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2010. gada 18.–19. februārī Saulkrastos no-
tika arhitektu un plānotāju plenērs “Saulkrastu 
centra teritorijas turpmākā attīstība”. Plenēru 
organizēja Saulkrastu novada dome.

Plenēra mērķis bija apzināt un modelēt 
Saulkrastu centra teritorijas starp Ķīšupi un 
Pēterupi, bet īpaši “stacijas meža” un kāpu jos-
las un pludmales starp Bīriņu un Raiņa ielām, 
attīstības virzienus un iespējamos risinājumus.

Plenēra uzdevums bija apzināt teritorijas 
vērtības un apgrūtinājumus, definēt pilsētas 
“centru”, izstrādāt priekšlikumus satiksmes or-
ganizācijai un autostāvvietu izvietošanai, plānot 
pilsētas sasaisti ar jūru un pludmali, izvēlēties 
pilsētas “magnētobjektu” un sagatavot priekš-
likumus jaunajam teritorijas plānojumam.

Plenēra dalībnieku vidu bija Marita Brū-
niņa (“Sarma & Norde”), Pēteris Bajārs (“IN-
DIA”), Edgars Bērziņš (“AEBB”), Māra Kalvāne 
(“Metrum”), Valters Raņķis un Egons Raņķis 
(“VV Projekts”), Sarmīte Lesiņa (“Grupa 93”), 
Egons Bērziņš (Rīgas Tehniskā universitāte 
Arhitektūras un plānošanas fakultāte), Daiga 
Veinberga (Latvijas Ainavu arhitektu biedrības 

vadītāja), ainavu arhitekte Kristīna Briķe, Mar-
garita Kaņevska (Liepājas pilsētas būvvaldes 
ainavu arhitekte), Arvīds Vitāls un Dace Volkso-
ne (Liepājas pilsētas būvvaldes teritorijas 
plānotāji), Aigars Kušķis (biedrības “Latvijas 
Teritoriālplānotāju asociācija” vadītājs), Jānis 
Kalniņš (Latvijas Universitātes Vides pārval-
dības katedras doktorants), Pēteris Šķiņķis 
(Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 
profesors), arhitekti Uldis Mazais, Inese Aiz-
strauta, Ineta Tumaševska, Leonīds Kovalass 
Kovaļevskis, dizainers Juris Plakans, kā arī Ju-
rands Lapčinskis, Larisa Kovalasa Kovaļevska, 
Indriķis Builis, Ligita Lapčinska, Iveta Jurkevica 
un Artis Blankenbergs.

Plenēra laikā bija apskatāma izstāde ar 
Saulkrastu vēsturiskajiem fotouzņēmumiem 
un afišām, kas raksturoja pilsētas sabiedrisko 
dzīvi, notikumus un to norises vietas pagāju-
šā gadsimta pirmajā pusē. Vidzemes jūrmalas 
mūzikas un mākslas skola izstādīja savu au-
dzēkņu darbus – iespējamos vides objektus.

Plenēru atklāja Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis. Vispirms plenēra 

dalībnieki tika iepazīstināti ar plānojamo terito-
riju. Ar vēsturiskajiem materiāliem klātesošos 
iepazīstināja Saulkrastu Velomuzeja īpašnieks 
un vēstures izzinātājs Jānis Seregins. Īpašu in-
teresi izraisīja kuģīša “Neibāde” piestātne un tilts 
pār Ķīšupi pie tās ietekas jūrā. Ar esošo situāci-
ju, spēkā esošo teritorijas plānojumu un plenēra 
darba uzdevumu iepazīstināja Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. 
Veiksmīgu darbu visiem novēlēja domes izpilddi-
rektors Andrejs Arnis. Savukārt Pensionāru bied-
rības vadītāja Maruta Muste plānotājiem nodeva 
Saulkrastu pensionāru ieteikumus.

Dienas vidū plenēra dalībnieki devās ap-
skatīt plānojamo teritoriju, kā arī apmeklēja 
Skultes ostu un Balto kāpu.

Pēcpusdienā plenēra dalībnieki tika sadalīti 
4 darba grupās, kas radoši strādāja atsevišķas 
darba telpas. Intensīvs darbs grupās ieilga līdz 
pirmās dienas vēlam vakaram. Nākamajā dienā 
līdz plkst. 12.00 plenēra dalībnieki vēl aktīvi nofor-
mēja un gatavoja plānus, lai nodotu tos apskatei.

Veiksmīgi norisinājies arhitektu un plānotāju plenērs 
“Saulkrastu centra teritorijas turpmākā attīstība”

⇢ Turpinājums 2. lpp.
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Par Saulkrastos esošo sabiedrisko organizā-
ciju – biedrību “Saulkrastu mazpilsētas sievietes”, 
“Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija”, 
“Saulkrastu rallija klubs”, “Lācīša skola” vai citu ma-
zāk zināmu biedrību darbību jau labu laiku nekas 
nav dzirdēts.

Joprojām aktīvas un dzīvas ir tikai divas biedrī-
bas: “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (organi-
zē koncertus un ir saulkrastos.lv pasūtītājs) un “Va-
saras mūzikas sesija” (organizē “Saulkrasti Jazz”). Ir 
dzirdētas dažas jauniešu “K-kluba” un “Saulkrastu 
intelektuāļu kluba” aktivitātes.

Pirms trīs nedēļām ar domubiedriem dibinā-
jām jaunu biedrību mūsu pilsētā – “Dzīvo Saulkras-
tos”. Tās mērķis ir apvienot Saulkrastu daudzdzīvok-
ļu mājās dzīvojošos cilvēkus, lai uzlabotu komunālā 
pakalpojumu sniedzēja “Saulkrastu komunālser-
viss” attieksmi pret klientiem, kā arī, lai risinātu dzī-
vojamo māju energoefektivitātes jautājumus. 

Uz dibināšanas sapulci bija ieradušies aptuveni 
100 cilvēku, taču biedrību dibināja tikai 24.

Mani joprojām nepamet jautājums – kāpēc 
tik maz? Pirmkārt, kāpēc tik maz bija ieradušies 
uz sapulci, jo komunālās saimniecības jautājumi ir 
problemātiski gandrīz visiem SIA “Saulkrastu ko-
munālserviss” klientiem? Otrkārt, kāpēc tik maz bija 
ar mieru būt pilsoniski aktīvi un iesaistīties organi-
zācijā, lai paši atrisinātu savas problēmas? Treškārt, 
kāpēc tik maz saulkrastiešu vispār ir ar mieru ie-
saistīties jebkādās sabiedriskās aktivitātēs un kādēļ 
tik kūtri atbalstām tos, kuri kaut ko dara?

Cik zinu, lielākā daļa cilvēku neiesaistās ne-

kur, jo ir “pārāk veci”, “pārāk jauni”, “pārāk gudri”, 
“pārāk dumji”, “pārāk nabadzīgi”, “pārāk bagāti” 
utt. Man joprojām šķiet, ka minētie attaisnoju-
mi ir un paliek tikai attaisnojumi slinkumam. Jā, 
dārgie, mēs esam slinki. Un izlutināti ar padomju 
gados iedibināto sistēmu, ka “gan jau nāks kāds, 
kas visu izdarīs mūsu vietā. Mēs uzticēsim, no-
balsosim un viņš, lai izdara. Uhh – lai tik pamēģina 
neizdarīt, tad mēs viņam parādīsim”!

Lai iesaistītos pilsoniskā aktivitātē (jebkādā 
un jebkurā jomā), ir nepieciešama vai nu paša 
iniciatīva, vai iniciators, kam sekot. Lai kaut ko 
iniciētu, ir bez maksas jāatdod savs laiks un ener-
ģija. Laiks un enerģija ir vienīgais, kas pieder ik-
katram cilvēkam. Bet, šie resursi ir ļoti ātri izsme-
ļami, tādēļ tie ir visdārgākie. Un, ja nu iniciatoram 
vēl kaut kas neiznāk ar pirmo piegājienu, tad pā-
rējie nevis viņu atbalstīs, bet kritizēs un kauninās. 
Mazā pilsētā pārāk liels risks, lai kaut ko iesāktu 
darīt. Pārāk liela izgāšanās varbūtība.

Dārgie Saulkrastieši! Tas, kur un kā mēs dzī-
vojam, atkarīgs tikai no pašiem! Atkārtošos jau 
padsmito reizi – laimes lācis neeksistē. Aicinu jūs 
iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, kas ļoti reti, to-
mēr notiek mūsu pilsētā. Un aicinu, ja esat pārāk 
vecs, pārāk jauns, pārāk gudrs utt. – saudzējiet tos, 
kuri kaut ko dara. Ja viņiem nesanāk, kritikas vietā 
palīdziet. Palīdzam viens otram, lūdzu! Palīdzot, jūs 
padarīsiet sevi un mūsu pilsētu gaišāku. Arī ziemā.

2010. gada 26. februāris
Artūrs Ancāns,

deputāts, “Pilsoniskā savienība”

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un 
bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Baibu Melderi. Ievēlēt par 
bāriņtiesas locekļiem Stellu Veismani, Gunti 
Vinteru un Rotu Ļihačevu. Lēmums ir spēkā 
no 2010. gada 1. marta līdz 2015. gada 28. 
februārī.

Par nekustamā īpašuma Ainažu 
iela 34, Saulkrastos, nodošanu 

valdījumā pašvaldības SIA 
“Saulkrastu slimnīca”

Nodot pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnī-
ca” valdījumā šādus pašvaldības nekustamā 
īpašuma objektus:

1.1. Zemes īpašumu Saulkrastos, Ainažu 
iela 34, kadastra apzīmējums 8013-002-0101, 
platība 5793,00 m2. Zemes īpašuma kadas-
trālā vērtība uz 01. 01. 2010. – Ls 57 930;

1.2. Ēku īpašuma bloku ar kadastra ap-
zīmējumu 8013-002-0101-001, kas sastāv no 
slimnīcas, slimnīcas piebūves, ambulances 
un operāciju blokiem, kuru atlikusī bilances 
vērtība uz 31. 12. 2009. ir Ls 132 612,30;

1.3. Ēku īpašumu ar kadastra apzīmēju-
mu 8013-002-0101-002, kas sastāv no garā-
žas ar nojumi, kuru atlikusī bilances vērtība 
uz 31. 12. 2009. ir Ls 0,00.

Par saistošo noteikumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu 

atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā” 

pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saistošo notei-

kumu projektu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu atse-
višķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā”. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu lai-
kā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrijai.

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par detālplānojuma zemes 
gabaliem Saulkrastos novadā 

“Amandas” un “Emīlijas” pirmās 
redakcijas nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplānojumu ze-
mes gabaliem Saulkrastos novadā “Aman-
das” un “Emīlijas” pirmo redakciju.

2. Paziņojumu par detālplānojuma sa-
biedrisko apspriešanu ievietot Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē un publicēt 
laikrakstos “Saulkrastu Domes Ziņas” un 
“Latvijas Vēstnesis”.

