
Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs (TIC) ir 
viens no pirmajiem tūrisma 
informācijas centriem 
Latvijā, kas ieguvis “Q Latvia” 
kvalitātes zīmi. 

Iegūtā kvalitātes zīme ir aplie-
cinājums TIC sniegto pakalpoju-
mu kvalitātei un daudzveidībai. 
Kvalitātes zīme tika saņemta 
starptautiskās tūrisma izstādes 
“Balttur 2012” atklāšanas die-
nā, un kopumā no četrpadsmit 
iesniegtajiem interesentiem šo 
zīmi ieguva deviņi tūrisma pakal-
pojumu nodrošinātāji. 

TIC vadītāja Gita Memmēna 
uzsver, ka ir gandarījuma un labi 
paveikta darba izjūta. Kvalitā-
tes sistēma “Q Latvia” Latvijā ir 
jaunums, kas izveidota ar mēr-
ķi celt viesmīlības kultūru un 
tūrisma pakalpojumu kvalitāti,  
kas savukārt nozīmē tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēju konkurētspē-
jas un reputācijas pieaugumu. Feb-
ruāra sākumā Latvijas tūrisma pa-
kalpojumu kvalitātes sistēmas “Q 
Latvia” komisija izskatīja Saulkras-
tu TIC atbilstību Kvalitātes zīmes 
saņemšanai un nolēma piešķirt 
kvalitātes zīmi uz 5 gadiem. Ir gan-
darījums, ka TIC darbu izvērtēja 
tūrisma nozares profesionāļi.

Iegūtā kvalitātes zīme prasa 
lielu atbildību – nepārtrauktu pa-
kalpojumu kvalitātes attīstību. 

Pieteikšanās zīmei “Q Latvia” 
tika izsludināta rudenī. Dalībnie-
ki, kuri bija pieteikušies, saņēma 
īpašu rokasgrāmatu, tāpat bija 
jāpiedalās e-mācībās, jāveic sava 
darba pašnovērtējums un jāizstrā-
dā rīcības plāns darba uzlabošanai, 
kā arī jāizpilda citas aktivitātes. 

Īpaša novērtējuma sadaļa bija tā, 
kuru bija aizpildījis “slepenais 
viesis”. Pie katra kvalitātes zīmes 
pretendenta bija devies parastam 
klientam maksimāli pietuvināts 
speciālists, kas izmantoja tūrisma 
uzņēmuma sniegtos pakalpoju-
mus, rūpīgi tos novērtējot pēc 
dažādiem kritērijiem, piemēram, 
cik atsaucīgi ir darbinieki atbildēs 
uz e-pasta vēstulēm, vai ienāku-
šais klients tiek uzrunāts, kā tiek 
sniegta informācija utt.

Kvalitātes sistēma “Q Latvia” ir 

veidota pēc Šveices kvalitātes sis-
tēmas parauga, lai celtu viesmīlī-
bas kultūru un tūrisma pakalpo-
jumu kvalitāti, līdz ar to uzlabojot 
tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
reputāciju un konkurētspēju. 
Šāda prakse jau daudzus gadus ir 
populāra arī vairākās citās Eiro-
pas valstīs. “Q Latvia” šogad tika 
pasniegta pirmo reizi.

Jaunumi tūristiem,  
kuri apmeklē Saulkrastus
Aktīvā tūrisma interesentiem 

Saulkrastu TIC piedāvā tūris-
ma maršruta karti “Pāri četrām 
upēm”. Kartē iezīmēti gājēju, 
velobraucēju maršruti un slē-
pošanas trase ziemas periodam, 
atrodama informācija par velosi-
pēdu nomām, zirgu izjādēm, kā 
arī radošās apvienības “Seaside- 
feeling” piedāvājumu un cita 
noderīga informācija atpūtai 
Saulkrastos. Maršruta karti ie-
spējams lejupielādēt pašvaldības 
vietnē, sadaļā “Tūrisms”. Tāpat 
tūrisma sadaļā lejupielādei pie-

ejami 2012. gada Saulkrastu nova-
da pasākumu kalendāri latviešu, 
krievu un angļu valodā.

Sadarbojoties Saulkrastu TIC 
un Limbažu TIC, ir izveidots 
maršruts Bīriņi–Limbaži–Tūja–
Saulkrasti, kas aicina apceļot savu 
dzimto zemi. Arī šī maršruta kar-
te ir pieejama lejupielādei, un to 
var saņemt tūrisma informācijas 
centros: Saulkrastu TIC, Ainažu 
iela 13b, Saulkrasti, tālr. 67952641, 
un Limbažu TIC, Torņa iela 3, 
Limbaži, tālr. 64070608.

Mūsdienās skolēni aug 
krāsainā, ātri mainīgā, 
informatīvi plašā pasaulē. 
Tehnoloģijas attīstās strauji, un 
tās ienāk arī mācību procesā. 

Latvijas izglītības iestādēs pēdējo 
gadu laikā arvien populārākas kļūst 
interaktīvās tāfeles  – lielisks vi-
zuālās komunikācijas instruments 
jebkurā mācību vidē. Tā līdzinās 
milzīgam “planšetdatoram” vai 
iPad, kas jau sen vairs nav svešvārdi 
skolēnu ikdienas sarunās. 

Arī “Rūķītis” ir spēris drosmīgu 
soli mācību vides modernizēša-
nas virzienā. 13. februārī pedagogu 
kolektīvs iepazinās ar savu jauno 
SMART Board interaktīvo tāfeli, 

kurai nu jākļūst par labu palīgu, kas 
padarīs interesantāku, vienkāršāku 
un bērniem saprotamāku mācību 
saturu, aizraujošāku zinību apgu-
ves procesu. Tāpat kā visas mūsdie-
nu tehnoloģijas, kuras iespējams 
izmantot izglītības vajadzībām, ir 
veidotas ar vienu domu – atvieglot 
mācības gan skolotājam, gan sko-
lēnam, tā arī interaktīvās tāfeles 
iesaistīšana mācībās ļauj skolēniem 
vairāk izprast pasniedzamo vielu, 
jo skolotāja stāstītais var tikt pa-
pildināts ar neskaitāmiem piemē-
riem. 

Šajā mācību gadā sākam rea-
lizēt jaunu pirmsskolas izglītības 
programmu, kas paredz lasīt un 
rakstīt mācīšanu 5 un 6 gadus 

vecu bērnu grupās. Jaunā “inter-
aktīvā klase” šo procesu padarīs 
patīkamāku un interesantāku ne 
tikai mūsu topošajiem skolēniem, 
bet arī pedagogus rosinās apgūt 
jaunas iemaņas, kas nepiecieša-
mas, lai darbotos ar jauno mācību 
līdzekli. Telpā plānojam nomai-
nīt arī mēbeles, lai ērti būtu arī 
mazākajiem rūķīšiem laikā, kad 
tāfele viņiem kalpos kā liels ek-
rāns mīļākajai multfilmai. 

Vecajiem krēsliem radošā pro-
cesā gribam dot jaunu dzīvi. Vēla-
mies, lai bērnudārza vide bērniem 
ir gan izglītojoša, gan attīstoša, lai 
te ir labi kā rotaļāties, tā mācīties.

Ingūna Mestere

Jaunās tehnoloģijas bērnudārzā “Rūķītis”

Tāfele dod iespēju pasīvu mācību procesu pārvērst par interaktīvu 
skolotāja un skolēna sadarbību. Foto no Domes arhīva

“Q Latvia” kvalitātes zīme 
tūrisma informācijas centram

Saulkrastu TIC vadītāja Gita Memmēna Starptautiskā tūrisma izstādē “Balltour 2012”, kvalitātes sertifikātu saņemot. Foto no Domes arhīva
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15. martā Saulkrastu novada 
Dome sadarbībā ar SIA 
“Ķemers Business and Law 
Company” rīko konferenci 
un diskusiju “Saulkrasti kā 
Vidzemes piekrastes attīstības 
un pakalpojumu centrs”, 
kurā tiks apspriesta novada 
attīstības plānošana. 

Konferences mērķis ir diskusi-
jas veidā meklēt Saulkrastu vie-
tu, lomu un iespējas Vidzemes 
jūrmalas piekrastes, Vidzemes, 
Latvijas un Baltijas reģiona mē-
rogā, atrast unikālo un atšķirīgo, 
kā arī izstrādāt ietvaru kvalitatī-
vai Saulkrastu novada attīstības 
programmai 2014.–2020. gadam, 
dodot neatsveramu impulsu 
Saulkrastu un visas piekrastes at-
tīstībai.

Savos redzējumos un priekš-
likumos par Saulkrastu novada 
iespējām dalīsies pārstāvji no 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas, Ekonomi-
kas ministrijas, Latvijas Pašval-
dību savienības, Rīgas plānoša-
nas reģiona, kaimiņu novadu 
vadītāji, tūrisma jomas pārstāvji, 
Skultes ostas un pašvaldības SIA 
“Saulkrastu slimnīca” vadītāji, ne-
valstiskās organizācijas, deputāti. 
Konferencē piedalīsies un ar savu 
pieredzi kūrorta attīstības jomā 
iepazīstinās Lietuvas pašvaldības 
Neringas speciālisti.

Konferencē plānots diskutēt 
par šādām galvenajām tēmām:
• Saulkrastu novada loma reģio-
nālā kontekstā (Vidzemē, Latvijā,  
Baltijas jūras reģionā); 
• Saulkrastu “ietekmes” areāls – 
kaimiņu novada iedzīvotāji, kuri 
faktiski izmanto vai būtu gatavi 
izmantot pašvaldībā pieejamo 
“pakalpojumu grozu”, transporta  
infrastruktūras specifika; 

• Uzņēmējdarbības nozares, ie-
vērojot novadam raksturīgo spe-
cifiku;
• Viesmīlības pakalpojumi un tū-
risms kā viena no novada vado-
šajām uzņēmējdarbības formām, 
esošā un iztrūkstošā infrastruk-
tūra, nesezonas piedāvājumi;
• Skaidra un atpazīstama 
Saulkrastu tēla definēšana vietē-
jiem iedzīvotājiem, Latvijas un 
ārvalstu tūristiem: Saulkrastu 
zīmola iespējamās variācijas un 
asociācijas.

Diskusijas vadīs biznesa kon-
sultants Aigars Plotkāns.

Konference tiek organizēta  
Saulkrastu novada Attīstības 
programmas izstrādes ietva-
ros, ko finansē Eiropas Soci-
ālā fonda darbības program-
mas “Cilvēkresursi un no-
darbinātība” papildinājuma 
1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas  
reģionu un vietējo pašval-
dības attīstības plānoša-
nas kapacitātes paaugstinā-
šana” projektā “Saulkrastu  
novada attīstības plānošanas ka-
pacitātes paaugstināšana”.

