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Lielā talka aicina — nāc talkā 21. aprīlī!
Šogad Lielā talka visā valstī, 
tostarp Saulkrastu novadā, 
notiks sestdien, 21. aprīlī. 
Aicinām piedalīties visus 
iedzīvotājus, lai kopīgi 
sakārtotu un uzkoptu savu 
pilsētu un novadu.

Talcinieki tiek aicināti pulcēties 
10.00 divās vietās – Saulkrastos 

pie Domes ēkas un Zvejniekcie-
mā, pie kultūras nama “Zvejniek-
ciems”. Talkas dalībniekiem tiks 
nodrošināti cimdi, maisi un ieda-
līta sakopjamā teritorija. Aicinām 
talkotājus līdzi ņemt savus darba 
rīkus – lāpstas, grābekļus, zāģus 
un citus darba rīkus. No 13.00 
stāvlaukumā Raiņa ielas galā pie 
jūras un pie kultūras nama “Zvej-

niekciems” visi talcinieki ir gaidīti 
uz tradicionālo Lielās talkas zupu.
Saulkrastu novada Dome aicina 
zemesgabalu un ēku īpašniekus 
un nomniekus, rast iespēju sa-
kopt savu zemesgabalu un tam 
piegulošo teritoriju. Tāpat aici-
nām veikalu īpašniekus atjaunot 
informatīvās norādes, atkritumu 
urnas un soliņus.

Sīkāka informācija par Lielās 
talkas organizēšanu un norisi 
Saulkrastu novadā pieejama, zva-
not pa tālr. 67142513, 29218153 un 
26140880.
Pagājušajā gadā Lielajā talkā 
Saulkrastu novadā piedalījās 
vairāk nekā septiņi simti dalīb-
nieku, savācot gandrīz 30 tonnas  
atkritumu.

Novada pašvaldības aģentūra 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” radošās darbības 
nedēļas “Radi!” ietvaros 
piedāvāja saulkrastiešiem 
iesaistīties neparastā norisē, ko 
mēs, aģentūras darbinieki, paši 
nosaucām par ideju mikseri. 
Miksera darbības laiks – no 12. 
līdz 16. martam.

Pašlaik sabiedrībā valda pietiekami 
daudz negāciju un kritikas, tādēļ 
šķita, ka nepieciešams kaut kas po-
zitīvs un radošs. “Radi!” akcija nāca 
tieši laikā. Nolēmām lūgt cilvē-
kiem nosaukt tās 10 vietas, 10 cil-
vēkus un 10 norises, kas Saulkrastu 
vārdu nestu ārpus novada robe-
žām, protams, labā nozīmē. Aici-
nājām atsaukties tieši jauniešus un 
pensijas vecuma cilvēkus, jo likās 
interesanti un vērtīgi savienot jau-
niešu novatoriskumu un senioru 
pieredzi vienā veselumā. 
2012. gads Eiropā pasludināts par 
aktīvas novecošanas un paau-
džu solidaritātes gadu, tādēļ arī 
šī ideja šķita aktuāla. Uz mūsu 
aicinājumu atsaucās pavisam as-
toņi seniori un 10 jaunieši, kā arī 
brīvprātīgā dāmu apvienība “Dzī-
vesprieks”, kuras sastāvā ir trīs 
šarmantas kundzes – Vizma Stūr-
mane, Iveta Sviklāne un Sarmīte 
Frišfelde. Dāmas bija ieinteresē-
tas mūsu norisē un piedāvāja savu 
atbalstu – mūsu iegūtos datus  
V. Stūrmanes vadībā Saulkrastu 
bibliotēkā aprobēs visi bibliotē-
kas apmeklētāji, tas ir, noteiks, 
vai patiešām darba grupu izstrā-
dātais viedoklis ir objektīvs. 
Pirmajā dienā pēc nelielas iepazī-
šanās itin ātri izveidojās trīs dar-
ba grupas, kuras izvēlējās tēmas: 
cilvēki Saulkrastos, ievērojamas 
vietas Saulkrastos un interesantas 
norises Saulkrastos. Bija patīkami 
un pārsteidzoši vērot, kā darba 
grupa, kurā iedalījās arī dizaineris 
J. Plakans, ātri vienojās par svarī-
gākajiem akcentiem, kuri pilsētai 
piemīt, kā arī par to, kā trūkst, lai 
mūsu Saulkrasti patiesi kļūtu par 
Vidzemes jūrmalas pērli. Nu gru-
pas dalībniekiem atlika vien dabā 
apskatīt visu, kas nosaukts, kā arī 
to iemūžināt un sagatavot savu 
daļu prezentācijai. Prezentācijā 

