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Eiropas kultūras galvaspilsētas 
programmas ietvaros 
8. septembrī, Starptautiskajā 
rakstpratības dienā, norisinājās 
karnevāla gājiens „Gribu iet 
uz bibliotēku!”, kurā piedalījās 
arī Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni. 

Karnevāla gājienā uz Gaismas pili 
devās domrakstu konkursa „Kā at-
modināt Saulcerīti?” veiksmīgāko 
darbu autori, demonstrējot savu 
izveidoto karnevāla tērpu „Manas 
mīļākās grāmatas varonis”. Krāš-
ņos karnevāla tērpus bērni veidoja 
vasarā, strādājot radošajā darbnīcā 
skolas bibliotēkā. Elīza Marta Bur-
berga iejutās raganiņas Tvigijas no 
Annas Deilas grāmatas „Raganu 
čuksti” lomā, Kate Strupiša izvei-
doja Malvīnes tērpu, Beāte Adelī-
na Odīte iejutās Pepijas Garzeķes 
lomā, par Vinniju Pūku kļuva Ar-
mands Grūbe, Karlsona tērpu de-
monstrēja Ričards Sergejevs, bet 
Emīls Kiseļevskis atveidoja kara 
dievu no Rika Riordana grāmatas 
„Zibens zaglis”. Karnevāla dalīb-
niekiem bija iespēja vērot cirka 
priekšnesumus, iepazīties ar Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku, satikt 
latviešu rakstniekus, piedalīties 
radošajās darbnīcās un klausīties 
„Dzelzs vilka jauno Jāņu orķestra” 
koncertu.

Zvejniekciemieši gājienā uz Gaismas pili

Pasākuma ietvaros tika prezen-
tēta grāmata „Atmodināt Saul-
cerīti”, kurā no 259 iesūtītajiem 
darbiem apkopoti 72 oriģinālākie 
konkursa „Kā atmodināt Saulce-

rīti?” domraksti par Stikla kalnu, 
Gaismas pili, Saulcerīti, Antiņu, 
viņa brāļiem un citiem Raiņa lu-
gas „Zelta zirgs” tēliem. Publicē-
šanai grāmatā tika izraudzīts arī 

Zvejniekciema vidusskolas skol-
nieka Armanda Grūbes domraksts  
„Atmodināt sevi”. Dāvanā kar-
nevāla gājiena dalībnieki saņēma 
grāmatu „Atmodināt Saulcerīti”.

Paldies karnevāla dalībniekiem, 
un apsveicam domrakstu konkur-
sa uzvarētāju Armandu Grūbi!

Dace Indāre

Karnevāla gājienā uz Gaismas pili devās domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” veiksmīgāko darbu autori, demonstrējot pašdarinātos kar-
nevāla tērpus „Manas mīļākās grāmatas varonis”. Krāšņos karnevāla tērpus bērni veidoja vasarā, strādājot radošajā darbnīcā skolas bibliotēkā. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Šā gada Saulkrastu novada 
domes septembra sēdē tika 
pieņemts lēmums par daudzbēr-
nu ģimeņu bērnu – Saulkrastu 
novada vispārizglītojošo skolu 
izglītojamo no 5. līdz 12. klasei 
un PII „Rūķītis” audzēkņu – 
ēdināšanas izdevumu apmaksu.

Brīvpusdienu piešķiršana daudz-
bērnu ģimeņu bērniem sniegs 
materiālu atbalstu ģimenēm, 

kurās aug trīs un vairāk pirms-
skolas un skolas vecuma bērnu. 
Tās tiek piešķirtas, neņemot vērā 
ģimenes ienākumus.

Lai bērns saņemtu brīvpus-
dienas, vienam no vecākiem  
jāiesniedz Saulkrastu Sociālajā 
dienestā iesniegums, norādot 
bērnu, kuri mācās Saulkrastu no-
vada vispārizglītojošā skolā vai 
PII „Rūķītis”, dzimšanas datus.

Tālr.  informācijai 67142511.

Zvejniekciema iedzīvotāji 
un viesi jau šajā rudenī pa 
jaunām koka takām var doties 
ainaviskā pastaigā cauri tieši 
šeit raksturīgajiem kāpu 
pauguriem uz pludmali. 
Laipas veidotas, cik 
iespējams izvairoties no 
pakāpienu ierīkošanas, 
lai maksimāli atvieglotu 
nokļūšanu pludmalē gan 
māmiņām ar bērnu ratiņiem, 
gan cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

Oktobrī pabeigta koka laipu ierī-
košana Zvejniekciemā, Melnsila 

ielas galā, līdz jūrai un tiek veikti 
pēdējie darbi laipu ierīkošanai no 
Upes ielas gar kempingu „Jūras 
priedes” līdz pludmalei. 

Darbu ietvaros notika veco 
koka laipu pilnīga demontāža un 
jaunu koka laipu un kāpņu ierī-
košana 1125  m2 platībā, kā arī at-
pūtas platformu izveide, soliņu, 
atkritumu urnu un norobežojošo 
margu uzstādīšana. Visām koka 
detaļām ir veikta vakuuma (zems-
piediena) impregnēšana, bet ele-
mentu savienošanai izmantotas 
augstvērtīgas skrūves, lai kopumā 
nodrošinātu celiņu iespējami ilgu 
kalpošanu.

Veikta koka laipu rekonstrukcija kāpās

PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
ir noslēgusi līgumu ar 
LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
un SIA „Vides investīciju fonds” 
par projekta „Saulkrastu 
slimnīcas ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana”
 Nr. KPFI-15.3/23 
īstenošanu.

Projekta laikā ēkai nomainīs koka 
logus un durvis, siltinās cokola 
un betona blokus, siltinās bēniņu 
dzelzsbetona grīdas, esošo koka 
pārnesumu un kopējo ēkas fasādi.

Projekta īstenošanas rezultā-
tā tiks sasniegts oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājuma rādītājs 
vismaz 98  061,48  kg CO2 gadā. 
Projektu finansiāli atbalsta Kli-
mata pārmaiņu finanšu instru-

ments. KPFI finansējuma apmērs 
ir 69,36% no attiecināmajām iz-
maksām.

Projektu plānots pabeigt līdz 
2015. gada 31. janvārim.

Noslēgts līgums par Saulkrastu slimnīcas 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu

Apmeklētāju ērtībām ierīkoti soliņi un uzstādītas atkritumu urnas. Foto: N. Līcis

Brīvpusdienas daudzbērnu 
ģimeņu bērniem
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Saulkrastu Sociālais dienests 
kopā ar nodibinājumu 
„Centrs Dardedze” ir uzsācis 
jaunu iniciatīvu – tēvu 
savstarpējā atbalsta grupas 
programmu „Tēvi ir svarīgi”. 
Programmas mērķis ir sniegt 
atbalstu tēviem, lai veicinātu 
aktīvu iesaistīšanos bērnu 
audzināšanā un ģimenes dzīvē 
kopumā.

Programmā paredzētas vairākas 
tikšanās, un uz tām aicināti tēti, 
kuru ģimenē mazuli vēl tikai 
gaida vai jau audzina bērniņus 
līdz 5 gadu vecumam. 

Nodarbības notiks vienu reizi 
nedēļā darbdienu vakaros un ilgs 
1,5–2 stundas. Nodarbībās var pie-
dalīties tēti, kuri ir gatavi dalīties 
pieredzē un vēlas iedrošināt arī 
citus tētus apzināties, cik svarīga 
loma ikviena bērna dzīvē ir tēvam. 

Diskusiju vadīs Saulkrastu 
vidusskolas sociālais pedagogs 
Raitis Zeps. Nodarbības notiks 
bērnu un jauniešu dienas centrā 
„Saulespuķe” plkst. 18 (iespējamā 
norises diena – pirmdiena vai 
trešdiena).

Ja vēlaties pieteikties šajā gru-
pā, lūdzu, rakstiet uz e-pastu  
raitis.zeps@saulkrasti.lv.

Tā kā daļa daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekotāju un iedzīvotā-
ju, kuri izmanto SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” (SKS) apsaim-
niekošanas pakalpojumus, nav 
apmaksājuši apkures rēķinus par 
iepriekšējo sezonu, kā rezultātā 
ir izveidojušies parādi, līdz ar šā 
gada apkures sezonas sākšanos 
vairākām daudzdzīvokļu ēkām 

netiks pieslēgts siltums.
Aicinām parādniekus nokārtot 
finansiālās saistības. Ja ir radušās 
grūtības ar rēķinu apmaksu, SKS 
lūdz sazināties pa tālr. 67951361, 
lai izskatītu iespēju izveidot indi-
viduālu apmaksas grafiku.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Vasaras beigās pabeigti siltum-
trases rekonstrukcijas darbi 
Saulkrastu centrālajā daļā. Ve-
cās, savu laiku nokalpojušās 
caurules aizvietotas ar jaunām 
rūpnieciski izzolētām caurulēm. 
Posmā no katlumājas Raiņa  
ielā 7 līdz L. Paegles ielai 4 ir no-
mainīti 269 metri siltumtrases.

Darbus veica SIA „Lokšīrs”, un to 
kopējās izmaksas ir 82  419 EUR, 
no kurām 40% (31  967 EUR) ir  
Eiropas Savienības Kohēzijas fon-
da līdzfinansējums.

Kā jau iepriekš tika informēts, 
2012.  gadā SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) iesniedza pietei-
kumu ES Kohēzijas fonda aktivitātē 
„Pasākumi siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai” pro-
jektā „Pārvades un sadales sistēmas 
rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas 
centrālajā daļā”. Pagājušā gada mar-
tā SKS noslēdza līgumu ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru 
(LIAA) par šā projekta īstenošanu.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Ņemot vērā to, ka, savācot 
atkritumus Saulkrastu 
novadā, konstatēti gadījumi, 
ka atkritumi netiek šķiroti, 
SIA „ZAAO” (ZAAO) atgādina: 
pašvaldība sadarbībā 
ar ZAAO Saulkrastos ir 
izveidojusi infrastruktūru 
derīgu materiālu bezmaksas 
nodošanai otrreizējai 
pārstrādei – 48 EKO punktus 
un EKO laukumu, tādējādi 
iedzīvotājiem ir iespēja 
samazināt maksājumus par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
savākšanu, jo otrreizējai 
pārstrādei derīgos atkritumu 
konteinerus ZAAO tukšo bez 
maksas. 