Normunds Līcis,  
Saulkrastu novada Domes  

priekšsēdētāja vietnieks, 
Attīstības programmas izstrādes 

darba grupas vadītājs
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Paziņojums  
par detālplānojuma  
Rīgas ielā 41A,  
Saulkrastos,  
apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu pieņemšanu

Saskaņā ar Saulkrastu pilsē-
tas Domes 29.02.2012. lēmumu 
Nr.  2§41 apstiprināts detālplā-
nojums zemes gabalam Rīgas 
ielā  41A, Saulkrastos, kadastra 
nr. 8013 003 0578, un apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr. 6 “Detāl-
plānojums zemes gabalam Rīgas 
ielā 41A, Saulkrastos”.

Ar detālplānojuma pilnu 
dokumentāciju var iepazīties 
Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Domes darba laikā. 

Paziņojums par 
detālplānojuma “Priežkalni” 
grozījumu izstrādes sākšanu 

Pamatojoties uz Saulkrastu no-
vada Domes 2012.  gada 29.  feb-
ruāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.  25 §  42), ir sākta detālplā-

nojuma “Priežkalni” grozījumu 
izstrāde. Saskaņā ar Saulkrastu 
pašvaldības teritorijas plānojumu 
zemes gabala atļautā izmantoša-
na noteikta retināta savrupmāju 
apbūves teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz-
strādei var iesniegt Saulkras-
tu novada Domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās Domes 
darba laikā līdz 2012. gada 30. ap-
rīlim. Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja  – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 
67142519).

Paziņojums par 
detālplānojuma 
Ainažu ielā 13B,   
Saulkrastos, pirmās  
redakcijas nodošanu  
sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu novada Dome 
29.02.2012. pieņēma lēmumu 
“Par detālplānojuma zemes gaba-
lam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos” 
pirmās redakcijas nodošanu sa-
biedriskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai” (sēdes proto-
kols Nr. 2 § 40).

Sabiedriskās apspriešanas ter- 
miņš noteikts no 12.  marta līdz 
10. aprīlim. Sabiedriskās apsprie-
šanas laikā detālplānojuma pirmā 
redakcija būs izstādīta Saulkrastu 
novada Domes 1.  stāva vestibilā 
Raiņa ielā 8. 

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var iesniegt 
Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās Domes 
darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 29.  martā plkst. 
17.00 Saulkrastu Domes zālē Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā.

Paziņojums  
par būvniecības  
ieceres nodošanu 
publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres nosau-
kums un adrese: Mobilo sakaru 
bāzes stacija “Muižuļi”, Saulkras-
tu pagastā, Saulkrastu novadā, 
LV-2160.

Būves ierosinātājs: SIA “Tele 
Tower”, reģ. nr. 40103257495, 
Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-
1005, tālrunis 29167639, e-pasta 
adrese gatis@tkprojekti.lv.

Būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas laiks: 12.03.2012.–
10.04.2012. (datums, līdz kuram 
Saulkrastu novada Domē apska-
tāmi informatīvie materiāli un 
iesniedzami viedokļi par būvnie-
cības ieceri).

Būvniecības ieceres prezen-
tācijas pasākums: 2012.  gada 22. 
martā plkst. 17.00 Saulkrastu no-
vada Domē.

Lēmumu par būvniecības ie-
ceres publiskās apspriešanas 
rezultātiem paredzēts pieņemt 
Saulkrastu novada Domes 25. ap-
rīļa sēdē.

Tālrunis: 67142519, e-pasta ad-
rese: buvvalde@saulkrasti.lv

Paziņojums  
par Saulkrastu novada  
teritorijas plānojuma  
pirmās redakcijas un 
stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējuma (SIVN) 
vides  pārskata nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu novada Dome 
2012.  gada 29.  februārī pieņēma 
lēmumu “Par Saulkrastu nova-
da teritorijas plānojuma pirmās 
redakcijas nodošanu sabiedris-
kajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (sēdes protokols  
Nr. 2 § 4).

Sabiedriskās apspriešanas ter-
miņš noteikts no 26.  marta līdz 
9.  maijam. Sabiedriskās apsprie-
šanas laikā teritorijas plānojuma 
pirmā redakcija un SIVN vides 
pārskata materiāli būs izstādīti 
Saulkrastu novada Domes 1. stāva 
vestibilā Raiņa ielā 8. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus var iesniegt Saul-
krastu novada Domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās Domes 
darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 28.  aprīlī plkst. 
10.00 Saulkrastu Domes zālē Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā.

Sakarā ar izmaiņām likumdoša-
nā (stājušies spēkā MK 2011. gada 
8.  februāra noteikumi Nr. 117 
“Grozījumi Ministru kabineta 
2006.  gada 18.  aprīļa noteikumos 
Nr.  305 “Kadastrālās vērtēšanas 
noteikumi”” un MK 2011.  gada 
14.  jūnija noteikumi Nr. 443 “No-
teikumi par kadastrālo vērtību 
bāzi 2012. gadam”) mainījusies ne-
kustamā īpašuma objektu (zeme, 
ēka vai telpu grupa) kadastrālā vēr-
tība, kas tieši ietekmē nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) lielumu. 
Ievērojamāks vērtības pieaugums 
ir noteikts ēkām. Iedzīvotājiem, 
kuru īpašumā esošo ēku platības 
nodokļu maksāšanas paziņoju-
mā 2012.  gadā salīdzinājumā ar 
2011.  gadu ir izmainītas, iesakām 

pārliecināties par Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informatīvajā 
sistēmā reģistrēto datu aktualitāti. 
Informāciju par to, kādas būves, 
tostarp palīgēkas, kā arī to platības, 
ir reģistrētas jūsu īpašuma sastāvā, 
var saņemt bez maksas portālos 
www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv, 
www.kadastrs.lv, kā arī Valsts ze-
mes dienesta (VZD) Klientu ap-
kalpošanas centros. Ar 2012. gadu 
pašvaldībām ir tiesības ar NĪN 
aplikt arī palīgēkas (šķūņi, garāžas, 
siltumnīcas u.  tml.), kas reģistrē-
tas VZD uzturētajā nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informa-
tīvā sistēmā. Dome 25.  janvārī ir 
apstiprinājusi saistošos noteiku-
mus Nr.  2 “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli 2012. gadā Saulkrastu  

novada pašvaldībā”, nolemjot šo-
gad minēto normu nepiemērot, 
tā dodot iespēju nodokļu maksā-
tājiem apzināt un sakārtot savus 
īpašumus, lai nodokli nevajadzētu 
maksāt par palīgēkām, kas savulaik 
reģistrētas, taču dažādu iemeslu 
dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar 
to ēku īpašniekiem ir laiks infor-
mēt VZD par izmaiņām īpašuma 
sastāvā un aktualizēt datus atbil-
stoši faktiskajai situācijai dabā, 
lai turpmākajos gados netiktu 
aprēķināts nodoklis par dabā ne-
esošajām būvēm. Līdz 2012.  gada 
1.  oktobrim VZD dabā neesošas 
palīgēkas no kadastra datu bāzes  
dzēsīs bez maksas.

Saulkrastu novada Dome

Notiks konference 
novada attīstībai

Aicina pārbaudīt nekustamā 
īpašuma datu aktualitāti

Paziņojums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam  
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Saulkrastu novada Dome informē, ka, pamatojoties uz 2012. gada 29. februāra sēdes lēmumu 
“Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 2, 4. §), tiek sākta Saulkras-
tu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 26. marta līdz 9. maijam.

Ar plānošanas dokumentu – Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 1. 
redakciju – var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Saulkrastu novada Domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Domes darba laikā, kā arī Saulkrastu novada vietnē www.saulkrasti.lv un SIA “Met-
rum” vietnē www.metrum.lv.

Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam 1. redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks 28. aprīlī plkst. 10.00 Saulkrastu novada Domes 
zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 9. maijam, fiziskām perso-
nām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas nr., 
reģistrācijas un darbības vietas adreses, Saulkrastu novada Domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  
LV-2160, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@saulkrasti.lv.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “Metrum”, Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050, tālrunis 
67032329, www.metrum.lv.

Vienlaikus ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu sabiedriskai apsprie-
šanai tiek nodota arī tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts (pa-
ziņojums par sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas”, vietnēs 
www.vpvb.gov.lv, www.saulkrasti.lv un Vides pārskata projekta izstrādātāja SIA “Vides eksperti” 
vietnē www.videseksperti.lv).

Konferenece notiks  
15. martā  no 9.30 līdz 

16.00 Saulkrastu novada  
Domes zālē Raiņa ielā 8, 

Saulkrastos. 



     3Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada marts

Pēc ilgāka pārtraukuma  —  
2012. gada 29. februāra 
Saulkrastu novada Domes 
sēdē — izcēlās asas diskusijas 
starp Domes deputātiem. 
Strīdus ābols — 
SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” 
vājais darbs.

Īss atskats. 2012. gada 10.  feb-
ruārī SIA “Saulkrastu komunāl-
serviss” valdes loceklis G.  Ozo-
liņš Saulkrastu novada Domē 
iesniedza iesniegumu “Par uzņē-
muma finansiālo stāvokli”. Tajā 
G. Ozoliņš sūdzējies par visu ko, 
sākot ar elektrības un kurināmā 
cenu palielināšanos, beidzot ar 
iedzīvotāju parādiem par komu-
nālajiem pakalpojumiem. Vis-
beidzot, komunālservisa vadītājs 
savu iesniegumu nobeidza ar 
šādu tekstu: “Izvērtējot esošo si-
tuāciju un augstāk minēto, prog-
nozējam, ka 2012.  gada beigās 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
iespējama maksātnespēja. Kā ie-
spējamie risinājumi ir siltuma 
apgādes un ūdenssaimniecības 
tarifu pārskatīšana, dotācijas 
piešķiršana un ūdenssaimniecī-
bas projekta neattiecināmo iz-
maksu atbalstīšana no Saulkras-
tu novada Domes.”

Iespējams, ārējie apstākļi pa-
tiešām bijuši sarežģīti. Tomēr, 
vai vadītājs izdarīja visu, lai uz-
ņēmums būtu veiksmīgs, bet 
klienti apmierināti?

Komunālserviss atkal pra-
sa Domei naudu. Laikam ir 
aizmirsts, ka pēdējos gados 
Saulkrastu novada Dome ko-
munālservisam ne tikai pie-
šķīrusi finansējumu nepilnu 
Ls  60  000 apmērā, bet ir arī 
lielākais klients, kas ik gadu 
nodrošina pasūtījumus aptu-
veni Ls  100  000 apmērā (to var 
nosaukt par slēptu uzņēmuma 
dotēšanu). Nosauciet to, kā gri-

biet,  – par pamatkapitāla palie-
lināšanu vai dotāciju. Patiesībā 
tā ir reāla nauda, kura iet secen 
novada attīstībai. Un tas viss, 
neraugoties uz absolūto mono-
polstāvokli Saulkrastu novadā 
komunālo un apkures pakalpo-
jumu sniegšanas jomā.

