums 
ir .. !”. Piekrītu, ka novada rocība ir iero-
bežota, taču arī mazi soļi pretī mērķim ir 
virzība novada izaugsmes virzienā. 

Saules laukuma būvniecības 1. kārtu 
plānots pabeigt līdz 2012. gada maijam.

Novembrī darbi tiks organizēti tā, lai 
laukuma daļa ap pilsētas Ziemassvētku egli 
būtu jau nobruģēta un sagatavota egles gais-
miņu iedegšanai šā gada 4. decembrī, otrajā 
Adventē. Uz drīzu tikšanos Saules laukumā!

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada Domes

priekšsēdētāja vietnieks

Svētdien, 4. decembrī, plkst. 16.00 visi tiek 
aicināti Bīriņu ielas izejā uz jūru, kur notiks 
Saulkrastu Ziemassvētku egles gaismiņu iedeg-
šana. Pasākumā piedalīsies deju kolektīvi “Des-
perado” un “Fractus”, kā arī piparkūku rūķi, 
kuri cienās ar gardām un smaržīgām piparkū-
kām. Būs dejas un rotaļas. 
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DOMES SĒDES LĒMUMI (28. 09. 2011.)

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki
Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00, Saulkrastu novada domes ēkā,  
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34
Ilze Pētersone Pirmdien, 28.novembrī no 15.00 līdz 17.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 

Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 29107084, e-pasta adrese: ilze.petersone4x4@inbox.lv 
Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 2a
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā;

mob. tālr.: 26357992
Artūrs Ancāns Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 

(ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 22079570
Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 

202. kab.
Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 

208. kab.
Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7
Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās, Akācijas ielā 7
Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 

(ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 26376551
Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā,  

51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 

(ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Par zemes īpašuma Upes iela, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., reģistrāciju zemesgrāmatā
Uz Saulkrastu pašvaldības vārda zemes-
grāmatā reģistrējams zemes īpašums Upes 
ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 
80330010800, platība 1,45 ha.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 50 % apmērā piecām fiziskām personām 
un 90 % apmērā divām fiziskām personām.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu “Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”.

Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldī-
bu lietu ministrijai saskaņošanai.

Par īres maksas noteikšanu
Noteikt, ka no 1.01.2012. īres maksa paš-
valdības īpašumā esošajos dzīvokļos at-
bilst dzīvojamā mājā spēkā esošai apsaim-
niekošanas maksai. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” līdz 
30.11.2011. informēt īrniekus par apsaim-
niekošanas maksas izmaiņām.

Par būvinspektora 18.08.2011. atzinumu  
Nr. 09-1/30
1. Atstāt spēkā Saulkrastu būvvaldes būv-
inspektora Pētera Eihenbauma 2011. gada 
18. augustā sastādīto atzinumu Nr. 09-
1/30 par būves pārbaudi. 
2. Uzdot Asnatei Alsbergai atbrīvot pie-
braucamo ceļu īpašumam “Silmala 52” 
līdz 2011. gada 30. novembrim.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) programmas “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3. 
apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām 
kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai” projektu konkursā
Iesniegt projekta “Saulkrastu novada paš-
valdības darbinieku kapacitātes paaug-
stināšana ārējās finanšu palīdzības līdzfi-
nansēto projektu apguvē” pieteikumu ESF 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbi-
nātība” papildinājuma 1.5.2.2.3. apakšak-
tivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu un pa-
sākumu īstenošanai” projektu konkursā 
par kopējo attiecināmo izmaksu summu  
Ls 25 000.

Par alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstību 
Saulkrastu novadā
1. Papildināt līdz šim plānotos sociālos pa-
kalpojumus Saulkrastu novadā ar šādiem 

sociālajiem pakalpojumiem:
• atbalsta, pašpalīdzības grupas;
• sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

programmas.
2. Atbalstīt turpmāku sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopī-
gu attīstību ar Carnikavas, Ādažu Stopiņu, 
Inčukalna, Ropažu un Garkalnes novadu 
pašvaldībām.
3. Apstiprināt sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstības plā-
nu Saulkrastu, Ādažu, Carnikavas, Stopi-
ņu, Inčukalna, Ropažu un Garkalnes no-
vados līdz 2016. gadam.
4. Apstiprināt sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju 
skaita prognozi Saulkrastu novadā.
5. Ierosināt veikt grozījumus programmā:

• noteikt, ka reģionāla līmeņa sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu sniedzējs ir komercsabiedrības 
vai nevalstiskas organizācijas;

• iekļaut jaunu sociālo pakalpojumu 
“Pansija”.

Par sadarbības līguma apstiprināšanu un 
noslēgšanu
1. Apstiprināt sadarbības līguma projektu, 
paredzot sadarbību jautājumu risināšanā, 
kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās apzi-
ņas un personiskās līdzdalības prasmju 
veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus 
Jaunsardzes kustībā un veidojot jaunie-
šu izpratni par valsts aizsardzību, patrio-
tismu, pilsonisko apziņu un interesi par 
dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos 
bruņotajos spēkos.
2. Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas pa-
dotībā esošā Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centru sadarbības līgumu uz 1 (vienu) 
gadu. 
3. Informēt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju par sadarbības 
līguma noslēgšanu.

Par katlu māju Ainažu ielā 34B
Piešķirt finansējumu no neparedzēta-
jiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā “Do-
tācija SIA “Saulkrastu komunālserviss””  
Ls 17 000 apmērā, lai veiktu apkures sistē-
mas uzlabošanu.

Punktā minētos grozījumus iekļaut nā-
kamajos saistošajos noteikumos par pašval-
dības 2011. gada budžeta grozījumiem.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
administrācijas skaidrās naudas 
apgrozījuma kases likvidēšanu

Likvidēt Saulkrastu novada pašval-
dības administrācijas skaidrās naudas 
apgrozījuma kasi ar 1.01.2012. Lauzt 
4.10.2009. līgumu Nr. 18.02/06-234 “Par 
maksājumu karšu pieņemšanu samaksai 
par precēm un/vai pakalpojumiem” ar 
“GE Money Bank”.

Par papildu finansējumu
Paredzēt 2012. gada pašvaldības budžetā 
finanšu līdzekļus Ls 24 374,57 (ar PVN) 

Lai humānā veidā regulētu bez-
saimnieku kaķu un klaiņojošu suņu 
skaitu, kā arī, ievērojot Ministru kabi-
neta noteikumus” Klaiņojošu suņu un 
kaķu izķeršanas noteikumi” prasības, 
Saulkrastu novada Dome atsāk sadar-
bību ar biedrību “Dzīvnieku pansija 
Ulubele” par klaiņojošu suņu izķerša-
nu un nogādāšanu patversmē, kā arī 
bezsaimnieku kaķu sterilizāciju vai 
kastrāciju, vakcināciju pret trakum-
sērgu un apzīmēšanu.

Diemžēl nereti nākas sastapties ar cil-
vēku bezatbildīgas rīcības sekām, kad tiek 
saņemta informācija par klaiņojošiem 
dzīvniekiem, tāpēc ir atsākta sadarbība 
ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele”. 
Biedrības darbinieki kopīgi ar Saulkrastu 

pašvaldības policiju organizēs bezsaim-
nieka suņu un kaķu ķeršanu un nogādā-
šanu uz veterināro klīniku vai patversmi. 

Lai veiksmīgi risinātu šo situāciju, ik-
viens var vērsties pašvaldības policijā (tālr. 
67142525) vai biedrībā “Dzīvnieku pansi-
ja Ulubele” (tālr. 20203333) ar informāciju 
par kaķu grupu, kura apdzīvo un barojas 
noteiktā vietā, aicinot sakārtot šo kaķu 
koloniju. 