Par projekta grozījumiem un 
būvniecības uzsākšanu

1. Apstiprināt sabiedriskās tualetes 
Saulkrastos, Ainažu ielā 13B, rekonstrukci-
jas izmaiņu projekta programmu.

2. Uzsākt sabiedriskās tualetes 
Saulkrastos, Ainažu ielā 13B būvniecību, pa-
redzot būvuzraudzību un autoruzraudzību, 
kopumā iekļaujoties projekta “Towards the 
Blue Flag on Baltic Beaches” tualetes re-
konstrukcijai paredzētajā budžetā.

3. Turpināt projekta izmaiņu skaņošanas 
procesu ar Apvienoto tehnisko sekretariātu.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 

saistošos noteikumus “Par 2008. gada 29. 
oktobra saistošo noteikumu Nr. 35 un 2009. 
gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 
21” atcelšanu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā diena pēc to publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 

Par Saulkrastu novada domes 
izdevumu tāmes “Par sniegtajiem 

pakalpojumiem 2010. gadā 
Saulkrastu pašvaldības skolās un 
Saulkrastu PII “Rūķītis” uz vienu 

skolēnu” apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 

izdevumu tāmi “Par sniegtajiem pakalpo-
jumiem 2010. gadā Saulkrastu pašvaldības 
skolās un Saulkrastu PII “Rūķītis” uz vienu 
skolēnu”.

Par dalību Būvniecības enerģētikas 
un mājokļu valsts aģentūras 

izsludinātajā projektu pieteikumu 
konkursā “Sociālo dzīvojamo 

māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi” saskaņā ar 17. 11. 2009. 

MK noteikumiem Nr. 1332.
1. Sagatavot projekta pieteikumu un 

saistītos dokumentus, kas iesniedzami 
Būvniecības enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūrā konkursam “Sociālo dzīvojamo 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasāku-
mi”, lai veiktu siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumus sociālajai dzīvojamai mājai Ķī-
šupes ielā 14, Saulkrastos.

2. Lēmuma 1. punkta minētā projekta 
apstiprināšanas gadījumā paredzēt līdzfi-
nansējumu 25 % apmērā no kopējā projekta 
attiecināmo izmaksu apjoma. 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 27. 01. 

2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 3 “Par Saulkrastu novada 
domes 2010. gada budžeta un 

speciālā budžeta apstiprināšanu”” 
pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteiku-
mu projektu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 27. 01. 2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 3 “Par Saulkrastu novada domes 2010. 
gada budžeta un speciālā budžeta apstipri-
nāšanu””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu lai-
kā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
košajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par telpu nodošanu Saulkrastu 
novada bibliotēkai

Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļas va-
dītājai Ingrīdai Kamoliņai nodot Saulkrastu 
novada bibliotēkas vadītājai Vizmai Stūrma-
nei telpas Nr. 3, Nr. 4, ar kopējo platību 33,26 
m2, 2. stāvā, Raiņa ielā 7, Saulkrastos, bib-
liotēkas darbības nodrošināšanai , paraks-
tot nodošanas un pieņemšanas aktu.  

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
pasākumam “Starptautiskais 

amerikāņu auto salidojums 2010”
1. Piešķirt dotāciju pašvaldības aģentū-

rai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, 
pasākuma “Starptautiskais amerikāņu auto 
salidojums 2010”, kas notiks 2010. gada 29. 
maijā, finansiālam atbalstam.

2. Lēmuma 1. punktā minētam mērķim 
paredzēt finansējumu no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

1. Noteikumi nosaka:
1.1. sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo 

māju uzturēšanas, apsaimniekošanas, 
pārvaldīšanas un uzskaites kārtību;

1.2. atvieglotos nosacījumus personas (ģime-
nes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzī-
vokli;

1.3. dokumentu iesniegšanas kārtību;
1.4. kārtību, kādā personu (ģimeni) atzīst par 

tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli;
1.5. kārtību, kādā persona (ģimene) tiek reģis-

trēta kā pretendente uz sociālā dzīvokļa īri 
un izslēgtas no reģistra;

1.6. kārtību un secību, kādā attiecīgās pašval-
dības administratīvajā teritorijā tiek izīrēti 
sociālie dzīvokļi;

1.7. sociālā dzīvokļa īres maksu un apmēru, 
kādā pašvaldība sedz maksu par komunā-
lajiem pakalpojumiem.

2. Sociālo dzīvojamo māju uzturēšanu, ap-
saimniekošanu un pārvaldīšanu veic SIA 
“Saulkrastu komunālserviss”, pamatojo-
ties uz noslēgto apsaimniekošanas līgumu. 
Sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvok-
ļu uzskaiti veic Saulkrastu novada pašval-
dības Sociālais dienests.

3. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir likumā “Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamām mājām” 5.panta pirmajā daļā no-
teiktajām personām (ģimenēm) un šādām 
personām (ģimenēm) :

3.1. ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilnga-
dīgi bērni;

3.2. ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu;

3.3. ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes 
locekļi ir pensionāri vai invalīdi;

3.4. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma per-
sonām, kurām nav apgādnieku;

3.5. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem 
nav apgādnieku.

4. Dokumentus, kuri apliecina personas 
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvok-
li, persona iesniedz Saulkrastu no-
vada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
Saulkrastu novada pašvaldības Sociālais 
dienests viena mēneša laikā no dokumen-
tu iesniegšanas pieņem lēmumu: 

4.1. par personas atzīšanu par tiesīgu īrēt soci-
ālo dzīvokli un iekļaušanu sociālā dzīvokļa 
izīrēšanas reģistrā;

4.2. par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli .
5. Lēmumu par personas izslēgšanu no palī-

dzības reģistra pieņem Saulkrastu novada 
pašvaldības Sociālais dienests.

6. Sociālos dzīvokļus personām (ģimenēm), 
uz kurām attiecas likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mā-
jām” 5. panta pirmajā daļā un šo saistošo 
noteikumu 3. punktā minētie nosacījumi, 
izīrē reģistrācijas secībā, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes lēmumu.

7. Pašvaldība sedz 1/3 daļu no sociālā dzīvok-
ļa īres maksas. Pašvaldība var segt daļu no 
maksas par komunālajiem pakalpojumiem 
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

E. Grāvītis,
Domes priekšsēdētājs

Domes sēdes lēmumi (24. 02. 2010.) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Saulkrastos

2010. gada 27. janvārī  
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu

Izdoti saskaņā likuma “Par pašvaldībām “ 14. panta trešo daļu un 43. panta pirmās daļas
13. punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem 

 un sociālajām dzīvojamām
 mājām” 3. panta otro daļu,

  5. panta ceturto daļu
6., 8. pantu, 9. panta ceturto daļu,

10. panta otro daļu un 12. Pantu
APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 27. 01. 2010. lēmumu (prot. nr. § 18)

Deputāta Viedoklis

2010.G. MARTS2

Domes Aktualitātes
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Galvenās atziņas, kas izskanēja plenērā
1. Lai tūristi iebrauktu pilsētā, vispirms 

nepieciešami kvalitatīvi auto stāvlaukumi ar sa-
protamiem un vienādiem noteikumiem visā pilsē-
tā. Attiecīgajām norādēm jāseko jau no apvedce-
ļa, pie stāvlaukumiem jābūt informācijas zīmēm, 
tualetēm.

2. Saulkrastiem raksturīgās ainavas un 
tēla radīšana.

3. Pilsētai nepieciešams vienojošs cen-
trālais objekts, piemēram, svētku laukums.

4. Saulkrasti – vispirms Vidzemes jūr-
malas atpūtas vieta un peldvieta - mērķauditorija 
daļai Rīgas un Siguldas, Inčukalna, Ķeguma, Lī-
gatnes, Cēsu, Madonas un visiem Latgales iedzī-
votājiem. Nepieciešama teritorijas reklamēšana 
Vidzemē un Latgalē.

5. Saulkrastiem nav pilsētām raksturīgā 
tirgus, piemēram, “Saulrieta” tirgus. 

6. Nepieciešams akcentēt izejas/ieejas 
uz/no pludmales.

7. Nav citu pievilkšanas objektu bez 
pludmales.

8. Nepelnīti aizmirstas pilsētu raksturo-
jošās upes.

Kā tuvākie veicamie darbi tika ieteikti, pil-
sētas priežu mežu attīrīšana no kļavām un krū-
mājiem, upju palieņu sakopšana, labiekārtoju-
ma elementu dizaina izstrāde pludmalei, ielām, 
skvēriem, apstādījumu koncepcijas izstrāde, 
ēku krāsojuma koncepcijas izstrāde – nozīmī-
gāko ielu krāsu pasu sagatavošana, nozīmīgā-
ko pilsētas vietu akcentēšana ar mākslas un 
pilsētvides dizaina objektiem. Nepieciešamība 
pagarināt Saulrieta taku līdz Bīriņa ielai un 
tālāk vismaz līdz Ķīšupei, savienojot to ar es-
trādes teritoriju, promenādes izveide uz jūru. 
Tāpat nepieciešams velosipēdu nomas punktu 
tīkls, lai paņemot velosipēdu vienā pilsētas 
punktā, būtu iespējams to atdot nākošajā. Jā-
papildina pilsētas suvenīru klāsts, kas peldse-
zonā varētu būt praktiski izmantojami – dvieļi, 
saulessargi u. c. Jāizceļ izejas uz jūru, paredzot 
informācijas stendus, tualetes, pārģērbšanās 
kabīnes, mantu glabātuves, velo statīvus.

⇢ Turpinājums (sākums 1.lpp.)

Kopš 2009.  gada 1. jūlija Latvijas Republi-
kā ir 118 pašvaldību – 9 republikas pilsētas un 
109 novadi, kuru skaitā ietilpst arī Saulkrastu 
novads. Lai arī reformas rezultātā Saulkras-
tos teritoriālas izmaiņas nav notikušas, tomēr 
mainījies ir Saulkrastu juridiskais statuss, un 
jaunizveidotajam Saulkrastu novadam nepie-
ciešams ģerbonis. Iepriekšējais ģerbonis, kuru 
1995. gadā izveidoja māksliniece Gundega Ruņ-
ģe, ir Saulkrastu pilsētas ģerbonis.

Līdz ar to aicinām iedzīvotājus 15. martā, 
pirmdien, plkst. 18.00 Saulkrastu novada do-
mes zālē uz tikšanos ar māksliniekiem – heral-
dikas ekspertiem – Ilzi Lībieti un Juri Ivanovu, 
lai pārrunātu Saulkrastu novada jaunā ģerboņa 
izveides principus un mākslinieciskos risinā-
jumus. Iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savu 
viedokli un ieteikumus jaunā ģerboņa izstrādei. 
Tāpat sarunā piedalīsies domes vadība un de-
putāti.

Jāpiebilst, ka mākslinieces Ilzes Lībietes 
dzimtas saknes ir Zvejniekciemā, kā arī abi 
mākslinieki vasaras sezonā ir Zvejniekciema 
iedzīvotāji.

Uz tikšanos 15. martā plkst. 18.00 
Saulkrastu novada domes zālē!

Pašvaldība iesniedz projektu ES fondu 
apguves kapacitātes stiprināšanai!