viņi pat izmantoja īpašus simbo-
lus, lai savas idejas par izgaismo-
jamām un izceļamām vietām īpaši 
uzsvērtu. Pēc šīs grupas domām, 
pilsētai visvairāk trūkst gaismu 
un košuma. Jaunieši ierosināja, ka 
daudzas šobrīd nepievilcīgas sie-
nas varētu apgleznot, gluži kā tas 
ir uz Bīriņu ielas aiz veikala “Elvi”. 
Tikpat operatīvi bija tie norises 
dalībnieki, kuri strādāja ar slave-
nām Saulkrastu personībām: viņi 
personības iedalīja atsevišķās gru-
pās – kopā, kā izrādās, Saulkrastus 
prezentē vismaz 18 dažādas vēs-
turiskas personības, vairāk nekā 
divdesmit mākslinieku un mūzi-
ķu. “Norišu” grupa rīkojās tikpat 
konstruktīvi – visi, viņuprāt, ie-
vērības cienīgie notikumi pilsētā 
tika iedalīti pēc sezonālā principa. 
Bija sevišķi interesanti, ka jaunie-
ši nosauca par gana svarīgiem un 
atzīstamiem arī tādus sarīkojumus 
kā Barikāžu atceres dienas. Pareizi 
tika norādīts tas, ka sporta sarī-
kojumi pārsvarā notiek vasarās, 
tomēr arī ziemā tas varētu būt itin 
labs laika pavadīšanas veids. 
Otrdiena bija izbraukuma die-
na, jo visi kopā devāmies cauri 
Saulkrastiem, gan fotografējot 
sev nepieciešamos objektus, gan 

ieraugot kaut ko pavisam jaunu 
un līdz šim nepamanītu, piemē-
ram, to, cik īpatna un vērtīga ir 
koka apbūve Saulkrastu centrā-
lajā daļā un cik nemanāmi un 
nezināmi iespējamiem interesen-
tiem patiesībā ir Viļa Lāča “Cepļi”. 
Daudzi jaunieši noteikti šajā vietā 
pabija pirmo reizi. 
Trešdien turpinājām darbu – šo-
reiz, lai veidotu jau konkrētus 
priekšlikumus un sagatavotu pre-
zentāciju par iegūto. Bija vērtīgi 
arī tas, ka Saulkrastu novada Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis ieradās pie mums, 
gan lai pastāstītu par Saulkrastu 
labiekārtošanas idejām, gan lai 
atbildētu uz darba grupu dalīb-
nieku jautājumiem par to, kas 
rada šķēršļus, lai Saulkrastus sa-
koptu un uzspodrinātu. Kā jau-
nieši, tā seniori saprata, ka daudz 
ko nosaka no mums neatkarīgi 
apstākļi un smalkas jurispruden-
ces nianses. Tomēr vienojāmies, 
ka mūs saista vienots mērķis – 
padarīt mūsu pilsētu skaistāku 
un viesiem pārsteidzošāku. Seni-
orus trešdien visvairāk pārsteidza 
tas, kā jaunieši prot strādāt ar 
mūsdienu tehnoloģijām. Jaunieši 
nu bija nokļuvuši skolotāju lomā. 