29. februāra Domes sēdes laikā 
G.  Ozoliņš paziņoja, ka ir “ne-
daudz kļūdījies aprēķinos”, mak-
sātnespēja uzņēmumam vairs 
nedraudot un vispār “komunāl-
serviss strādā ļoti labi”, un pie 
sliktās situācijas vainojami tikai 
ārējie apstākļi.

Paga paga! Nerunāsim šoreiz 
par viena, līdz maksātnespējai 
novesta pašvaldības uzņēmuma 
vadītāja bezkaunīgo attieksmi, 
kas vairāk līdzinās padomju lai-
kiem, kad par kvalitāti un pašu 
ieņēmumiem nebija jāuztraucas. 

Vēlos izteikt izbrīnu par savu 
kolēģu klusēšanu (paldies A.  Si-
lavniekam un M.  Vītolam, kuri, 
izprotot situācijas nopietnību, 
ierosināja uzņēmumā veikt au-
ditu).

SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” visus pēdējos gadus ir bijusi 
vissliktāk novērtētā un visvairāk 
kritizētā Saulkrastu pašvaldības 
(pastarpināti) iestāde. Saulkras-
tieši atklāti un oficiāli ir sūdzē-
jušies ne tikai par vienām no lie-
lākajām cenām Latvijā un nekva-
litatīvajiem pakalpojumiem, bet 
arī par komunālservisa darbinie-
ku bezkaunīgo un neieinteresēto 
attieksmi. Netiek atzītas kļūdas, 
par avārijām pat visaukstākajā 
laikā iedzīvotāji ne tikai netiek 
informēti, bet viņiem pat netiek 
sniegtas atbildes uz viņu jau-
tājumiem. Visbiežāk problēmu 
iemesls tiek minēti vai nu paši 
klienti, vai vecās sistēmas.

Deputātiem sūdzības ir zinā-
mas. Tad kādēļ par SIA “Saulkras-
tu komunālserviss” vājo darbu 
deputāti klusē?

Es pēdējā Domes sēdē ie-
sniedzu iesniegumu ar lūgu-
mu “izveidot revīzijas komisi-
ju, kas veiktu pārbaudi par SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” 
darbību”. Pēc asas viedokļu sa-
dursmes, kurā, atzīšos, mani 
kolēģi smējās par manu ierosi-
nājumu, to nosaucot par nevaja-
dzīgu un muļķīgu, tomēr izdevās 
panākt kompromisu  – revīzijas 
komisija būs.

Esmu pārliecināts, ka SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” vā-
jais darbs ir saistīts ar vājo vadī-
tāja darbu. Ja pierādīsies pretē-
jais – es jūs informēšu!

Taču, lai revīzijas komisija 
strādātu produktīvāk, ir nepie-
ciešams iedzīvotāju atbalsts. 

Es ļoti lūdzu jūs, palīdziet! Lū-
dzu, vistuvākajā laikā man per-
sonīgi uz e-pasta adresi arturs.
ancans@gmail.com nosūtiet jūsu 
pārdomas un pieredzi sadarbībā 
ar SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” vai tā darbiniekiem. 

Pietiek klusēt un gaidīt, ka ko-
munālservisa problēmas, kas ir 
arī visu mūsu problēmas, atrisi-
nāsies pašas no sevis.

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu Domes deputāts

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam 
līdzcilvēkam — ziedot naudu 
labdarības akcijā, uzklausīt 
drauga bēdu stāstu un ļaut 
izraudāties uz sava pleca, 
atdāvināt lietas, kuras pašam 
vairs nav vajadzīgas, bet 
kādam lieti noderēs. Bet varbūt 
tu esi gatavs atvērt savas mājas 
durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku rūpēm un mīlestības? 

Varbūt arī tavas ģimenes roku 
vadīts kāds mazulis var mācīties 
staigāt, runāt, rūpēties par sevi 
un apjaust, ka kādam šinī pasaulē 
ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko 
bērns pavada ģimenē, nevis bēr-
nunamā, viņš mācās ģimenes dzīvi 
un savstarpējās attiecības, iepazīs-
tas ar sadzīvi un ikdienas pienāku-
miem, apjauš, ka mamma un tētis 
mīl un rūpējas par bērniem.

Šobrīd Latvijā audžuģimenēs 
ievietoti 1003 bērni. Taču audžuģi-
meņu skaits joprojām ir nepietie-
kams. Audžuģimene ir ģimene, kas 
apguvusi īpašu apmācības kursu 
un saņēmusi audžuģimenes statu-
su. Šī ģimene var uzņemt audzinā-
šanā uz noteiktu laiku bērnus no 
ģimenēm, kas nonākušas krīzes si-
tuācijā, vai arī bērnus, kuri zaudē-
juši savus vecākus vai kuru vecāki 
dažādu iemeslu dēļ nevar par vi-
ņiem rūpēties. Audžuģimene dod 
iespēju šādam bērnam nenokļūt 
ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet 
gan izaugt ģimeniskos apstākļos. 
Audžuģimenei ir tiesības izvē-
lēties, kāda vecuma bērnus viņa 
būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni, 
jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, 
uzrādot personu apliecinošus do-
kumentus, jāiesniedz iesniegums 
noteiktā formā par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu, kā arī ģime-
nes ārsta un psihiatra-narkologa 
izziņas par veselības stāvokli.

Bāriņtiesa mēneša laikā izskata 
dokumentus, izpēta audžuģime-
nes statusa pretendentu dzīves 
apstākļus, kā arī viņu motivāciju 

un spējas audzināt bērnu. Bāriņ-
tiesa sniedz atzinumu par audžuģi-
menes statusa pretendentu piemē-
rotību audžuģimenes pienākumu 
veikšanai. Audžuģimenes statusa 
pretendenti bez maksas noklau-
sās mācību kursu, kurā kvalificēti 
speciālisti – mediķi, juristi, psiho- 
logi, sociālie darbinieki – vada lek-
cijas par bērnu aprūpes un attīstī-
bas jautājumiem, saskarsmi ģime-
nē, tiesisko regulējumu un citām 
aktuālām tēmām, kas noderīgas 
ne vien audžuģimenei, bet ikvie-
nai ģimenei. Kursu noslēgumā to 
dalībnieki kārto eksāmenu un sa-
ņem apliecību. Bāriņtiesa pēc mā-
cību kursa beigām veic pārrunas 
ar pretendentiem un pieņem lē-
mumu par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
audžuģimenes statusu.

Ja ģimenē tiek ievietots bērns, 
tiek noslēgts līgums starp ģimeni 
un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, kāda 
vecuma bērnus labprāt uzņemtu 
un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievie-
tots bērns, audžuģimene saņem:

• atlīdzību 80 lati mēnesī neat-
karīgi no audzināšanā nodoto bēr-
nu skaita; 

• pabalstu bērna uzturam (kura 
apmēru nosaka katra pašvaldība) 
un pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei pašvaldības no-
teiktā apmērā (par katru bērnu); 

• pašvaldības sociālā darbinieka 
atbalstu un palīdzību problēmu 
risināšanā. 

Sīkāku informāciju par apmā-
cībām un audžuģimenes statusa 
iegūšanu varat saņemt, zvanot 
Saulkrastu novada bāriņtiesai 
67142509 vai personīgi vēršoties 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik 
vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm vai tevi vienkār-
ši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā 
mūsu bērniem!

Baiba Meldere,  
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Nekavējoties jāveic 
revīzija SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”

Kļūsti par 
audžuģimeni

Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka ir stājušies 
spēkā grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, kas paredz 
izmaiņas sociālo pabalstu 
saņemšanas nosacījumos.

Minētā likuma 12. panta cetur-
tā un piektā daļa nosaka, ka paš-
valdības Sociālajam dienestam ir 
tiesības tos darbspējīgos klientus, 
kuri saņem sociālo palīdzību vis-
maz trīs mēnešus pēc kārtas, iz-
ņemot šā likuma 37. panta pirmās 
daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās 
personas, iesaistīt darba un sociālo 
prasmju saglabāšanas, atjaunoša-
nas un apgūšanas pasākumos (līdz 
12 stundām nedēļā, sadalot tās pa 

vairākām nedēļas dienām), kas 
rada labumu sabiedrībai. Pašvaldī-
bas sociālais dienests slēdz līgumu 
ar darbspējīgo klientu, līgumā pa-
redzot pasākumu vietu, laiku, lai-
ku, abu pušu tiesības, pienākumus 
un atbildību;

Saulkrastu sociālais dienests 
uzsācis līgumu slēgšanu ar GMI 
pabalsta saņēmējiem, nosakot 
atbilstoši GMI pabalsta apjomam 
noteiktu nostrādājamo stundu 
skaitu.

Likuma 37. pants tiek izteikts 
šādā redakcijā:

(1) Personai darbspējas vecumā, 
kura vēlas saņemt sociālās palī-
dzības pabalstu, izņemot vienrei-
zēju pabalstu ārkārtas situācijā, 
un nestrādā (nav uzskatāma par 

darba ņēmēju vai pašnodarbinā-
to saskaņā ar likumu “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”), jāre-
ģistrējas Nodarbinātības valsts 
aģentūrā, izņemot gadījumu, ja 
persona ir:

1) invaliditātes pensijas, vecu-
ma pensijas vai sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmēja;

2) sieviete grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikā, 
viens no bērna vecākiem vai cita 
persona bērna kopšanas periodā;

3) viens no bērna invalīda vecā-
kiem, ja bērns nesaņem piemēro-
tus aprūpes pakalpojumus;

4) Persona vecumā no 15 ga-
diem, kura iegūst izglītību klātienē 
vispārējās vidējās via profesionālās 
vidējās izglītības iestādē vai ir pil-

na laika studējošais augstskolā.
(2) Sociālā palīdzības pabalstu 

klientam samazina par personai 
piešķirto daļu, vienlaikus ievēro-
jot katra bērna tiesības un intere-
ses, vai nepiešķir atsevišķi dzīvo-
jošai personai, ja tā:

1) atteikusies no līdzdarbības 
vai noteiktā laikā nav iesaistīju-
sies pasākumos savas problēmas 
risināšanai;

2) sniegusi nepatiesas ziņas vai 
atteikusies sniegt ziņas par ienā-
kumiem, īpašumiem un citiem 
apstākļiem;

3) atrodas prombūtnē ilgāk par 
kalendāro mēnesi un saņem soci-
ālo vai ārstniecības pakalpojumu;

4) ja mainās ģimenes sastāvs vai 
materiālā, vai sociālā situācija;

5) ja Sociālais dienests konstatē, 
ka klients spēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības.