Šī gada februārī Saulkrastu novada dome 
pieteica savu dalību Sabiedrības integrācijas 
fonda izsludinātajā projektu konkursā darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
apakšaktivitātē “Atbalsts pašvaldībām kapaci-
tātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu pa-
līdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai”. Šī projekta ietvaros paredzēti 
izglītojoši semināri, lai veicinātu ES struktūr-
fondu apguvi, īpaši liekot uzsvaru uz tiem ES 
fondiem, kas Latvijā netiek popularizēti un in-
formācijas par tiem nav pietiekami pieejama. 
Projekts tika iesniegts sadarbībā ar Carnikavas 
novada un Ādažu novada pašvaldībām, tādējādi 
paredzot savā starpā dalīt projekta īstenošanas 
izmaksas. Rezultātus par projekta īstenošanas 
iespējām Sabiedrības integrācijas fonds plāno 
sniegt 2010. gada maija vidū.

A. Līce,
Saulkrastu novada domes projektu vadītāja

2010. gada 27. martā plkst. 20.30 Pasaules 
Dabas fonds rīko akciju “Zemes stunda”, kuras 
laikā katrs ir aicināts uz vienu stundu izslēgt 
apgaismojumu, lai simboliski pievērstu uzma-
nību klimata pārmaiņām. Simboliskās akcijas 
mērķis ir paust atbalstu gudras klimata poli-
tikas veidošanai un videi draudzīgas enerģijas 
izmantošanai, tāpat akcija rosina domāt par 
elektroenerģijas taupīšanu ikdienā.

Šobrīd akcijā “Zemes stunda” oficiāli 
dalību ir apstiprinājušas 22 Latvijas pilsētas 
un novadi, tostarp arī Saulkrastu novads. 
27. martā Zemes stundas laikā tiks izslēgts 
Saulkrastu novada domes ārējais apgaismo-
jums. Arī iedzīvotāji tiek aicināti samazināt 
vai izslēgt apgaismojumu dzīvojamā zonā, 

izslēgt tādas elektroierīces kā, piemēram, 
datoru un televizoru, censties Zemes stundas 
laikā nevārīt ūdeni ar elektriskajām kannām, 
nelietot veļas mazgājamo un trauku mazgā-
jamo mašīnu. Pasaules Dabas fonds aicina 
izbaudīt akciju “Zemes stunda”, domājot par 
iespējām taupīt energoresursus arī ikdienā 
un pievienoties daudziem miljoniem cilvēku 
visā pasaulē, lai simboliski parādītu, ka arī 
mums rūp pasaules nākotne. 

Atskatoties vēsturē
Akcija “Zemes stunda” aizsākās 2007. gadā 

Sidnejā, kad 2 miljoni cilvēku izslēdza apgais-
mojumu savos mājokļos uz vienu stundu, lai 
tādējādi demonstrētu attieksmi pret klimata 

Veiksmīgi norisinājies arhitektu un plānotāju plenērs 
“Saulkrastu centra teritorijas turpmākā attīstība”

Projekti

SAULKRASTU NOVADS PIETEICIS DALĪBU 
27. MARTĀ PLKST. 20.30 AKCIJĀ “ZEMES STUNDA”

izmaiņām. 2008. gadā akcijā piedalījās jau vai-
rāk nekā 50 miljoni cilvēku no visas pasaules. 
2009. gadā notika kaut kas vēl nepieredzēts – 
Zemes stunda vienoja simtiem miljonu cilvēku, 
vairāk nekā 3900 pilsētu 88 valstīs, to vidū arī 
12 Latvijas pilsētas – Rīga, Preiļi, Jelgava, Do-
bele, Saldus, Aizkraukle, Ventspils, Limbaži, 
Cēsis, Valka, Lielvārde un Bauska, kā arī divi 
novadi – Lielvārdes un Krāslavas. Zemes stun-
das laikā Rīgā tika izslēgts Brīvības pieminekļa, 
Melngalvju nama, Latvijas Nacionālās operas, 
Zaķusalas televīzijas torņa u. c. objektu apgais-
mojums, Jelgavā – Jelgavas pils, Sv. Annas 
katedrāles un citu ēku ārējais apgaismojums. 
Dobelē tika organizēti īpaši Zemes stundas pa-
sākumi, bet Aizkraukle piedalījās akcijā, aktīvi 
informējot iedzīvotājus un uzņēmumus. Akciju 
atbalstīja arī Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers.

Zemes stundas 2010 draugi Latvijā ir raidī-
jums “Vides fakti”, reklāmas aģentūra LeoBur-
nett, pilna servisa kopētava CopyPro, SIA “Zaļā 
josta”, žurnāls “Vides Vēstis”, Latvijas Ziņu ka-
nāls un portāls draugiem.lv.

Vairāk informācijas meklējiet Pasaules Dabas 
fonda vietnē www.pdf.lv .

panorāmas rats kā vertikālais akcents, skatu 
laukums virs priežu galotnēm, pilsētas rajonus 
savienojošs mazbānītis vai elektromobilis, kas 
atsevišķās vietās varētu nobraukt līdz pludma-
lei, kanāls no jūras līdz dzelzceļa stacijai, “Park 
& Ride” stāvlaukums pie stacijas, helikopteru 
nosēšanās laukums.

Kopumā plenērs deva neatsveramu pozitī-
vu impulsu turpmākai Saulkrastu attīstībai un 
ievirzīja un pacēla turpmāk plānojamos darbus 
jaunā, daudz augstākā un dziļākā kvalitātē. Iz-
teiktie viedokļi lika vēlreiz ieraudzīt trūkumus, 
norādīja uz nepieciešamo virzību un lika pār-
liecināties par uzsākto darbu pareizību. Paldies 
visiem plenēra dalībniekiem un klausītājiem! 
Lai mums visiem kopā izdodas!

N. Līcis,
Plenēra organizators, Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks

Aicinām uz 
tikšanos par 

Saulkrastu 
novada ģerboni.

Atsevišķos darbos tika piedāvāti arī pavisam 
konkrēti risinājumi. Piemēram, radīt tūrisma taku 
pa vēsturiskajām peldvietām un kūrmājām, iz-
vietojot vēsturiskās fotogrāfijas to uzņemšanas 
vietās un panākot kādas kūrmājas atjaunošanu. 

Tika uzsvērts, ka Saulkrastiem mērķtiecīgi 
veidojams īpašs ainavas un apstādījumu rak-
sturs, tikai mūsu pilsētai raksturīga, moderna 
apstādījumu koncepcija. Ainavu arhitekti bija 
pamanījuši, ka pilsētas meži un kāpu zona iz-
skatās aizauguši un nekopti.

Stacijas mežs visos priekšlikumos izska-
nēja kā perspektīva attīstības teritorija pilsētas 
centrā, kas veidotos kā Mežaparks, kur apbū-
ve, autostāvietas un daudzfunkcionāls laukums 
organiski iekļautos parka teritorijā, un kurai 
nākotnē būtu jāpiešķir mūsdienīga, sabiedrību 
vilinoša funkcija, kas vienlaicīgi ļauj apgūt jau-
nas zināšanas, gan aktīvi darboties (piemēram, 
brīvdabas zinātnes parks).

Viena darba grupa par pilsētas centrālā 
laukuma vietu ieteica izvēlēties teritoriju Aina-
žu un Raiņa ielu stūrī aiz veikala “Icis”. Tā kā šī 
teritorija nav pašvaldības īpašums, atliek cerēt, 
ka zemesgabala īpašnieks nākotnē saglabās 
vietas publisko pieejamību un, piemēram, ierī-
kos šajā teritorijā “Saulrieta tirgu”.

Vairākos darbos izskanēja tādi priekšli-
kumi kā tilts jūrā, jahtu piestātne, jūras pro-
menāde ar salu, jūras vārti, jūras amfiteātris, 
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Par programmu
Programma “Daudzdzīvokļu māju siltumno-

turības uzlabošanas pasākumi” piedāvā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanai, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda 
ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. 

ERAF līdzfinansējums 50 % apmērā pieej-
ams būvdarbu veikšanai mājas dzīvokļu īpaš-
nieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot 
energoaudita pārskatā norādīto energoefektivi-
tātes uzlabošanas pasākumu izpildi, kā arī pro-
jekta dokumentācijas sagatavošanai, projekta 
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai. Analizējot 
citu Eiropas Savienības valstu pieredzi ener-
goefektivitātes projektu ieviešanā, jāsecina, 
ka nekur citur nav pieejams tik liels ES fondu 
līdzfinansējums.

Programmas pašreizējais kopējais finansē-
jums ir 14,14 miljoni latu, taču valdība jau atbalstī-
jusi Ekonomikas ministrijas iniciatīvu tai piešķirt 
vēl papildus finansējumu 23 miljonu latu apmērā 
(šis lēmums vel jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju).

Viens no Eiropas Savienības kopējās ener-
ģētikas politikas mērķiem ir līdz 2020. gadam 
sasniegt 20 % siltumenerģijas patēriņa ietau-
pījumu mājsaimniecību sektorā. Lai sekmētu 
šā mērķa sasniegšanu arī Latvijā, Ekonomikas 
ministrija izstrādāja šo atbalsta programmu, 
kurā kā galvenais vērtēšanas kritēriju iekļaujot, 
ka mājas renovācijas rezultātā jāsasniedz 20 % 
siltumenerģijas ietaupījums. 

Programmas īstenošana sekmē ne tikai 
siltumenerģijas ietaupījumu mājsaimniecību 
sektorā, bet arī vairāku nozaru attīstību Lat-
vijas iekšienē, veicinot esošā dzīvojamā fonda 
uzlabošanu un ilgmūžību, energoresursu im-
porta samazināšanu, un, galvenais, būvniecī-

bas nozares attīstību. 

Programmas nosacījumi
Projektu var iesniegt daudzdzīvokļu dzī-

vojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuriem mājas 
ir nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1944. 
līdz 1993. gadam. Tāpat mājai ir jābūt sadalītai 
dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam var 
piederēt ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu 
īpašumu skaita (kritērijs neattiecas uz valsts 
un pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļu 
īpašumiem). Un mājā esošo neapdzīvojamo 
telpu platība nevar pārsniegt 25 % no dzīvoja-
mās telpas kopējās platības. 

Svarīgi atzīmēt, ka dzīvokļu īpašnieki pro-
jekta iesniegumu var iesniegt ar pilnvarotās 
personas starpniecību, taču lēmumu par attie-
cīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē.

Projekta īstenotājs var saņemt 50 vai pat 
60 % (ja 10 % no dzīvokļa īpašniekiem ir mazno-
drošinātas personas statuss) no kopējām attie-
cināmajām izmaksām. Vienas mājas renovāci-
jai maksimālais ERAF līdzfinansējums nedrīkst 
pārsniegt 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas 
kopējās platības kvadrātmetru.

ERAF līdzfinansējums pieejams būvdarbu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās da-
ļās, nodrošinot energoaudita pārskatā norādī-
to energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
izpildi, kā arī projekta dokumentācijas sagata-
vošanai un projekta būvuzraudzībai un auto-
ruzraudzībai.