Saulkrastos ir pieejami EKO pun-
ktu konteineri iepakojumam –  
papīram, PET pudelēm, polietilē-
nam, sadzīves ķīmijas un kosmē-
tikas plastmasas iepakojumam, 
metālam un pudeļu/burku stik-
lam. EKO laukumā, kas atrodas 
Rīgas ielā 96A, iespējams nodot 
dažādus otrreizējai pārstrādei de-
rīgus materiālus, to skaitā pudeļu 
stiklu, papīru, kartonu, plastma-
su, PET pudeles, metālu, kā arī 
nolietoto sadzīves tehniku un 
logu stiklu. Laukumā no iedzīvo-
tājiem pieņem arī sadzīves bīsta-
mos atkritumus – krāsu bundžas, 
luminiscentās spuldzes, baterijas 
un akumulatorus. 

Tāpat ZAAO atgādina, ka rēķinu 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteineru tukšošanu daudzdzī-
vokļu māju kvartālos uzņēmums 
piestāda māju apsaimniekotājam. 
Rēķina summa veidojas atkarī-
bā no līgumā atrunātā atkritumu 
izvešanas apjoma un konteineru 
tukšošanas biežuma, kā arī papildu 
pakalpojumiem, kas sniegti kon-
krētajā laika posmā pēc iedzīvotā-
ju pieprasījuma. Rēķina summas 

apmēru var regulēt paši mājas 
iedzīvotāji, gan izvēloties atkritu-
mu konteineru veidu, gan daudzu-
mu, gan to tukšošanas biežumu.

Lai veicinātu informētību par 
atkritumu dalīto vākšanu un 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
iesaistīšanos otrreizējai pārstrā-
dei derīgu materiālu nodošanā, 
ZAAO speciālisti var sniegt in-
formāciju mājas iedzīvotāju sa-
pulcēs, akcentējot ieguvumus no 
šā procesa un stāstot klientiem 
par iespējamo finansiālo ietaupī-
jumu, kas rodas, samazinot par 
maksu savācamo nešķiroto sadzī-
ves atkritumu daudzumu.

Tā kā ir saņemtas sūdzības 
par nelegālu atkritumu izmeša-
nu daudzdzīvokļu namu kon-
teineros, ZAAO aicina par kat-
ru gadījumu nekavējoties ziņot 
Saulkrastu pašvaldības policijai.

Konsultācijas par atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumiem, 
to skaitā par veidu, kā ierobe-
žot nepiederošu personu pieeju 
daudzdzīvokļu māju konteineru 
laukumiem, iespējams saņemt 
ZAAO birojā: tālrunis 64281250, 
e-pasts zaao@zaao.lv, pasta ad-
rese Rīgas iela 32, Valmiera,  
LV 4201.

Atgādinām, ka piecas dienas 
nedēļā darbojas Saulkrastu EKO 
laukums – birojs Rīgas ielā 96A, 
kur var saņemt konsultācijas un 
informatīvus materiālus par pie-
dāvātajiem atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumiem. 

Zane Leimane

Parādniekiem nepieslēgs apkuri

Siltumtrases atjaunošana pabeigta

Atgādina par atkritumu šķirošanas 
nepieciešamību

No šā gada 22. septembra līdz 
26. septembrim visās izglītības 
iestādēs norisinājās Drošības 
nedēļa, kuras devīze šogad bija 
„Esi drošs ceļā!”.

Zvejniekciema vidusskolā Drošī-
bas nedēļa iesākās ar akciju „Esi 
redzams!”. Akcijas laikā Skolēnu 
līdzpārvaldes pārstāvji kopā ar 
skolotāju Valdu Tinkusu ne tikai 
pārbaudīja, vai sākumskolas au-
dzēkņi ir uzvilkuši skolā izsnieg-
tās gaismu atstarojošās vestes, vai 
lielākajiem skolēniem pie apģēr-
ba ir gaismu atstarojoši elemen-
ti, bet arī paskaidroja, ka sliktas 
redzamības apstākļos un iestājo-
ties diennakts tumšajam laikam 
atstarotāji var glābt dzīvību. Arī 
vecākiem ir jāapzinās, ka viņi ir 
vistiešākais piemērs saviem bēr-
niem, rādot, kā šos noteikumus 
ievērot ikdienā.

Tā kā Zvejniekciema vidus-
skola jau otro gadu pēc kārtas ir 
ieguvusi Zaļā karoga balvu, sko-
lēni, domājot par veselīgu dzī-
vesveidu, izmanto iespēju braukt 
uz skolu ar velosipēdu. To drīkst 
darīt, ja šis transportlīdzeklis ir 
tehniskā kārtībā, tā vadītājam ir 
pilni 10 gadi un iegūta velosipēda 
vadītāja apliecība. Zvejniekcie-

ma vidusskolā katru gadu vairāki 
desmiti bērnu iegūst tiesības va-
dīt velosipēdu, nokārtojot eksā-
menu.  Šogad Drošības nedēļas 
laikā velosipēda vadītāja eksāme-
nu nokārtoja 20 skolēni, visvairāk 
bērnu no 4. klases. Rīgas Motor-
muzeja pedagoģe Laimdota Lase, 
kura pieņēma eksāmena atbildes, 
bija gandarīta, ka jaunākie skolē-

ni labi zina ceļu satiksmes notei-
kumus. 

Drošības nedēļā audzinātājas 
kopā ar skolēniem klases stun-
dās pārrunāja dažādus ar drošību 
saistītus jautājumus, kā arī no-
skatījās mācību filmu „Lai dzīvo 
bērni 2014!”.

Valda Tinkusa

Jau ceturto gadu Latvijas 
Rakstnieku savienība, 
Liepājas pilsētas Kultūras 
pārvalde, Latviešu valodas 
un literatūras skolotāju 
asociācija rīko rakstnieka 
Egona Līva literārās prēmijas 
radošo darbu konkursu. Tajā 
aicināti piedalīties ne tikai 
jau pieredzējuši rakstniecības 
pārstāvji, bet skolu jaunatnes 
kategorijā arī tie Latvijas 
vidusskolēni, kam tuva jūras 
tematika. 

Radošo darbu konkursa mērķis ir 
akcentēt mūsu tautas jūrniecības 
tradīcijas, popularizēt latviešu 
valodu, nacionālo ideju, patrio-
tismu. Balvas pasniegšana Dzejas 

dienu laikā notiek Liepājā, godi-
not rakstnieku E. Līvu, kurš savos 
darbos pievērsies jūras tematikai.

Liels prieks par Saulkrastu vi-
dusskolas 11.a klases meitenēm 
Ilzi Ručevsku un Madaru Miezi, 
kuras ieguva otro vietu jaunie-
šu konkursā un E. Līva literāro 
prēmiju „Krasta ļaudis”. Ilze savā 
darbā „Jūras noslēpumi” attēlo-
ja piekrastes iedzīvotāju spēju 
sadzīvot ar jūras untumiem, bet 
Madara stāstā „Ģimenes albumu 
pārlapojot” atklāja savas dzimtas 
ciešo saistību ar jūru. Cerams, ka 
meiteņu panākums arī citiem liks 
padomāt par savu piederību kras-
ta ļaudīm.

Inese Ābola

Drošības nedēļa

Šogad Drošības nedēļas laikā velosipēda vadītāja eksāmenu nokārtoja 
20 skolēnu, pārsvarā 4. klases audzēkņi. Foto no Zvejniekciema vidussko-
las arhīva

Iegūst literāro prēmiju 

Prēmijas „Krasta ļaudis” ieguvējas 
kopā ar latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju. Foto: R. Goldiņš

Savstarpējā atbalsta 
grupas programma tēviem
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Tūrisma 
informācijas centrs

Iestājoties rudens sezonai un 
sākoties aktīvākam pārgājienu 
laikam, Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs, turpinot 
tematisko ceļvežu sēriju, 
sagatavojis un izdevis tūrisma 
ceļvedi „Pāri četrām upēm”. 

Pirmais kabatas formāta ceļvedis 
„Vēsturiskie kūrorti un meditāci-
ja piejūras dabā” tika sagatavots 
un izdots jau vasaras sezonas sā-
kumā. Jaunākais ceļvedis „Pāri 
četrām upēm” aicina saulkras-
tiešus un novada viesus iepazīt 
Saulkrastu dabas bagātības – pie-
krasti, četras Saulkrastu upes, 
piecus vēsturiskos ciemus, kā arī 
citus dabas objektus. 

Kartes dizainu veidojusi SIA 
„De Mini” māksliniece Līga Del-
vera. Kabatas formāta ceļvedis 
izdots četrās – latviešu, krievu, 

angļu un vācu – valodās. Kopējā 
tirāža 8000 eksemplāru. Kartē 
iekļauti 10 dabas objektu un pie-
cu vēsturisko ciemu apraksti un 
karte.

Ceļvedis pieejams Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrā, kā 
arī Saulkrastu Velosipēdu muzeja 
un kafejnīcas „Bemberi” (Raiņa 
iela 7) tūrisma informācijas cen-
tra daudzpakāpju informācijas 
stendos.

Apmeklētāju ērtībai Saulkras-
tu tūrisma informācijas centrs 
atvērts katru dienu, atskaitot 
svētku dienas, no pirmdienas 
līdz piektdienai no plkst.  9 līdz 
17, sestdienās un svētdienās no 
plkst. 10 līdz 16. Saulkrastu tūris-
ma informācijas centra kontakt-
tālrunis 67952641.