Papildināts likuma 39. pants, 
kas nosaka, ka pašvaldības so-
ciālais dienests pieņem lēmumu 
par nepamatoti izmaksāto soci-
ālās palīdzības pabalstu atgūša-
nu, ja tas konstatē, ka attiecīgais 
pabalsts ir nepamatoti izmak-
sāts klienta vainas dēļ, klientam 
sniedzot nepatiesu vai nepilnīgi 
informāciju vai nepaziņojot par 
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt 
tiesības uz šo pabalstu vai tā ap-
mēru.

Likuma grozījumi stājušies 
spēkā 2011. gada 30. decembrī.

Saulkrastu sociālais dienests

Izmaiņas sociālo pakalpojmu un sociālās palīdzības likumā

Saulkrastieši  
atklāti un oficiāli  

ir sūdzējušies ne tikai  
par vienām no 

lielākajām cenām  
Latvijā un 

nekvalitatīvajiem 
pakalpojumiem, bet 

arī par komunālservisa 
darbinieku bezkaunīgo 

un neieinteresēto 
attieksmi.
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23. februārī Zvejniekciema 
vidusskolas skolēni piedalījās 
Pierīgas novadu Jauno vides 
pētnieku konkursā “Skolēni 
eksperimentē”, kas notika Rīgā. 

4. klases skolnieces Samanta 
Briede, Samanta Made Leimane, 
Marija Ķēniņa demonstrēja pē-
tījuma “C  vitamīns augļu sulās” 
rezultātus. Meitenes secināja, ka 
visvairāk C  vitamīna satur svaigi 
spiesta apelsīnu sula, bet zemē 
metama nav arī tetrapakās pil-
dītā sula, kurā ir liels daudzums 
C  vitamīna, jo ražotāji pievieno 
sintētisko C vitamīnu. C vitamīns 
ātri noārdās, bet, izdzerot 100 ml 
augļu sulas dienā, nevar saslimt 
ar cingu.

4.  klases skolnieks Ar-
mands Grūbe konkursā pie-
dalījās ar darbu “Enerģē-
tisks vampīrs manās mājās”.  
Eksperimenta mērķis bija ar elek-

troenerģijas patēriņa mērītāja 
palīdzību izpētīt, kura elektriskā 
iekārta mājās patērē visvairāk 
elektroenerģijas. 

Veicot eksperimentu, zēns se-
cināja, ka enerģētisks vampīrs ir 
televizors ar dekoderu, jo tā gada 
elektroenerģijas patēriņš gaidīša-
nas režīmā gandrīz ir vienāds ar 
to, kas tiek patērēts, dekoderam 
darbojoties. 

Tas nozīmē, ka nepieciešams 
atvienot no strāvas iekārtas, ku-
ras neizmanto, vai lietot enerģijas 
“taupītājus”.

9.a klases skolnieki Agris 
Strautiņš un Toms Birzulis pre-
zentēja pētījumu “Magnētiskā 
bumba pret apkaļķošanos”. Zēni 
pierādīja, ka magnētiskā bumba 
novērš kalcija karbonāta nogul-
šņu veidošanos veļas mazgāša-
nas simulācijas procesā, kā arī 
samazina veļas mazgāšanas lī-
dzekļa daudzumu, aizsargā veļas 

mazgājamo mašīnu, samazina 
notekūdeņu ietekmi uz apkār-
tējo vidi.

9.a skolniece Ieva Jurkeviča  
demonstrēja eksperimenta “Caur 
zaļu dabu uz skaistumu” mate-
riālus. Mūsdienu kosmētika lie-
lākoties satur daudz sintētisko 
krāsvielu, smaržvielu, konservan-
tu un citu ķīmisku vielu. Tikai 
desmitajai daļai no vielām, ko 
izmanto Eiropā, ir pietiekami iz-
pētīta ietekme uz vidi un cilvēka 
veselību. Ieva veica eksperimen-
tu, kā pagatavot ķermeņa krēmu 
no dabiskām izejvielām. Skolēnu 
līdzpārvaldē notika arī krēma 
prezentācija.

Uz valsts Jauno vides pēt-
nieku konkursu “Skolēni ekspe-
rimentē” tika izvirzīti 2 dalīb-
nieki: Armands Grūbe un Ieva  
Jurkeviča. 

Svetlana Grūbe 

15. februārī visā valstī notika 
“Junior Achievement – Young 
Enterprise Latvija” rīkotā Ēnu 
diena. Arī Zvejniekciema 
vidusskolas audzēknes 
izmantoja iespēju “ēnot” savas 
izvēlētās profesijas pārstāvjus, 
un viņas labprāt dalās gūtajos 
iespaidos.

10.  klases skolniece Krista Bri-
gita Čerpakovska: “Es “ēnoju” 
klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” 
plastiskās, rekonstruktīvās un 
rokas mikroķirurģijas centra ķi-
rurgus K.  Pastaru, Dz.  Ozolu un 
J.  Lapiņu. Manuprāt, tā ir fan-
tastiska iespēja ikvienam skolē-
nam  – redzēt izvēlētās profesijas 

speciālistu darba ikdienu. Katrs 
ķirurgs pastāstīja, kas ir jāapgūst, 
lai būtu profesionālis savā amatā, 
proti, jākomunicē ar pacientiem, 
jāgādā par viņu ērtībām operā-
cijas laikā, bet galvenokārt jābūt 
pozitīvai attieksmei. Plastisko 
ķirurgu “ēnošana” man bija ļoti 
nepieciešama, jo vēlējos niansē-
ti izzināt šīs profesijas specifiku 
un pārliecināties, ka vēlos saistīt 
savu nākotni ar mikroķirurģiju.  
Guvu priekšstatu, kā tiek veiktas 
sarežģītas operācijas un ka tas ir 
tas, ko es vēlos sasniegt dzīvē.” 

8.b klases skolniece Annija Li-
niņa: ““Ēnoju” žurnāla “Sīrups” 
žurnālisti. Uzzināju, kā top žur-
nāls, cik ilgs laiks tam ir nepie-

ciešams un kā vispār rodas idejas 
rakstiem, kā arī daudz citas intere-
santas informācijas par žurnālista 
ikdienu. Ļoti interesanti kopā ar 
žurnālisti bija piedalīties intervi-
jās. Manuprāt, tieši intervijas, arī 
informācijas un materiālu saga-
tavošana rakstiem ir visaizraujo-
šākais žurnālista darbā. Ievēroju, 
ka žurnālistam dienas paiet lielā 
steigā, ir daudz jāstaigā, un gadās 
dažādas, iepriekš neparedzētas si-
tuācijas, kuras var radikāli izmai-
nīt dienā iecerēto. 

Manuprāt, “ēnošana” ir ļoti liet-
derīga, jo tā ir iespēja iepazīties ar 
izvēlētās profesijas pārstāvja ikdie-
nu un saprast, vai tas ir darbs, ko 
nākotnē vēlies darīt. Ēnu dienā var 
lietderīgi pavadīt laiku, iepazīsto-
ties ar jauniem cilvēkiem un gūstot 
daudz jaunu zināšanu.”

8.b klases skolniece Dita Kantore:  
“Es “ēnoju” raidījuma “Zebra” re-
žisoru un vadītāju Paulu Timrotu. 
Šajā Ēnu dienā es uzzināju, kāda 
ir P.  Timrota darba specifika. Bija 
interesanti ieraudzīt, kā tiek filmēti  
kadri raidījumam “Zebra”. Man 
bija liels pārsteigums, ka šo raidīju-
mu pārsvarā veido tikai trīs cilvēki.  
Tagad jau esmu sapratusi, kādā 
profesionālajā virzienā vēlos dar-
boties nākotnē. Es ieguvu daudz 
atziņu un arī jaunus paziņas.”

Zvejniekciema ēnotāju pieredze

Ar raidījuma “Zebra” režisoru un vadītāju Paulu Timrotu. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Šogad tradicionālā  
Saulkrastu slēpojuma 
dalībniekus sagaidīja ļoti 
nejauki laika apstākļi —  
auksts vējš un sniegs.  
Taču tas nebiedēja  
gandrīz 70 dažāda  
vecuma sportistus  
stāties uz starta  
līnijas 13, 6 un  
1 kilometra distancēs. 

Visvairāk dalībnieku pulcējās 
Open, V21 un S21 grupās. Priecē, 
ka lielākā daļa no godalgoto vietu 
ieguvējiem bija saulkrastieši. 

Pašu labāko rezultātu gan sa-
sniedza un galvenās balvas izcīnī-
ja ciemiņš Mārcis Jākabsons. 

Par apbalvojumiem šogad gā-
dāja PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” (labākos dalīb-
niekus priecēja Elīnas Odiņas 
apgleznotie šķīvji), par speciāl-
balvām parūpējās “Bemberu” 
maiznīca un hostelis un picērija 
“Baltic Inn”.

Paldies par atbalstu arī SIA 
“Blaizers” un Anrī Kursītim, kurš 
pats bija arī šo sacensību dalīb-
nieks. Sacensību tiesāšanu un 
pārējās organizatoriskās norises 
nodrošināja OK “Kāpa” ar Induli 
Peilānu priekšgalā.

RezultātI
Open: 1. Mārcis Jākabsons, 

2. Ansis Mežulis, 3. Mikus 
Karlovs.

S10: 1. Adriana Sanija 
Kreitenberga, 2. Alise Alupa, 
3. Alise Luīze Kreitenberga. 

S14: 1. Stefānija Egle, 2. Laura 
Nelsone, 3. Nora Ķigure. 

S21: 1. Katrīna Kosmačeva,  
2. Irita Puķīte, 3. Evija Karlova. 

S40: 1. Kristīne Birzniece-
Bērziņa, 2. Līga Sausiņa, 

3. Liena Gulbe.

 V10: 1. Rolands Arnis, 2. Jānis 
Ķigurs, 3. Toms Liepiņš. 

V14: Uldis Upītis, 2. Edgars 
Indāns, 3. Kristers Aparjods. 

V16: 1. Māris Alups, 2. Lauris 
Radionovs. 

V21: 1. Mārtiņš Daļeckis, 
2. Jānis Peilāns, 3. Reinis 

Putniņš.

V45: 1. Sergejs Radionovs, 
2. Jānis Bērziņš, 3. Jurijs 

Konovalovs.

Slēpotājus 
putenis nebaida

Skolēni eksperimentē

Foto: Svetlana Grūbe
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Saulkrastu vidusskolas pirmie 
desmit gadi noslēdzās un otrie 
desmit gadi iesākās ar 10 gadu 
jubileju. Emīls Cīrulis atmiņās 
šo notikumu atceras šādi: 
“Kad skola 1922. gadā atzīmēja 
savu 10 gadu pastāvēšanu, 
izrīkojumā bērni iemīļoto 
audzinātāju apmētāja ar 
ziediem un nesa uz rokām.”