Detalizētāk aprakstot, ERAF līdzfinansē-
jums attiecas uz šādām izmaksām:

- energoaudita, tehniskās apsekošanas, 
būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta sa-

gatavošanas izmaksas (nepārsniedzot 10 % no 
kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām); 

- projekta būvuzraudzības un autoruzrau-
dzības izmaksas (nepārsniedzot 5 % no kopē-
jām attiecināmajām tiešajām izmaksām);

- projekta attiecināmo izmaksu pievieno-
tās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs 
to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem 
nodokļu politikas jomā; 

- būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā 
esošajās daļās: 

• ēku ārējo norobežojošo konstrukciju bū-
velementu siltināšana un nomaiņa,

• pagraba pārseguma siltināšana,
• kāpņu telpas remonts, ja tiek veikti ener-

goefektivitātes darbi kāpņu telpā (nepārsnie-
dzot 5 % no kopējām attiecināmajām tiešajām 
izmaksām),

• siltumapgādes sistēmas renovācija,
• ventilācijas sistēmas renovācija vai re-

konstrukcija,
• citi renovācijas darbi, kas paaugstina 

ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoau-
ditā kā veicamie pasākumi,

• ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas 
nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto 
ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;

- informācijas un publicitātes pasākumu 
izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu 
(nepārsniedzot 1 % no kopējām attiecināmajām 
tiešajām izmaksām); 

- neparedzētie izdevumi (nepārsniedzot 
5 % no kopējām attiecināmajām tiešajām iz-
maksām, kas paredzētas būvdarbu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās). 

Programmas līdzšinējā pieredze
Kopš 2009. gada 14. aprīļa, kad Būvniecī-

bas, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 
(BEMA) uzsāka projektu pieteikumu pieņem-
šanu, iesniegts 117 projektu no 32 Latvijas 
pašvaldībām. Visvairāk projektu iesniegumu ir 
saņemti no Valmieras (33), Ventspils (15), Rīgas 
(13), Liepājas (7), Limbažu novada (6), Rēzek-
nes novada (4) un Salaspils novada (4).

Aģentūra ir apstiprinājusi 65 projektu ie-

sniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sil-
tināšanai par kopējo līdzfinansējuma summu 5 
milj. lati, no kuriem līgumi par projektu īsteno-
šanu noslēgti ar 33 projektu pieteicējiem. 

2009. gada beigās jau noslēgusies 5 māju 
renovācija Ventspilī, Rīgā, Limbažu pagastā un 
Liepājā. Ekonomikas ministrija ir pārliecināta, 
ka līdz ar pirmajām renovētajām ēkām palieli-
nāsies arī Latvijas iedzīvotāju aktivitāte un in-
terese renovēt savus mājokļus. 

Programmas ietvaros, ņemot vērā ener-
goaudita un būves tehniskās apsekošanas ie-
tvaros konstatētās problēmas, daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām lielākoties tiek veikti tādi 
darbi kā ēkas fasādes, bēniņu un pagraba pār-
seguma siltināšana, siltumapgādes sistēmas 
renovācija/uzlabošana, logu un durvju nomaiņa 
koplietošanas telpās un dzīvokļos, kā arī venti-
lācijas sistēmas tīrīšana un uzlabošana.

BEMA iepriekšējā gada rudenī organizēja 
seminārus visās lielākajās Latvijas pilsētās, 
kā rezultātā jau šobrīd ir būtiski palielinājies to 
cilvēku skaits, kas interesējas par programmu 
un līdz ar to iespēju atjaunot savas mājas ar bū-
tisku ERAF līdzfinansējumu. 

Projektu pieņemšana turpinās un ziema ir 
īstais laiks, lai veiktu kvalitatīvu savas mājas 
energoauditu, kura rezultātā redzēsiet, kādi 
darbi mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai 
veicami, sagatavotu un iesniegtu Būvniecības, 
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā projek-
tu līdzfinansējuma saņemšanai, lai jau pavasarī 
uzsāktu mājas renovāciju. 

Sīkāku informāciju par programmu var 
saņemt Būvniecības, enerģētikas un mājokļu 
valsts aģentūrā pie Signes Kajakas (ES struk-
tūrfondu ieviešanas departamenta Projektu 
ieviešanas nodaļas vecākā konsultante) – tālr.: 
67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, 
fakss 67041911 vai arī interneta vietnē esfondi.
bema.gov.lv.

Eiropas Savienības finansējums mājokļu 
siltināšanai piedāvā iespēju veidot dzīvi labāku. 
Izmantojiet šo iespēju, un tā būs ieguldījums 
jūsu nākotnē!

Evita Urpena, 
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

MĀJOKĻU RENOVĀCIJA – IESPĒJA VEIDOT DZĪVI LABĀKU 

Adrese 2008./2009. gada apkures sezona 2009./2010. gada apkures sezona 
(līdz 01. 03. 2010.)

Patēriņš MWh Patēriņš 
kWh/m2 gadā

Patēriņš MWh Patēriņš kWh/m2

uz 01. 03. 2010.

Bīriņu 1 279,19 173,39 219,14 136,1

Bīriņu 3 206,71 169,35 165,64 135,7

Skolas 5 235,69 158,95 208,71 140,76

Skolas 8 145,13 178,76 126,42 155,71

L. Paegles 4 227,69 141,95 190,84 118,98

L. Paegles 10 139,94 157,42 109,43 123,1

Zemā gaisa temperatūra decembrī un janvārī 
ievērojami palielināja maksu par siltumenerģiju. 
Jo mājai mazāka energoefektivitāte, jo lielāka 
maksa par siltumu.

Energoefektivitāte pēc definīcijas nozīmē 
enerģijas lietderīgu izmantošanu. Lai sama-
zinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams 
saprast, kādi siltuma zudumi ir jākompensē, 
kāpēc tie ir radušies un kādi energoefektivi-
tātes pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir 
unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi 
katrai ēkai būs atšķirīgi.

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam, 
ēkas energoefektivitāte ir relatīvs enerģijas dau-

dzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, 
ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un 
karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas 
patēriņu. Ēkas energoefektivitāti izsaka kilovat-
stundās uz kvadrātmetru gadā (kWh/m2 gadā).

Ja šis lielums ir virs 100 kWh/m2 gadā, ēka 
uzskatāma par energoneefektīvu, un ir vērts no-
pietni padomāt par energoefektivitāti paaugsti-
nošu pasākumu veikšanu jeb ēkas siltināšanu un 
renovāciju.

Kopējam priekšstatam par Saulkrastu dzīvo-
jamo ēku energoefektivitāti tabulā apkopoti pēdē-
jo divu sezonu dati par dažām mājām:

Ēku energoefektivitāti nosaka, ņemot vērā 

BEIDZAMAIS LAIKS SILTINĀT MĀJAS
attiecīgās ēkas: 

1) norobežojošo konstrukciju siltumvadīt-
spēju; 

2) apkures sistēmu; 
3) karstā ūdens apgādi; 
4) gaisa kondicionēšanas sistēmas; 
5) ventilāciju; 
6) iebūvētās apgaismes sistēmas; 
7) novietojumu, 
8) ārējos klimatiskos apstākļus un iekšējo 

mikroklimatu.
Saulkrastu komunālserviss piedāvā orga-

nizēt daudzdzīvokļu mājām veikt siltināšanu. 
Priekšlikums šobrīd ietver katras mājas visu sie-
nu, bēniņu un pamatu siltināšanu, kas ievērojami 
samazinātu siltuma zudumus. Var tikt uzstādīti 
arī siltummezgli katrā dzīvoklī, lai katrs iedzīvo-
tājs varētu noteikt, cik siltā telpā vēlas atrasties 
un cik vēlas ietaupīt. Siltināšana arī uzlabos mā-
jas vizuālo izskatu un paaugstinās dzīvokļu tirgus 
vērtību. Jau šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku 
sapulces, kurās paši iedzīvotāji ir aicināti izlemt, 
vai viņi ir gatavi veikt šādus uzlabojumus. Pro-
tams, siltināšana jebkurā gadījumā ilgtermiņā at-
maksājas, jo būtiski samazinās patērētā siltuma 
daudzumu.

Beidzamais laiks siltināt mājas, ja pusi iz-
maksas atmaksā Eiropas Savienība. Labās prak-
ses piemēri:

VENTSPILS, BRĪVĪBAS IELA 33
Renovācijas darbu izpildes laiks: 15. 08.–22. 10. 

2009. 1) Ārsienu siltināšana
2) Cokola sienu siltināšana
3) Bēniņu pārseguma papildus siltināšana
4) Durvju bloku nomaiņa
5) Siltumapgādes sistēmas renovācija (siltum-

skaitītāja pārvietošana uz ēkas ievadu, cauruļvada 
izolācija, karstāūdens regulatora nomaiņa uz elek-
troniski vadāmu ar temperatūras pazeminājumu 
pielietošanu, balansēšanas ventiļu uzstādīšana ap-
kures un karstā ūdensvada cauruļvadiem)

6) Iekšējo siltumapgādes cauruļvadu izolācijas 
nomaiņa apkures un karstāūdens cauruļvadiem 
ēkas pagrabā

Ēkas lietderīgā platība: 1563,7 m2. Kopējās 
investīcijas: Ls 53 427,88. ERAF finansējums: Ls 26 
713,94 Renovācijas izmaksas dzīvokļa īpašniekam: 
24,40 Ls/m2

RĒZEKNE, RĒZNAS IELA 37
Veiktie darbi: 1) individuālā automatizētā sil-

tummezgla uzstādīšana;
2) kāpņu telpu logu nomaiņa;
3) logu nomaiņa – pēc dzīvokļu īpašnieku ini-

ciatīvas;
4) bēniņu pārseguma siltināšana;
5) jumta remonts;
6) ārsienu siltināšana;
7) pagraba sienu siltināšana.
Kopējās investīcijas tikai sienu siltināšanai: Ls 

20 000. Būvdarbu veicējs – SIA “Strojinvest”
SIA “Saulkrastu Komunālserviss”

Kā redzams no datu apkopojuma, jau šinī apkures sezonā, kaut tā vēl nav beigusies, patēriņš ēkās ir krietni virs 100 kWh/m2.

2010.G. MARTS4

Aktualitātes māju siltināšanā



DOMES ZIŅAS

Piedāvājam Saulkrastu novada 
Bāriņtiesas darbības pārskatu no 

2005. līdz 2009. gadam. 
Saulkrastu bāriņtiesa darbu uzsākusi 1996. 

gada 1. martā kā pašvaldības izveidota aizbild-
nības un aizgādnības iestāde. 13 bāriņtiesas 
darbības gados pilnībā nodrošināta pašvaldības 
autonomās funkcijas izpilde – gādāt par aizgād-
nību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko 
un mantisko tiesību un interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesā strādā profesionāla komanda, 
ir laba sadarbība ar Saulkrastu novada sociālo 
dienestu, mācību iestādēm, valsts un pašvaldī-
bas policiju, mediķiem un psihologiem.

Bāriņtiesas darbinieki regulāri papildina zi-
nāšanas dažādos mācību kursos, kas saistīti ar 
bāriņtiesas darbību un kompetenci. 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz nor-
matīvajiem aktiem un publisko tiesību princi-
piem.

5 gadu pārskata periodā, aizstāvot bērnu 
personiskās un mantiskās intereses attiecībās 
ar vecākiem un citām personām, kā arī rīcīb-
nespējīgo personu personiskās un mantiskās 
intereses, savas kompetences robežās ir pie-
ņēmusi 132 lēmumus. No tiem 1 lēmums tika 
pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā, kur 
bāriņtiesas lēmums netika atcelts, bet tika at-
zīts kā spēkā esošs.

