
Aicinām iesniegt priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai
Saulkrastu novada dome 
līdz 31. maijam gaida 
priekšlikumus par to, kam 
piešķirt Saulkrastu lielo balvu. 
Rakstiskus ierosinājumus par 
to var iesniegt pašvaldībā.

Saulkrastu lielā balva ir augstā
kais Saulkrastu domes apbal
vojums. Saulkrastu lielo bal
vu  – mākslas darba atveidojumu 
un naudas balvu – piešķir par 
izciliem nopelniem vai sasnie
gumiem Saulkrastu pašvaldības 
labā tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās 

aprūpes, drošības, kultūras, izglī
tības, sporta, sabiedriskajā, saim
nieciskajā darbā un Saulkrastu 
vārda popularizēšanā. Laureātam 
izmaksā vienreizēju naudas bal
vu četru minimālo mēnešalgu  
apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt 
fiziskai personai, juridiskai per
sonai, Saulkrastu domes insti
tūcijai, pašdarbības kolektīvam, 
sporta kolektīvam. Ierosinājumus 
izskata Saulkrastu domes Apbal
vojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvo
šanai citu personu, iesniedzot 

Saulkrastu domē rakstisku ie
rosinājumu, ir fiziskai personai, 
juridiskai personai, biedrībai, 
deputātu komitejai, pašvaldības 
konsultatīvai padomei, darba 
kolektīvam, pašdarbības kolektī
vam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvoša-
nu jānorāda:

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

•	 vispusīgs	 to	 nopelnu	 ap

raksts, par kuriem ierosina apbal
vošanu;

•	 iesniedzēja	 ierosinājums	
apbalvojuma veidam;

•	 ziņas	 par	 iesniedzēju:	
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvieta, nodarbošanās (juri
diskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juri
diskā adrese, kolektīviem – no
saukums un adrese vai darbības 
vieta).

Pievērsiet uzmanību:
•	 fiziskas	 personas	 ierosinā

jumam par personas apbalvošanu 
jāpievieno vismaz piecu citu per

sonu atsauksmes par apbalvoša
nai ierosināto personu;

•	 ierosinājumiem,	 kurus	 ie
sniedz juridiska persona, biedrī
ba, deputātu komiteja, pašvaldī
bas konsultatīvā padome, darba 
kolektīvs, pašdarbības kolektīvs, 
sporta kolektīvs, jāpievieno proto
kola izraksts no sanāksmes, kurā 
nolemts izvirzīt apbalvojumam.

Saulkrastu lielo balvu plā
nots pasniegt Saulkrastu pilsētas  
svētkos. 

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome
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Saulkrastu Velosipēdu muzeja 
15 gadu jubilejas svinības, 
Katrīnas un Kapteiņi svētku 
velobraucienā “Ieripo vasarā 
Saulkrastos”, Saules laukuma 
atklāšana, 160 gadi, kopš 
Saulkrastu jūrmalā tika 
uzbūvēts pirmais burinieks, 
un kopīga sadancošana, 
sadziedāšanās un lustes “pa 
kapteiņu modei” – tas viss 
notiks Saulkrastos 19. maijā!

Svinības sāksies pulksten 17, kad 
visi aicināti pulcēties pie Velo
sipēdu muzeja, lai reģistrētos 
svētku braucienam un izgrez
notu savus velosipēdus, bet pats 
svarīgākais – lai sveiktu muzeju 
un ieskatītos jaunākajos tā gu
vumos.

Krāšņs	 solās	 būt	 arī	 svētku	
velobrauciens – pulksten 18.30 no 
Velosipēdu muzeja uz Saules lau
kumu pilsētas pašā centrā. Pulk
sten 19 svinīgi tiks atklāts Saules 
laukums, un tad ikvienam Kaptei
ņa	 vadībā	 būs	 iespēja	 iemēģināt	
roku gan mucu velšanā, gan buri
nieku veidu atpazīšanā, gan jūras 
mezglu siešanā, gan aplūkot retro 
velosipēdu fotogrāfijas. Kopā ar 
Saulkrastu mākslinieciskajiem 
kolektīviem un Zdislavu Roma
novski izdejosim un izdziedāsim 
skaistākās dziesmas par jūru. 
Tuvojoties svētku kulminācijai, 
balvas	 saņems	 daiļākās	 Lielās	 un	
Mazās Saulkrastu Katrīnas un 
brašākie Lielie un Mazie Saulkras
tu	Kapteiņi!

Pēc apbalvošanas turpinā
sies lustes Saules laukumā, jo 
visu priekam uz lielā ekrāna būs 
skatāma filma “Zvejnieka dēls” 
(1939), bet kājas varēsim izlocīt 
zaļumballes	 mūzikas	 ritmā	 kopā	
ar pūtēju ansambli “Rīga”. 

Svētku rīkotāji aicina uzvilkt 
svītrainus jūrnieku vai retro sti
la	 tērpus,	 aksesuārus,	 līdzi	 ņemt	

visu ģimeni, sveicienus Velosipē
du muzejam, svētku brauciena 
atribūtus (taures, zvanus) un labu 
garastāvokli.

Svētki tapuši, sadarbojo
ties Saulkrastu novada domei, 
Saulkrastu Velosipēdu muzejam, 
radošajai apvienībai “Seasidefe-
eling” un Saulkrastu novada paš
valdības aģentūrai “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”.

Bērziņš auga ceļmalā
Sudrabiņa lapiņām,
Tur Saulīte jostu kāra,
Saules meita vainadziņu.

Kur, Laimīte, Tu tecēji;
Pašā maija ziedonī;
Es tecēju Saulkrastos,
Košā Saules laukumā.

Pasākumu programma

17.00–17.30 pulcēšanās pie Velosipēdu muzeja 
(kafejnīcas “Neibāde” stāvlaukumā, Rīgas 
ielā 44a), reģistrēšanās svētku braucienam, 
velosipēdu izgreznošana.

17.30–18.30 svētku uzruna un Saulkrastu 
Velosipēdu muzeja sumināšana 15. jubilejā, 
jaunākā eksponāta prezentācija un 
ekspozīcijas apskate.

18.30–19.00 Katrīnu un Kapteiņu svētku 
brauciens “Ieripo vasarā Saulkrastos” no 
Velosipēdu muzeja uz Saules laukumu 
(Ainažu iela 13b).

19.00 svinīga Saules laukuma atklāšana un 
svētku balle “pa kapteiņu modei”. Dziesmas 
un dejas ar Saulkrastu mākslinieciskajiem 
kolektīviem un leģendāro Zdislavu 
Romanosvski.

21.00 Daiļāko Lielo un Mazo Saulkrastu 
Katrīnu un brašāko Lielo un Mazo Saulkrastu 
Kapteiņu apbalvošana.

Pēc apbalvošanas – dejas kopā ar īstiem 
kapteiņu mūziķiem un  
filmas “Zvejnieka dēls” demonstrējums  
uz lielā ekrāna.

Muzeju naktī gaida sarīkojumi 
“Mums pie jūras jāpaliek!” 

Saules laukuma 
atklāšana 

jau 19. maijā!
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Saulkrastu domes 25. aprīļa sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Bezstrīda kārtībā piedzīt nenomak
sāto nekustamā īpašuma nodokli no 
pieciem nekustamajiem īpašumiem.
Par neapbūvēta zemesgabala 
privatizāciju
Atteikt nodot privatizācijai Saul kras
tu pašvaldības zemes īpašumu Aina
žu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, kadastra apzīmējums 8013 
002 0372, kopplatība 239 417 m², iz
nomāto	daļu	2914 m² platībā. 
Par zemes vienības 
atdalīšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1.	Atļaut	atdalīt	no	nekustamā	īpašu
ma Pirts ielā 1, Saulkrastos, Saulkras
tu novadā, kadastra apzīmējums 
80130030152, zemes vienību ar ka
dastra apzīmējumu 80130030154, 
platība 2243  m², izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu.
2. Izveidotajam nekustamam īpa
šumam	piešķirt	adresi:	Kalnu	iela 2,	
Saulkrasti, Saulkrastu novads.
3. Noteikt izveidotā nekustamā 
īpašuma Kalnu ielā  2 lietošanas 
mērķi:	 individuālo	 dzīvojamo	
māju apbūve, kods – 0601.
Par grozījumiem zemes 
nomas līgumā ar dārzkopības 
kooperatīvām sabiedrībām 
(DKS) “Gaisma”, “Liepaine”, 
“Mežvidi”, “Zeme”
1. Izdarīt 2010.  gada 19.  augustā 
noslēgtā zemes nomas līgumā gro
zījumus:
1.1. Līguma 1.1. punkta trešo teiku
mu	izteikt	šādā	redakcijā:	
“Zemesgabala iznomāšanas mēr
ķis  – apbūve un līdz 1990.  gadam 
uzbūvēto ēku (veikals un saimnie
cības ēka) kā patstāvīgu īpašuma 
objektu uzturēšana”.
1.2. Līguma 2.1. punktu izteikt šādā 
redakcijā:
“2.1. Līgums stājas spēkā ar tā pa
rakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 
2020. gada 18. augustam.”
2. Par izdarītiem grozījumiem nos
lēgt rakstisku vienošanos.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10  gadiem zemes no
mas līgumu ar fizisku personu. Ze
mes nomas maksa 0,5 % no zemes 
kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā 
uz Saulkrastu pašvaldības 
vārda
Saulkrastu novada pašvaldībai 

piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējams zemes īpašums “Sil
mala 131”, Silmalā, Saulkrastu pa
gastā, Saulkrastu novadā, kadastra 
apzīmējums 80330021662, platība 
0,0652 ha.
Par pašvaldībai piekritīgu 
zemes īpašumu uzņemšanu 
bilancē 
1.	 Uzņemt	 pašvaldības	 bilancē	
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
kritīgu zemes īpašumu Aģes ielā 3, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagas
tā, Saulkrastu novadā, kadastra 
apzīmējums 80330010631, platība 
0,1499  ha, kadastra vērtība Ls 10 
553 (desmit tūkstoši pieci simti 
piecdesmit trīs lati 00 santīmi).
2.	 Uzņemt	 pašvaldības	 bilancē	
Saul krastu novada pašvaldībai 
piekritī gu zemes īpašumu “Lilaste 
42A”, Lilastē, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, kadastra ap
zīmējums 80330040263, platība 
0,0459 ha, kadastra vērtība Ls 3213  
(trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit 
lati 00 santīmi).
Par grozījumiem 
Saulkrastu novada domes 
28.03.2012. lēmumā “Par 
nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai Viļa Lāča 
ielā 14” (protokols Nr. 3 § 17)
Izdarīt grozījumus Saulkrastu no
vada 28.03.2012. domes lēmumā 
“Par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	
palielināšanu vidi degradējošai 
ēkai	Viļa	Lāča	ielā	14”:
izteikt	2. punktu	šādā	redakcijā:
“2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie
kritīgās zemes kadastrālās vērtības 
dzīvojamās mājas/jaunbūves īpa
šuma	 Viļa	 Lāča	 ielā  14,	 Saulkras
tos, Saulkrastu novadā, Saulkras
tu pagastā, kadastra apzīmējums 
80130050217 001, kura tiesiskais 
valdītājs ir Guntars Runčs”. 
1.2. aizstāt 3.  punktā ciparus 
“01.05.” ar cipariem “01.06.”
Lēmumu nosūtīt Guntaram Run
čam. 
Lēmumu nosūtīt Raitai Runčai. 
Par grozījumiem 
Saulkrastu novada domes 
28.03.2012. lēmumā “Par 
nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai Komētas 
ielā 1A” (protokols Nr. 3 § 19)
Izdarīt grozījumus Saulkrastu no
vada 28.03.2012. domes lēmumā 
“Par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	

palielināšanu vidi degradējošai 
ēkai	Komētas	ielā	1A”:
izteikt	2. punktu	šādā	redakcijā:
“2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie
kritīgās zemes kadastrālās vērtības 
dzīvojamo māju Komētas ielā  1A 
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, 
Saulkrastu pagastā, kadastra apzī
mējums 80330010693 001, kuras 
īpašnieks ir a/s “Swedbank”, nodok
ļu	 maksātāja	 kods	 40003074764,	
Balasta dambī 1a Rīgā, LV1048”.
1.2. aizstāt 3.  punktā ciparus 
“01.05.” ar cipariem “01.06.”
Lēmumu nosūtīt a/s “Swedbank”, 
Balasta dambī 1a Rīgā, LV1048.
Lēmumu nosūtīt Simonai Simar
skai.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa	atvieglojumu	astoņām perso
nām	90 %,	septiņām personām	50 %	
un vienai personai 25 % apmērā.
Par dalību 
Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācijā
Piekrist, ka Saulkrastu novada 
pašvaldība	kļūst	par	SIA	“Ziemeļ
vidzemes atkritumu apsaimnie
košanas organizācija”, vienotais 
reģistrācijas numurs 44103015509, 
dalībnieci, nosakot ieguldījuma 
apmēru Ls 1000 (viens tūkstotis 
latu).
Par precizējumiem  
2012.gada 29. februāra 
saistošajos noteikumos 
“Mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi 
Saulkrastu novadā”
Apstiprināt precizējumus 29.02.2012. 
saistošajos noteikumos Nr. 4 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanas notei
kumi Saulkrastu novadā”.
Par būvniecības ieceri
1.	 Pieņemt	 (akceptēt)	 būvniecības	
ieceri – “Mobilo sakaru bāzes staci
jas	būvniecību	“Muižuļi”	Saulkras
tu pagastā, Saulkrastu novadā”.
2.	 Atļaut	 SIA	 “Tele Tower”, reģis
trācijas numurs 40103257495, iz
strādāt projektu “Mobilo sakaru 
bāzes	stacijas	būvniecība	“Muižuļi”	
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu no
vadā”.	 Projekts	 jāizstrādā	 saskaņā	
ar Saulkrastu pilsētas būvvaldes 
izsniegto plānošanas un arhitektū
ras uzdevumu.
Par papildu finansējuma 
piešķiršanu Saulkrastu 
vidusskolai

Piešķirt	 papildu	finanšu	 līdzekļus	
Saulkrastu vidusskolai jumta se
guma	nomaiņai	Ls	2000	(divi	tūk
stoši lati) apmērā no pašvaldības 
budžeta neparedzētiem gadīju
miem, veicot budžeta grozījumus.
Piešķirt	 papildu	 finanšu	 līdzekļus	
Saulkrastu vidusskolai skolas aktu 
zāles remonta projekta izstrādei Ls 
1200 (viens tūkstotis divi simti lati) 
apmērā no pašvaldības budžeta 
neparedzētiem gadījumiem, veicot 
budžeta grozījumus.
1. un 2. punktā un minētos grozī
jumus	 iekļaut	 nākamajos	 saisto
šajos noteikumos par pašvaldības 
2012. gada budžeta grozījumiem. 
Par 2011. gada pārskata 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes 2011. gada pārskatu.
2. Apstiprināt Saulkrastu kultūras 
un sporta aģentūras 2011.  gada 
pārskatu.
3. Apstiprināt Sociālās aprūpes mā
jas 2011. gada pārskatu.
4. Apstiprināt Vidzemes jūrma
las Mūzikas un mākslas skolas 
2011. gada pārskatu.
5. Apstiprināt konsolidēto Saul
kras tu novada pašvaldības 2011. 
ga da pārskatu.
Par projekta “Development 
and Improvement of 
Cycling Route Network 
in Central Baltic Area” 
priekšfinansēšanu
1. Piešķirt finansējumu Ls 46  879 
apmērā projekta “Development and 
Improvement of Cycling Route Ne-
twork in Central Baltic Area” priekš
finansēšanai 2012. gadā.
2. Slēgt līgumu ar biedrību “Vi
dzemes Tūrisma asociācija” par 
projekta īstenošanu un pārskaitīt 
piešķirto finansējumu biedrībai 
projekta “Development and Impro-
vement of Cycling Route Network in 
Central Baltic Area” īstenošanai.
Par finanšu piešķiršanu 
apgaismojuma līniju 
renovācijai
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem	 līdzekļiem	 izdevumu	
pozīcijā “Ielu apgaismes remont
darbi, iekārtu iegāde, rekons
trukcija” Ls 16  735 apmērā, lai at
maksātu papildu darbus projekta 
“Energoefektivitātes paaugstinā
šana Saulkrastu novada publiskajā 
apgaismojumā” realizācijai.
2. Paredzēt atmaksāt papildu dar
bus projekta “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Saulkrastu novada 
publiskajā apgaismojumā” realizā

cijai Ls 30 724 apmērā no speciālā 
budžeta “Ostas maksas”.
3. 1. un 2. punktā minētos grozī
jumus	 iekļaut	 nākamajos	 saisto
šajos noteikumos par pašvaldības 
2012. gada budžeta grozījumiem.
Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta 
realizācijai
Ņemt	 aizņēmumu	 Valsts	 kasē	
2012.  gadā uz pieciem  gadiem Ls 
46  879 apmērā vai ekvivalentu 
citā valūtā ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi un atlikto pamat
summas maksājumu līdz 1.01.2013. 
projekta “Development and Impro-
vement of Cycling Route Network 
in Central Baltic Area” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 
Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta 
realizācijai 
Ņemt	 aizņēmumu	 Valsts	 kasē	
2012.  gadā uz pieciem gadiem Ls 
39  282	 (trīsdesmit	 deviņi	 tūkstoši	
divi	simti	astoņdesmit	divi	lati,	00	
santīmi) apmērā vai ekvivalentu 
citā valūtā ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi un atlikto pamat
summas maksājumu līdz 1.01.2013. 
projekta “Gājēju ietves izbūve 
Zvejniekciemā, Bērzu alejā” reali
zācijai, aizdevuma atmaksu garan
tējot ar pašvaldības budžetu. 
Par Saulkrastu novada 
domes deputāta Guntara 
Ozoliņa ievēlēšanu  
Finanšu komitejā
Ievēlēt	Guntaru	Ozoliņu	Saul	kras
tu novada domes Finanšu komite
jas sastāvā.
Par Saulkrastu novada 
domes deputātes Izitas 
Kļaviņas ievēlēšanu 
Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejā un 
Sociālo jautājumu komitejā
Ievēlēt	 Izitu	 Kļaviņu	 Saulkrastu	
novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komite
jas sastāvā un Saulkrastu novada 
domes Sociālo jautājumu komite
jas sastāvā.

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada domes 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 30.  maijā, pulk-
sten 15 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.

Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 2012. gada 25. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par nekustamā īpašuma nodokli  
2012. gadā Saulkrastu novada 
pašvaldībā”	šādus	grozījumus:

1) papildināt saistošo notei
kumu izdošanas tiesisko pama
tojumu aiz vārdiem “likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” 
ar skaitli un vārdiem “9. panta  

otro	daļu”;
2) izteikt saistošo noteikumu 

I.	 nodaļas	un	VI.	nodaļas	nosau
kumus vienskaitlī;

3) izteikt visa saistošo notei
kumu teksta iedalījumu pamat
vienībā punkts;

4) svītrot saistošo noteikumu 
4.1. punktu. 

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs 

Grozījumu Saulkrastu novada domes 2012. gada 25. janvāra  
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā izteikti 
iebildumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi	paredz:
papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatu ar likuma “Par nekustamā 
īpašuma	nodokli”	 ar	 9.  panta	otro	daļu,	 jo	 saistošie	 	noteikumi	paredz,	 ka	
pašvaldība	 ir	 tiesīga	noteikt	nodokļa	maksāšanas	paziņojuma	piespiedu	 iz
pildes	termiņu;	
precizēt saistošo noteikumu numerāciju;
saistošo	noteikumu	I.	un	VI.	nodaļu	nosaukumus	izteikt	vienskaitlī,	jo	katra	
nodaļa	satur	tikai	vienu	punktu;	
svītrot	saistošo	noteikumu	4.1. punktu,	jo	pašvaldībai	saskaņā	ar	likumu	“Par	
nekustamā	īpašuma	nodokli”	nav	noteikts	deleģējums	pieņemt	saistošos	no
teikumus par inženierbūvjulaukumu, kas tiek izmantoti kā transportlīdzek
ļu	maksas	stāvlaukumi,	neaplikšanu	ar	nekustamā	īpašuma	nodokli.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām.

Nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieglojumi	tiks	piešķirti,	veicot	aprēķinu.	

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. marta sēdes lēmumu 
(prot. Nr. 3, § 8)

Saistošie noteikumi Nr. 7 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2012. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos  
Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta 1.4 daļu, 
9. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40. punktu un 41. punktu.
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Atklājot tūrisma sezonu, 
aicina ceļotājus pie jūras

1. maijā Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs 
un Saulkrastu novada 
uzņēmēji – radošā apvienība 
“Seasidefeeling” un 
amatnieks Ivars Judrups –  
piedalījās Vidzemes 
vasaras tūrisma sezonas 
atklāšanas svētkos Turaidas 
muzejrezervātā. Sarīkojums 
norisinās otro gadu un top 
sadarbībā ar Vidzemes 
Tūrisma asociāciju.