Skolu tās jubilejā sveica ne ti-
kai audzēkņi un to vecāki, bet 
arī skolas absolventi un bijušie 
darbinieki. No Dānijas laba vēlē-
juma vārdus skolai veltīja bijušais 
skolotājs Herberts Gailis: “Lum-
by, 2. augustā 1922. Sveiki! Vēstuli 
saņēmu labu laiciņu atpakaļ. Ar 
šo tad nu ar nosūtu sveicienus uz 
jubileju un visiem, visiem viņas 
dalībniekiem. Telegrammai nav 
naudas  – esmu patlaban tikai ar 
dažiem oriem kabatā – labi vēl, ka 
varu nosūtīt šo vēstuli. Bet nauda 
jau ir un būs atkal. [..] Tad svei-
cieni visiem darba biedriem, kā 
arī bijušajiem audzēkņiem, viņu 
vecākiem un visiem pazīstamiem. 
[..] Tas tad vispirmā kārtā pa to 
leju. Tad kur tā jautrā kompānija 
pa augšu “Pupchenu” Stāls, Eipu-
ru Janča, Brākšas, Žokas – un pa 
vidu starp augšu un leju Lauva – 
tas briesmīgais zvērs. Tīri žēl, ka 
nav lemts šogad pa Pabažniekiem 
izblandīties.”

Otrā Saulkrastu vidusskolas 
desmitgade pagāja daudz mierī-
gākā gaisotnē nekā pirmā. Nebija 
nedz karu, nedz varas maiņu. Lie-
la uzmanība skolā tika pievērsta 
ārpusklases nodarbībām. 

Materiālā ziņā gan skolai ne-
klājās labi. Skolēni komplektējās 
galvenokārt no Bīriņu un Paba-
žu pagastiem, bet, tā kā Pabažu 
pagastam bija jāuztur vēl viena 
skola, finansējums no šī pagasta 
nenāca tik liels. Lai rastos līdzek-
ļi, O. Cīrules vadībā rīkoja daudz 
izrīkojumu bijušajā Bīriņu krogā. 
Gadā notika 4  līdz 6  lugu izrā-
des, vairāki koru priekšnesumi. 
Izrādīja Blaumaņa, Jaunsudrabi-
ņa, Saulieša un arī Emīla Cīruļa 
komēdijas, kā arī Raiņa “Pūt, vē-
jiņi!”. Šo sarīkojumu apmeklētī-
ba bijusi aptuveni 120  skatītāju. 
Lielākiem iestudējumiem tika 
pieaicināta profesionāla režisore 
Bremšmite.

Otrā desmitgade ir nozīmīga 
arī ar to, ka skolā aktīvu darbību 
sāka skolotājs Aleksandrs Dancī-
tis, kurš 1921. gadā ar pēdējo bēgļu 
ešelonu atgriežas Latvijā un ok-
tobrī sāka darbu Pabažu jūrmalas 
sešu klašu pamatskolā. Paralēli  
skolotāja darbam Aleksandrs Dan-

cītis plaši iesaistījās sabiedriskajā 
darbā, uzturot ciešus sakarus ar Rī-
gas sabiedriskajām organizācijām 
(Rīgas šaha biedrība, biškopības 
biedrība, lektoru savienība u.  c.). 
Šīs aktivitātes A. Dancītis ienesa arī 
šejienes ikdienā. Viņš bija 465. Pē-
terupes mazpulka vadītājs, Pēteru-

pes Zvejnieku biedrības sekretārs, 
pats būdams arī zvejnieks līdz 
biedrības likvidācijai 1938.  gadā. 
Organizēja simultānspēles ar 
vadošiem Latvijas šahistiem, to 
uzstāšanos ar lekcijām biedrības 
namā “Enkurs”, vadīja vietējo biš-
kopības biedrību, organizēja un va-

dīja Meliorācijas sabiedrību “Ma-
zellīte”. Nopelni zvejnieku pūtēju 
(ragu) orķestra organizēšanā. Skolā 
Aleksandrs popularizēja šaha un 
dambretes spēles.

Skolas pedagogu un pārzines 
O.  Cīrules darbs visus šos ga-
dus ne vien noturēja skolu darba 
kārtībā, bet ļāva tai arī attīstīties, 
iemantojot labu slavu kā iedzīvo-
tāju vidū, tā arī skolu valdē Rīgā, 
kur skolēnu burtnīcas stāvējušas 
kā paraugs citām skolām. Patei-
coties ieguldītajam darbam, skola 
bija gatava nākamajam solim tās 
attīstībā – pārcelšanās uz jaunām 
telpām. Bet par to nākamreiz.

Šobrīd, sagaidot skolas simtgadi, 
turpinām saņemt apsveikumus un 
laba vēlējumus no Saulkrastu vi-
dusskolas skolēniem.

Mairis Peksis, 10.a klase: “Lai 
mūžam šī skola pastāvētu, lai 
1. stunda būtu miega stunda!”

Vents Birze, 10.a klase: “Apsvei-
cu skolu 100 gadu jubilejā. Novē-
lu jaunu un jauku inventāru. Izre-
montētas telpas!”

Agnese Vārna, 10.a klase: “No-
vēlu beidzot sagaidīt baseinu un 
jaunu aktu zāli!”

Zanda Briede, 10.a klase: “Skolai 
novēlu tikt pie jaunas, skaistas fa-
sādes un pagraba, kas neapplūstu!”

Krista Līmane, 10.a klase: 
“Es no visas sirds vēlu, lai par 
Saulkrastiem un mūsu vidusskolu 
uzzina citur Latvijā, kā arī lai sko-
lēni labu labi mācās un aktīvi pie-
dalās starptautiskos pasākumos!”

Jānis Daukša, Linda Mieze,  
konsultante Vizma Niedre

Saulkrastu vidusskolai 100
Otrie desmit (no 1922. līdz 1932. gadam)

Vēstures burtnīca

10. februārī Saulkrastu 
vidusskolas 9.–12. klašu  
skolēni tikās ar dzejnieci, 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
skolotāju, Izglītības inovācijas 
balvas 2011 ieguvēju Ivetu 
Ratinīku.

Divas stundas radošās literā-
rās darbnīcas laikā skolēni tuvāk 
iepazina dzejas mākslu. Dzejnie-
ce lika skolēniem saskatīt dzejas 
vērtības, pavērot, kā autors ar 

mākslinieciskiem līdzekļiem pa-
nāk emocionālu efektu. I.  Rati-
nīka, kurai nesen iznāca dzejoļu 
krājums “Rūgts”, stāstīja par savu 
dzejoļu tapšanu.

Skolēniem bija interesanti ie-
pazīties ar spilgtu personību, 
ieklausīties viņas brīžam radikā-
lajos uzskatos par literatūru, uz-
dot jautājumus un sarunāties par 
radošām lietām.

I. Ābola

Tikšanās un radoša literārā darbnīca ar dzejnieci Ivetu Ratinīku 

Tikšanās ar 
Ivetu Ratinīku. 
Foto: Mairis 
Peksis 

Talka pie skolas. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Skolēni vingro. 30. gadi
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Par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas amatpersonu 
Skultes ostas valdē
Izslēgt no Skultes ostas valdes LR 
Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas pārstāvi 
Henriju Avotu. Iekļaut Skultes 
ostas valdē LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jas pārstāvi – Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālās vides pārval-
des direktora vietnieku Kontroles 
daļas vadītāju Elmāru Jasinski.

Par Satiksmes ministrijas amat
personu Skultes ostas valdē
Izslēgt no Skultes ostas valdes 
LR Satiksmes ministrijas pārstāvi 
Māri Zelgalvi. Iekļaut Skultes os-
tas valdē LR Satiksmes ministri-
jas pārstāvi  – Satiksmes ministra 
ārštata konsultatīvo padomnieku 
Andri Juršānu.

Par Saul krastu novada 
teritorijas plānojuma pirmās 
redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai
Nodot sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai Saul-
krastu novada teritorijas plānoju-
ma pirmo redakciju. Paziņojumu 
par teritorijas plānojuma sabied-
risko apspriešanu publicēt pašval-
dības vietnē, informatīvajā izdevu-
mā “Saul krastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno-
maksāto nekustamā īpašuma no-
dokli 2 fiziskām personām.

Par cirsmas izsoles organizē
šanu Saul krastu pašvaldības 
īpašumā Murjāņu iela 22
Organizēt cirsmas izsoli pašval-
dības īpašuma Murjāņu iela  22, 
Saulkrasti, Saul krastu nov., terito-
rijas daļā, kas nomnieka SIA “Arco 
Development Saulkrasti” izstrādā-
tajā projektā paredzēta ceļa izbū-
vei un pirmās kārtas apbūvei. Cēr-
tamo koku kubatūras noteikšanai 
pieaicināt speciālistu un izstrā-
dāt cirsmas izsoles noteikumus.  
Uzdot nekustamo īpašumu spe-
ciālistam Artim Blankenbergam 
organizēt cirsmas izsoli.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma “Sultānkursīši” (kad. nr. 
80330010364), Zvej niek ciems, Saul- 
krastu novads, zemes ierīcības pro-
jektu. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar Intu Šmiti, par 
Saul krastu pašvaldībai piekritīga 
zemes īpašuma Draudzības iela 
35, Zvejniekciems, Saul krastu 
pag., Saul krastu nov., kad. nr. 
80330010563, platība 0,12  ha. Ze-
mes nomas maksa – 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes īpašuma tirgus vēr
tības apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas un pārdo
šanas līguma noslēgšanu
Apstiprināt sertificēta nekustamā 
īpašuma vērtētāja Andra Gusāra 
(LĪVA sertifikāts Nr.  36) noteik-
to Saul krastu pašvaldības zemes 
īpašuma “Saulīte 81”, Saulīte, 
Saul krastu pag., Saul krastu nov., 
kad. nr. 80330021545, tirgus vēr-
tību LVL 2100 (divi tūkstoši viens 
simts latu 00 santīmi). Noslēgt ar 
ēkas īpašnieci Irinu Voskresensku, 
zemes pirkuma un pārdevuma lī-
gumu par Saul krastu novada paš-
valdībai piederošu zemes īpašumu 
“Saulīte 81”, Saulīte, Saul krastu 
pag., Saul krastu nov., kad. nr. 
80330021545, platība 0,0509 ha. 

Par nekustamā īpašuma  
nodokļa atvieglojuma  
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 90  % apmērā 
5, 50 % apmērā 5 un 25 % apmērā 5 
fiziskām personām. 