Saulkrastu bāriņtiesa ir veikusi šādas 
funkcijas:

• aizstāvējusi bērnu personiskās un man-
tiskās intereses attiecībās ar vecākiem un ci-
tām personām, kā arī rīcībnespējīgo personu 
personiskās un mantiskās intereses;

• izskatījusi aprūpes un aizgādības tiesību 
jautājumus;

• izskatījusi jautājumus un pieņēmusi lē-
mumus par bērnu ārpusģimenes aprūpi, t. i., 
aizbildnību un aprūpes nodrošināšanu sociālās 
rehabilitācijas iestādēs;

• iecēlusi rīcības nespējīgām perso-
nām aizgādni, uzraudzījusi aizgādņa rīcību aiz-
gādņa pienākumu izpildē;

• lēmusi par personu atzīšanu par adoptē-
tājiem un adopcijas atbilstību bērnu interesēm;

• piedalījusies lietu izskatīšanā tiesās un 
sniegusi savus atzinumus;

• informējusi pašvaldības sociālo dienestu 
vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās 
netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība 
un audzināšana un kurām nepieciešama palī-
dzība;

• sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, tie-
sām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, 
sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;

• izskatījusi iesniegumus un sūdzības par 
vecāka, aizbildņa un aizgādņa rīcību;

• sniegusi palīdzību bērnam vai citai rīcīb-
nespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsu-
sies bāriņtiesā;

• Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadī-
jumos pārstāvējusi bērnu vai citu rīcībnespējī-
gu personu kriminālprocesā;

• veikusi notariālo funkciju izpildi;
• nodrošinājusi palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Biežāk pieņemtie lēmumi:
• aizbildnības dibināšana bērniem, kuri pa-

likuši bez vecāku gādības 13 lēmumu
( nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi 

19 bērniem)
• aizbildnības atcelšana, sasniedzot 18 

gadu vecumu un citos gadījumos 10 lēmumu
• aprūpes tiesību atņemšana vecākiem 20 

lēmumu
(aprūpes tiesības atņemtas 12 mātēm un 7 

tēviem uz 20 bērniem)           
• tostarp pieņemtie vienpersoniskie lēmu-

mi 9 lēmumi
• aprūpes tiesību atjaunošana vecākiem (4 

mātēm un 3 tēviem) 7 lēmumi
• bez vecāku gādības palikušo bērnu nod-

rošināšana ar ārpusģimenes aprūpi sociālās
 aprūpes un rehabilitācijas iestādē (ievie-

tots 10 bērnu)                                              6 lēmumi
• atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasī-

juma par saskarsmes tiesību 
izmantošanas kārtību 10 lēmumi
• prasību iesniegšana tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu 14 lēmumi
• atzinumu sniegšana rajona tiesai par bēr-

na adopciju 3 lēmumi
• aizgādņa iecelšana personai un mantai, 

kā arī aizgādņa iecelšana mantojumam 8 
lēmumi

• nepilngadīgā bērna mantisko interešu 
aizstāvība                                          29 lēmumi

Bāriņtiesā reģistrēti un veikti 1745 nota-
riāli apliecinājumi. Bāriņtiesā kopumā ārpus-
ģimenes aprūpe nodrošināta 45 bērniem. Aiz-
gādnībā esošo personu skaits – 12 personu. 
Bāriņtiesa piedalījusies 43 lietu izskatīšanā 
tiesās (rajona, administratīvajās, apgabaltie-
sās), pārstāvot nepilngadīgo un rīcībnespējīgo 
personu intereses. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
un locekļi veikuši gadā vairāk nekā 200 ģimeņu 
apsekojumus dzīvesvietās, bērnu aprūpes ies-
tādēs un pansionātos. Bāriņtiesas apritē esošo 
dokumentu skaits – sarakste ar ministrijām 
pamatdarbības jautājumos, ar fiziskām un ju-
ridiskām personām bāriņtiesas kompetences 
jautājumos: 1357 dokumenti.

B. Meldere,
Saulkrastu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

6.martā, Sociālā dienestā reģistrētās 
ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss, VEF 
Kultūras pilī apmeklēja Tautas deju an-
sambļu lielkoncertu “Mana deja Latvijai”. 
Šo skaisto pārsteigumu sagādāja ziedot.
lv sadarbībā ar Latvijas labākajiem Tau-
tas deju ansambļiem. Savukārt Saulkras-
tu novada dome sedza transporta izde-
vumus, lai ģimenes nokļūtu uz koncertu. 
Kopumā uz pasākumu no Saulkrastu no-
vada devās 30 cilvēku.

Iespēja apmeklēt koncertu bija tikai 12 
Latvijas organizācijām un institūcijām, kas 
iesaistījušās Pārtikas bankas” Paēdušai 
Latvijai” akcijā, kuru skaitā ir arī Saulkras-
tu novada Sociālais dienests.

Koncertā piedalījās deviņi labākie Lat-
vijas dejotāji – LU TDA “Dancis”, Tautas deju 
un mūzikas kluba “Liesma” TDA “Liesma”, 
Tehniskās universitātes TDA “Vektors”, 
VEF Kultūras pils TDA “Rotaļa”, TDA “Zelta 
sietiņš”, Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā Ģilde” TDA “Līgo”, TDA “Dzin-

tariņš”, TDA “Daiļrade”, un Rīgas Domes 
Kultūras departamenta TDA “Teiksma”, kā 
arī dziedātājs Žoržs Siksna un Jelgavas 
tirkizzilās krāsas koris. Koncertu vadīja 
skatuves mākslinieki Katrīne Pasternaka 
un Juris Kalniņš. 

Uz koncertu tika aicināti Valsts prezi-
dents un eksprezidenti, Ministru prezidenti, 
Saeimas un Rīgas domes deputāti. 

Koncerta koncepcijas autors un re-
žisors – Tautas deju ansambļa “Rotaļa” 
mākslinieciskais vadītājs Gints Baumanis.

Koncerta filozofiskā ideja un mērķis – 
parādīt, ka deja ir spēks. Pie viena aicinot 
ikvienu mūsu dzimtenes iedzīvotāju, ne-
šķirojot pēc amatiem, nacionālām un citām 
pazīmēm, padomāt un atcerēties, ka visus 
tomēr vieno mūsu Latvija. Un šajā brīdī 
pajautāt sev, ko katrs savā vietā var savas 
Latvijas labā darīt.

Sigita Kliedere,
Sociālā darbiniece darbam 

ar ģimenēm un bērniem

Februārī Saulkrastu novada domes Sociālā 
dienestā 85 ģimenes, kurām noteikts mazno-
drošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss saņē-
ma ziedot.lv un nodibinājuma “Latvijas Sama-
riešu apvienība” organizētās akcijas „ Paēdušai 
Latvijai” saziedotās pārtikas pakas. Vidēji palī-
dzību saņēma 340 novada iedzīvotāji par kopējo 
vērtību 522.02 LVL. 

Pārtikas pakā ietilpa 800 g kviešu putraimi, 
800 g miežu putraimu, 800 g grūbu, 800 g man-
nas, 800 g rīsu, 800 g griķu, 1,5 kg pilngraudu 
auzu pārslu “Herkuless”, 1 kg pelēko zirņu, 400 
g makaronu, 2 kg kviešu miltu, 1 l augu eļļas, 
1 kg cukura, tēja, 240 g sautētas cūkgaļas, 240 
g brētliņu tomātu mērcē, iebiezinātais piens ar 
cukuru, vistas buljons un sērkociņi. 

Patiess prieks bija vērojams paku saņē-
mēju acīs. Tika izteikti pateicības vārdi un sa-
viļņojuma asaras. Ir saņemtas divas pateicības 
vēstules “Sociālā dienesta sirsnīgām meitenēm 
no vairākām ģimenēm: “Sakām jums lielu pal-
dies par to, ka jūs mums palīdzat un atbalstāt 
grūtos brīžos. Pārtikas paka bija ļoti garšīga 
un noderīga. Īpaši priecīgi bija bērni par saldo 
pienu. Paldies!”, “Izsakām lielu pateicību cilvē-
kiem, kuri palīdz Saulkrastu novada ļaudīm, 
kas nonākuši neapskaužamā situācijā. Ir pa-
tīkami apzināties, ka tomēr neesi atstumts un 
aizmirsts, ka ir cilvēki, kuriem rūp mūsu prob-
lēmas.” 

Arī martā akcija turpinās un novada iedzī-
votājiem būs iespēja saņemt pārtikas paku. To-
mēr tās vairs nebūs ģimenes, kurām piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss, jo šīs ģimenes mar-
ta beigās saņems ES projekta pārtikas pakas. 
Šomēnes paku nesaņems arī maznodrošinātas 
ģimenes, kuras to saņēma februārī, kā izņē-
mums būs ģimenes ar 3 un vairāk bērniem. 

Tā kā uz Pārtikas bankas palīdzību preten-
dē daudz ģimeņu, tad no aprīļa tiks pārskatīti 
pretendentu atlases kritēriji.

Pārtikas paku saņemšanai iesnieguma 
veidlapa jāaizpilda katrai ģimenei personīgi, 
uzrādot visus ienākumus, tajā skaitā pašvaldī-
bas piešķirtos regulāros pabalstus kā brīvpus-
dienas, bērna ēdināšanas izdevumi bērnudārzā 
vai pabalsts komunālo maksājumu apmaksai. 

Ģimenes, kuru ienākumi uz ģimenes lo-
cekli nepārsniedz Ls 165 var nākt uz Sociālo 
dienestu un aizpildīt pieteikuma anketu.

Akciju koordinē Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Si-
gita Kliedere. 

Sigita Kliedere,
Sociālais darbiniece darbam ar ģimenēm un 

bērniem

Izziņas ārstniecības iestādēm un aptiekām
Saulkrastu novada domes Sociālais dienests 

izsniedz izziņas personām, kuru ienākumi uz per-
sonu/ ģimenes locekli nepārsniedz Ls 120. 

Šī izziņa paredzēta uzrādīšanai ārstniecī-
bas iestādēs un aptiekās, lai nebūtu jāmaksā 
pacienta iemaksa, līdzmaksājums par operā-
ciju. Izziņa atbrīvo arī no maksas par uzturē-
šanos „slimnīcu viesnīcās”. Turklāt trūcīgo pa-
cientu (ienākumi līdz Ls 90) un pacientu, kuru 
ienākumi ir līdz 120 latiem mēnesī, izdevumi 
par kompensējamo zāļu grupas lētākajiem 
medikamentiem tiks apmaksāti pilnā apmērā.

Savukārt tās personas, kuru ienākumi uz 

personu/ ģimenes locekli ir līdz Ls 150, Sociā-
lajā dienestā var saņemt izziņu, kas atbrīvo no 
pacienta iemaksas par 50 % un šo personu līdz-
maksājums par operāciju nepārsniedz Ls 15,00.

Tālruņi informācijai: 67142510,67142511.

