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Mācās arī 
mazākie
Jaunais mācību gads sācies arī 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Rūķītis”, kuru šogad apmeklē 
220 audzēkņi. 

Kopumā “Rūķītī” ir 11 grupas, un 
plānots, ka oktobrī paralēli jau 
esošajai 1,5–2 gadīgo grupiņai 
darbu sāks vēl viena šī vecuma 
mazuļu grupiņa. Ikdienā bērnus 
izglīto un par viņiem rūpējas 
55  pirmsskolas izglītības iestādes 
darbinieki. 

Šogad bērnudārza kolektīvs 
saņēma Pierīgas novadu apbal-
vojumu par augstiem sasniegu-
miem pirmsskolas metodisko 
darbu skatē. 

Interesantu un aizraujošu 
jauno mācību gadu visiem!

Jauno mācību gadu sākot
Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
kājas mazgā septembris.

Sveicam visus Saulkrastu vidus-
skolas skolēnus un viņu vecākus, 
kā arī mūsu skolotājus ar jauno 
mācību gadu! Šogad Saulkras-
tu vidusskolā mācības sāka 323 
skolēni un četri jauni skolotāji: 
Irēna Kursīte, 1. klases audzinā-
tāja, sākumskolas skolotāja; Liene 
Riekstiņa, pasaules un Latvijas 
vēstures skolotāja; Anita Pūce, in-
formātikas skolotāja; Anita Bog-
danova, vācu valodas skolotāja.

Šajā mācību gadā visas sākum-
skolas telpas ir nodrošinātas ar in-
teraktīvajām tāfelēm vai interaktī-
vajiem blokiem. Tikai pirmsskolas 
grupā no nākamā gada budžeta vēl 
plānots iegādāties interaktīvo tā-
feli. Arī pamatskolas un vidussko-
las klašu telpas ir pilnībā aprīkotas 
ar šīm modernajām tehnoloģijām. 
Skolā ir palikuši tikai divi kabineti, 
kuros priekšmetu skolotāji ir iztei-
kuši vēlēšanos strādāt ar tradicio-
nālo krīta tāfeli, papildus izman-
tojot digitālo projektoru. Līdz ar 
to Saulkrastu vidusskola ir pilnībā 
nodrošināta ar mūsdienīgu mate-
riāli tehnisko bāzi un skolotāji ir 

gatavi radošam un interesantam 
mācību darbam. 

Tā kā interaktīvās tāfeles ne-
spēj aizvietot skolēna darbu ar 
grāmatu, izveidot prasmes un ie-
maņas, kas attīstās, rakstot, lasot 
un patstāvīgi strādājot pierakstu 

burtnīcā, izveidojot un nostiprinot 
skolēna rokrakstu, skola ir paliku-
si pie darba burtnīcām atsevišķos 
mācību priekšmetos, kas cieši sais-
tītas ar mācību grāmatām, kurās ir 
nepietiekami uzdevumu, praktis-
kie vai radošie darbi. Ar Saulkrastu 

novada domes lēmumu tika veikti 
grozījumi Saulkrastu vidusskolas 
budžetā. Iegūtie līdzekļi tiks no-
virzīti darba burtnīcu un mācību 
grāmatu iegādei.

Jaunajā mācību gadā mūsu sko-
lēniem būs iespēja darboties 16 da-

žādos bezmaksas interešu izglītības 
pulciņos. Tāpēc vēlu mūsu skolē-
niem skolā ne vien labi mācīties un 
radoši darboties, bet arī aktīvi un in-
teresanti pavadīt brīvo laiku skolā!

Linda Mieze 

45. jubilejas gadā

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā 45. jubilejas 
gadā pirmoreiz skolas vēsturē 
audzēkņu skaits izaudzis 
virs 300! Līdz ar to audzēkņu 
skaita ziņā starp 144 mūzikas 
un mākslas skolām Latvijā 
VJMMS ar šo gadu ir valsts 
lielāko skolu desmitniekā. 

Patīkams, pārsteidzošs jaunums, 
kas liek arī mobilizēties, princi-
piāli izvērtēt, cik šādam audzēk-
ņu skaitam esam gatavi visās sa-
vās darbības vietās Saulkrastu un 
Carnikavas novadā.

Septembrī mācības sāk 81 jauns  
audzēknis – 50 jauni audzēkņi 
Saulkrastu novadā, 31 jauns audzēk-

nis Carnikavas novadā. Saulkrastos, 
Zvejniekciemā mūzikas program-
mās iestājušies 26 jauni audzēkņi, 
mākslas programmā – 24.

Skolā strādās 36 pedagogi, 
darbu sāk arī četri jauni skolotā-
ji, no kuriem divi ir mūsu skolas 
nesenie absolventi: Saulkrastu 
novadā ģitāras spēli pasniegs arī 
Lūcija Jurjāne, bet vokālās stun-
das un kora klasi turpmāk vadīs 
Lāsma Pommere. Divi jauni sko-
lotāji darbu sāk Carnikavas filiā-
lē: Jana Plankāja mākslas nodaļā, 
Daina Birzniece – vijoles klasē.

Mācību vide mainījusies visās 
Saulkrastu novada VJMMS dar-
bības vietās: pabeigta skolas ēkas 
Ostas ielā 15 jumta nomaiņa, Raiņa 
ielā 8 mākslas izglītības jaunāko 
klašu telpā veikts apjomīgs re-
monts ar grīdas seguma un apgais-
mojuma nomaiņu, iegādātas arī 

jaunas mēbeles. Savukārt mācību 
telpās kultūras namā “Zvejniek-
ciems” izremontētas gleznošanas/
zīmēšanas, grafikas klases, kori-
dors, uzstādīta keramikas/porcelā-
na apdedzināšanas krāsns, mēbeles 
mācību darbu un fondu glabāšanai, 
virtuvītes vajadzībām u. c.

Mūzikas programmu ap-
guvei joprojām tiks izmantotas 
arī telpas Saulkrastu novada 
domē, Saulkrastu sākumskolā un 
Saulkrastu vidusskolā.

Ceram, vēlamies un gatavoja-
mies, lai šis – skolas 45. jubilejas 
gads – izdotos aizraujošs, radošs 
un profesionāli spilgts! Novēlam 
profesionāli piepildītu un radošu 
mācību gadu arī kolēģiem Zvej-
niekciema un Saulkrastu vidus-
skolā un Saulkrastu bērnudārzā.

Ieva Lazdauska, VJMMS direktore

Sapratni un izturību visiem
Lai gan šī mācību gada pirmā 
diena pēc saulainās vasaras 
sagaidīja ar smalku lietu, tas 
netraucēja Zvejniekciema 
vidusskolas skolēnu, 
viņu vecāku un pedagogu 
atkalredzēšanās prieku. 

2013./2014. mācību gadā Zvej-
niekciema vidusskolā mācības sāk 
281 skolēns. Pirmajā klasē mācīsies 

19 skolēni, bet pirmsskolu apmek-
lēs 14 audzēkņi. Pa zinību takām 
mazos un lielos skolēnus vedīs 
31  skolas pedagogs. Skolā šajā mā-
cību gadā strādās viss atbalsta per-
sonāls: logopēde, sociālā pedagoģe, 
psiholoģe. Pamatskolas skolēniem 
ir iespējams apmeklēt pagarinātās 
dienas grupu no septiņiem rītā līdz 
stundu sākumam, bet pēcpusdienā 
tajā var uzturēties līdz sešiem vaka-

rā, arī pirmsskolas klase strādā pil-
nu darba dienu no 8.30 līdz 16. 

Zvejniekciema vidusskolas 
administrācija vēl visiem sapratni 
un mīlestību, pacietību un izturī-
bu mācību gada garumā!

Valda Tinkusa 

Vecāko klašu 
skolēni un 

pirmklasnieki 
ar skolotājām 

Irēnu Kursīti 
un Inesi Pet-
rošinu. Foto 

no Saulkrastu 
vidusskolas 

arhīva 

Skolas ēkai Ostas ielā uzklāts jauns jumta segums. Foto no VJMMS arhīva

Foto no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva
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Sakopta un radoša vide, 
kas  priecē gan lielus, gan mazus
Šajā vasarā novadā veikti 
vairāki labiekārtošanas darbi, 
kas iepriecina ne vien lielos un 
mazos saulkrastiešus, bet arī 
novada viesus. 

Saulkrastu novada dome, piedalo-
ties Meža attīstības fonda izsludi-
nātāja konkursā, vasaras sākumā 
saņēma atbalstu idejai par jaunu 
aktīva dzīvesveida veicinošu ma-
zās arhitektūras formas izveidi. 

Tā, radoši un pārdomāti iz-
mantojot koku kā būvmateriālu, 
Saulkrastos pie Baltās kāpas vasa-
ras laikā ir izveidots jauns bērnu 
rotaļu laukums. Šajā vietā, kur 
labprāt uzturas vietējie iedzīvotāji 
un pilsētas viesi, tostarp ģimenes 
ar bērniem, ir radīta sakopta un 
pievilcīga vieta. Rotaļu laukums 
ir tapis akcijā “Meža dienas 2013”.

Savukārt līdz ar labiekārto-
šanas darbu pabeigšanu biedrība 
“Saulkrastu sabiedriskā labuma 
organizācija” ir realizējusi pro-
jektu “Rotaļu laukuma izveide 
Saulkrastos”, kurā arī tika veikti 
visi darbi rotaļu laukumā Raiņa 
ielā 8. Projekts tika īstenots ar Ei-
ropas Savienības Zivsaimniecības 
fonda un Saulkrastu novada do-
mes finansiālu atbalstu. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 20 000.

Sākot ar šī gada 1. septembri, 
pagalmā starp daudzdzīvokļu 
mājām, sākumskolu un novada 

domi pieejams labiekārtots un 
sakopts atpūtas laukums. Ņe-
mot vērā, ka tepat blakus atrodas 
Saulkrastu vidusskolas sākum-
skola un Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skola, šo lauku-
mu izmanto ne tikai Saulkrastu 
iedzīvotāji, bet stundu starpbrī-
žos arī abu skolu audzēkņi. Bērnu 
atpūtas laukums ir izgaismots, 
ar glītu bruģētu celiņu tīklu, jau-

niem soliem, atkritumu urnām, 
veloturētājiem un rotaļu ierīcēm. 

Uzmanības vērts ir tas, ka fi-
nansējumu iedzīvotājiem tik ne-
pieciešamā projekta realizācijai 
piesaistījusi, kā arī pašu projektu 
realizējusi sabiedriska organizāci-
ja. Paldies par paveikto biedrībai 
“Saulkrastu sabiedriskā labuma 
organizācija” un tās vadītājai Ani-
tai Līcei!

Sāk labiekārtot Saulkrastu peldvietu
Beidzoties aktīvajai 
peldsezonai, Bīriņu ielas izejā 
uz jūru sākti labiekārtošanas 
darbi. Projekta 1. kārtā tiks 
labiekārtota pludmalei 
piegulošā teritorija starp 
Tūrisma informācijas centru, 
pludmales glābēju torni un 
novecojušo bērnu rotaļu 
laukumu L. Paegles ielas izejā 
uz jūru. 

Projekta nosaukums ir “Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana 
peldvietai “Centrs” Saulkrastos”, 
un tā ietvaros plānotie darbi tiek 
īstenoti ar Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda atbalstu, izmantojot 
LEADER programmas pieeju, kas 
paredz teritorijas attīstības stra-
tēģiju īstenošanu.

Labiekārtojuma projekta 
autors ir arhitektu birojs SIA 
“Substance” un arhitekts Arnis 
Dimiņš, bet pašus darbus veiks 
SIA “Fiberglass”. Labiekārtošanas 
pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 
10. marts. 

Teritorijas centrā atradīsies 
divi pludmales volejbola laukumi 
un nelielas, vairāklīmeņu skatu 
terases jūras, saulrietu, nelielu 
koncertu vai volejbola sacensību 
vērošanai.

Projektā tiks ierīkoti jauni 
pastaigu celiņi, atpūtas soli, at-
kritumu urnas, sauļošanās krēsli, 
uzstādītas rotaļu ierīces, āra tre-
nažieri, izveidots ielu vingrotāju 

laukums, pludmales duša, kā arī 
organizēts teritorijas apgaismo-
jums. Tāpat plānots nomainīt no-
vecojušo asfaltbetona iesegumu 
starp Tūrisma informācijas cen-
tru un pludmali uz jaunu betona 
bruģakmens iesegumu.

Plānots, ka pēc darbu pabeig-
šanas šī teritorija kļūs par iedzī-
votāju un pilsētas viesu iecienītu 
atpūtas un dažādu pasākumu no-
rises vietu dažādos gadalaikos, sa-
vukārt peldvietas labiekārtojums 
atbildīs Zilā karoga statusam un 
tajā ērti jutīsies gan ģimenes ar 
bērniem, gan pludmales volejbola 

cienītāji, gan pensionāri un vien-
kārši sauļoties gribētāji vai saul-
rietu vērotāji.

Projekta 2. kārtā plānots šo 

teritoriju savienot ar Raiņa ielu, 
veidojot ērtu pastaigu ceļu gar 
pludmali starp Raiņa un Bīriņu 
ielu.

Atpūtas vieta Baltajā kāpā.

Stundu starpbrīžos mazie skolēni ar prieku dodas uz jauno rotaļu 
laukumu. Foto no domes arhīva

Pludmales parkā atradīsies volejbola laukumi, skatu terases un citi 
labiekārtojuma elementi. Ilustrācija no domes arhīva

Mūsu stiprās 
dzimtas
Mūsu tautas vēsture un tās kul-
tūrmantojums ir mūsu tautas 
pašapziņa, tā apzināšana un sagla-
bāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. 
Tāpēc apgāds “Jumava” sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību 
izsludina konkursu “Mūsu stiprās 
dzimtas”, lai tautas vēsture, mūsu 
vecvecāku un vecāku stāsti tiktu 
saglabāti nākamajām paaudzēm.

Apgāds “Jumava” 20 darbības 
gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēs-
turisko stāstu izdevējs, tāpēc, tur-
pinot grāmatu sēriju par Latvijas 
kultūrvēsturi, apgāds aicina paš-
valdībās dzīvojošos vēsturniekus, 
literatūras zinātniekus, novadpēt-
niekus un citus aktīvus interesen-
tus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši 
un saglabājuši informāciju un ap-
rakstus par savos novados un pilsē-
tās dzīvojošiem ļaudīm, kas nāk no 
stiprām dzimtām, un pētījuši savu 
vai sev tuvākās apkaimes dzimtu 
likteņus, veidot manuskriptus, 
rakstīt stāstus un iesniegt tos kon-
kursa žūrijai izvērtēšanai.