Par SIA “Saul krastu komunāl
serviss” finansiālo stāvokli
1. Veikt auditu SIA “Saul krastu ko-
munālserviss” saimnieciskās dar-
bības izvērtēšanai siltumapgādē, 
siltumtarifa veidošanās pamatotī-
bas detalizētu izmaksu analīzi. 
2.  Izveidot revīzijas komisiju SIA 
“Saul krastu komunālserviss” dar-
bības izvērtēšanai. Kandidatūras 
darbam revīzijas komisijā deputā-
tiem iesniegt līdz 7.03.2012.
3. SIA “Saul krastu komunālser-
viss” līdz 15.05.2012. iesniegt saim-
nieciskās darbības plānu 2012. ga-
dam.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Mājas (istabas) dzīvnieku turē-
šanas noteikumi Saul krastu no-
vadā”. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā nosūtīt Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu mi-
nistrijai saskaņošanai.

Par detālplānojuma zemes 
gabalam Ainažu iela 13B 
pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai
Nodot sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai detāl-
plānojuma zemes gabalam Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos pirmo redak-
ciju. Sabiedriskās apspriešanas lai-
ku noteikt no 2012. gada 12. marta 
līdz 2012. gada 10. aprīlim. Paziņo-
jumu par detālplānojuma sabied-
risko apspriešanu publicēt pašval-
dības vietnē, informatīvajā izdevu-
mā “Saul krastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Par detālplānojuma zemes ga
balam Rīgas ielā 41A, Saulkras
tos, apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu
Apstiprināt iesniegto detālplāno-
jumu zemes gabalam Rīgas ielā 
41A, Saulkrastos, kad. nr. 8013 003 
0578. Izdot saistošos noteikumus 
Nr.  6 “Detālplānojums zemes ga-
balam Rīgas ielā 41A, Saulkrastos”. 

Lēmumu publicēt pašvaldības 
vietnē, informatīvajā izdevumā 
“Saul krastu Domes Ziņas” un laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Par detālplānojuma 
“Priežkalni” grozījumu 
izstrādes sākšanu
Sākt detālplānojuma “Priež-kalni” 
grozījumu izstrādi. Apstiprināt 
detālplānojuma grozījumu darba 
uzdevumu. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt būv-
valdes vadītāju Līgu Pilsētnieci. 
Noslēgt līgumu par detālplānoju-
ma grozījumu izstrādes finansē-
šanu ar detālplānojuma izstrādes 
ierosinātāju Guntu Zelgalvi divu 
nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Paziņojumu par 
detālplānojuma “Priežkalni” gro-
zījumu izstrādes sākšanu publicēt 
pašvaldības vietnē, informatīvajā 
izdevumā “Saul krastu Domes Zi-
ņas” un laikrakstā “Latvijas Vēst-
nesis”.

Par būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu
Rīkot būvniecības ieceres “Mobilo 
sakaru bāzes stacijas būvniecība 
“Muižuļi”, Saul krastu pagastā, 
Saul krastu novadā, zemes kad. nr. 
8033 003 0915” publisko apsprie-
šanu. Paziņojumu par paredzētās 
būves publisko apspriešanu pub-
licēt pašvaldības vietnē un infor-
matīvajā izdevumā “Saul krastu 
Domes Ziņas”. 

Par Saul krastu novada Civilās 
aizsardzības komisijas izveidi
Izveidot Saul krastu pašvaldības 
Civilās aizsardzības komisiju šādā 
sastāvā:
• komisijas priekšsēdētājs – Nor-
munds Līcis, Domes priekšsēdētā-
ja vietnieks;
• komisijas priekšsēdētāja viet-
nieks – Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta priekšnieka 
norīkota Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta amatper-
sona;
• komisijas locekļi: Ervīns Grāvī-
tis, Domes priekšsēdētājs; Andrejs 
Arnis, pašvaldības izpilddirektors; 
Valdis Kalniņš, Pašvaldības polici-
jas priekšnieks; Guntars Ozoliņš, 
SIA “Saul krastu komunālserviss” 
valdes loceklis. 
Uzdot komisijai veikt normatīva-
jos aktos noteiktos nepieciešamos 
pasākumus Civilās aizsardzības 
jomā.
Atzīt par spēku zaudējušu Saul-
krastu novada Domes 28.10.2009. 
lēmumu (sēdes protokols Nr.  11 § 
3) “Par Saul krastu novada piedalī-
šanos apvienotās civilās aizsardzī-
bas komisijas izveidē”.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam
 zivsaimniecības attīstībai 
no zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda ar 
projektu “Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Ķīšupes upē 
Saul krastu novada teritorijā” par 
kopējo summu Ls 4357,84.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 
zivsaimniecības attīstībai 
no zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda ar 
projektu “Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Pēterupes upē 
Saul krastu novada teritorijā” par 
kopējo summu Ls 3710,56.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 
zivsaimniecības attīstībai 
no zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda ar 
projektu “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumu nodrošināšana 
Saul krastu novadā” par kopējo 
summu Ls 1044.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 
zivsaimniecības attīstībai 
no zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātājā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda ar 
projektu “Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana Saul krastu 
novada ūdenstilpnēs, 2. kārta” par 
kopējo summu Ls 5224,11.

Par grozījumiem 28.12.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 15  
“Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek  
nodrošināts ar vietu 
Saul krastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības 
programmas  apguvei” 
Apstiprināt Saul krastu novada 
Domes saistošos noteikumus 
Nr. 5 “Grozījumi Saul krastu nova-
da Domes 28.12.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.  15 “Par pašvaldī-
bas kompensāciju izmaksu vecā-
kiem (aizbildņiem), kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saul-
krastu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei””.
Apstiprinātos saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma rakstu 
triju darba dienu laikā pēc to pa-
rakstīšanas rakstveidā un elek-
troniskā veidā nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministri-
jai. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā.

Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
Piešķirt pašvaldības kompensā-
ciju Evai Ģērmanei, Ingai Mor-
tonai, Ivetai Mušpertei, Ilonai 
Skujai, Jānim Klētniekam, Lienei 
Bukšai, Sanitai Skujai, Viktoram 
Semjonovam Ls 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī. Noslēgt ar ie-
sniedzējiem līgumu par pašval-
dības kompensācijas izmaksas 
kārtību.

Par finanšu līdzekļu piešķirša
nu skulptūras modeļa “Bērns 
un zivs” izgatavošanai
1. Piešķirt finansējumu no ne-
paredzētajiem līdzekļiem Taut-
saimniecības budžetā 2000 latu 
apmērā, lai izgatavotu skulptūras 
“Bērns un zivs” modeli. 
2.  1.  punktā minētos grozīju-
mus iekļaut nākamajos saistoša-
jos noteikumos par pašvaldības 
2012. gada budžeta grozījumiem.

Par Saul krastu novada Domes 
25.01.2012 saistošo noteikumu 
Nr. 3 “Par Saul krastu novada 
pašvaldības autoceļu uzturē
šanas klasēm” precizēšanu
Precizēt Saul krastu novada Do-
mes 2012. gada 25.  janvāra saisto-
šos noteikumus Nr.  3 “Par Saul-
krastu novada pašvaldības autoce-
ļu uzturēšanas klasēm”. Precizētos 
saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā.

Par dalību starpreģionu 
sadarbības programmas 
projektā “Kultūra un kultūras 
mantojums kā pievienotā 
vērtība reģionālai politikai 
tūrisma ilgtspējības 
nodrošināšanai”
Piedalīties “Interreg IV C Regional 
Initiative” (2.  prioritāte “Vide un 
risku novērtēšana”; apakštēma: 
“Kultūras mantojums un ainava”) 
starpreģionu sadarbības program-
mas projektā “Kultūra un kultūras 
mantojums kā pievienotā vērtība 
reģionālai politikai tūrisma ilgt-
spējības nodrošināšanai” jeb Cul-
ture and Heritage Added value to 
Regional policies for Tourism Sus-
tainability – CHARTS. 

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu tehnisko projektu 
sagatavošanai no speciālā 
budžeta līdzekļiem
1. Piešķirt finansējumu no speciā-
lā budžeta izdevumu līdzekļiem 
“Ostu maksu izlietojums” 8853 
latu apmērā, lai izstrādātu tehnis-
kos projektus un veiktu autoruz-
raudzību šādiem mērķiem:
1.1. kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cija Ostas ielā 1 Ls 1293;
1.2. ietvju izbūve Bērzu alejā Ls   
2281;
1.3 ietvju un autostāvietas izbūve 
Atpūtas ielā Ls  2129;
1.4. apgaismojuma rekonstrukcija 
ostas pievadceļos Ls  3150.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. ga-
da budžeta grozījumiem.

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saul krastu novada Domes 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”. Nākamā ikmēne-
ša Domes sēde paredzēta trešdien, 
28.  martā, plkst. 15.00 Saul krastu 
novada Domē Raiņa ielā 8.

2012. gada 29. februāra Domes sēdes lēmumi
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SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” (SKS) 
aicina māju iedzīvotājus, 
kuru dzīvokļu īpašniekiem 
ir līgumsaistības ar SKS, uz 
kopsapulcēm, kur varēs 
iepazīties ar māju uzturēšanas 
un apsaimniekošanas 
ieņēmumiem un izdevumiem 
2011. gadā. Tuvāka informācija 
zvanot 67951361. 

1. Ainažu iela 21a 
19. martā plkst. 18.00;
2. Ainažu iela 70 
19. martā plkst. 19.00;
3. Atpūtas iela 1a 
20. martā plkst. 18.00;
4. Atpūtas iela 2a 
20. martā plkst. 19.00;

5. Atpūtas iela 2b 
21. martā plkst. 18.00;
6. Bīriņu iela 1 
21. martā plkst. 19.00;
7. Bīriņu iela 2 
22. martā plkst. 18.00;
8. Bīriņu iela 3 
22. martā plkst. 19.00;
9. Kalniņa iela 1 
26. martā plkst. 18.00;
10. Kalniņa iela 1a 
26. martā plkst. 19.00;
11. Krasta iela 15 
27. martā plkst. 18.00;
12. Ostas iela 1 
27. martā plkst. 19.00;
13. Ostas iela 17 
28. martā plkst. 18.00;
14. L. Paegles iela 2 
28. martā plkst. 19.00;

15. L.Paegles iela 4 
29. martā plkst. 18.00;
16. L. Paegles iela 4a 
29. martā plkst. 19.00;
17. L.Paegles iela 8 
2. aprīlī plkst. 18.00;
18. L.Paegles iela 10 
2. aprīlī plkst. 19.00;
19. Pļavas iela 1 
3. aprīlī plkst. 18.00;
20. Raiņa iela 3 
3. aprīlī plkst. 19.00;
21. Rīgas iela 31 
4. aprīlī plkst. 18.00;
22. Rīgas iela 43 
4. aprīlī plkst. 19.00;
23. Rīgas iela 90 
5. aprīlī plkst. 18.00;
24. Skolas iela 2 
5. aprīlī plkst. 19.00;

25. Skolas iela 4 
10. aprīlī plkst. 18.00;
26. Skolas iela 4a 
10. aprīlī plkst. 19.00;
27. Skolas iela 6 
11. aprīlī plkst. 18.00;
28. Skolas iela 8 
11. aprīlī plkst. 19.00;
29. Skolas iela 17 
12. aprīlī plkst. 18.00;
30. Tallinas iela 9 
12. aprīlī plkst. 19.00;
31. Tirgus iela 1 
16. aprīlī plkst. 18.00;
32. Vidrižu iela 22a 
16. aprīlī plkst. 19.00;
33. Vidrižu iela 22b 
17. aprīlī plkst. 18.00;
34. Ostas iela 19 
17. aprīlī plkst. 18.00

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
organizē māju iedzīvotāju kopsapulces

VSAA un NVA konsultācijas 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus 

2012. gada 15. martā Saulkrastu Domes telpās 108. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

2012. gada 2. un 5. aprīlī Saulkrastu Domes telpās zālē 2. stāvā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Februārī Saulkrastu 
Pašvaldības policijas 
darbinieki aizturēja 
8 personas. Par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturētas 5 personas. 
Uz iesnieguma pamata – 
3 personas.

