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Ar atkalredzēšanās prieku Saul
krastu novada pašvaldības vispā
rējās izglītības iestāžu 618 skolē
niem sācies jaunais mācību gads. 
Pirmo reizi uz skolu šogad devās 
70 mazie pirmklasnieki.
 Saulkrastu vidusskolā mācī
bas sāka 346 skolēni. Saulkrastu 
vidusskolā ir divas 1. klases ar  
43 skolēniem. Skolā strādā vairāk 
nekā 30 pedagogu. Šogad viņu ko
lektīvam pievienojies jauns fizikas 
skolotājs. 
 Saulkrastu vidusskolas sākum
skolas ēkā veikti labiekārtošanas 
darbi: nomainīti visi logi, pielā
gots sanitārais mezgls skolēniem 
ar kustību traucējumiem, uzstā
dīts vertikālais pacēlājs un pielā
gots kāpņu laukums, lai cilvēki 
ar kustību traucējumiem varētu 
nokļūt skolas telpās, kas ir būtisks 
uzlabojums pilnvērtīgai skolas 
darbībai. 
 Zvejniekciema vidusskolā jau
no mācību gada sāka 272 skolēni, 

27 no viņiem 1.  klasē. Pirmssko
las klasē zināšanas iegūs 8 au
dzēkņi. Skolā strādā 32 pedagogi. 
Zvejniekciema vidusskolā veikts 
kapitālais remonts vēstures kabi
netam, atjaunota elektrosadales 
telpa. 
 Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā mācības uzsāka 
228 audzēkņi. Mūzikas izglītību 
apgūs 110, mākslas izglītību   
118 audzēkņi.
 Mūzikas skolas ēkā Ostas ielā 
15 izremontēta skolotāju istaba, 
garderobe un administrācijas ka
bineti, izveidota jauna virtuvīte 
skolotājiem  šajās telpās arī daļēji 
vai pilnībā nomainīts inventārs, 
aprīkojums.  Kapitāli remontēta 
sitaminstrumentu/kokles klase, 
kā arī uzklāts jauns grīdas segums 
divos mūzikas teorijas un mūzikas 
literatūras kabinetos. Veikti apjo
mīgi jauna centralizētā ūdensvada 
pievades darbi, kā arī pagaidu lab
iekārtošana skolas iekšpagalmā.

 Realizējot Valsts Kultūrkapitāla 
mērķprogrammu vizuāli plastis
kās mākslas nodaļas darba pilnvei
dei, vasarā iegādāti divi portatīvie 
datori, divi pārnēsājamie ekrāni 
un projektors. Darbu sākuši četri 
jauni skolotāji  kora klasē (vokālā 
nodaļa), saksofona, klarnetes spēlē 
(pūšaminstrumentu nodaļa) un vi
zuāli plastiskajā mākslā.
 Jauns mācību gads sācies arī 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rū
ķītis”. Šogad bērnudārzu apmeklē 
215 bērni, 45 mazuļi uz „Rūķīti” 
devās pirmo reizi. Bērnudārzā ir 
11 grupiņas, un ikdienā par ma
zajiem saulkrastiešiem rūpējas  
55 darbinieki.
 Bērnudārza ēkā veikti plaši re
montdarbi  izremontētas četras 
kāpņu telpas, kapitāli izremontēta 
mūzikas telpa un nomainīta daļa 
durvju, veikts kosmētiskais re
monts. 
 Kopumā šogad izglītības iestā
žu labiekārtošanas un remont

Sācies jaunais mācību gads

Apmeklējot izglītības iestādes, Saulkrastu novada domes vadība uzdāvināja skolām un bērnudārzam sienas planšetes ar jauno Saulkrastu logo. Foto no domes arhīva.

Līdz ar jaunā mācību gada sāku
mu Saulkrastu novada pašvaldī
bas policija katru darbdienu no 
pl. 7.45 līdz 8.20 nodrošinās de
žūras pie Saulkrastu vidusskolas 
(sākumskolas ēkas) gājēju pārejas 
Raiņa ielā un Zvejniekciemā no 
8.00 līdz 8.30 pie Tallinas un At
pūtas ielas gājēju pārejas.
 Pašvaldības policija dežū
ras pie mācību iestādēm sāka  

2013. gadā, uzraugot skolēnu dro
šu došanos uz mācību iestādi. 
 Saulkrastu novada dome vēr
šas pie autobraucējiem un aicina 
ar atbildību ievērot satiksmes no
teikumus, īpaši izglītības iestāžu 
tuvumā, kur darbdienās pirms 
mācību stundu sākuma un pēc 
to beigām ir intensīva gājēju un 
transporta kustība. 

Pašvaldības 
policijas dežūras 
pie skolu gājēju 
pārejām

Saulkrastu novada dome līdz 
15. oktobrim aicina rosināt, 
kam piešķirt Atzinības 
rakstus, iesniedzot rakstisku 
ierosinājumu Saulkrastu 
domē.

Atzinības raksts ir Saulkras
tu pašvaldības apbalvojums, ko 
piešķir par nozīmīgiem iegul
dījumiem vai sasniegumiem 
pašvaldības labā par konkrētu 
laika posmu (iepriekšējo gadu) 
šādās nominācijās: sabiedriskais 
darbs, izglītība, kultūra, 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.
 Atzinības raksta ieguvējam 
tiek izmaksāta vienreizēja nau

das balva no vienas līdz divu val
stī noteikto minimālo mēneša 
darba algu apmērā. Nominācijā 
“Par mūža ieguldījumu” – trīs 
valstī noteikto minimālo mēneša 
darba algu apmērā.
 Apbalvojumu var piešķirt fi
ziskai vai juridiskai personai, 
Saulkrastu pašvaldības iestādei 
vai institūcijai, pašdarbības vai 
sporta kolektīvam. Ierosināju
mus izskata Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu komisija.
 Ierosinājumu ir tiesīgi iesniegt 
fizisku personu grupa (ne mazāk 
kā 5 personas), juridiska persona, 
domes deputāts. 
 Ierosinājumu par personas 
izvirzīšanu apbalvojumam jāie
sniedz domē rakstveidā vai elek
troniski.
 Ierosinājumā par izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda apbal
vojamās personas (iestādes, in

stitūcijas, kolektīva) dati – vārds, 
uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese), nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvošanai, 
apbalvojuma veids, kā arī dati par 
iesniedzēju – vārds, uzvārds (no
saukums), dzīvesvieta (adrese).
 Fizisku personu grupas ierosi
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu. Juridis
kas personas ierosinājumam par 
personas izvirzīšanu apbalvoju
mam jāpievieno lēmums no sa
nāksmes, kurā nolemts izvirzīt 
apbalvojumam.
 Ar Saulkrastu novada do
mes Apbalvojumu nolikumu 
var iepazīties interneta vietnes  
www.saulkrasti.lv sadaļas Dome 
apakšsadaļā Nolikumi, kā arī no
vada domē Raiņa ielā 8.
 Gaidām jūsu ierosinājumus!

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai

Uzņēmēju padomes tikšanās
Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās notiks 

pirmdien, 28. septembrī, plkst.  17.30 
Saulkrastu novada domes ēkas cokolstāvā.

darbos pašvaldība ieguldījusi 
vairāk nekā 141  000 eiro, lielākā  
da ļa – 93  000 eiro ieguldīti PII 
„Rūķītis” remontdarbos.
 Pirms mācību gada sākuma 
Saulkrastu novada domes priekš
sēdētājs Ervīns Grāvītis, priekš
sēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis, Izglītības, sporta un jaunat
nes lietu komisijas priekšsēdē
tājs Guntars Zonbergs, deputāte 
Guna Lāčauniece, kā arī pašvaldī

bas izpilddirektors Andrejs Arnis 
un viņa vietnieks Aivars Gavars 
apmeklēja izglītības iestādes, lai 
iepazītos ar skolu gatavību jauna
jam mācību gadam. Pēc izglītības 
iestāžu apskates tika secināts, ka 
padarīts liels darbs, tomēr ēku 
pienācīgai uzturēšanai nepiecieša
mi būtiski investīciju ieguldījumi, 
īpaši Saulkrastu vidusskolas ģērb
tuvju situācijas risināšanā, kā arī 
jāturpina iesāktie darbi „Rūķītī”.

Šogad skolas gaitas pirmo reizi uzsāka 70 pirmklasnieki.

http://www.saulkrasti.lv
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Augusta sākumā Saulkrastu no
vada dome saņēma Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas rīkojumu par valsts 
budžeta dotācijas piešķiršanu 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei un darbības no
drošināšanai. Centra izveides 
mērķis ir nodrošināt publisko 
pakalpojumu pieejamību, ņemot 
vērā iedzīvotāju un uzņēmēju va
jadzības atbilstoši vienas pieturas 
aģentūras principam.
 Jaunizveidotais vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
atvieglos dzīvi gan pilsētas ie

dzīvotājiem, gan tās viesiem, jo 
turpmāk, ierodoties Saulkrastu 
novada domē, nebūs jāmeklē 
konkrētais kabinets, bet saņemt 
informāciju par pakalpojumiem 
un iesniegt dokumentus varēs 
vienuviet.
 Pieejami būs ne vien pašvaldī
bas sniegtie pakalpojumi, bet arī 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū
ras, Nodarbinātības valsts aģen
tūras, Lauku atbalsta dienesta, 
Valsts zemes dienesta, Pilsonības 
un migrāciju lietu pārvaldes un 
arī Uzņēmumu reģistra pakalpo

jumi. 
 Centra izveidei pašvaldība sa
ņems budžeta dotāciju 70% ap
mērā no izveidošanas izmaksām, 
nepārsniedzot 10  000 eiro, bet 
uzturēšanai un personāla atlī
dzībai papildus budžeta dotāciju 
līdz pat 800 eiro mēnesī. 
 Šobrīd notiek sadarbības līgu
mu slēgšana ar valsts iestādēm 
par pakalpojumu pieejamību 
Saul krastos. Tam sekos klientu 
apkalpošanas centra izveidošana. 
Klientu apkalpošanas centru plā
nots atvērt decembrī. 

Vasaras beigās pabeigta jaunās 
ietves ierīkošana Saulkrastos 
starp V. Lāča ielu un dzelzceļa 
tiltu pār Pēterupi. Līdz šim šajā 
vietā bija tikai iestaigāts celiņš 
ar sadrupušām betona kāpnēm 
un daži sasisti apgaismes stabi. 
Iepriekš, plānojot jaunu apbūvi 
Pēterupes dzīvojamajā rajonā vai 
tautā sauktajā BAM teritorijā, ne
tika vienlaikus nodrošināta gājēju 
ceļa izbūve savienojumam ar pil
sētas centrālo daļu.
 Lai arī dažreiz palu laikā Pē
ter upe mēdz pārplūst, apgrūtinot 
pārvietošanos, pārējā laikā celiņu 
intensīvi lieto, tajā skaitā to iz
manto skolēni nokļūšanai skolā. 

Darbu veikšanu paildzināja nomas 
līguma noslēgšana ar zemes īpaš
nieku  VAS “Latvija dzelzceļš”.
 Iepirkuma rezultātā darbus 
veica SIA “MI2” par kopējo sum
mu 33 724,35 eiro. Tagad ir izvei
dots uzbērums ar nogāzēm un 
ietve 430  m2 platībā, uzstādīti 9 
apgaismes stabi, soliņš ar atkritu
mu urnu, ierīkotas norobežojošās 
barjeras un caurteka.
 Neskatoties uz paveikto, jop
rojām aktuāla ir ietves izveide 
Pēterupes dzīvojamajā rajonā gar 
V. Lāča ielu līdz Murjāņu ielas 
dzelzceļa šķērsošanas vietai, kas 
tiek arvien atlikta nepietiekamo 
līdzekļu dēļ.

Saulkrastu novada domes priekš
sēdētājs Ervīns Grāvītis Saulkras
tu novada pašvaldības vārdā 
nosūtījis vēstuli izglītības un zi
nātnes ministrei Mārītei Seilei ar 
lūgumu skaidrot situāciju, kas iz
veidojās XI Latvijas Skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētku rīcī
bas komitejai, pieņemot lēmumu 
atcelt 12. jūlijā paredzēto svētku 
gājienu, un publiski atvainoties 
Saulkrastu novada pārstāvēto 
kolektīvu vadītājiem un dalīb
niekiem par sabojātiem svētkiem 
oficiāli atceltā, bet svētku organi
zatoru un valsts augstāko amat
personu atbalstītā neoficiālā gā
jiena dēļ.

 Vēstulē minēts, ka, gatavo
joties svētkiem, tika ieguldīts 
milzīgs darbs, lai iegūtu ceļazīmi 
uz bērniem tik nozīmīgo notiku
mu  dziesmu un deju svētkiem. 
Saulkrastu novadu XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos pārstāvēja 10 kolektīvi, 
kopskaitā 175 dalībnieki, kuri 
visi kā viens gaidīja un gatavojās 
12. jūlija rītam, lai piedalītos svēt
ku gājienā.
 12.  jūlija naktī svētku rīcības 
komitejas pieņemtais lēmums 
atcelt gājienu Saulkrastu novadā 
tika izpildīts ar pilnu atbildību, 
proti  par radušos situāciju tika 
informēti kolektīvu vadītāji, at

bildīgās personas, tostarp novada 
domes vadība, dalībnieku vecāki 
un gājiena dalībnieki, kā arī tika 
atcelti rezervētie autobusi. 
 Lielu pārsteigumu gan kolek
tīvu vadītājos, gan dalībniekos, 
gan sabiedrībā kopumā radīja 
fakts, ka atceltais gājiens notiek, 
to tiešraidē translē valsts televīzi
jā, turklāt gājienā piedalās valsts 
augstākās amatpersonas, kā arī 
rīcības komitejas pārstāvji. 
 Tāpat E. Grāvītis vēstulē pauž 
neizpratni par svētku organiza
toru rīcību, atbildību uzliekot 
pašvaldībām, kam bija jāizlemj 
par dalību svētku gājienā. 

Ņemot vērā to, ka Latvijas Re
publikas Saeima 4. jūnijā steidza
mības kārtā pieņēma Pašvaldības 
finanšu izlīdzināšanas likumu, 
Saulkrastu novada dome augus
ta beigās iesniedza pieteikumu 
Latvijas Republikas Satversmes 
tiesai par Pašvaldību finanšu iz
līdzināšanas likuma atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 
1.  pantam un Eiropas vietējo 
pašvaldību hartas vairākiem pan
tiem. Saulkrastu novada dome, 
rūpējoties par novada iedzīvotāju 
maksāto nodokļu efektīvu pār
valdību, uzskata, ka apstrīdētais 
likums nenodrošinās visu Latvi
jas novadu, tajā skaitā Saulkras
tu, ilgtspējīgu attīstību, apdrau
dēs pašvaldības pamatfunkciju 
izpildi un turpmāku pastāvēšanu.
 Novada domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis uzsver  lai at
balstītu finansiāli vājākās pašval
dības, var tikt ieviestas finanšu 
izlīdzināšanas procedūras, taču 
apstrīdētais likums atšķirībā no 

iepriekšējā likuma “Par pašval
dību finanšu izlīdzināšanu”, kas 
bija spēkā līdz 1. jūlijam, neiz
vērtē, cik liela ir katras pašval
dības finanšu nepieciešamība, 
tajā netiek noteikts un pielietots 
objektīvs pašvaldību finanšu ne
pieciešamības rādītājs. Finanses 
tiks mehāniski sadalītas, bet so
ciāli ekonomisko pamatojumu 
apstrīdētais likums neparedz. 
Apstrīdētā likuma izpratnē vi
sām pašvaldībām finanšu līdzek
ļi nepieciešami vienādi. Tāpat 
nav izvērtēti riski, kādas sekas 
ilgtermiņā jauns pašvaldību iz
līdzināšanas modelis atstās uz 
Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā 
uz Saulkrastu novada pašvaldī
bu. Vai pašvaldības būs spējīgas 
ekonomiski attīstīties un nodro
šināt kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem? Nav arī 
pamatots Finanšu ministrijas un 
Saeimas secinājums, ka apstrīdē
tais likums motivēs pašvaldības 
veicināt uzņēmējdarbības attīstī

bu pašvaldībā, jo atbilstoši finan
šu aprēķini nav veikti, faktiski 
tas ir pats muļķīgākais apgalvo
jums, kas dzirdēts kontekstā ar 
apstrīdēto likumu. Tieši pretē
ji – likums motivē pašvaldības 
neko nedarīt. Jaunais likums arī 
nemotivē pašvaldībā deklarētos 
iedzīvotājus maksāt nodokļus vai 
palielināt to maksāšanu, jo viss 
tiek izlīdzināts valsts mērogā.
 Pieteikumā norādīts, ka plaš
saziņas līdzekļos tiek minēts par 
notikušajām sarunām ar 77 paš
valdību vadītājiem. Saskaņā ar 
likumprojekta anotāciju finanšu 
ministrs izveidoja Konsultatīvo 
padomi pašvaldību finansiālo 
darbību saistītu jautājumu ap
spriešanai un diskutēšanai, kurā 
ir 4 republikas pilsētu un 6 nova
du pašvaldību vadītāji. Saulkrastu 
novada dome uzskata, ka konsul
tācijas ar pašvaldībām bija nepie
tiekamas, nav ņemti vērā daudzu 
pašvaldību iebildumi un nav 
ņemts vērā neviens no Latvijas 

Pašvaldību savienības (tās biedrs 
ir arī Saulkrastu novada pašval
dība) iebildumiem, kuri atbilstoši 
2015. gada 22. aprīļa Latvijas Paš
valdību savienības domes sēdes 
lēmumam tika iesniegti Saeimas 
Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijā. Apstrīdētais likums ne
pārprotami ir sasteigts.
 Saulkrastu novada dome uz
skata, ka, steidzamības kārtībā 
pieņemot apstrīdēto likumu, ne
tika pietiekami izvērtēts sabied
riskais labums un vēl vairāk tiks 
samazināta Latvijas pašvaldību, 
tajā skaitā Saulkrastu novada fi
nansiālā neatkarība no centrālās 
varas.
 Pieteikumā minēts, ka nav 
saprotama Ministru kabineta un 
Saeimas nostāja, steidzamības 
kārtībā pieņemot apstrīdēto li
kumu. Tādējādi atbilstoši Latvijas 
Republikas Satversmei ir liegta 
iespēja Valsts prezidentam prasīt 
likuma otrreizēju caurlūkošanu, 
kā arī likumu nevar nodot tautas 

nobalsošanai. Pašvaldībām ir lieg
ta iespēja kā partneriem piedalī
ties apstrīdētā likuma apsprieša
nā un izteikt savu viedokli.
 Plašsaziņas līdzekļos vairāk
kārt izskanējis viedoklis  lai spē
tu nodrošināt ar likumu noteikto 
funkciju izpildi, pašvaldības būs 
spiestas apvienoties ar citām paš
valdībām, tādējādi stiprinot savu 
ekonomisko kapacitāti. Pieņe
mot apstrīdēto likumu, acīmre
dzami notiek mēģinājums slēptā 
veidā īstenot teritoriālo reformu, 
kas būtu realizējama demokrātis
kā ceļā, iesaistot sabiedrību.
 Saulkrastu novada dome 11. 
jūnijā vērsās pie Valsts prezidenta 
ar lūgumu izmantot visas Valsts 
prezidenta pilnvaras, lai aptu
rētu Pašvaldības finanšu izlīdzi
nāšanas likuma spēkā stāšanos, 
tomēr Latvijas Republikas Sa
tversme nepiešķir prezidentam 
šādas pilnvaras attiecībā uz stei
dzamības kārtībā pieņemtajiem 
likumiem. 