Tāpat, ja ir pamanīti klaiņojoši suņi, ie-
dzīvotājiem nekavējoties jāpaziņo pašval-
dības policijai, kas iespēju robežās mēģinās 
noskaidrot, vai suns, par kuru ir ziņots, ne-
pieder kādam tuvējā apkārtnē dzīvojošam 
iedzīvotājam. Ja suns nav identificējams vai 
arī uz vietas neizdodas noskaidrot tā īpaš-
nieku, suni nogādā dzīvnieku patversmē 
vai veterinārajā klīnikā. 

DOMES SĒDES LĒMUMI (26.10.2011.)
apmērā iepirkuma “Ietves, apgaismoju-
ma un lietusūdens kanalizācijas 1. kār-
tas izbūve A. Kalniņa ielā, Saulkrastos”  
realizācijai.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
Saulkrastu novada Domes 26.01.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Saulkrastu 
novada Domes 2011. gada budžeta 
un speciālā budžeta apstiprināšanu”” 
pieņemšanu
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Saulkrastu novada Domes 
26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Saulkrastu novada Domes 2011. gada budže-
ta un speciālā budžeta apstiprināšanu”” .

Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brī-
vi pieejami Saulkrastu novada Domes ēkā.

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
būvuzraudzībai
Piešķirt 2011. gadā finanšu līdzekļus  

Ls 2000 (ar PVN) apmērā būvobjekta 
“Ietves, apgaismojuma un lietusūdens 
kanalizācijas 1. kārtas izbūve A. Kalniņa 
ielā, Saulkrastos” būvuzraudzībai. 

Par papildu finansējumu
Paredzēt 2012. gada pašvaldības budžetā 
finanšu līdzekļus Ls 18  577,19 (ar PVN) 
apmērā iepirkuma “Svētku laukuma Bīri-
ņu un Ainažu ielu stūrī labiekārtojums” 
realizācijai.

Piešķirt 2011. gadā finanšu līdzek-
ļus Ls 2500 (ar PVN) apmērā būvob-
jekta “Svētku laukuma Bīriņu un Ai-
nažu ielu stūrī labiekārtojums” būvuz-
raudzībai.

ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties saulkrastu novada domes vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā “domes lē-
mumi”.

nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 30. novembrī, plkst. 15.00 
saulkrastu novada domē, raiņa ielā 8.

Atsāk sadarbību ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele”
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Mēs esam līdzatbildīgi par cilvēkiem 
mums apkārt. Ar savu smaidu un labu vār-
du, ar savas pozitīvās enerģijas starojumu 
mēs radām apkārtējo vidi, – viss ir iespē-
jams, arī problēmu risinājumi. Cik bieži tavs 
bērns pavada laiku pie datora? Cik bieži tu 
ar viņu parunājies no sirds? Vai tu pazīsti 
sava pusaudža draugus un viņu ģimenes? 
Vai tavs bērns ir no tevis dzirdējis par tiem 
labajiem darbiem, ko viņš ir izdarījis? Un 
tava sieva? Tavs vīrs? Tu vari celt savu mī-
ļoto pašapziņu ar viņu padarītā ievērošanu 
vien, vienkārši to pasakot viņiem. Neviens 
nav ideāls. Arī es. Arī tu.

Psihoterapeite sarmīte frišfelde

Ikviens interesents tiek mīļi aicināts 
piektdien, 25. novembrī, plkst. 18.00 
Saulkrastu novada bibliotēkā apmeklēt 
nodarbību no cikla – “Iepazīsti sevi”. Tēma 
“Emociju “enkuri” mūsos”. Vada psihote-
rapeite Sarmīte Frišfelde. Nodarbība dod 
iespēju caur praktisku darbošanos: pētīt, 
izprast, varbūt mainīt savu attieksmi pret 
cilvēkiem līdzās. Izpētīt saikni es–tu–citi.

Saulkrastu novada bibliotēka

20. oktobrī SIA “Saulkrastu komunāl-
serviss” (SKS) un a/s “BMGS” noslēdza 
līgumu “Būvdarbi projekta “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Saulkras-
tos” ietvaros II posmam – Dienvidu daļa”, 
kura laikā notiks kanalizācijas sūkņu sta-
ciju, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
būvdarbi.

Kopumā tiks izbūvēts 4,33 km garš ūdens-
vada tīkls ar pieslēgumiem, kas savienos 

ūdensvadu Pabažu rajonā ar Centra ūdensva-
du, un 9,3 km gara kanalizācijas tīklu sistēma, 
tostarp trīs kanalizācijas sūkņu stacijas.

Kopējā līguma summa ir 1 946 351,46 

lati, PVN ieskaitot.
Projektēšana ir sākta, un būvniecība 

jāpabeidz 2012. gada novembrī.
Kā jau iepriekš tika informēts, šogad 

septembrī SKS noslēdza līgumu ar a/s 
“BMGS” par kanalizācijas paplašināšanas 
un rekonstrukcijas būvdarbiem Neibādē, 
Saulkrastos un Zvejniekciemā.

SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”

Šogad, uzsākot apkures sezonu, 
Saulkrastos vairākkārt tika pārtraukta 
siltuma padeve. Tas saistīts ar to, ka SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” (SKS) veica 
papildu uzlabošanu vairākās katlu mājās. 
Lai arī noslēgtais līgums paredzēja darbu 
pabeigšanu jau līdz 30. septembrim, tie ir 
ieilguši un turpinās vēl šobrīd, taču pare-
dzams, ka līdz novembra vidum katlumā-
ja jau strādās tai paredzētajā režīmā. Jā-
ņem vērā arī tas, ka tika izvēlēts Latvijas 
zinātnieku izstrādāts tehniskais risinā-
jums, kas būtiski ļāva ietaupīt naudu, tanī 
pašā laikā prasot papildu laiku iekārtu 
noregulēšanai un tehnoloģisko procesu 
stabilizēšanai. 

Meklējot iespējas saglabāt esošo ap-
kures tarifu situācijā, kad kurināmā cenas 

turpina augt, tika pieņemts lēmums likvi-
dēt katlu māju Ainažu ielā 22 un savienot 
apkures trases posmā gar Skolas ielu 4a. 

Turpmāk darbosies katlu māja, kas at-
rodas Raiņa ielā 7, no kuras tiks piegādāts 
siltums visā Saulkrastu centrālajā daļā. 
Esošie apkures katli tiek aprīkoti ar granu-
lu degļiem, un tie darbosies automātiskā 
režīmā. Patlaban kā kurināmais materiāls 
tiek izmatotas granulas, kas ir atjaunojams 
enerģijas avots, tādējādi, kurinot neveido-
jas melnie dūmi un netiek piesārņota ap-
kārtējā vide un, atšķirībā no akmeņoglēm, 
granulas sadeg bez specifiskas smakas, 
dūmi ir bez krāsas un izmeši nesatur dabai 
kaitīgus elementus. 

Ir nomainīti siltumtrašu posmi no sil-
tumkameras pie bankas ēkas Ainažu ielā 10  

līdz kafejnīcai “10 balles” Ainažu ielā 9, kā 
rezultātā ir būtiski samazināts siltuma zu-
dums siltuma pārvadē.

Lai nesadārdzinātos pakalpojums un 
nevajadzētu paaugstināt apkures tarifu, 
steidzamā kārtā no iepriekšējā apsaim-
niekotāja ir pārņemta katlu māja Ainažu 
ielā 34b, kurā tika nomainīts un pārbū-
vēts apkures katls, pievienojot granulu 
degli, un patlaban notiek granulu tvert-
nes montāža. 