Ceturtdiena bija liela darba un arī 
steigas diena, jo ar tikko sagatavo-
to prezentāciju devāmies uz kon-
ferenci un diskusiju “Saulkrasti kā 
Vidzemes piekrastes attīstības un 
pakalpojumu centrs” Saulkras-
tu Domē. Kad prezentējām pašu 
veikto, izrādījās, ka pilsēta ir ba-
gāta gan ar izcilām personībām 
(interesanti, ka V. Stūrmanes or-
ganizētajā akcijā Saulkrastu bib-
liotēkā izcilu personību saraksts 
tika pat papildināts), gan ar svēt-
kiem, kas vienīgi padarāmi plašāk 
zināmi, gan ar pietiekami intere-
santiem objektiem, kurus, tiesa, 
jāuzspodrina un jāuzpoš. Tomēr, 
kā vienojās mūsu darba grupu 
dalībnieki, – daudz ko varam pa-
veikt pašu rokām, tikai mazliet 
jāgrib un jāpastrādā. 
Piektdiena bija noslēguma diena, 
jo vēlreiz sanāca kopā teju visi no-
rises dalībnieki un pie tējas tases 
vienojās, cik tomēr Saulkrasti ir 
unikāli un skaisti. To apstiprinā-
ja arī TIC vadītāja G. Memmēna, 
daloties savos iespaidos par nesen 
apmeklēto Starptautisko tūrisma 
izstādi Balltour 2012.
Šī nedēļa, mūsuprāt, radīja sti-
mulu raudzīties pasaulē gaišākām 
acīm, nenolaist rokas un ļauties 

darīt un radīt priekam, kas mums 
tik ļoti nepieciešams. Secinājums 
bija vienkāršs – lai kaut ko radī-
tu, nav obligāti nepieciešami lieli 
naudas līdzekļi, ir jāgrib mainīt un 
padarīt labāku vidi ap sevi. Tieši 
šāds, šķiet, arī bija akcijas organi-
zatoru mērķis. Tagad prezentācija 
nosūtīta norises koordinatoriem 
un to drīzumā varēs apskatīt arī 
vietnē www.radilatvija.lv.
Liels gandarījums arī par to, cik 
harmoniski un jauki spēja sastrā-
dāties jaunieši un seniori. Jāsaka, 
vismaz Saulkrastos paaudžu kon-
flikts ir tikai mīts. 
Vēlreiz paldies norises dalībnie-
kiem: Ziedonim Skrīvelim, Mārai 
Bērziņai, Jurim Plakanam, Ras-
mai Garklāvai, Janīnai Sprincei, 
Ivaram Grāvītim, Dagnijai Gur-
tiņai, Ivetai Sviklānei, Sarmītei 
Frišfeldei, Vizmai Stūrmanei, 
Justīnei Cīrulei, Beatei Barkānei, 
Jurim Panasovam, Lindai Pūlei, 
Matīsam Šmitam, Jānim Vec-
vagaram, Kārlim Kosmačevam, 
Ivaram Rogam, Kārlim Martin-
sonam, Laurai Kravčenko, Vairai 
Cīrulei un Judītei Krūmiņai. 

PA “Saulkrastu kultūras  
un sporta centrs”

Jaunieši un seniori diskusijas laikā. Foto: V. Cīrule
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Paziņojums par detālplānojuma Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu novada Dome 28.03.2012. pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma zemes gabalam 
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 3 § 70).

Sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts no 2012. gada 16. aprīļa līdz 2012. gada 14. maijam.  
Sabiedriskās apspriešanas 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 sanāksme notiks 2012. gada 26. aprīlī plkst. 17.00 Saulkrastu Domes 
zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par būvniecības ieceri

Saulkrastu pašvaldība lēmumu par būvniecības ieceres 
“Mobilo sakaru bāzes stacija “Muižuļi”, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā” publiskās apspriešanas rezultātiem pie-
ņems Saulkrastu novada Domes 2012. gada 25. aprīļa sēdē.

Tālr. uzziņām 67142519, e-pasta adrese: buvvalde@saulkrasti.lv

Plānoti meliorācijas 
darbi Inčupes rajonā 
Viens no novada saimnieciskās 
dzīves aktuāliem 
jautājumiem ir paaugstinātais 
gruntsūdens līmenis, tādēļ 
2011. gada otrajā pusē, pēc 
pašvaldības pasūtījuma, VSIA 
“Meliorprojekts” izstrādāja un 
iesniedza Saulkrastu novada 
Domē Pabažu un Inčupes 
teritoriju melioratīvā stāvokļa 
apsekošanas un gruntsūdens 
paaugstināšanās iemeslu 
noteikšanas tehnisko atskaiti, 
kurā minētā teritorija sadalīta 
septiņos nosacītos objektos.