Saulkrastu novada dome iesniegusi 
pieteikumu Satversmes tiesai

Ierīkota ietve

Jaunizbūvētā ietve. Foto no domes arhīva.

Nosūtīta vēstule par 
skaidrojuma sniegšanu un 
publisku atvainošanos

Saulkrastos būs 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs

Paziņojums par detālplānojuma  
zemes gabalam 224F apstiprināšanu
Ar Saulkrastu novada domes 2015. gada 26. augusta lēmumu 
(prot. Nr.12, 9.§) apstiprināts detāplānojuma projekts zemes gaba
lam “224F” Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadas
tra apzīmējums – 8013 003 0038.
 Ar izstrādāto detālplānojumu var iepazīties Saulkrastu no
vada pašvaldībā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā un 
Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv.

http://www.saulkrasti.lv
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Saulkrastu novada daudzbērnu ģi
menēm ir iespēja saņemt atbalstu 
skolu brīvpusdienu un bērnudārza 
ēdināšanas izdevumiem atmak
sas veidā. Lai to saņemtu, vienam 
no vecākiem jābūt deklarētam 
Saulkrastu novadā un bērnam, ku
ram lūdz atbalstu, jāiegūst izglītī

ba Saulkrastu vidusskolā vai Zvej
niekciema vidusskolā no 5. līdz 12. 
klasei, vai PII „Rūķītis”.
 Atbalsta saņemšanai vecākam, 
kurš deklarējis savu dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā, jādodas uz 
Saulkrastu sociālo dienestu Raiņa 
ielā 8 (109.  kabinets) vai Atpūtas 

ielu 1B iedzīvotāju pieņemšanas 
dienās: pirmdienās 11.0012.00, 
13.0018.00 vai ceturtdienās 9.00
12.00, 13.0018.00 un jāraksta ie
sniegums, norādot nepieciešamo 
informāciju.
 Tālrunis informācijai  
67142510, 67142511.

Tas mazais cilvēciņš būs 
jāveido tev. Viņš izaugs nevis 
tāds, kādu tu gribi, bet kādu tu 
audzini...
Saulkrastu sociālais dienests 
aicina pieteikties vecāku 
apmācības grupā „Bērnu 
emocionālā audzināšana” 
(BEA), kas domāta 
pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem.

Darbošanās grupā ļaus labāk iz
prast bērna uzvedību un iemācīs 
to labot reizēs, kad bērns ir patva
ļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.
 Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 

bērnam tikt galā ar stresu, atbil
stoši rīkoties sarežģītās situācijās 
un justies droši. Šīs spējas ir atka
rīgas ne tikai no paša bērna, bet 
arī no viņa emocionālās attīstības, 
kurā lielu ieguldījumu var dot ve
cāki. Programma sniegs ieteiku
mus, kā pārvarēt dažādas grūtības 
bērna audzināšanā un veicināt 
bērna emocionālo attīstību. 
 BEA 10 soļi: 
l bērna attīstība un tempera
ments, 
l kā bērns iegūst veselīgu apziņu 
par savu ķermeni, 
l kā bērns izveido drošu piesaisti, 
l kā attīstīt rotaļāšanās prasmes 
un fantāziju,

l kā bērna uzvedību ietekmē va
loda un komunicēšanas prasmes,
l kā disciplinēt bērnu,
l kā attīstīt veselīgu pašcieņu, 
l kā iemācīt bērnam regulēt 
emocijas un kontrolēt savu uzve
dību, 
l kā iemācīt koncentrēšanaās un 
problēmu risināšanas prasmes,
l kā veicināt empātiju un gādī
gumu.
 Nodarbības ir bez maksas un 
plānotas otrdienās no plkst. 18.00 
līdz  20.30 PII „Rūķītis” vai BJDC 
„Saulespuķe”. Sīkāka informācija 
pa tālr. 26314369 (Rota), 29445270 
(Ingūna), epasts inguna.feldma-
ne@saulkrasti.lv. 

No 21. septembra līdz 4. oktobrim Saulkrastu novada bibliotēkā tiks 
veikta grāmatu fonda inventarizācija. Bibliotēkas darbinieces rūpīgi 
uzskaitīs visu grāmatu fondu, salīdzinās datus inventāra grāmatās un 
elektroniskajā kopkatalogā.
 BIBLIOTĒKA APMEKLĒTĀJIEM BŪS DAĻĒJI SLĒGTA. Darbosies 
tikai interneta un datoru zāle, tur varēs arī ielūkoties jaunākajā presē 
un atdot bibliotēkā paņemtās grāmatas.
 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Tālr. uzziņām 67951502, 
29625609. 

Augustā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
99 izsaukumus. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 13 per
sonas, kuras tika nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai. Vienā gadījumā pēc 
lūguma sniegta palīdzība NMPD 
brigādei. Divos gadījumos izsauk
ti dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv
niekiem.
 Sastādīti 483 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
1 par sīko huligānismu, 9 par al
koholisko dzērienu lietošanu sa
biedriskā vietā, 42 par nenoslēgtu 
līgumu par sadzīves atkritumu 
izvešanu no nekustamā īpašuma, 
360 par apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu pārkāpšanu, 14 par 
smēķēšanas ierobežojumu neie
vērošanu, 3 par atpūtas kuģa ie
kārtojuma prasību neievērošana 
iekšējos ūdeņos un 1 par pakal
pojumu sniegšanas noteikumu 
pārkāpšanu.
 Uzsāktas 137 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne
kustamā īpašuma un tai piegu
ļošās teritorijas nesakopšanu, par 
ceļa aizsprostošanu, par līguma 
neslēgšanu par sadzīves atkri
tumu izvešanu no nekustamā 
īpašuma, par atkritumu novieto
šanu tam neparedzētās vietās, kā 
arī par pakalpojumu sniegšanu 
bez Saulkrastu novada domes iz
sniegtas atļaujas.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Publisko un privāto partnerat
tiecību biedrība “Sernikon” sa
ņēmusi Zemkopības ministrijas 
lēmumu par tiesībām sagatavot 
2014.  2020. gada plānošanas pe
rioda sabiedrības virzītu vietējās 
attīstības stratēģiju Carnikavas 
un Saulkrastu novadā. Stratēģi
jas ieviešana paredzēta gan no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, gan no Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fon
da līdzekļiem.
 Sabiedrības virzīta vietējās at
tīstības stratēģija jāizstrādā čet
ru mēnešu laikā pēc Zemkopības 
ministrijas lēmuma saņemšanas. 
Informācija par izstrādes gaitu 
un sabiedriskajām apspriedēm 
tiks publicēta biedrības mājasla
pā www.sernikon.lv. Aicinām no
vadu iedzīvotājus būt aktīviem 

Aizvadīts vasaras sezonas darbī
gākais laiks,  un, kamēr nav pie
mirstas aktualitātes, Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrs (TIC) 
veica novada tūrisma uzņēmēju 
aptauju, kā viņi vērtē aizvadīto se
zonu, kādi ir pašu novērojumi un 
aktualitātes.
 Lielākajā daļā saņemto epastu 
uzņēmēji atzina, ka, spītējot slikta
jiem laikapstākļiem, tūristu skaits 
kopumā pieaudzis. Īpaši  vietējo 
un Lietuvas tūristu skaits. Ievēro
jami daudz rezervāciju atteikuši 
klienti no Krievijas. Palielinājies 
tūristu skaits no Itālijas, Francijas, 
Šveices, Spānijas, joprojām esam 
pievilcīgi tūristiem no Vācijas.
 Atzinīgi vērtēti daudzveidīgie 
vasaras sarīkojumi, uzlabojumi 
pilsētas infrastruktūrā, apzaļu
mošanā un vides objektu izveidē. 

Pozitīvi novērtēts Jūras parks, 
Baltā kāpa, Zvejniekciema bērnu 
laukums u.c., kā arī TIC darbs un 
tūrisma informācijas materiālu 
klāsts.
 Pie nepieciešamajiem uzlabo
jumiem gandrīz visās atbildēs tika 
minēta auto stāvlaukumu prob
lēma, arī autobusu stāvlaukumu 
izveides nepieciešamība. Mūžīgā 
aktualitāte – pludmales tīrība, at
kritumu savākšana un biotualešu 
tīrība.
 Vairums uzsver, ka Saulkrasti 
veidojas par ģimenēm ar bērniem 
draudzīgu vietu, bet daudzviet 
piekļuve jūrai ar bērnu ratiņiem 
liegta pakāpienu dēļ, tāpat nepie
ciešamas norādes, kur iespējams 
piekļūt jūrai un izvietot pamanā
mas zīmes uz apskates objektiem. 
Kas attiecās uz ūdens tūrisma 

attīstību, nepieciešams sakārtot 
vietu, kur Aģē tiek laistas laivas, 
kuteri un citi peldlīdzekļi.
 Līdzīgi kā Saulkrastu nova
da uzņēmēji, arī Saulkrastu TIC 
novērojis, ka pieaudzis ceļotāju 
skaits, kuri labprāt apvieno atpūtu 
ar pasākumu apmeklēšanu, kā arī 
palielinājies ģimeņu skaits, kuri 
ceļo kopā ar maziem bērniem. 
Līdz ar to vajadzīgs vairāk atpūtas 
vietu, tūrisma mītņu un kafejnī
cu ģimenēm ar bērniem. Aizvien 
lielāku popularitāti iegūst arī tir
dziņi, kur var iegādāties Latvijas 
amatnieku, mājražotāju un zem
nieku produkciju.
 Šovasar Saulkrastos novērota 
tendence, ka ir arvien vairāk tūris
tu, kuri domā par to, kā aktīvi un 
veselīgi atpūsties. Agros vasaras 
rītos Saulkrastos var biežāk novē

rot skrējējus, nūjotājus un riteņ
braucējus. Cilvēki labprāt apmeklē 
jogas, cigun un fitnesa nodarbības, 
kā arī trenažierus «Jūras parkā». 
Saulkrastu jaunizveidoto «Jūras 
parku» labprāt apmeklē tie, ku
riem patīk pludmales volejbols un 
aktīvā atpūta, kā arī ģimenes ar 
bērniem.
 Līdz 31.  augustam Saulkrastu 
TIC apmeklējuši 17  644 cilvēki, 
kas ir par 1460 apmeklētājiem vai
rāk nekā pērn. Pagājušā gadā līdz 
31. augustam bija 16 184 apmeklē
tāji. 
 Šogad Saulkrastos darbu sāka 
SUP dēļu noma “EasySUP.lv”, ku
ras pakalpojumus labprāt izmanto 
peldvietas «Centrs» apmeklētāji. 
Saulkrastu novadā šogad arī at
vērtas divas jaunas naktsmītnes   
viesu māja «Gāles» un viesnīca 

«Sunny Dune», divas jaunas kafej
nīcas  «Cietais rieksts» un «Lagū
na», mūzikas kluba “Katrīnbāde” 
nedēļas nogales bārs “Mariachi 
Bar”, restorāns “Sunny Dune”, kā 
arī darbu piektdienās sācis Katrīn
bādes plača tirgus.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu TIC

Vasaras sezona aizvadīta

Saulkrastu TIC 
mainīts darba laiks

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centram no 

1. septembra līdz 31. maijam 
mainīts darba laiks.

Apmeklētāji katru dienu 
tiek gaidīti no 9.00 līdz 17.00, 

sestdienās un svētdienās 
no 10.00 līdz 16.00.

VSAA un NVA konsultācijas 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus Saulkrastu domes 
telpās 108. kabinetā 17. septembrī no plkst. 10 līdz plkst. 12.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus Saulkrastu domes 

telpās zālē 2. stāvā 1. un 5. oktobrī no plkst. 10 līdz plkst. 15.

Piešķir tiesības 
sagatavot sabiedrības 
virzīto vietējās attīstības 
stratēģiju Carnikavas un 
Saulkrastu novadā

gan stratēģijas izstrādes, gan ie
viešanas laikā.
 Prognozētais stratēģijas ie
viešanas finansējums laikam no 
2015. līdz 2018.  gadam (ieskai
tot) paredzēts: Eiropas Lauk
saimniecības fonds lauku attīs
tībai – 382  098,29 eiro, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības  
fonds – 519 199,98 eiro.

Aicina uz vecāku apmācības grupu

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

UZMANĪBU, SAULKRASTU 
BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJI!

Pašvaldības 
policijas 
paveiktais 
augustā

mailto:inguna.feldmane@saulkrasti.lv
mailto:inguna.feldmane@saulkrasti.lv
http://www.sernikon.lv
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Skaisti, krāšņi un raženi izskanē
jis kārtējais Saulkrastu vidussko
las mācību gads, kas lielajā dzīvē 
izvadīja vienpadsmit 12. klases 
absolventus, kas nu jau sākuši 
studijas Latvijas Universitātes So
ciālo zinātņu, Juridiskajā, Fizikas 
un matemātikas, Ekonomikas un 
vadības fakultātē. Rīgas Tehnis
kajā universitātē mūsu absolventi 
izvēlējušies Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāti, bet Rī
gas Stradiņa universitātē  Farmā
cijas fakultāti. Daudzveidīga un 
interesanta ir absolventu izvēle, 
kas priecē Saulkrastu vidusskolas 
pedagogus, jo skolēni parādījuši 
labas zināšanas centralizētajos ek
sāmenos  gan humanitārajos, gan 
eksaktajos, tāpat dabas zinātņu 
mācību priekšmetos. Vēlam veik
smi visiem mūsu absolventiem 
un priecājamies par viņu panāku
miem!
 Arī 9. klases absolventi ir sāku
ši savu lielo dzīves ceļu, kurā būs 
jāmācās lasīt, pazīt un  galvenais 
 ievērot svarīgākās un būtiskākās 
ceļa zīmes, kas satopamas dzīves 
krustcelēs. Saulkrastu vidussko
las 10.a klasē šogad mācības sāks 
17 izglītojamie. Iepriecina, ka 7 
skolēni no dažādu novadu pašval
dībām tieši Saulkrastu vidusskolu 

Esam gandarīti, ka Pierīgas Iz
glītības, kultūras un sporta pār
valdes organizētajā konferencē 
kā labākā Pierīgas novada skola 
Zvejniekciema vidusskola tika 
novērtēta divās nominācijās: par 
skolēnu sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs un inte
rešu izglītībā.
 Pirms 2015./2016. mācību 
gada sākuma Zvejniekciema vi
dusskolā tika analizēti un izvēr
tēti skolēnu mācību sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos. 
 Beidzot vidusskolu, skolē
niem bija jākārto trīs obligātie 
centralizētie eksāmeni (CE): 
latviešu valodā, matemātikā un 
vienā no svešvalodām (angļu vai 

krievu), kā arī viens eksāmens 
pēc izvēles. Jāteic, esam gan
darīti, jo gandrīz visos mācību 
priekšmetos, kuros 12.  klases 
absolventi kārtoja centralizētos 
eksāmenus, rezultāti ir augstāki 
nekā valstī (skatīt tabulu). 
 Starp 14 Pierīgas novada vi
dusskolām mūsu skolēnu CE re
zultāti ir salīdzinoši labi, jo pēc 
latviešu valodas eksāmena rezul
tātiem ierindojamies 4. vietā, bet 
angļu valodas un matemātikas 
eksāmenā esam attiecīgi 8. un 
7.  vietā, bet kopumā Zvejniek
ciema vidusskola pēc CE rezul
tātiem Pierīgā ierindojas 6. vietā, 
un tas ir labs skolēnu zināšanu 
rādītājs. 