Veicot nepieciešamos uzlabojumus, 
notiks procesu automatizācija, līdz ar to 
abu katlu māju darbības lietderības koefi-
cents tiks panākts virs 80 %. SKS arī nā-
kotnē turpinās iesākto siltuma apgādes 
uzlabošanu.

SIA “Saulkrastu  komunālserviss”

Saulkrastu sociālais dienests atgādina, 
ka 2011. gada 30. martā tika apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.4 “Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”, kas paredz 
vienreizēju materiālu palīdzību politiski 
represētām personām Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā – 18. novembrī.

Šie noteikumi attiecas uz personām, 
kuras ir deklarētas Saulkrastu novadā. Tās 
represētās personas, kuras savu dzīvesvie-
tu novadā deklarējušas pēdējo 3 gadu lai-
kā, lūdzam pieteikties Saulkrastu novada 
sociālajā dienestā, līdzi ņemot represētas 
personas apliecību.

Vienreizējo materiālo palīdzību svēt-
kos varēs saņemt Saulkrastu novada Do-
mes kasē.

Tuvāka informācija pa tālr. 67142510.

Aicinājums
Saulkrastu sociālais dienests aicina 

arī 2011. gadā Ziemassvētkos Saulkras-
tu uzņēmējus un iedzīvotājus atbalstīt 
labdarības akciju “Gaišus Ziemassvēt-
kus”. Ziedojumus var ieskaitīt kontā:  
LV17HABA0551028797653.

Saulkrastu sociālais dienests

No 1.līdz 30. novembrim notiek pa-
rakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē”. Parakstu 
vākšanai nodotais likumprojekts paredz 
grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un  
104. pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par 
krievu valodu kā otro valsts valodu.

Parakstīties par Satversmes grozījumu 
projektu vēlētāji var pašvaldību noteik-
tajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā 
arī Latvijas Republikas diplomātiskajās 
konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vē-
lētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks no-
drošināta iespēja Satversmes grozījumu 
projekta ierosinājumu parakstīt savā atra-
šanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā 
ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilso-
ņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasniegu-
ši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos 

parakstu vākšanā, vēlētājiem nepiecieša-
ma derīga Latvijas pilsoņa pase.

Saulkrastu novadā parakstu vākšana 
notiek Saulkrastu novada Domes ēkā, 
Raiņa ielā 8, no 1. līdz 30. novembrim 
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (arī 
sestdienās un svētdienās). Parakstītāji, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevar šajās  
30 dienās nokļūt līdz parakstīšanās vietai, 
var pieteikt parakstīšanos savā atrašanās 
vietā. Lai pieteiktu parakstīšanos savā 
atrašanās vietā, ir jāuzraksta iesniegums 
un tas jānogādā parakstu vākšanas vie-
tā Saulkrastu novada Domē no 9.00 līdz 
13.00 (pēdējā dienā – 30. novembrī –  
brauks pēc parakstiem parakstītāju atra-
šanās vietās).

iesniegumā jānorāda:
• vēlētāja vārds, uzvārds, personas 

kods;
• iemesls – ka veselības stāvokļa dēļ  

nepieciešama parakstīšanās atrašanās  
vietā;

• adrese, kur jāierodas vēlēšanu komi-
sijai;

• iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas 
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona nu-
muru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazi-
nāties ar vēlētāju problēmsituācijā.

Iesniegumu parakstīšanās vietā var 
nogādāt jebkura parakstītājam uzticama 
persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās 
aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Parakstī-
tāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja 
vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. 
Šajā gadījumā iesniegumā papildus no-
rāda vēlētāja uzticības personas vārdu un 
uzvārdu. Iesniegumu drīkst rakstīt arī brī-
vā formā.

Papildu informāciju var iegūt pa tālruni 
29498563 vai internetā www.cvk.lv.

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija

bibliotēkas informācija

Celsim pašapziņu 
sev un citiem

sociālais dienests 
informē

Politiski represētie var 
saņemt vienreizēju 
materiālu palīdzību

Uzmanību!
Kases likvidācijas dēļ, sākot ar 2012. gada 1. janvāri, Saulkrastu novada Domē netiks pieņemti skaidras naudas maksājumi. 

Skaidras naudas maksājumus Saulkrastos, kas saistīti ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, var veikt a/s “Latvijas Krāj-
banka” (ar samazinātu komisijas maksu) klientu apkalpošanas centrā Ainažu ielā 20 un a/s “GE Money Bank” Saulkrastu filiālē 
Ainažu ielā 10.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzlabo katlu māju darbību

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija 
informē par parakstu vākšanu

Noslēgts līgums par kanalizācijas un ūdensvada tīklu 
projektēšanu un būvdarbiem Pabažos

IEGUlDĪJUMS tavĀ NĀkotNĒ!
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Koncertā koris “ANIMA” atskaņos dziedātāju iemīļotākās dziesmas, kuras 10 gadu laikā iemantojušas gan pašu koristu, gan klausītāju mīlestību.
Latīņu valodā vārds “ANIMA” nozīmē ‘dvēsele’, tāpēc koris šajā svētku reizē ielūkosies savā dvēselē un izdziedās dažādās dvēseles izjūtas mūzikā. 

Koncerta noslēgumā “ANIMAI” pievienosies arī bijušie kora dziedātāji, kuri kopā ar LNO solistiem Kristīni Gailīti (soprāns) un Jāni Misiņu  
(baritons), kā arī instrumentālo ansambli atskaņos daļas no pasaulslavenā komponista Karla Orfa kantātes “Carmina Burana”. 

Vairāk informācijas par kori pieejams:
www.korisanima.lv, www.facebook.com/korisanima, www.twitter.com/KorisANIMA.

būsiet mīļi gaidīti arī jūs!

Atsaucoties Saulkrastu novada Domes 
aicinājumam, uz diskusiju Domē bija iera-
dušies Džons un Sandra Delgalvji, Valdis 
Majevskis, Rūsiņš Riņķis, Anda Gailīte,  
Elīna Odiņa, Vizma Mētra Niedre, Ieva Laz-

dauska, Harijs Zemītis, Armands Jēkabsons, 
Mārcis Mežulis, Zanda Cera, Vitolds Kucins, 
Juris Ivanovs un Pēteris Oinaskovs. 

Tikšanās laikā Saulkrastu novada Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Normunds 

Oktobrī Saulkrastu pašvaldības polici-
jas darbinieki par dažādiem pārkāpumiem 
aizturēja 12  personas. Par atrašanos sa-
biedriskā vietā alkohola reibumā aizturētas 
6 personas, tostarp 1995. gadā dzimis jau-
nietis, un par sīko huligānismu 4 personas.

17.10.2011. Inčupes rajonā, aizdomās 
par zādzībām no mājām aizturēts un Rī-
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknī 
nogādāts 1958. gadā dzimis vīrietis.

24.10.2011. aizdomās par īpašuma bo-
jāšanu – vitrīnas stikla izsišanu – aizturē-
tas un Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
iecirknī nogādātas 3 personas.

26.10.2011. par automašīnas vadīšanu 
alkohola reibumā aizturēts 1992. gadā dzi-
mis jaunietis, un 30.10.2011. par automa-

šīnas vadīšanu alkohola reibumā aizturēts 
kāds vīrietis, kura personību noskaidrot 
neizdevās. Abos gadījumos pārkāpēji aiz-
turēti un nodoti ceļu policijai.