“Latvenergo” dāvinājuma kartes 
trūcīgajiem

Saulkrastu novada domes Sociālais die-
nests informē, ka tās personas, kurām ir trūcī-
gas personas/ģimenes izziņa, Sociālajā dienes-
tā var izņemt “Latvenergo” dāvinājuma kartes 
par 500 kW. Lai saņemtu šo karti, nepieciešami 
šādi dokumenti:

• īpašuma vai lietošanas tiesību ap-
liecinošs dokuments (zemesgrāmatu akts, no-
mas līgums, dāvinājuma līgums, pirkuma vai 
īres līgums),

• pase,
• elektroenerģijas piegādes līguma Nr.
Tālruņi informācijai: 67142510,67142511.

VSAA turpina reorganizēt nodaļas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

(VSAA) turpina optimizēt infrastruktūru, lai va-
rētu nodrošināt klientu apkalpošanu ierobežotā 
finansējuma apstākļos. Šomēnes izmaiņas gai-
dāmas Siguldas un Dobeles iedzīvotājiem.

18. februārī darbu līdzšinējās telpās Pils ielā 
13 pārtrauca Pierīgas nodaļa Siguldā, un klientu 
apkalpošanas punkts pārcēlās uz Šveices ielu 12. 
Šveices ielā klientus turpmāk pieņems tikai divi 
darbinieki, bet klientu apkalpošanas nodaļa pār-
celta uz Lāčplēšu ielu 70a, Rīgā. 

Klientu apkalpošanas vietu skaits Pierīgas 
reģionā saglabāsies – arī turpmāk VSAA klienti 
varēs vērsties klientu apkalpošanas punktos 
Ķekavā, Olainē un Salaspilī, kā arī Siguldā vai 
jebkurā citā VSAA nodaļā.

Atgādinām, ka gan saņemt konsultācijas, 
gan iesniegt dokumentus ir iespējams jebkurā 
VSAA nodaļā neatkarīgi no dzīve vietas.

“ĪPAŠI PRIECĪGI BIJA 
BĒRNI PAR SALDO PIENU”

Ģimenes apmeklē tautas deju 
lielkoncertu “Mana deja Latvijai”

Sociālā palīdzība

Apstiprināts Saulkrastu novada Bāriņtiesas sastāvs
Februāra beigās Saulkrastu novada domes sēdē uz pieciem gadiem 
apstiprināts Saulkrastu novada Bāriņtiesas sastāvs. Savus amata 
pienākumus turpinās pildīt Saulkrastu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Baiba Meldere, kā arī Bāriņtiesas locekļi – Stella Veismane, Rota 
Ļihačeva, Guntis Vinters un sekretāre Ineta Zāte.
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Kopš 2000. gada, kad tika ielikts Zvejniekcie-
ma vidusskolas sporta halles pamatakmens, ap-
ritējuši jau 10 gadu, tādēļ no 15. līdz 18. februārim 
par godu šai jubilejai skolā notika dažādi sportiski 
pasākumi: notika sacensības volejbolā starp kla-
šu komandām, dažādas interesantas stafetes gan 
laukā, gan sporta zālē, kā arī bija iespējams aktīvi 
atpūsties garajos starpbrīžos, mūzikas pavadībā 
izpildot dažādus vingrojumus. 

Uz noslēguma pasākumu tika aicināti viesi, 
kuri bija piedalījušies sporta halles atklāšanā 
pirms 10 gadiem. Šim aicinājumam atsaucās 

Turpinās bērnudārza siltināšanas darbi. 
Celtnieki gandrīz jau pabeiguši pirmā korpusa 
siltināšanu. Šorīt jau tika piestiprināta pirmā 
dekoratīvā apdares plāksn.

ESF projekta “Pedagoga darba konkurēt-
spējas veicināšana izglītības sistēmas optimi-
zācijas apstākļos” pirmajā kārtā no PII “Rūķītis” 
stipendijai bija pieteikusies tikai skolotāja Mai-
ra Vanaga. Novērtēšanas komisija, izvērtējot 
iesniegtos materiālus, nolēma piešķirt Mairai 
3. kvalitātes pakāpi. Kolēģes panākumu iedro-
šinātas, nākamajai, otrajai kārtai dokumentus 
iesniegušas vēl desmit skolotājas.

“Rūķītī” strādā daudz prasmīgu un radošu 
pedagogu, tādēļ laikā, kad jātaupa katrs san-
tīms, izmantojam šo resursu skolotāju profe-
sionālo iemaņu pilnveidošanai. Divas reizes 
mēnesi bērnudārzā notiek semināri un prakti-
kumi, kur kāda no skolotājām dalās pieredzē 
un kolēģēm ierāda kādu savu amata knifiņu. 
Februārī skolotāja Maira Vanaga vadīja praktis-
ku nodarbību “Masku gatavošana papjē–mašē 
tehnikā”, bet skolotāja Aija Kalviša un šuvē-
ja Marija Purple rādīja kā no vilnas filcēšanas 
tehnikā darināt rotaļlietas, dekorus un citas 
noderīgas lietas. Iegūtās zināšanas un prasmes 
skolotājas tūlīt izmanto darbā ar bērniem. 

Sagatavošanas grupiņas “Tince” bērni ru-
denī uzsāks skolas gaitas. Daudzi bērni jau prot 
lasīt. Lai veicinātu interesi par lasīšanu arī pārē-
jiem, skolotājas Iveta un Daiga kopā ar bērniem 
devās ekskursijā uz bibliotēku. Tur visus laipni 

Šī projekta ietvaros 23. februārī Saulkrastu 
vidusskolā notika Saulkrastu novada pētījumu 
un eksperimentu konkurss “Skolēni eksperi-
mentē” un vides izziņas spēļu konkurss “Iepa-
zīsti vidi!” par tēmu “Klimata pārmaiņas”. Kon-
kursā piedalījās Zvejniekciema un Saulkrastu 
vidusskolu skolēnu komandas, jo mūsu skolas 
sekmīgi darbojas šajā projektā. 

Konkursa “Skolēni eksperimentē” da-
lībniekiem bija jāveic patstāvīgi pētījumi un 
eksperimenti par dažādām vides tēmām. 
Saulkrastu vidusskola piedalījās ar pētījumu 
“Zirnekļi”, kura autors ir 5.b klases skolnieks 
Kristiāns Drozdovs. Zēns vasarā patstāvīgi 
bija pētījis dažādas zirnekļu sugas, uzņēmis 
filmiņu un sagatavojis prezentāciju. Žūriju prie-
cēja pārliecinošās atbildes uz visiem skatītāju 
uzdotajiem jautājumiem. Otru pētījumu “Vis-
tiņas” izstrādāja 3. klases skolniece Margarita 
Ruša, kura bija uzņēmusi jauku filmiņu par 
vistām un gaiļiem. Abus pētījumus koordinēja 
un vadīja Saulkrastu vidusskolas skolotāja un 
vides projektu pulciņa vadītāja Ināra Strapcāne. 
Zvejniekciema vidusskola konkursā piedalījās 
ar eksperimentu “Kosmētikas līdzekļu paga-
tavošana mājas apstākļos”, kuru izstrādāja 5. 
klases skolnieces Annija Dzērve un Īvaise Zaķe. 
Meitenes prezentēja kosmētisko līdzekļu tap-
šanas procesu un priecēja žūriju ar gatavo pro-
dukciju. “Eksperimentu ar gāzēm” demonstrēja 
2. klases skolnieks Armands Grūbe. Žūriju “pa-
ņēma” zēna lieliskās zināšanas par dažādiem 
ķīmiskiem elementiem, drošā un pārliecinošā 
uzstāšanās un interesantais eksperiments, kā 
ar dažādu gāzu palīdzību tiek piepūsts balons. 
Trešo eksperimentu “Zvejniekciema vidussko-
las ķīmijas kabineta ūdens analīzes” prezentēja 
8. klases meitenes Signe Bērziņa un Lauma 
Rudzīte. Meitenes nonākušas pie secinājuma 
, ka skolas ķīmijas kabinetā sliktā ūdens kva-
litāte un dīvainā smarža ... ir no vecām, sen 
nemainītām ūdens caurulēm.....Pie reizes tika 
pārbaudīta arī Saulkrastu vidusskolas ūdens 
kvalitāte. Jāatzīst, pēc veiktā eksperimenta, 
tā izrādījās labāka... Visus Zvejniekciema vi-
dusskolas eksperimentus palīdzēja sagatavot 
Zvejniekciema vidusskolas skolotāja Svetla-
na Grūbe. Visiem pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja balsot un izteikt savu vērtējumu par 
redzētajiem pētījumiem un eksperimentiem. 
Skatītāju simpātijas – vislielāko balsu skaitu 
ieguva Saulkrastu vidusskolas 5.b klases sko-
lēna Kristiāna Drozdova patstāvīgi veiktais pē-
tījums “Zirnekļi”.

Pasākuma jautrākā un atraktīvākā daļa bija 
vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” par 
tēmu “Klimata pārmaiņas”. Šajā konkursa kār-

SAULKRASTU UN ZVEJNIEKCIEMA SKOLAS 
IESAISTĀS VIDES PROJEKTĀ “ZAĻAIS KODS”

tā Saulkrastu vidusskolas komandas piedalījās 
ar 2 spēlēm – “Stādīsim kokus”, kuru izstrādāja 
Elīna Siliņa (8. kl.), Kristiāns Drozdovs (5. kl.), 
Ksenija Kondrašova, Anda Upīte un Elīza Ozola 
(3. kl.), un “Ekoloģiskais virpulis”, kuras autores 
ir 3. klases skolnieces Anda Upīte un Ksenija 
Kondrašova. Šī spēle guva īpašu piekrišanu, jo 
ļāva visiem izlocīt kājas un no sirds izsmieties. 
Arī spēles sagatavot palīdzēja skolotāja Ināra 
Strapcāne. Zvejniekciema komanda piedalī-
jās ar spēli “Baltais lācis”. Savu spēli 5. klases 
skolniece Annija Dzērve un 6. klases skolnieces 
Dace Diāna Bērziņa un Laine Parfinoviča sāka 
ar nelielu teatralizētu uzvedumu par globālās 
sasilšanas tēmu. Meitenēm  palīdzēja skolotāja 
Svetlana Grūbe. Arī spēles vērtēja pasākuma 
dalībnieki. Skatītāju simpātijas ieguva vides iz-
ziņas spēle “Stādīsim kokus”, kurā ar metamā 
kauliņa palīdzību izspēlēja dažādas situācijas 
saistībā ar mežu. 

 Žūrija, kuru pārstāvēja  Saulkrastu vidus-
skolas direktora vietniece audzināšanas darbā 
Linda Mieze un Saulkrastu novada domes ģi-
menes atbalsta centra “Saulespuķe” vadītāja 
Ingūna Feldmane, šo spēli novērtēja visaugs-
tāk, un tādējādi tā tika izvirzīta uz valsts kon-
kursu. Š.g. 23. aprīlī Saulkrastu vidusskolas 
komanda pārstāvēs mūsu novadu valsts vides 
izziņu spēļu konkursā “Iepazīsti vidi” Rīgā.