Dziesmu un deju svētku pasāku
mus esmu vērojusi gan klātienē, 
gan pie televizora ekrāna, bet 
nekad neesmu svētkos bijusi kā 
dalībniece. No draugiem, kuri 
svētkos dejojuši noslēguma kon
certos, esmu dzirdējusi emocio
nālus stāstus par fantastiskajām 
sajūtām, par lepnumu, par pat
riotismu un vienotību, kas piedzī
vots svētku laikā mēģinājumos, 
koncertos un svētku noslēguma 
gājienā. Arī man šogad bija iespēja 
piedzīvot visplašāko izjūtu gam
mu kā XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku nosacī
tam dalībniekam, jo kopā ar sko
lotāju Marinu Ārgali kā pavadošās 
un atbildīgās skolotājas devāmies 
līdzi divdesmit vienam Saulkrastu 
vidusskolas 5. – 6. klašu deju ko
lektīva „Saulīte” dejotājam. Lie
ki piebilst, ka man kā cilvēkam, 
kurš nekad nav dejojis tautiskās 
dejas un nekad kā dalībnieks nav 
piedalījies Dziesmu un deju svēt
kos, bija manāms uztraukums par 
gaidāmo piedzīvojumu nedēļas 
garumā. 
 Tagad, atskatoties uz svētkiem 
no nelielas laika distances, jāat
zīst, ka satraukumam nebija pa
mata. Jā, mēģinājumu bija daudz 
un intensīvi, bija rīti, kad cēlāmies 
ļoti agri, un mājās pārradāmies 
vēlu naktī, bija dejas, ko dejojām, 
lietum līstot, bija reizes, kad nobi
ra kāda asara un piemeklēja kāds 
niķis, jo iestājās mazs apnikums, 
bija reizes, kad mēģinājumos dejas 
nesanāca tā, kā gribētos, un skolo
tājas pateica kādu skarbāku vārdu. 
Bet tad nāca noslēguma koncerti 
ar skatītājiem. 15,5 tūkstoši dejotā
ji radīja maģiju – vienā ritmā lepni 
izdejoja tautasdejas, rādot latviešu 
tautastērpu modes skati un veido
jot visdažādākās latvju rakstu zī
mes. Tas viss vienā koncertā pāris 
stundu garumā. Lai gan es svētkos 
piedalījos vairāk simboliski, atro
doties Daugavas sporta stadionā 
un skatoties koncerta pēdējās 
dejas lielajā ekrānā, sajutos kā 
daļa no lielas kopības, kā vienots 

veselums ar visu dejotāju saimi. 
Skudriņas skrēja pār kauliem un 
lija prieka asaras par skaistumu 
un mākslas darbu, kas radīts trīs 
mēģinājumu dienu laikā. Ne ma
zāks saviļņojums bija, vērojot sa
vas „saulītes”. Koncentrējušies, ar 
vislielāko atbildības sajūtu gatavi 
saviem uznācieniem un dejām, at
ceroties visu, kas sacīts un mācīts. 
Bet pats galvenais – izbaudot svēt
kus, kas radīti viņiem, ar smaidu 
uz lūpām, lepnumu sirdī, gaitā un 
dejā, vēlmi piedalīties nākamajos 
Dziesmu un deju svētkos! Paldies, 
ka bijāt tik lieliski un atraktīvi, pa
klausīgi un uzmundrinājāt brīžos, 
kad arī mani piemeklēja neliels pa
gurums!
 Svētku pēdējais koncerts sest
dienā gan man, gan dejotājiem 
beidzās uz lieliskas un pacilājošas 
nots, likās, ka svētki patiešām ir 
izdevušies. Taču tad nāca svētdie
nas rīts ar jau tik slaveno gājienu, 
kas oficiāli nenotika, bet realitātē 
notika gan. Grūti aprakstīt tā rīta 
emocijas  izmisumu, niknumu, 
bezspēcību, dusmas, haosu, kau
nu, neziņu. Traks, saspringts un 
emocionāli ļoti grūts rīts. Paldies 
dejotāju vecākiem, dejotājiem 
un Marinai par labiem vārdiem, 
uzmundrinājumiem un apskāvie
niem. Divus gadus, strādājot skolā 
par skolotāju, neesmu saņēmusi 
tādu vecāku atbalstu kā tajā rītā. 
Paldies jums, novērtēju to! 
 Lai gan svētku nedēļa bija lie
liska, ieguvu daudz pozitīvu un 
emocionāli skaistu atmiņu, kā 
darvas piliens medus mucā bija 
un ir svētku gājiens un svētdie
nas rīta negatīvās emocijas, kas 
diemžēl nāk prātā vispirms, atce
roties XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkus. Jācer, 
ka nākamajos svētkos tiks izdarīti 
vajadzīgie secinājumi, lai svētku 
gājiens tā dalībniekiem paliktu at
miņā kā spilgtākais un krāšņākais 
no svētku pasākumiem.

Liene Riekstiņa, 
Saulkrastu vidusskola

Latviešu 
valoda

Angļu 
valoda

Matemātika Krievu
valoda

Fizika Bioloģija Vēsture

Eksāmenu kārtojušo skolēnu skaits 16 15 16 2 2 1 4

Vidējais vērtējums skolā (%) 64,4 64,0 47,97 78,1 45,7 62,5 74,3

Vidējais vērtējums valstī (%) 48,7 54,0 43,6 71,8 50,3 62,5 47,5

Saulkrastu vidusskolā 
viss notiek

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem 
valsts pārbaudes darbos

Skolēnu mācību sasniegumu salīdzinājums CE 2014./2015.m.g.

 Eksāmenu vērtējumi liecina 
par skolēnu un skolotāju mērķ
tiecīgu un pārdomātu ikdienas 
mācību darbu, kas moderni 
iekārtotos mācību kabinetos 
turpināms un pilnveidojams 
2015./2016.  m.g. Lai sekmētu 
skolēnu digitālās kompetences 
attīstību, kas 21.  gadsimtā ne
pieciešama katram cilvēkam, 
šajā mācību gadā Zvejniekciema 

vidusskola ir to 157 skolu skaitā, 
kas sāk jaunā mācību priekšmeta 
„Datorika” standartu aprobāciju. 
Lietderīgi, ka, apgūstot datoriku, 
skolēniem tiks dota iespēja mā
cīties ne tikai izmantot informā
cijas tehnoloģijas, bet arī pašiem 
būt radošiem dažādu likumsaka
rību saskatīšanā un to pārveido
šanā atbilstoši datorprogramma
tūras prasībām. 

 Zvejniekciema vidusskolas 
pedagogu kolektīvs pateicas sko
lēnu vecākiem par sadarbību, 
atbalstu un vēl daudz veiksmes, 
izturības un gandarījumu par pa
veikto jaunajā mācību gadā. 

Valentīna Bērziņa,  
Valda Tinkusa, 

Zvejniekciema vidusskola

izvēlējušies par savu skolu, kur 
sākt mācības 10. klasē. 
 Jaunais mācību gads ražens 
būs arī pirmo klašu audzinātā
jām Ernai Černišovai un Marijai 
Andrejevai. Viņas šogad savā rūp
ju lokā uzņems 42 pirmklasnie
kus, kuri turpinās uzsākto tradī
ciju un apliecinās savu piederību 
Saulkrastu vidusskolai ar mūsu 
skolas formām.
 Skola ir vide, kurā dzīvo un mā
cās pati aktīvākā, modernākā un 
prasīgākā sabiedrības daļa  bērni 
un jaunieši. Tāpēc Saulkrastu vi

dusskola ir parūpējusies, lai pilnīgi 
visos mācību kabinetos skolotā
jiem un skolēniem būtu iespējams 
strādāt ar interaktīvajām tāfelēm, 
kas dod iespēju akadēmiskajām zi
nāšanām pāraugt mācību grāmatu 
un kļūt interesantākām un prak
tiskākām. Saulkrastu vidusskola 
vēl visiem saviem skolotājiem, 
skolēniem un vecākiem interesan
tu, veiksmīgu un noderīgām zinā
šanām bagātu mācību gadu!

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

9. klases izlaidums. Foto: G. Sakārnis.

12. klases absolventi. Foto: G. Mednis.

Vienā ritmā 
izdejotais laiks

http://www.ktf.rtu.lv/
http://www.ktf.rtu.lv/
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Par vīziju, pārliecību, kā radās 
iecere kopā ar Vidzemes jūrma
las Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) audzēkni Kirilu Turovu 
doties uz starptautisku konkursu 
“Mūzika bez robežām” Lietuvā, 
Druskininkos, kā arī par konkursā 
piedzīvoto stāsta pedagogs Mier
valdis Leja:
 “Jau vismaz pusi gadsimta 
mācu bērniem kādu no pūša
majiem instrumentiem, par as
toņiem no tiem esmu ieguvis 
Latvijas mūzikas Akadēmijas 
sertifikātus. Mūzika ir mans dzī
vesveids. Strādājot pēc principa 
“mainies uz augšu”, pa šiem gadu 
desmitiem ir uzkrāta pieredze. Arī 
agrāk ar audzēkņiem būts dažā
dos konkursos, arī starptautiskos, 
kuros četri audzēkņi ieguvuši lau
reāta godu.
 Arī šoreiz virzība uz dalību 

konkursos bija loģiska un mērķ
tiecīga. Kad ar 3. klases audzēk
ni Kirilu Turovu Latvijas Valsts 
konkursā spēcīgā konkurencē 
nodemonstrējām augstu tehnis
ko līmeni un izcīnījām 1. vietu, 
radās iecere Kirilam (eifonija spē
le) un Luīzei Baķei (klavierspēle, 
Ādažu Mākslas un mūzikas sko
las audzēkne) mēģināt pārvarēt 
augstāku latiņu. “Nocopējām” un 
pieveicām  uzvarējām Druskinin
kos! Kā jaunākie dalībnieki (Kiri
lam 12 gadi, Luīzei  11), piedalī
jāmies kameransambļu konkursa 
“A” grupā. Ikgadējais konkurss 
“Mūzika bez robežām” ir augstas 
raudzes starptautisks konkurss, 
kas šogad notika jau 15. reizi un 
kurā šogad piedalījās konkursanti 
no 15 pasaules valstīm, tajā skaitā 
no Amerikas... Dažādās konkur
sa grupās startēja kopā aptuveni  

200 dalībnieku. Druskininkos bi
jām no 17. līdz 23. augustam, tur ik 
dienu notika gan dažādi koncerti, 
gan meistarklases slavenu mūzi
kas profesoru vadībā.
 Dienu pirms konkursa piedalī
jāmies atklātajā stundā pie Viļņas 
Konservatorijas profesora Aļģirda 
Budra un guvām augstu novērtē
jumu. Konkursa dienā tas ļoti palī
dzēja psiholoģiskajam līdzsvaram, 
rezultātā audzēkņi nospēlēja vēl 
labāk. Konkursa noslēguma de
batēs pie “apaļā galda” saņēmām 
daudz uzslavu par Emīla Dārziņa 
“Melanholiskā valša” skaisto ska
ņu un apbrīnu par dubultstaccato 
šajā vecumā bērnu mūzikas skolā.
 Vasara pagāja darbos, bet, pro
tams, tas ir bijis tā vērts! Vislie
lākais paldies Saulkrastu novada 
domei E.  Grāvīša kga vadībā un 
VJMMS direktorei I.  Lazdauskai 

sarkanbrūna krāsa, kas simbolizē 
zemi un mīlestību, baltie logi – 
smiltis un detaļas zilā krāsā, kas 
ir jūras un cerību simboli. Tas viss 
fiksēts arī darbos.
 Izstudējām Neringai raksturī
gos vējrādītājus, kas grezno vai ik 
katra namiņa jumtu un senatnē 
atspoguļoja kuģa īpašnieka izcel
smes ciemu, nodarbošanos, ma
teriālo stāvokli.
 Sauli un tveici izbaudījām, 
gleznojot kāpas (Nidas un Mirušo 
kāpu), no kurām pavērās izteiks
mīgi panorāmas skati ar mir
dzoši zilu jūru fonā. Uzzinājām 
par Kuršu kāpas vēsturi, savulaik 
ekoloģisko katastrofu un smiltīs 
ieputinātajiem ciemiem. Tiešām 
emocionāli apzināties, ka vairā
ku desmitu metru dziļumā zem 
smiltīm palikuši vairāki ciemi  
senas ieliņas, neskaitāmi nami, 

laivas, pat baznīcas. 
 Bijām arī Jodkrantē, kas rak
sturīga gan ar „Raganu kalnu”, 
gan modernas akmens tēlniecī
bas promenādi. Jodkrantē labā
kie lietuviešu tēlnieki, ilustrējot 
dažādas tautas teikas, veidojuši 
gan lielas, izteiksmīgas koka, gan 
modernas akmens skulptūras. 
Bērniem bija iespēja iepazīties ar 
tēliem, tos zīmējot. 
 Mirkļi, kas radoši iedvesmos 
vēl ilgi,  kāpas vakara saulrietā, 
braucot ar kuģīti, kas aizvizina 
līdz pat Krievijas robežai; nakts 
pastaigas zem zvaigžņotajām au
gusta debesīm, aizvedot uz pa
saulslavenā rakstnieka Tomasa 
Manna mājiņu augstajā stāvkras
tā; neiztrūkstošas pēcpusdienu 
peldes atklātajā jūrā  vienā no 
labākajām Baltijas jūras pludma
lēm.

 Atvadoties paviesojāmies at
jaunotajā, modernajā delfinārijā, 
kur guvām pozitīvas emocijas. 
Piecas dienas tomēr ir īss laiks, lai 
paspētu visu, kas iecerēts. Neska
tīta paliek grāfa Tiškeviča vasaras 
rezidence un ziemas dārzs Kre
tingā, pārāk tāls izrādās līkums 
līdz skaistajai Palangai... Bet tas 
uz atgriešanos. Esam pārliecinā
jušies, ka tie, kuri pabijuši Kuršu 
kāpā, senajā kursenieku zemē, tur 
vēlas atgriezties vēl un vēl.
 Esam gan čakli pastrādājuši, 
gan labi atpūtušies un ielūdzam 
visus interesentus uz “zaļās prak
ses” darbu izstādi un neskaitāmo 
fotomirkļu skati oktobrī kultūras 
namā “Zvejniekciems”. 

Māra Alena, Rasa Grāmatiņa,  
Ieva Lazdauska, 

VJMMS

Lai pievērstu uzmanību bērnu li
teratūrai un ieinteresētu skolēnus 
lasīt, Zvejniekciema vidusskolā 
iepriekšējā mācību gada 27. mai
jā tika sarīkoti Bērnu un jauniešu 
žūrijas grāmatu atvēršanas svētki.
 Skolēni iepazinās ar 2015. gada 
Bērnu un jauniešu žūrijas grāma
tu kolekciju, kuras piedāvājumā 
ir aktuālākās bērnu grāmatas no 
fantāzijas, piedzīvojumu, reālis
tiskās literatūras, rotaļīgi dzejoļu 
krājumi, pekstiņstāsti un bilžu 
grāmatas pašiem mazākajiem. 
 2015./2016.m.g. aicinu skolē
nus aktīvi iesaistīties Bērnu un 
jauniešu žūrijas darbā, lasot grā
matas un vērtējot to saturu. Lasīt 
grāmatas aicināti arī skolēnu ve
cāki. Lai kļūtu par Vecāku žūrijas 
ekspertiem, jāizlasa un jānovērtē 
četras šai žūrijai piedāvātās grā
matas. Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas grāmatu kolekcija ir pie
ejama skolas bibliotēkā! 
 Bērnu, jauniešu un vecāku žū
rijas grāmatu kolekcijas saraksts 
internetā  www.zvs.lv/#!brnu-
un-jaunieu-rija/c101f://www.zvs.lv/ 
#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f.
 Lai veicas lasīšanas maratonā!