Kā galvenie gruntsūdens paaug-
stināšanās iemesli minēti pa-

stāvošais ģeoloģiskais materiāls 
(morēnas ierobežotā noteces teri-
torija) un susinātājgrāvju sliktais 
tehniskais stāvoklis.
Izstrādātāja aprēķinātās aptuve-
nās projektēšanas un izbūves sis-
tēmas izmaksas Pabažu–Inčupes 
teritorijā ir 293 000 latu.
Lai nodrošinātu pakāpenisku 
gruntsūdens līmeņa pazemināša-
nu, tika nolemts vispirms realizēt 
ceturto objektu – teritoriju starp 
Inč-upi, Rīgas ielu, dzelzceļa slie-
dēm un Pļavas ielu. Tāpēc 2012. 
gada pašvaldības budžetā Saulkras-
tu novada Dome ir apstiprinājusi 
48 300 latus meliorācijas sistēmas 
būvniecībai, rekonstrukcijai un 

uzlabošanai. Iespēju robežās tiks 
sakārtoti arī pārējie objekti.
Meliorācijas darbi blīvi apbūvētā 
teritorijā skars arī Saulkrastu ie-
dzīvotāju privātos īpašumus. Tas 
nozīmē, ka būs jāslēdz vienošanās 
ar šo īpašumu īpašniekiem vai 
apsaimniekotājiem par teritorijas 
daļēju apgrūtināšanu, servitūtu 
līgumu slēgšanu, žogu īslaicīgu 
demontāžu un montāžu u. tml. 
Aprīlī tiks apzināti tie īpašumi, 
kurus tieši skars šie paredzē-
tie būvniecības darbi, un sāktas 
sarunas ar to īpašniekiem vai  
valdītājiem.

Saulkrastu novada Dome

Nestandarta 
atkritumu 
savākšanas 
akcija
SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” sadarbībā 
ar Saulkrastu novada Domi 
rīko nestandarta atkritumu 
savākšanas akciju Liepu ielā 3  
novietotajos atkritumu 
konteineros.

No 17. līdz 21. aprīlim no 8.00 līdz 
17.00 iedzīvotāji varēs nodot ne-
standarta atkritumus (mēbeles, 

elektrotehnikas ierīces, metāllūž-
ņus), taču ne vairāk kā 2 m2 atkri-
tumu no mājsaimniecības.
Ja būs nepieciešams transports 
atkritumu nogādāšanai uz Liepu 
ielu, kas ir maksas pakalpojums, 
lūdzam par to paziņot iepriekš. 
Tuvāka informācija pa tālruni 
67951361. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Top izdevums 
“Saulkrastu 
vasara 2012”
Lai informētu Saulkrastu 
novada iedzīvotājus un 
viesus par pieejamiem 
pakalpojumiem novadā,  
arī šogad Saulkrastu novada 
Dome sadarbībā ar Saulkrastu 
uzņēmēju padomi  
plāno izdot bezmaksas 
informatīvo izdevumu  
“Saulkrastu vasara 2012”.

Aicinām atsaukties visus intere-
sentus un, iesniedzot informāciju,  

īpaši izcelt šīs vasaras plānotos 
jaunumus un piedāvājumus, kā 
arī pievienot atbilstošas fotogrā-
fijas. Ja uzņēmums organizē pub-
liskus pasākumus, aicinām iesūtīt 
paredzēto pasākumu plānu. In-
formācija izdevumā tiek ievietota 
bez maksas.
Informāciju sūtīt līdz 26. aprīlim uz 
e-pasta adresi marika.grasmane@ 
saulkrasti.lv. 
Tuvāka informācija pa tālruni 
67142514, 28634639.

Jauno vides 
reportieru konference 
“Par tīru Baltijas jūru”
12. martā piedalījos Jauno 
vides reportieru konferencē. 
Šis pasākums notika Rīgā, 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā, 
un konferences mērķis bija 
iepazīstināt ar problēmām 
Baltijas jūras piekrastē. 