Manuskriptu iesniegšanas 
ter miņš ir līdz 7.03.2014.

Manuskriptu vērtēšana tiks 
sākta pēc iesniegšanas termiņa 
beigām, un konkursa uzvarētāji 
paziņoti 8.05.2014. Grāmatu plā-
nots izdot 2014. gada nogalē. 

Tuvāka informācija pa tālru-
ni 67280472. Pieteikuma anketa 
un konkursa nolikums pieejams 
www.jumava.lv.
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Saulkrastu novada dome līdz 
30. septembrim aicina iesniegt 
priekšlikumus Atzinības 
rakstu piešķiršanai, iesniedzot 
rakstisku ierosinājumu 
Saulkrastu domē.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš-
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem 
vai sasniegumiem Saulkrastu 
pašvaldības labā par konkrētu 
laika posmu (iepriekšējo gadu) 
šādās nominācijās – sabiedriskais 
darbs, izglītība, kultūras, sports, 
tautsaimniecība, sociālā aprūpe, 
drošība, uzņēmējdarbība, medi-
cīna, mecenātisms, starptautiskā 
sadarbība, arhitektūra, vides aiz-
sardzība, apkalpojošā sfēra, kā arī 
par mūža ieguldījumu. Tāpat ir 
īpaša gada nominācija. Izsniedzot 
Atzinības rakstu, tā saņēmējam 
tiek izmaksāta vienreizēja naudas 
balva no vienas puses līdz divu 
minimālo mēnešalgu apmērā, 
savukārt nominācijā “Par mūža 
ieguldījumu” – trīs minimālo mē-
nešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt 
fiziskai personai, juridiskai per-
sonai, Saulkrastu novada domes 
institūcijai, pašdarbības kolektī-
vam, sporta kolektīvam. Ierosinā-
jumus izskata Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvo-
šanai citu personu, iesniedzot 
Saulkrastu novada domē rakstis-
ku ierosinājumu, ir fiziskai perso-
nai, juridiskai personai, biedrībai, 
deputātu komitejai, pašvaldības 
konsultatīvai padomei, darba 

kolektīvam, pašdarbības kolektī-
vam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvoša-
nu jānorāda:

•	 apbalvojamās	 personas	
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvieta, nodarbošanās vai 
juridiskās personas vai kolektīva 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese vai darbības vieta;

•	 vispusīgs	 to	 nopelnu	 ap-
raksts, par kuriem ierosina apbal-
vošanai;

•	 iesniedzēja	 ierosinājums	
apbalvojuma veidam;

•	 ziņas	par	iesniedzēju:	vārds,	
uzvārds, personas kods, dzīves-
vieta, nodarbošanās (juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrā-
cijas numurs un juridiskā adrese, 
kolektīviem – nosaukums un ad-
rese vai darbības vieta).

Pievērsiet uzmanību!
Fiziskas personas ierosinā-

jumam par personas apbalvoša-
nu jāpievieno vismaz piecu citu 
personu atsauksmes (atsevišķas, 
nevis parakstītas vienā dokumen-
tā) par apbalvošanai ierosināto 
personu.

Pārējiem ierosinājumiem, kas 
nav fiziskas personas iesniegti, 
jāpievieno protokola izraksts no 
sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt 
apbalvojumam.

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu īpašumā 
“Timmāji” un “Artas” Zvejniekciemā
Pamatojoties uz Saulkrastu no-
vada domes 2013. gada 28. au-
gustā lēmumu (sēdes protokols 
nr. 10 § 24) ir sākta detālplāno-
juma izstrāde zemes gabaliem 
“Timmāji”, kadastra nr. 8033 001 
0399, un “Artas”, kadastra nr. 
8033 001 0405, Zvejniekciemā. 
Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldī-
bas teritorijas plānojumu teri-
torijai, kurā tiks izstrādāts de-
tālplānojums, plānotā (atļautā) 

izmantošana noteikta vasarnīcu 
apbūve (DzV-1).

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās do-
mes darba laikā no 2013. gada 
16. septembra līdz 14. oktobrim. 
Detālplānojuma izstrādes vadītā-
ja – Saulkrastu būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Bezdarbniekus aicina uz informatīvo dienu
Saulkrastu sociālais dienests, tuvojoties sezonas darbu 

 noslēgumam, aicina personas, kuras ir zaudējušas darbu, 
 ilgstošos bezdarbniekus (ilgāk par vienu gadu) un jauniešus, kuri 

nav atraduši darbu, uz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Informatīvo dienu
3. oktobrī plkst. 10

Saulkrastu novada domes zālē 
Speciālisti informēs par NVA rīkotajiem pasākumiem, 

 vakancēm, bezdarbnieku tiesībām, pienākumiem, atbildēs uz 
apmeklētājiem interesējošiem jautājumiem.

Notiks VSAA speciālistu konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 

apmeklētājus 19. septembrī no plkst. 10–12 
Saulkrastu novada domē 108. kabinetā.

Anita Bogdanova, sociālā dienesta vadītāja

Tūrisma informācijas 
centra aizvadītā sezona
Apkopojot Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras 
vienotās e-statistikas datus, 
redzams, ka līdz šī gada 
31. augustam Saulkrastu 
tūrisma informācijas centra 
(TIC) sabiedriskās ēkas 
pakalpojumus izmantojuši 
5740 cilvēki. 2012. gadā līdz 
31. augustam TIC apmeklēja 
3929 cilvēki. 

Kopumā sabiedriskās ēkas pakalpo-
jumus līdz 31. augustam izmantoju-
ši 13 942 cilvēki (2012.gadā – 10 679).

Pēc apmeklējuma, pirmajā 
vietā ierindojas pašmāju tūristi – 
(3347 cilv., 2012. gadā – 1813), otra-
jā – Krievijas (835 cilv., 2012. gadā – 
783), trešajā – Lietuvas (430 cilv., 
2012. gadā – 407), ceturtajā – Vā-
cijas (224 cilv., 2012.gadā – 240), 
piektajā Igaunijas (199 cilv., 2012. 
gadā – 168) un sestajā – tūristi no 
Somijas (99 cilv., 2012. gadā – 57) 
apsteidzot Zviedriju, lai arī šogad 
bija novērojums neliels zviedru 
tūristu skaita pieaugums (73 cilv., 
2012. gadā – 62 cilv.). 

Pieprasītākā informācijas te-
matika – bezmaksas kartes un 
brošūras, informācija par apskates 
objektiem, informācija par pasā-
kumiem, par naktsmītnēm, par 
ēdināšanu un aktīvo atpūtu. Kā arī 
informācija par sabiedrisko trans-
portu un interneta pieejas vietām 
un suvenīru iegāde. Šogad ievēro-
jami pieaudzis pieprasījums pēc 
Saulkrastu novada (2012. gadā  – 
3513, 2013. gadā – 5185) un Vidze-
mes reģiona (2012. gadā – 1792, 
2013. gadā – 2429) informācijas. 

Dubultojies pieprasījumu skaits 
pēc informācijas par Zemgales un 
Latgales reģioniem. Īpaša interese 
izrādīta pēc informācijas par at-
pūtu ģimenēm ar bērniem, riteņ-
braucēju maršrutiem un Vidze-
mes piekrasti. Krietni palielinājies 
Wi-Fi lietotāju skaits. 

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs sociālajos tīklos 2013.
gadā (līdz 31. augustam):

•	 http://www.draugiem.lv/
saulkrastic – 522 (2012. gadā – 297) 
sekotāji;

•	 http://www.facebook.com/
saulkrasti – 1078 (2012. gadā – 375) 
sekotāji;

•	 http://www.twitter.com/

saulkrastic – 1526 (2012. gadā – 
1020) sekotāji;

•	 h t t p : / / i n s t a g r a m . c o m /
saulkrastic# – 98 sekotāji (izvei-
dots 2013. gada 19. aprīlī).

Kopš jūnija darbu sākusi 
Saulkrastu TIC lapa http://www.
visitsaulkrasti.lv.

Informējam, ka no 2013. 
gada 1. septembra līdz 2014. gada 
31.  maijam Saulkrastu TIC gaida 
apmeklētājus katru darba dienu 
no plkst. 9 līdz 17, sestdienās un 
svētdienās no 10 līdz16!

Gita Memmēna, 
Saulkrastu tūrisma informācijas 

centra vadītāja

Velobrauciens Vidzemē noslēdzies
Kā jau iepriekš informējām, sākot 
ar šī gada maija beigām, notika 
Vidzemes Tūrisma asociācijas or-
ganizētais velomaratons “Central 
Baltic Cycling Vidzeme”. Augusta 
sākumā šī velomaratona ietvaros 
tika aizvadīts pēdējais no vasaras 
velobrauciena posmiem. Vēla-
mies pateikties visiem dalībnie-
kiem, kas piedalījās šīs vasaras 
piedzīvojumā – velobraucienos 
pa Vidzemi. Paldies par jūsu iz-
turību, smaidiem un prieku! Ce-
ram, ka šīs dienas jums ir devušas 

nebijušu pieredzi un atklājušas 
kaut ko jaunu un vēl neredzētu 
Vidzemē!

Velomaratons “Central Baltic 
Cycling Vidzeme” tā dalībniekus 
četros posmos iepazīstināja ar 
Vidzemes burvīgo piekrasti pos-
mā no Rīgas līdz Salacgrīvai, ro-
mantisko piļu maršrutu posmā 
no Saulkrastiem līdz Limbažiem 
un gleznainās Ogres un Latvijas 
likteņupes Daugavas loku noslē-
pumiem. Katrā braucienā tika ie-
pazīta daba un kultūru, baudītas 

brīnišķīgas ainavas un apmeklēti 
interesantākie Vidzemes tūrisma 
un kultūrvēsturiskie apskates 
 objekti.

Maratonā piedalījās aptuveni 
200 interesentu, lielākajiem en-
tuziastiem piedaloties visos pos-
mos nepilnu 250 km kopgarumā. 
Dalībniekus uzmundrināja arī TV 
žurnālisti un atsevišķu posmu pa-
vadoņi – Uģis Joksts un Armands 
Tripāns.

Vidzemes Tūrisma asociācija

Saulkrasti bija vairāku velobrauciena posmu starta vieta. Braucienu dalībnieki – Vidzemes tūrisma asociācijas 
vadītājs Raitis Sijāts, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis un žurnālists Uģis Joksts.

Iesniedz priekšlikumus 
Atzinības rakstu 
piešķiršanai

Foto: Gita Memmēna
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Jaunumi pūtēju 
orķestrī “Neibāde”
Saulkrastu pūtēju orķestra “Nei-
bāde” dalībnieki diriģenta Ingus 
Leontjeva vadībā cītīgi strādā, lai 
realizētu orķestra ieceres. Līdz 
šim darba tempu un kvalitāti ie-
robežoja mūzikas instrumentu 
nepietiekamība – mēģinājumos 
vairāki orķestra dalībnieki bija 
spiesti izmantot vienu mūzikas 
instrumentu, apgūt skaņdarbus 
“uz maiņām”.

Lai pilnvērtīgi darbotos, pū-
tēju orķestrim bija nepieciešami 
vairāki mūzikas instrumenti. 
Tādēļ Saulkrastu novada pašval-
dības aģentūra “Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA*) pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” 5. projektu ie-
sniegšanas kārtas ietvaros šī gada 

18. aprīlī Rīgas rajona Lauku attīs-
tības biedrībai iesniedza projektu 
“Saulkrastu pūtēju orķestra “Nei-
bāde” revitalizācija”.

Projektā bija plānots realizēt 
šādus pasākumus:

•	 iegādāties	 šādus	 mūzikas	
instrumentus: tuba (Bb), eifonijs, 
flauta (2 gab.), alta saksofons (3 
gab.), soprāna saksofons, tenora 
saksofons, trompete (Bd), bungu 
komplekts, basa bunga;

•	 nodrošināt	 projekta	 mērķ-
auditorijai apstākļus pūšamo un 
sitamo mūzikas instrumentu spē-
les pilnveidošanai;

•	radīt	 iespējas	projekta	mēr-
ķa grupai uzstāties plašākas sa-
biedrības priekšā.

Projekts tika apstiprināts, un 
tā ietvaros Saulkrastu pūtēju or-
ķestrim “Neibāde” par ELFLA fi-
nansējumu, un pašvaldības finan-

siālo līdzdalību iegādāti iepriekš 
minētie mūzikas instrumenti.

Saulkrastu novada pašvaldī-
bas aģentūra “Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” Saulkrastu 
pūtēju orķestrim “Neibāde” no-
drošina jauniešus izprotošu un 
aizraut spējīgu orķestra vadītāju, 
vadītāja darba apmaksu, nodarbī-
bu telpas un nošu pultis. Nākotnē 
tiek plānots sagatavot šim orķes-
tra sastāvam īpašus skaņdarbu 
aranžējumus un radīt iespēju or-
ķestrim koncertēt gan Saulkras-
tos, gan izbraukumu koncertos.

Saulkrastu pūtēju orķestris 
“Neibāde” aicina savās rindās 
jaunus dalībniekus!

Tuvāka informācija pa tālru-
ni 26757224.

* http://ec.europa.eu/agricultu-
re/rurdev/index_lv.htm

Izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Vēlēšanu komisijā
Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz domes 
21.08.2013. ārkārtas sēdes lēmumu, nolēma izvei-
dot Vēlēšanu komisiju desmit locekļu sastāvā un 
izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Saulkrastu 
novada Vēlēšanu komisijā
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikša-
nas termiņš – līdz 2013. gada 18. septembrim 
(ieskaitot).
Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi darbam 
Vēlēšanu komisijā: 
1) reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām 
(pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma);
2) ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta 
katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves 
vietas adresi);
3) katram Saulkrastu novada domes deputātam.
Kandidātam jāatbilst šādām prasībām:
1) Latvijas Republikas pilsonis;
2) prot latviešu valodu;
3) iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība.
Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt:
1) Saeimas deputāts;
2) Saulkrastu novada domes deputāts.
Pieteikumu veidlapas var saņemt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, 
201. kab. domes darba laikā vai interneta vietnē www.saulkrasti.lv. Tuvāka 
informācija par tālr. 67142521.
Pieteikumu iesniegšana Saulkrastu novada domē Raiņa iela 8, 201. kab. 
(pieteikums iesniedzams personīgi).