Gita Memmēna

Noslēdzoties aktīvai tūrisma 
sezonai un domājot par 
2015. gada sezonu, Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrs 
aicina Saulkrastu novada 
uzņēmējus, kuru darbība 
ir tieši vai netieši saistīta ar 
tūrismu, izvērtēt līdzšinējo 
darbību un būt atvērtiem 
jauniem sadarbības veidiem 
tūrisma jomā.

Ja vēl neesat tūrisma apritē, bet 
domājat, ka jūsu piedāvātais 
produkts vai pakalpojums būtu 
interesants un saistošs plašākai 
auditorijai, tūrisma informācijas 
centrs iedrošina pārrunāt iespēja-
mo sadarbību.

Lūk, dažas no sadarbības iespē-
jām!

Šis ir īstais laiks izvērtēt 
publiski pieejamo informāciju 
par savu uzņēmumu, jo īpaši 
vietējos portālos – www.visit-
saulkrasti.lv, kā arī oficiālajā Lat-
vijas tūrisma portālā www.latvia.
travel. Ja ir mainījusies kontakt-
informācija vai piedāvāto pakal-
pojumu klāsts, lūdzam sazināties 
ar Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centra speciālistiem. Jo īpaši 

uzņēmēji aicināti pievērst uzma-
nību sava objekta fotogrāfijām 
un iesūtīt tūrisma informācijas 
centram kvalitatīvas, izteiksmī-
gas fotogrāfijas, ko var izmantot 
jaunu tūrisma bukletu un ceļvežu 
sagatavošanā.

Ja piedāvātais pakalpojums ir 
aktuāls ne tikai vietējam ceļo-
tājam, bet arī ārvalstu tūristam, 
informācijai jābūt pieejamai arī 
svešvalodās, tāpēc aicinām iztul-
kot informāciju vismaz krievu un 
angļu valodā, bet vēlams arī vācu 
valodā.

Lai spriestu par tendencēm tū-
risma jomā, ir nepieciešami sta-
tistikas dati, ko tūrisma informā-
cijas centrs analizē divreiz gadā 
– pēc tūrisma sezonas un par aiz-
vadīto gadu, tāpēc aicinām tūris-
ma pakalpojumu sniedzējus veikt 
tūrisma grupu un arī individuālo 
apmeklētāju uzskaiti, kas node-
rēs kopējās situācijas attēlošanā. 
Datus lūgums nosūtīt uz e-pastu 
tic@saulkrasti.lv.

Tūrisma informācijas centrā bez 
maksas var izvietot savus informa-
tīvos materiālus – bukletus, kartes, 
skrejlapas, kā arī izvietot vizuālo 
informāciju informatīvajā ekrānā. 

Ja rīkojat kādu publisku pa-
sākumu vai esat sagatavojuši 
kādu jaunu, īpašu piedāvājumu 
un vēlaties plašāku publicitāti, 
informējiet tūrisma informāci-
jas centru, un ziņa tiks ievietota 
mājaslapā www.visitsaulkrasti.lv 
latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodā, informācija, sagatavota 
angļu un krievu valodā, – face-
book.com/Saulkrasti, informā-
cija latviešu valodā – draugiem.
lv/Saulkrastic, twitter.com/
Saulkrastic, kā arī izsūtīta tūrisma 
nozari pārstāvošiem plašsaziņu 
līdzekļiem.

Ja vēlaties saņemt regulāru in-
formāciju par aktualitātēm tūris-
ma jomā un tūrisma informācijas 
centra rīkotajiem pasākumiem, 
dariet to zināmu centra speciālis-
tiem, atsūtot pieprasījuma vēstuli 
uz e-pastu tic@saulkrasti.lv.

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs gaidīs jūsu priekš-
likumus, ierosinājumus un sa-
darbības piedāvājumus! Mūsu 
kontakti: e-pasts tic@saulkrasti.lv, 
tālrunis 67952641, adrese Ainažu 
iela 13B, www.visitsaulkrasti.lv. 

Gita Memmēna

Pirmais rudens mēnesis 
pirmsskolas izglītības 
iestādē (PII) „Rūķītis” pagājis 
darbīgi – ir pabeigts remonts 
virtuvē un trīs grupu telpās. 
Oktobrī PII „Rūķītis” būs 
atvērtas 11 grupas, kurās 
prasmes un iemaņas apgūs 
212 audzēkņi. Bērnudārza 
„Rūķītis” kolektīvs izsaka 
pateicību Saulkrastu 
novada domei par sniegto 
atbalstu šā projekta 
realizācijā.

Septembra sākumā bērni aicinā-
ja savus vecākus uz Tēva dienas 
aktivitātēm, kas iesākumā nori-
sinājās katrā grupā atsevišķi ar 
iepazīšanos, kur audzēkņu tēti 
pastāstīja gan par to, kā bērnu-
dārza gaitās klājies viņiem, gan 
to, kādās profesijās strādā šobrīd. 
Tāpat grupiņās tika izspēlētas 

dažādas kopīgas kustību rotaļas 
un uzmeistaroti kopīgi mākslas 
darbi.

Pasākuma turpinājumā tēti 
kopā ar bērniem iesaistījās dažā-
dās aktivitātēs bērnudārza terito-
rijā – zābaku mešanas sacensībās, 
futbola mačā, dziesmotās kus-
tību rotaļās, kopbildes radīšanā 
improvizētā fotostudijā un tēva 
jostas darināšanā no dabas mate-
riāliem.

Tēva dienas mērķis bija parā-
dīt, ka tēvam bērna attīstībā ir 
tikpat liela nozīme cik mātei un 
ka tēva loma būtiski ietekmē to, 
vai un cik emocionāli droši bērns 
dzīvē jutīsies, cik viņš būs gatavs 
un pārliecināts par sevi, lai pētītu 
apkārtni, kā arī vēlākos gados tas 
ietekmēs bērna spēju veidot so-
ciālos kontaktus. 

Pasākuma gaitā noskaidrojās, 
ka PII „Rūķītis” audzēkņu tēvi ir 

aktīvi un ieinteresēti savu bērnu 
attīstībā, jo kopumā bija ieradu-
šies aptuveni 115 tēti.

PII „Rūķītis” kolektīvs izsaka 
pateicību vecākiem par atvēlēto 
laiku un iniciatīvu.

Savukārt 26. septembrī PII „Rū-
ķītis” saime vienojās kopīgā rīta 
vingrošanā Latvijas Olimpiskās 

dienas ietvaros.
Septembris beidzās Miķeļdie-

nas noskaņās – bērni kopā ar 
vecākiem vāca ražu un darināja 

dažādas kompozīcijas no dabas 
materiāliem.

Agnija Pavāre

Ražīgais septembris „Rūķītī”

Novada uzņēmēji aicināti sadarboties ar 
Saulkrastu tūrisma informācijas centru

Izdots jauns ceļvedis 
dabas mīļotājiem

PII „Rūķītis” aicina veikt bērnu pārreģistrāciju 
rindā uz vietu bērnudārzā no 1. oktobra līdz 30. decembrim pie 

lietvedes darba laikā no plkst. 8 līdz 16.

Foto: G. Memmēna

Foto: J. Bukovska



Skolotāja Svetlana Grube 
Zvejniekciema vidusskolā 
strādā jau 13 gadus. „Tas bija 
mans sapnis strādāt skolā, 
kurā mācījušies mani bērni 
un joprojām mācās mans 
pastarītis,” teic skolotāja, kura, 
neatlaidīgi un mērķtiecīgi 
darbojoties, Zvejniekciema 
skolas skolēnus un skolotājus 
ir aizrāvusi ar zaļo domāšanu. 
„Varbūt manī ir saglabājies kaut 
kas no lielpilsētas nemiera,” 
viņa smaidot piebilst.

Labi padarīts darbs
Ir saulaina oktobra sākuma pēc-
pusdiena, un Zvejniekciema vi-
dusskolā tūlīt atskanēs zvans, lai 
pavēstītu, ka mācību stunda bei-
gusies. Skolotāju dienas priekšva-
karā man ir sarunāta tikšanās ar 
ķīmijas skolotāju Svetlanu Grubi. 
Gaidot viņu, sarunājos ar Zvej-
niekciema vidusskolas direktora 
vietnieci audzināšanas darbā Val-
du Tinkusu, un viņa stāsta: „Sko-
lotājas Grubes darbība mūsu skolā 
saistās ar ekoloģiskām tēmām – 
zaļu, aktīvu un veselīgu dzīves-
veidu. Turklāt tā ir tāda darboša-
nās, kas ļauj dzīvot gan videi, gan 
mums pašiem labi dzīvot veselīgā 
vidē. Skolotāja daudz strādā, lai 
veidotos saikne starp dabu un 
cilvēku. 

Jau vairākus gadus mēs Zvej-
niekciema vidusskolā iesaistā-
mies „Mammadaba” un „Zaļās 
jostas” projektos. Protams, kāds 
var sacīt, ka tie ir valsts mēroga 
pasākumi, taču, lai tajos darbo-
tos, ir vajadzīgs cilvēks, kurš to 
visu koordinē, apliecinot, ka tas 
mums noder, tas ir lietderīgi. 
Ikdienā tas nozīmē, ka mēs sko-
lā mācāmies šķirot atkritumus, 
vācam izlietotās baterijas, maku-
latūru, mērām telpu energoefek-
tivitāti. Un jāteic, ka arī es pati 
esmu „inficējusies” ar šo pozitīvo 
praksi – piemēram, mājās šķiroju 
atkritumus. Uzskatu, ka tas ir tie-
ši skolotājas Grubes nopelns, jo 
viņas argumenti, kāpēc tā jādara, 

ir skaidri un pārliecinoši.”
Pagājušajā gadā, pateicoties 

skolotājas Svetlanas Grubes dar-
bam, vidusskolai piešķirts eko-
skolas nosaukums, un skolas 
priekšā tagad plīvo starptautis-
kais ekoskolu Zaļais karogs. Viņas 
padarīto novērtēja arī Saulkrastu 
novada dome, pasniedzot skolo-
tājai Grubei atzinības rakstu no-
minācijā „Izglītība”. Tas, kā teikts 
domes pavadrakstā, piešķirts „par 
pašaizliedzīgu darbu Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēnu izglīto-
šanā, īpašu uzmanību pievēršot 
videi draudzīgai rīcībai un vese-
līgam dzīvesveidam, radošu at-
tieksmi izglītībā, sagatavojot sko-
lēnus konkursiem un iegūtiem 
augstiem rezultātiem Latvijā un 
ārvalstīs”.