Pasākuma laikā apmeklētāji va
rēja iepazīties ar ceptuves un 
maiznīcas “Bemberi” jaunāko 

piedāvājumu, uzzināt par tū
risma piedāvājumiem un kul
tūras pasākumiem Saulkrastu 
novadā, iepazīties brīvdienu 
maršruts Bīriņi–Limbaži–Tūja–
Saulkrasti, ko saulkrastieši po
pularizēja sadarbībā ar Limbažu 
novada Tūrisma informācijas 
centru.

Visu dienu darbojās amatnie
ku	 tirdziņš,	 kur	 īpašu	 uzmanī
bu izpelnījās radošās apvienības 
“Seasidefeeling” suvenīru līnija 
nesteidzīgai atpūtai pludmalē, kā 
arī Ivara Judrupa inovatīvie suve
nīri ar Saulkrastu simboliku, no
tika prezentācijas un pēcpusdienā 

labu garastāvokli nodrošināja 
grupas “Tutti frutti” koncerts.

Pasākuma mērķis bija atklāt 
Latvijas sabiedrībai Vidzemes pie
dāvātās iespējas, dot idejas ģime
nēm	brīvdienu	ceļojumiem,	rosināt	
uzņēmumus	korporatīvos	pasāku
mus un komandas saliedēšanas pa
sākumus organizēt Vidzemē, kur ir 
tik daudz dažādu iespēju.

Paldies Turaidas muzejrezer
vātam un Vidzemes Tūrisma aso
ciācijai par iespēju piedalīties un 
jauko	uzņemšanu!

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja

Jau nu  aud zēkņu  u zņem šana 
Vid zemes j ū r m alas 

Mū zikas u n m ākslas skolā

Mūzikas specialitātēs 
(klavieres, flauta, akordeons, kokle, ģitāra, vijole, 

čells, sitaminstrumenti, vokāls, saksofons, mežrags, 
eifonijs, trompete)

• 28. maijā plkst. 18.00 VJMMS ēkā Ostas ielā 15, 
Zvejniekciemā,
• 29. maijā plkst. 18.00 Saulkrastu novada domes 
cokolstāva klavieru klasē. 

Vizuāli plastiskās mākslas specialitātē

• 28. maijā plkst. 18.00 VJMMS Saulkrastu mākslas nodaļā 
Saulkrastu novada domes ēkā (ieeja no pagalma puses),
• 29. maijā plkst. 18.00 VJMMS Zvejniekciema mākslas 
nodaļā kultūras nama 4. stāvā.

Lūgums zvanīt, ja minētajā laikā nevarat ierasties, – 
vienosimies par jums izdevīgāku laiku.

Papildu informācija: 
26715060 (Līga Ķestere, mūzikas izglītība), 

26563226 (Ieva Lazdauska, mākslas izglītība)

Būt par deputātu
Šo rakstu vēlējos publicēt 2012. 
gada	 “Saulkrastu	 Domes	 Ziņu”	
aprīļa	 numurā,	 bet,	 tā	 kā	 raksts	
domē	 saņemts	 vienu	minūti	 pēc	
noteiktā	 termiņa,	 domes	 priekš
sēdētājs to liedza publicēt.

Priecājos par domes priekš
sēdētāja punktualitāti un izsaku 
cerību, ka līdzīga principialitāte 
normatīvo aktu ievērošanā tiks 
likta lietā arī visās citās domes 
priekšsēdētāja darbībās, piemē
ram, vadot Saulkrastu domes  
sēdes.

2012. gada 28. marta domes 
sēdē Saulkrastu novada domes 
deputāti ar savu balsojumu izbei
dza deputātes Daigas Bušas un 
Ilzes Pētersones pilnvaras pirms 
termiņa.	 Šāds	 gadījums,	 kad	
deputāts labprātīgi uzraksta ie
sniegumu par deputāta mandāta 
nolikšanu,	ir	ļoti	liels	retums.	Un	
šāds	brīdis	 ir	 ļoti	 skumīgs,	 vēl	 jo	
vairāk, ja izvērtē visus mandātu 
nolikšanas iemeslus. 

Kā opozīcijas deputāts varu 
apliecināt pēdējā “Saulkrastu 
Avīzē” minēto mandātu nolik
šanas iemeslu būtiskumu – po
zīcijas deputātiem vairāk rūp 
nevis izskatāmo priekšlikumu 
saturs un mērķis, bet cilvēks, 
kas priekšlikumu iesniedzis. 
Piemēram,	lielākā	daļa	arī	manu	
priekšlikumu domē nav ap
spriesti pēc būtības. 

Esmu pārliecināts – biju
šās deputātes uz domi nāca ar 
cerību izpildīt to, ko solīja sa
viem vēlētājiem, kuri, savukārt, 
ar cerību bija balsojuši tieši par 
viņām.	Uzskatu,	ka	divu	deputā
tu mandātu nolikšanas fakts ir 
nopietns signāls domes priekš
sēdētājam:	 ir	 beidzot	 jāmaina	
attieksme, kā deputāti izturas 
cits pret citu, kā izturas pret 
koalīcijai nepiederīgu deputātu 
idejām. Vai tad nav saprotams, 

ka arī opozīcijas deputāti pār
stāv saulkrastiešus?

Manuprāt, pirmais konkrē
tais	 solis	 ceļā	 uz	 godīgu	 darbu	
domes sēdēs būtu atteikšanās 
no balsojuma veida “atturos”. Šo 
balsojumu, kas faktiski nozīmē 
“pret”, visbiežāk izmanto gadīju
mos, kad jānoraida kāds sabied
rībai vērtīgs, bet politiski nevē
lams priekšlikums. Gadījumos, 
kad deputāts vēlas izšmaukt. 
“Atturēties” vajadzētu tikai tad, 
kad deputātam ir interešu kon
flikts	lēmuma	pieņemšanā.

28. marta domes sēdes lai
kā deputāte Guna Lāčaunieces 
kundze izteica priekšlikumu 
publiski pateikties par darbu nu 
jau bijušajām kolēģēm D. Bušai 
un I. Pētersonei. Šis priekšli
kums citos deputātos izraisīja 
sašutumu. 

Kaut gan esmu bijis viens 
no lielākajiem minēto deputātu 
politiskajiem pretiniekiem, kaut 
gan neatsakos no iepriekš teiktā 
un	 rakstītā	 viedokļa	 par	 depu
tātu darbu (īpaši, iepriekšējā sa
saukumā), es pilnībā pievienojos 
G. Lāčaunieces kundzes ierosinā
jumam.

Es vēlos pateikt paldies biju
šajām deputātēm Daigai Bušai 
un Ilzei Pētersonei par darbu 
Saulkrastu novada domē. Būt par 
deputātu nav viegli. Jo īpaši, ja 
sirdsapziņa	nav	pazaudēta.	Dome	
nav vieta izklaidei, tā nav vieta 
peļņai.	

Būt par deputātu – tā ir mi
sija, kurā ne mirkli nedrīkst aiz
mirst, ka deputāta virsmērķis ir 
apmierināts novada iedzīvotājs. 
Tāpēc paldies deputātēm, ka spē
ja godīgi atzīt nespēju šo misiju 
izpildīt līdz galam.

Artūrs Ancāns, 
Saulkrastu novada domes deputāts

Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāja 
Ilze Ručevska interneta tiešraidē 
“Bibliotēka man, es bibliotēkai”
“Savu bibliotēku pret citu nemai
nītu!” Ilze Ručevska, Saulkrastu 
bibliotēkas lietotāja un biblio
tēkas draugs atklāja konferenci 
“Bibliotēka man, es bibliotēkai”, 
kura	 Bibliotēku	 nedēļas	 ietvaros	
26. aprīlī norisinājās “HansaMe-
dia” birojā Rīgā. Pasākuma norisi 
translēja interneta tiešraidē portā
lā http://www.piesledzieslatvija.lv.  
Ar “Lattelecom” atbalstu tiešraidi 
organizēja publisko bibliotēku 
attīstības projekts “Trešais tēva 
dēls”. 

Konferencē tika runāts un 
diskutēts par dažādiem Latvijas 
bibliotēkām un to lietotājiem 
aktuāliem jautājumiem. Latvi
jas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
direktors Andris Vilks, LNB At
balsta biedrības valdes priekš
sēdētāja Undīne Būde sprieda 
par to, kā šodien un nākotnē 
bibliotēkas lietotāji var iesaistī

ties bibliotēkas ikdienā, kā arī –  
kādas jaunas iespējas sabiedrī
bai pavērsies līdz ar LNB jaunās 
ēkas atvēršanu. 

Tika runāts arī par bibliotēku 
un pašvaldību sadarbību rezultā
tu un par izaicinājumiem, meklē
jot izpratni un atbalstu bibliotē
kas telpu risinājumam. 

Diskutējot par tematu “Bib
liotēkas:	 jaunas	telpas,	 jauni	risi
nājumi”, “21. gadsimta mazās gais
mas pilis”, arhitekts Jānis Dripe  

uzsvēra,	ka	ļoti	svarīgi,	cik	vizuāli	
pievilcīga ir pati bibliotēkas ēka 
un tās fasāde.

Silvija Tretjakova, LNB Bērnu 
literatūras centra vadītāja, stāstī
ja par projektu “Bērnu žūrija”, par 
to, cik svarīgi ir bērnus nodroši
nāt ar labu literatūru.

Saulkrastu novada bibliotē
kas lietotāja Ilze Ručevska mācās 
Saulkrastu vidusskolas 8. klasē 
un grāmatu lasīšanas program
mā “Bērnu žūrija” piedalās jau 
astoņus	gadus.	Pēc	Ilzes	domām,	
būtu labi, ja “Bērnu žūrija 2012”, 
darbotos garāku periodu, piemē
ram, veselu mācību gadu – no 
septembra līdz jūnijam. Tad arī 
ar mazāku grāmatu eksemplāru 
skaitu pietiktu, lai programmā 
iesaistītos vairāk bērnu. 