Zvejniekciema 
vidusskolas eko ziņas
Zvejniekciema vidusskolas 
eko padomes aktīvisti vasarā 
piedalījās vairākos pasākumos, 
kas saistīti ar apkārtējās vides 
aizsardzību. Viens no tiem – 
akcija “Jūras šļakstiņš”, kas 
pievērsa sabiedrības uzmanību 
ekoloģiskajām problēmām, 
saistītām ar Baltijas jūru. 

Baltijas jūra – mūsu kopīgā bagā-
tība. Mēs, piekrastes iedzīvotāji, 
esam ar to saistīti. Tādēļ Saulkras-
tu novada svētku dienā, 13. jūlijā, 
4. klases audzinātāja skolotāja 
Valda Krasovska ar savu audzi-
nāmo klasi piedalījās Vides izglī-
tības fonda rīkotajā akcijā “Jūras 
šļakstiņš”. Akcijas mērķis bija 
pievērst uzmanību Baltijas jūras 
aizsardzības problēmām, jo mēs 
esam pieraduši pie visa, ko varam 
no jūras ņemt, ka sākam uzskatīt 
to par pašsaprotamu. Tik ļoti, ka 
pat neaizdomājamies par to, ka 
mūsu attieksme un rīcība ne vien-
mēr ir jūrai draudzīga, tādēļ “Jūras 
šļakstiņa” dalībnieki varēja pie-
dalīties “Zaļajās nodarbībās” un 
veikt jūru piesārņojošo atkritumu 
monitoringu. Šīs aktivitātes ļāva 
skolēniem padomāt par ar Balti-
jas jūras aizsardzību saistītajām 
problēmām un to risinājumiem. 

Turpinot šo tēmu, jāmin, ka 
Zvejniekciema vidusskolas skolē-
ni projekta “Marlin” ietvaros otro 
gadu piedalās zaļajā ekspedīcijā 
gar Latvijas jūras piekrasti. Divu 
dienu laikā (7.–8. augustā) Dina 
Eglīte, Daina Ekmane, Armands 
Grūbe un skolotāja Svetlana Gru-
be kājām mēroja 40 kilometru 
garo ceļu no Sarkanajām klintīm 
līdz Ainažiem. Dažiem tas šķitīs 
varoņdarbs. Dažiem tikai pār-
gājiens. Mēs domājam, ka tas ir 
labākais veids, kā iemīlēt un no-
vērtēt mūsu jūru un piekrasti. Jo 

nevar iemīlēt un patiesi rūpēties 
par to, ko nepazīst.

Jāatgādina, ka projekts “Mar-
lin” veidots ar mērķi rast risināju-
mus jūras piesārņojošo atkritumu 
problēmām. Pēc 2013. gadā atkri-
tumu monitoringos iegūtajiem 
datiem, Zvejniekciema piekrastē 
uz 100 metriem ir atrastas vairāk 
nekā 200 atkritumu vienību, tā-
dēļ nākas secināt, ka diemžēl pie-
kraste šogad ir stipri piesārņota. 
Jāpadomā, kā šo situāciju uzlabot 
nākamajā gadā. 

Lai smeltos idejas, gūtu zinā-
šanas un iedvesmu turpmākajām 
darbam, 17. augustā Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēni Annija 
Dzērve, Dina Eglīte, Daina Ekma-
ne, Rebeka Kalniņa un skolotāja 
Svetlana Grube piedalījās Vides 
izglītības fonda rīkotajā Eko skolu 
vasaras forumā. 

Eko skolu foruma temats bija 
ilgtspējīgs patēriņš un dzīves-
veids. Lekcijas un radošās darb-
nīcas skolotājiem un skolēniem 
vadīja profesionāli vides izglītības 
pārstāvji. Foruma laikā notika ga-
tavošanās Eko skolu rīcības die-
nai. Jauniešiem bija iespēja radīt 
jaunas lietas no nevajadzīgiem 
materiāliem.

Eko skolu forums sniedza ie-
spēju iepazīt citam citu, apmai-
nīties pieredzē, gūt jaunas zinā-
šanas un galvenais – rast papildu 
motivāciju, iedvesmu arī turp-
māk dzīvot videi draudzīgi gan 
savā ekoskolā, gan ikdienā. 

Liela nozīme forumā tika pie-
šķirta arī labai atpūtai un aktivi-
tātēm dabā: bija sporta trases, rīta 
rosme, aktivitātes pie jūras un 
noslēgumā – muzikāls pasākums.

Svetlana Grube,  
Zvejniekciema vidusskolas  

Vides pulciņa vadītāja

Par pašvaldības policijas paveikto augustā
Augustā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 90 
izsaukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturēja 21 personu, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā 16 perso-
nas, par sīko huligānismu četras 
personas.

Saulkrastu novada pašvaldī-

bas policijā 23 gadījumos ir sāktas 
lietvedības administratīvā pārkā-
puma lietās, no kurām vienā ga-
dījumā par ceļa piegružošanu, 21 
gadījumā par līgumu neslēgšanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, 
vienā gadījumā par meža piegru-
žošanu.

Sastādīti 15 administratīvā 

pārkāpuma protokoli par līgumu 
neslēgšanu ar atkritumu apsaim-
niekotāju un trīs administratīvā 
pārkāpuma protokoli par teri-
torijas un piegulošās teritorijas 
 nesakopšanu.

Guntis Vinteris, Saulkrastu novada 
pašvaldības policijas priekšnieka p.i.

Paziņojums par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes sākšanu

Saulkrastu novada pašvaldī-
ba paziņo, ka Saulkrastu novada 
dome 28.08.2013. pieņēmusi lē-
mumu nr. 10 § 26 “Par Saulkras-
tu novada teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam grozījumu iz-
strādes uzsākšanu”. Par teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes 
vadītāju apstiprināts Saulkras-
tu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis.

 
Teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes darba 
uzdevums
1. Izvērtēt Saulkrastu novada te-
ritorijas plānojuma 2012.–2024. 
gadam atbilstību “Saulkrastu 
novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai 25. gadu perspektīvā”, 
pārskatot teritorijas plānojumā 
noteiktās Saulkrastu pilsētas ad-
ministratīvās robežas.

2. Izvērtēt Saulkrastu novada 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumu atbilstību Mi-
nistru kabineta noteikumiem nr. 
240 “Vispārīgie teritorijas plāno-
šanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, Ministru kabineta 
noteikumiem nr. 112 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” un citiem spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, 
un pilnveidot tos.

3. Izvērtēt Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.–2024. 
gadam grafiskās daļas atbilstību 
Ministru kabineta noteikumiem 
nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un sakārtot 
to atbilstoši minēto noteikumu 
prasībām.

4. Izvērtēt Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.–2024. 
gadam grafiskajā un teksta daļā 
noteiktās aizsargjoslas atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma prasībām, 
nepieciešamības gadījumā veicot 
grozījumus. 

Informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām, kā arī cita 
veida informācija par teritorijas 
plānojuma izstrādes gaitu tiks ie-
vietota Saulkrastu novada inter-
neta portālā www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes Ziņas”.

SKS slēgs kasi
Informējam, ka ar šī gada 

1. oktobri tiks slēgta SIA 
“Saulkrastu komunālser-

viss” (SKS) kase. Turpmāk 
visus skaidras naudas no-

rēķinus varēs veikt bankās. 
Vienlaikus atgādinām, ka 

norēķini, kas paredzēti SKS 
pakalpojumu apmaksai AS 
“SMP Bank”, ir bezmaksas.

Saulkrastu novada iedzīvotāju ievērībai!
No 2013. gada 1. septembra
“Swedbank” Klientu informācijas centrs
Saulkrastu bibliotēkas telpās apkalpos klientus
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā
no plkst. 14 līdz 15.
Klientu apkalpošanas centra darba laikā jums ir iespēja: 
• atvērt kontu “Swedbank”; 
• pasūtīt un saņemt norēķinu karti;
• saņemt konsultācijas par ikdienas norēķiniem un internetbankas lietošanu, kā arī 
par visiem citiem bankas produktiem un pakalpojumiem.
Vairāk informācijas pa tālruni 67445411 vai 26341987 darba dienās no plkst. 9 līdz 17.
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Saulkrastu vidusskolas 
absolventu sasniegumi

Šovasar mirdzošus sapņu 
un cerību gliemežvākus 
plaukstās nesa 21 Saulkrastu 
vidusskolas 12. klases 
absolvents. Mēs priecājamies 
par viņu panākumiem un 
sasniegumiem.

Beidzot vidusskolu, bija jākārto 
trīs valsts obligātie centralizētie 
eksāmeni: latviešu valodā un li-
teratūrā, svešvalodā (angļu valodā 
vai krievu valodā) un matemātikā, 
kā arī viens valsts pārbaudījums 
pēc brīvas izvēles. Kopā centrali-
zēti vērtēti 69 Saulkrastu vidus-
skolas absolventu darbi. Labi un 
augsti sasniegumi centralizētajos 
eksāmenos ir 34,8 % izglītojamo. 
Zemi sasniegumi nav nevienam 
dienas skolas absolventam.

No 18 dienas skolas absolven-
tiem 13 jaunieši, tas ir, 72 %, nolē-
muši mācīties tālāk un iestājušies 
augstākajās mācību iestādēs un 
vidusskolās (tās nav koledžas!). 
Latvijas Universitātē mācības sāks 

trīs jaunieši, Ekonomikas fakultā-
tes e-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas programmā, Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu fakultātes ģeo-
loģijas programmā, Humanitāro 
zinātņu fakultātes moderno va-
lodu un biznesa studiju program-
mā divi jaunieši, Rīgas Tehniskajā 
universitātē Elektronikas un te-
lekomunikāciju fakultātes tele-
komunikāciju programmā, Mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes ķīmijas tehnoloģijas 
specialitātē trīs jaunieši, Stradiņa 
Universitātē Medicīnas fakultātes 
medicīnas nodaļā, Komunikāciju 
fakultātes Multimēdiju komuni-
kāciju specialitātē un psiholoģijas 
specialitātē divi jaunieši, Biznesa 
augstskolā “Turība” Sabiedrisko 
attiecību fakultātes Multimēdiju 
specialitātē, Starptautisko komu-
nikāciju vadības fakultātes starp-
tautisko komunikāciju vadības 
specialitātē viens jaunietis, Jūras 
akadēmijas Ostu un kuģošanas 
vadības nodaļā viens jaunietis, 

Rīgas PRV ēdināšanas pakalpoju-
mu speciālists uz kuģiem un Rīgas 
amatniecības vidusskolas interje-
ra dizaina specialitātē viens jau-
nietis. Pieci absolventi nolēmuši 
strādāt.

Beidzot 9. klasi, bija jākārto 
četri eksāmeni: latviešu valodā, 
matemātikā, svešvalodā (angļu 
valodā vai krievu valodā) un Lat-

vijas un pasaules vēsturē. Eksā-
menos skolēni ieguva vērtējumus 
atbilstoši spējām un ieguldītajam 
darbam. Rezultāti bija labi. 

Eksāmenu vērtējumi liecina 
par labu skolēnu un skolotāju 
ikdienas mācību darbu un sadar-
bību.

Antra Tilnere

Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem!
Kad tiks izdots “Saulkrastu 
Domes Ziņu” kārtējais 
numurs, jaunais mācību 
gads būs sācies visās 
Latvijas skolās, arī 
Zvejniekciema vidusskolā, 
kurā pirms jaunā darba 
cēliena tika izvērtēti 
aizvadītā 2012./2013. mācību 
gada skolēnu sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos. 
Varam būt gandarīti, 
jo skolēnu sasniegumi 
kopvērtējumā ir ļoti labi, 
kas liecina par pedagogu 
augsto profesionalitāti un 
prasmi motivēt skolēnus 
sasniegt savām spējām 
un ieguldītajam darbam 
atbilstošus rezultātus. 

Visi 12. klases skolēni, beidzot 
vidusskolu, kārtoja trīs obligā-
tos centralizētos eksāmenus – 
matemātikā, angļu un latviešu 
valodā –, kā arī vēl divus izvēles 
eksāmenus. Latviešu valodas 
eksāmenā vidējais vērtējums 
ir 0,71, kas ir vislabākais starp 
Pierīgas skolām (valstī vidējais 
vērtējums – 0,56), matemātikā 
vidējais vērtējums – 0,46, 3. vie-
ta Pierīgā (valstī vidējais vērtē-
jums – 0,37), angļu valodā vidē-
jais vērtējums – 0,55, kas ir tāds 
pats kā valstī. Pagājušā mācību 
gada absolventi izvēlējās kārtot 
centralizētos eksāmenus krievu 
valodā, fizikā un vēsturē. Vēstu-
rē mūsu skolēnu sekmju vidējais 
vērtējums – 0,65, 3. vieta Pierīgā 

(valstī vidējais vērtējums – 0,37), 
savukārt fizikā un krievu valodā 
vidējais vērtējums attiecīgi – 0,57 
un 0,44, kas ir nedaudz mazāks 
kā valstī.

9. klašu skolēni kārtoja valsts 
pārbaudījumus (eksāmenus) Lat-
vijas un pasaules vēsturē, mate-
mātikā, latviešu un angļu valodā. 
Angļu valodā vidējā atzīme – 7,4, 
4. vieta Pierīgā; vidējā atzīme lat-
viešu valodā – 6,69, starp Pierī-
gas skolām 4. vieta, matemātikā 
vidējā atzīme – 6,52, Latvijas un 
pasaules vēsturē vidējā atzīme – 
7,3, matemātikā un vēsturē starp 
Pierīgas skolām esam 3. vietā. 

6. klases skolēni aizvadītajā 
mācību gadā kārtoja valsts ie-
skaites latviešu valodā, matemā-

tikā un dabaszinībās, visaugstā-
ko rezultātu un 1. vietu Pierīgā 
iegūstot tieši šajā mācību priekš-
metā, vidējā atzīme matemātikā 
un latviešu valodā – attiecīgi 7,6 
un 6,1, kas ir augstāks un vie-
nāds sniegums salīdzinājumā 
ar Pierīgas novadu skolu vidējo 
vērtējumu. 