Kā interesantāko eksperimentu un tā 
prezentēšanu, žūrija atzina Zvejniekciema vi-
dusskolas 2. klases skolēna Armanda Grūbes 
“Eksperimentu ar gāzēm”. Armands 13. martā 
dosies uz forumu LU Ķīmijas fakultātē, kur 
klātesošos iepazīstinās ar savu  eksperimentu. 
Tur viņam būs iespēja uzzināt, kā savus pētīju-
mus un eksperimentus veic īsti zinātnieki. 

Vēlam veiksmi mūsu novada skolu koman-
dām valsts konkursā!

Par pasākuma organizēšanu un vadīša-
nu paldies skolotājai Inārai Strapcānei. Mīļš 
paldies arī ceptuvei “Bemberi” par gardajiem 
kliņģeriem un Saulkrastu vidusskolai par sagā-
dātajām balvām un atzinības rakstiem katram 
konkursa dalībniekam.

Vides izglītības projekta “Zaļais kods” no-
slēgums norisināsies X Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku laikā no 2010. gada 
8.-10. jūlijam Vērmanes dārzā vides radošajās 
darbnīcās, kurās tiks demonstrēti un prezentēti 
gan veiksmīgākie vides pētījumi un eksperi-
menti, gan izspēlētas labākās vides spēles, gan 
parādīts svētku dalībnieku veikums vides sa-
kopšanā un sadarbībā ar vides draugiem savā 
novadā. 

Linda Mieze
Ingūna Feldmane

Vides izglītības projekts “Zaļais kods” tiek organizēts X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros, jo šajos dziesmu un deju 
svētkos visi Latvijas skolēni ir aicināti savus labos darbus un domas 
ierakstīt mūsu kopīgajā svētku rakstā- nākotnes kodā, kas parādīs, kādi 
būsim rīt un kādā vidē esam gatavi dzīvot, spēlēt, dziedāt un dejot. 

Ziemas darbi un prieki “Rūķīti”
Rūķīši nav nekādi lāči, kas guļ ziemas miegu. Gan mazie, gan lielie čakli 
strādā un dūšīgi bauda ziemas priekus. 

sagaidīja bibliotēkas darbinieces. Bibliotekāre 
Sandra iepazīstināja ar bērnu bibliotēku, izrā-
dīja interesantākās grāmatas un galda spēles, 
pastāstīja, kā jāsaudzē grāmatas, kā var kļūt 
par bibliotēkas apmeklētāju. Bērni “vilcieniņā” 
līku loču izbrauca starp grāmatu plauktiem, 
skatījās krāsainās grāmatas un žurnālus, spē-
lēja galda spēles. Bibliotekāre Marika kopā ar 
bērniem darināja grāmatiņas. Bērni saņēma arī 
jaukas dāvaniņas – šokolādes saulītes un dze-
joļu grāmatiņu. Savukārt bērni, pateicībā par 
jauko ciemošanos, dāvināja savus zīmējumus. 
Bibliotēkas mazo lasītāju pulks noteikti papildi-
nāsies ar daudziem jauniem dalībniekiem.

25. februārī svinējām Meteņus – pēc senā 
latviskā kalendāra – gada sākumu. Šī ir viena 
no skaistākajām un jautrākajām dienām gadā, 
jo priecājamies, ka ziemai gals! Citu gadu Me-
teņos devāmies uz mežu uz lielo kalnu, bet 
šogad sniegi tik dziļi, bet rūķiem kājiņas īsas, 
ka ne izbrist. Bet, vai mēs tādēļ raudājām? Nē, 
baudījām ziemas priekus savā teritorijā. Gāja 
patiešām jautri. Meteņdienas izdarībās bija 
iekļautas superolimpiskas disciplīnas: hokejs, 
florbols, kamaniņu sports: “Velc mūs – stum 
jūs”, “Sniega rausis”, “Meteņa lielais metiens”, 
un citas. Vienā nojumītē Sniegavīrs bija sarī-
kojis jautru ballīti, kur rotaļas turpinājās līdz 
pat pusdienām. Nobeigumā visiem tika Saldais 
Meteņa pārsteigums.

Rota Ļihačeva,
PII “Rūķītis” vadītājas vietniece izglītības jomā 

Zvejniekciema vidusskolas sporta hallei 10 gadu

B. Meldere. No Saulkrastu novada domes pār-
stāvjiem bija ieradies izpilddirektors A. Arnis, 
kurš gan atzinīgi vērtēja izdarīto, gan arī vēlēja 
visiem aktīvi sportot un gūt vēl vairāk kausu un 
diplomu dažādās sacensībās. 

Klātesošie varēja skatīties skolas direk-
tora A. Dulpiņa sagatavoto videomateriālu par 
sporta zāles celtniecības uzsākšanu, norisi un 
atklāšanu 2000. gadā. Zāle bija rotāta ar šim 
pasākumam atbilstoši noformētiem baloniem, 
bet sporta skolotāji Dz. Dulpiņa un G. Lācis sa-
ņēma dāvanas. 
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Saulkrastu mākslas nodaļas audzēk-
ne Justīne Plankāja februārī saņēmusi divus 
apbalvojumus par izciliem darbiem Starp-
tautiskajos vizuālās mākslas konkursos/
izstādēs “Vienmēr zaļš, vienmēr zils” Polijā 
un“Manas tautas etnogrāfiskie tērpi un de-
jas” Slovēnijā. 

Slovēnijas konkursā šogad piedalījās 
vairāk nekā 10 000 autoru no 46 pasaules val-
stīm. Visi godalgas guvušie darbi apskatāmi 
internetā http://www.celje.si/en, sadaļā “The 
Gallery of Young people's art works”.

No kopskaitā septiņiem apbalvotajiem 
autoriem no Latvijas, divi ir VJMMS au-
dzēkņi. Līdz ar Justīni panākumus guvis arī 
Carnikavas filiāles audzēknis Ēriks Sadov-
skis (8 g.). 

13. un 14. februārī Igaunijas tūrisma izstā-
dē Tourest Saulkrasti kopā ar Limbažu, Salacg-
rīvas un Staiceles novadu stendā “Ziemeļvidze-
mes piekraste” prezentēja Saulkrastu novada 
tūrisma piedāvājumu.

Stendā Saulkrastus pārstāvēja Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Gita 
Memmēna. Izstādes apmeklētājiem tika piedā-
vāts tūrisma ceļvedis “Atpūta Rīgas jūras līča 
piekrastē” igauņu, krievu un angļu valodā, kurš 
izveidots Igaunijas–Latvijas pārrobežas projekta 
“Beach Hopping” ietvaros, kā arī Saulkrastu TIC 
veidotais novada tūrisma ceļvedis angļu valodā. 
Tostarp izplatīti vietējo uzņēmumu reklāmas ma-
teriāli un Saulkrastu novada pastkartes.

20. februārī Saulkrastos Garā kalna apkār-
tnē norisinājās ziemas orientēšanās sacensī-
bas ar slēpēm Saulkrastu Kāpa. Sacensības or-
ganizēja Saulkrastu Kultūras un sporta centrs 
sadarbībā ar orientēšanās klubu “Kāpa”.

Divu nedēļu garumā tika gatavotas distan-
ces, trašu tīkls – ne pa jokam krustu šķērsu 
pa kāpām un arī līdz pat jūrai – pāri Pēterupei. 
Distances tika plānotas, lai dalībniekiem radītu 
maksimāli iespēju parādīt ne tikai slēpošanas 
ātrumu, bet arī augstu orientēšanās tehniku. 
Sniegu nācās blietēt 3 reizes, lai “špūres” būtu 
kvalitatīvas, tomēr putenis sacensību dienas 
rītā atkal lika trašu sagatavotājam darbināt 
“Burānu”, lai atjaunotu jau aizputinātos trašu 
posmus.

Sacensības pulcēja dalībniekus no visas 
Latvijas, kā arī viesus no Lietuvas. Latvijas 
sportistu vidū bija gandrīz visi labākie, tostarp 
arī tikko no Rumānijas atceļojušo madonieti 
Nauri Raizi, kuš izcīnīja bronzas medaļu Eiro-

pas jauniešu čempionātā. Viskuplāk pārstā-
vētajā grupā V21 par uzvarētāju kļuva Andris 
Kivlenieks no Ogres. Saulkrastu pārstāvis Jānis 
Peilāns izcīnīja 7. vietu.

Toties jauniešu grupās Saulkrastu orien-
tieristu nopietnā attieksme treniņos pārvēr-
tās pozitīvos rezultātos. Pirmās vietas savās 
grupās izcīnīja Stefānija Egle (S12), Kendija 
Aparjode (S14), Kristers Aparjods (V14).

Vēl labus rezultātus uzrādīja Laura Puķīte 
(2. v. S14), Uldis Upītis (4. v. V12), Anna Madara 
Pērkone (4. v. S16).

Ar labiem panākumiem Saulkrastu orien-
tieristi startēja Latvijas čempionātā orientēša-
nās ar slēpēm. Kendija Aparjode izcīnīja 3.vietu 
sprintā, kopā ar Lauru Puķīti 2. vietu stafetē. 
Stefānija Egle un Indulis Peilāns savās vecu-
ma grupās stafetē izcīnīja uzvaras. Nedaudz 
aiz goda pjedestāla – 4. vietā stafetē ierindojās 
Kristers Aparjods un Uldis Upītis.

Indulis Peilāns

18. februārī Pierīgas novadu skolēnu spor-
ta spēlēs volejbolā Zvejniekciema vidusskolas 
B grupas zēni ieguva 1. vietu un kausu.

Komandā: H. Liepiņš, N. Žagars, O. Kal-
niņš, J. Kalniņš, E. Kalniņš, A. Vilciņš, G. 
Grīnbergs, H. Rozēns, E. Nemme, K. Lecis, 
R. Liniņš. 

21. februārī Latvijas Jaunatnes spēlēs 
Zvejniekciema vidusskolas B2 grupas meite-
ņu komanda izcīnīja 1. vietu, uzvarot Rīgas 
Volejbola un Daugavpils Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas komandas. 

Komandā: M. Urdziņa, A. Lece, I. Ekma-
ne, B. Barkāne, E. Ūdre, K. Čerpakovska, M. 

Martinsone, A. Eglīte. 
Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles 

volejbolā B grupas meitenēm notika 23. feb-
ruārī tepat pie mums – Zvejniekciema sporta 
zālē. Sacensībās piedalījās 7 skolu koman-
das. Lielisku sniegumu parādīja Zvejniekcie-
ma vidusskolas pirmā komanda (M. Urdziņa, 
A. Lece, I. Ekmane, E. Ūdre, A. Kalniņa, A. 
Eglīte, E. Kalniņa), kura izcīnīja 1. vietu un ie-
guva kausu. Labs sniegums arī mūsu skolas 
otrajai komandai (B. Barkāne, K. Čerpakovs-
ka, M. Martinsone, K. Krūmiņa, E. Paeglīte, I. 
Tauriņa, A. Pētersone, A. Ruža), kura ieguva 
3. vietu. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem jauni starptautiska mēroga panākumi 

SAULKRASTI PIEDALĀS STARPTAUTISKAJĀ 
TŪRISMA GADATIRGŪ “TOUREST 2010” IGAUNIJĀ

Saulkrastu slēpojošo 
orientieristu panākumi

Mūsu volejbolisti turpina gūt uzvaras 

Igaunija ir nozīmīgs tūrisma tirgus Vi-
dzemes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 
Šogad Tourest izstāde pārsteidza Latvijas tū-
risma profesionāļus ar acīmredzami lielu ap-
meklētāju skaitu. Saņemot oficiālos Tourest 
statistikas datus, noskaidrojās, ka Igaunijas 
tūrisma izstādē piedalījušās 408 dalīborga-
nizācijas no 25 valstīm un trīs dienu laikā 
izstādi apmeklējuši 23 734 cilvēki, tādā veidā 
kļūstot par līdz šim visapmeklētāko tūrisma 
izstādi Baltijas valstīs. Balttour izstādi Rīgā 
šī gada februāra sākumā apmeklēja 17 042 
apmeklētāji.