Par stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli/paziņojumi. Par teritorijas nesakop-
šanu vienā gadījumā uzsākta lietvedība ad-
ministratīvā pārkāpuma lietā un sastādīts 
viens administratīvā pārkāpuma protokols.

atgādinu, ka aizsargjoslu likumā un 
saulkrastu novada domes saistošajos no-
teikumos ir noteikts, ka baltijas jūras un 
rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 
nedrīkst pārvietoties attiecīgi ar mehānis-
kiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, 
administratīvais sods par pārvietošanos 

krasta kāpu aizsargjoslā ar mopēdiem ir 
līdz 50  latiem, savukārt ar mehāniskiem 
transportlīdzekļiem no 50 līdz 100 latiem. 

Saulkrastu novada pašvaldības policija 
savu iespēju robežās kontrolē, kā ierobežoju-
mi tiek ievēroti. Vasarā par šo ierobežojumu 
neievērošanu 27  personām ir piemērots ad-
ministratīvais sods. Aicinu iedzīvotājus katrā 
konkrētā gadījumā izsaukt pašvaldības po-
liciju, kura atbilstoši pilnvarām, kompetencei 
un iespējām veiks pasākumus, lai pārkāpumu 
novērstu un personai, kura izdarījusi adminis-
tratīvo pārkāpumu, piemērotu administratīvo 
sodu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Kalniņš,
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Tikšanās ar profesionāļiem 
mākslā, arhitektūrā un dizainā

Par pašvaldības policijas paveikto oktobrī

Saulkrastu jauktajam korim “ANIMA” – 10
Šī gada 2. decembrī plkst. 19.00 Pēterupes ev. lut. baznīcā saulkrastu jauktais koris “anima” ar koncertu 

“dvēseles dziesmas” atzīmēs savu desmito dzimšanas dienu.

Lai rastu vienotus mākslinieciskos risinājumus novada vizuālā tēla veido-
šanā, uzlabotu publiskās telpas kvalitāti, turpinātu darbu pie mazo arhitek-
tūras formu veidošanas un veicinātu diskusiju starp nozares profesionāļiem 
un pašvaldību, kā arī iesaistītu novadā dzīvojošos speciālistus kopīgā darbā, 
Saulkrastu novada Dome oktobra beigās aicināja atsaukties novadā dzīvojošus 
profesionālus māksliniekus, dizainerus, arhitektus, kuri būtu gatavi iesaistīties 
novada mākslinieciskās padomes izveidē un darbībā. 

Līcis dalībniekus iepazīstināja ar Saulkras-
tu vēsturiskajām fotogrāfijām, kā arī si-
tuāciju novadā un informēja par tiem plā-
nošanas dokumentiem, kuri pašreiz tiek 
izstrādāti un būs cieši saistīti ar novada 
publiskās telpas kvalitāti un attīstības vir-
zieniem,  – Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu 2011.–2023. gadam un Attīstī-
bas programmu 2014.–2020. gadam.

Profesionāļi izteica savu viedokli un 
ierosinājumus par turpmākās sadarbības 
veidiem un vispirms paveicamo. Ņemot 
vērā, ka Apbūves noteikumi un Attīstības 
programma jau ir izstrādes stadijā, tika 
nolemts nevilcināties un nākamo sapulci 
sasaukt jau 10. novembrī, uz kuru māksli-
nieciskās padomes dalībnieki apņēmās  
sagatavot konkrētus priekšlikumus. 

Saulkrastu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa aicina pieteikties tās 
ģimenes, kuras laulībā nodzī-
vojušas no zelta līdz dimanta 

kāzu jubilejai un to atzīmējušas 
2011. gadā, t. i., 

visus tos laulātos pārus, 
kuri šogad atzīmējuši 
50, 55, 60, 65, 70, 75 
gadu kāzu jubileju.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir 
ģimenes, kuras labprāt dalītos 

savā pieredzē un dzīves gudrībā 
un 2012. gada sākumā satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā 
atzīmētu šos mīlestības svētkus.

lūdzam ģimenes pieteikt 
saulkrastu novada 

dzimtsarakstu nodaļā vai 
zvanot pa tālruni 67142509.

“zelta pārus” 
aicina svinēt 

mīlestības svētkus
“Cilvēkus kopā satur 
mīlestība un cieņa. 

Kad ir abi, tad nāk arī svētība.”
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8.  oktobrī Zviedrijas tradicionā-
lajās klubu stafetēs “25 MANNA” OK 
“Kāpa” sastāvā piedalījās 7  saulkra-
tieši: Uldis Upītis, Laura Puķīte,  
Ainārs Lupiķis, Jānis Peilāns, Dāvis 
Blankenbergs, Katrīna Kosmačeva un 
Indulis Peilāns. Neierastajā apvidū 
25 cilvēku komanda ieguva 78. vietu 
no 365 komandām un bija labākā no 
Latvijas.

Savukārt 8.  oktobrī Saldus apkārtnē 
norisinājās Latvijas čempionāts orien-
tēšanās maratonā, kurā 3.  vietu S16 gru-
pā izcīnīja Kendija Aparjode. Garajās  

distancēs veiksmīgi startēja Edgars Karnī-
tis – V12 grupā 8. vieta. V14 grupā Kris-
ters Aparjods ieguva 10.  vietu un Anda 
Upīte ierindojās 14. vietā.

29. oktobrī Siguldā “NIKE” kalnu ma-
ratona dalībnieku vidū bija arī saulkras-
tieši Laura Puķīte, Uģis Kūliņš, kuri veica 
11 km, savukārt Irita Puķīte – 33 km. Šo-
reiz dalībniekiem vietas ārpus godalgoto 
trijnieka, bet izturības skrējiena pieredze 
gūta pamatīga.

Saulkrastos 29. oktobrī Bādciemā no-
tika Saulkrastu kultūras un sporta centra 
un OK “Kāpas” organizētās orientēša-
nās sacensības “Saulkrastu balva – Kāpas 

kausi”, kurās piedalījās 116  dalībnieki. 
Induļa Peilāna plānotajās interesantajās 
distancēs labāko rezultātu uzrādīja Ainārs 
Lupiķis, uzvarot V21E grupā, vēl balvas 
ieguva saulkrastieši Edgars Karnītis V12, 
Kristers Aparjods V14, Rebeka Rēķe S8, 
Kendija Aparjode S16, Kārlis Kosmačevs 
un Uldis Upītis V16, Stefānija Egle S14, 
Kristofers Rēķis V8, Georgs Peilāns V8 un 
Anda Upīte S12. Turpmāk paredzēti daži 
pasākumi, tostarp Latvijas kausa ieguvē-
ju apbalvošana, un, tā kā vasaras sezona 
ir noslēgusies, visi jau gatavojas ziemas  
sacensībām.

Dzintra Rēķe

22.–23. oktobrī Saulkrastu sporta cen-
trā notika III Starptautiskais džudo turnīrs 
zēniem un meitenēm vecuma grupās U9, 
U11, U13, U15.

Piedalījās 23  komandas no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrie-
vijas. 

Kopā startēja 360  sportisti, tai skaitā 
8  saulkrastieši. Mūsu jauno sportistu re-
zultāti:
• U9 Valters Jenerts 30 kg – 3. vieta;

Artūrs Kiseļevskis 28 kg – 5. vieta;
Jurgis Strazdiņš 22 kg – 6. vieta;
Reinis Rezevskis 30 kg – 9. vieta;
Tomas Teterovskis 26kg;

• U11 Emils Kiseļevskis 35 kg – 13. vieta;
Uldis Puzulis 38 kg;
Artūrs Baltgalvis 29 kg.

Mūsu sportistu treneris Leonīds Kuz-
ņecovs uzskata, ka saulkrastiešu sekmes 
uzskatāmas par labām, jo turnīrā piedalī-
jās stiprākie un pieredzes bagātākie spor-
tisti šajās vecuma grupās.