No lielpilsētas 
uz Latvijas laukiem 
Svetlana Grube: Latvijā esmu no-
dzīvojusi jau 21 gadu. Pirms tam 
vasarās braucu uz Saulkrastiem 
atpūsties. Šeit iepazinos ar savu 
nākamo vīru Jāni. Piecus gadus, 
kamēr studēju, mēs satikāmies, 
bet tad nolēmām, ka jādibina 
ģimene. Tā nu es no megapoles 
Maskavas atbraucu uz Latvijas 
laukiem. Te ir jauki, lai gan ir arī 
savas neērtības, kuras šad tad par 
sevi atgādina. Piemēram, man 
nav īsti viegli piemēroties tad, 
kad jābrauc ar autobusiem, kas 
kursē pēc saraksta. Man jau vai-
rāk patiktu metro princips, kāds 
ir lielpilsētās, – es atnāku uz pie-
turu, mazliet pagaidu, un auto-
buss mani aizved, kad man vajag. 
Protams, dzīvojot Zvejniekciemā, 
nākas piemēroties sarakstam, bet 
ko lai dara.

Citādi, protams, esmu Latvijā 
iedzīvojusies, un šeit ir izauguši 
mani bērni. Meita Mārīte Latvijas 
Universitātē studē vācu filoloģi-
ju, vidējais dēls Raimonds Rīgas 
Tehniskajā universitātē mācās 
ķīmijas tehnoloģiju, bet pastarītis 
Armands iet 7. klasē tepat Zvej-
niekciema vidusskolā. Mans dzī-

vesbiedrs strādā par ekspeditoru. 
Arī ar latviešu valodu man ne-

kādu problēmu nekad nav bijis. 
Es vienkārši to ņēmu un iemācī-
jos. Pirmkārt jau 90. gadu sāku-
mā pār mums vēlās neatkarības 
atgūšanas vilnis, un kādi tad tur 
vēl varēja būt jautājumi par valo-
das prasmi. Tad bija tā: es staigāju 
ar bērna ratiņiem, un tiem virs-
pusē bija latviešu valodas mācību 
grāmata, ko reizēm apsedzu ar 
plēvi, lai nesamirkst lietū. Mācī-

jos, kā jāloka darbības vārdi un 
daudz ko citu. Tiesa, valodas man 
patīk. Pirms braukt uz Latviju, 
gatavojos stažēties Vācijā un tad 
jau biju labi apguvusi arī vācu va-
lodu, tikai sirds sacīja, ka jābrauc 
pie vīra uz Latviju.

Mans sapnis bija 
strādāt Zvejniekciema skolā
Zvejniekciema vidusskolā es 
strādāju jau 13 gadus. Pirms tam 
biju skolotāja Carnikavas skolā. 
Un tad piepildījās mans sapnis –  
mani uzaicināja strādāt skolā, 

kurā mācījās mani lielākie bērni 
un vēl tagad iet jaunākais. Tiesa, 
kad šeit atnācu, es savu jaunāko 
dēliņu vēl tikai gaidīju.

Patiesībā pedagoģija ir mana 
otrā profesija. Kad es no Maska-
vas atbraucu dzīvot uz Latviju, 
šeit pabeidzu profesionālo biolo-
ģijas programmu. Pirms tam es 
studēju Maskavas Lauksaimnie-
cības akadēmijā biotehnoloģiju. 
Mans darba lauciņš bija stēvijas 
audu kultūras audzēšana. Stēvija 
ir ārstniecisks augs, kas brīvā dabā 
sastopams Dienvidamerikā un no-
der kā cukura aizvietotājs – ar to 
var ārstēt cukura diabētu. Acīmre-
dzot, ja es būtu palikusi Maskavā, 
būtu turpinājusi ar zinātni saistītu 
ceļu, bet kaut kas bija jādara arī 
šeit, Latvijā. Tuvākais tam, ko es 
pratu, bija ķīmijas skolotāja amats.

Taču par savu iedvesmotāju, 
kura ietekmēja manu izvēli, es uz-
skatu Zvejniekciema vidusskolas 
bioloģijas skolotāju Valentīnu Ma-
tuli. Viņa jau ļoti sen strādā šajā 
skolā un bija pirmspensijas vecu-
mā. Vienu dienu viņa man vien-
kārši pateica: „Nāc un dari!” Tā es 
pārņēmu viņas iesākto darbu. 

Un vēl es esmu ietekmējusies 
no Latvijas Ekoskolu program-
mas koordinatora Daniela Truk-
šāna. Pirmais gads, darbojoties 
šajā programmā, bija pagrūts. 
Kaut ko jaunu uzsākot, taču ir 
vajadzīgi domubiedri, kuri tevi 
saprot. Daniels, pats būdams ļoti 
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Inga Sermule: Es mācos 
9. klasē un darbojos 
skolēnu līdzpārvaldē 

un skolas ekopadomē. 
Skolotāja Grube ir mana 

klases audzinātāja, 
un es redzu, kā viņa 
aktīvi iestājas par 

savām idejām un prot 
iedvesmot apkārtējos. 

Viņa grib mūs iekustināt, 
lai, piemēram, sadzīves 

atkritumu šķirošana 
kļūtu par mūsu ikdienas 
paradumu, un rosina par 

to domāt interesantos 
veidos.

Labāk, ja aiz mums paliks zaļās pēdas 

Svetlana Grube: Tas ir jautājums, ko katrs pats sev var uzdot: „Vai tas, ko es daru, ir tikai piliens jūrā?” Līdzdarbojoties vides projektos, esmu sapratusi, ka ikvienam no mums vajag 
domāt globāli, bet rīkoties lokāli, tad rezultāts neizpaliks. Foto: Einārs Binders 

Skolotāja Grube ar skolas ekopadomes bērniem, kuri projekta „Tīrai Latvijai – tīriem ūdeņiem”  ietvaros pēta 
Saulkrastu peldvietu „Centrs”, ciemos pie Saulkrastu tūrisma  informācijas centra vadītājas. 
Foto no S. Grubes personīgā arhīva



mērķtiecīgs, mani atbalstīja, un 
tagad jau man šeit skolā ir sava 
domubiedru komanda un ir pa-
tiess prieks darboties. Tiesa, par 
domubiedriem varu saukt visus 
savus kolēģus. Pirmkārt jau izde-
vās skolas līdzpārvaldi, kuru vada 
skolotāja Valda Tinkusa, saplū-
dināt ar ekopārvaldi, kas rūpējas 
par vidi, un šajā apvienotajā pār-
valdē iesaistīt sabiedriski aktīvā-
kos bērnus. 

Ķīmiju var mācīt ar izdomu 
Visus šos gadus man ir pieticis 
stundu, lai es varētu ar bērniem 
strādāt, ievadot viņus ķīmijas zi-
nāšanu pasaulē. Taču ir bijušas 
arī Eiropas stipendijas, projekti 
un skolas atbalsts nodarbībām 
pulciņos. Tagad, piemēram, es 
skolā vadu vides pulciņu. Taču, lai 
bērnus aizrautu ar dabaszinībām, 
es, piemēram, gatavoju interesan-
tus ķīmijas eksperimentus. Pirms 
tam es daudz lasu un domāju, kas 
bērniem varētu interesēt, jo pie 
manis nāk arī 1. klases skolēni.  
Protams, es arī rūpīgi izsveru, kas 
būtu vecumam atbilstošākie ek-
sperimenti, lai bērni pēc tam teik-
tu: „Tas gan bija ļoti interesanti!” 
Patiesībā jau nav grūti paņemt 
kādu parastu monētiņu un pār-
vērst to par „sudraba” vai „zelta” 
naudu. Lielākie skolēni jau sa-
prot, ka tas nav veids, kā iegūt 
dārgmetālus, ka tas ir tikai misiņš,  
bet mazākie ir patiesi izbrīnīti. 

Bet viss jau sākas ar brīnīšanos. 
Kad interese jau ir radīta, es sāku 
taujāt, kas tieši bērnus interesē, 
ko viņi gribētu darīt vairāk, lai pa-
dziļinātu savas intereses. 

Nākamais solis pretim ziņkāres 
apmierināšanai ir dažādi projek-
ti, kas noslēdzas ar konkursiem. 
Tas jau ir ilgāks un mērķtiecīgāks 
darbs. 

Ir pieņemts domāt, ka jau-
niem cilvēkiem galvā vēl ir vējš, 
taču pērn pie manis atnāca kāda  
4. klases skolniece un sacīja, ka 
viņu interesē dzintars un viņa vē-
las to izpētīt. Viņas aizrautība bija 
tik liela, ka dažos mēnešos tikām 
līdz starptautiskam skolēnu-pēt-
nieku konkursam Minskā. Pāris 
mēnešos meitene iemācījās krievu 
valodas pamatus, lai varētu pastās-
tīt par savu darbiņu, un rezultātā 
konkursā ieguva trešo vietu. Tas 
bija liels panākums. Turklāt šāds 
labs piemērs aizrauj arī pārējos. 
Tikai mums, skolotājiem, jāseko 
līdzi, lai iesāktais ātri vien neap-
niktu.