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Šajā gadā mācību prakse jeb 
mākslinieku valodā sauktā “zaļā 
prakse” nenotika ierastajā pirms
jāņu laikā jūnijā, jo tolaik priori
tāri notika gatavošanās Skolēnu 
dziesmu un deju svētkiem. Pēc 
Sāremā salas Igaunijā, kur jaunie 
mākslinieki zīmēja un gleznoja 
2009. gada vasarā, ārpus Latvijas 
praksē nebija būts. Krīzes laikam 
savi noteikumi... Šogad praksei 
izvēlējāmies saulaināko augusta 
nedēļu  saņēmāmies un devā
mies uz Nidu, Kuršu kāpu Lietu
vā. «Atcerieties, ka braucat strā
dāt!»  pirms tālā ceļa saņemam 
novēlējumu. 
 Brauciens un prakses laiks 
bija tieši tik interesants un aiz
raujošs, kā bijām cerējuši. Piecas 
dienas par savām mājām saucām 
mazu sarkanu namiņu Nidas cen
trā. Tiešām mazais namiņš šādu 
publiku  aktīvus jaunus māks
liniekus ar krāsu kastēm, papīru 
ruļļiem, otu saišķiem un simts 
citiem «sīkumiem»  piedzīvoja 
pirmoreiz. Saimnieci pārsteidza 
dažādi atraktīvi mirkļi, kas skolu 
vidē, protams, šķiet gana ierasta 
lieta... Ko tur liegties, nams nebija 
jauns un dažas lietas pārsteidza 
arī mūs. Bet prieks par īpašiem 
ēdieniem un apkalpošanas stilu, 
uz šķīvjiem kā restorānā pasnieg
ti īsti mākslas darbi... Tas viss 
apzīmējams ar «piedzīvojums, 
kas paliek atmiņā». Tā kā vietas 
bija maz un ārā brīnišķīgs laiks, 
viss notika ārpusē. Pulcējāmies 
pilsētas zālienā pie Kuršu līča 
promenādes, kur dienu un nak
ti virmoja dzīvība: atpūtnieki, 
ielu muzikanti, tumšos vakarus 
romantiski izgaismojošās ga
rāmbraucošo velosipēdu lampas. 
Zīmējām, gleznojām, skicējām. 
Daudz. Vērotāju lomā bija Kuršu 
kāpas raksturputni  izteiksmīgie 
jūras kraukļi  un daudzie atpūt
nieki.
 Atmiņā paliks izteiksmīgie 
senie namiņi, kuriem raksturīga 

Jauno mākslinieku prakse 
saulainajā Nidā

VJMMS mākslas nodaļu audzēkņi un skolotājas plenērā Kuršu kāpā, Nidā. Foto no VJMMS arhīva.

Bērnu, 
jauniešu 
un vecāku 
žūrijas starts

Lai kļūtu par Bērnu un jauniešu 
žūrijas ekspertu, skolēniem 
bija iespēja noslēgt lasīšanas 
līgumu, kurā viņi apņēmās izlasīt 
sešas žūrijas sarakstā iekļautās 
grāmatas un novērtēt tās, aizpildot 
elektronisko anketu. Foto: no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Mums viss vēl priekšā

Kirils Turovs (no labās), Luīze Baķe un pedagogs Miervaldis Leja pie 
Druskininku M. K. Čurļoņa mākslu skolas. Foto: J. Turovs.

par sagādāto iespēju piedalīties 
starptautiskā konkursā un mūsu 
“zelta nākotnei” izjust visbrīnišķī
gākās mākslas  mūzikas  dāsno 
elpu!
 Vēlos sirsnīgi pateikties arī ma
niem brīnišķīgajiem pūtēju orķes

tra dalībniekiem gan no Vidzemes 
jūrmalas MMS, gan Ādažu MMS 
un Carnikavas MMS, kuri, lai va
rētu piedalīties Skolēnu dziesmu 
un deju svētkos, ar entuziasmu ie
radās uz neskaitāmajiem orķestra 
mēģinājumiem vasaras brīvlaikā.”

http://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f
http://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f
http://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f
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Ir jau dziļa pēcpusdiena, kad 
viņi atbrauc uz tikšanos. Viens 
pa taisno no skolas, bet otrs pēc 
Saulkrastu domes rīkotas sanāks
mes, kur atskatījušies uz šovasar 
notikušajiem Latvijas Skolu jau
natnes dziesmu un deju svēt
kiem. Saņemti labi vārdi un at
zinības, pārrunāti svētku norises 
negludumi un darāmais nākama
jiem pieciem gadiem, gaidot atkal 
visas Latvijas jauno dziedātāju un 
dejotāju lielo saietu.
 To, cik daudz pūļu prasījis ik
viens dejas solis, iztaisnota mu
gura un atmodināta vēlme rībināt 
grīdu mūzikas ritmos, vislabāk 
tomēr zina viņi, kas jau daudzu 
gadu garumā dejo paši un māca 
to jaunajiem.

Saulkrastu vidusskolas skolotāji 
Ilona un Jānis Trezuni.
 - Pēc Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem taču 
nācās uzklausīt visai pretrunī-
gus spriedumus par daudziem 
norises jautājumiem. Vai piedzī-
votās nebūšanas nav aizēnojušas 
prieku par notikumu?
 Jānis:  Mēs piecus gadus bi
jām gaidījuši šo brīdi, kad varē
sim uzvilkt tautas tērpu un, ap
lausu pavadīti, izsoļot cauri Rīgas 
centram. Vairākos koncertos iz
ritinājuši deju rakstus Daugavas 
stadionā. Tur taču saplūda kopā 
visi deju kolektīva pēcstundu 
mēģinājumi, pārvarot nogurumu 
un reizēm arī negribēšanu. Tāpēc 
mūsu prieku un saviļņojumu ne
varēja tā vienkārši aizslaucīt ne
būtībā.
 Kopumā svētki bija lieliski. Kā 
vienmēr  ar savu piesitienu. Deju 
kolektīva vadītāja sajūtas gan 
noteikti atšķiras no dejotāju pie
dzīvotā, jo prāts visu laiku strādā 
līdzi profesionāli. Tu skaties un 
vērtē soļus, zīmējumu, ritmu. To, 
cik precīzi un aizrautīgi dejo savē
jie.
 Šogad atšķirībā no iepriekšē
jiem svētkiem bija diezgan daudz 
modernisma. Man tas pagaidām 
tā īsti negāja pie sirds un nebija 
pieņemams. Esmu vairāk par tra
dicionālām vērtībām.
 Ilona:  Deju kolektīviem tika 
izvirzītas ļoti augstas prasības. Tā
pēc arī bija liela dalībnieku atla
se. Piedalīties svētkos varēja tikai  
670 Latvijas skolēnu deju kolektī
vi, taču 525 kolektīvi uz svētkiem 
netika. Tie nebija vāji dejotāji. 
Skaitlis ir milzīgs. Tiešām labi ko
lektīvi palika aiz svītras.
 Trakākais, ka starp tiem bija 
arī I pakāpi ieguvuši dejotāji. Ie
priekšējā gada skatē viens no deju 
svētku virsvadītājiem Agris Da
ņilēvičs teica, ka tas nebūtu no
pietni, ja I pakāpi izcīnījušie bērni 
netiktu uz svētkiem. Tas izska
nēja kā apsolījums, un bērni ļoti 
centās, nekavēja mēģinājumus, 
strādāja pacietīgi, ar aizrautību, 
gaidot šo iespēju doties uz Rīgu 
un piedalīties. Pēc šīs izsijāšanas 
daudzi jutās piemānīti. Tas bija 
rūgti.
 Ja turpmāk plāno vēl mazāku 
dalībnieku skaitu, tas var sagraut 

“Dzīve tāpat paiet, vai tu kaut ko dari vai nedari neko...”

labo kolektīvu attīstību. Bērniem 
zudīs motivācija censties. Vai tad 
nevar veidot vairākus koncertus 
ar dažādiem sastāviem un da
žādām programmām? Tas ļautu 
lielākam skaitam jauno cilvēku 
izbaudīt šo svētku brīdi. Skatītāju 
taču noteikti netrūktu.
 Jānis:  Ir iestājies tā saucamais 
optimizācijas laiks. Tika samazi
nāts arī mēģinājumu dienu skaits.
Tad vēl  dziedātājiem un dejotā
jiem pievienoti teātra spēlētāji, 
pūtēju orķestri, folkloras kopas. 
Viss salikts vienā katlā. Bet nau
das vairāk nav kļuvis! Tas nevis 
padara šos svētkus bagātīgākus, 
bet gan noplicina. Ja sāk taupīt uz 
bērnu rēķina, tas jau ir valsts gals, 
un tiem tur augšā to vajadzētu 
saprast. Dziesmu un deju svētki 
nav tikai spožs ordenis pie parā
des mundiera, bet arī tautas dzīvā 
gara saglabāšana un ieaudzināša
na katrā jaunajā cilvēkā.
 - Bieži medijos lasām, ka tau-
tas mākslai draud izmiršana, 
jaunie vairs nevēlas dziedāt un 
dejot. Runājot ar jums, tā neiz-
klausās. Kā tas nākas, ka vismaz 
šajā pusē dejotgribētāju ne-
trūkst? Vai varbūt skolā notiek 
“brīvprātīga” piespiedu motivā-
cija?
 Jānis:  Ar varu neviens deju 
zālē netiek vilkts. Pirmajās klasēs, 
ja bērns neko tādu nav darījis, ir 
vajadzīgs pamudinājums. Tas 
visbiežāk nāk no vecākiem. Lie
lākā daļa jau grib, lai viņu bērni 
kustētos, lai apgūtu kustību un 
ritma izjūtu. Tad vidusskolā dejot 
jau nāk, paši to gribēdami. Maz
liet sarežģītāk ir ar pusaudžiem  
6., 7. klasē. Tad viņiem liekas, ka 
labāk ir sēdēt pie datora vai ar te
lefonu rokā.
 Tiem bērniem, īpaši puišiem, 
saku: kad es gāju skolā, spēlēju 
futbolu, basketbolu, korī dzie
dāju, dejoju tautas dejas. Darīju 
visu, ko vien varēju. Visam pieti
ka laika. Tas man dzīvē nācis par 
labu, jo nekad jau nezini, ko tālāk 
izvēlēsies darīt. To es viņiem ie

saku, un bērni sāk aizdomāties. 
Šeit darbojas teiciens: «Dzīve 
tāpat paiet  dari tu kaut ko vai 
nedari». Labāk jau ir iekrāsot to 
interesantāku un krāsaināku. 
Mēs taču daudz braucam uz kon
certiem tepat Latvijā un arī ārpus 
tās. Rīkojam kopīgus pasākumus 
ar citiem kolektīviem. Jaunieši 
satiekas, iemanto paziņas. Vai 
tas nav vērtīgi? Saulkrastu vidus
skolā pērn dejoja 100 skolēnu. 
Šogad varētu būt vēl vairāk   
aptuveni 110. Paši nāk un piesa
kās.
 Ilona:  Mazkustīgums šodien 
jauniešu vidū ir liela problēma. 
Bērnu, kas nodarbojas ar kaut ko 
fizisku, kļūst mazāk. Ir pat tādi 
kuriozi: ja nevari padejot, ej dzie
dāt korī. Bet tas jau neizslēdz to, 
ka tam bērnam ir vajadzīga fiziska 
nodarbe! 
 Svētku laikā bija zināmais 
skolēnu ģībšanas skandāls. Citus 
gadus mēģinājumu slodze bijusi 
daudz lielāka, bet šogad neizturē
ja. Nav fiziskā rūdījuma. Tur nav 
ko meklēt gaisa trūkumu uz ska
tuves vai vēl kādus citus attaisno
jumus. Vairāk jākustas, jāsporto, 
jāiet svaigā gaisā! Tad nekādas 
ģībšanas nebūs.
 - Kā jūs paši kļuvāt par dejo-
tājiem un citu skolotājiem? Vai 
arī mammas mazotnē veda pie 
rokas uz deju pulciņa nodarbī-
bām?
 Ilona:  Es nāku no Latgales, 
no Balvu novada. Dzīvoju kādus 
desmit kilometrus no skolas. Mūs 
uz skolu noteiktā laika aizveda un 
atveda kolhoza smagā kravas ma
šīna. Reizēm, kad mašīna salūza, 
gāju kājām. Pašiem jau sava brau
camā toreiz nebija.
 Skolā nebija tādu deju kolektī
vu. Jauniešu deju ansamblis dar
bojās klubā. Ar skaudību skatījos 
uz šiem dejotājiem. Man arī ļoti 
gribējās dejot, bet tas nebija ie
spējams, jo dzīvoju pārāk tālu no 
centra.
 Pēc vidusskolas aizgāju mācī
ties uz Daugavpils Universitāti. 

Tur darbojās deju ansamblis “Lai
ma”. Taču mēs, latviešu studenti, 
izvēlējāmies Daugavpils rajona 
kultūras namu  tautas deju an
sambli “Līksme”. Tā tur nodejoju 
visu savu studiju laiku. Aija Dau
gule, ar kuru kopā dejoju studiju 
laikā, šo kolektīvu vada tagad.
 Es kļuvu par bioloģijas skolo
tāju un atnācu strādāt uz Liep
upes vidusskolu.Tolaik vidējās 
paaudzes deju kolektīvu vadīja 
Jānis. Viņš gan braukāja no Lim
bažiem. Aizgāju dejot uz šo kolek
tīvu. Sadejojāmies un nu jau esam 
kopā 25 gadus. Es gan Liepupē, 
gan Saulkrastos mācu skolēniem 
bioloģiju, Jānis vada deju kolektī
vus un joprojām kopā arī dejojam. 
Vidējā vecuma deju kolektīvos 
pārsvarā nāk ģimenes cilvēki. Pa 
pāriem.
 Jānis:  Man ir pavisam cits 
stāsts. Dejoju jau no bērnudārza 
vecuma. Fotogrāfijās sevi redzu 
piecu gadu vecumā tautastērpā. 
Mums bija ļoti laba audzinātāja, 
kas visus bērnus iesaistīja šajā 
nodarbē. Vēl šodien viņu atceros. 
Tas bija Valmierā. Bet vispār esmu 
no Vecpiebalgas.
 Kad mūsu ģimene pārcēlās 
uz Limbažiem, tur atkal iegadī
jās laba skolotāja Taisa Aruma. 
Turpināju dejošanu. Pēc vidus
skolas aizgāju uz Rīgu studēt. 
Biju nolēmis kļūt par mašīnbūves 
ekonomistu. Atkal neiztiku bez 
dejošanas. Pieteicos pie Imanta 
Magones toreiz pazīstamajā TDA 
“Liesma”. Tur dejoju visu studiju 
laiku. 
 Tā kā studijām biju saņēmis 
uzņēmuma “Lauktehnika” sti
pendiju, vajadzēja nākt atpakaļ 
uz Limbažiem un obligātos trīs 
gadus nostrādāt. Tur pamanījos 
iekļauties TDA “Katvari”.
 Vienā brīdī jutu, ka man de
jošana interesē vairāk par tām 
inženieru zinībām un izšķīros par 
labu dejošanai. Priekšnieki jau arī 
rūca, ka pārāk bieži atprasos no 
darba, jo jābrauc uz koncertiem 
un mēģinājumiem.

 No vecākiem nekādu pamu
dinājumu dejošanai gan neesmu 
saņēmis. Vairāk tieši brāzienus, 
ka reizēm pārāk maz uzmanības 
veltīju mācībām. Ko lai dara, man 
tā lieta padevās un arī ļoti patika!
 To, ka esmu ekonomists, ne
kad gan nav bijis jānožēlo, jo 
jebkura skola kaut kādā veidā pa
plašina cilvēka redzesleņķi. Ja arī 
neiedod ko jaunu, tad sistematizē 
iegūtās zināšanas.
 - Un kā ar bioloģiju? Vai tā 
tomēr izrādījusies stiprāka par 
vēlmi nodarboties tikai ar dejo-
šanu?
 Ilona:  Mani vienmēr ir saistī
jusi daba. Kādreiz Latvijas skolās 
bija tāds konkurss “Mēs tavi saim
nieki, zeme”. Tas bija sadalīts pa 
nozarēm: biškopība, puķkopība... 
Es šajā konkursā piedalījos, mani 
tas saistīja un aizrāva. Tāpēc arī 

izvēlējos studijas Daugavpils Uni
versitātē. Arī praktiskajā dzīvē 
cenšos būt tuvāk dabai. Mani ne
kad nav saistījusi pilsēta ar savu 
burzmu, steigu un trokšņiem. 
Man ļoti patīk ziedi, pirms da
žiem gadiem pabeidzu floristikas 
kursus. 
 Liepupē līdzās dzīvoklim man 
ir liels puķu dārzs. Vēl nopirkām 
zemi, uz kuras bija augļu dārzs, 
ogu krūmi, dīķis un šķūnis. Ga
rām tam tek Liepupīte. Tas ir tik 
interesanti  tu piecelies no rīta 
un redzi, kā laukos ganās me
žacūkas, atnāk stirnu mamma 
ar mazajiem stirnēniem, upītē 
plunčājas bebri! Mēs uz bebriem 
bijām nepatiesi sadusmojušies. 
Iestādījām jaunos augļu kociņus 
un skatāmies, miza noberzta. Do
mājām, kas cits, ja ne bebrs. Izrā
dās  nekā.Tas bija stirnāzis. Viņš 
nāk asināt savus mazos, jaunos 
radziņus un tā mizu notrin. Nā
cās rūpīgāk aprūpēt kociņus, lai 
netiek tiem klāt.
 To zemi saņēmām diezgan aiz
laistu. Tagad man bez dejošanas ir 
vēl viens hobijs. Pārstādu, ravēju, 
eksperimentēju, cenšos ieaudzēt 
kaut ko jaunu. Visu laiku meklē
ju katram augam atbilstošu vietu. 