Pasākumam bija divas daļas. Pir-
majā daļā mēs, skolēni (piedalījās 
ar skolēnu grupas no Ventspils 
un Aizkraukles), tikāmies ar Vides 
ministrijas aizsardzības departa-
menta direktora vietnieku Ronal-
du Bebri, Baltic Sea Now Info pro-
jekta koordinatori Janu Gičevsku 
un projekta MARLIN pārstāvi Ilzi 
Grunsku. Mums tika dota iespēja 
jautāt un saņemt atbildes par ak-
tuālajām vides problēmām Latvi-
jā. Otrajā daļā mums pašiem bija 
jāveic praktiskais darbs – jāveido 
ziņa par aktuālajām problēmām 
Baltijas jūras piekrastē Latvijā. 
Ieklausoties R. Bebra stāstījumā, 
secināju, ka Saulkrastos ir ļoti 
nopietns ūdens piesārņojums. 
Tas tādēļ, ka Saulkrastos ir daudz 
problēmu, kas saistītas ar notek-
ūdeņiem un to izvadīšanu, tādēļ 
mūsu upes – Aģe, Pēterupe, Inčupe,  
Ķīšupe – ir ļoti piesārņotas. Šis 
piesārņojums nonāk Rīgas Jūras 
līcī, tā veidojot lielus postījumus 
Latvijas jūras piekrastēm un ūde-
ņiem. Turklāt Saulkrastos nonāk 
arī Daugavas upes piesārņojums. 
Šo piesārņojuma ciklu tautā 
dēvē par “piesārņojuma apli”. Šis 
“aplis” savu funkciju veic nepār-

traukti, visspēcīgāk – pavasarī, 
kad kūst ledāji. 
Jana Gičevska iepazīstināja mūs ar 
Baltic Sea Now Info. Šī organizāci-
ja darbojas, lai radītu cilvēkiem 
priekšstatu, kādus postījums viņi 
nodara, piesārņojot kāpas un Bal-
tijas jūru. Šajā organizācijā aktīvi 
darbojas Somija, Zviedrija, Igau-
nija un Latvija. 
Ilze Grunska mūs iepazīstināja 
ar MARLIN. Tas ir projekts, kas 
radīts ar mērķi noskaidrot atkri-
tumu daudzuma situāciju Baltijas 
jūras piekrastē. Lai popularizētu 
projektu un sakoptu Baltijas jūras 
piekrasti, vasarā tiek organizēts 
gājiens gar Latvijas jūras piekras-
ti. Šis gājiens ir 500 km garš ceļš, 
un to veiks noteikta cilvēku gru-
pa, kura gājiena laikā vāks atkri-
tumus, lai uzlabotu situāciju pie-
krastē. Turklāt būs iespējas sekot 

līdzi šīs drosmīgās grupas atraša-
nās vietai un pievienoties pasāku-
mam sev izdevīgā laikā un vietā. 
Šis projekts ļāva man apjaust, cik 
svarīgi ir saudzēt mūsu jūru – 
Baltijas jūru, kā arī to, cik daudz 
šķietami nesvarīgu faktoru var 
radīt vides piesārņojumu.
Sīkāku informāciju par pārgā-
jiena norisi var apskatīt vietnē  
www.videsfonds.lv/lv/marlin, bet 
vairāk informācija par jauno vi-
des reportieru konferenci vietnes 
www.videsfonds.lv sadaļā “Jaunumi”. 

Beate Barkāne

Atsākta siltināšana kultūras 
namā “Zvejniekciems”
Bargajam salam beidzoties un 
pavasarim iestājoties, ar aprīli 
atsākušies siltināšanas darbi kul-
tūras namā “Zvejniekciems”. Tiks 
siltināta beidzamā fasādes daļa. 
Kopumā līdz šim ir veikta trīs ār-
sienu siltināšana, uzstādīts jauns 
apkures katls, izbūvēta ventilācija 
un apkures sistēma, siltināti pa-
mati un jumts, kā arī citi darbi. 
Projektu paredzēts veikt līdz 
2012. gada 30. jūnijam ar Vides 
investīcijas fonda iepriekš saska-
ņoto un parakstīto vienošanos 
par termiņa pagarinājumu.
Projekts “Kompleksi risinājumi  
siltumnīcefekta gāzu emisiju  

samazināšanai k/n “Zvejniek-
ciems” Saulkrastu novadā” ir 
saņēmis Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta atbalstu  
247 193,53 latu apmērā, kopējās 
projekta īstenošanas izmaksas ir  
330 031,41 latu, pašvaldības līdzfi-
nansējums – 82 837,88 lati. 