Ir arī citi piemēri. Manas audzi- 
nāmās klases meitene Inga Ser-
mule, kura drīzumā brauks uz 
jauno vides reportieru misiju Por-
tugālē, ir ļoti gudra un vispusīga 
meitene. Līdz šim viņu interesēja 
viss – māksla, teātris, valodas –, ti-
kai ne dabaszinības. Man izdevās 
radīt viņā interesi par ekoloģijas 
jautājumiem, bet Ingai savukārt 
gribējās parādīt, ka arī šajā jomā 
viņa var būt izcila. Tā nu mums 
kopā kaut kas ir izdevies. Pat tad, 
ja šī aizraušanās nekļūs par Ingas 
sirdslietu, zaudētājos viņa tāpat 
nepaliks. 

Mācāmies ne tikai ķīmiju, 
bet arī sadarboties
Protams, reizēm ir arī tā, ka starp 
mani un bērniem ir tāda kā stikla 
siena, jo visus jau ķīmija neinte-
resē. Bet šeit atkal svarīgi ir tas, 
kā mēs protam savā starpā sadar-
boties, un skolēnu pašu rokās ir 
tas, kādu atzīmi viņi vēlas iegūt. 
Uzdevumu taču var paveikt per-
fekti arī tad, ja tā nav tava sirds-
lieta. Diemžēl esmu dzirdējusi arī 
savus skolēnus sakām: „Kam man 
tas dzīvē būs vajadzīgs?” Un tad 
jau īstas vēlēšanās kaut ko labi 
paveikt nav.

Es, protams, gribētu, lai skolēni 
vairāk pievērstos dabaszinībām, 
bet pasaule jau piedāvā arī citas 
lietas. Es priecātos, ja bērni man 
uzdotu jautājumus no rīta līdz va-
karam, bet ne jau katram pat pēc 
aizraujoša ķīmijas eksperimenta 
rodas jautājums, kāpēc tas tā no-
tiek un ko vēl tādā veidā var izda-
rīt. Bet tā jau ir arī citos mācību 
priekšmetos. Iespējams, šodien 
bērni ar informāciju ir tik pārsā-
tināti, ka viņiem vienkārši daudz 
neko vairs negribas zināt. Bet var-
būt pietrūkst vienas lielas intere-
ses, kas aizrauj un pārņem savā 
varā. Tāpēc es priecājos, ka mans 
dēls ir izvēlējies studēt ķīmiju un, 
iespējams, būs zinātnieks. 

No otras puses, es domāju, ka 

arī juristam vai uzņēmējam ir 
vajadzīgas pamatzināšanas da-
baszinību priekšmetos. Citādi jau 
daudz kas vērtīgs var paiet garām, 
izvērtējot lietas, par kuru nozīmi 
tomēr labāk būtu kaut ko zināt. 
Tāpēc man ir prieks, ka jau vairā-
kus gadus mēs ar skolēniem, ku-
rus tas tiešām interesē, braucam 
uz Zinātnieku nakti Rīgā.

Zaļie paradumi 
nenāk paši no sevis 
Patiesībā jau ar sadzīves atkritu-
mu šķirošanu mums nemaz tik 
viegli neiet. Atkal atsaukšos uz 
savas skolnieces Ingas pētījumu, 
kas atklāja, ka mums šajā ziņā 
nemaz tik izcilu sasniegumu, kā 
domājām, nav. Lai arī skolā pie 
katras atkritumu urnas ir infor-
mācija, kas tur jāmet, visi nemaz 
to necenšas ievērot. Ir pat gru-
piņa bērnu, kuri apzināti ignorē 
šādas norādes vai tām nepievērš 
uzmanību. Tāpēc skaidrs, ka par 
šādām lietām ar bērniem jāsāk 
runāt jau bērnudārzā. No otras 
puses, arī nolaist rokas un sacīt, 
lai viss iet savu gaitu, nevar. 

Es savus paradumus, kas pa-
līdz saglabāt vidi, izkopu vismaz 
piecu gadu laikā, sākumā pat īsti 
nesaprotot, kāpēc tā ir jādara. 
Un tas ir jautājums, kuru katrs 
pats sev var uzdot: „Vai tas, ko es 
daru, piemēram, šķirojot sadzīves 
atkritumus, ir tikai piliens jūrā?” 
Bet, līdzdarbojoties vides projek-
tos, esmu sapratusi, ka ikvienam 
no mums vajag domāt globāli, 
bet rīkoties lokāli, tad rezultāts 
neizpaliks. Un tā mēs visi te, Zvej-
niekciema vidusskolā, ejam soli 
pa solītim uz priekšu, gan vācot 
makulatūru un izlietotās bate-
rijas, gan apzinot vides un koku 
stāvokli skolas apkārtnē. Ceru, ka 
jaunos, skolā iegūtos ekoloģiskos 
paradumus bērni aiznes arī uz sa-
vām mājām. 

Piemēram, pērn mums bija 
kampaņa par veselīgu dzīvesvei-
du. Kopā ar vecākiem mēs gata-
vojām dažādus ēdienus un tad 
tos degustējām. Kādi tikai tur 
nebija garšīgi un veselīgi ēdieni! 
Pat ķirbju zupa! Turklāt todien 
mums bija svētki – skola saņēma 
ekoskolu Zaļo karogu, kas tagad 
plīvo mastā pie skolas. Tas viss 
paliek prātā. 

Zaļie un Zilie karogi
Zvejniekciema vidusskola piedalās 
Starptautiskajā ekoskolu program-
mā, un Zaļais karogs nozīmē, ka 
mēs esam izpildījuši visus septiņus 
kritērijus: līdzās skolas līdzpār-
valdei jābūt ekopārvaldei, kuras 
sastāvā ir skolēni, vecāki un skolas 
administrācijas pārstāvji. Vēl mums 
ir savs vides kodekss, un katru gadu 
mēs veicam vides novērtējumu 
tuvējā apkārtnē. Šā gada tēma bija 
„Mežs”.  Tur mēs noskaidrojam, 
kāda vides daudzveidība ir mums 
apkārt, cik daudz atkritumu tur 
ir nonākuši. Tad sastādām darbī-
bas plānu, kas jādara, lai vide būtu 
tīrāka. Turklāt ekoskolā mūsu  

vides aktivitātēm jābūt saistītām ar  
mācību saturu. 
Pirmajā gadā pie mums atbrauca 
speciāla komisija no Pasaules Da-
bas fonda un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas. 
Mēs godam pierādījām, ka esam 
Zaļo karogu nopelnījuši. Taču tas, 
ka mēs arvien esam šā karoga cie-
nīgi, katru gadu jāpierāda no jauna.   

Šogad Saulkrastu pludmalē tika 
pacelts Zilais karogs, taču tas sim-
bolizē ne tikai ūdens un pludmales 
kvalitāti, tas apliecina arī sabiedrī-
bas izglītošanu. Savukārt skolai ir 
projekts par Latvijas ūdeņiem, tāpēc 
mūsu un Saulkrastu novada domes 
intereses sakrita. Vasarā aizgājām 
pie domes priekšsēdētāja vietnieka 
Normunda Līča un tad kopā ar do-
mes projektu vadītāju Zani Užāni 
sastādījām plānu, kā šāda koppro-
jekta ietvaros rīkoties. Nolēmām, ka 
skolēni veidos plakātus un bukletu 
par pludmales tīrību, tādējādi atstā-
jot savu „zaļo pēdu” Saulkrastu vēs-
turē. Oktobrī mums būs divi projek-
tam veltīti pasākumi. 

Līdz tam mums ir viens no-
vērošanas objekts – Saulkrastu 
peldvieta „Centrs”. Te jāpaskaidro, 
ka mūsu darbība notiek arī kam-
paņas „Mana jūra” ietvaros. Tās 
dalībnieki apseko Baltijas jūras 
krastu 500 kilometru garā posmā, 
atsevišķos punktos veicot moni-

toringu, proti, savācot atkritumus 
vienkopus un analizējot, ar ko 
tieši jūras krasts ir piesārņots. Iz-
rādās, ka arī Saulkrastos viss nav 
nevainojami, jo par atkritumiem 
tiek uzskatīts pat katrs izsmēķis. 
Bet galvenais darba mērķis ir pa-
skaidrot cilvēkiem, ka nav nemaz 
tik grūti aiz sevis atstāt ar atkritu-
miem nepiemētātu pludmali. 

No politikas nevar izbēgt 
Lai gan man ir Krievijas pilsonība, 
kuru saglabāju tāpēc, lai ērtāk būtu 
apciemot savus piederīgos, esmu 
pilnībā ieaugusi latviešu vidē. Pro-
tams, ka politika ievelk, jo, tā vai ci-
tādi, redzot, ko rāda televīzijā, jūtu 
atbildību par to, kas notiek zemē, 
kurā ir manas saknes un dzīvo 
mani piederīgie. Es nekādi neva-
ru pieņemt to, ka savā starpā karo 
divas brāļu tautas. Man pat nav 
īsta skaidrojuma, kāpēc tā notiek. 
Iespējams, tas naids, ko var sajust 
pat caur televīzijas ekrānu, tiek pie-
barots mākslīgi un meli seko me-
liem. Nu kā es varu būt vienaldzīga, 
zinot, ka manu māsas dēlu var ie-
saukt armijā un sūtīt šaut cilvēkus? 
Tomēr es ticu veselajam saprātam 
un ceru, ka viss beigsies labi, jo 
esmu radusi domāt pozitīvi. Citādi 
jau arī skolā strādāt nevarētu.  

Ģirts Kondrāts
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Labāk, ja aiz mums paliks zaļās pēdas 

Svetlana Grube: Tas ir jautājums, ko katrs pats sev var uzdot: „Vai tas, ko es daru, ir tikai piliens jūrā?” Līdzdarbojoties vides projektos, esmu sapratusi, ka ikvienam no mums vajag 
domāt globāli, bet rīkoties lokāli, tad rezultāts neizpaliks. Foto: Einārs Binders 

Svetlana ar dzīvesbiedru Jāni. 
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Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) un X.X. 
(vārds, uzvārds) par laika periodu no 
2015.  gada 1.  janvāra līdz 2016.  gada 
30. septembrim par Saulkrastu pašval-
dības nedzīvojamo telpu 24,78 m2 pla-
tībā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
friziera pakalpojumu sniegšanai.
2. Noteikt nomas maksu 35,19 eiro 
(trīsdesmit pieci eiro 19 centi), PVN 
21% 7,39 eiro (septiņi eiro 39 centi), 
kopā mēnesī 42,58 eiro (četrdesmit 
divi eiro  58 centi).