Un, kaut arī neesmu dārzniece, 
man tīri labi padodas. Tās arī ir 
manas bioloģijas papildu studijas.
 - Vai skolas bērniem gan Liep-
upē, gan Saulkrastos ir interese 
par dabu un bioloģiju?
 Ilona:  Prieks, ka lielāka
jai daļai bērnu daba interesē un 
viņi prot to saudzēt. Protams, 
padziļināta interese par biolo
ģiju gluži visiem nav. Šopavasar 
bija izlaidums manis audzināta
jai 12. klasei. Tagad man atkal ir  
18 audzināmie bērni 10. klasē. 
Liels bija gandarījums, ka klāt 
pienāca meitene, kura pērn pie
dalījās Daugavpilī konkursā «Pa
zīsti savu organismu». Viņa teica: 
- Ziniet, skolotāj, es šogad vēl vairāk 
studēšu bioloģiju, jo universitāte or-
ganizē kursus, kuros var padziļināti 
apgūt zināšanas šajā priekšmetā.
 Te redzu, ka manas pūles nav 
bijušas veltas. Bērni dažkārt ir 
gudrāki par skolotājiem, pāraug 
viņus. Bet tas ir normāli. Parasti 
es arī atzīstos skolēniem, ja kaut 
ko nezinu. Viņi tad mani informē, 
kur konkrētās lietas uzzinājuši. 
Saku paldies viņiem, ka tagad arī 
es to zināšu. Neviens taču nav 
staigājoša enciklopēdija, lai visu 
informācijas bagāžu paturētu 

galvā! Īpaši jau šodien, kad pie ro
kas ir datori un moderni telefoni. 
Dodamies arī dabā un vērojam, 
kādas pārvērtības tajā notiek. Ar 
Liepupes skolēniem uzmērīti diž
koki. Ar Saulkrastu bērniem ejam 
vērot upi. Pēc tam top pat ļoti no
pietni zinātniskie darbi. Mēs pie
dalāmies arī olimpiādēs un gūs
tam labus rezultātus. Kaut gan 
uz olimpiādi nevar braukt tas, 
kurš tikai labi mācās. Jābūt lielā
kai interesei par šo priekšmetu, 
tam jāpatīk. Un jāiegulda milzīgs 
darbs. Tā nu iznācis, ka gadu no 
gada mūsu bērniem ir labi rezul
tāti. Pierīgas olimpiādēs vienmēr 
iegūstam godalgotas vietas. Pie
dalījušies esam arī valsts mēroga 
olimpiādēs un ieguvuši sudraba 
medaļas.
 - Ir dzirdēts, ka bērni pamā-
cās Saulkrastu skolā un tad do-
das uz Rīgu turpināt mācības. 
Vai mūsu pilsētas skolas piedāvā 
sliktāku izglītības kvalitāti vai 
arī vilina lielpilsētas labumi?
 Ilona:  Tā ir aplama tenden
ce. Zinoši skolotāji ir gan šeit, gan 
Rīgā. Un nevar teikt, ka Saulkras
tos nav iespējams iegūt labu iz
glītību. Pārceļoties uz lielu skolu, 
ir tieši otrādi  visas iespējas pa

zaudēt savu personību. Tas ir liels 
kombināts un pievērst uzmanību 
katram atsevišķi bieži nav iespē
jams. Šeit mēs strādājam ar katru 
bērnu individuāli.
 Mums ir arī tādi gadījumi, ka 
jaunietis aiziet uz Rīgu, vienu vai 
divus gadu pamācās un atnāk at
pakaļ. 
 Jānis:  Vieglāk ir sevi izpaust, 
ja esi viens no 40, nevis viens  
no 400. Tur liela enerģija jāvelta 
sevis pierādīšanai un tad vēl pa
stāv iespēja nebūt pamanītam. 
Jāiztur milzīga konkurence sav
starpējā cīņā. 
 Domāju, ka gan Saulkrasti, gan 
Liepupe, kur mēs dzīvojam, pie
dāvā ļoti plašas izklaides un sevis 
bagātināšanas iespējas. Ne vien
mēr tas lielpilsētas piedāvājums ir 
gana kvalitatīvs un saistošs.
 Mums ar dejotājiem neviena 
sestdiena un svētdiena nav bijusi 
brīva. Liepupē ziemā jāpiedalās 
pašdarbnieku koncertos, tad paši 
rīkojam Pēterdienas dančus, ir pa
gasta svētki, akustiskās mūzikas 
festivāls... Spēj tik visur izskriet! 
Saulkrastos ir vēl vairāk pasāku
mu un notikumu.
 Ilona:  Cita lieta, ja bērns 
grib mācīties kaut ko tādu, ko 
Saulkrastos nevar apgūt. Piemē
ram, mūsu vecākā meita Kristīna 
beidza Doma kora skolu un aiz
brauca mācīties uz Austriju, lai 
Grācā apgūtu džeza vokālu. Tagad 
studē jau pēdējo gadu. Iestājek
sāmenos konkurss bija 1:45. Tajā 
gadā uzņēma tikai vienu studen
tu. Viņa tika! Pasniedzēji bija sla
vējuši, ka Latvijā ļoti labi sagatavo 
audzēkņus. Atbraukusi uz Latviju, 
viņa paspēj ne tikai padziedāt, bet 
ielēkt arī dažās dejās, jo dejojusi 
no trīs gadu vecuma. Mazajai ir 
tikai 9 gadi, arī viņai patīk dejot, 
daudz laika pavada dabā. Iemā
cījusies pļaut zāli ar traktorīti, 
makšķerē zivis upītē, palīdz dārzā. 
Viņa mums vairāk tendēta uz teh
niskām lietām. Ar lellēm nekad 
nav spēlējusies, vairāk interesējas 
par mašīnām. Redzēsim, ko viņa 
nākotnē izvēlēsies!
 - Jūs ikdienā esat kopā ar bēr-
niem. Vai gadu gaitā viņos redzat 
arī kādas pārvērtību tendences? 
Vai šodienas bērni ir citādāki 
nekā pirms desmit  vai divdesmit 
gadiem?
 Ilona:  Bērni mainās. Viņi šo
dien ir atšķirīgi no citu paaudžu 
tā vecuma bērniem. Iespējams, 
lielā mērā tas notiek informāci
ju tehnoloģiju ietekmē. Kaut vai 
vizuāli. Katram rokā ir mobilais 
telefons. Mēs savā laikā bez tāda 
iztikām un tā nebija problēma. 
Šodien, ja tu neesi sasniedzams, 
dzīve ir apstājusies. Viņi sevi pār
slogo ar nevajadzīgu informāciju. 
Pat stundās dažs pamanās iebāzt 
degunu telefonā, kaut arī tas ir 
aizliegts, par starpbrīžiem nemaz 
nerunājot. Agrāk puikas starpbrī
dī izskrēja ārā uzsist pa bumbu, 
tagad ierāvušies kaktiņā spaida 
telefona taustiņus. Man šķiet, da
žam tā kļūst par atkarību.
 Tagad datorika dzīvē ienāk ar 
pirmajām klasēm. Ja neprot šīs lie

tas līdzsvarot ar pārējo, tas cilvēka 
personībai noteikti nenāk par 
labu. Mēs sākam dzīvot virtuālajā 
pasaulē un īstā dzīve iet garām ne
dzīvota. Līdz ar to jūtams, ka bēr
ni kļūst nervozāki, jūtīgāki. Tas 
ir milzīgs informācijas lauks, kas 
gāžas pāri. Tāpat arī spēles, kas 
sasniedzamas gan datorā, gan te
lefonā. Grūti pateikt, ko tas bērnā 
attīsta. Varbūt reakciju, bet varbūt 
nervozitāti. Vai tā informācijas 
bagātība nenodara bērnam pāri?
 Parasti skolēniem, gatavojoties 
eksāmeniem, saku, lai viņi neuz
ņem lieku informāciju. Es sapro
tu, ka patīk mācīties, kad fonā 
skan mūzika, taču tā ir papildu 
slodze smadzenēm! Iesaku pamē
ģināt tomēr apgūt vielu klusumā, 
koncentrējoties domai un satura 
jēgai. Jaunie nejūt, ka tas ir slogs 
smadzenēm, bet ar laiku tas at
spēlējas. Forši ir klausīties mūzi
ku, dzerot tēju vai ēdot pusdienas.
 Jānis:  Gan vecākiem, gan arī 
skolotājiem bērnos ļoti daudz jā
iegulda, lai kādu kripatu dabūtu 
atpakaļ. Viņi it kā visu laiku jāpie
baro. Ar viņiem jārunā, jādarbojas, 
priekšā jādarās, lai to interesi no
turētu. Man nepatīk dzīt ar koku. 
Kad skatē paskatās uz kolektīvu, 
uzreiz var redzēt, kurš ir ar koku 
dzīts un kas pats atraisījies un 
dara no sirds.
 Man ir savi paņēmieni, kā es 
viņus iekustinu. Kad viens otrs 
saka, ka negrib to tūdaliņ tāgadiņ 
dejot, es uzlieku kantrimūziku un 
rosinu lēkt polku. Viņi brīnās  kā 
tā? Norādu, ka ritms taču ir viens 
un tas pats. Tad viņiem patīk. Es 
jau ņemu kaut ko citu arī klāt, jo 
viņiem jāapgūst ritms un ķerme
ņa valoda. Jāiemācās arī valsi de
jot.
 Reiz viena mamma palepojās, 
ka dēls viņu izlaidumā izdancinā
jis. Bet, cik nav bijis jānocīnās, lai 
tas puika atnāktu uz to dejošanu 
un ar prieku tos deju soļus iemā
cītos!
 Ilona:  Skolotājs visu laiku ir 
darbā. Piemēram, gatavoju vaka
riņas ģimenei, bet piezvana kāda 
mamma  puika nepatikšanās 
iekūlies. Metu visu pie malas un 
domāju, kā palīdzēt. Pankūkas 
paliek neizceptas un vakars ģi
menei zudis. Tad vēl jālabo kon
troldarbi, jāgatavojas nākamajai 
dienai, jāseko notikumiem. Neva
ri nākt pie skolēniem noguris un 
kā balta lapa. Bet diennaktī ir tikai  
24 stundas...
 Jānis:  Mēs no savas dzīves 
atceramies savus skolotājus. Tos, 
kuri mūs uzrunājuši ar savām zi
nāšanām un sirdsgudrību. Piemi
nam ar labu vārdu, jo viņi daudz 
no sevis atdevuši. Katrs nevar būt 
skolotājs. Tiem jābūt cilvēkiem 
pēc aicinājuma.
 Ilona:  Grūti ir atnākt mājās, 
novilkt drānas un aizmirst, ka 
esi skolotājs. Ka esi tikai meita, 
mamma, sieva... Nē, tu visu laiku 
esi skolotājs. Arī, ejot pa ceļu, tev 
pretī nāk bērns un saka: “Labdien, 
skolotāj!”

Sarunājās Dzidra Smiltēna

Liepupes un Saulkrastu vidusskolas dejotāji deju izrādē “No zobena saule lēca” 2013. gadā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Jāņa vadītie trīs deju kolektīvi, XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.

2008. gads. XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju 
svētku dalībnieki (meitai Kristīnai tie ir pirmie pieaugušo svētki, 
jo iepriekš piedalījusies tikai skolēnu svētkos).

Šovasar skaistajā Vecpiebalgas baznīcā kopā ar vecāko meitu Kristīnu un viņas draugu Matyas.

Jaunākā meita Marija Luīze arī dejoja lielajos svētkos Rīgā.
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Jau vairākus gadus augusta beigās 
tiek svinēta Senās uguns nakts 
Baltijas jūras un tās līču krastos. 
Saulkrastos šī nakts svinības ie
tilpst festivālā „PA SAULEI”.
 Uguns ir izcils meditācijas 
objekts. Uguns izdedzina, attī
ra un ievirza mūs laikmetīgās 
dimensijās. Ugunskuru naktis 
bija jau vikingu laikos, lai dotu 
ziņu saviem kaimiņiem un jūras 
braucējiem. Senās uguns naktī 
Baltijas valstis vienojas lūgšanā 
par Baltijas jūras tīrības saglabā
šanu, par tautu labklājību un vie
notību. Pasākums izskan arī kā 

atvadas vasarai. Jau ceturto gadu 
Saulkrastu folkloras kopa „Dvī
ga” uzņem festivāla „PA SAULEI” 
viesus. Šogad Saulkrastos vieso
jās folkloras kopas „Laiva” (Rīga), 
„Ābols” (Rīga), abu vadītāja Anda 
Ābele, folkloras kopa „Dreņģeri” 
(Code), vadītāja Ināra Grēniņa, 
un folkloras kopa „Dzīne” (Ķoņi), 
vadītāja Aira Burve.
 „Dvīgai” šī vasara bija tiešām 
karsta: Baltica 2015 ar koncer
tiem Zemgalē, Vidzemē, Latga
lē; koncerti pašu mājās, krājot 
un atjaunojot Ziemeļrietumvi
dzemes līvu mantojumu, kuru 

izpostīja Lielā Ziemeļu kara iz
raisītā mēra epidēmija. Jaunie 
līvu tērpi mūs iedvesmo saistīt 
pagātnes mitoloģiju ar nākotni 
tautas ticējumos, rituālos, para
žās un priekšmetos.
 Viss, ko darījām, nebūtu ie
spējams, ja mēs nesaņemtu paš
valdības un skatītāju atbalstu. 
Liels paldies Saulkrastu novada 
domei par tērpiem un atbalstu 
pasākumos! Paldies visiem mūsu 
atbalstītājiem! Uz tikšanos Baltu 
vienotības dienā septembrī!

Anita Ašmane

Šovasar Saulkrastu jauniešu ini
ciatīvu centrs (SJIC) piedāvāja 
Saulkrastu novada jauniešiem 
iespēju piedalīties Jaunatnes po
litikas valsts programmas pro
jektā „Pasaule mums piedāvā tik 
daudz!”. Tās bija aktivitātes, kas 
man paliks atmiņā vēl ilgu laiku, 
jo sniedza gan daudz jaunu zinā
šanu, gan jaukus kopā būšanas 
brīžus. Projekta darbs tika sada
līts divās sesijās, viena noritēja jū
lija vidū, otra – augusta sākumā. 
 Projekta 1.  daļā visi devāmies 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Salacgrīvas novada jaunatnes ini
ciatīvu centru „Bāka”, kur iepa
zināmies ar telpām, aprīkojumu 
un darbojāmies radošajās darbnī 
cās  apgleznojām akmeņus. Ie
pazināmies ar salacgrīviešiem 
kādreiz raksturīgo nēģu zveju un 
aplūkojām nēģu taci, kur bija ar 
rokām darinātas laipas un mur
di. Interesanti, ka Salacgrīvā nēģi 
joprojām tiek ķerti pēc sentēvu 
metodēm! 
 Aktīvi darbojāmies arī paši 
savās mājās – SJIC telpās. Pro
jektā iesaistītie jaunieši  Edgars, 
Marija, Aiva  no PET pudelēm 
izveidoja „Saules koku”. Vairāki 
jaunieši zīmēja savas idejas lie
lajai spēlei „Mani Saulkrasti”, 
izvēlējās labākās un tad visi kopā 
īstenojām tās – uz 9 m2 liela fi
niera saplākšņa tapa spēle „Mani 
Saulkrasti”. Lai gan darbs nebija 

viegls, rezultāts ir visiem iesaistī
tajiem jauniešiem patīkams pār
steigums. Gan mums pašiem, gan 
citiem SJIC apmeklētājiem ik pa 
laikam ir prieks šo spēli spēlēt.
 Projekta laikā līdzdarbojāmies 
arī Saulkrastu svētku norisēs  
Liene, Kate, Undīne krāsoja un 
žavēja smiltis, kā arī sagatavoja 
kartona pamatnītes, lai, Saulkras
tu svētku dalībniekiem līdzdar
bojoties, taptu smilšu glezniņas. 
 Projekta 2. daļā augustā mums 
bija iespēja ieklausīties karjeras 
konsultanta padomos, interesanti 
bija sadarboties ar pārējiem bēr
niem un tādējādi izprast sava rak
stura īpatnības. Šajā nedēļā mēs 
bijām Skultes ostas teritorijas uz
ņēmumos, un likās pārsteidzoši, 
ka tik mazā teritorijā tik daudz ko 
var darīt un atrodas pārsteidzoši 
lieli cehi, zivju saldēšanas, fasēša
nas, kuģu būves cehs, kur kons
truē un būvē kuterus, laivas, bet 
galdniecībā izgatavotas durvis pat 
Rīgas pilij. Cerams, ka tas mūs 
rosinās izvēlēties tādu nākotnes 
profesiju, kas būtu saistīta ar ie
raudzīto.
 Ļoti ceru, ka SJIC jauniešiem 
būs iespēja piedalīties vēl citos 
projektos un būs kuplāks pro
jekta dalībnieku pulks. Projektā 
paveikto un redzēto var aplūkot 
mājaslapā sjic.mozello.lv.  
    