Džudo treniņi notiek Saulkrastu 
sporta centrā otrdienās un ceturtdienās 
16.30–18.00. Pagaidām nodarbības ir bez 
maksas.

Signe Sinkeviča,
Saulkrastu kultūras un sporta centra  

vadītājas vietniece sporta jautājumos

(TURPINĀJUMS, sākums oktobra numurā)

1956.  gada 8.  novembrī Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 
39.  gadskārtas svētkos “Zvejnieka” 
ļaudis pulcējas jaunajā atklātajā kul-
tūras namā. Tas tolaik ir viens no stal-
tākajiem un modernākajiem ne vien 
Rīgas rajonā, bet arī visā republikā. 
Tas saimniecībai izmaksā 4  miljonus 
rbļ. Kultūras namā notiek valdes sē-
des, strādā ierēdņi un tiek rīkoti kon-
certi lielajā zālē. Kluba ēka sastāv no 
trīs stāviem, pagraba un bēniņiem ar 
kopējo tilpumu 15 000 m³.

Centrālo vietu klubā aizņem 460  m² 
liela skatītāju zāle ar balkonu, kuros var 
novietoties līdz 700 skatītājiem. Zāle aiz-
ņem ēkas vidusdaļā divus augšstāvus. Tā 
kā tā domāta ne vien sapulcēm un izrā-
dēm, bet arī cita veida sarīkojumiem, pie-
mēram, dejām, grīdas pacēlums ir tikai 
amfiteātra daļā. Iespējama arī foajē telpu 
savienošana ar skatītāju zāli, atverot sa-
veramās durvis. Kā skatītāju zāles papil-
dinājums kalpo kluba telpu gaitenis virs 
foajē telpām. Zālē plaša skatuve teātra 
izrādēm, koncertiem un kino. Noņemot 
priekšskatuves grīdas klāju, tiek radīta 
telpa orķestra novietošanai. Kinoprojek-
cijas telpas izkārtotas virs amfiteātra un 
paredzētas diviem stacionāriem šaurfil-
mu projekcijas aparātiem. Zem skatītāju 
zāles atrodas telpas bibliotēkai un lasī-
tavai. Tās griestus balsta pusotru stāvu 
augstas divu rindu dekoratīvas kolonas. 
Blakus bibliotēkai un lasītavai atrodas 
sporta zāle, vestibils un garderobe. Ēkas 
apakšstāvu galos iekārtotas arteļa pārval-
des telpas, prāva sēžu zāle un telpas da-
žādu pulciņu nodarbībām, bet starpstā-
vā – auditorija 50–60 klausītājiem, telpas 
mācību un uzskates līdzekļiem un citām 
vajadzībām. Tiek iekārtota centrālā apku-

re, elektriskā apgaismošana, ūdensvads, 
kanalizācija un citas labierīcības. 

Jaunais klubs ir nevainojams, tajā 
strādāt nevienam nav nekādu grūtību, jo 
telpas burvīgi atbilst savām funkcijām. 
Tomēr drīz vien problēmas sāk sagādāt 
laika apstākļi. Tā kā klubs atrodas uz 
paaugstinājuma, tad viņam nav aizsega 
no vēja un sāļā lietus, kas pamazām bojā 
no koka veidotos logus. Arī upes Aģes 
gruntsūdeņi ir ļoti augstu, un ir pastāvī-
gas problēmas ar kanalizāciju pagrabstā-
vā. 1967.  gada lielajā vētrā klubam tiek 
norauts jumts. Arī ar notekām ir problē-
mas un ēkas fasādē sāk parādīties nejau-
ki ūdens radīti plankumi, kuri izšķīdina 
krāsojumu. 1973.  gadā skatuvei lielais 
priekškars bija saules saēsts un to no 
jauna uzauda Ruta Bogustova. Padomju 
Savienības laikā ar apsildīšanu nav prob-
lēmu, jo visu Zvejniekciemu apsilda ku-
ģis, kurš ir noenkurots ostā, vārdā “Zu-
tis”. Neparedzamiem gadījumiem ēkas 
pagrabā ir iebūvēta arī centrālapkure.

1991. gadā sākas juku laiki, kad arteļa  
“Zvejnieks” īpašnieki un visi padotie tiek 
izmesti no kluba telpām un klubu pārdod 
privātpersonām. Šajā laikā netiek veik-
ti nozīmīgi remonta darbi un kultūras 
nams nopietni cieš. Taisnība arī ir, ka 
šādas ēkas grūti uzturēt privātperso-
nām ar personīgajiem līdzekļiem. Kluba 
ģērbtuves zālē 1.  stāvā ierīko sporta zāli 
Zvejniekciema vidusskolai. Šajā pašā telpā 
notiek karatē pulciņa nodarbības. Pusstā-
va bibliotēka kļūst par biljarda zāli, savu-
kārt Zvejniekciema vidusskolas bibliotē-
ka pārceļas uz priekšsēdētāja kabinetu. 
Pirmā stāva bufeti pārtaisa par zobārstu 
kabinetu un veikalu. Kādreizējās nolik-
tavas pirmajā pusstāvā pārvērta par šuvē-
jas telpu, kurpnieka telpu un bērnu cen-
tru. Kādu laiku trešā stāva dzīvoklī dzīvo 
režisore Geka, bet 1993. gadā trešo stāvu 
pārveido par Vidzemes jūrmalas mūzikas 

un mākslas skolas mākslas telpām. Pirmā 
stāva ierēdņu kantori pārveido par pri-
vāti izīrējamām telpām. Neliela daļa iek-
šējā balkona lielajā zālē tika aiztaisīta ciet, 
un tur tiek ierīkota elektrības telpa. Prak-
tiski nekur nekāds remonts netiek veikts, 
un tas pierāda, cik ļoti funkcionālas bija šīs 
M. Staņas projektētās telpas.

2004./2005. gadā klubu nopērk 
Saulkrastu Dome, par direktoru ieceļot 
Raimondu Kalniņu un par vadītāju – Rai-
ti Keišu. Tad arī atklājas, ka logi uz jūras 
pusi ir sāls un vēja saēsti un ir nepiecie-
šams tos mainīt, ko arī izdara 2006. gada 
vasarā.

2006. gadā klubam nomaina jumtu, 
taču tad atklājas, ka notekas ir aizsērēju-
šas un, lai tās nomainītu, būs atkal jāmai-
na jumta segums.

2005.–2006. gadā izremontē senās 
bibliotēkas telpas, pēc Vairas Cīrules pro-
jekta. Tagad tā ir Baltā zāle, kurā notiek 
izstādes un koncerti, jo ir iebūvēts ma-
ziņš paaugstinājums  – skatuve. Lielajai 
zālei noņemti rindu apgaismojumi, bet 
atstātas lielās lustras. Aizkulisēs ir no-
mainītas skatuves iekārtas. Lielajā zālē 
2006. gada rudenī ir nomainīti arī krēsli, 
jo vecie koka krēsli bija izdiluši un plēsa 
skatītājiem drēbes. 

Atšķirībā no citām M.  Staņas projek-
tētajām sabiedriskajām ēkām (piemēram, 
Zvejniekciema vidusskolas vai Dailes te-
ātra), klubam nav problēmu ar apkuri, jo 
tam ir pašam sava centrālapkure, kuru 
negrasās mainīt. 

No 2008.  gada marta līdz šodienai 
Zvejniekciema klubs ir Saulkrastu novada 
PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
pārvaldījumā. Šobrīd kultūras namā no-
tiek renovācijas darbi.

(Rakstā izmantoti arī materiāli no  
Vijas Žeigures diplomdarba.)

Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu muzeja speciāliste

22. un 23. oktobrī Rīgā notika Latvijas 
Volejbola federācijas “Kausa izcīņas” fināl-
sacensības volejbolā A grupas meitenēm.

Šīs bija augsta līmeņa volejbola spēles 
starp Zvejniekciema vidusskolas, Daugav-
pils novada BJSS, Kuldīgas novada sporta 
skolas un Rīgas Volejbola skolas 1., 2. ko-
mandu. 

Zvejniekciema vidusskolas meiteņu 
komanda ieguva 3. vietu un bronzas god-
algu, 1. un 2. vietu dalīja abas Rīgas Volej-
bola skolas komandas. 

Komandā spēlēja D. Kosīte, K. Kosma-
čeva, K.  B.  Čerpakovska, B.  Barkāne, 
A. Eglīte, A. Lece. 

24. oktobrī Latvijas Volejbola federāci-
jas “Kausa izcīņas” sacensības D2 grupas 
meitenēm notika Jelgavā. Zvejniekciema 
vidusskolas meiteņu komanda uzvarēja 
visās četrās spēlēs un izcīnīja 1. vietu, ie-
gūstot tiesības spēlēt finālsacensībās 26., 
27. novembrī. 

Sacensībās piedalījās P.  Dalbiņa, 
K. K. Urdziņa, L. Jermacāne, A. K. Nolle, 
B. A. Odīte.

Dzidra Dulpiņa,
 Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

sports

Džudo

Zvejniekciema 
vidusskolas 
meitenēm – 3. vieta 
Latvijā un pārliecinoša 
uzvara apakšgrupā 

Zvejniekciema kultūras namam 
šogad 55 gadu jubileja

Oktobrī saulkrastieši piedalījās 
vairākās atbildīgās orientēšanās sacensībās
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11.  septembris mums parasti saistās 
ar Dzejas dienām, bet liepājniekiem tā ir 
rakstnieka E. Līva piemiņas diena.

E. Līvs savos darbos atklāja piejūras 
ļaužu dzīves savdabību, spēku cīņā ar dzī-
ves grūtībām un mīlestību pret jūru. Lai 
godinātu rakstnieka piemiņu un atgādinā-
tu mūsdienu cilvēkam par piejūras dzīves 
īpatnībām, kā arī popularizētu Latvijas 
jūrniecību, Latvijas Rakstnieku savienī-
ba kopā ar Liepājas Kultūras pārvaldi un 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
asociāciju organizēja rakstnieka Egona 
Līva 1.  literārās prēmijas radošo darbu 
konkursu, kura moto bija “Krasta ļaudis”. 
Konkursā piedalījās gan literāti ar lielu ra-
došo pieredzi, gan arī skolu jaunatne. Tam 
savus darbus pieteica arī Saulkrastu vidus-
skolas skolēni.

11.  septembrī Liepājas Dzejas dienu 
pasākumā viesnīcā “Promenade hotel” 
12. klases skolēni Linna Cērmane un Dag-
nis Dinbirs saņēma pateicību nominācijā 
“Labākais skolu jaunatnes darbs”. Viņu 
darbi kopā ar citu jauniešu darbiem ievie-
toti e-grāmatā “Krasta ļaudis”. Liepājas pil-
sēta jauniešiem bija sagādājusi pārsteigu-
mu – ekskursiju ar kuģīti ostas akvatorijā. 
Profesionālā žūrija, kuru vadīja rakstnieks 
Ē. Hānbergs, uzteica veiksmīgu dienasgrā-
matas formas izmantojumu Dagņa darbā 
“Sveša vasara”, bet Linna saņēma uzslavu 
par ģimenes problēmu risinājumu stāstā 
“Vētrasputns”.

Konkursa organizatori un žūrija iz-
teica cerību, ka ir aizsākta jauna tradīcija, 
kuru jāiedzīvina visur tur, kur kāpu smilts, 
vējos locītas priedes, kur jūrā uz zveju spī-
tīgi dodas zvejnieku laivas.

Prieks, ka mūsu bērni izjūt šo piederī-
bu krasta ļaudīm. Viņu darbi būs elektro-
niski lasāmi skolas vietnē.

I. Ābola, skolotāja

21. oktobrī, noslēdzot mācību gada 
pirmo ceturksni, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā 
ar Lēdurgas Mākslas skolu, Limbažu 
Mākslas skolu, SJIC un grupu “Fotomo-
bilizācija” organizēja vides mākslas ak-
ciju “Rudens alejā”. 

Akcijas mērķis bija akcentēt pilsētvides 
mākslas un dizaina iespējas skolu jaunatnes un 
iedzīvotāju vidū, izmantojot dažādus – tradi-
cionālus un netradicionālus – paņēmienus.

Pie kultūras nama “Zvejniekciems”, vēja 
un garām skrejošo lietus mākoņu lutināti,  
35 bērni un jaunieši no Lēdurgas, Limba-
žiem un Zvejniekciema iesaistījās šoreiz 
piedāvātajās eksperimentālajās vides tēmās: 
“Dzīvās skulptūras”, “Alejas turpinājums” un 
“Visu koku koks”. 

“Visu koku koks”  – šajā tēmā jaunieši 
gleznoja krāsainu objektu plaknē, poten-
ciālu pasākumu reklāmplanšeti videi pilsētā 
vai telpās. Jauniešu vēlme piedalīties bija tik 
liela, ka paredzētās vienas 2 x 2 m planšetes 
vietā tika uzgleznotas divas. Grupas darbs 
prasa lielu koncentrēšanos, arī rēķināšanos 
ar biedru darba stilu un iemaņām, tāpēc šo 
darbu novērtējām kā idejas principiālu pie-
teikumu turpmākām aktivitātēm.

“Alejas turpinājums” – gleznojums uz as-
falta – filosofiski turpināja Bērzu aleju kultūras 
nama virzienā un ļāva jauniešiem iztēloties, 
“kā būtu, ja būtu”. Šajā akcijas daļā konstatē-

jām, ka jauniešu iztēle brīvi un veikli “ceļo” 
starp tēmām, gleznieciskajā Alejas plaknē ie-
fantazējot dažādus vides elementus. Ar idejas 
pieteikumu vēlējāmies parādīt vienmuļo gājēju 
celiņu segumu dažādošanas iespējas, fantazē-
jot par iespēju dažādās pilsētas vietās celiņus 
fragmentāri padarīt oriģinālus un tematiskus, 
nākotnē izmantojot pārdomāti apgleznotus 
betona bruģakmeņus vai asfalta daļas.

“Dzīvās skulptūras” – VJMMS jau agrāk 
izmantots paņēmiens, kā atraktīvā veidā, 
grupai vienojoties kopīgā tēmā, ātri radīt 
idejas pieteikumus ar atbilstošiem nosauku-
miem telpiskiem objektiem. Šoreiz rudens 
tematiku noteica papildu elementi – iepriekš 
sagatavotas lielas papīra lapas. Tēmās jau-
nieši iekļāva gan tūju stādījumus (objekts 
“Meži, meži...”), gan bērzu stumbrus (objekts 
“Krustošanās”), rotaļu vilcieniņu (objekts 
“Lapu vilciens”), dekoratīvo smilgu puduri 
(objekts “Ja man būtu...”), zālienu (objekti 

“Pa apli” un “Augam kopā”) un pat “Žiguli” 
(objekts “Pēdējais rudens”) stāvlaukumā. 
Skulptūru rašanās temps ir piemērs, ka āt-
ras idejas vienlaikus ir nesamocītas idejas, 
kuru idejiskā vienkāršība ir vērtība (skat.  
www.saulkrasti.lv sadaļā “Galerijas”).