Divos gadījumos sākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā par 
nepiedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmā un līguma neslēgšanu 
ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju un vienā gadījumā par 
koku ciršanu bez atļaujas.

Par teritorijas nesakopšanu 
sastādīti divi administratīvā pār-
kāpuma protokoli un par koku 
ciršanu bez atļaujas viens admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols.

25.02.2012. aptuveni plkst. 5.10 
kāds autovadītājs, būdams alko-
hola reibumā, ar automašīnu VW 
Golf mēģināja šķērsot dzelzceļa 
sliedes gājējiem paredzētā vietā 
Murjāņu ielā, kā rezultātā notika 
sadursme ar vilcienu. Sadursmes 
rezultātā bojāta automašīna. Cie-
tušo nav. Izsaukta ceļu policija.

Pateicoties iedzīvotāju iein-
teresētībai un atsaucībai, suns, 
kurš Zvejniekciemā ilgu laiku bija 
atstāts bez uzraudzības un novār-
dzis, nogādāts dzīvnieku pansijā 
“Ulubele”.

V. Kalniņš, 
Saulkrastu novada  

Pašvaldības policijas priekšnieks

Par 
Pašvaldības 
policijas 
paveikto 
februārī

Kokam ir saknes, stumbrs, zari 
un lapas. Cilvēkam, gluži kā 
kokam, arī ir savas saknes.

Kas ir koka senči?
Vai tie ir dzīvi vai miruši?
Viņu atstātais mantojums  – 

bērnībā lasītās, stāstītās pasakas, 
teicieni, pamācības, ģimenes 
modelis u. c. –kaut kādā mērā ir 
ietekmējis tavu dzīvi, padarījis 
tādu, kāda tā ir šodien. Šīs ziņas, 
kas nāk no vecvecākiem, vecā-
kiem, apzinātā vai neapzinātā 
veidā dzīvo tavā galvā. Dažas ir 
derīgas tev šodien, bet dažas tev 
šobrīd neder un ietekmē tavu dzī-
vi negatīvā veidā.

Bieži ir dzirdēts: “Kad mēs au-
gām, tad gan...” Var domāt, ka 
pasaule ir mainījusies. Tomēr tā 
šķiet, tikai skatoties virspusēji. 
Vairs neceļam piramīdas ar rokām 
un ēzeļiem, bet ar modernāko 
tehniku daudzstāvu namus. Vairs 
nesūtām pastu ar baložiem, bet 
sazināmies pa tālruni, internetu. 
Un pārvietojamies ar mašīnām, 
lidmašīnām, kuģiem, nokļūstot 
salīdzinoši īsā laikā vietā, kur vēla-
mies. Palūkojoties dziļāk, tu ierau-
dzīsi vērtības, kas paliek nemai-
nīgas gadsimtu gadsimtos, laiku 
laikos, mūžīgi mūžos – dzīves jēga, 
laime, mīlestība, prieks, bēdas, 
dusmas u. c. Arī cilvēka vajadzības 
pēc mīļa, atbalstoša pieskāriena, 
uzmanības, novērtējuma, tuvības 
emocionālā līmenī palikušas ne-
mainīgas. Tikai tās reizēm slēpjas 
aiz ārējām nesaskaņām domās, 
darbos, uzvedībā un attieksmē, 
īpaši ģimenes locekļu starpā.

Piedzimstot bērnam, cilvēks 
mācās būt par tēvu, māti, vecotē-
vu un vecomāti. Pieaugušie palīdz 
bērnam orientēties pasaulē. Rei-
zēm gadās kļūdīties kā vieniem, tā 
otriem un trešajiem. Nereti seko 
vārdi  – “Jaunie jau nezina, viņi 
netiks galā, nemāk” vai “Vecie ne-
saprot, neļauj būt pašam, izkūko-
juši prātu”, utt. Tā ģimenes locekļi 
emocionāli attālinās cits no cita, 
lai arī varbūt turpina dzīvot kopā. 
Katram vecuma posmam tavā 
dzīvē ir nozīme. Ģimene ir kā sav-
starpējo attiecību – konfliktēšanas, 
sadarbības, eksperimentu  – plac-
darms, kurā tu izmēģini un saņem 
atbildes reakciju, kā pozitīvu, tā 
negatīvu. Meklējot kopā būšanas 
variantus, kas balstīti uz paaudžu 
savstarpējo cieņu, sadarbību, tu 
atrodi katrā vecumā to, kas ir vēr-
tība – nemainīga mūžīgi mūžos.

Sarmīte Frišfelde,  
psihoterapeite 

Nemainīgās 
vērtības

Saulkrastu novada Domes 
deputātu pieņemšanas laiki
Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā 
no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā

līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā 
no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Armands Krūmiņš  Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā 
no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu 
slimnīcā Ainažu ielā 34

Ilze Pētersone Tuvāka informācija pa tālruni 29107084, 
e-pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv 

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā  
no 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 2a

Guna lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā 
no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā;  
mob. tālr. 26357992

Artūrs Ancāns Iepriekš vienojoties – mob. tālr. 22079570

ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 
18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 
līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 
10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas 
pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās Akācijas ielā 7

Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr. 26376551

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 
16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēka, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 
16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Sabiedriskās tualetes 
turpmāk par maksu

Ar 1. martu Ainažu ielas 13B 
sabiedriskās tualetes ir par 

maksu – Ls 0,20. 
Bērniem līdz 12 gadiem un 

TIC apmeklētājiem 
bez maksas.

Precizējums
Atvainojamies 

Zušu ielas 13 īpašniekiem un 
iedzīvotājiem par nepareizi 

minēto adresi “Saulkrastu 
Domes Ziņu” 2011. gada 

decembra numurā.

Ikviens interesents tiek 
mīļi aicināts 

piektdien, 30. martā, 
plkst. 18.00 Saulkrastu 

novada bibliotēkā 
apmeklēt nodarbību 

no cikla 
“Iepazīsti sevi”, tēma 

“Konflikti un sadarbība 
paaudžu starpā”. 

Vada psihoterapeite 
Sarmīte Frišfelde.

Pašvaldības policijas 
kontaktinformācija

Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160

Tālr. 67142424,
dežūrdaļa: 67142525
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Pasākumu kalendārs
Martā Saulkrastu novada bib-
liotēkas lasītavā skatāma Ērika 
Bērziņa gleznu izstāde “Jūra un 
ne tikai…!?”.

10. martā 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā tautas deju fes-
tivāls “Sasala jūrīna”. Festivālā 
sadancos 23 jauniešu, vidējās pa-
audzes un senioru deju kolektīvi 
no Trikātas, Cēsīm, Salacgrīvas, 
Limbažiem, Ķeguma, Lielvārdes, 
Olaines, Katlakalna, Rīgas, Car-
nikavas, Skultes un Saulkrastiem. 
Skatītājiem būs iespēja novērtēt 
30 dejas, lielākā daļa no tām ir 
iekļautas 25. Vispārējo latviešu 
dziesmu un 15. deju svētku liel-
uzvedumā “Tēvu laipas”. Ieeja 
koncertā brīva.

No 12. līdz 16. martam 
“Saulkrastu ideju mikseris”
Ikviens tiek aicināts līdzdarboties 
radošās darbības nedēļā 2012 “Ra-
došie novadi”. Liksim lietā savu 
radošumu, apvienosim idejas un 
kopā padarīsim Saulkrastus skais-
tākus, labākus un gaišākus! 
Katru dienu k/n “Zvejniekciems” 
no 10.00 līdz 13.00 darbosies inte-
resentu grupas, kuru mērķis būs  
izveidot prezentāciju par desmit 
radošām un atpazīstamām per-
sonībām Saulkrastu novadā, kā 
arī desmit objektiem un desmit 
norisēm, kas veicina Saulkrastu 
pozitīvo atpazīstamību reģionā 
un valstī (vai arī starptautiskā  
līmenī). 
Aicināsim uz tikšanos nozaru 
atbildīgos speciālistus, dosimies 
izbraukumos uz izvēlētajiem ob-
jektiem, bet galvenais – prezentā-
cijas nodosim vērtējumam un ie-
vērībai Saulkrastu novada Domē! 
Darbošanās radošajā nedēļā ir 
brīva, pieteikšanās un sīkāka in-
formācija intereses gadījumā pa 
tālruni 67954179, 20222927 vai 
personīgi PA “Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” Atpūtas ielā 
1b. Norises gaitai var sekot inter-
netā: www.radilatvija.lv un www.
saulkrasti.lv.

16. martā 15.00 Latviešu leģio-
nāru atcerei veltīts piemiņas brī-
dis Saulkrastu kapos; 15.30 sarīko-
jums Saulkrastu Domes zālē kopā 
ar Limbažu pagasta vīru vokālo 
ansambli “Dziļezers” – vīru izpil-
dījumā skanēs latviešu leģionāru 
sirdsdziesmas.

17. martā 13.00 Saulkrastu Do-
mes zālē tikšanās ar mākslinieku 
Jānis (Džonu) Delgalvi, kura glez-
nas šobrīd apskatāmas ekspozīcijā.  
Mākslinieks uz tikšanās reizi solī-
jis atvest arī dažus jaunākos dar-
bus no ekspozīcijas Ādažos! 