3. klases skolēni kārtoja ie-
skaiti ar kombinētu mācību satu-
ru, iegūstot vidējo atzīmi 7,65, kas 
ir augstāks rezultāts nekā Pierīgas 
skolu vidējais.

Ar Zvejniekciema vidusskolas 
skolēnu mācību sasniegumiem 
valsts pārbaudes darbos detali-
zētāk iespējams iepazīties skolas 
mājaslapā www.zvs.lv.

Jāatzīmē, ka Zvejniekciema 

vidusskolā skolēniem ir daudz 
dažādu iespēju iesaistīties ārpus-
stundu nodarbībās un pilnveidot 
savus talantus, izvēloties darbo-
ties interešu izglītības pulciņos, 
kuri saturiski ir ļoti daudzveidī-
gi. Ne velti starp Pierīgas skolām 
interešu izglītībā esam 4. vietā, 
kas, nenoliedzami, ir augsts re-
zultāts.

Zvejniekciema vidusskolas 
administrācija saka paldies skolē-
niem, viņu vecākiem un pedago-
giem par godprātīgo un pašaizlie-
dzīgo darbu. 

Ceram, ka jaunais mācību 
gads nesīs tikai pozitīvas pārmai-
ņas pedagoģiskajā procesā.

Valda Tinkusa

2012./2013. 
mācību gada 

12.a klases 
pēdējais 

zvans. 
Foto 

Linda Mieze

Balso par 
labāko 
sociālo 
darbinieku
Vēl līdz 1. oktobrim turpinās 
Labklājības ministrijas 
izsludinātais konkurss 
“Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā”. Konkursa 
mērķis ir apzināt sociālos 
darbiniekus Latvijā, kuri 
aktīvi un godprātīgi darbojas 
sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu 
iedzīvotājiem dažādu sociālo 
problēmu risināšanā un 
novēršanā, popularizēt sociālā 
darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendentu var izvirzīt iedzī-
votāji, darba devēji, nevalstiskās 
organizācijas un citas fiziskas vai 
juridiskas personas.

Lai pretendētu uz titulu “La-
bākais sociālais darbinieks Lat-
vijā”, jābūt Latvijā strādājošam 
sociālajam darbiniekam, kuram 
ir ne mazāk kā trīs gadu sociālā 
darba pieredze.

Konkursā vērtēs pretendenta 
ieguldījumu sociālā darba prak-
ses attīstībā, starpprofesionālo 
un starpinstitucionālo sadarbību, 
sociālā darba praksē pielietotās 
inovatīvās sociālā darba metodes 
un ieguldījumu sociālā darba pro-
fesijas attīstībā.

Iesniegtās anketas vērtēs un 
uzvarētājus noteiks LM, Sociālo 
darbinieku biedrības, Latvijas Paš-
valdību sociālo dienestu vadītāju 
apvienības un Latvijas Profesio-
nālo sociālā darba speciālistu aso-
ciācijas izveidota žūrija. Žūrija an-
ketas izskatīs un lēmumu pieņems 
līdz 2013. gada 1. novembrim.

Pieteikuma anketas par no-
minēto pretendentu var iesniegt 
Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331, vai 
sūtot elektroniski uz e-pastu 
lm@lm.gov.lv.

Konkursu LM īsteno sadarbī-
bā ar Sociālo darbinieku biedrību, 
Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Lat-
vijas Profesionālo sociālā darba 
speciālistu asociāciju.

Marika Kupče
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Sporta halle, kas iedvesmo
Pēc rimtiem vasaras 
mēnešiem Saulkrastu 
Sporta centrā atklāta jaunā 
sporta sezona. Pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 
direktora vietniece sporta 
jautājumos Signe Sinkeviča 
atklāj – šis gads solās būt 
sportiskiem jaunumiem un 
iespējām bagāts.

“Sportot ir stilīgi. Jaunieši pat ar 
pīpēšanu aiz stūra nelepojas tik 
ļoti kā ar sasniegumiem sportā,” 
ar smaidu par Saulkrastu jauniešu 
sportisko garu stāsta S.  Sinkeviča 
un atklāj, ka šī sezona Sporta cen-
trā solās būt aktīvāka un piepildī-
tāka nekā pērn. Lai gan septembris 
jau uzņēmis apgriezienus, šis ir 
īstais laiks, lai katrs skolēns un jau-
nietis vēl pagūtu atrast sev tīkamā-
ko sporta veidu. Turklāt Saulkrasti 
var lepoties ar iespējām, kādas ci-
tos novados vēl ir tikai nākotnes 
plānos, – Sporta centrā jauniešiem 
ir iespējas sportot bez maksas. 

Novadi apvienos spēkus
Lielākais Saulkrastu sporta centra 
lepnums ir basketbols. Sadarbībā 
ar Saulkrastu vidusskolu šis ir vie-
nīgais sporta veids, kurā izveido-
ta piramīda jeb pārstāvētas visas 
vecuma grupas no pašiem mazā-
kajiem skolēniem līdz 12.  klases 
audzēkņiem un pieaugušajiem, 
kas spēlē LBL 3 meistarklasē. “Ļoti 
priecē, ka spēlētāju aizvien vairāk ir 
tieši no Saulkrastiem. Pašlaik tikai 
kādi trīs spēlētāji ir no citiem no-
vadiem,” lepna ir S. Sinkeviča. Taču 
neslēpj, ka vienmēr šāda situācija 
nav bijusi. “Kad sākām veidot ko-
mandas, bija gluži pretēji  – spēlē-
ja tikai pāris saulkrastiešu. Taču 
tagad arī tribīnes vairāk piepilda 
savējie.” Pašlaik centrā darbojas 
divi basketbola treneri: Kristaps 
Odziņš, kas basketbola iemaņas 
māca 1. līdz 7. klases skolēniem, un 
Jānis Laksa, kurš trenē skolēnus no 
8. līdz 12. klasei, kā arī pieaugušo 
komandu. Savukārt jaunumi šogad 
sagaida trenera Ģirta Lūša florbola 
spēlētājus. Plānotas ne vien vairāk 
spēles un jaunas formas, bet arī 
sadarbība ar Carnikavas un Ādažu 
novadiem. “Pašlaik esam panākuši 
mutisku vienošanos ar sporta orga-
nizatoriem, ka apvienosim spēkus 
vienā kopīgā komandā  – “SAC”.” 
Pašlaik sadarbība veidojas auglīgi 
un pieteikušies jau pirmie sponsori 
nujas.lv. Ideja par novadu sadarbību 
radusies, jo Saulkrastos pietrūkst 
vecākās grupas florbola spēlētāju. 
“Mazā spēlētāju skaita dēļ šeit ne-
varējām izveidot komandu, tāpēc 
mūsu labākie spēlētāji dodas spē-
lēt uz Carnikavu. Taču divas ko-
mandas veidot nebūtu vērts.” Plā-
nots, ka spēlētāji pārstāvēs piecas 
vecuma grupas un tiks noslēgts 
līgums, ka novadu apvienotās 
komandas kopīgi piedalīsies arī 
Latvijas čempionātos. 

Ar kompasu uz Portugāli
Mākslinieciski sportiskā garā arī 
šogad jauniešiem vecuma grupā 
no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. 

klasei būs iespēja apmeklēt tre-
neres Ivettas Tamanes mūsdienu 
deju grupas. S. Sinkeviča stāsta, ka 
šogad aicinātas arī meitenes, kas 
vēlas pievienoties karsēju koman-
dai un apgūt visas nepieciešamās 
karsējas prasmes, par kurām ik-
viens varēs pārliecināties pieaugu-
šo basketbola spēļu starplaikos.

Tiem, kas aizvien iecienīju-
ši garas pastaigas darbā un vēlas 
pilnveidot navigācijas iemaņas, 
arī šogad ir iespēja apmeklēt 
novadnieces treneres Dzintras 
Rēķes vadītos orientēšanās tre-
niņus. S.  Sinkeviča uzsver, ka 
novada orientieristi ar labiem 
panākumiem piedalījušies dau-
dzās sacensībās Latvijā, taču pavi-
sam drīz divi Dz. Rēķes audzēkņi 
Latvijas godu dosies pārstāvēt 
uz saulaino Portugāli Eiropas 
jauniešu čempionātā. Pašlaik 
orientēšanās iemaņas sporta 
centrā var apgūt 5. līdz 12. klases 
audzēkņi. Taču 1.  līdz 4. klases 
skolēni orientēšanās pulciņu var 
apmeklēt Saulkrastu vidusskolā. 
Treneres vadībā, pēc vecāku lū-
guma, jau trešo gadu pirmssko-
las vecuma bērniem būs iespēja 
darboties lielajā sporta zālē, kur 
Dz. Rēķes uzraudzībā būs iespēja 
spēlēt sporta spēles un izmēģināt 
sporta inventāru, rodot pirmos 
priekšstatus par sportu.

Neuzvaramais sporta 
karalis – futbols
S. Sinkeviča neslēpj, ka novada 
iedzīvotāju skaits nereti ierobežo 
iespējas nokomplektēt komandu, 
tāpēc lieliska iespēja ir pierādīt 
sevi individuālajos sporta veidos. 
Aizvien uzņemšana notiek džudo, 
kur treneris Leonīds Kuzņecovs 
gaida bērnus vecumā no sešiem 
līdz deviņiem gadiem. “Treneris 
ir pieredzējis speciālists, un viņa 
vadībā jaunie sportisti guvuši la-

bus panākumus dažāda mēroga 
sacensībās,” stāsta S. Sinkeviča un 
piebilst, ka džudo mači tiek rīkoti 
arī tepat Saulkrastos.

Nozīmīgu darbu ar bērniem 
veic kamaniņu sporta trenere 
Aiva Aparjode. Viņas un jauno 
sportistu veiksmīgā sadarbība vai-
nagojas ar lieliskiem panākumiem, 
iegūstot godalgotas vietas ne vien 
valsts mēroga sacensībās, bet arī 
ārpus Latvijas robežām. “Lai arī ka-
maniņu braukšana ir ziemas spor-
ta veids un ledus treniņi notiek 
Siguldā, tomēr daudz laika tiek pa-
vadīts, trenējoties arī Saulkrastos”, 
atzīmē sporta dzīves vadītāja.

Lai gan liela daļa sporta veidu 
ir bezmaksas, sporta centrā no-
tiek nodarbības, kurās dalībnie-
kiem jāmaksā arī mēneša dalības 
maksa. Tomēr S.  Sinkeviča teic, 
ka pagaidām tas nav bijis šķērslis 
jauniešiem piedalīties treniņos 
un viens no piemēriem ir trene-
ra, kluba vadītāja Jāņa Engela va-
dītais sporta klubs “Super Nova”, 
kurā sešus līdz desmit gadus veci 
bērni var apgūt pasaulē populā-
rāko sporta veidu futbolu. “Super 
Nova” sevi pierādījis kā viens no 
spēcīgākajiem jauniešu sporta 
klubiem Latvijā, kurš atvēris fili-
āli arī Saulkrastos. Tāpat jau no 
pašas mazotnes, piecu gadu vecu-
ma, trenēties karatē aicina trene-
ris Kaspars Riekstiņš, kurš sporta 
pasaulē pazīstams kā Latvijas 
karatē asociācijas viceprezidents, 
kura audzēkņi sekmīgi pieda-
lās kā pašmāju, tā starptautiskos 
karatē turnīros. Tāpat maksas 

nodarbību grupā ietilpst arī no-
darbības deju grupā “Desperado” 
treneres Ingas Burkovas vadībā.

Saulkrastos šautriņas met 
arī taizemieši
Nozīmīgu lomu Saulkrastu sporta 
dzīvē aizvien nav zaudējis arī volej-
bols. Taču kā skaidro S. Sinkeviča – 
aizvien šīs spēles aktīvākie treniņi 
notiek tieši Zvejniekciema vidus-
skolas sporta zālē. “Tas ir atsevišķs 
stāsts,” smaidot piebilst S.  Sin-
keviča. “Par to, kā nenogurstoši 
Saulkrastu volejbola tradīcijas 
stiprina trenere Dzidra Dulpiņa, 
varētu sarakstīt pat grāmatu.” Vēl 
kolhoza laikā, kad volejbola treni-
ņus vadījis Jānis Lācis, komanda 
trenējusies mazā zālītē, kas vairāk 
līdzinājusies garderobei. Taču tas 
nebūt nav bijis šķērslis Saulkrastu 
komandai iekļūt pirmajā volejbola 
līgā. “Lai sportisti gūtu panāku-
mus, trenerim ir jābūt fanātiķim. 
Treneris nav cilvēks, kas strādā 
tikai noteiktajās darba stundās un 
ne minūti ilgāk. Tas ir dzīvesveids,” 
uzsver S.  Sinkeviča. Tieši šis bijis 
iemesls, kāpēc sporta centra vadība 
gadu gaitā pārtraukusi sadarbību 
ar vairākiem treneriem  – pietrū-
cis sportiskās uguntiņas. Taču jau 
daudzkārt pārbaudīts  – jo fanā-
tiskāks treneris, jo audzēkņiem 
labāki rezultāti. Ar sportu uz “tu” 
jau ilgus gadus ir arī pati S. Sinke-
viča. “Esmu bijusi aktīva sportiste, 
šķēpmetēja. Kādu brītiņu biju pat 
Latvijas izlasē.” Pēc smagas trau-
mas šķēpmešanu gan nācies pa-
mest, un augstskolas studiju laikā 
aktīvi spēlēts basketbols. “Tagad 
ar vecumu esmu pievērsusies mie-
rīgākam sporta veidam – šautriņu 
mešanai. Šajā sporta veidā svarīgi 
ir stipri nervi,” šautriņu mešanas 
specifiku atklāj S.  Sinkeviča, kura 
panākumus šajā sporta veidā gu-
vusi arī Latvijas līmenī. 17. augustā 

aizvadīts Saulkrastu šautriņu me-
šanas čempionāts, kurā piedalīju-
šies teju 80 dalībnieki no četrām 
valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas un viens pārstāvis no Taizemes. 
Tomēr S. Sinkeviča atzīst, ka pašas 
sportiskās ambīcijas nu palikušas 
otrajā vietā  – lielāko gandarījumu 
sniedz darbs sporta centrā un topo-
šo sportistu panākumi. “Vairāk lo-
loju nevis savus sportiskos mērķus, 
bet vēlos, lai aizvien labākus sasnie-
gumus gūst Saulkrastu jaunieši,” 
teic S. Sinkeviča un atklāj, ka laikā, 
kad no sporta tomēr drusku gribas 
atpūsties, nododas savam hobi-
jam – koka suvenīru izgatavošanai. 