Akciju – jauniešu darbus, emocijas – ie-
drošināja un uzjundīja, niansēti fiksēja un 
vairāku stundu garumā arī aktīvi līdzdarbo-
jās grupas “Fotomobilizācija” vadītājs, māks-
linieks H. Zemītis.

Esam pateicīgi ciemiņiem un Zvejniek-
ciema jauniešiem par atsaucību un atraktivi-
tāti, skolotājām L. Helmūtei (Lēdurgas MS), 
A. Dzelmei un A. Jefanovai (Limbažu MS), 
V.  Grīnbergai, V.  M.  Niedrei (VJMMS) un 
V. Cīrulei (SJIC) par līdzdalību. Akcijas no-
slēgumā ciemiņi iepazinās ar VJMMS Zvej-
niekciema mākslas nodaļu, bet, saulei rietot, 
milzu viļņiem un gana stipram vējam pieda-
loties, – ar Vidzemes akmeņaino jūrmalu.

Pastāv nopietna iecere šādas vides akcijas 
(bet jau ar citām tēmām) veidot turpināju-
mos, piesaistot arī citas tuvējās mākslas sko-
las. Saulkrasti, kur unikāla un proporcionāla 
ir ainaviskās vides, jūras un pilsētvides mij-
iedarbība, būtu radošu jauniešu un mākslas 
skolu kolēģu ierosmēm atvērta satikšanās vie-
ta. Kopīgo akciju idejas fiksējot un summējot, 
laika gaitā pat no ašām un sākotnēji dīvainām 
idejām var rasties vides objektu krātuvīte un 
pieteikumi nākotnei, pilsētvidei.

I. Lazdauska

Skolēnu brīvdienās, 27. oktobrī, ar 
Zvejniekciema vidusskolas sākumsko-
las skolotājām tikās Saulkrastu pirms-
skolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
pedagoģes, lai uzzinātu, kā mācās un 
skolas darba ritmā ir iejutušies viņu bi-
jušie audzēkņi, tagad 1. klases skolēni, 
kuru audzinātāja ir A. Uzkalna. 

Pieredzes apmaiņa sākās ar nelielu 
ekskursiju pa skolu: tika apmeklēti sā-
kumskolas kabineti, bet ciemiņu interesi 
izraisīja skolotāju radošā darbošanās ar 
zīdu mājturības un tehnoloģiju kabinetā.  

Tikšanās laikā sākumskolas skolotājas 
demonstrēja, kā mācībās tiek izmantotas 
mūsdienu informācijas tehnoloģijas – in-
teraktīvā tāfele, datu kamera, interaktīvais 
albums “Paper show”. Saulkrastu kolēģes 
ne tikai ar lielu interesi klausījās, bet arī 
līdzdarbojās, pildot dažādus interaktīvus 
uzdevumus. Pedagoģes dalījās pieredzē 
arī par dažādu izdevniecību piedāvāto 
mācību līdzekļu klāstu, vērtējot to plusus 
un mīnusus. Pašreiz šis jautājums ir īpaši 
aktuāls, jo izglītības iestādēm jāveic valsts 
finansētais grāmatu iepirkums sešgadīgo 
bērnu apmācībai. 

Draudzīgā gaisotnē tika diskutēts par 
raksturīgākajām problēmām un to iespē-
jamajiem risinājumiem pirmsskolas un 
sākumskolas izglītības posmu pēctecības 
nodrošināšanā, kā arī par citiem ar izglītību 
saistītiem jautājumiem. Pedagogu pieredzes 
apmaiņa ir nepieciešama, tādēļ Zvejniek-
ciema vidusskolas sākumskolas skolotājas 
labprāt piekrita uzaicinājumam dalīties pie-
redzē un paviesoties Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādē. Savukārt maijā gaidīsim 
ciemos nākamos pirmklasniekus. 

Jolanta Liniņa, 
pirmsskolas un sākumskolas Mk vadītāja

Vides mākslas akcija “Rudens alejā”

27. oktobrī Rīgā, Kongresu namā, tika 
atklāta 8. Starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Iekāp Rīgas mākslā”.

Izstādē piedalās Vidzemes jūrmalas MMS 
Zvejniekciema vizuāli plastiskās mākslas no-
daļas 7.  kursa audzēkne Dita Kantore: “In-
terpretācijai izvēlējos Latvijas fotoreālisma 
meistara, gleznotāja M. Poļa darbu “Sapnis”. 
Uzrunāja mākslinieka reālistiskā glezniecības 
maniere, arī tēma – sapņaina, vientuļa tautu 
meita krāšņā tautas tērpā, uz dabas fona. Savu 
darbu nosaucu kā sapņa pretstatu – “Murgs”, 

un arī gleznoju kā savdabīgu pretstatu  – 
skumju meiteni pie ceļa zīmes ar pilsētu fonā.” 
Lai iekļūtu ekspozīcijā, Ditas darbs izturēja 
nopietnu konkurenci  – konkursam tika ie-
sūtīti vairāk nekā 17 000 darbu no Igaunijas, 
Lietuvas, Latvijas, Čehijas, Ukrainas, Krievi-
jas, Kazahijas, Moldovas, Azerbaidžānas, bet 
ekspozīcijā iekļauts tikai 731 darbs. 

Izstādes tēmai nozīmīgs, arī izzinošs rak-
sturs: mākslinieku darbi bērnu un jauniešu 
interpretācijā. Viens no mākslas izglītības 
pamatakmeņiem ir mācīšanās no meista-

riem, – interpretācijām tika piedāvāti Lat-
vijas meistaru darbi: V. Kalnroze, I. Hein- 
rihsons, B. Bērziņš, D. Lielā, L. Endzelīna, 
F.  Kirke, K.  Padegs, J.  Pauļuks, M.  Polis, 
J. Rozentāls u. c. Ekspozīcijā apvienoti gan 
bērnu un jauniešu darbi, gan viņus iedves-
mojošo autoru darbu reprodukcijas.

Ditas skolotāja – Māra Alena. Apsvei-
cam Ditu un viņas skolotāju!

Izstāde apskatāma līdz 2011.  gada 
21. novembrim.

I. Lazdauska

VJMSS audzēkne piedalās 8. Starptautiskā  
bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Iekāp Rīgas mākslā”
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2011. gada novembris

Afiša

Saulkrastu novada Dome
raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, lv 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
tālr. 67142514, 28634639,

e-pasta adrese:  
marika.grasmane@saulkrasti.lv


reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs – SIa “rīgas apriņķa avīze”
lāčplēša ielā 24, rīgā, lv 1011.

PvN reģ. nr. lv40103037514


tirāža: 3000 eksemplāru


Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. rakstu saturs  
ne vienmēr pauž Domes viedokli.