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, 
S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), daļas 300 m2 platībā iznomā-
šanu sakņu dārza  uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no 
zemes īpašuma kadastrālās vērtības –  
5,48 eiro (pieci eiro 48 centi) un 21% 
PVN 1,15 eiro (viens eiro 15 centi), kopā 
gadā 6,63 eiro (seši eiro 63 centi).

Par neapdzīvojamās telpas Ainažu 
iela 10-1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., izsoles organizēšanu, nosa-
cītās cenas noteikšanu, izsoles no-
teikumu apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, 
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Aparjode, 
S.Ancāne, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, 
A.Silavnieks), „PRET”- nav, „ATTU-
RAS”- nav
1. Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma – neap-
dzīvojamās telpas Ainažu iela 10-1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadas-
tra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2, 
mutisku izsoli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada 
pašvaldības neapdzīvojamās tel-
pas Ainažu iela 10-1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
8013  900  0727, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 10 800,00 
eiro (desmit tūkstoši astoņi simti 
eiro 00 centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma –  
neapdzīvojamās telpas Ainažu 
iela 10-1A, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
8013 900 0727, izsoles noteikumus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ai-
nažu iela 10-1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, izsoles komisiju 4  locekļu sa-
stāvā :
4.1. komisijas priekšsēdētājs – 
Saulkrastu novada domes deputāts 
Andris Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu no-
vada domes Nekustamo īpašumu no-
daļas nekustamo īpašumu speciālists 
Artis Blankenbergs;
4.3.komisijas loceklis – Saulkrastu no-
vada domes grāmatvedības nodaļas 
vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta 
Rudzīte
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu 
novada domes Juridiskās nodaļas iepir-
kumu speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsē-

dētājam 2014. gada 7. novembrī rīkot 
nekustamā īpašuma izsoli.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu termiņos
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 2015. gada 15. septembrim 
nokavēto nekustamā īpašuma nodok-
ļu maksājumu samaksu trīs fiziskām 
personām par nekustamo īpašumu 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apz. (xxxxx) saskaņā ar parā-
da nomaksas grafiku:
2. Par parāda nomaksas grafiku nos-
lēgt rakstisku vienošanos.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50% apmērā X.X. 
(vārds, uzvārds)  par nekustamo īpa-
šumu  XX (adrese) Saulkrastu pag., 
Saulkrastu novads, laika periodā no 
01.10.2014. līdz 27.01.2016. 

Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu 
īpašumu izveidošanu, adreses un 
nosaukumu piešķiršanu un lietoša-
nas mērķu noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
S.  Ancāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-
mu „Jaunveļas”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80330030175, atdalot katru zemes 
vienību, izveidojot trīs jaunus nekus-
tamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330030175, platība 
0,5367 ha, adresi ,,Jaunveļas’’, Saulainā 
ieleja, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt īpašumam ,,Jaunve-
ļas’’ dalīto zemes lietošanas mērķi – 
0,12 ha individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601, 0,4167 ha zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, kods – 0101.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330030177, platība 
0,192 ha, nosaukumu ,,Mežgundegas’’, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
noteikt zemes lietošanas mērķi īpašu-
mam „Mežgundegas” – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība, kods – 0201. 
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330032940, platība 
0,0765 ha, nosaukumu ,,Mazveļas”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt zemes lietošanas mērķi 
īpašumam „Mazveļas’’ – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50% apmērā 
X.X. (vārds, uzvārds) par nekustamo 
īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu novads, lai-
ka periodā no 01.10.2014. līdz 31.12.2015. 

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Skuju iela 20 (kadastra ap-
zīmējums 80130030773), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā „liters 1’’ – 
Skuju iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi –   
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, 
kods – 0601, platība 0,2519 ha. 
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – 
Selgas iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi –   
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, 
kods – 0601, platība 0,1447 ha.

Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra ap-
zīmējums 80130030752), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā „liters 2’’ – 
Bērzu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi –   
individuālo dzīvojamo māju  apbūve, 
kods – 0601, platība 0,12 ha.

Par daudzbērnu ģimeņu bērnu –  
Saulkrastu novada vispārizglīto-
jošo skolu izglītojamo no 5. līdz 
12. klasei un PII „Rūķītis” audzēk-
ņu – ēdināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Apmaksāt no Saulkrastu sociālā 
dienesta budžeta daudzbērnu ģime-
ņu bērnu – Saulkrastu novada vis-
pārizglītojošo skolu izglītojamo no 
5.klases līdz 12.klasei un PII „Rūķītis” 
audzēkņu – ēdināšanas izdevumus 
pēc piestādītā rēķina. 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 
1.oktobri.

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu 
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Ar 2014.  gada 1.  septembri pie-
šķirt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds) 106,72 eiro (viens 
simts seši eiro, 72 centi) mēnesī par 
to, ka viņas dēls X.X. (vārds, uzvārds) 
apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806.
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) lī-
gumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu 

Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Ar 2014.  gada 1.  septembri pie-
šķirt pašvaldības kompensāciju X.X. 
(vārds, uzvārds)  106,72 eiro (viens 
simts seši eiro, 72 centi) mēnesī par 
to, ka viņa meita X.X. (vārds, uzvārds) 
apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806. 
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) lī-
gumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.

Par saistošo noteikumu „Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 
2010.  gada 31.  marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām Saulkras-
tu novadā” apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2010. gada 31. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kate-
gorijām Saulkrastu novadā” .
2. Apstiprinātos 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.

Par saistošo noteikumu „Saulkras-
tu novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” maksas pakalpojumu un 
telpu īres maksas cenrādis”” ap-
stiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Saulkrastu novada pašvaldības aģen-
tūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” maksas pakalpojumu un telpu 
īres maksas cenrādis””.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju dar-
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas no-
sūtīt 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.

Par zvērināta revidenta 
apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
S.  Ancāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt zvērinātu revidentu 
Māri Bierni, sertifikāta numurs 148 
(SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”), 

Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.  gada finanšu revīzijas veikša-
nai, revīzijas pārskata sagatavošanai 
un atzinuma sniegšanai par saim-
nieciskā gada pārskata rezultātiem.
2. Pakalpojuma līguma apmaksai pa-
redzēt līdzekļus 2015.  gada budžetā 
3630,00 eiro apmērā (t.sk. PVN).

Par līguma slēgšanu ar 
SIA auditorfirma 
„Inspekcija AMJ”
 Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
S.  Ancāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
2014.  gada pašvaldības konsolidētā 
gada pārskata sagatavošanu,  slēgt 
pakalpojuma līgumu ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību auditorfirma 
„Inspekcija AMJ” par saimnieciski fi-
nansiālās darbības revīziju par periodu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 
31. decembrim.
2. Paredzēt līdzekļus pakalpojuma 
līguma apmaksai 2015.  gada budžetā 
2577,30 eiro apmērā (t.s. PVN).

Par finanšu līdzekļu paredzēšanu 
iepirkuma procedūras veikšanai
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2015.  gada 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
devumu pozīcijā „Sociālie pabalsti” 
21  500,00 EUR apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2801 (pakal-
pojumi, kurus budžeta iestāde ap-
maksā noteikto funkciju ietvaros), lai 
atmaksātu skolēnu braukšanas karšu 
iegādi laika periodā no 2014. gada 1. ok-
tobra līdz 2015. gada 30. septembrim.
2. Slēgt līgumu par skolēnu brauk-
šanas karšu iegādi laika periodā no 
2014.  gada 1.  oktobra līdz 2015.  gada 
30. septembrim

Par finansējumu Ķīšupes 
krasta stiprināšanai pie 
Saulkrastu estrādes
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
S.  Ancāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
novada pašvaldības izdevumu po-
zīcijā „Dotācija pašvaldības aģentū-
rai „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”” 2400,00 EUR apmērā eko-
nomiskās klasifikācijas kodā 7230, 
lai novērstu Ķīšupes krasta izska-
lojumu pie Saulkrastu estrādes un 
veiktu nostiprināšanas darbus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžetu”, iekļaujot 
1. punktā minētos grozījumus.

Par finansējuma piešķiršanu deju 
grupai „Desperado”
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
novada pašvaldības izdevumu po-
zīcijā „Dotācija pašvaldības aģentū-

Saulkrastu novada domes sēdes  24. septembra nr. 13 lēmumi



1. Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2013.  gada 25.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr.  16 
„Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” (turpmāk – Notei-
kumi) šādus grozījumus:
1.1.  Noteikumu 7.3. apakšpunktā 
skaitli „50” aizstāt ar skaitli „100”;
1.2. Papildināt Noteikumu 7. pun-
ktu ar 7.6.  apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
„7.6. daudzbērnu ģimenēm:
7.6.1. par viena bērna izglītošanu –  
50% apmērā;
7.6.2. par divu bērnu vienlaicīgu 
izglītošanu – 75% apmērā katram 
bērnam;
7.6.3. par trīs un vairāk bērnu 
vienlaicīgu izglītošanu – 100% 

apmērā katram bērnam.”;
1.3.  Noteikumu 4.3.  apakšpunk-
tā skaitli „33,00” aizstāt ar skaitli 
„35,00”;
1.4.  Noteikumu 4.4.apakšpunktā 
skaitli „8,50” aizstāt ar skaitli „9,00”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. panta kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks  
N. Līcis

Saulkrastu novada dome pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldībai piederošu 
neapdzīvojamo telpu Ainažu  
iela 10–1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 8013 900 0727, 
platība 29,7 m2, nosacītā cena – 
10  800,00 EUR, nodrošinājuma 
nauda –1080,00 EUR.