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu bibliotēkas vadītāja

Īpašu uzmanību izpelnījās radošās apvienības “Seasidefeeling” suvenīru līnija nesteidzīgai atpūtai pludmalē.  
Foto: no Saulkrastu TIC arhīva
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Mūsu volejbolistes 
izcīna zeltu un sudrabu
14. un 15. aprīlī Rīgā notika 
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
finālspēles volejbolā. 
Zvejniekciema vidusskolas 
D1 grupas meiteņu komanda 
izcīnīja 2. vietu. Četrās spēlēs 
tika pārspētas Rīgas Volejbola 
skolas 1. un 2. komanda, 
Jelgavas Sporta centra un 
Kuldīgas Sporta skolas 
komanda, bet nespējām gūt 
uzvaru pār Daugavpils BJSS 
komandu. 

Latvijā labākās volejbola spēlē
tājas statusu savā vecuma grupā 
un balvu izcīnīja Zvejniekciema 
vidusskolas komandas spēlētāja 
Milda Martinsone. 

Komandā spēlēja S. S. Um
braško, M. Martinsone, K. Ūdre, 
P.	Dalbiņa,	B.	A.	Odīte,	L.	Jerma
cāne, A. K. Nolle.

Savukārt Latvijas Volejbola 
federācijas čempionāta finālsa
censībās A grupas jaunietēm, kas 
notika	 28.	 un	 29.	 aprīlī	 Preiļos,	
mūsu skolas volejbola komanda 
ieguva 1. vietu un Latvijas čem
pionu titulu. 

Zvejniekciema vidusskolas jau
nietes pārliecinoši sāka pirmo fi
nālspēli pret Rīgas Volejbola skolas 
1. komandu un izcīnīja uzvaru ar 
rezultātu	 3:0.	Ar	 tādu	pašu	 rezul
tātu uzvarēta tika arī Daugavpils 
BJSS komanda. Otrajā dienā veik
sme neatstāja mūsu skolas spēlē
tājas, jo uzvara tika gūta arī pret 
Preiļu	Sporta	skolas	komandu.	

Komandas	cīņas	spars	un	ne
atlaidība palīdzēja uzvarēt spēlē 
pret Rīgas Volejbola skolas 2. ko
mandu. 

Zvejniekciema vidusskolas 
kolektīvs lepojas ar savām au
dzēknēm D. Kosīti, K. Kosma
čevu, L. Miķelsoni, A. Leci,  
M.	 Urdziņu,	 K.	 B.	 Čerpakovsku,	

B. Barkāni, A. Embrekti, A. Eglīti, 
L. Cielēnu.

Latvijā labākās volejbola spē
lētājas statusu savā vecuma grupā 
un balvu izcīnīja Alise Lece.

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere 

Balso par Zvejniekciema vidusskolas 
olimpiskajiem ekoautobusiem! 

Ideju par ekoautobusiem 
īstenoja 3.–4. un 7.–8. klašu 
grupas, noformējot divus 
autobusus. Mūsu skolas 
ekobusu noformējuma devīze – 
“Sportot ir veselīgi! Sporto visi, 
sporto visur, sporto vienmēr!”.

Uz autobusiem skolēni attēloja cil
vēkus, kas sporto. Pie mums Zvej
niekciemā sporto visi, tas ir veselī
gi un stilīgi. Mēs gribam izaugt par 
īsteniem olimpiešiem un pieda
līties olimpiskajās spēlēs kā spor
tisti, kuri šogad pārstāvēs mūsu 
valsti Londonas olimpiskajās spē

lēs.	Mēs	ar	viņiem	lepojamies,	un	
varbūt kāds no olimpiešiem, ielū
kojoties mūsu izgatavotajā auto
busā,	atpazīs	sevi	bērnībā,	un	viņu	
pārņems	patīkamas	atmiņas.	

Mūsu autobuss ir ekoauto
buss ne tikai tāpēc, ka tas popu
larizē sportošanu kā veselīgā dzī
vesveida	 daļu.	 Mēs	 vēlamies,	 lai	
ekobuss pārvietotos, izmantojot 
biogāzi, kas samazinātu izmešu 
daudzumu	 astoņas	 reizes,	 bet	
izmaksas par degvielu – četras 
reizes. Autobusa salona un vadī
tāja	paneļa	apgaismošanai	mēs	uz	
jumta izvietotu saules kolektoru, 

ko izgatavotu paši. Pārējās eko
busa	detaļas	izgatavotu	no	otrreiz	
pārstrādātiem materiāliem, un 
autobusa iekšpusē novietotu at
kritumu šķirošanas konteinerus. 

Ceram, ka visi autobusa pa

sažieri	 atcerēsies:	 dzīvot	 videi	
draudzīgi ir ne tikai veselīgi, bet 
arī stilīgi. Palīdzot videi, mēs palī
dzam arī sev! Vairāk informācijas 
tīmekļa	vietnē:	http://www.youtu-
be.com/watch?v=VBCYlEyAnSI.

Balsojiet par mūsu skolas 
ekobusiem:	http://www.draugiem.
lv/olimpiade/.

Svetlana Grūbe, 
Zvejniekciema vidusskola 

Jauno pētnieku 
pirmie soļi zinātnē
Marta beigās Rīgā notika Pierīgas 
reģionālais skolēnu zinātniski pēt
niecisko darbu konkurss, kurā pie
dalījās vairāk nekā četrdesmit jau
nieši no Siguldas, Jūrmalas, Ogres, 
Lielvārdes, Olaines un citiem Pie
rīgas novadiem. Saulkrastu nova
du pārstāvēja Saulkrastu vidussko
las 12. klases skolēni Sintija Kviese 
un Eduards Plankājs. Konkurence 
bija sīva. Uz valsts zinātniski pēt
niecisko darbu konferenci izvirzīja 
17 darbus, tajā skaitā arī mūsu sko
lēnu veikumu. 

Darbus recenzēja Latvijas Uni
versitātes speciālisti, pielīdzinot 
skolēnu zināšanas un prasmes stu
dentu līmenim. Par labu tika atzīts 
Sintijas darbs. Valodu sekcijā kopā 
ar vēl 13 zinātkāriem jauniešiem 
|21. aprīlī Sintija cīnījās par recen
zentu simpātijām.

Sintijas klasesbiedrs Eduards 
Plankājs tā arī vēl palicis nezi
ņā,	kā	darbu	novērtējusi	Latvijas	

Universitātes Vēstures un filozo
fijas fakultāte.

Tomēr jaunietim bija vēl viena 
iespēja – uzaicinājums piedalīties 
Vidzemes augstskolas organizēta
jā vidusskolēnu pētniecisko darbu 
konkursā, kurā konkurence bija 
ne mazāka kā valsts konferencē.

Eduarda izstrādātais pētnie
ciskais darbs “Dzelzs laikmeta 
vairogu atradumi un to rekons
trukcijas” ieguva 1. vietu Vidze
mes augstskolas organizētajā 
vidusskolēnu pētniecisko darbu 
konkursā. Autors ieguva budžeta 
vietu Vidzemes augstskolas stu
diju programmā “Politoloģija” 
2012./2013 akadēmiskajā gadā. 

Lai	 piepildās	 jauniešu	 sapņi,	
un šī pieredze lai ir kā pirmais 
grūtākais pārbaudījums pirms 
eksāmeniem!

Ilona Trezune, 
Saulkrastu vidusskolas skolotāja

Sākumskolas bērni pie sava ekobusa. Foto: E. Krasovska

7. klases darbs

Latvijas Volejbola federācijas čempionāta finālsacensībās A grupas 
jaunietēm aprīļa beigās Preiļos mūsu skolas komanda izcīnīja pirmo vietu.
Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Eduards Plankājs Pierīgas reģionālā skolēnu ZPD konkursā aizstāv 
savu pētījumu. Foto: O. Lejnieks
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Šogad Lielajā talkā 
Saulkrastu novadā 
piedalījās apmēram septiņi 
simti cilvēku, tajā skaitā 
Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolu skolēni, novada 
māksliniecisko kolektīvu 
dalībnieki, pašvaldības iestāžu 
un novada domes darbinieki, 
pensionāru biedrības un 
Vidzemes zvejnieku biedrības 
pārstāvji, novada iedzīvotāji.

Lielās talkas laikā saulkrastieši 
strādāja piejūras dabas parkā, 
sakopa pludmali un kāpu zonu, 
tīrīja stadionus un estrādes par
ku,	 ceļa	 malas,	 mežus	 un	 īpašu	
uzmanību veltīja upju krastu tī
rīšanai.

Talcinieki savāca gandrīz 
210 kkubikmetrus atkritumu, 
tajā skaitā 90 kubikmetrus ne
standarta sadzīves atkritumu, ko 
iedzīvotājiem bija iespēja nodot 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
teritorijā izvietotajos konteine
ros.

Saulkrastu novada dome izsa
ka pateicību visiem, kuri piedalī
jās novada sakopšanā. 

Ar	Lielās	talkas	foto	mirkļiem		
iespējams iepazīties pašvaldības 
vietnē www.saulkrasti.lv,	 sadaļā	
“Galerijas”.

Saulkrastu novada dome

Sāk strādāt jauni deputāti
Aprīļa	 beigās	 Saulkrastu	 novada	
domē darbu sāka divi jauni de
putāti	–	Izita	Kļaviņa	un	Guntars	
Ozoliņš.	 Viņi	 strādās	 mandātu	
nolikušo deputāšu Daigas Bušas 
un Ilzes Pētersones vietā. Abas 
deputātes novada domē pārstāvē
ja partiju “Jaunais laiks”. 

Izita	 Kļaviņa	 (“Vienotība”)	

strādās Izglītības, kultūras, spor
ta un jaunatnes lietu komitejā un 
Sociālo jautājumu komitejā, sa
vukārt	Guntars	Ozoliņš	 (“Vieno
tība”) darbosies Finanšu komitejā.

Deputātu	 pieņemšanas	 laiki	
pieejami pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv sadaļā	“Dome”,	kā	arī	
zvanot pa tālruni 67951250.

“Komunālserviss” aicina par apkuri 
maksāt avansā
Lai arī apkures sezona ir 
noslēgusies, arī šogad SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) aicina iedzīvotājus 
izmantot iespēju un veikt 
avansa maksājumus par 
nākamo apkures sezonu.

SKS klienti no maijā līdz sep
tembrim	saņems	divus	rēķinus	–	 
vienu	 par	 saņemtajiem	 pakalpo
jumiem, otru par avansa maksā
jumu. “Gribu norādīt, ka avansa 
maksājums nav obligāts. Tomēr, 
ja ir iespējams veikt maksāju

mu, mēs iesakām un aicinām to 
darīt. Iemaksājot avansu par nā
kamo apkures sezonu, maksāju
mu slogs ziemā samazināsies,” 
skaidro SKS apsaimniekošanas un 
siltuma	 apgādes	nodaļas	 vadītājs	
Ainārs	Čanders.	