Jāizmēģina viss
Saulkrastu Sporta centra plašās 
iespējas augstu vērtē arī jaunākās 
basketbolistu paaudzes treneris 
Kristaps Odziņš. Kristaps ir no 
Carnikavas, bet divas sezonas 
spēlējis Saulkrastu basketbola 
komandā, no 2011./2012.  gada 
sezonas spēlē Carnikavas basket-
bola komandā. Trenera amatā 
Kristapam iesākusies trešā se-
zona Saulkrastu Sporta centrā. 
“Visu jauno sākam apgūt vasarā, 
un skolas laikā to pilnveidojam,” 
stāsta Kristaps. Šogad 2003. līdz 
2006. gadā dzimušajiem bērniem 
basketbola treniņi notiek divas 
reizes nedēļā, taču vasarā treniņi 
notikuši citādākā režīmā, kas ļā-
vis gan apgūt basketbola prasmes, 
gan baudīt vasaru. “Vasarā trenē-
jāmies intesīvi – nedēļu ar diviem 
treniņiem dienā.” Tomēr Kristaps 
uzsver, ka galvenais neaizmirst – 
mazie basketbolisti ir bērni un 
vasarā viņiem ir arī jāatpūšas. 

Šīs sezonas treniņi jau sāku-
šies, taču visi aizvien ir gaidīti 
mazo sportistu pulkā. Tomēr 
Kristaps aicina nevilcināties un 
sākt sportot, cik ātri vien iespē-
jams. “Jo laicīgāk jaunie dalībnie-

Saulkrasti var lepoties 
ar iespējām, kādas citos 

novados vēl ir tikai 
nākotnes plānos. 
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ki pievienosies, jo vieglāk viņiem 
būs iekļauties kopējā treniņa 
procesā,” skaidro treneris. Jautā-
jot, kurš tad ir labākais vecums 
sākt trenēties basketbolā, Kris-
taps komentē, ka dažādās val-
stīs un dažādiem treneriem šis 
uzskats ir atšķirīgs. Piemēram, 
Latvijā jaunieši sāk trenēties jau 
no mazotnes. Trīs gadus trenē-
jas un sāk piedalīties sacensībās. 
Savukārt Amerikā, kura pasaulē 
ir numur viens basketbolā, bērni 
līdz 14 gadu vecumam nodarbojas 
ar visu: peld, skrien, spēlē sporta 
spēles utt. Un tikai 14 gadu ve-
cumā izvēlas, kurš sporta veids 
būtu visperspektīvākais. “Tāpēc 
uzskatu, ka bērniem vasarās ir 
jānodarbojas ar visu, nevis tikai 
jāspēlē basketbols. Ir jābrauc ar 
riteni, jāpeld, jāskrien. Galvenais, 
lai bērns ir fiziski aktīvs.”

Iedvesmoja saulkrastieši
Jaunākajā basketbolistu grupā 
zēni un meitenes trenējas vienlai-
kus, bet vēlāk, ja ir nepieciešamī-
ba, kopā ar treneri tiek meklētas 
iespējas, lai katrs varētu attīstīt 
savas spējas. “Carnikavā pie ma-
nis trenējās kāda meitene, kura 
divu gadu laikā, trenējoties kopā 
ar zēniem, sasniedza ļoti labus 
rezultātus, tāpēc atradu iespējas 
viņai spēlēt “TTP Rīga” komandā 
kopā ar savām vienaudzēm.” Tre-
neris atzīst, ka mirkļi, kad spēlē-
tājs dodas spēlēt citā komandā, ir 
liels pārdzīvojums, bet tajā pašā 
laikā tas ir liels gandarījums par 
paveikto darbu. 

Kristaps uzskata, ka Saulkras-
tu basketbola panākumu atslēga 
meklējama pirms septiņiem ga-
diem izveidotajā pieaugušo bas-
ketbola komandā, kas veicinājusi 
jauniešu interesi par basketbolu. 
Treneris uzsver, ka liels ieguvums 
novadā ir sporta hallei, kuras 
lielisko auru novērtējuši arī pro-
fesionālie basketbola klubi “Ba-
rons” un “Ķeizarmežs”, aizvadot 
savas mājas spēles Saulkrastos. 
Jauniešu un amatieru basketbo-
listiem jānovērtē iespēja trenē-
ties pie pieredzējušā trenera Jāņa 
Laksas. “Jānis Laksa ir spēlējis 
PSRS junioru izlasē un Latvijas 
Nacionālajā izlasē. Trenēties pie 
šāda līmeņa trenera ir gods.” No 
Saulkrastiem nākuši arī vairāki 
Latvijā pazīstami un meistarīgi 
basketbolisti, piemēram, Aija un 

Dace Brumermanes, kā arī Gatis 
Zonbergs. “Jārada interese par 
basketbolu, lai nākotnē veido-
tos spēcīga komanda,” apņēmīgs 
ir treneris un ir pārliecināts, ka 
basketbolam Saulkrastos ir liela 
nākotne. Treneris atgādina, ka 
cilvēks, kurš sācis sportot bēr-
nībā, sportos tik ilgi, cik vien to 
spēs. Būs fiziski aktīvs. Iespējams, 
kādam izvēlētais sporta veids 
mainīsies, kādam paliks tas pats. 
Galvenais atcerēties – sportisks 
cilvēks ir vesels cilvēks!

No kaktiņiem 
līdz plašai hallei
Sporta dzīve Saulkrastos kūsājusi 
vienmēr, taču līdz ar sporta zāles 
izbūvi Zvejniekciema vidusskolā 
un Saulkrastos sporta kvalitāte 
novadā tikai uzlabojusies. “Pa kā-
diem tik kaktiem nevajadzēja rī-
kot pasākumus,” atceroties pagāt-
ni, smej S. Sinkeviča, kura sporta 
aktivitāšu organizēšanā Saulkras-
tos piedalās jau 16 gadus. “Esmu 
strādājusi par sporta skolotāju 
Saulkrastu vidusskolā. Daudzus 
gadus darbojos arī kā sporta orga-
nizatore.” 

Šogad Sporta centrs atzīmēs 
jau sesto jubileju. Līdz ar tā at-
vēršanu nesalīdzināmi plašākas 
kļuvušas iespējas  – kādreiz telpu 
trūkuma dēļ uzsvars likts uz ma-
zāk aktīviem sporta veidiem: šahu, 
dambreti, zolīti, šautriņu mešanu, 
bet tagad plašajā zālē ir iespēja 
trenēties futbolā, basketbolā, vo-
lejbolā u. c. sporta veidos. “Sporta 
centru cēla tā saucamajos trekna-

jos gados. Kad bija krīze, brīžiem 
pietrūka naudas, bet spējām ne-
likvidēt nevienu sporta veidu, jo 
sapratām: ja kaut ko palaidīsim – 
diezin vai tas tik atjaunots.” Ar 
stingro nostāju izdevies ne vien 
saglabāt treniņu daudzveidību, 
bet to arī paplašināt. “Aizvien viss 
iet labumā. Iespēju ir vairāk un 
vairāk. Taču pagaidām nevaram 
plesties, jo sporta zāles noslogo-
jums ir liels – brīva nav ne minūte. 
Tagad akcentu liekam uz kvalitā-
ti,” uzsver sporta dzīves vadītāja. 

Pieaugušajiem – brīvdienas
Lai gan Sporta centra prioritāte 
un lielākais atbalsts vienmēr bijis 
vērsts uz jauniešiem un bērniem, 
centrā iespējas trenēties ir arī pie-
augušajiem. Darba dienas vairāk 
iecienījuši jaunieši, bet novaka-
rēs un brīvdienās fizisko formu 
uzlabot ierodas pieaugušie. Īpaši 
iecienīta ir trenažieru zāle, savu-
kārt Mazajā zālē sievietēm notiek 
aerobika. Īpašs piedāvājums ir 
svētdienās, kad darbošanās spor-
ta centrā ir bez maksas. “Pieaugu-
šie pie mums trenējas volejbolā, 
aizvien ar jauniem sporta rīkiem 
papildinām trenažieru zāli.” 
S.  Sinkeviča neslēpj, ka sporta 
zāles apmeklējums tikai pieaug 
un lielākais kompliments ir tas, 
ka to novērtē arī pieredzējuši 
sportisti, kas trenējušies arī Rīgas 
lepnajās sporta zālēs. Sporta zāles 
apmeklējums gan iespējams tikai 
tiem, kas jau sasnieguši 16 gadu 
vecumu, un obligāta prasība ir 
teorētiskas zināšanas. “Ar skolu 

esam vienojušies, ka notiek lek-
cijas, kur jaunieši tiek sagatavoti 
treniņiem sporta zālē. Ja lekcija 
nav noklausīta, jaunieti sporta 
zālē nelaidīsim,” par svarīgu ni-
ansi veselības saudzēšanā stāsta 
S. Sinkeviča. 

Plašās sportošanas iespējas 
novērtēt arī rīdzinieki, kas pārcē-
lušies uz dzīvi Saulkrastos. Tur-
klāt, iespējas sportot ir bez mak-
sas. “Bērnu vecākiem varu teikt, 
ka sporta veidu skaits ir liels un 
bērnam šeit ir daudz iespēju sevi 
pilnveidot. Iespējams, ka kādam 
tieši ar sportu nākotnē izdosies 
dzīvē sasniegt ko vairāk,” aicina 
S.  Sinkeviča un atgādina, ka par 
Saulkrastu sporta centra sportis-
kajām iespējām var uzzināt gan 
novada interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, gan Twitter kontā 
“Saulkrastu sporta c.”. Tāpat in-
teresējošos jautājumus var uzdot 
arī e-pastā sports@saulkrasti.lv.

Elīna Kondrāte

Nodarbības Saulkrastu 
sporta centrā

Lielā zāle

Basketbols 
1.–4. klase (K. Odziņš)
Otrdien 16.20–18.00
Ceturtdien 17.05–18.30

Basketbols 
5.–7. klase (K Odziņš)
Otrdien 15.10–16.20
Ceturtdien 15.45–17.05

Basketbols 
8.–12. klase (J. Laksa)
Otrdien 18.10–19.40
Piektdien 18.10–19.40

Basketbols 
pieaugušo komanda (J. Laksa)
Otrdien 19.40–21.40
Piektdien 19.40–21.40

Florbols 
(Ģ. Lūsis)
Pirmdien 18.00–19.30
Trešdien 18.00–20.00
Sestdien 12.00–14.00

Orientēšanās 
5.–12. klase (Dz. Rēķe)
Otrdien 15.00–17.00

Sporta spēles 
4–5 gadus vecajiem (Dz. Rēķe)
Pirmdien 17.00–18.00
Piektdien 17.10–18.10

Futbols 
FK “Super Nova” (maksas grupa)
Pirmdien 19.30–20.30
Ceturtdien 18.30–20.30

Mazā zāle

Džudo 
(L. Kuzņecovs)
Otrdien 16.00–17.30
Ceturtdien 16.00–17.30

Mūsdienu dejas, karsējmeitenes 
1.–4. klase un 5.–9. klase (I. Tamane)
Otrdien 13.30–16.00

Karatē 
(K. Riekstiņš), maksas grupa
Pirmdien 18.00–19.30
Trešdien 18.00–19.30

Deju grupa 
“Desperado” (I. Burkova), 
maksas grupa
Ceturtdien 13.30–16.00

Kristaps Odziņš: “Ja bērns bērnībā sāks sportot, viņš bez sporta nevarēs dzīvot. Iespējams, kādam 
izvēlētais sporta veids pamainīsies, kādam paliks tas pats. Taču galvenais – sportisks aktīvs 
cilvēks ir vesels cilvēks!” pārliecināts ir treneris Kristaps Odziņš. Foto Krišjānis Grantiņš

Treniņus basketbolā jau sākuši paši jaunākie sportisti. “Lēnā garā mācāmies. Jā, no sāku-
ma nesanāk tik labi, taču labojam kļūdas, trenējamies. Tieši tas, ka beidzot sanāk, dzen 
tālāk.” Foto Krišjānis Grantiņš

Mirkļi, kad spēlētājs 
dodas spēlēt citā 
komandā, ir liels 

pārdzīvojums. 

Saulkrastu sporta centra talismans ir  dzīvespriecīgs bruņurupucis. 
“Lai iepriecinātu mazākos sporta pasākumu dalībniekus, izmantoju īpaši 
veidotu bruņurupuča kostīmu. Dažkārt nākas būt ne vien organizatorei, 
bet arī aktrisei”, smej S. Sinkeviča. Foto no domes arhīva
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Pirmā velosipēdu diena
Šīs vasaras izskaņā saulainā 
24. augusta dienā Saulkrastu 
pilsētā norisinājās aizraujošs 
pasākums ikvienam, kurš 
savu ikdienu kaut nelielā 
mērā ir saistījis ar velosipēdu. 
Pasākuma organizatori 
biedrība “Fotorallijs” sadarbībā 
ar Saulkrastu pilsētas domi 
izveidoja šo pasākumu, 
lai attīstītu velo kultūru 
un piedāvātu ikvienam – 
gan lielam, gan mazam 
velobraucējam – izbaudīt 
dienu kopā ar savu divriteni un 
iegūt vērtīgas balvas.

Pasākumā tika organizētas dažā-
das distances, kurās dalību varēja 
pieteikt visa vecuma velosipēdisti. 

Sportiskākie un izturīgākie 
savu dalību pieteica 30 km šosejas 
distancē, kurā labāko laiku vīriešu 
konkurencē uzrādīja jelgavnieks 
Kaspars Launerts, distanci veicot 
vien 43:10.50. Savukārt sieviešu 
konkurencē ātrākā izrādījās Jeļe-
na Dobeļuna. Viņas uzstādītais 
laiks bija 51:39.01. 

Kopumā šajā distancē dalību 
pieteikuši bija 95  dalībnieki, no 
kuriem tikai retais šo distanci ne-
nobrauca līdz galam.