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.

kārlis gribners
5.12.1928.–3.10.2011.
feofanija ivanova
20.01.1933.–5.10.2011.
anita Jugāne
15.08.1947.–6.10.2011.
milija kasparova
14.02.1930.–14.10.2011.
zigurds antons
23.07.1937.–19.10.2011.
antonija tristiņecka
4.10.1941.–23.10.2011.
romualds gibners
3.08.1934.–25.10.2011.
Jānis teteris
25.05.1956.–28.10.2011.
Jānis dričs
12.06.1983.–30.10.2011.
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saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic 

nozīmīgajā jubilejā!
Aldonu Butkus,

Rutu Beiteri,
Rasmu Krūkliņu,

Ernu Emīliju Kramiņu,
Jāni Garo,

Valentīnu Skujiņu,
Ilgu Brinkmani,

Visvaldi Kārli Briķi,
Annu Ozoliņu,

Aiju Lāci,
Farisu Kučinski,

Irēnu Skuju,
Arvīdu Rudoviču,
Andri Kārkliņu,

Ziedoni Uzkalnu,
Induli Pētersonu,
Gaļinu Djačenko,

Rudīti Rutu Verneri,
Intu Šmiti,

Vilni Niedri,
Irēnu Medni,

Larisu Belmeri.

izstādes
no 18. oktobra Saulkrastu novada 

Domes 2. stāva foajē Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas Zvejniekcie-
ma mākslas nodaļas audzēkņu darbu eks-
pozīcija “Starp vārdiem – bez vārdiem. 
Faktūras”. Ekspozīcijas tēma ir ļoti īss 
ieskats skolas mākslas nodaļas audzēkņu 
pirmo dizaina soļu meklējumos. Tie ir 
audzēkņu pirmie soļi dizaina domāšanā –  
mazi, individuāli vai vienkārši vizuāli 
pētnieciski, krāsu un ēnu spēļu atradumi 
un prātojumi par tēmu “Faktūra”. Visam, 
ko mēs redzam, iztēlojamies, pētām, at-
rodam un darām, ir savstarpēja saskaņa 
un nozīme. Mūsu ideāls ir domu parādīt 
tik vienkārši un vienlaikus tik filosofiski, 
lai tā būtu pārsteigums – vērtīgs un sa-
protams ikvienam skatītājam, kurš vēlas 
domāt.

sestdien, 12. novembrī, plkst. 12.00 
Saulkrastu Domes zālē fotostudijas “Foto-
mobilizācija” un Saulkrastu fotogrāfu dar-
bu gadskārtējās izstādes “Gaišie Saulkrasti”  
atklāšana. 

sarīkojumi
Piektdien, 11. novembrī, plkst. 16.00 

Saulkrastu Domes zālē Lāčplēša dienai 
veltīts svinīgs sarīkojums “Krasta ļaudis” –  
literāri muzikāla kompozīcija Saulkrastu 
vidusskolas 8.–12. klašu skolēnu izpildī-
jumā. Pēc sarīkojuma plkst. 16.30 lāpu 
gājiens no Saulkrastu Domes uz Brīvības 
cīnītāju piemiņas vietu un svinīgs atceres 
brīdis. Aicinām visus līdzi ņemt lāpas!

Ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 
19.00 atpūtas kompleksā “Minhauzena 
Unda” LR proklamēšanas 93. gadadienai 
veltīts svētku sarīkojums “Kas mani pie 
tevis sējis, Latvija?” (E. Treimanis-Zvārgu-
lis). Spēka vārdus Dzimtenei vēlēs Nacio-
nālā teātra aktieris Normunds Bērzs. 

Pēc svinīgā sarīkojuma – svētku bal-
le kopā ar K. Krievkalna instrumentālo 
grupu! Līdzi lūdzam ņemt arī “groziņus”, 
kā arī ir iespēja par samaksu rezervēt ser-
vētus galdus ballei – pa tālruni 29897385 

(Dace) līdz 15. novembrim. Lai rūpē-
tos par Saulkrastu iedzīvotāju ērtībām,  
17. novembrī kursēs bezmaksas autobuss: 
18.00 Baltā kāpa–“Minhauzena Unda”, 
18.40 Melnsila iela–“Minhauzena Unda”.

Pēc svinīgā sarīkojuma (aptuveni 
20.30) un plkst. 24.00 – “Minhauzena 
Unda”–Melnsila iela–Baltā kāpa.

Piektdien, 18. novembrī, plkst. 21.00 
pie Bīriņu ielas izejas uz jūru visi aicināti 
kopīgi dziedāt Latvijas valsts himnu. Lū-
dzam līdzi ņemt svecītes! 

svētdien, 4. decembrī, plkst. 16.00 
Bīriņu ielas izejā uz jūru Saulkrastu Zie-
massvētku egles gaismiņu iedegšana. 

***
Piektdien, 25. novembrī, plkst. 18.00 

Saulkrastu novada bibliotēkā nodarbību 
no cikla “Iepazīsti sevi”. Tēma “Emociju 
“enkuri” mūsos”. Vada psihoterapeite Sar-
mīte Frišfelde.

koncerti
Piektdien, 2. decembrī, plkst. 19.00 

jauktā kora “Anima” 10 gadu jubilejas 
koncerts “Dvēseles dziesmas” Saulkrastu 
Pēterupes ev. lut. baznīcā. 

sestdien, 3. decembrī, plkst. 18.00 
kultūras namā “Zvejniekciems” gadskār-
tējais Latvijas senioru deju kolektīvu fes-
tivāls “Sadancošana ziemas Saulgriežos”. 

sports
Piektdien, 11. novembrī, plkst. 19.00 

Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 11. posms.

sestdien, 12. novembrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts novusā, 5. posms.

sestdien, 26. novembrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 5. posms.

svētdien, 27. novembrī, plkst. 11.00 
kafejnīcā “Neibāde” Saulkrastu čempio-
nāts zolītē, 5. posms.

otrdien, 29. novembrī, LBL3 – 
Saulkrasti–Dartija. Sākums plkst. 20.00. 
Aicināti līdzjutēji. Būs loterija.

svecīšu vakars 
saulkrastu kapsētā

Svētdien, 20. novembrī,  
plkst. 15.00 svecīšu vakars –  

mirušo piemiņas diena.

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā

Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,

Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā,

Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā,

Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,

Tad tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!

oktobrī saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti
alens sūniņš,

Jēkabs voldemārs uškāns,
alise duka, 
maija daģe.

Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Šogad Saulkrastos, turpinot labo tradī-
ciju, neilgi pirms valsts svētkiem tiek orga-
nizēta Saulkrastu foto izstāde. Šī gada izstā-
des tēma  – “Gaišie Saulkrasti”  – ir savda-
bīgs veltījums foto izstādes 5 gadu jubilejai.

Izstādes idejas lolotājs ir Harijs  
Zemītis  – apvienības “Fotomobilizāci-
ja” veidotājs. Izstādes ilggadējs atbalstī-
tājs ir Saulkrastu pašvaldības aģentūra 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. 

Kāpēc “Gaišie Saulkrasti”? Izstādē 
būs pilns gaismēnu foto spektrs, arī ēnas.  
Varēsim lūkot agrus rītus, dienas, vakarus 

un naktis. Varēsim ielūkoties pagātnē un 
cerīgi iztēloties nākotnes vīziju... Pirmajās 
izstādēs daudz tika rādītas ainavas, bet pē-
dējās izstādēs arvien vairāk tiek portretēti 
saulkrastieši. Cilvēki ir tie, kuri konkrēto 
vietu dara pazīstamu, interesantu, skaistu. 

Gada laikā tapis daudz jaunu darbu, 
tāpēc daudzus foto rādīs vienīgi izstā-
des atklāšanā. Ja gribat redzēt visus foto, 
nāciet uz atklāšanu 12.  novembrī plkst. 
12.00 Saulkrastu Domes zālē!

Plašāka informācija par apvienību 
“Fotomobilizācija” www.fotomob.lv.

Fotogrāfiju izstāde “Gaišie Saulkrasti”

Pateicība
Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību  

senioriem (pensionāriem), kuri  
21. oktobrī piedalījās teritorijas sakopšanā  

Saulkrastu centrā un Zvejniekciemā, 
Ostas un Skultes ielu krustojumā.

Senioru aktivitātes
Otrdien, 6. decembrī, plkst. 13.00 Domes zālē tematiska tikšanās ar dzejnieci kornēliju apšukrūmu.

Decembrī organizējam operas tiešraides apmeklējumu kinoteātrī “Splendid Palace”. tālrunis tuvākai informācijai – 26437766.