Par apkuri avansā var mak
sāt ne tikai SKS apsaimniekoto 
daudzdzīvokļu	 māju	 iedzīvotāji.	
“Arī citi apsaimniekotāji var ie
priekš iemaksāt avansu par nāka
mo apkures sezonu. Tāpēc aici
nām apsaimniekotājus sazināties 
ar	SKS	un	paziņot	apsildāmo	pla

tību, par kuru vēlas veikt apku
res avansa maksājumus,” norāda 
A. Čanders.

SKS atgādina – par siltumu jā
norēķinās katru mēnesi, un, ja ra
dušās grūtības apmaksāt rēķinus,  
jāsazinās ar SKS darbiniekiem, lai 
izveidotu individuālu apmaksas 
grafiku. Sākot ar nākamo apkures 
sezonu, apmaksas līmenis par jau 
saņemto	 pakalpojumu	 būs	 viens	
no faktoriem, kas ietekmēs apku
res pieslēgšanas laiku.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Par spīti Lielajai talkai, ir vietas, ko regulāri posta un piemēslo, piemēram, nogāze pie estrādes, Kīšupes krastā Ainažu ielā 42B un kāpās Ainažu ielā 13B. Foto: no domes arhīva

200 kubikmetri darba

Saulkrastu novada dome vēršas pie iedzīvotājiem ar 
aicinājumu: ja pamanāt postījumus vai personas, kas tos 

veic, nofotografējiet vai nofilmējiet nedarbus un informējiet 
pašvaldības policiju vai domi. Lai novērstu nekārtības un 
sauktu vainīgos pie atbildības, ir sākta video novērošanas 
sistēmas izveide un vairākās vietās novadā jau ierīkotas 

novērošanas kameras.

Būsim atbildīgi – turēsim tīru novadu un 
saudzēsim  vidi !

Lepojamies !
Sveicam saulkrastieti Robertu Ābelīti, kurš Krievijā, 

Sanktpēterburgā Austrumu cīņas olimpiādē, piedaloties 48 valstu 
pārstāvjiem, izcīnīja augsto 3. vietu karatē sacensībās, kā arī 

suminām saulkrastieti Itālo Alsiņu ar izcīnīto godpilno 5. vietu 
autosporta sacensību “Dzintara Volga 2012” pirmajā posmā.
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Saulkrastu vidusskolai 100 
Ceturtie desmit (no 1942. līdz 1952. gadam)
Saulkrastu vidusskolas ceturtā 
desmitgade sākās sūros 
apstākļos, kad pasaulē plosījās 
Otrais pasaules karš.  Bija laiki, 
kad nebija nekā – ne uzskates 
līdzekļu, ne elektrības, tik vien 
kā pedagogu apņēmība un 
spars. Bet darbs skolā neapsīka. 

1944. gada rudenī Otrais pasau
les karš uz laiku pārtrauc skolas 
darbību.	 Aptuveni	 divas	 nedēļas	
Saulkrasti atrodas frontes joslā. 
Materiālajā	ziņā	skola	necieš,	to
ties	 cieš	 cilvēku	 ziņā,	 jo	 daudzi	
dodas	bēgļu	gaitās.	

Ziemā Aleksandra Dancīša 
vadībā skola atsāka darbu. Šajā 
laikā skolu dēvēja par PabažuPē
terupes nepilno vidusskolu. Kara 
ziemā katru dienu skolu apmek
lēja 7. klase, pārējie mācījās vienu 
dienu	nedēļā.	

No pirmskara pedagogiem 
skolā strādāja tikai A. Dancītis 
un Anna Ratniece. Parādījās pa
domju laika mācībspēks – mili
tārais vadītājs, vēlāk – pionieru 
vadītājs. No 1945. gada 3. marta 
līdz 1952. gadam par pionie
ru vadītajiem strādājuši Gaida 
Riekstiņa,	Broņislava	Ģerte,	Ha
rijs Suharevskis, Rasma Celma, 
Biruta Zirnis, Anita Doktore un 
Valentīns Majors. Par pionieru 
darbību	 atmiņās	 dalās	 Rasma	
Celma:	 “1948.	 gadā	 Saulkrastu	
vidusskolā bija 30 pionieri. Bēr
nu	vecāki	neatļāva	viņiem	stāties	
pionieros,	tādēļ	pionieru	vadītā
jai bija jāveic liels izskaidrošanas 
darbs. Pionieri strādāja posmos, 

iztirzā	kara	varoņdarbus,	rūpējas	
par	varoņu	kapu	uzkopšanu.	Pio
nieriem	 ļoti	 interesēja	 māksli
nieciskā pašdarbība. Te palīdzēja 
skolotāji Vītola un Ratniece. Ak
tīvākie pionieri – Mirdza Fukse, 
Lidija	Kalniņa,	Gaida	Sveķe,	Zen
ta Zviedre, Bruno Suharevskis, 
Dace Jankava.” 

Skolēnu skaits pamazām pa
lielinājās.	 Raiņa	 ielā	 2	 paliek	 ti
kai mācību telpas, bet kopmītnes 
pārcēlās uz “Rūķīšiem” (Ainažu 
ielā 70) un “Dzintariem” (tagadējā 
slimnīcas ēkā). 

1945. gadā skolā sāka strādāt 
Hermīne	 Garance,	 kura	 savās	
atmiņās	 spilgti	 apraksta	 pēckara	
darba	apstākļus:	“..	elektrības	ne
bija,	arī	uzskates	līdzekļu	nekādu,	
pati izgatavoju apmēram desmit 
tabulas mazajām klasītēm. Biblio
tēka bija tik liela, ka to varēja no
vietot vienā sienas skapī, bet drīz 
arī to iznīcināja, jo deva rīkojumu 
visas grāmatas iznīcināt.” 

1947. gadā, nespēdams izturēt 
straujās	 pārmaiņas	 izglītībā,	 no
rādījumus un pāraudzināšanu, no 
darba aizgāja A. Dancītis. Pēckara 
gados par skolotāju sāka strādāt 
Kārlis Vītols, kurš pats divdes
mitajos gados ir mācījies Pabažu 
pamatskolā. 

1949. gadā represēja skolas 
pārzini Minnu Akerbergu, par 
pārzini un direktoru iecēla Kārli 
Vītolu. Īsā laikā nomainījās vairā
ki	skolas	pārziņi	–	pēc	K.	Vītola	šo	
darbu uzticēja Annai Ratniecei, 
vēlāk – Arvīdam Vētram. Darbu 
sāk krievu plūsma, līdz ar to skolā 

ienāk arī jauni pedagogi – Anna 
Mihailova,	Olga	 Iļjina.	 Pamazām	
palielinās abu plūsmu skolēnu 
skaits. 

1950. gadā par pirmo augošās 
vidusskolas direktori iecēla Āriju 
Kamoliņu.	 Jaunākās	 klases	 šajā	
laikā mācījās Krasta ielā 3. 

1951. gadā darbu skolā sāka 
fizikas skolotājs Eduards Grin
bergs, kurš ātri iemantoja skolēnu 
un	 kolēģu	 cieņu.	 Savās	 atmiņās	
V. Akerberga skolotāju Grinbergu 
raksturo	 šādi:	 “..	 ļoti	 gudrs,	 ļoti	
prasmīgs	 un	 ļoti	 prasīgs,	 stingrs,	
neatlaidīgs, augstākā mērā sa
vas profesijas pārstāvis. Skolotājs 
prasmīgi vadīja Jauno tehniķu 
pulciņu.	 Skolotājs	 prasmīgi	 saga
tavoja sekmīgākos skolēnus olim
piādēm,	 no	 kurām	 viņi	 atgriezās	
ar teicamām atzinībām. Skolotā
ja labo zināšanu atdeve skolēnos 
vainagojās ar izciliem panāku

miem. Skolotājs bija laipns, sirs
nīgs, izpalīdzīgs, dažreiz gan asāks 
savos	 izteicienos.	 Viņam	 piemita	
īpatnēja humora izteiksme, gan 
klasē ar skolēniem, gan kolektīvā.”

Pirmie četrdesmit skolai bija 
trauksmaini,	 neziņas	 pilni	 gadi.	
Par	 spīti	 kariem,	 varas	 maiņām	
un trūkumam skola izdzīvoja. 
Piecdesmitgadi tā sagaidīja jau
najās telpās Smilšu ielā. Bet par 
to – nākamreiz.

Gaidot Saulkrastu vidusskolas 
jubileju, arī 5.a klases skolēni iztei
kuši pārdomas par savu skolu.

Roberts	 Tidriķis	 (5.a	 klase):	
“Skolā man patīk visādi svētki, 
man patīk direktore, man patīk 
skolas dzīve.” 

Laima	 Ose	 (5.a	 klase):	 “Man	
skolā patīk draugi, starpbrīži un 
skolotāji. Es savai skolai novēlu, 
lai tajā nāktu gudri skolēni un 
skolotājām būtu vieglāk strādāt!”

Elīza	Ozola	 (5.a	 klase):	 “Man	
skolā patīk jautrie skolotāji, inter
aktīvās tāfeles kabinetos un sko
las pasākumi.”

Reinis	 Saksons	 (5.a	 klase):	
“Saulkrastu vidusskola ir kā tor
nado, jo tur vienmēr viss notiek.”

Emīls	Mazais	(5.a	klase):	“Man	
skolā patīk visas modernās teh
noloģijas, starpbrīži, skolotāji un 
jautrība. Saulkrastu vidusskola ir 
kā hameleons, jo tajā visu laiku 
notiek kaut kas interesants.”

Sabīne	 Knoka	 (5.a	 klase):	 “Es	
savai skolai 100 gadu jubilejā no
vēlu priecīgus, veselīgus un dau
dzus, jo daudzus labus skolēnus ar 
labām sekmēm un gudru galvu!”

Jānis Daukša  
(Nepieciešamos materiālus rakstam 

sagatavoja Saulkrastu vidusskolas 
muzeja vadītāja Vizma Niedre, 

skolotāja L. Mieze)

Fizikas skolotājs Eduards Grinbergs 1946./1947. mācību gada pedagogi. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Kuģubūvei jubileja
Šogad aprit 160 gadi, kopš 
Pabažu kuģu būvētavā 
uzbūvēja un ūdenī ielaida 
vienu no pirmajiem Vidzemes 
piekrastes zemnieku 
darinātajiem kuģiem. 