Elīna Latvena, Saulkrastu novada 
Domes projektu koordinatore



Izstrādāts Saulkrastu novada teritorijas 
plānojums 2012. — 2024. gadam
2012. gada pavasarī ir pabeigts 
pamatdarbs pie pilnīgi jauna 
novada teritorijas plānojuma, 
un no 26. marta līdz 9. maijam 
Saulkrastu novada Domes  
2. stāva vestibilā iedzīvotājiem 
ir iespēja iepazīties ar 
sagatavoto plānojuma 
redakciju un izteikt savu 
viedokli. 

28. aprīlī 10.00 Saulkrastu no-
vada Domes zālē notiks sabied-
riskās apspriešanas sanāksme.  
Pēc sabiedriskās apspriešanas 
plānots precizēt nepieciešamo, 
saņemt institūciju atzinumus 
un nodot plānojumu apstiprinā-
šanai Domei, lai vasaras beigās 
jaunais plānojums stātos spēkā. 
Paralēli teritorijas plānojumam 
apspriešanai tiek nodots arī plā-
nojuma Vides pārskats jeb stra-
tēģiskais ietekmes uz vidi novēr-
tējums. 
Saulkrastu novada Dome 2010.ga- 
da 29. septembrī pieņēma lē-
mumu “Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”, ar kuru tika apstip-
rināts teritorijas plānojuma darba 
uzdevums, plānojuma izstrādes 
vadītājs Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis un dar-
ba grupa, kā arī noslēgts līgums 
ar SIA Metrum par plānojuma 
izstrādi. Darba grupā strādāja  
Domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis, būvvaldes vadītāja Līga 
Pilsētniece, zemes ierīkotājs Artis  
Blankenbergs, deputāti Māris 
Vītols un Normunds Strapcāns, 
kā arī pašvaldības izpilddirektors 
Andrejs Arnis.
Plānojuma sākšanas un izstrādes 
laikā tika pieņemti iedzīvotāju un 
zemes īpašnieku iesniegumi par 
priekšlikumiem jaunajam terito-
rijas plānojumam. Kopā tika sa-
ņemti 54 rakstiski iesniegumi un 
viens priekšlikums, kas saņemts 
uz e-pasta adresi.
Papildus normatīvajos aktos no-
teiktajam, pēc Saulkrastu novada 
pašvaldības iniciatīvas, 2011. gada 
jūnijs tika noteikts kā sabiedrības 
iesaistīšanas mēnesis, piesaistot 
Saulkrastu novada iedzīvotājus 
teritorijas plānojuma izstrādē, 
lai pēc iespējas pilnīgāk izzinā-
tu novada iedzīvotāju, uzņēmē-