Objekta izsole notiks  
2014. gada 7. novembrī plkst. 10.00  

Saulkrastu novada domes otrā 
stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija 
Saulkrastu novada domē, 107. ka-
binetā, domes darba laikā, sākot 
ar nākamo darba dienu no pazi-
ņojuma publicēšanas „Latvijas 
Vēstnesī” līdz 2014.  gada 7.  no-
vembra plkst. 9.30. 

Nodrošinājuma naudu iemak-

sāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr.  90000068680, bankas kontā 
Nr.  LV 78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Saulkrastu novada 
domē, 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kā arī vietnē www.saulkrasti.lv.

     7Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada oktobris 

rai „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”” 1000,00 EUR apmērā eko-
nomiskās klasifikācijas kodā 7230, 
lai atbalstītu deju grupas „Despera-
do” dalību mūsdienu deju kolektīvu 
koprepertuāra apguves skatē (Vidze-
me).
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014. gada 29. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.  5 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014. gada budžetu”, iekļaujot 1. pun-
ktā minētos grozījumus.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
PSIA „Saulkrastu slimnīca” projekta 
realizācijai
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „par” – 12 (E. Grāvītis, N. Līcis, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-
cāne, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, 
A. Silavnieks), „pret” – nav, „atturas” –  
nav, NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2014.  gadā uz 10 ga-
diem 125  942,00 EUR  
apmērā ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi un atlikto pamat-
summas maksājumu līdz 01.01.2015. 
Klimatu pārmaiņu finanšu ins-
trumenta fonda (turpmāk – KPFI) 
projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu ga-
rantējot ar pašvaldības budžetu. 
2. Kredītu 125  942,00  EUR apmērā 
ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinan-
sējuma daļu un būvniecības pievie-
notā vērtības nodokļa KPFI projekta 
„Saulkrastu slimnīcas ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” realizā-
cijai, kā ieguldījumu nomātajos pa-
matlīdzekļos.
3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slim-
nīca” pamatkapitālu par 125 942 da-
ļām ar vienas daļas nominālvērtību 
1,00 EUR, pārskaitot naudas līdzek-
ļus uz PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma 
saņemšanas.
4. Piešķirto finansējumu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot 
pēc pamatkapitāla palielināšanas reģis-
trēšanas LR Uzņēmumu reģistrā. 
5. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu 
nedēļu laikā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uz-
ņēmumu reģistrā rakstiski informē 
Saulkrastu novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļu par pa-
matkapitāla palielināšanu.

Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
pamatlīdzekļu ieķīlāšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 12 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Saulkras-
tu slimnīca” ieķīlāt par labu AS 
„Swedbank”, reģistrācijas numurs 
40003074764, tās pamatlīdzekļus 
(pamatlīdzekļu saraksts pielikumā) 
uz projekta „Saulkrastu slimnīcas 
ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” Nr.KPFI-15.3/23 realizācijas 
laiku, reģistrējot attiecīgu komer-
cķīlu un izdarot par to ierakstu ko-
mercķīlu reģistrā.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Ar pilnu domes lēmumu teks-
tu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Saulkras-
tu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv,  
sadaļā „Domes lēmumi”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 29.  oktobrī, 
plkst.15 Saulkrastu novada domē  
Raiņa ielā 8.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumu projekts izstrādāts, lai precizētu 
atsevišķus saistošo noteikumu punktus.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek noteikti papildu atvieglojumi maznodro-
šinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar izglītības iestā-
des pedagoģisko padomi. 

Saistošie noteikumi Nr. 12
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 27. augusta sēdē  (prot. Nr. 12 § 20)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 
Izglītības likuma 12. panta 21. daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2011. gada 11. maija saistoša-
jos noteikumos Nr.  7 „Par mak-
sas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano 
līniju robežās” (turpmāk – Notei-
kumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 1.  punktu 
šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
veidoto maksas autostāvvietu, kas 
atrodas Saulkrastu novada admi-
nistratīvās teritorijas ielu sarkano 
līniju robežās, lietošanas kārtību.”;
1.2. Izteikt Noteikumu 2.7. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.7. Maksas autostāvvietas pār-
valdītājs – persona, kura saskaņā 
ar noslēgto līgumu nodrošina au-
tostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu, 
apkalpošanu un pārvaldīšanu, ie-

vērojot šos saistošos noteikumus.”;
1.3. Izteikt Noteikumu 4. punktu 
šādā redakcijā:
„4. Maksas autostāvvietas darba laiks 
ir katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 
23.00 laika periodā no kārtējā gada 
20. aprīļa līdz 10. oktobrim.”;

1.4. Svītrot Noteikumu 24. punktu.
2. Grozījumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45.  pantā no-
teiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks  
N. Līcis

Saistošie noteikumi Nr. 13
Apstiprināti  Saulkrastu novada domes 2014. gada 27. augusta sēdē  (prot. Nr. 12 § 26)

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2011. gada 11. maija  
saistošajos noteikumos Nr. 7 

„ Par maksas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta  pirmās daļas 2. punktu, 
21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un 43. panta trešo daļu

REĢISTRATŪRA
pirmdiena, trešdiena, piektdiena
8.00–16.00
otrdiena, ceturtdiena
9.00–17.00
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS
katru dienu 00.00–24.00
ĀRSTU KONSULTĀCIJAS:
PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      
28. oktobris 14.00–17.00
Dermatoloģe Ruta BARLO
23. oktobris 10.15–12.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA
16., 23., 30. oktobris 14.00–17.00
Acu ārste Ausma SPROĢE
pirmdiena 10.00–16.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE
14. oktobris 16.00–18.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS
10., 24. oktobris 10.30–16.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE
14., 21., 28. oktobris 14.00–17.00
Onkoloģe Santa RAUDIŅA
sestdiena 10.00–13.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE
otrdiena, ceturtdiena, piektdiena
11.00–17.00
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS
otrdiena 14.00–17.00
piektdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Andris ZEMĪTIS
trešdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS
pirmdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Guntis AIVARS
ceturtdiena 14.00–17.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS
sestdiena 11.00–14.00

Saulkrastu 
poliklīnikas ārstu 
pieņemšanas laiki

Rentgena kabineta 
darba laiks oktobrī 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Grozījumi veikti, lai precizēti atseviš-
ķus saistošo noteikumu punktus.

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts. Tiek precizēts maksas autostāvvietas 
darba laiks un maksas autostāvvietas 
pārvaldītāja definīcija.

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 (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.

Noteikumu projektam nav tiešas 
ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas. VSAA un NVA 

speciālistu 
konsultācijas

Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras ( VSAA) 
Siguldas filiāles darbinieks 
pieņems klientus  16. ok-
tobrī Saulkrastu domes 
ēkas 108. kabinetā no 
plkst. 10 līdz plkst. 12.

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) Siguldas 
filiāles darbinieki pieņems 
klientus 3. un 6. novembrī 
Saulkrastu domes zālē 
2. stāvā no plkst. 10 līdz 
plkst. 15.

Pirmdiena
20. okt. 
9.00–16.00
27. okt. 
9.00–16.00
Otrdiena
14. okt. 
9.00–16.00
28. okt. 
14.00–17.00

Ceturtdiena
23. okt. 
9.00–14.00
30. okt. 
9.00–17.00
Piektdiena
10. okt. 
14.00–17.00
31. okt. 
14.00–17.00

Notiks neapdzīvojamo telpu izsole



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada oktobris

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 
*
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639
e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv
*
Reģistrācijas apliecība Nr.1633
Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
*
Tirāža: 3000 eksemplāru
*
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”.

Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Jānis Latvens
Olivers Gailītis
Letīcija Menčevska
Lauma Damberga
Agate Mozga
Justīne Pētersone
Rodrigo Emberis
Arno Pumpurs
Damians Matizleiskis
Jēkabs Turnelis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 
jubilejā
Arvīdu Zīriņu
Annu Bērziņu
Māru Banderi
Sofiju Aļhimoviču
Dzidru Savičeni
Elzu Augusti Krastiņu
Ievu Graudumu
Jāni Dzeni
Birutu Elvīru Tirzmali
Ziedoni Martinsonu
Ausmu Konovalovu
Boļeslavu Antonu Hļeboviču
Skaidrīti Gailīti
Dagniju Blankenbergu
Jadvigu Balodi
Ilgu Aizpurieti
Maiju Šauriņu
Olgu Sudrabu
Ritu Novožilovu
Jadvigu Treigutu
Aleksanderu Seržanovu
Juriju Mironovu
Nikolaju Mironovu
Ziedoni Čemmi

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Ojārs Štrauss
29.05.1943. – 02.09.2014.
Maija Siliņa
21.12.1942. – 03.09.2014.
Mirdza Kalniņa
16.08.1919. – 15.09.2014.
Biruta Mileiko
15.07.1959. – 27.09.2014.
Antons Alehnovičs
09.03.1944. – 30.09.2014.

Septembrī Saulkrastu 
pašvaldības policijas 
darbinieki saņēma 38 
izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 
deviņas personas, no kurām 
astoņas personas nogādāja 
Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai. 
Viena persona tika nogādāta 
savā dzīvesvietā. 

12. septembrī, saņemot informāci-
ju no iedzīvotājiem par automašī-
nas bojāšanu pie Pabažu dzelzceļa 
stacijas, vainīgā persona tika aiz-
turēta un nogādāta Rīgas reģiona 
Saulkrastu policijas iecirknī.

Četros gadījumos izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv-
niekiem.

Septembrī sastādīti 83 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli, 
desmit administratīvā pārkā-
puma protokoli par teritorijas 
vai piegulošās teritorijas nesa-
kopšanu, 61 par Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma prasību 
nepildīšanu, divi administratīvā 

pārkāpuma protokoli par apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu, četri administratīvā 
pārkāpuma protokoli par alkoho-
lisko dzērienu lietošanu vietā, kur 
tas ir aizliegts, trīs administratīvā 
pārkāpuma protokoli par mājas 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu, divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli par smēķē-
šanu neatļautā vietā, viens admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols 
par ceļa piegružošanu.