Dienas vidū savu dalību va-
rēja pieteikt riteņbraucēji, kuri 
izveidoja komandu, līdz četrām 
personām sastāvā, lai piedalītos 
velo fotorallijā. Arī šī distance gāja 
pie sirds daudziem dalībniekiem, 
kopumā vairāk nekā 20  koman-
dām, attiecīgi gandrīz simt cilvēku, 
kuri savus spēkus varēja izmantot, 
orientējoties pa Saulkrastu pilsē-
tas ieliņām, kā arī pildot dažādus 
interesantus uzdevumus, ko bija 
sagatavojuši organizatori.

Lielu cilvēku interesi varēja 
vērot laikā, kad sporta distancēs 
iesaistījās paši mazākie. Arī tiem 

bija sagatavotas distances, kuras 
bija jāveic, lai jau vakara pusē la-
bākos apdāvinātu ar jaukām bal-
vām par labākajiem rezultātiem. 

Interesanti
Interesantas un iepriekš nere-
dzētas distances tika piedāvātas 
tiem, kam vēl spēka bija atlicis, lai 
cīnītos par balvām tādās distan-
cēs kā “Velo dragreiss” un “Mak-
simālā ātruma sasniegšana”. Šajās 
distancēs “stiprākie” izrādījās jau 
30 km nobraukušie vīriešu kārtas 
pārstāvji. 

Ievērības cienīgs fakts ir tas, 
ka maksimālā ātruma sasniegša-
na tika veikta gan ar pilsētas ve-
losipēdu (kuram ir viens ātrums), 
gan ar sporta velosipēdiem. Ar 
pilsētas velosipēdu tika sasniegts 
ātrums pat 50  km/h, savukārt ar 
sporta velosipēdu tika attīstīts 
ātrums, kas mazliet pārsniedza 
60 km/h.

Paldies!
Organizatori izsaka neizmēro-
jami lielu pateicību ikvienam, 
kurš palīdzēja izveidot šo pa-
sākumu  – gan tiesnešiem, gan 
Saulkrastu novada pašvaldībai, 
kā arī ikvienam atbalstītājam un 
sponsoram, jo bez viņiem šis pa-
sākums nebūtu bijis tik spilgts un 
baudāms.

Īpašs paldies jāsaka vietējiem 
uzņēmējiem SIA “BaltLine Globe”, 
kura sauklis 100  % atbilst tā esī-
bai  – kompetents, atsaucīgs un 
uzticams sadarbības partneris. 
Kā arī īpašs paldies jāsaka kon-
ditorejai “Bemberi”, jo īpaši tās 
saimniekam Mārtiņam Kišuro, 
kurš 30 km distances absolūtajam 
uzvarētājam dāvāja 100 eiro lielu 
naudas balvu un daudzus citus 
priecēja ar gardumiem, kas tika 
īpaši izveidoti šim pasākumam. 

Lielu paldies biedrība izsaka 
arī Saulkrastu velo muzejam, īpa-

ši Guntim Sereginam, kurš bija 
ļoti izpalīdzīgs un dāsns, dāvājot 
velosipēdu distances “Maksi-
mālā ātruma sasniegšana” uzva-
rētājam.

Lielu atbalstu sniedza arī bēr-
nu preču veikals “Bembi”, sagādā-
jot dažādas balvas vismazākajiem 
sportistiem. Īpašs paldies arī šī 
veikala meitenēm.

Liels prieks ir arī par atbalstī-
tājiem, kas iesaistījās un palīdzē-
ja nodrošināt pasākuma norisi, 
kas nekādā veidā nav saistīti ar 
Saulkrastiem, taču kuriem velo 
kultūra ir sirdij tuva un nav vien-
aldzīga tās attīstība. Lūk, daži no 
tiem: “Vittel”, “Leversa”, “Antario 
travel”, “Mazda”, “Dirol” un dau-
dzi citi. 

Liels, liels paldies visiem, kas 
mums palīdzēja, un, cerot uz 
turpmāko sadarbību, tiekamies ar 
jums visiem jau nākamajā gadā, 
lai izbaudītu ar mums kopā “Velo 

dienu Saulkrastos nr.  2” un, kas 
zina, varbūt arī nr. 3, 4, 5 utt.

Velo, velo...
www.fotorallijs.lv

Mūsējie Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēlēs
Jau par tradīciju kļuvušas Pierīgas 
novadu pašvaldību darbinieku 
sporta spēles, kas šogad norisi-
nājās Babītes novada Piņķos. Arī 
Saulkrastu komanda 13 dalībnie-

ku sastāvā aktīvi piedalījās un 
aizstāvēja mūsu novadu astoņās 
disciplīnās, iegūstot astoto vietu. 
Vislabāk veicās Saulkrastu nova-
da domes priekšsēdētāja vietnie-

kam Normundam Līcim, kurš 
ieguva 1. vietu priekšsēdētāju trīs-
cīņas sacensībās. Par uzvarētā-
jiem komandu konkurencē kļuva 
Mārupes pārstāvji.

Čempionāts 
šautriņu mešanā

17. augustā notikušajā Saulkras-
tu šautriņu mešanas čempionātā 
gandrīz 80 dalībnieku vidū bija 
četru valstu pārstāvji. Baltijas 
reitinga sacensībās ierastajiem 
latviešu un lietuviešu sportistiem 
piebiedrojās igauņi, kā arī viens 
Taizemes pārstāvis. Kungu kon-
kurencē uzvaru izcīnīja lietuvie-
tis Darjus Labanauskas. Dāmām 
daudzkārtējā Latvijas čempio-
ne Zeltīte Strade savam trofeju 

klāstam pievienoja arī skaisto un 
oriģinālo Saulkrastu čempiones 
kausu. No saulkrastiešiem visla-
bāk veicās Signei Sinkevičai, kas 
izcīnīja 3. vietu, pusfinālā ar 2:4 
piekāpjoties nākamajai uzvarē-
tājai.

Paldies visiem Saulkrastu 
šautriņu metējiem, kas palīdzē-
ja šo sacensību organizēšanā, it 
īpaši galvenajam tiesnesim Jānim 
Daukšam.

Rezultāti
Līdz 4 gadiem
1. Lote lasmane
2. Kārlis Jānis Strazdiņš
3. Kitija Radziņa
5–6 gadi
1. Patriks Gražulis
2. Rūdis Rūkojs
3. Madlēna Godiņa
7–8 gadi
1. Patrīcija Gražule
2. Elīza Palanska
3. Renārs Vītols
9–10 gadi
1. Daniels Dunskis
2. Gabriela Dzene
3. Aksels Vītols
11–12 gadi
1. Renāte Radionova
2. Kristīne Berķe
3. Laura Balode

Pirms starta 30 km šosejas distancē. Foto no domes arhīva

1.–3. vietas ieguvēji.

Saulkrastieši ne vien aktīvi sportoja, bet arī atraktīvi prezentēja novadu, izpelnoties neviltotas pārējo dalībnieku 
simpātijas. Foto no domes arhīva
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Aizvadīts 2. Saulkrastu 
pludmales volejbola 
kausa izcīņas posms
10. augustā “Koklītēs” 
tika aizvadīts Saulkrastu 
pludmales volejbola kausa 
izcīņas 2. posms. 

Tāpat kā pirmais, tas norisinājās 
nelabvēlīgos laika apstākļos – lija 
lietus un bija vēss. Šoreiz pul-
cējās 17 komandas – 8 dāmu un 
9  kungu. Dāmām par uzvarētā-
jām kļuva Sintija Aperjote un Si-
mona Rozīte, otrajā vietā atstājot 

Anniju Liniņu/Īvaisi Zaķi. Trešajā 
vietā Eva Jākobsone/Ieva Dom-
mere. Kungu konkurencē pirmo 
vietu izcīnīja Valts Benjavs/Reinis 
Otto, otrie Andris Zande/Edgars 
Igaunis, trešajā vietā Artūrs Pui-
sāns/Kristaps Velmers.

Trešais – noslēdzošais posms 
notiks 14. septembrī plkst. 11 
“Minhauzena Undā”.

Signe Sinkeviča

Tuvojas sezonas noslēgums

Autosportistam saulkrastie-
tim Itālo Alsiņam šī vasara aizri-
tējusi ar mainīgiem panākumiem. 
20. jūlijā Latvijas čempionāta 
trešajā posmā Rīgā iegūta 7. vie-
ta. Savukārt 4. augustā Pērnavā 
“Dzintara apļa” 6. posmā starta 
pirmajā pagriezienā notika sa-
dursme, kuru izraisīja konku-
renti, nodarot stipru bojājumu 

automašīnas sānam, tomēr ko-
pumā sacensības veiksmīgas  – 
3.  vieta. 10. augustā Rīgā norisi-
nājās “Summer Race 2013” Latvijas 
čempionāta ceturtais posms, kur 
I. Alsiņš ieguva 6. vietu.

15. septembrī Biķernieku tra-
sē norisināsies sezonas pēdējās 
sacensības, kurās izšķirsies sezo-
nas kopvērtējuma rezultāti. 

Volejbolistu uzvaras vasarā
Zvejniekciema vidusskolas 
sportistiem par tradīciju ir 
kļuvusi piedalīšanās vasaras 
spēlēs “TIO volejs”, kuras tika 
organizētas astoto gadu. 

23. augustā Rīgā, Daugavas sta-
dionā, norisinājās vasaras spē-
ļu “TIO volejs” finālsacensības 
jauniešiem, kurās piedalījās 116 
labākās atlases posmu koman-
das sešās vecuma grupās zēniem 
un meitenēm. Šogad, tāpat kā 
citus gadus, tika aizvadīti divi 
kvalifikācijas posmi Gulbenes 
pusē un divi kvalifikācijas pos-
mi Kuldīgā, no kuriem katras 
vecuma grupas piecas labākās 
komandas kvalificējās finālsa-
censībām.

Zvejniekciema vidusskolu 
pārstāvēja 11 volejbola komandas, 
no kurām astoņas kvalificējās fi-
nālsacensībām un izcīnīja skais-
tas uzvaras, iegūstot zelta, sudra-
ba un bronzas medaļas. D grupas 
zēnu 1. komanda – R. Šauriņš, 
R. Sergejevs, M. Kursišs, J. Jurke-
vics – kvalifikācijas posmos izcī-
nīja 1. un 3. vietu, finālā iekļūstot 
2. vietā Latvijā. 

D grupas zēnu 2. komanda – 
M. Baltais, A. Jansens, E. Kiseļev-
skis – kvalifikācijas posmos izcī-
nīja 2. un 3. vietu, finālā iekļūstot 
3. vietā Latvijā.

D grupas meiteņu 1.  koman-
da – E. K. Avramuka, U. Tirule un 

L. Neimane – kvalifikācijas pos-
mos izcīnīja 2. un 3. vietu, finālā 
iekļūstot 5. vietā Latvijā.

C1 grupas meiteņu koman-
da  – Ī. Zaķe, S. S. Umbraško, 
K.  Ūdre, A. Jermacāne, M. Mar-
tinsone – kvalifikācijas posmos 

izcīnīja 1. un 3. vietu, arī finālā 
iegūstot 1. vietu Latvijā.

B grupas jauniešu koman-
da  – A. N. Umbraško, A. Liniņa, 
E. Dikmane, L. Enkure un E. Dei-
sa – kvalifikācijas posmos izcīnīja 
1. un 2. vietu, arī finālā iegūstot 

2. vietu Latvijā.
Ļoti liels prieks par veiksmī-

gi aizvadīto sezonu, par skolēnu 
sasniegumiem un veiksmīgajiem 
startiem. Par ieguldīto darbu tre-
niņos un augstajiem rezultātiem 
sacensībās, par spēju spēlēt ko-

mandā volejbolisti saņēma meda-
ļas un dažādas balvas.

Veiksmīgu nākamo sezonu!

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Centrā fināla 1. vietas uzvarētājas un trenere Dzidra Dulpiņa. Publicitātes foto

Zvejniekciema vidusskolas sportistu 
panākumi pludmalē 
Latvijā pludmales volejbols ir 
ieguvis lielu popularitāti. Arī 
Zvejniekciema vidusskolas 
sportistes ar skolas vadības 
un vecāku atbalstu vasarā 
piedalījās Latvijas Jaunatnes 
čempionāta organizētajos 
pludmales volejbola posmos, 
kur tika krāti reitinga punkti 
finālam. 

Zvejniekciema vidusskolas vo-
lejbolistēm jau iepriekšējās sa-
censībās iegūtā meistarība un 
pieredze bija pamatā tam, ka arī 
šajā vasarā tika izcīnītas skais-
tas uzvaras, kas, neapšaubāmi, 
iedvesmoja sportistus jauniem 
sasniegumiem.

Gulbenes posmos B grupā 
meitenēm godalgotās vietas izcī-

nīja A. Liniņa un A. N. Umbraško, 
bet C grupā – L. Jermacāne un 
P. Dalbiņa.

Rīgas posmā B grupā meite-
nēm 1. vieta M. Martinsonei un 
E. Dikmanei.

Cēsu posmos B grupā meite-
nēm 1. vietu izcīnīja A. Jermacāne 
un Ī. Zaķe, A. Liniņa un A. N. Um-
braško, bet C grupā  – S.  S.  Um-
braško un M. Martinsone. 

Siguldas posmos B grupā mei-
tenēm 1. vietu izcīnīja A. Liniņa 
un M. Martinsone, A. N. Umbraš-
ko un Ī. Zaķe, C grupā S. S. Um-
braško un M. Martinsone. 2. vietu 
ieguva A. Jermacāne un V. Grand-
berga.

Atzinību pelnījušas arī 
K. Ūdre, A. K. Nolle, B. A. Odīte, 
A. Ērenfrīde, kuras spēlēs parādīja 

augstu sportisko sniegumu. 
Finālsacensības pludmales 

volejbolā notika Kuldīgā un Rīgā. 
Lai gan sacensību dienās laika 
apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, 
augstais spēlētāju sagatavotības 
līmenis nodrošināja ļoti labus 
rezultātus. Sacensībās vairākkārt 
bija jācīnās pret savām skolas 
biedrenēm, kas, protams, nebija 
īpaši patīkami. 

Finālā Latvijas Jaunatnes 
pludmales volejbola čempionāta 
B grupā labāk paveicās M. Mar-
tinsonei, spēlējot pārī ar E. Dik-
mani, kuras izcīnīja vicečempio-
nu titulu – 2. vietu. 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere 

Itālo Alsiņa vadītais auto trasē. Foto no domes arhīva

2. posma 
uzvarētāji. 