Paula Dalbiņa

Folkloras kopa „Dvīga” 
vasaras ritējumā

Pasaule mums 
piedāvā tik daudz!

Kolektīvs Vadītājs(-i) Nodarbību vieta Nodarbību laiks Vad. tālr. 
uzziņām

Mūsdienu deju grupa 
„Fractus”

S. Ozola-Ozoliņa k.n. „Zvejniekciems” Pirmdienas, ceturtdienas 
16.00 – 18.00

29130381

Mūsdienu deju grupa 
„Šokolāde”

I. Tamane Saulkrastu sporta centrs Otrdienas, no 13.30 29137603

Senioru tautas deju 
kolektīvs „Saulgrieži”

J. Krūmiņa k.n. „Zvejniekciems” Otrdienas, ceturtdienas 
19.00 – 21.00

29181986

Vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīvs „Jūrdancis”

J. Krūmiņa k.n. „Zvejniekciems” Pirmdienas,
Trešdienas no 20.00

29181986

Jauniešu tautas deju 
kolektīvs „Krustu šķērsu”

J. Krūmiņa k.n. „Zvejniekciems” Otrdienas, ceturtdienas 18.00 
-20.00

29181986

Līnijdeju grupa „Sunbeach” A. Bringina Saulkrastu sporta centrs Otrdienas, piektdienas no 18.30 20382811

Pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvs

I. Vonda k.n. „Zvejniekciems” Piektdienas 17.30 – 18.30 26499940

Saulkrastu amatierteātris V. Skudra k.n. „Zvejniekciems” Trešdienas no 18.00 20222927

Saulkrastu jauniešu teātra 
studija

V. Maculevičs k.n. „Zvejniekciems” Otrdienas no 19.30
Svētdienas no 10.00

28442432

Pūtēju orķestris „Neibāde” I. Leontjevs k.n. „Zvejniekciems” Nodarbības individuālas. 
Lūgums sazināties ar vadītāju!

26757224

Jauktais koris „Bangotne” Ē. Kravalis Saulkrastu domes zāle Pirmdienas, trešdienas no 19.00 26113482

Jauktais koris
„Anima”

L. Leontjeva
K. Rūtentāls

Saulkrastu domes zāle Otrdienas, ceturtdienas no 19.00 26398719

Senioru vokālais ansamblis 
„Dzīle”

J. Lucāns k.n. „Zvejniekciems” Piektdienas no 9.30 29262696

Pirmsskolas bērnu vokālā 
studija

D. Kalniņa k.n. „Zvejniekciems” Otrdienas 18.00 29428619

Folkloras kopa „Dvīga” A. Deniškāne k.n. „Zvejniekciems” Otrdienas no 18.30 26323926

Koklētāju ansamblis „Saule” S. Ivanova VJMMS telpas (Ostas iela 15) Svētdienas, no 10.30 29985323

Vizuālās mākslas studija M. Alena k.n. „Zvejniekciems” 2 reizes mēnesī.
Lūgums sazināties ar vadītāju!

26747798

Rokdarbnieku pulciņš G. Lāčauniece Saulkrastu domes telpas Ceturtdienas no 15.00 26357992

Audēju kopa „Kodaļa” R. Krūkliņa Saulkrastu domes telpas Nodarbības individuālas. 
Lūgums sazināties ar vadītāju!

28228118

Eiropas senioru deju 
kolektīvs „Draiskais solis” 

I. Vonda k.n. „Zvejniekciems” 26499940

Aicinām pievienoties:
l mūsdienu deju grupai „Frac-
tus” (vad. S. OzolaOzoliņa),
l mūsdienu deju grupai „Šoko-
lāde” (vad. I. Tamane),
l senioru tautas deju kolektīvam 
„Saulgrieži” (vad. J. Krūmiņa)
l vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvam „Jūrdancis” (vad. 
J. Krūmiņa), 
l jauniešu tautas deju kolektī
vam „Krustu šķērsu” (vad. J. Krū
miņa),
l Eiropas senioru deju kolek
tīvam „Draiskais solis” (vad. 
I. Vonda) – 18. septembrī 18.30 k.n. 
„Zvejniekciems”,
l līnijdeju grupai „Sunbeach” 
(vad. A. Bringina),
l visjaunākie dejotāji tiek aici
nāti pirmsskolas bērnu deju ko-
lektīvā (vad. I. Vonda) k.n. „Zvej
niekciems” – pirmā nodarbība 
18. septembrī 17.30,
l pirmsskolas vecuma bērni  
(5 – 6 un 6 – 7 g.v.) , kuri apmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi „Rū
ķītis”, laipni gaidīti pirmsskolas 
bērnu deju kolektīvā „Rūķītis” 
(vad. A. Bringina),
l Saulkrastu amatierteātrim 
(vad. V. Skudra),

l Saulkrastu jauniešu teātra 
studijai (vad. V. Maculevičs).
l Jaunus dalībniekus, kuriem ir 
pamatzināšanas, aicina un gaida 
arī pūtēju orķestris „Neibāde” – 
lūgums zvanīt vadītājam Ingum 
Leontjevam (mob.t. 26757224).
l Dalībniekus gaida arī jauk
tais koris „Bangotne” (diriģents 
Ē. Kravalis),
l jauktais koris „Anima” (diri
ģenti L.  Leontjeva un K.  Rūten
tāls),
l senioru vokālais ansamblis 
„Dzīle” (vad. J. Lucāns) – piektdie
nās no 9.30 k.n. „Zvejniekciems”.
l Dziedāt noteikti varēs arī 
vismazākie (sākot no 2 gadu ve 
cuma) – 15.  septembrī 18.00 
k.n. „Zvejniekciems” darbu sāks 
pirmsskolas vecuma bērnu vo-
kālā studija. Ja rodas jautājumi, 
var zvanīt vadītājai Dacei Kalniņai 
(mob. t. 29428619).
l Saulkrastu folkloras kopa 
„Dvīga” (vad. A. Deniškāne) aicina 
pievienoties tos, kuri vēlas apgūt 
latvisku dzīvesziņu un kopt mūsu 
senču tradīcijas. Pirmā nodarbība 
15. septembrī 18.30 k.n. „Zvejniek
ciems”. Lūdzam zvanīt vadītājai 
(mob. t. 26323926).

Saulkrastu novada PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 
mākslinieciskie kolektīvi aicina 
ikvienu piedalīties, iesaistīties un 
rast savai sirdij un noskaņojumam 
atbilstošu māksliniecisku nodarbi 
Saulkrastos!

Māksliniecisko kolektīvu un studiju nodarbību laiks:

l Koklētāju ansamblis „Saule” 
(vad. S. Ivanova) darbu jau uzsācis, 
tādēļ tos, kuri gribētu apgūt kok
les spēli, aicinām zvanīt vadītājai 
(mob. t. 29985323).
l Ja rodas vēlme apgūt glezniecī
bu, aicinām pievienoties vizuālās 

mākslas studijai (vad. M.  Alena), 
kuras nodarbības notiek divas 
reizes mēnesī. Par pieteikšanos 
lūgums zvanīt vadītājai (mob. t. 
26747798)
l Zīmēt un gleznot varēs arī 
pirmsskolas bērni, kuri apmek

lē PII „Rūķītis” (vad. B.  Apsīte,  
mob. t. 29204171).
l Aicina pievienoties arī rok-
darbnieku pulciņš (vad. G.  Lā
čauniece), kā arī audēju kopa 
„Kodaļa”  lūgums zvanīt vad. 
R. Krūkliņai (mob.t. 28228118).

Folkloras kopa „Dvīga” jaunajos tērpos.
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Glāzeram/Andrejevam, bet Toms 
Šmēdiņš un Viktors Koržeņevičs 
ar 1:2 (19:21, 21:19, 12:15) atzina 
Finstera/Toča pārākumu.
 Šogad sekmīgi īstenots sadar
bības projekts ar Austrālijas lat
viešu sporta entuziasta Viktora 
Sīkā pārstāvētajām organizāci
jām. Saulkrastos startēja austrā
liešu duets Alisters Lins un Tālis 
Švarcs. Pirmo reizi spēlējot kopā, 
Linam un Švarcam neizdevās ie
kļūt astotdaļfinālā.
 Finsters/Točs ir pirmais  duets 
15 gadu laikā, kurš BIGBANK 
Saulkrastu kokteilī uzvarējis divus 

gadus pēc kārtas. Savulaik tas iz
devās arī Jānim Grīnbergam un 
Andrim Krūmiņam, kas to pa
veica 1999. un 2000. gadā. Divus 
gadus pēc kārtas uzvaras guva 
arī Toms Šmēdiņš, taču viņam  
2010. un 2011. gadā mainījās pā
rinieki.
 Saulkrastu kokteilis ir Latvijā 
vecākais un tradīcijām bagātākais 
pludmales volejbola turnīrs, kurā 
allaž piedalās spēcīgs dalībnieku 
sastāvs. Pirmo reizi uzvarētāji 
tika noskaidroti 1995. gadā.

Renārs Buivids

22. augustā jau trešo gadu 
Saulkrastos norisinājās Ģimenes 
sporta diena. Aktivitāšu klāsts šo
gad bija īpaši plašs  velosacīkstes 
šosejā lieliem un maziem, plud
males volejbola turnīrs, nūjošana, 
velofotoorientēšanās, Momyfit 
vingrošana jaunajiem vecākiem 
ar bērniem, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) un 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
paraugdemonstrējumi, jautrās 
stafetes ģimenēm u.c. 
 Centrālajā sporta notikumā  
velošosejas braucienā uzvarētāju 
izdevās noteikt tikai ar fotofiniša 
palīdzību. Laurus plūca Ēvalds 
Pavlovs (48:29.0), iegūstot arī gal
venā atbalstītāja  Dakstiņu Jumti 
 sarūpēto 300 eiro balvu. Tieši 
blakus Ēvaldam finišēja Māris Ka
lējs ar tādu pašu laiku, savukārt 
trešais finišu sasniedza Jānis Ru
biks (48:29.6)
 Arī pludmalē visas dienas 
garumā norisinājās dažādas ak
tivitātes. Latvijas Pauerliftinga 
federācijas rīkotajās sacensībās 
stieņa spiešanā guļus no krūtīm 
Saulkrasti ierindojušies kopvērtē
juma 11. vietā, kamēr Māris Osis 
no Saulkrastu posma vispārējā 
vīru konkurencē ieguvis godpilno 
4. vietu, 50 kg smago stieni uz
spiežot 112 reizes.
 Ļoti spraigas cīņas norisinājās 
arī Costa del Sol atbalstītajā plud
males volejbolā, kurā pēc neatlai
dīgas cīņas visas dienas garumā 
tika sadalītas vērtīgās balvas no 
Aerodium un uzvarētājiem pa
sniegta 100 eiro naudas balva.
 Tāpat lielu atsaucību guva 

NBS ieroču izstāde un iespēja iz
šaudīties ar paintball pistolēm, kā 
arī VUGD paraugdemonstrēju
mi un auto griešana. Ruļļu cīņās 
dominēja šosejas brauciena uz
varētāji, taču arī pārējiem dalīb
niekiem bija aizraujoši citam citu 
izaicināt uz dueli.
 Plašais aktivitāšu klāsts pulcē
ja visu vecumu Saulkrastu iedzī
votājus un pilsētas viesus, sasnie
dzot visai kuplu skaitu  aptuveni 
1000 dalībnieku dažādās aktivitā
tēs. Protams, šis pasākums neva
rētu notikt bez Saulkrastu nova
da domes svētības, tāpēc ceram, 
ka arī nākamgad ar viņu atbalstu 
šāda Ģimenes sporta diena varēs 
notikt.
 Pasākuma rīkotāji vēlreiz iz
saka lielu paldies visiem, kas 
piedalījās ar savām aktivitātēm 
pasākuma programmas bagāti
nāšanā un atbalstīja citos veidos, 
lai viss varētu veiksmīgi noritēt. 
Arī nākamgad ceram veidot tik
pat plašu aktivitāšu programmu 
un tiekamies Saulkrastos jau pēc 
nepilna gada!
 Ģimenes sporta diena 
Saulkrastos ir sportisku aktivitā
šu pilna diena, ko rīko SIA “Ģi
menes diena” ar Saulkrastu do
mes atbalstu. Veselīgo atpūtu un 
ģimeniskas vērtības atbalsta SIA 
„Dakstiņu Jumti”, apdrošināšanas 
kompānija BTA un vasarīgā kafej
nīca Saulkrastu pludmalē Cos-
ta del Sol, kā arī Dāvanu serviss, 
Aerodium, Mārtiņam Kapzemam 
visiem pārējiem!

Artūrs Lokastovs

Uzvar otro gadu pēc kārtas

Orientieristu sasniegumi 
starptautiskās sacensībās

Irita Puķīte stafetē.

Uldis Upītis trasē.

Saulkrastu orientieristi šajā vasa
rā piedalījās daudzās sacensībās 
tai skaitā starptautiskās Somijā, 
Rumānijā, Zviedrijā un Norvēģijā.
 Augstus rezultātus uzrādīja 
Saulkrastu vidusskolas 11. klases 
skolnieks Uldis Upītis. Eiropas 
jauniešu čempionātā Rumāni
jā Latvijas izlases sastāvā Uldis 
Upītis garajā distancē izcīnīja 13. 
vietu 110 dalībnieku konkurencē, 
jūlijā Pasaules junioru čempio
nātā Norvēģijā, būdams viens no 
jaunākajiem dalībniekiem, viņš 
uzrādīja 17. rezultātu stafetē.
 Pasaules junioru čempionātā 
Norvēģijā Latvijas sieviešu izlasi 
pārstāvēja arī Kendija Aparjode, 
stafetē komandas sastāvā izcīnot 
15. vietu.
 Orientieristu šīs vasaras aug

stākos rezultātus uzrādīja saul
krastiete Irita Puķīte.
 Pasaules veterānu čempionātā 
orientēšanās sportā Zviedrijā Gē
teborgā S40 grupā Irita sīvā cīņā 
ar skandināvietēm un šveicieti 
ierindojās 4. vietā 62 dalībnieču 
konkurencē.
 Augustā Somijā 200 km aiz 
Polārā loka Irita Puķīte piedalījās 
Pasaules rogaininga čempionātā. 
Irita pārī ar Saldus orientieristu 
Guntaru Mankusu izcīnīja pasau
les čempiona medaļu XV grupā 72 
komandu vērtējumā. Rogainings 
ir diennakts orientēšanās izvēles 
distancē, kuru Iritas pāris veica 23 
stundās un 48 minūtēs, veicot 126 
km.
 Somijā jūnijā notika stafetes 
sacensības Jukolā, kur komandās 

startēja saulkrastieši Uldis Upītis, 
Irita Puķīte, Ainars Lupiķis, Ken
dija Aparjode, Laura Puķīte un 
Jānis Peilāns.
 Čehijas pilsētā Liberecā augus
tā norisinājās Pasaules veloorien
tēšanās čempionāts, junioru izla
sē tam iekļauti Kristers Aparjods 
(50. vieta) un  Kendija Aparjode, 
kura stafetes disciplīnā startēja 
kā trešā dalībniece arī pieaugušo 
konkurencē un izcīnīja 12. vietu.
 Sacensību sezona vēl turpinās 
līdz pat novembrim, gaidāmas 
sacensības Saulkrastu apkārtnē, 
Latvijā un Zviedrijā.
 Lai veicas!

Dzintra Rēķe

Saulkrastu kokteiļa laureāti un organizētāji. Foto: R. Buivids.