Gita Memmēna,
Saulkrastu TIC vadītāja 

 ■ Justīne Plankāja
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un Zvejniekciema vsk. jauktais koris. (dir. A. 
Deniškāne).

 ■ 4. aprīlī plkst. 14.00 pie kultūras nama 
“Zvejniekciems” Lieldienu sarīkojums “Pavasa-
ra sasaukšana”. Kopā ar Saulkrastu folkloras 
kopu sasauksim pavasari, mazgāsim mutes, 
ripināsim olas, nopietni un nenopietni sagaidī-
sim pavasari. 

 ■ 5. aprīlī plkst. 13.00 pie Saulkrastu sporta 
centra Lieldienu sagaidīšana lieliem un ma-
ziem “Lieldienu kadeģis” – modināsim lāci, kā 
arī kopā ar meža iemītniekiem iesim rotaļās, 
spēkosimies atrakcijās un, protams, noskaid-
rosim, kas ir KADEĢIS! 

 ■ 27. martā plkst. 11.00 mazo dziedātāju 
konkurss “Saulkrastu cīrulītis 2010” Saulkrastu 
domes zālē. Lūdzam pieteikties visus dziedāt 
gribētājus līdz 5 gadu vecumam “Saulkras-
tu kultūras un sporta centrā” personīgi vai pa 
tālruņiem 67954179 vai 29181986! Konkursam 
jāsagatavo divas dziesmas!

 ■ 13. martā plkst. 17.00 k/n “Zvejniekciems” 
mazajā zālē izstādes “Mana iela” noslēgums un 
labāko darbu autoru apbalvošana. 

Saulkrastu domes 2. stāva foajē līdz marta 
beigām apskatāma Vidzemes jūrmalas māks-
las un mūzikas skolas Zvejniekciema mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Sniegs”. 

Izstādīti apmēram 200 nelielu mācību dar-
biņu – visdažādākie eksperimenti, fantāzijas, 
pētījumi, faktūras glezniecībā un materiālos. 

No 1. aprīļa Saulkrastu domes 2. stāva fo-
ajē būs skatāma VJMMS Zvejniekciema māks-
las nodaļas audzēkņu grafikas darbu izstāde 
“Zvejniekciema etīdes un kaprīzes”.

Pensionāru ikmēneša tikšanās 
 ■ 6. aprīlī, otrdien, plkst. 13.00 Temats – 

“Kamēr dvēsele iemācās redzēt”.
Piedalās Ivo Pavlovičs Saulkrastu Pēteru-

pes ev. lut. Draudzes mācītājs, dzejniece Anda 
Līce, apgāda “Likteņstāsti” izdevēja Anita Mel-
lupe.

Saulkrastu čempionāts novusā, 2. posms, 
13. martā plkst. 11.00 Saulkrastu sporta centrā. 
Pieteikšanās uz vietas, dalības maksas nav.

Rīgas atklātā čempionāta spēle florbolā 
Saulkrasti–Saulkalne 17. martā plkst. 20.00 
Saulkrastu sporta centrā. Aicināti līdzjutēji. Ie-
eja bez maksas.

Saulkrastu čempionāts zolītē, 3. posms, 
20. martā plkst. 11.00 kafejnīcā “Zem apgāztā 
mēness”. Pieteikšanās uz vietas. Dalības mak-
sas nav. 

Saulkrastu čempionāts basketbolā 20. 
martā Saulkrastu sporta centrā

15.30 Izaicinājums–Cepums
16.45 SEEDOT–SMRT
18.00 Baltezers–Saimnieks
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 

3. posms, 20. martā plkst. 19.00 domes 1. stāva 
zālē.

Saulkrastu čempionāts galda tenisā, 
2. posms, 21. martā plkst. 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā. Pieteikšanās uz vietas. Dalības 
maksas nav.

 ■ 20. martā plkst. 20.00 pensionāru pado-
mes organizētā balle “Ak, pavasar, ak, pavasar!” 
Muzicēs Ainārs Ašaks. Vietas pie galdiņiem va-
rat rezervēt pa tālruni 67954179 vai 26437766 
(Maruta Muste). Biļetes iespējams iegādāties 
k/n “Zvejniekciems” pie dežuranta (darba die-
nās 10.00–20.00 un sestdienās 10.00–18.00 ). 
Ieejas maksa Ls 2.

 ■ 22. martā plkst. 17.00 Saulkrastu domes 
lielajā zālē Limbažu mūzikas skolas audzēkņu 
un VJMMS audzēkņu sadraudzības koncerts. 
Ieeja koncertā brīva.

 ■ 28.martā plkst. 13.00 PA “Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs” deju grupas “Despera-
do” 10 gadu jubilejas koncerts Saulkrastu spor-
ta centrā. Ieeja bez maksas.

 ■ 31. martā plkst. 19.00 Biedrība “Saulkras-
tos.lv” ielūdz uz Valsts Akadēmiskā kora “Lat-
vija” Lieldienu koncertu Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. Koris 
ir daudzu nozīmīgu balvu laureāts un radoši 
sadarbojas ar pasaules vadošajiem simfo-
niskajiem orķestriem un izciliem diriģentiem. 
Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais di-
riģents – Māris Sirmais. Ieeja par ziedojumiem 
Dievnamam.

 ■ 3. aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā “Zvej-
niekciems” dziedošā Riču ģimene. Sekojiet in-
formācijai par biļešu iepriekšpārdošanu!

“Ar gaišām domām un prieku mēs ejam 
pretim pavasarim, to mēs varam atrast caur 
dziesmu, caur tautas dziesmu...”

 ■ 10. aprīlī plkst. 19.00 Saulkrastu domes 
zālē jauktais koris “Anima” aicina Jūs baudīt 
latviešu tautas mūziku koncertā 

“Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedā-
dams”. (Diriģenti - Laura Leontjeva un Mārcis 
Imants)

 ■ 11. aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā “Zvej-
niekciems” čellistu trio “Melo M” koncerts. Bi-
ļetes cena Ls 3, 4 un 5. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā k/n “Zvejniekciems” pie dežuranta (darba 
dienās 10.00–20.00; sestdienās 10.00–18.00) un 
Saulkrastu sporta hallē pie administratora (kat-
ru dienu 10.00–20.00).

Saulkrastu bibliotēka mīļi aicina ikvienu in-
teresentu piektdien, 9. aprīlī, doties uz Liepājas 
teātra viesizrādi “Vēl tuvāk” Valmieras teātrī. 
Biļetes cena Ls 5 + transports. Informācija pa 
tālruni 67951502 vai 29625609.

 ■ 26. martā plkst. 18.00 Saulkrastu biblio-
tēkā notiks aktīva lekcija “Kā piepildīt sapņus.” 
Pasākumu vada Sarmīte Frišfelde.

 ■ 13. martā plkst. 14.00 Latviešu leģionāru 
atcerei veltīts piemiņas brīdis Saulkrastu ka-
pos, plkst. 14.30 sarīkojums Saulkrastu domes 
zālē. 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai: 25. martā plkst. 16.30 atceres brīdis pie 
svētakmens Saulkrastu ev. lut. baznīcas dārzā; 
17.00 Saulkrastu domes lielajā zālē sarīkojums 
“Manas dzimtas stūrakmens stāsta”. Sarīko-
jumu kuplinās Zvejniekciema vsk. 5.–9. klašu 
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Saulītei ir tāda vara
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt.

Februārī reģistrētie dzimušie
Paulis Kalniņš

Dmitrijs Zosins
Amēlija Zvirbule

Izdevējs: Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 28634639

e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv
www.saulkrasti.lv 

●
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011

...
Tirāža: 2500 eksemplāru

Ņemot vērā to, ka no iedzīvotājiem esam saņēmuši informāciju par 
informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” neregulāro piegādi, 
turpmāk “Saulkrastu Domes Ziņas” būs pieejamas arī Saulkrastu un 
Zvejniekciema bibliotēkās, kā arī Saulkrastu poliklīnikā pie reģistratūras 
un novada domē. Tālrunis informācijai – 28634639.

Saulkrastu novada dome sirsnīgi 
apsveic jubilejā

Jāzepu Gurecki,
Māru Lazdu,

Stepanu Morozu,
Uģi Straupi,

Aiju Vinogradovu,
Dmitry Kapustyanskiy,

Leontīnu Pētersoni,
Valdu Šadursku,

Jāni Zeļču,
Alfrēdu Cīruli,

Valdi Resni,
Emīlu Štālu,

Rasmu Švalbi,
Jāni Upīti,

Izoldi Vilderi,
Zemturi Asari,

Jevdokiju Fiļipovu,
Ernu Zālīti,

Lidiju Sarju,
Staņislavu Keišu.

Aicinām iedzīvotājus uz sabiedriskās padomes tikšanos

Saulkrastu iedzīvotāju sabiedriskās padomes tikšanās notiks Saulkrastu novada 
domes telpās pirmdien, 22. martā, plkst. 18.30.

Uzņēmēju konsultatīvā padome notiks pirmdien, 29. martā, plkst. 17.00.

Saulkrastu poliklīnikā iespējams saņemt valsts apmaksātas
• oftalmologa,
• otolaringologa,
• ķirurga,
• kardiologa,
• neirologa,
• traumatologa,
• dermatologa,
• endokrinologa konsultācijas.
Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju, maksājot tikai pacienta iemak-

su – Ls 3, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums.
Apmeklējot acu ārstu (oftalmologu), nosūtījums nav vajadzīgs.
Sīkāka informācija poliklīnikas reģistratūrā, tālr. 67952700.

Saulkrastu dome
izsaka līdzjūtību

aizsaulē aizgājušo
tuviniekiem

***
Vladimirs Kots

9. 08. 1942.–3. 02. 2010.

Ināra Tenisone
17. 01. 1940.–7. 02. 2010.

Valija Pudāne
18. 10. 1927.–5. 02. 2010.

Marija Žubule
18. 03. 1918.–6. 02. 2010.

Anna Alīna Dzene
2. 12. 1919.–6. 02. 2010.

Ārija Rozenberga
14. 09. 1927.–12. 02. 2010.

Jānis Bērziņš
20. 04. 1934.–17. 02. 2010.

Jānis Vēžnieks
31. 05. 1956.–19. 02. 2010.

Genovefa Kalderauska
4. 07. 1930.–24. 02. 2010.

Zofija Steļmaka
22. 03. 1925.–23. 02. 2010.

DOMES ZIŅAS

Cienījamie iedzīvotāji! Informācija

Izdevuma noformējumā izmantoti Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi
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