Foto no 
domes 
arhīva
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Saulkrastu novada domes 28. augusta sēdes lēmumi
Par deputāta Igora Akulova 
pilnvaru izbeigšanos uz 
personīgā iesnieguma 
pamata
1. Izbeigt deputāta Igora Akulova 
deputāta pilnvaras pirms termi-
ņa.
2. Uzdot Saulkrastu novada vē-
lēšanu komisijai līdz 17.09.2013. 
noteikt nākamo deputāta kandi-
dātu, kurš stāsies Igora Akulova 
vietā.

Par nomas līguma slēgšanu 
ar SIA “Latvijas Mobilais 
Telefons”
1. Noslēgt ar SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” (reģ. nr. 
50003050931) nomas līgumu uz 
1 (vienu) gadu (ar nosacījumu  – 
ja pusēm nav iebildumu, līgums 
pagarinās uz nākamo kalendāra 
gadu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) 
gadiem) par nekustamā īpašu-
ma ar kad. nr. 8013 002 0310, kas 
atrodas Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, sastāvā 
ietilpstošās ēkas (kad. nr. 8013 
002 0310 001), atsevišķas neno-
robežotas jumta daļas 7 (septiņu) 
kvadrātmetru platībā, nomu.
2. Noteikt nomas maksu Ls 70 
(septiņdesmit lati, 00 santīmi) 
mēnesī, kā arī papildus pievieno-
tās vērtības nodokli Latvijas Re-
publikas spēkā esošajos normatī-
vajos aktos noteiktajā apmērā. 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno-
maksāto nekustamā īpašuma no-
dokli piecām fiziskām personām.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekusta-
mā īpašuma “Rozēni” (kad. nr. 
80330010425), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Jaunvītiņi 2” (kad. nr. 
80330031118) un “Apogi” (kad. nr. 
80330030126), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.
2.Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekusta-
mā īpašuma “Kalnbrieži” (kad. 
nr. 80330010895) zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 
80330011145, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekusta-
mā īpašuma “Brekši” (kad. nr. 
80330040165), Lilaste, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ze-
mes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Atslēgas” (kad. nr. 
80330030900), Vēsma, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ze-
mes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu divām per-
sonām 50 % apmērā.

Par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu zemes 
gabaliem “Timmāji” un 
“Artas” 
1. Sākt detālplānojuma zemes 
gabaliem “Timmāji”, Zvejniekcie-
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkras-
tu novadā, zemes kad. nr. 8033 
001 0399, un “Artas”, Zvejniekcie-
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkras-
tu novadā, zemes kad. nr. 8033 
001 0405, izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Saulkrastu 
būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
izstrādes ierosinātājiem divu ne-
dēļu laikā no lēmuma spēkā stā-
šanās dienas.
5. Paziņojumu par detālplānoju-
ma “Timmāji” un “Artas” izstrādes 
uzsākšanu publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē un informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Zi-
ņas”.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
“Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā” 
apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas nosūtīt atzinuma sniegša-
nai Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Zi-
ņas“.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teri-
toriju domes 2008. gada 26. mar-
ta saistošos noteikumus nr.  4 
“Saulkrastu pilsētas ar lauku teri-
toriju administratīvās teritorijas 
un tajā esošo nekustamo īpašu-
mu uzturēšanas un saglabāšanas 
noteikumi” ar lēmuma 1. punktā 
minēto saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi.

Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes 
sākšanu
1. Sākt Saulkrastu novada terito-
rijas plānojuma 2012.–2024.  ga-
dam grozījumu izstrādi. 
2. Par teritorijas plānojuma gro-
zījumu izstrādes vadītāju apstip-
rināt Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Nor-
mundu Līci.
3. Apstiprināt teritorijas plānoju-
ma 2012.–2024. gadam grozījumu 
izstrādes Darba uzdevumu.
4. Lēmumu divu nedēļu laikā no-
sūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai.

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen-
sāciju personai 120 (viens simts 
divdesmit lati, 00 santīmi) mē-
nesī par to, ka viņa bērns apmek-
lē bērnu attīstības centru “Pū-
ces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806.
2. Noslēgt līgumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību.

Par pašvaldības 
kompensācijas 
piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen-
sāciju personai 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņa 
bērns apmeklē bērnu attīstības 
centru “Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806.

2. Noslēgt līgumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību.

Par VJMMS reglamenta 
par mācību 
līdzfinansējumu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Vidzemes jūrma-
las Mūzikas un mākslas skolas 
reglamentu par mācību līdzfi-
nansējumu 2013./2014.  mācību 
gadam.
2. Noteikt, līdz ar saistošo no-
teikumu “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu 
realizēšanai” spēkā stāšanos, 
VJMMS reglaments par mācību 
līdzfinansējumu 2013./2014.  mā-
cību gadam zaudē spēku.

Par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu ar SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” 
par maksas autostāvvietas 
lietošanu
1. Apstiprināt deleģēšanas līgu-
mu par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada 
ielu sarkano līniju robežās, ierī-
košanu, uzturēšanu, apkalpošanu 
un pārvaldīšanu.

Par deleģēšanas 
līguma noslēgšanu 
ar SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”
1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu 
ar SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” par pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu- orga-
nizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, tai skaitā – ūdens-
apgādi un kanalizāciju, notek-
ūdeņu savākšanu, novadīšanu 
un attīrīšanu, siltumapgādi, ielu, 
ceļu un laukumu būvniecību, re-
konstruēšanu un uzturēšanu, kā 
arī dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā.

Par iestādes “Saulkrastu 
novada dome” nolikuma 
apstiprināšanu 
Apstiprināt iestādes “Saulkrastu 
novada dome” nolikumu.

Par zaudējumu 
atlīdzināšanu
1.  Atlīdzināt personai radušos 
zaudējumus Ls  55,34 apmērā 
saistībā ar Saulkrastu novada do-
mes Administratīvās komisijas 
2012.  gada 23.  oktobra pieņemtā 
lēmuma Nr.D63-81 atcelšanu.
2. Finanšu un grāmatvedības no-
daļai 1.  punktā minēto summu 
piecu darba dienu laikā pārskaitīt 
uz iesniegumā norādīto bankas 
kontu.

Par līdzekļu piešķiršanu 
gājēju tilta un koka laipu 
remontam
1. Piešķirt līdzekļus no speciālā 
budžeta “Ostu maksas” Ls  3600 
gājēju tilta pār Aģi pie Jūras pros-
pekta seguma remontam un koku 
laipu noejai uz jūru no Upes ielas 
remontam Skultes ostas teritori-
jā.
2. Lēmuma 1.  punktā minētos 
grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par paš-

valdības 2013. gada budžeta grozī-
jumiem.

Par līdzekļu piešķiršanu 
no speciālā budžeta 
projekta “Kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija Skultes 
kokostā, 1. kārta” realizācijai
1. Piešķirt līdzekļus no speciālā 
budžeta “Ostu maksas” Ls 22 858 
projekta “Kanalizācijas tīklu re-
konstrukcija Skultes kokostā,1.
kārta” realizācijai, pārskaitot do-
tāciju SIA “Saulkrastu komunāl-
serviss” pamatkapitālā. 2. 
Lēmuma 1. punktā minētos grozī-
jumus iekļaut nākamajos saisto-
šajos noteikumos par pašvaldības 
2013. gada budžeta grozījumiem.

DoMeS ārKārTAS SēDeS 
LēMuMS (30.08.2013.)

Par Saulkrastu novada 
domes deputātu atlīdzību
1. Noteikt ar 2013. gada 1. augus-
tu Saulkrastu novada domes de-
putāta vienas stundas darba algas 
likmi par deputāta pienākumu 
pildīšanu Ls  6,50 apmērā pirms 
nodokļu nomaksas. 
2. Maksimālais apmaksājamais 
stundu skaits deputātam par da-
lību domes sēdēs, komiteju, ko-
misiju, darba grupu, valdes u.c., 
sēdēs, kur ievēlēts vai apstipri-
nāts, kā arī par citu deputāta 
pienākumu pildīšanu (tikšanās ar 
vēlētājiem, atbilžu sniegšana uz 
iesniegumiem, priekšlikumiem, 
sūdzībām u.  c.), tiek noteikts 
40 stundas mēnesī.
3. Maksimālais apmaksājamais 
stundu skaits deputātam, kas ir 
komiteju, komisiju vai darba gru-
pu priekšsēdētājs tiek noteikts 
48 stundas mēnesī.
4. Noteikt, ka domes deputātu 
darba laika uzskaiti par lēmuma 
2. un 3. punktā minēto domes de-
putāta pienākumu pildīšanu veic 
domes vecākā lietvede.
5. Noteikt, ka katrs deputāts līdz 
tekošā mēneša pēdējai darba 
dienai iesniedz domes vecākajai 
lietvedei darba laika uzskaiti par 
lēmuma 2.  punktā minēto citu 
deputāta pienākumu pildīšanu.
6. Uzdot domes vecākajai lietve-
dei līdz katra mēneša 5. datumam 
iesniegt Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļā darba laika uzskaites 
dokumentus par domes deputātu 
nostrādāto laiku iepriekšējā mē-
nesī.
7.  Uzdot Finanšu un grāmatve-
dības nodaļai aprēķināt domes 
deputātu atlīdzību, atbilstoši Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļā 
iesniegtajiem darba laika uzskai-
tes dokumentiem un izmaksāt to 
līdz katra mēneša 10.datumam.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti.lv, sa-
daļā “Domes lēmumi”. Nākamā do-
mes ikmēneša sēde notiks trešdien, 
25.  septembrī, plkst. 15 Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8.
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Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 31. jūlija sēdē (prot. nr. 7, §30) 
Saistošie noteikumi nr. 10

 “Grozījumi 2010. gada 24. novembra 
saistošajos noteikumos nr. 21
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 41. panta pirmās da-
ļas 1.punktu, 43. panta pirmās daļas 
4. punktu un Pirotehnisko izstrā-
dājumu aprites likuma 17. panta 5. 
daļu.

Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2010.gada 24.novembra sais-
tošajos noteikumos nr. 21 “Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt saistošo noteikumu 
norādē normatīvā akta nosau-
kumu un tā vienību “Ministru 
kabineta 2003.gada 23.septembra 
noteikumu nr. 538 “Ieroču, mu-
nīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgst-
vielu, spridzināšanas ietaišu un 
pirotehnisko izstrādājumu ko-
merciālās aprites, pirotehnisko 
izstrādājumu klasificēšanas un 
izmantošanas noteikumi” 427. 
punktu” ar normatīvā akta no-
saukumu un tā vienību “Piroteh-

nisko izstrādājumu aprites liku-
ma 17.panta 5.daļu”;

2. Izteikt 5.5. punktu šādā re-
dakcijā:

“5.5. vest dzīvniekus pastaigā 
bērniem paredzētās rotaļu un iz-
klaides vietās, sporta laukumos, 
kā arī vest dzīvniekus pastaigā un 
peldināt tos 2012. gada 10. janvā-
ra Ministru kabineta noteikumos 
nr. 38 “Peldvietas izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība” noteiktajās 
Saulkrastu peldvietās;”;

3. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 6.4. punktu šādā redak-
cijā:

“6.4. bērniem līdz 16 gadu ve-
cumam bez vecāku vai viņu aiz-
stājēju pavadības atrasties pub-
liskās vietās laikā no plkst. 22.00 
līdz plkst. 6.00.”;

4. Izteikt 8.punktu šādā re-
dakcijā:

“8. Par noteikumu pārkāp-
šanu pārkāpējam piemērojams 

brīdinājums vai naudas sods. 
Maksimālo naudas sodu nosaka 
atbilstoši Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteikta-
jam.” 

5. Svītrot noteikumu 9. un 
10. punktu;

6. Izteikt 12. punktu šādā re-
dakcijā:

“12. Lietvedība administratīvo 
pārkāpumu lietās veicama Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā procesuālajā 
kārtībā. Administratīvo pārkāpu-
mu lietas, pamatojoties uz admi-
nistratīvo pārkāpumu protoko-
liem, izskata Saulkrastu novada 
pašvaldības Administratīvā komi-
sija. Lēmumu administratīvā pār-
kāpuma lietā var pārsūdzēt Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā.”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013.gada 31.jūlija sēdē (prot. nr. 7 §41) 
Saistošie noteikumi nr. 12

Grozījumi 2009. gada 13. jūlija saistošajos 
noteikumos nr. 13 “Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās da-
ļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
2009.  gada 13.  jūlija saistošajos 
noteikumos nr.  13 “Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi): 

1. Svītrot Noteikumu 
6.7. punktu.

2. Papildināt Noteikumus ar 
6.¹. punktu šādā redakcijā:

 “6.¹ Pašvaldībā ir izveidota 
Skultes ostas pārvalde, kas ir pub-

lisko tiesību subjekts, un darbojas 
saskaņā ar likumu “Likums par 
ostām” un “Skultes ostas pārval-
des nolikumu”.”

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu nr. 12 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos nr. 13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma 
raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi veikti, ņemot vērā likumā likuma “Likums par ostām” veiktos 

grozījumus (grozījumi stājās spēkā 11.08.2010).
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Skultes ostas pārvaldes 

statuss.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 31. jūlija lēmumu (prot. nr. 7, § 60) 
Saistošie noteikumi nr. 13

Grozījumi 30.01.2013. saistošajos noteikumos nr. 2 
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2013. gadam”

1. Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 30.01.2013. saistošajos no-
teikumos nr. 2 “Saistošie noteiku-
mi par Saulkrastu novada pašval-
dības budžetu 2013. gadam” šādus 
grozījumus:

1.1. Palielināt budžeta ieņē-

mumus par Ls 16 888 (pielikums 
nr. 1)

1.2. Palielināt budžeta izdevu-
mus par Ls 16 888 (pielikums nr. 2)

1.3. Palielināt speciālā budže-
ta izdevumus par Ls 28 377 (pieli-
kums nr. 4)

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa-
rakstīšanas, un tie ir brīvi pieeja-
mi Saulkrastu novada domes ēkā.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada PA 
“Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” 
mākslinieciskie 
kolektīvi aicina 
piedalīties
Arī šajā rudenī, tāpat kā citus 
gadus, ikvienu saulkrastieti 
aicinām pievienoties plašajai 
amatiermākslas kolektīvu 
dalībnieku saimei! Gan lieli, 
gan mazi, gan tie, kuri vēlas 
vairāk rosīties, gan tie, kuri 
vēlas strādāt individuāli – 
ikviens varēs rast sev atbilstīgu 
nodarbi.