Pētot, vācot materiālus un apko
pojot tos, ir izveidojies priekšstats 
par kuģubūvi, par šajā laikā uz
būvētiem kuģiem, to būvmeista
riem,	kuģu	kapteiņiem.	Piedāvāju	
ieskatu kuģu (liellaivu, brigu un 
“malkas janču”) būvē Vidzemes 
piekrastē 19. gadsimta pirmajā 
pusē.

19. gadsimta sākumā Krievijas 
impērijas valdība izplata Vidze
mes	 guberņā	 vairākus	 likumus,	
kas ir labvēlīgi latviešu kuģu bū
ves un jūrniecības attīstībai.

Tāds ir 1800. gadā izdotais 
likums par kuģniecības un ku
ģubūves paplašināšanu, kas at
ļauj	 jūrmalniekiem	 būvēt	 kuģus	
savām vajadzībām – savas pro
dukcijas pārvadāšanai. Tāds ir  
1806. gadā izdotais papildu li
kums,	 kas	 atļauj	 būvniekiem	
savus uzbūvētos kuģus arī pār
dot. Tāds ir 1807. gadā izdotais 
likums, kas pieprasa par katru 

uzbūvēto kuģi, kas garāks par 8,5 
metriem,	sniegt	precīzas		ziņas	–	
kas, kad, kādā muižā būvējis, kam 
kuģis pieder. Bija jānorāda kuģa 
izmēri, izmantoto koku īpašnieki. 
Šo	likumu	dēļ	šodien	ir	iespējams	
vairāk uzzināt par tajos laikos uz
būvētiem kuģiem, to būvmeista
riem, kuģu izmēriem. 

Jūrniecības attīstībai svarī
gākais likums ir dzimtbūšanas 
atcelšana Vidzemē 1819. gadā un 
tam sekojošā uzvārdu došana. Nu 
jūrmalniekiem ir dota zināma 
pārvietošanās brīvība, kas veicina 
doties ar kuģiem tālākos pārbrau
cienos.

19. gadsimta sākumā Latvijas 
piekrastē	kuģus	būvē,	ņemot	vērā	
sentēvu pieredzi laivu darināša
nā. Liellaivas, brigas un “malkas 
jančus”, kā tos nedaudz nicīgi 
sauca, būvē zemnieki turpat sa
vos dzimtajos ciematos. Šajā laikā 
kuģu būvētāji neizmanto nevienu 
svešu kuģu būvmeistaru. Liellai
vas netop pēc zīmējumiem vai 
skicēm. Parasti paraugs ir kāda 
veca laiva, kuru pārveido pēc va
jadzības.

Kuģus darina no priedes 
koka.	 Vispirms	 priedes	 dēļus	 iz

liec pēc iecerētās laivas korpusa 
līnijas, tad tos sanaglo pārlaidbū
vē – katru nākamo dēli pienaglo 
nedaudz pāri iepriekšējam ar 
vienīgajām dārgākajām šā kuģa 
dzelzs	 detaļām	 –	 naglām.	 Dēļu	
spraugas aizdrīvē ar pakulām un 
aizpiķē. Brangas veido no priežu 
saknēm,	 kuras	 ar	 paegļu	 tapām	
pievieno	pie	dēļu	apšuvuma.	Pēc	
tam visu kuģi no iekšpuses un ār
puses nodarvo. Nu kuģis ir gatavs 
nolaišanai ūdenī. Arī takelāža ir 
vienkārša – priedes koka masts ar 

divām pašaustām linu burām, ku
ras ir nostiprinātas ar pašu vītām 
kaņepju	 tauvām.	 Kuģa	 korpusa	
pakaļgalā	 ir	 piekārta	 stūre.	 Šiem	
kuģīšiem ir vēl arī airi, jo šādam 
mazam kuģītim tie var līdzēt bez
vējā	nokļūt	krastā	vai	arī	nostum
ties	no	sēkļa.

Ir zināms, ka aptuveni 1840. 
gadā Vidzemes piekrastē ir re
ģistrētas 40 dažādas liellaivas ar 
20–30 lastu (40–60 reģistra ton
nu*) nestspēju.

Lielus zaudējumus Kurzemes 

un Vidzemes laiviniekiem rada 
Krimas	karš	 (1853–1856),	 jo	angļu	
un franču flote bloķē Krievijas 
valsts	rietumu	piekrastes	ūdeņus.	
Divos kara gados iet bojā gandrīz 
visas zvejnieku laivas.

Turpinājums sekos!

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu sabiedriskā muzeja 

speciāliste

* reģistra tonna (RT) – 2,83 kubikmetri

Burukuģa būve 20. gadsimta sākumā. Foto: no Ainažu jūrniecības muzeja
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Vasaras projekts un 
praktikums “Es dabā”
Drīz klāt vasaras brīvdienas, 
jādomā par interesantu, 
lietderīgu, izglītojošu un 
jautru laika pavadīšanu. Satikt 
jaunus draugus, apgūt jaunas 
prasmes, sportot, izklaidēties 
un atpūsties šovasar varēs 
Bērnu un jauniešu dienas 
centra (BJDC) “Saulespuķe” 
organizētajā projektā un 
praktikumā “Es dabā”. 

Projektu atbalsta Saulkrastu no
vada dome. Ieceres mērķis – dot  
iespēju jautri, interesanti un liet
derīgi pavadīt laiku, nostiprināt 
komunikācijas prasmes un apgūt 
pozitīvas	 socializācijas	 iemaņas,	
darbojoties grupā un atbalstot ci
tam citu. 

Šīs vasaras projektā “Es dabā”  
aicināti Saulkrastu novada bērni 
no 2. līdz 7. klasei (jaunākie – tādi, 
kas pabeiguši 2. klasi). 

Kā katru gadu, būs iespēja 
sportot brīvā dabā, radošajās darb
nīcās strādāt ar dabas materiāliem, 
rūpēties par apkārtnes tīrību, cie
moties pie dzīvniekiem zooloģis
kajā dārzā, uzzināt, kas ir pagrab
alas, kā no makulatūras top papīrs, 
grebt koka karotes kopā ar Meista
ru, pārcelties pār Gauju ar vienīgo 
pārceltuvi Baltijā, ciemoties smil
šu skulptūru izstādē Andrejsalā, 
arī pašam piedalīties skulptūru 
tapšanā, pavadīt jautru dienu Rei
ņa	trasē,	iepazīties	ar	orientēšanās	
sportu, ar fotoorientēšanos, ar fit
nesa pamatiem kvalificētu treneru 
pavadībā, ciemoties pie “Pludma
les glābējiem”, iepazīties ar pirmās 
palīdzības sniegšanas kursu, un 
apgūt vēl daudz interesantu lietu, 
vienkārši atpūsties un jautri pava
dīt laiku. 

Projekta noslēgumā plānota 
divu dienu ekskursija – pārgā

jiens ar dažādām atrakcijām un, 
protams,	 nakšņošana	 teltīs	 vai	
kempinga	mājiņās.	

Tas viss notiks katru darb 
dienu no 25. jūnija līdz 6. jūlijam. 
Dalības maksa – 28 līdz 30 lati (at
karībā no dalībnieku skaita). 

Kā parasti ar bērniem darbo
sies Saulkrastu vidusskolas skolo
tājas Ināra Strapcāne, Inese Petro
šina un Linda Strapcāne. Projektu 
vadīs un koordinēs Bērnu un jau
niešu dienas centra “Saulespuķe” 
vadītāja Ingūna Feldmane. 

Arī šogad pieteikuma vēstu
ļu	 konkursā	 katrs	 potenciālais	
dalībnieks pastāstīs par sevi, par 
savu vēlēšanos darboties projektā 
“Es dabā”.

Katram pretendentam jāuz
raksta vēstule un līdz 31. maijam 
jāatnes uz Bērnu un jauniešu die
nas	 centru	 “Saulespuķe”	 Raiņa	
ielā 3 vai jāatsūta uz epasta adresi 
ingunna@inbox.lv.

Pieteikumu paraugus var sa
ņemt	 centrā,	 kā	 arī	 Saulkrastu	
vietnē www.saulkrasti.lv,	 sadaļā	
“Sociālais	 dienests”,	 apakšsadaļā	
“Bērnu un jauniešu dienas centrs”. 
Pieteikuma vēstulē jānorāda arī 
vecāku	un	mājas	tālruņa	numurs.	

Par savu dalību projektā katrs 
saņems	 ziņu	 telefoniski	 vai	 pa	 
epastu.

Projekta dalībnieku vecāku sa
pulce notiks 19. jūnijā pulksten 18 
BJDC “Saulespuķe”, tiks slēgti lī
gumi	un	saņemta	informācija	par	
katras dienas kārtību, sniegta sīka 
informācija par dalības maksu un 
tās iemaksāšanas kārtību. 

Sīkāka informācija pa tālruni 
67952649 vai 29445270.

Gaidu pieteikuma vēstules!

Ingūna Feldmane, 
BJDC “Saulespuķe” vadītāja

Par pašvaldības policijas 
paveikto aprīlī
Aprīlī Saulkrastu 
pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 
26 personas. Par 
atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā 
aizturētas 17 personas, par 
sīko huligānismu divas 
personas. Aizdomās par 
metāla zādzību aizturētas 
četras personas, uz 
iesnieguma pamata – trīs. 

Vienā gadījumā sākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā 
saskaņā	 ar	 2010.	 gada	 31.	 marta	
Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 8 “Par reklāmu, iz
kārtņu	un	 citu	 informatīvo	mate
riālu izvietošanas kārtību Saulkras
tu novadā” prasību neievērošanu.

Par Latvijas valsts karoga li
kuma	7.	panta	otrās	daļas	prasību	
neievērošanu un valsts karoga ne
novietošanu pie dzīvojamām ēkām 
sēru noformējumā Komunistiskā 
genocīda	 upuru	 piemiņas	 dienā	 

25. martā sastādīts viens adminis
tratīvā pārkāpuma protokols.

Par rakšanas darbiem Draudzī
bas ielā bez attiecīga pašvaldības 
atbildīgo iestāžu vai amatpersonu 
saskaņojuma	sastādīts	viens	admi
nistratīvā pārkāpuma protokols.

Viens administratīvā pārkāpu
ma	protokols	sastādīts	saskaņā	ar	
2011. gada 26. oktobra Saulkrastu 
novada domes saistošo noteiku
mu Nr. 12 “Par atkritumu apsaim
niekošanu Saulkrastu novadā”  
13. punktā noteikto prasību neie
vērošanu – par līguma neslēgšanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju.