Uzsāktas 184 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai piegulo-
šās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Andris Būce

Saulkrastu novada bibliotēka mīļi aicina ikvienu interesentu
piektdien, 21. novembrī

doties ar autobusu uz Nacionālā teātra izrādi

Migels de Unamuno „Migla”
Režisore: Indra Roga, Teātra biļetes cena 8 EUR
(plus papildu maksa par autobusu) Samaksāt līdz 29. oktobrim

Izbraukšana plkst. 16.30 pa maršrutu:
Zvejniekciema vsk.–Saulkrasti–Rīga (pieturot autobusu pieturās)
Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 29625609.

Migels de Unamuno (1864–1936) ir viens no izcilākajiem 20. gad-
simta spāņu domātājiem, esejists, rakstnieks, dramaturgs, dzej-
nieks, pedagogs.
     Unamuno romāns „ Migla” latviešu publikā ir bijis iecienīts 
jau starpkaru Latvijā, un viens tā vēstījums ir pavisam vienkāršs 
stāsts par kāda trīsdesmit gadus veca rakstnieka bailēm zaudēt 
savu patību apprecoties. Bet, tā kā apkārtnē ir visai daudz laimīgi 
laulātu cilvēku, Augusto nolemj, ka ģimenes dzīve nepieciešama 
arī viņam. Diemžēl viņa noskatītā Euhēnija ir citās domās, un Au-
gusto neatlaidība viņu nokaitina. Spāņu temperaments liek viņai 
rīkoties ne tikai asi, bet arī gudri.

Pieaugušo izglītības projekta ietvaros darbu ir uzsākusi gleznotāju 
amatieru studija, dodot iespēju interesentiem studijas nodarbībās ap-
gūt glezniecības pamatus un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Gleznotāju amatieru studijas nodarbības Māras Alenas vadībā 
notiek Saulkrastu kultūras namā „Zvejniekciems” Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas telpās.

Nākamā nodarbība – šā gada 12. oktobrī plkst. 11.
Visiem, kuri vēlas pievienoties (arī pēc 12. oktobra nodarbības), lū-

gums pieteikties elektroniski, sūtot vēstuli uz e-pastu knz@saulkrasti.lv,  
vai zvanot pa tālruni 67954179. 

No 6. oktobra Saulkrastu domes 
zālē apskatāma gleznu izstāde 
„Klusā daba”. Tajā būs aplūkojami 
12 Latvijas Mākslas akadēmijas ab-
solventu darbi. Izstāde būs apskatā-
ma visu oktobri domes darba laikā.

Izstādē piedalās Mākslas aka-
dēmijas Glezniecības nodaļas 
pēdējo gadu absolventes Baiba 
Apsīte, Ieva Bondare, Natālija 
Maļikova, Ilze Smildziņa, Ilze Lai-
zāne, Kristīne Guršpone, Aļona 
Prokofjeva, Neonilla Medvedeva, 
Diāna Īve, Irina Ošleja, Ilona Abi-
ļeva, Anete Kalniņa un studente 
Anna Egle, kuras sastrādājušās 
jau akadēmijas telpās un kopīgos 
plenēros, kā arī piedalījušās vairā-
kās kopīgās grupu izstādēs. 
12. oktobrī plkst. 16 kultūras 
namā „Zvejniekciems” monoiz-
rāde pieaugušajiem „Sex guru”. 

Divi Latvijā slaveni vīrieši (Val-
dis Melderis izrādes latviešu un 
Edmunds Kaševskis izrādes krie-
vu valodas versijā) mūsu priekšā 
stāsies pavisam jaunā ampluā, 
kas neierasts gan publikai, gan vi-
ņiem pašiem. Ar veselīga humora 
devu, taču visai pikanti un atklāti 
viņi runās ar mums par seksu!

Biļetes iespējams iegādāties 
„Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī 
Saulkrastos – kultūras namā 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administrato-
riem. 
16. oktobrī plkst. 16 kultūras 
namā „Zvejniekciems”, SJIC tel-
pās, aicinot iesaistīties UNESCO 

nedēļā, kas visā valstī notiek no 
13. līdz 19.  oktobrim, sarīkojums 
bērniem un jauniešiem „Manas 
ģimenes stāsts”. Laipni aicinām 
piedalīties visus, kuriem sakrājies 
kas stāstāms par savu ģimeni, tās 
vēsturi – gan par neseniem noti-
kumiem, piemēram, akciju „Balti-
jas ceļš”, gan par pavisam seniem 
laikiem. Līdzi ņemsim arī kādu 
lietu, kas apliecinātu stāsta vēr-
tību. Labākajiem stāstniekiem –  
pārsteiguma balvas! 

Zināms, ka oktobris jau izsenis 
ir veļu un stāstnieku laiks, tā-
pēc šoreiz visi kopā klausīsimies 
stāstus, mazliet padziedāsim un 
nogaršosim dažādas... putras, jo 
tieši oktobris šogad Latvijā paslu-
dināts par Putras mēnesi. 

Stāstus kuplinās arī Saulkrastu 
folkloras kopa „Dvīga”.
No 19. oktobra kultūras nama 
„Zvejniekciems” Mazajā zālē 
apskatāma jaunāko Saulkrastu 
zīda apgleznotāju darbu izstāde 
„Zieds”. Šogad ikgadējā pieau-
gušo izglītības projektā „Zīda 
apgleznošana” pavisam piedalījās 
21 māksliniece, un savos darbos 
viņas demonstrē jaunapgūtos 
zīda apgleznošanas paņēmienus. 
Izstāde būs apskatāma līdz 31. ok-
tobrim. Tikšanās ar mākslinie-
cēm notiks 31. oktobrī plkst. 18.
22. oktobrī plkst. 14 kultūras 
namā „Zvejniekciems” izrāde 
bērniem „Rio, Rio”. 

Jautrs muzikāls detektīvstāsts 
par diviem zilajiem papagaiļiem –  

Blū un Pērlīti, kurus malumed-
nieki atraduši katru savā pasaules 
malā un saveduši kopā džungļos 
pie Rio. Malumednieki ir ieinte-
resēti sugas turpinājumā, lai pēc 
tam dārgi pārdotu viņu pēcnācē-
jus. Blū un Pērlīte sākotnēji viens 
otru pat nepieņem, līdz starp 
viņiem rodas simpātijas un abi 
nolemj bēgt no malumednieku 
ieslodzījuma. Bēgšanas piedzīvo-
jumos brīvības meklētāji iepazīst 
izpalīdzīgo buldogu Luisu, lielo 
tukanu Rafu un citus eksotiskos 
dzīvniekus. Viss jau būtu labi, ja 
nebūtu marmoseta (mērkaķītis) 
Mauro, kurš traucē papagaiļiem 
īstenot bēgšanas plānu. Beigu 
beigās, pateicoties draugu palī-
dzībai, Pērlīte un Blū izcīna ilgi 
gaidīto brīvību.

Izrādes mūzikas autors – Emīls 
Zilberts, režisors un dziesmu 
tekstu autors – Imants Strads, 
izrādes tēlos iejutīsies Valmieras 
teātra aktieri un Rīgas viesmāk-
slinieki.

Izrādes garums – 1 h 5 min (bez 
starpbrīža).

Mērķauditorija – bērni vecumā 

no 4 līdz 12 gadiem.
Izrādi piedāvā radošā apvienība 

„Valmieras kinostudija”, un šī ir 
jau astotā izrāde, ar kuru māks-
linieki dodas tūrē pa visu Latviju.
1. novembrī plkst. 13 Saulkrastu 
domes zālē gadskārtējais vokālā 
ansambļa „Dzīle” koncerts. Vieso-
jas Limbažu un Staiceles dziedo-
šie un dejojošie draugi! Ieeja bez 
maksas.

SPoRTA AfišA
11. oktobrī plkst. 19 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāta šautriņu mešanā 7. posms.
12. oktobrī plkst. 14. Saulkrastu 
sporta centrā Pierīgas čempio-
nāts basketbolā.
25. oktobrī Saulkrastu čempionā-
ta zolītē 5. posms.
26. oktobrī Saulkrastu čempionā-
ta novusā 5. posms.
8. novembrī Saulkrastu čempio-
nāta šautriņu mešanā 8. posms.
9. novembrī Saulkrastu čempio-
nāta galda tenisā 5. posms.

Sīkāka informācija par no-
rises vietām un laikiem pa 
tālr. 26524083.

SeNioRu AkTiViTāTeS
1. novembrī plkst. 13 domes zālē 
tikšanās „Dzīles” vārda dienā 
kopā ar draugiem no Staiceles un 
Limbažiem.
4. novembrī plkst. 13 domes zālē 
pieaugušo izglītības ietvaros sirds 
veselībai veltīts pasākums. Lekto-
re Ināra Kaļiņina.

Pasākumu kalendārs

Pašvaldības policijas 
paveiktais septembrī

DAR B S
Piedāvā darbu pavāram/-ei Saulkrastu vidusskolas kafejnīcā 

(Smilšu iela 3). Tālrunis informācijai 29259499.

Nāc gleznot! 

Kļūdas labojums. 2014. gada septembra numura rakstā „Pieaudzis 
tūristu skaits” pareizi jābūt:
„Kopš 2013. gada 31. augusta, Saulkrastu tūrisma informācijas cen-
tra mājas lapu http://www.visitsaulkrasti.lv apmeklējuši 19 368 
apmeklētāji un bijuši 26 179 apmeklējumi.”

Atgādinām, ka 
Saulkrastu pašvaldības 
policijā apmeklētājus 

pieņem katru pirmdienu 
no plkst. 14 līdz 16,  

iepriekš pierakstoties pa 
tālruni 67142507.