Darbu atsāk līnijdeju grupa 
“Sunbeach”. Nodarbību vieta  – 
Saulkrastu sporta centrs. Tos, 
kuri vēlas dejot līnijdejas, aicinām 
piebiedroties deju grupai “Sun-
beach”. Varat arī zvanīt kolektīva 
vadītājai Altai Bringinai pa tālru-
ni 20382811.

Darbu atsāks arī tautas deju 
kolektīvi: senioru deju kolektīvs 
“Saulgrieži”  – k/n “Zvejniek-
ciems”. Senioru deju kolektīva 
mēģinājumi notiks otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 19. Vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Jūr-
dancis” mēģinājumi notiks pirm-
dienās un trešdienās no plkst. 20. 
Savukārt jauniešu deju kolektī-
vam “Krustu šķērsu” mēģinājumi 
noritēs pirmdienās un trešdienās 
no plkst. 18. 

Kultūras namā “Zvejniek-
ciems” darbosies arī mūsdienu 
deju grupa “Fractus” vadītājas 
Sandras Ozolas-Ozoliņas vadī-
bā – mēģinājumi notiks pirmdie-
nās, trešdienās un ceturtdienās 
no plkst. 16 līdz 18. 

Īpaši tiek aicināti rokdarb-
nieki un audēji, vadītāja Guna 
Lāčauniece (mob. tālr. 26357992), 
bet par iespēju aust lūgums zva-
nīt audēju kopas “Kodaļa” vadī-
tājai Rasmai Krūkliņai (mob. tālr. 
28228118).

Aicina piedalīties arī folklo-
ras kopa “Dvīga”  – kā vienmēr 
otrdienās plkst. 18.30 k/n “Zvej-
niekciems” mazajā zālē jūs gaidīs 
Saulkrastu folkloristes un vadī-
tāja Antra Deniškāne (mob. tālr. 
26323926).

Savukārt ceturtdienās tik-
sies un jaunas lugas iestudēs 
Saulkrastu amatierteātra studi-
ja. Teātra studijas dalībnieki ļoti 
aicina jaunus, spēlēt gribošus 
 cilvēkus! 

Nav aizmirsts arī par mūsu 
vismazākajiem  – no 10.  septem-
bra otrdienās plkst. 18.00 k/n 
“Zvejniekciems” visus mazos 
dziedātgribētājus gaidīs bērnu 
vokālā studija un vadītāja Dace 
Kalniņa, bet no 20.  septembra 
piektdienās plkst. 17.30 k/n “Zvej-
niekciems” I. Vondas vadībā kopā 
sanāks vismazākie dejotāji.

Koklētāju ansamblis “Saule”  
aicina pietiekties visus tos, ku-
riem ir priekšzināšanas kokles 

spēlē  – lūgums zvanīt vadītā-
jai Solveigai Ivanovai pa tālr. 
29985323.

Dāmas (un varbūt arī kungi), 
kuri vēlas izkustēties Eiropas deju 
ritmos, aicināti piebiedroties deju 
kolektīvam “Draiskais solis” – no 
20.  septembra piektdienās plkst. 
18.30.

Īpašs aicinājums piebiedro-
ties pūtēju orķestrim “Neibāde”. 
Interesentus aicinām zvanīt arī 
PO vadītājam Ingum Leontjevam 
(mob. tālr. 26757224). Atgādinā-
sim, ka pavisam nesen pūtēju 
orķestris ieguvis jaunus pūšamos 
instrumentus, tādēļ muzicēt pū-
tēju orķestrī būs vēl tīkamāk! 

Jauktais koris “Bangotne” 
16. septembrī plkst. 19 Saulkrastu 
domes zālē aicina gan jau esošos 
dziedātājus, gan jaunus dalībnie-
kus uz kora mēģinājumu, lūgums 
jaunos dziedātājus pieteikties arī 
pa tālruni 26113482 (mob. tālr. 
E.  Kravalis). Turpmāk kora mē-
ģinājumi notiks pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 19!

Vokālais ansamblis “Dzīle” 
aicina jaunas dalībnieces un – arī 
kungus! – pievienoties, lai dziedā-
tu ansamblī. Mēģinājumi piekt-
dienās 9.30 k/n “Zvejniekciems”. 
Jaunos dalībniekus lūgums zvanīt 
vadītājam J. Lucānam (mob. tālr. 
29262696).

Jauktais koris “Anima” jau 
tradicionāli kopā sanāks otrdie-
nās un ceturtdienās Saulkrastu 
domes zālē no 19, un visus tos, 
kuri vēlētos pievienoties kora sai-
mei, lūdz zvanīt Artim Blanken-
bergam (mob. tālr. 29478981).

Mūsdienu dejas jaunieši  
varēs dejot arī Saulkrastos  – 
Saulkrastu Sporta centrā turpinās 
darbu mūsdienu deju grupa Ivet-
tas Tamanes vadībā. Pieteikties 
pie vadītājas (mob. tālr. 29137603).

JAUNUMS! Lai nodrošinātu 
Saulkrastu jaunākās paaudzes 
intereses, no septembra tiek 
veidota jauniešu teātra studija 
pieredzējušā režisora Valentīna 
Maculēviča vadībā. V. Maculēvičs 
savulaik strādājis gan Liepājas, 
gan Valmieras, gan Daugavpils 
teātrī, veidojot daudzas intere-
santas izrādes (“Romeo un Džul-
jeta” Valmieras teātrī (1989), “Ķir-
šu dārzs” Daugavpils teātrī (2001) 
u. c.). 

Šobrīd režisors piedāvā 
Saulkrastu jauniešiem apgūt teāt-
ra spēles mākslu, lai radītu savu – 
jaunu skatījumu uz teātri un gūtu 
priekšstatu par aktiermākslu. 

Lūdzam aktīvos Saulkrastu 
jauniešus, kurus varētu interesēt 
darbošanās jaunā teātra studijā, 
pieteikties pa tālruni 67954179 
(darbadienās plkst. 10–17). 
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Roberts Rudītis,
Kate Lasmane,
Emīls Ozols.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Arnoldu Osvaldu Krūmiņu,
Mirdzu Berginu,
Aleksandru Putniku,
Iraidu Aleksejevu,
Brigitu Bukovu,
Nadeždu Vinogradovu,
Vasiliju Vasiku,
Tamāru Spiridonovu,
Gaidu Poguli,
Āriju Kleinšmiti,
Anatoliju Gertmanu,
Ivaru Ēķi,
Džonu Delgalvi,
Imantu Brikmani,
Jāni Baltiņu,
Brigitu Zāģeri,
Ariannu Smalko,
Zetu Melitu Graudīti,
Leonu Dupatu,
Martu Dreiblati,
Aiju Bērziņu,
Ilmāru Rubi,
Dzintaru Kraujiņu,
Rutu Hasiaku,
Valiju Gravu.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Imants Eizenbergs
16.07.1929.–9.08.2013.
Ilze Puriņa
15.11.1922.–19.08.2013.
Valentīna Rozenberga
31.01.1938.–17.08.2013.
Brigita Ungure
12.02.1948.–20.08.2013.
Aina Līvija Gulbe
23.06.1935.–21.08.2013.
Tatjana Zacepina
5.04.1948.–29.08.2013.

21. septembrī, Baltu vienības 
dienu ieskandējot, notiks otrais 
Saulkrastu folkloras festivāls “Pa 
saulei”. Šoreiz aicinām ikvienu pie-
dalīties vienības īpašā gājienā, kopī-
gi izdziedot un izspēlējot tos spēka 
vārdus, kas ir svarīgi baltu tautām, – 

uguns, saule, vējš un ūdens. 
Vienības gājiena sākums 12.00 
pie Baltās kāpas, gājiens virzīsies 
pa Saulrieta tauku līdz pat Saules 
laukumam, kur 15.00 folkloras 
festivāla noslēgums.
Festivālā piedalās folkloras kopas 

no Olaines, Dobeles, Alūksnes, 
Salacgrīvas, Ādažiem un Val-
kas, kā arī tiek aicināti viesi no 
Saulkrastu sadraudzības pašval-
dības Lietuvā  – Neringas pašval-
dības folkloras kopa “Aušrine”. 

1. oktobrī 14.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” mazajiem ska-
tītājiem visā Latvijā piedāvājam 
aizraujošu, humora pilnu un 
muzikālu stāstu par mazajiem 
rūķīšiem smurfiņiem un viņu 
nelabvēli burvi Gargamelu izrādē 
“Smurfiņi un zelta statuete”. 
Šajā stāstā rūķīši dosies meklēt 
zelta statueti. Ceļš, lai to atrastu, 
nebūt nebūs viegls, jo Gargamels 
ir ļoti spēcīgs pretinieks, kurš arī 
vēlas iegūt zelta statueti.
“Valmieras kinostudija” rada aiz-
raujošas, piedzīvojumu pilnas 
bērnu izrādes jau trīs gadus, spē-
lējot tās visā Latvijā gan rudenī, 
gan pavasarī. Izrādes radošo ko-
mandu veido aktieri no Valmieras 
drāmas teātra un viesaktieri no 
Rīgas teātriem. Līdz šim “Valmie-
ras kinostudija” ir radījusi šādas 
izrādes: “Sarkangalvīte un vilks”, 
“Tāltālā meža varonis”, “Pingvīni 
nāk”, “Tāltālā meža karnevāls” un 
“Supervaronis Augustiņš”. 
Šajā rudens izrāžu tūrē tiks vei-
dots arī zīmējumu konkurss un 
pēc katras izrādes tiks apbalvoti 
labāko darbu autori. Par konkur-
sa nolikumu skolas tiks informē-
tas atsevišķi.
Izrādes garums: 1 st. 10 min (bez 
starpbrīža). Mērķauditorija: bērni 
vecumā no četriem līdz 12 gadiem.
Lomās: Ilze Lieckalniņa vai Ag-
nese Kalniņa, Ivo Martinsons vai 
Madars Zvagulis, Krišjānis Salmiņš 
vai Armands Berģis, Mārtiņš Lūsis, 

Ingus Kniploks vai Atis Bētiņš.
Režisors: Imants Strads.
Biļetes cena – Ls 2.

SPorTA AfIšA
14. septembrī 11.00 “Minhau-
zena Undā” Saulkrastu kausa 
izcīņa pludmales volejbolā. Pie-
teikšanās uz vietas, dalības mak-
sas nav.
14. septembrī 19.00 Saulkras-
tu sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 6. posms. 
Pieteikšanās uz vietas, dalības 
maksas nav.
14. un 15. septembrī vind-
sērfinga sacensības “Saulkrastu 
kauss 2013”.
21. septembrī 11.00 kafejnīcā 
“Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 5.  posms. Pieteikšanās uz 
vietas, dalības maksas nav.
22. septembrī 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāts novusā, 5. posms. Pieteikša-
nās uz vietas, dalības maksas nav.
27.–28. septembrī Saulkras-
tu sporta centrā pirmssezonas 
basketbola turnīrs. Ar Saulkras-
tu, Salacgrīvas, Carnikavas un 
Limbažu komandu piedalīšanos. 
Sīkāka informācija būs pieejama 
www.saulkrasti.lv.

SeNIoru AKTIVITāTeS
20. septembrī ekskursija uz 
Siguldu, Mālpili, “Dauderiem”, 
“Ziemeļblāzmu”.
1. oktobrī 13.00 tikšanās domes 
zālē. Temats “Smadzeņu darbība 
un smadzeņu treniņš”. Kā arī no-
tiks “Rombouts & Malongo” eks-
kluzīvās kafijas kapsulās prezentā-
cija un tās degustācija, izmantojot 
“ Zinzino” kafijas automātus.
Informācija pa tālr. 26437766.

No mūža kamola pa dzijai 
attinusi,

Iet tālus ceļus sirds.

Skumju brīdī visdziļākā 
līdzjūtība Brigitas ungures 

ģimenei.

Rokdarbu pulciņa 
dalībnieces

Labākie burātāji mūsu pludmalē
Nedēļas nogalē 14.–15. 
septembrī Saulkrastu 
pludmalē norisināsies viena 
no šīs sezonas pēdējām 
vindsērfinga regatēm.

Pateicoties Saulkrastu nova-
da domes atbalstam un Arņa 
Kraukļa uzņēmībai, no 14. līdz 
15. septembrim Saulkrastu pilsē-
tas pludmalē posmā no atpūtas 
centra “Saulrieti” līdz kafejnīcai 
“Mare” divu dienu garumā norisi-
nāsies vērienīgas vindsērfinga sa-
censības “Saulkrastu kauss 2013”.

Tā kā sacensības norisināsies 
pludmalē, tās būs iespējams vērot 
arī no kafejnīcas “Mare” plašās 
 terases. 

Šajās sacensībās piedalīsies 
arī Latvijas labākie burātāji, to-
starp pasaules čempione vindsēr-
fingā Vita Matīse un Jānis Preiss, 

kurš tikko ar vējdēli šķērsojis Bal-
tijas jūru līdz Gotlandei.

Par sacensību speciālo balvu, 
kura tiks iegūta izlozes ceļā, parū-
pējusies ir kompānija “ELK Fins”.

Sabīne Plēpe

rĪGAS STArPrAJoNu ZVeJNIeKu
KooPerATĪVAI BIeDrĪBAI – 65 GADI

Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvas bied-
rības valde sveic uzņēmuma darbiniekus, kā arī 

pensionējušos ilggadīgos darbiniekus RSZKB 65 gadu jubilejā un 
novēl izturību un veiksmi turpmākajā darbā.

RSZKB valdes vārdā 
valdes priekšsēdētāja Māra Auptmane

Pasākumu organizē 
“Latvijas Olimpiskā burāšanas skola”
Programma
14. septembris
Plkst. 9–11 Dalībnieku reģistrācija 
Plkst. 11 Atklāšana un dalībnieku 
sapulce
Plkst. 12 Pirmais iespējamais starts 
Plkst. 19 Pēdējais iespējamais starts
15. septembris
Plkst. 11 Dalībnieku sapulce
Plkst. 12 Pirmais iespējamais starts 
Plkst. 17 Pēdējais iespējamais starts
Plkst. 19 Apbalvošana