Par īpašuma teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopša
nu sastādīti seši administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

Par būvgružu uzkrāšanu īpa
šuma	 redzamajā	 daļā	 sastādīts	
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols.

Valdis Kalniņš,  
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Volejbola veterānu turnīram 
starptautiska pieskaņa
Mūsu volejbola veterāni visu 
gadu ar dažādiem panākumiem 
piedalījušies turnīros daudzviet 
Latvijā. Nesen bija pienākusi 
kārta	 uzņemt	 viesus	 savās	 mā
jās.	 Saulkrastos	 pulcējās	 deviņu	
dāmu, Zvejniekciemā 10 kungu 
komandas no dažādiem Latvi
jas novadiem, kā arī Lietuvas un 
Igaunijas. 

Dāmu konkurencē par pār
steigumu parūpējās saulkrastie

tes, citu pēc citas uzvarot spēcīgas 
pretinieces.	 Tikai	 finālā	 ar	 23:25	
viņas	piekāpās	igaunietēm.	Tātad	
pirmo vietu izcīnīja Tallinas un 
Pērnavas apvienotā komanda, ot
rajā vietā Saulkrasti, trešās palika 
Talsu seniores. Mūsu kungiem tik 
labi neveicās – ne Saulkrastu, ne 
Zvejniekciema komandas neie
kļuva	 pirmajā	 trijniekā.	Uzvarēja	
Lubānas volejbolisti, otrajā vietā– 
Irši, trešajā – Litene.

Turnīra organizatori no dalīb
niekiem	 saņēma	 daudz	 kompli
mentu par labi sarīkoto pasāku
mu. Galvenais sacensību rīkotājs 
un atbalstītājs bija PA “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” sadar
bībā ar SK “Izaicinājums”. Taču 
šādu vērienīgu pasākumu nav 
iespējams sarīkot bez daudziem 
palīgiem un atbalstītājiem. Īpaši 
milzīgu darbu ieguldīja Saulkras
tu komandas kapteine Sandra 
Korne, kuras čaklākie palīgi bija 
Ivars Einiks, Aija Mūrniece, Kris
tīne Millere un Ilgvars Krnis. Liels 
paldies arī Zvejniekciema vidus
skolai par zāli un Dzidrai Dulpi
ņai	 par	 sportistu	 pieskatīšanu,	
kā arī visiem tiesnešiem, sekre
tārēm, pavārēm, dežurantēm un 
pārējiem palīgiem. 

Katrai komandai tika arī 
smaržīgs pārsteigums  – svaigi 
kūpinātas zivis, par ko paldies 
SIA “Varita” un personiski Agrim 
un	 Ilgvaram	 Lapiņiem,	 Valdim	
Līdumam, Jurim Garklāvam, Ju
rim Želtikovam, Vallijai un Jurim 
Gravām. 

Saulkrastu skrējienā 
dominē dāmas
18. Saulkrastu skrējiens pulcēja 
40 dalībniekus, kas, raugoties 
vēsturē, ir vidējs radītājs. 
Tomēr šī reize paliks vēsturē 
ar to, ka dāmu konkurencē bija 
vairāk dalībnieču nekā kungu. 

Lai gan kopumā laiks bija skrieša
nai labvēlīgs, šogad nevienā vecu
ma grupā netika labots sacensību 
rekords. Par absolūtajiem uzva
rētājiem	 kļuva	 Gatis	 Ozoliņš	 un	
Irita Puķīte.

Rezultāti. 1. gr. zēniem. 1. Ai
gars	 Skabovičs,	 32:58.	 1.  gr.  mei-
tenēm.	 1.  Simona	 Voldiņa,	 32:04;	
2.  Alise	 Alupa,	 32:58;	 3.	 Katrīna	
Mazā,	 50:19.	2.  gr. zēniem. 1.  Ed
gars	Karnītis,	 22:19;	 2.	Krists	Rai
ners	Robulis,	23:58;	3.	Artis	Puķīte,	
29:49.	2. gr. meitenēm. 1. Nora Ķi
gure,	24:57;	2.	Agnese	Slava,	28:31;	
3.  Loreta	 Strazda,	 31:18;	 4.	 Eva	
Grebeža,	 32:03.	 3.  gr. jauniešiem. 
1.	 Māris	 Alups,	 23:47;	 2.	 Dmitrijs	
Širajevs,	 26:17.	 3. gr. jaunietēm. 
1.  Laura	 Puķīte,	 26:10;	 2.Agne
se	 Vārna,	 26:26;	 3.	 Stefānija	 Egle,	
28:53.	4.  gr. vīriešiem. 1. Ronalds 
Puriņš,	 21:10.	 4.  gr. sievietēm. 1. 
Elīna	Austra	Siliņa,	24:20;	2.	Zane	
Liepiņa,	 27:46;	 3.	 Anna	 Madara	
Pērkone	 28:47 5.  gr. vīriešiem. 1. 

Gatis	 Ozoliņš,	 21:03	 (labākais	 re
zultāts);	 2.  Jānis	 Jurgelāns,	 21:22;	
3.	Mārtiņš	Gailis,	21:49.	5. gr. sie-
vietēm.	 1.  Linda	 Grava,	 28:00;	 2.	
Līga	Kūliņa,	28,10;	3.	Vita	Spitane,	
32:13.	6. gr. vīriešiem. 1. Uģis Kū
liņš,	23:53;	2. Andis	Bubnovs,	31:19;	
3.	Gatis	Puķīte,	33:00.	6. gr. sievie-

tēm.	1.	Irita	Puķīte,	22:12 (labākais 
rezultāts);	2.	Līga	Sausiņa,	29:25;	3.	
Liene	Upīte,	31:46.	8. gr. vīriešiem. 
1. Guntars	Ozoliņš,	26:40;	2.	Indu
lis	 Peilāns,	 28:21;	 3.	 Indriķis	 Bui
lis,	28:28.	8. gr. sievietēm. 1. Irina 
Vēze,	 29:45;	 2.	 Ingrīda	 Janāne,	
31:07;	3.	Daina	Pērkone,	39:32.

Basketbolisti sezonu beidz sestajā vietā
Dramatiski pārbaudes spēles 
LBL3 turnīrā aizvadīja Saulkrastu 
basketbola	komanda.	Ceturtdaļfi
nāla izšķirošajā trešajā spēlē mū
sējie tikai ar divu punktu starpību 
piekāpās Bauskas “Kvēles” spor
tistiem, kas nozīmēja, ka jāturpi
na	cīņa	vien	par	5.–8. vietu.	

Sēriju par 5.  vietu mūsējie 

aizvadīja spēlēs ar Carnikavas ko
mandu. Lai gan sezonas pēdējo 
spēli savu skatītāju priekšā izde
vās uzvarēt ar divu  punktu pār
svaru,	 divu	 spēļu	 summā	 tomēr	
nācās piekāpties un samierināties 
ar 6. pozīciju turnīra tabulā. 

Pēdējā sezonas spēlē no
skaidroja arī līdzjutēju loterijas 

uzvarētāju, kas ieguva sporta 
veikala 100  latu dāvanu karti. 
Paldies visiem uzticīgajiem līdz
jutējiem, kas bija kopā ar savu 
komandu gan uzvarās, gan zau
dējumos. Turpināsim nākamse
zon! Pašlaik komanda turpina 
trenēties un meklē papildināju
mu.

2. vietas ieguvējas – Saulkrastu komandas dāmas. Foto: no Domes arhīva

Saulkrastu skrējiena uzvarētāji Gatis Ozoliņš un Irita Puķīte
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Pasākumu kalendārs
Saulkrastu novada bibliotēkas la
sītavā maijā	Ērika	Bērziņa	gleznu	
izstāde “Jūra un ne tikai…!?”.

12. maijā 12.00 Saulkrastu nova
da domes zālē Vidzemes jūrmalas 
MMS	mūzikas	 nodaļu	 	audzēkņu	
koncerts	Māmiņu	dienā	“Tik, cik	
iemirdzas,	 Māmiņ!”.	 Ieeja	 bez	
 maksas.

Saulkrastu domes zālē līdz 31. mai-
jam apskatāma JD “Art Club” darbu 
izstāde “Saulkrasti un jūra”. 

12. maijā 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” mūsdienu deju 
grupas “Fractus” 15  gadu jubilejas 
koncerts “Mūzikas pēdās”. Pie
dalīsies gan tie, kas tikko sākuši 
apgūt	dejas	soļus,	gan	tie	jaunieši,	
kas sevi par “Fractus” sauca pirms 
vairākiem gadiem. Būs iespēja at
kal	redzēt	jau	par	klasiku	kļuvušās	
“Fractus” dejas. Ieeja bez maksas. 

13. maijā 12.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Mātes dienai vel
tīts	sarīkojums	“Visus	savus	mīļos	
vārdus”.	Kopā	ar	Čučumuižas	rū
ķīšiem dziedās un dejos Saulkras
tu vismazākie dziedātāji un dejo
tāji. Ieeja brīva.

No 19. maija kultūras namā 
“Zvejniekciems” gadskārtējā Ēri
ka	 Bērziņa	 gleznu	 izstāde	 “No	
pavasara līdz pavasarim”. Izstādes 
atklāšana un tikšanās ar māksli
nieku pulksten 12. 

19. maijā – MUZEJU NAKTĪ, 
SAULKRASTOS
12.00 kultūras namā “Zvejniek
ciems”	Ērika	Bērziņa	gleznu	izstā
des “No pavasara līdz pavasarim” 
atklāšana.
No 12.00 līdz 17.00 Saulkrastu 
domes zālē apskatāma JD “Art 
Club” pavasara darbu izstāde 
“Saulkrasti un jūra”, darbosies 
arī radošās darbnīcas lielajiem un 
mazajiem māksliniekiem.
No 17.00 Muzeju nakts Saul kras
tos “Mums pie jūras jāpaliek!” 
17.00 Velomuzeja 15 gadu jubile
jas svinības (apsveikumi, velosi
pēdu izgreznošana, jaunāko mu
zeja eksponātu apskate).
18.30 velobrauciens “Ieripo vasa
rā Saulkrastos!” (no Velomuzeja 
uz Saules laukumu).

19.00 Saules laukuma atklāšana 
un svētku “riktes”. 
Muzeju naktī Saulkrastu Pēter
upes	evaņģēliski	luteriskā	baznīca	
būs atvērta līdz pusnaktij.