Saulkrastu Jūras parkā otro gadu 
notikušajā starptautiskajā plud
males volejbola turnīrā BIGBANK 
Saulkrastu kokteilis 1. vietu atkār
toti izcīnīja Rihards Finsters un 
Edgars Točs, iegūstot iespaidīgu 
naudas prēmiju no rekordlielā 
balvu fonda. Kopumā startēja pie
cu valstu 37 dueti.
 Ar trešo numuru izliktie 
Finsters/Točs finālā ar 2:0 (21:11, 
21:15) pārspēja turnīra lielākā pār
steiguma autorus Ģirtu Glāzeru 
un Sandri Andrejevu, kuri pirms 
tam no cīņas izslēdza vairākus 
spēcīgus duetus. Savukārt spēlē 
par 3. vietu Krievijas duets Mak
sims Hudjakovs un Pjotrs Koro
ļovs (7.) ar 2:1 (17:21, 21:14, 15:11) 
uzvarēja Aleksandru Soloveju un 
Atvaru Vildi, kuriem šis bija pir
mais kopīgais turnīrs.
 Pusfinālā Finsters/Točs ar 2:0 
(21:16, 21:9) pieveica Soloveju/
Vildi, bet Glāzers/Andrejevs ar 2:1 
(15:21, 21:12, 15:12) pārspēja Hudja
kovu/Koroļovu. Ceturtdaļfināla 
barjeru nepārvarēja vairāki po
tenciālie favorīti. Mārtiņš Pļaviņš 
un Hermans Egleskalns ar 0:2 
(18:21, 19:21) zaudēja Solovejam/
Vildem, Haralds Regža un Ar
mands Āboliņš ar 0:2 (11:21, 19:21) 
piekāpās Hudjakovam/Koroļo
vam. Ruslans Sorokins, kurš spē
lēja kopā ar Kristo Kollo no Igau
nijas, ar 0:2 (24:26, 18:21) zaudēja 

Ģimenes sporta 
diena Saulkrastos 
veiksmīgi 
aizvadīta

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00
9.00-17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 
TĀLR. NR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA

29. septembris 14.00-17.00

Kardiologs 16. septembris 10.30-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 24. septembris 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-16.20

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA atvaļinājumā

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

25. septembris 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana 
GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena
ceturtdiena (pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darba dienas 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. MICKEVIČA (iepriekšējs 
pieraksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena
ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00
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Sēdē piedalās domes deputāti E. Grā
vītis, N. Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A. Aparjode, B. Veide, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, S.  Ancāne, 
A. Deniškāne.
 Visos turpmākajos lēmumos bal
sojums vienbalsīgs  11 „par”.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekus
tamā īpašuma „Austrumi 1” Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības pro 
jektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam 
zemes ierīcības projektā litera „2” –  
Komētas iela 2A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes ga
balam zemes ierīcības projektā litera 
„1” – „zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība”.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Noteikt nekustamā īpašuma lietoša
nas mērķi „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie
cība, kods  0101”, īpašumiem: 
„Vecplatkāji 2”;
„Vecplatkāji 3”;
„Vecplatkāji 4”;

„Vecplatkāji 6”;
„Vecplatkāji 7”;
„Vecplatkāji 8”;
„Vecplatkāji 9”;
„Vecplatkāji 10”.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
jauna īpašuma izveidošanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1.  Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Vecsīļi”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, ar kopējo platību 1,1717 ha, ze
mes vienību ar platību 0,47 ha, izvei
dojot jaunu nekustamo īpašumu.
2.  Piešķirt atdalītam nekustamam 
īpašumam, platība 0,47 ha, adresi 
“Jaunbuši”, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads.
3.  Noteikt nekustamam īpašumam 
“Jaunbuši”, platība 0,47 ha, zemes 
lietošanas mērķi  individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu 25% apmērā di
vām fiziskām personām.

Par detālplānojuma projekta zemes 
gabalam “224F” apstiprināšanu
1.  Apstiprināt detālplānojuma pro
jektu zemes gabalam “224F”, Saul

krastos, Saulkrastu novadā.
2.  Atbilstoši līguma projektam nos
lēgt līgumu par detālplānojuma īste
nošanu ar detālplānojuma izstrādes 
ierosinātāju SIA „JGD Investments” 
sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāša
nās spēkā.

Par administratīvā akta izdošanas 
termiņu 
1.  Noteikt administratīvā akta izdo
šanas termiņu  četrus mēnešus no 
iesnieguma saņemšanas dienas.
2. Lēmumu nosūtīt dzīvojamās mājas 
(adrese) Saulkrastos dzīvokļu īpašnie
kiem un dzīvojamās mājas pārvald
niekam  SIA “Saulkrastu komunāl
serviss”.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu nova-
dā”” precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 26. jūnija saistošos no
teikumus Nr. SN 13/2015 “Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu no 
vadā””.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 

kompensāciju 5 fiziskām personām 
par to, ka viņu bērni apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”.

Par vienošanos par sadarbību no-
slēgšanu ar Labklājības ministri-
ju, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, Nodarbinātības valsts 
aģentūru un Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisiju
Apstiprināt un noslēgt vienošanos 
par sadarbību ar Labklājības minis
triju, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, Nodarbinātības valsts 
aģentūru un Veselības un darbspē
ju ekspertīzes ārstu valsts komi 
siju.

Par apsaimniekošanas līguma slēg-
šanu ar pašvaldības kapitālsabied-
rību SIA „Saulkrastu komunālser- 
viss”
Apstiprināt un noslēgt apsaimnie
košanas līgumu ar pašvaldības SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības maksas autostāvvietas 
uzturēšanu un Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Par 
maksas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju 
robežās” lietošanas un apkalpošanas 
kārtības izpildi.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 

„Saulkrastu komunālserviss”
Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkras
tu komunālserviss” par pašvaldības 
autonomās funkcijas nodrošināša 
nu  ielu, ceļu un laukumu būvnie
cību, rekonstruēšanu un uzturēšanu 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā.

Par deleģēšanas līguma “Par 
Saulkrastu novada augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas 
datu bāzes uzturēšanu un izmanto-
šanu” noslēgšanu ar SIA “Mērniecī-
bas datu centrs”
 Precizēt un noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar SIA “Mērniecības datu 
centrs”. Noteikt deleģēšanas līguma 
termiņu – līdz 2020. gada 1. jūli 
jam.

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnes www.
saulkrasti.lv sadaļā Domes lēmumi. 
Sēdes audioieraksts pieejams sada-
ļas Dome apakšsadaļā Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 30. septembrī, 
plkst.15 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 26. augusta sēdes Nr. 12 lēmumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 
43. panta pirmās daļas 5. punktu, liku-
ma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta 1.4daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1.  Saistošie noteikumi nosaka kārtī
bu, kādā Saulkrastu novada pašval
dības administratīvajā teritorijā tiek 
klasificētas vidi degradējošas būves, 
sagruvušas būves un cilvēku drošību 
apdraudošas būves, kuras apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi  
3 procentu apmērā no būves vai būvei 
piekritīgās zemes kadastrālās vērtī
bas.
2.  Šo saistošo noteikumu mērķis ir 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nodrošināt vizuāli pievilcīgu, sakār
totu un drošu vidi, kas neapdraud 
Saulkrastu novada iedzīvotāju dro
šību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, 
valdītāja vai lietotāja pienākumu uz
turēt būves atbilstoši Latvijas Repub
likā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve ir būve, kas cietusi 
stihiskas nelaimes vai avārijas rezul
tātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos, sprā
dzienā u.c.), īpašnieka, valdītāja vai 
lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ 
tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas neso
šās konstrukcijas, tā nav izmantojama 
un atjaunojama iepriekš paredzētajai 
funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve ir:
3.2.1.  ēka (būve), kas cietusi stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultātā, atjau
nojama iepriekš paredzētajai funkci
jai, taču gada laikā kopš stihiskās ne
laimes vai avārijas nav atjaunota;
3.2.2. neapdzīvota vai saimnieciskajai 
darbībai neizmantota ēka (būve), kas 
konstruktīvi saistīta ar zemi, tajā skai
tā nepabeigtās būvniecības objekts, 

kuram būtiski bojātas nesošās vai 
norobežojošās konstrukcijas, tādējādi 
apdraudot cilvēku drošību vai blakus 
esošo apbūvi, netiek ievērotas šādu 
ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās 
prasības vai ilgāk par vienu gadu pār
traukta iesāktās būvniecības iecere; 
3.2.3.  pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka 
(būve); 
3.2.4. ēka (būve), kurai ir veikta pilnīga 
vai daļēja konservācija, tomēr nav no
vērsta pilsētas ainavu bojājošā ietek
me un tā ir pieejama nepiederošām 
personām;
3.2.5. ēka (būve), kurai nekustamā īpa
šuma fasāžu elementi ir bojāti ar uz
rakstiem vai zīmējumiem;
3.3.  cilvēku drošību apdraudoša bū- 
ve – būve, kurai trūkst nosedzošu 
konstrukciju vai ir atklātas ailas (tajā 
skaitā būve, kas ir pamesta būvniecī
bas stadijā), kura nav nodrošināta pret 
nepiederošu personu iekļūšanu tajā, 
kuras nesošās konstrukcijās ir redza
mas būtiskas plaisas un būvkonstruk
ciju bojājumi vai tajā ir redzamas ne
drošas konstrukcijas un/vai apdares 
materiāli, kas var nokrist, apgāzties 
vai iebrukt, tādējādi radot apdraudē
jumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
3.4.  būvei piekritīga zeme – apbū
vēts zemes gabals, ja uz tā ir viena ēka 
(būve). Ja uz apbūvēta zemes gabala 
ir vairāk par vienu ēku (būvi), būvei 
piekritīgā zeme tiek noteikta atbil
stoši apbūves laukumam saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem. Ja Ne
kustamā īpašuma valsts kadastra in
formācijas sistēmā nav pieejami dati 
par ēku (būvi), tai piekritīgo zemi no
saka atbilstoši teritorijas plānojumā 
noteiktajām minimālajām apbūves 
platībām.
II. Būvju klasificēšana
4. Ar Saulkrastu novada domes lēmu
mu izveidota Nekustamo īpašumu 

apsekošanas komisija (turpmāk –  
Komisija) apseko Saulkrastu novada 
administratīvo teritoriju, veicot šādas 
darbības:
4.1. sagatavo atzinumu, kurā fiksē vidi 
degradējošās, sagruvušās un cilvēku 
drošību apdraudošās būves;
4.2. veic šo būvju fotofiksāciju;
4.3. pieņem lēmumu par fiksēto būvju 
klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 
3.punktam;
4.4.  sagatavo atzinumu, kurā norāda 
pārbaudāmās būves vispārējo vizuālo 
stāvokli, priekšlikumus īpašniekam 
būves pienācīgā sakārtošanai, šo dar
bu izpildes termiņu.
5.  Pēc Komisijas atzinuma saņemša
nas būves īpašniekam, valdītājam un 
lietotājam ir pienākums atzinumā no
teiktajā termiņā sakārtot būvi.
6. Pēc atzinumā noteiktā termiņa Ko
misija veic atkārtotu būves pārbaudi 
un pēc atkārtotās pārbaudes rezultātu 
izvērtēšanas iesniedz priekšlikumu 
Saulkrastu novada domei pieņemt 
lēmumu (turpmāk tekstā – lēmums) 
par būves klasificēšanu par vidi degra
dējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes piemērošana
7. Pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes lēmumu, Finanšu un grāmat
vedības nodaļas Finanšu daļa, sākot 
ar nākamo mēnesi pēc būves klasifi
cēšanas attiecīgajā būvju kategorijā 
piemēro konkrētai būvei nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības: 
7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrā
lās vērtības; 
7.2. būves kadastrālās vērtības. 
8.  Maksāšanas paziņojumu par ne
kustamā īpašuma nodokli būvei, kas 
klasificēta kā vidi degradējoša, sagru
vusi vai cilvēku drošību apdraudoša, 

pašvaldības Finanšu un grāmatve
dības nodaļas Finanšu daļa nosūta 
nodokļa maksātājam viena mēneša 
laikā no dienas, kad lēmums par bū
ves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā 
ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies 
termiņš augstākās iestādes izdotā ad
ministratīvā akta, ar kuru atstāts spē
kā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai 
un tas nav pārsūdzēts.
9.  Pēc Komisijas atzinumā norādīto 
darbību izpildes, būves īpašnieks ie
sniedz Saulkrastu novada pašvaldībā 
iesniegumu, apliecinot, ka būve pie
nācīgi sakārtota un trūkumi novērsti. 
10. Pēc šo noteikumu 9. punktā minē
tā iesnieguma saņemšanas Komisija 
veic atkārtotu īpašuma apsekošanu 
un iesniedz priekšlikumu Saulkrastu 

novada domei pieņemt lēmumu par 
būves statusa atcelšanu.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa pār
rēķinu par būvi vai būvei piekritīgo 
zemi veic, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc lēmuma par šo saistošo noteiku
mu minētā būves statusa atcelšanu 
stāšanās spēkā.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
12.  Domes lēmumu par būves klasi
ficēšanu par vidi degradējošu, sagru
vušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 41. panta pirmās daļas 
1. punktu un likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 
3. panta 1.4 daļu.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai motivētu nekustamo 
īpašumu īpašniekus sakārtot savus nekustamos 
īpašumus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku apdraudošas būves. 
Saistošie noteikumi paredz izveidot Nekustamo īpašumu 
apsekošanas komisiju, kas apseko Saulkrastu novada 
administratīvo teritoriju un izvērtē vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku apdraudošu būvju esamību, kā arī 
nosaka īpašniekam, valdītājam un lietotājam veicamās 
darbības.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu projekts neietekmē 
uzņēmējdarbību. 
4.2. Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji kļūs motivētāki 
nekustamo īpašumu sakārtošanā.

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

29.07.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 17/2015 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAiStošie NoteikUmi Nr. SN 17/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 29.07.2015. sēdē (prot. Nr.11/2015. 25.§) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām 
vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
http://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrs/nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-sistema/
http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrs/nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-sistema/
http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrs/nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-sistema/
http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrs/nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-sistema/
http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/kadastrs/nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-informacijas-sistema/
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 
un Ministru kabineta 2010. gada  
12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteiku-
mi par tirdzniecības veidiem, kas saska-
ņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 9. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk  No
teikumi) nosaka: 
1.1.  kārtību, kādā ar Saulkrastu nova
da pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) 
saskaņojama tirdzniecības vietas ie
kārtošana; 
1.2.  tirdzniecības dalībnieka un tirdz
niecības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai; 
1.3.  tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas; 
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saska
ņojama sabiedriskās ēdināšanas pa
kalpojumu sniegšana; 
1.5.  nosacījumus pašvaldības atļaujas 
ielu tirdzniecībai izsniegšanai un iz
sniegtās ielu tirdzniecības vai tirdznie
cības organizatora atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku vai anulēšanai; 
1.6. gadījumus, kad tirdzniecības orga
nizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 
dalībniekam maksu par ielu tirdznie
cības organizēšanas nodrošināšanu un 
tās pieļaujamo apmēru; 
1.7.  kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus 
statuss. 
2.  Noteikumi ir saistoši visām perso
nām, kuras vēlas saņemt pašvaldības 
saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu 
iekārtošanai publiskās vietās un at
ļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības 
iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī 
vēlas izveidot tirgu. 

II. Tirdzniecības vietas
3. Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā (turpmāk – Saulkrastu nova
dā) ir pašvaldības izveidota, speciāli ie
rīkota publiska ielu tirdzniecības vieta 
Ainažu ielā 8, Saulkrastos.
4. Ārpus Noteikumu 3. punktā minē
tās vietas ir atļauta īslaicīga sezonāla 
rakstura preču pārdošana tirdzniecī
bas vietā, kuras izveide rakstiski saska
ņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai tiesisko valdītāju, novietnes vizuā
lais risinājums saskaņots ar Saulkrastu 
novada pašvaldības (turpmāk – paš
valdība) iestādes „Saulkrastu novada 
dome” (turpmāk – Dome) struktūr
vienību – Saulkrastu novada būvval
di (turpmāk – Būvvalde) un saņemta 
pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai.
5. Kultūras, sporta, reliģisku, publisku, 
izklaides un svētku pasākumu vai citu 
pasākumu laikā, veicot tirdzniecību 
no transportlīdzekļiem, pārvietoja
miem mazumtirdzniecības punktiem 
vai uz attiecīga pasākuma norises lai
ku iekārtotām tirdzniecības vietām vai 
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas 
vietām, tirdzniecības vietu rakstiski 
saskaņo ar pasākuma organizatoru. 
6.  Saņemot pašvaldības atļauju ielu 
tirdzniecībai, ir atļauta tirdzniecība 
no pārvietojama mazumtirdzniecības 
punkta arī gadījumos, kas nav uzska
tāmi par īslaicīgu sezonāla rakstura 
preču pārdošanu.
7. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās 
tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi 
pašvaldība vai tirdzniecības vietu sa
skaņojusi pašvaldība.