25. martā 10.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā  – 
dievkalpojums Saulkrastu Pēter-
upes evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā. Dievkalpojuma laikā aizlūgums 
par nevainīgi nomocītajiem ko-
munistiskā terora upuriem, pēc 
dievkalpojuma – atceres mirklis pie 
svētakmens baznīcas dārzā. 
Dievkalpojumu kuplinās Sanita Sal-
mane (vijole), Ansis Klucis (kontra-

bass), Liene Dravniece (akordeons).
30. martā 18.00 Saulkrastu nova-
da bibliotēkā nodarbība no cikla 
“Iepazīsti sevi”, tēma “Konflikti un 
sadarbība paaudžu starpā”. Vada 
psihoterapeite Sarmīte Frišfelde.

30., 31. martā “Esi kopā ar 
Meistaru!”. Nemateriālā kultū-
ras mantojuma saglabāšanas pa-
sākuma “Satiec savu Meistaru!” 
ietvaros piedāvājam divu dienu 
kultūrizglītojošu norišu kopumu 
“Esi kopā ar Meistaru!”.

31. martā Saulkrastu novada 
Domes zālē audēju darbnīcā (Rai-
ņa 8) un rokdarbnieku darbnīcā 
(Ainažu 10) meistaru paraugde-
monstrējumi, interesentu iesais-
tīšana amatu prasmju apguvē, 
atvērtās darbnīcas. 
Piedāvājam ikvienam interesen-
tam iepazīt šķietami zināmas 
prasmes un pašiem iemēģināt 
roku. Īpaši tiek aicinātas ģime-
nes, iesaistot prasmju apguvē gan 
vecākus, gan bērnus:
Saulkrastu rokdarbnieku pul-
ciņš piedāvās cimdu adīšanu
Dzejnieks Imants Ziedonis ir 
teicis: “Latvieši iziet pasaulē ar 
rakstainajiem cimdiem un met 
tos tautu kultūras dārgumu krā-
tuvē pie persiešu paklājiem, in-
diešu un japāņu zīda audumiem, 
ķīniešu porcelāna, krievu kok-
griezumiem, Briseles mežģīnēm, 
Kaukāza tautu filigrānajiem me-
tālkalumiem.”
Latviešu rakstainie cimdi ir ne 
tikai praktiski lietojams apģēr-
ba gabals, bet arī dāvana (velte, 
zieds) ar dziļi simbolisku jēgu. 
Īpaši nozīmīgās reizēs saņemtos 
cimdus nenovalkāja, bet nodeva 
no paaudzes paaudzē un glabāja 
kā dzimtas dārgumu.
Cimdi tiek adīti sīkiem rakstiem, 
mainot 2–3  krāsu pavedienus. 
Tā īsie pārstaipi cimda iekšpusē 
dara cimdu biezāku, siltāku un 
izturīgāku pret dilšanu. Valnīša 
daļu nereti ada savelkošā (svi-
ķeļainā) rakstā, lai cimds labāk 
piegulētu rokai. Cimdiem no-
raukums var būt adīts trijstūra 
veidā (saadījums četrās vietās – 1. 
un 3. adatas sākumā, 2. un 4. ada-
tas beigās) vai apaļais (astoņās 
vietās  – katras adatas sākumā  
un vidū).
Saulkrastu audēju kopa “Koda-
ļa” piedāvās aušanas prasmju 

“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: 3000 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.

Februārī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Pauls Paiders,
Eduards Lapkovskis.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus !

Saulkrastu novada 
Dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Anatoliju Andrejevu,
Lūciju Sīmansoni,
Dzidru Kazaku,
Veru Stabiņu,
Viju Samusu,
Valdi Lasmani,
Andreju Tālivaldi Dzinēju,
Antonu Rihteru,
Valiju Kļaviņu,
Annu Hromihu,
Ainu Bernauu,
Jāni Porieti,
Edvīnu Kaušeli,
Gunu Benitu Kaniševsku,
Lāsmu Uli,
Ivaru Tauriņu,
Silviju Lāmu,
Julianu Jegorovu,
Genadiju Rosļakovu,
Kiru Ņikitinu,
Leonidu Kovalsu-Kovaļevski,
Borisu Vilkovu,
Edvīnu Veilandu,
Birutu Veidenbergu,
Dzintru Rumpi,
Jāni Kiseļevski,
Annu Jankovski,
Viktoru Vostrikovu,
Dzidru Smiltēnu,
Guntu Lasmani,
Jautrīti Bulderi.

Izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Sabina Skudra
19.08.1922.–2.02.2012.
Rūta Frīdberga
26.04.1928.–8.02.2012.
Irēna Namniece
25.08.1940.–9.02.2012.
Ernests Opics
13.01.1923.–11.02.2012.
Dzidra Liepiņa
17.09.1924.–14.02.2012.
Aina Zaķe
20.07.1920.–15.02.2012.
Dzidra Arāja
13.02.1927.–15.02.2012.
Fridriha Narica
1.03.1928.–16.02.2012.
Uldis Reiss
16.04.1937.–23.02.2012.
Ilga Ozolkāja
26.02.1942.–22.02.2012.
Ilma Grante
25.12.1936.–24.02.2012.

apguvi
Viens no senākajiem paņēmieniem 
pavedienu pārvēršanā audumos, 
paklājos un dažādās citās lietās.
Paklāju un sienas segu aušanai 
var izmantot dažādas speciālas 
segu tehnikas, piemēram, lu-
patnieku audums  – atkarībā no 
materiāla un arī no tā, kādam no-
lūkam gatavo priekšmetu. Lupat-
nieku auduma aušanā velkos ņem 
rupjus, šķetinātus linu vai pakulu 
diegus, bet audos – vilnu, lupatas, 
linus u. c. materiālus.
Meistars Ēvalds Krūkliņš ierādīs 
virvju vīšanu
Virvju vīšana  – dažāda resnuma 
un pielietojuma virvju vīšanas 
procesa apguve, izmantojot linu, 
kaņepju pakulas.
Savukārt dienu iepriekš, 30. mar-
tā, ar mūsu Meistaru prasmēm 
tiks iepazīstināti Zvejniekciema 
un Saulkrastu vidusskolu skolēni. 

31. martā 20.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” gadskārtējā balle 
“Ak pavasar, ak pavasar!” Vaka-
ru iesāksim ar Saulkrastu teātra 
studijas iestudējumu “Čaukste-
nes”. Čauksteņu lomās iejutušās 
labākās, atraktīvākās Saulkrastu 
dāmas un kāds noslēpumains 
kungs. Balli ar labākajām melo-
dijām par pavasari un mīlestību 
turpinās Artūrs Reiniks un grupa 
“Tērvete”! Balle pie galdiņiem, 
tādēļ aicinām biļetes iegādā-
ties un galdiņus rezervēt laikus 
(no 19.  marta) kultūras namā 
“Zvejniekciems” pie dežuranta.  
Ieejas maksa – Ls 3. 

7. aprīlī 18.00 Saulkrastu Do-
mes zālē resursu centra sievie-
tēm “Marta” darbinieces Iluta 
un Dita Lāces, Dana Indāne 
piedāvās sava otrā diska “Stip-
ri vārdi” prezentāciju. Ska-
nēs latviešu tautas dziesmas  
G. Graudiņas visai neparasta-
jā aranžējumā, dziesmas, kuras 
nav izvēlētas nejauši, jo projekta 
“Stipri vārdi” mērķis ir gan mu-
zikāls, gan sociāls – tā veidotājas 
grib uzrunāt plašu sabiedrības 
daļu, norādot uz to, ka stipri vār-
di, tautas bagātībā sakņoti, ir vaja-
dzīgi ikvienam. CD “Stipri vārdi” 
tiek izplatīts ziedojumu vākšanas 
nolūkos, lai nodrošinātu resursu 
centra “Marta” darbību. 

8. aprīlī 14.00 aicinām lielus 

un mazus svinēt Lieldienas pie 
kultūras nama “Zvejniekciems” 
kopā ar folkloras kopu “Dvīga”, 
Saulkrastu deju kolektīviem īsti 
latviskā noskaņā! Ripināsim olas, 
šūposimies šūpolēs un iesim  
rotaļdejās! 
9. aprīlī 13.00 pie Saulkrastu 
sporta centra lieli un mazi aici-
nāti uz Lieldienu svinībām ar jau 
tradicionālo spēkošanos garšīgajā 
boulingā un olu ripināšanu, bet 
Lieldienu zaķis visus aicinās uz 
spēkošanos dažādās disciplīnās. 

14. aprīlī 12.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu no-
vada mazo dziedātāju konkurss 
“Saulkrastu cīrulītis 2012”. Ja esi 
2 līdz 5 gadus liels, sagatavo 2 dzies-
miņas un palūdz, lai kāds – mam-
ma, tētis vai skolotāja – tevi piesaka 
pa tālruni 67954179 vai personīgi 
PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” Atpūtas 1b (9.00–18.00).

Saulkrastu novada biblio
tēka mīļi aicina ikvienu intere-
sentu sestdien, 28.  aprīlī, doties 
ar autobusu uz Nacionālā teātra 
izrādi “100 grami ŽURKAS”. Biļe-
tes cena Ls 5,50 + maksa par auto-
busu. Pieteikties līdz 20. martam. 
Izbraukšana plkst. 16.00 pa mar-
šrutu Zvejniekciema vsk.–Saulkras-
ti–Rīga (pieturot autobusu pietu-
rās). Informācija bibliotēkā vai pa 
tālruni 67951502, 29625609.

Sports
Saulkrastu čempionāts 
basketbolā: 
Ugunsgrēks–Baltezers 17. martā 16.15;
Ugunsgrēks–Izaicinājums 24. mar-
tā 15.00;
SMRT–Saimnieks 24. martā 16.15;
Izaicinājums–Baltezers 24.  martā 
17.30;
UNO–Bujāns Studijā 24.  martā 
18.45;
Ugunsgrēks–Saimnieks 31.  martā 
15.00;
Izaicinājums–Bujāns Studijā 31. mar-
tā 16.15;
Saimnieks–Baltezers 31. martā 17.30;
SMRT–UNO 31. martā 18.45

9. martā 19.00 Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā Saulkras-
tu sporta centrā.

10. martā 11.00 Saulkrastu čem-
pionāts zolītē kafejnīcā “Neibāde”.

24. martā 12.00 Saulkrastu čem-
pionāts, veltīts Latvijas meista-
ram Jānim Kļaviņam, Saulkrastu 
sporta centrā. Saulkrastos dzī-
vojošiem šahistiem dalība bez 
maksas.

25. martā 11.00 Saulkrastu 
čempionāts novusā Saulkrastu 
sporta centrā. 

Vairāk par visiem sporta notiku-
miem lasiet www.saulkrasti.lv

S en ioru  a ktivitātes
Otrdien, 3. aprīlī, plkst. 13.00 
Domes zālē pensionāru tikšanās 
Lieldienu noskaņā. Ekskursija uz 
Somiju no 27. līdz 29. jūnijam. 
Tālr. 26437766.

Jānis (Džonis) Delgalvis. Foto no DJ Art Club arhīva