26. maijā 18.00 Saulkrastu estrā
dē Latvijas senioru Dziesmu un 
deju svētki. Ieeja bez maksas.

27. maijā 15.00 Saulkrastu estrā
dē	 Vasarsvētkos	 Edgara	 Liepiņa	
atceres koncerts “Ja es būtu bagāts 
vīrs...”. Piedalās Olga Rajecka, “Ap
vedceļš”,	“Klaidonis”,	“Zeļļi”,	“Kan
toris 04”, Uģis Roze un grupa “ No 
pusvārda”. Ieejas maksa – pieci lati 
(pensionāriem un skolēniem trīs 
lati).	 Biļešu	 tirdzniecība	 tikai	 es
trādē no pulksten 13.

26. un 27. maijā cauri Saulkras
tiem	dosies	 vispasaules	 “Harmo
nijas skrējiens”. Saulkrasti šajā 
pasākumā līdzdarbojas jau otro 
reizi. Šoreiz skrējēji ieradīsies 
no Zvejniekciema puses. Sīkā
ka	 informācija	 par	 programmu:	 
www.saulkrasti.lv.

2. jūnijā – “American Auto 
Saulkrasti Wanted 2012” 
Dienas programma:
12.00 Sākums Saules laukumā. Spē
lēs “Reversed by Zero” no Somijas.
12.30	 Amerikāņu	 auto	 parādes	
brauciens:	Zvejniekciems	–	Baltā	
kāpa – Saules laukums.
14.30 Auto izstāde Ainažu ielā, 
koncerts	Saules	laukumā:	“Rockin’ 
Lady & her Rivertown Boys” no Igau
nijas, “Gagarin Brothers” no Krievi
jas, “Boogie Company” no Igaunijas.
17.30 Pasākuma noslēgums ar 
mini “Burnout” Ainažu ielā.
Dienas programma – bez maksas. 
Darbosies atrakcijas bērniem, būs 
bufetes.
Vakara programma – Lielkon
certs Minhauzena Undā.
20.00 Edvīns Bauers no Latvijas.
21.00 “Gagarin Brothers” no Krie
vijas.
22.00 Ivars Pētersons no Latvijas.
23.00 “Rockin’ Lady & her River-
town Boys” no Igaunijas.
00.20 “Boogie Company” no 
Igaunijas; JAM sesija, DJ.
Ieeja atvērta no 19.00. Ieejas mak
sa –	trīs	lati.	Atļauts	pikniks,	dar
bosies	bufete,	 iespējama	nakšņo
šana teltīs (trīs lati no telts). 
Ieejas kartes iepriekš varēs iegādā
ties Saulkrastu TIC Saulkrastos, 
SIA “Atlas Motors” veikalā Rīgā, 
Vagonu ielā 38 vai pie ieejas Min
hauzena Undā no 19.00. Sīkāka in
formācija:		http://saulkrasti.uscars.lv

3. jūnijā 14.00 Sporta	centrā	Ģi
menes dienai veltīts koncerts – vi
sus lielos un mazos saulkrastiešus 
pie sevis aicina “Brīnumskapis”! 
Darbosies pazīstamie mūziķi In
gus Ulmanis, Aigars Voitišķis, 
Andris Sējāns u. c. “Brīnumska
pim” ir jaunumi – jauna program
ma un jauni draugi. Bet, galve
nais, “Brīnumskapis” grib kārtīgi 
atpūsties un izpriecāties! 
Ģimenei draudzīga cenu politi-

ka īpaši Saulkrastu koncertam: 
vinai personai trīs lati, divām 
personām – četri lati, trim per-
sonām – pieci lati, četrām per-
sonām – seši lati, piecām perso-
nām – septiņi lati. 

PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” aicina atklāt vasaru kopā 
ar diviem lieliskiem klasiskās mū-
zikas koncertiem, kas notiks “Rī-
gas festivāla 2012” ietvaros:
7. jūnijā 19.00 Saulkrastu domes 
zālē Sonora Vaice ar klasiskās 
mūzikas programmu “Par mīles
tību”.	Programmā	Emīls	Dārziņš,	
Jānis	 Mediņš,	 Francis	 Šūberts,	
Roberts Šūmanis un citi. Mūziķi: 
Sonora Vaice (soprāns), Egīls Šē
fers (klarnete), Toms Ostrovskis 
(klavieres). Ieejas maksa – trīs lati. 
16. jūnijā 15.00 Saulkrastu do
mes zālē koncertprogramma 
“Mocarta mūzikas valdzinājums”. 
Mūziķi:	 Egīls	 Šēfers	 (klarnete),	
Spīķeru	kvartets:	Marta	Jagmane,	
Anti	Kortelainens,	Zane	Kalniņa,	
Ēriks Kiršfelds. Programmā Ed
vards Grīgs, Volfgangs Amadejs 
Mocarts,	 Pērs	 Henriks	 Nūrd
grēns. Ieejas maksa  – trīs lati. 
Vairāk informācijas par festivāla 
norisi:	www.rigasfestivals.lv.

8. jūnijā 21.00 Saulkrastu estrā
dē  grandioza ballīte ar “Bermudu 
divstūri”! Ieejas maksa – divi lati, 
pēc pusnakts – trīs lati.

Senioru aktivitātes
5. jūnijā plkst. 13.00 Domes zālē 
tikšanās	 ar	 bāriņtiesas	 priekšsē
dētāju Baibu Melderi. Filma “Daži 
stāsti no tūkstošiem”.

Dokumentālā filma 
“Daži stāsti no tūkstošiem”
Ir pagājuši 15 gadi mūsu grūtajā, 
nenovērtējamajā un aicinājuma 
piepildītajā darbā, diemžēl sabied
rībā valdošie stereotipi ir darījuši 
savu,	 nebūt	 neierindojot	 bāriņ
tiesu darbiniekus pozitīvi vērtēto 
sarakstā.	 Gandrīz	 katru	 nedēļu	
plašsaziņas	līdzekļos	parādās	ziņa,	
kas	skar	bāriņtiesu	rīcību	un	dar
bību, galvenais – atrasts vainīgais, 
kurš kaut ko laikā nav pamanījis, 
novērsis,	 rīkojies	 vai	 pieņēmis	 ne	
tādu, sabiedrībai tīkamu lēmumu.

Liktenīga bija satikšanās ar 
jauno, radošo režisoru Renāru 
Vimbu, kurš studējis kinoope
ratora mākslu Latvijas Kultūras 
akadēmijā, mācījies filmu režiju 
Baltijas Filmu un mediju skolā 
Tallinā. Pirms tam studējis so
ciālās zinātnes Latvijas Univer
sitātē, apguvis vizuālās mākslas 
pamatus un keramiku Fjordanes 
tautas augstskolā Norvēģijā. 

Kolēģu nesavtīgais darbs, pie
saistot finanes, un vairāk nekā 
40	 pašvaldību	 atbalsts	 ļāva	 filmas	
radošajai komandai – režisoram 
Renāram Vimbam, operatoram 
Kārlim	 Kumsāram,	 skaņu	 režiso
ram Andrejam Trainovskim, idejas 
autorei un producentei Baibai Mel
derei – īstenot ideju, atveidot bā
riņtiesu	darbu	tās	saknē	un	būtībā.

Baiba Meldere, 
Saulkrastu bāriņtiesas priekšsēdētāja

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

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

Aprīlī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Aleksejs Kruglovs,
Līga	Airisa	Kubliņa,
Karlīna Moora.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Mirdzu Bedrīti,
Dzidru Gaveiku,
Zofiju	Habarovu,
Rutu	Ozoliņu,
Viju Freibergu,
Āriju Pētersoni,
Aidu Jansoni,
Radionu Stepanovu,
Hariju	Kreili,
Leldi Endržejevsku,
Skaidrīti Saulīti,
Velgu	Lejiņu,
Antoņinu	LapsiņuLapsu,
Neļu	Bondarenko,
Zinaidu Ščučko,
Pēteri Šarakovu,
Jāni Domku,
Lidiju Ceilerti,
Ilgu Briedi!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Juris Baltais
19.01.1922.–6.04.2012.
Aldona Butkus
1.11.1926.–10.04.2012.
Melita Guseva
21.12.1958.–7.04.2012.
Oļegs Gusevs
16.06.1956.–7.04.2012.
Mirdza Hausmane
15.04.1931.–11.04.2012.
Aigars Ozoliņš
11.01.1984.–11.04.2012.
Gunārs Pētersons
31.01.1929.–13.04.2012.
Marta Fridberga
13.08.1926.–17.04.2012.
Tālvaldis Fārenhorsts
17.01.1951.–18.04.2012.
Mirdza Sīpola
18.04.1922.–20.04.2012.
Jeļena Cvetkova
27.07.1909.–19.04.2012.
Jeļizaveta Vilcāne
11.10.1922.–22.04.2012.
Skaidrīte Fukse
3.02.1949.–20.04.2012.
Dzidra Skaidrīte Karlova
5.01.1930.–30.04.2012.

Nodarbinātības valsts aģentūra rīko seminārus
22. un 23. maijā plkst. 10.00 Saulkrastos notiks kurss 

“Publiskās uzstāšanās prasmju veidošana”. 
Programmā: Komunikatīvā kompetence – svarīga saskarsmes 

prasme. Izteiksmes līdzekļu kopums. Verbālā un neverbālā 
saskarsme. Runas veidi – monologs un dialogs, runāšana, klau-
sīšanās. Publiskās uzstāšanās sagatavošana. Ķermeņa valodas 

ieteikumi. Apģērba kultūra. Vai protat publiski izteikties? 
Valodas kultūra.  Lektore Lilita Siliņa

Savukārt 11. un 12. jūnijā plkst. 10.00 Saulkrastos notiks kurss 
“Mājsaimniecības un ģimenes budžets”. 

Programmā: Ģimene, ģimenes budžets, tā plānošanas nozīme. 
Ģimenes budžeta izdevumu un ieņēmumu struktūra, budžeta 

analīze, iemesli pārtērēšanai. Konkrētu situāciju risinājumi – 
kredīti, pabalsti atvieglojumi. Inflācija un bezdarbs Latvijas 

valstī, to ietekme ģimenes budžetā. Banku un kredītu nozīme 
ekonomikā un cilvēku dzīvē.  Lektore Marija Zeltiņa

Aicinām interesentus pieteikties Saulkrastu sociālajā dienestā 
Raiņa ielā 8, 109. kab. Tuvāka informācija – 67142511.