III. Tirdzniecības vietas iekārtošanas 
saskaņošana un atļaujas ielu tirdz-
niecībai izsniegšana

8. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu 
tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdz
niecībai vai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības 
dalībnieks vai tirdzniecības organiza
tors (turpmāk arī – atļaujas saņēmējs) 
iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā 
norāda Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumos Nr. 440 „Notei
kumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdz
niecības organizēšanas kārtību” 15. 
punktā minēto informāciju.
9.  Atļaujas saņēmējs papildus notei
kumu 8. punktā minētajam iesniegu
mam pievieno šādus dokumentus: 
9.1. licences (speciālās atļaujas) kopiju 
(uzrādot oriģinālu), ja atbilstoši nor
matīvajiem aktiem uzņēmējdarbības 
veida veikšanai ir nepieciešama licen
ce (speciālā atļauja);
9.2.  dokumenta, kas apliecina tirdz
niecības dalībnieka tiesības iesaistīties 
pārtikas apritē, kopiju (uzrādot oriģi
nālu), ja tirdzniecība paredzēta ar pār
tikas precēm; 
9.3.  fiziska persona iesniedz zemes 
lietošanas tiesību apliecinoša doku
menta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir 
pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu 
lauksaimniecības produkciju; 
9.4. tirdzniecības vietas vai tirdzniecī
bas organizēšanas vietas novietnes un 
vizuālā risinājuma skici, kas saskaņota 
ar Būvvaldi un nekustamā īpašuma 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 
9.5.  informāciju par pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta kustības 
maršrutu un laiku, ja tirdzniecība pa
redzēta vairākās publiskās vietās.
10.  Tirdzniecības organizators pa
pildus 8. un 9. punktā minētajai in
formācijai iesniedz tirdzniecības da
lībnieku sarakstu, kurā norāda katra 
tirdzniecības dalībnieka vārdu, uzvār
du, personas kodu vai nodokļa maksā
tāja reģistrācijas kodu, vai juridiskās 
personas nosaukumu un nodokļa 
maksātāja reģistrācijas kodu. 
11.  Iesniegumu un tam pievienotos 
dokumentus pašvaldībā var iesniegt 
elektroniski, ja tie tiek sagatavoti at
bilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēša
nu.
12.  Saulkrastu novadā atļauju ielu 
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai izsniedz vai atteiku
mu izsniegt saskaņojumu un atļauju 
pieņem Saulkrastu novada domes 
Atļauju komisija (turpmāk  Atļauju 
komisija). Lēmumu paraksta Atļauju 
komisijas priekšsēdētājs.
13. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu 
tirdzniecības organizēšanas atļauju, 
ir maksājama pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās atbilsto
ši pašvaldības saistošajiem noteiku
miem par pašvaldības nodevām.
14.  Ja ielu tirdzniecība tiek organizē
ta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošajā nekustamajā īpa
šumā un tirdzniecības organizators 
nav pašvaldība, nodevu par katru pie
teikto tirdzniecības vietu, atbilstoši 
iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku 
sarakstam, maksā tirdzniecības orga
nizators. 
15.  Tirdzniecības organizators ir tie
sīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam 
maksu par ielu tirdzniecības organi
zēšanas nodrošināšanu. Tirdzniecī
bas maksa par ielu tirdzniecības vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības aģen
tūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” (turpmāk  Aģentūra) rīkotajos 
pasākumos tiek noteikta atbilstoši 

apstiprinātam Aģentūras maksas cen
rādim.
16.  Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai izsniedz 
uz laiku līdz vienam gadam. 

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas
17.  Tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas tiek noteiktas atbilstoši 
ielu tirdzniecības veidam un vietai.
18.  Fiziskā persona, kurai atbilsto
ši nodokļu jomu reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecī
bā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 
440 „Noteikumi par tirdzniecības vei
diem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtī
bu” 7. punktā minētās preces. 
19.  Juridiskā un fiziskā persona, kura 
reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu 
tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura 
veida pārtikas un nepārtikas preces, 
kas minētas pašvaldības izsniegtajā 
ielu tirdzniecības atļaujā. 
20.  Atļauja alkoholisko dzērienu ma
zumtirdzniecībai novietnēs saņema
ma, ievērojot pašvaldības saistošos 
noteikumus par atļaujas saņemšanu 
alkoholisko dzērienu mazumtirdznie
cībai novietnēs.

V. Atļaujas saņēmēja pienākumi 
kārtības nodrošināšanai
21.  Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par 
tirdzniecības normu ievērošanu kon
krētajā tirdzniecības vietā un laikā.
22.  Atļaujas saņēmējs nodrošina ielu 
tirdzniecībā izmantojamo speciālo 
iekārtu atbilstību normatīvo aktu pra
sībām. 
23.  Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par 
ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas atļaujā norādīto nosa
cījumu ievērošanu.
24.  Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka 
tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:
24.1.  pašvaldības izsniegtā ielu tirdz
niecības vai ielu tirdzniecības organi
zēšanas atļauja;
24.2.  juridiskās personas vai saimnie
ciskās darbības veicēja reģistrācijas 
apliecība vai tās kopija un fiziskai per
sonai personu apliecinošs dokuments;
24.3.  atsevišķu komercdarbības veidu 
veikšanai vai preču tirdzniecībai ne
pieciešamās licences kopija;
24.4. citi normatīvajos aktos noteiktie 
dokumenti.
25.  Tirdzniecības vietā atrasties ar 
preci un veikt tirdzniecību var tikai 
atļaujā norādītā persona  fiziskā per
sona, kas nav reģistrējusi saimniecisko 
darbību, vai šīs personas pilnvarots 
ģimenes loceklis, uzrādot notariāli ap
stiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar 
norādīto juridisko personu ir juridiski 
noformējusi darba attiecības un ir at
tiecīgi pilnvarota.
26. Atļaujas saņēmējam ir pienākums 
uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un 
kārtībā, nodrošināt atkritumu kon
teineru novietošanu un atkritumu 
savākšanu, kā arī pēc tirdzniecības pa
beigšanas sakārtot tirdzniecības vietas 
apkārtni.
27.  Tirdzniecības dalībniekam aiz
liegts nodot tirdzniecības vietas iz
mantošanas tiesības citai personai.
 
VI. Izsniegtās atļaujas ielu 
tirdzniecībai darbības apturēšana 
uz laiku
27.  Atļauju komisija var pieprasīt, lai 
ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu 

tirdzniecības organizators pārtrauc 
darbību un atbrīvo konkrēto darbības 
vietu uz laiku šādos gadījumos: 
27.1.  sakarā ar tirdzniecības teritorijā 
vai tai pieguļošajā teritorijā vai ēkās 
veicamajiem remontdarbiem (ūdens
vada remonts, ēkas fasādes remonts, 
ietves un ielas seguma remonts u.c.);
27.2.  sakarā ar paredzētajiem publis
kiem pasākumiem, kurus akceptējusi 
pašvaldība; 
27.3.  ja tas nepieciešams pašvaldības 
projektu realizācijai;
27.4.  ja tas rada draudus apmeklētāju 
drošībai.
28. Ja tiek pieņemts lēmums par atļau
jas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības 
organizēšanai darbības apturēšanu uz 
laiku vai anulēšanu normatīvajos ak
tos noteiktajos gadījumos, samaksātā 
pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

VII. Tirgus statusa piešķiršanas 
kārtība
29. Lai saņemtu pašvaldības saskaņo
jumu tirgus izveidošanai pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, persona 
iesniedz pašvaldībā: 
29.1.  iesniegumu, norādot fiziskās 
personas vārdu, uzvārdu un personas 
kodu vai juridiskās personas nosauku
mu un nodokļu maksātāja reģistrāci
jas numuru, adresi, kontakttālruni, 
elektroniskā pasta adresi; 
29.2.  zemes īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot oriģinālu); 
29.3. ar Būvvaldi saskaņotu tirgus plā
nu ar tirdzniecības vietu izvietojumu 
un vizuālo risinājumu;

29.4.  normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādātus tirgus noteikumus 
un tirgus projektu.
30.  Lēmumu par tirgus statusa pie
šķiršanu pieņem Saulkrastu novada 
dome. 

VIII. Administratīvā atbildība 
par noteikumu neievērošanu un 
noteikumu izpildes kontrole
31.  Par noteikumu pārkāpumiem sa
stādīt administratīvā pārkāpuma pro
tokolu ir tiesīgi Saulkrastu pašvaldības 
policijas un Valsts policijas darbinieki, 
pildot dienesta pienākumus. 
32.  Par noteikumu pārkāpšanu pār
kāpējam piemērojams naudas sods. 
Maksimālo naudas sodu nosaka atbil
stoši Latvijas Administratīvo pārkāpu
mu kodeksā noteiktajam.
33.  Lietvedība administratīvo pār
kāpumu lietās veicama Latvijas Ad
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. Administratīvo 
pārkāpumu lietas, pamatojoties uz ad
ministratīvo pārkāpumu protokoliem, 
izskata Saulkrastu novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. Lēmumu ad
ministratīvā pārkāpuma lietā var pār
sūdzēt Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksā noteiktā kārtībā.

IX. Administratīvo aktu apstrīdēšana 
34. Atteikumu izsniegt atļauju var ap
strīdēt Saulkrastu novada domē viena 
mēneša laikā no atteikuma saņemša
nas dienas.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un 
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
9. punktu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu:
1) kārtību, kādā ar Saulkrastu novada pašvaldību 
saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana; 
2) tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumus kārtības nodrošināšanai; 
3) tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
4) kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;
5) nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai 
izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai 
tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai 
uz laiku vai anulēšanai;
6) gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 
pieļaujamo apmēru;
7) kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;
8) atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi izdošana veicinās kārtību un likumību ielu 
tirdzniecības vietās, līdz ar to sakārtos uzņēmējdarbības 
vidi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

29.07.2015. saistošo noteikumu Nr. SN16/2015 
„Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu 
novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAiStošie NoteikUmi Nr. SN 16/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr.11/2015, 20.§)

Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā
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Augustā Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Jēkabs Liepiņš
Ričards Makevics
Marta Ūdre
Augusts Alehnovičs
Mārtiņš Ungurs

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Zinaidu Bērziņu
Emmu Birģeli
Mildu Obabkovu
Mariju Šurpiku
Laimoni Bauni
Franci Ščučko
Ojāru Šulcu
Inesu Rutu Cvetkovu
Jāni Kauliņu
Nellu Kursīti
Dzintru Latvenu
Andreju Siliņu
Olgu Tipuku
Mārīti Bringinu
Zigmāru Kalbergu
Inesi Putniņu
Dzidru Strazdiņu
Juri Želtikovu
Tatjanu Daņiļeviču
Inesi Deniņu
Ņinu Lapinu
Jāni Lucānu

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Vladislava Leimane
25.07.1942.  04.08.2015.
Anna Ozola
01.02.1935.  16.08.2015.
Ivans Levkovs
25.12.1944. – 22.08.2015.
Jānis Johansons
02.02.1933. – 27.08.2015.

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Paldies par dalību Gleznotāju ielā
klāt ir septembris un vasaras beigas. 

Gribas pateikt paldies visiem māksliniekiem, kuri piedalījās pilsētas svētkos veidotajā 
brīvdabas izstādē „Gleznotāju iela», kā arī visiem, kuri pielika roku izstādes veidošanā.  

Paldies apmeklētājiem par labajiem vārdiem, 
paldies PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” par atbalstu!

Biedrība “Vidzemes jūrmalas mākslinieki”,
JD ART klubs

22. septembrī 20.00, Baltu vie
nības dienā, Jūras parka pludma
lē sanāksim kopā, lai aizdedzi
nātu latvju zīmes un godinātu 
baltu tautas – latviešus un lie
tuviešus. Atgādinām, ka sadar
bībā ar SIA „Faville” zīmes tika 
darinātas par godu Senās uguns 
naktij, tomēr lielā vēja dēļ zī
mes netika iedegtas. Cerēsim, 
ka laikapstākļi šoreiz būs labvē 
līgi. 
17. oktobrī 15.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” diriģenta Jāņa 
Lucāna jubilejas koncerts. 

SportA AfišA
25. septembrī no 9.00 Olimpis
kā diena Saulkrastu sporta cen
trā, Zvejniekciema vidusskolā un 
PII „Rūķītis”.
Līdz 1. oktobrim komandām 
pieteikšanās Saulkrastu volej
bola čempionātam pa epastu 
sports@saulkrasti.lv. Turnīra sā
kums 25. oktobrī. Spēles notiks 
svētdienu rītos Saulkrastu sporta 
centrā.
3. oktobrī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 7. posms.
5. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te
nisā, 5. posms.
24. oktobrī no 10.00 Atvērto 
durvju diena Saulkrastu sporta 
centrā.
24. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Pierīgas sporta spēles šautriņu 
mešanā.

25. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
5. posms.
31. oktobrī 11.00 picērijā „Bun
dulis” Saulkrastu čempionāts zo
lītē, 5. posms.

Sadarbībā ar Pensionāru biedrī
bu otrdien, 6. oktobrī, plkst. 13 
notiks pasākums Mazliet omulī-
bas  tikšanās ar rakstnieku Ar
noldu Auziņu un izdevniecības 
Dienas Grāmata redaktori, rakst
nieci Daci SparāniFreimani.
 Darbosies grāmatu galds, kur 
varēs iegādāties jaunākās grāma
tas par izdevniecības cenām.
 Mīļi aicināts ikviens intere
sents!

Sirsnīgi pateicamies 
Selgai un Aivaram Osīšiem, 

kā arī visiem, kas atnāca 
pavadīt pēdējā gaitā mūsu 
mīļo vīru, tēti un vectētiņu 

Jāni Blaževiču.

Sieva, dēls, meita, vedekla un 
mazbērni

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā 
(turpmāk tekstā  Noteikumi) šādus 
grozījumus: 
1. Papildināt Noteikumu 7. punktu ar 
7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.4. izmantojot atkritumu apsaim
niekotāja piedāvātos priekšapmaksas 
atkritumu savākšanas maisus ar tilpu
mu 100 litri (turpmāk tekstā – maisi), 
gadījumos, ja atkritumu apsaimnie
kotājs izvērtēja piekļūšanas iespējas 
īpašumam un secināja, ka piekļuve 
īpašumam ar atkritumu apsaimnie
kotāja transportlīdzekli nav iespēja
ma.”.
2. Svītrot noteikumu 11. punktu.
3. Svītrot noteikumu 20. punktu.
4.  Papildināt Noteikumus ar 21.3.¹ 
apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3.¹ slēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par 7.4. punktā no
rādīto atkritumu savākšanas veidu, 
atkritumu radītājs iegādājas maisus 
vienam gadam, bet ne mazāk kā 6 (se

šus) maisus. Maisu iegāde ir veicama 
katru gadu, saskaņā ar savstarpēji no
slēgto līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kas zaudē spēku, ja 
atkritumu radītājs nepilda šajā pun
ktā minētos nosacījumus;”.
5. Izteikt Noteikumu 22. punktu šādā 
redakcijā:
“22. Fiziskām personām uz savā īpa
šumā vai lietošanā esošas zemes ir 
pieļaujama mājsaimniecībā radušos 
bioloģiski noārdāmo atkritumu kom
postēšana speciāli ierīkotās komposta 
vietās. Komposta vietas ierīkojamas 
vismaz 3,0 m attālumā no kaimiņu ro
bežas, izņemot gadījumus, ja kaimiņi, 
ar kuriem ir kopēja robeža, ir vienoju
šies par citu attālumu. Aizliegts ierī
kot komposta vietas priekšpagalmā.”.
6. Aizstāt Noteikumu 23. punktā vār
dus “dārzkopības kooperatīvās sabied
rības” ar vārdiem “dārza māju/vasar
nīcu īpašnieki” un skaitli “20” aizstāt 
ar skaitli “21”.
7.  Izteikt Noteikumu 23.2. apakš
punktu šādā redakcijā:
“23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotāju pienākums ir atbil
stoši dzīvokļu īpašnieku pilnvaroju
mam noslēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritumu sa

vākšanu no to apsaimniekošanā no
dotajiem īpašumiem;”.
8.  Izteikt Noteikumu 23.3. apakš
punktu šādā redakcijā: 
“23.3. dārza māju/vasarnīcu īpašnieki 
savstarpēji vienojas par to īpašumos 
radīto atkritumu savākšanu ar notei
kumu, ka maksājumus atkritumu ap
saimniekotājam veic viena persona, ar 
kuru atkritumu apsaimniekotājs no
slēdz līgumu par atkritumu izvešanu, 
un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo 
personu. Šie nosacījumi piemērojami 
tikai ciemos, kuros ir izveidota atkri
tumu savākšanas vieta. ”Papildināt 
Noteikumus ar 30.10.¹ apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
“ 30.10.¹ nodrošināt atkritumu savāk
šanas maisu izmantošanu individu
ālās mājās un dārza mājās /vasarnī
cās;”.
9.  Izteikt Noteikumu 30.12. punktu 
šādā redakcijā:
„30.12. nodrošināt dalītu atkritumu 
savākšanu;
10.  Papildināt noteikumus ar 30.8.¹ 
šādā redakcijā: 
“30.8.¹ slēdzot līgumu par 7.4. punktā 
norādīto atkritumu savākšanas veidu, 
norādīt precīzu maisu savākšanas vie
tu;”. 

11.  Aizstāt Noteikumu 30.15. punktā 
vārdu “rādītājus” ar vārdu “radītājus”.
12.  Izteikt Noteikumu 58.2 un 58.3. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
„58.2. sabiedrisko pakalpojumu regu
latora apstiprinātais tarifs par sadzī
ves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā „Getliņi”. Attiecinot tarifu 
uz vienu kubikmetru sadzīves atkri
tumu, tiek piemērots koeficients, kas 
iegūts atkritumu apsaimniekotājam 
veicot attiecīgus mērījumus un novē
rojumus;
58.3. dabas resursu nodoklis par at
kritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā par to atkri
tumu daļu, kas saskaņā ar atkritumu 
poligona „Getliņi” apsaimniekotāja 
sniegto informāciju, tiek apglabāta 
poligonā.”. 
13.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
nodaļu Pārejas noteikumi šādā redak
cijā:
“Pārejas noteikumi
71. Ciemos, kuros nav izveidotas at
kritumu savākšanas vietas, līgumi, 
kas paredzēti 23.3 punktā, ir spēkā ne 
ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim.”

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs
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Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 “Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”

Pensionāru biedrība organizē 
braucienu uz ūdens dziednie
cību Pērnavā. Plānojam ekskur
siju uz Vāciju  Brēmeni, Han
noveri  2016. gada maijā. Tālr. 
uzziņai 26437766.
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