ju un zemes īpašnieku vēlmes,  
viedokļus, domas, kuras ie-
spējams iestrādāt teritorijas 
plānojuma materiālos. Sabied-
rības iesaistīšanas mēnesī visi 
interesenti varēja iepazīties ar 
Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes ietvaros iz-
strādāto Saulkrastu novada attīs-
tības koncepciju un Saulkrastu 
novada pašvaldībā iesniegtajiem 
priekšlikumiem turpmākajai ze-
mes izmantošanai novada teri-
torijā, kas bija attēloti uz spēkā 
esošā teritorijas plānojuma plā-
notās (atļautās) izmantošanas 
kartes, kā arī sniegt par to ko-
mentārus un priekšlikumus.
Tika izvirzīti šādi galvenie 
Saulkrastu novada teritorijas plā-
nojuma izstrādes mērķi: 
1. nostiprināt tiesisko pamatu 
Saulkrastu novada teritorijas ilgt-
spējīgai un līdzsvarotai attīstībai;
2. nodrošināt telpisko piesaisti 
Saulkrastu novada pašvaldības 
attīstības stratēģisko mērķu sa-
sniegšanai; 
3. veicināt novada attīstības ie-
spējas, izmantojot ģeogrāfiskā 
novietojuma priekšrocības; 
4. nodrošināt pieņemto lēmumu 
pēctecību teritorijas plānošanas 
jomā.
Tā kā paralēli tiek izstrādāti trīs 
plānošanas dokumenti – teri-
torijas plānojums, Attīstības 
programma un Vides pārskats –, 
plānojuma izstrādes laikā noti-
ka iesaistīto pušu (SIA Metrum, 
SIA Ķemers Business and Law 
Company, SIA “Vides eksperti” 
un Saulkrastu novada Domes) 
pārstāvju sadarbība, viedokļu un 
informācijas apmaiņa un saska-

ņošana, lai attīstības un telpis-
kās plānošanas dokumenti būtu 
pilnībā saskaņoti un nedublētu 
cits citu. Līdz ar to teritorijas 
plānojumā ir risināti tieši ar tel-
pisko attīstību saistīti jautājumi, 
neiekļaujot informāciju un jautā-
jumus, kas tiek risināti Attīstības 
programmas un Vides pārskata 
dokumentos. 
Saulkrastu novada teritorijas plā-
nojums izstrādāts ar 12 gadu per-
spektīvu un atbilstoši Teritorijas 
attīstības plānošanas likumam 
(2011) tajā noteikta novada teri-
torijas plānotā (atļautā) izman-
tošana un šīs izmantošanas iero-
bežojumi. Teritorijas plānojuma 
prasības ir saistošas, izstrādājot 
detālplānojumus, kā arī sākot 
jebkuru zemes vienību (gabalu) 
sadalīšanu, apvienošanu, būvnie-
cību, teritorijas labiekārtošanu, 
zemes transformāciju, zemes dzī-
ļu izmantošanu un citu saimnie-
cisko darbību. 
Pēc teritorijas plānojuma ap-
stiprināšanas Saulkrastu novada 
Domē tā grafiskā daļa un terito-
rijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi tiks izdoti kā pašval-
dības saistošie noteikumi, bet 
paskaidrojuma raksts kalpos kā 
dokuments pašvaldības darbam 
novada plānošanas jautājumos. 
Saulkrastu novada teritorijas 
plānojums būs galvenais novada 
turpmākās attīstības plānošanas 
dokuments attiecībā uz zemju iz-
mantošanu līdz 2024. gadam.

Galvenie jaunumi 
un izmaiņas
Vispirms jāatgādina: gan iedzī-
votājiem, gan iesniegumu iesnie-
dzējiem jāņem vērā, ka plānošanu 
nav iespējams veikt bez saprātīgas 
kompromisa pieejas, apmierinot 
visu iedzīvotāju vēlmes, intereses 
un vajadzības. Telpiskās plānoša-
nas mērķis ir sasniegt funkcionēt 
spējīgu un saistošu telpisku struk-
tūru, kas nodrošina novadam ko-
pumā kvalitāti un ilgtspējību.
Runājot par pašu plānojumu, gri-
bu uzsvērt, ka tajā papildus spē-
kā esošajam plānojumam jauna 
dzīvojamā apbūve kāpu zonā nav 
paredzēta. Kāpas joprojām paliek 
par galveno Saulkrastu nova-
da vērtību un publiski pieejamu 

ārtelpu iedzīvotājiem un viesiem.
Ņemot vērā valstī sagatavoto  
vienotās klasifikācijas projektu, ir 
izstrādāta jauna vienota teritori-
jas atļautās izmantošanas veidu 
klasifikācija. 
Tāpat sagatavots jauns ielu sarka-
no līniju plāns Saulkrastu pilsētas 
un ciemu teritorijām, nosakot nā-
kotnes attīstībai rezervējamās te-
ritorijas, kas nepieciešamas ceļu, 
ielu, piebrauktuvju vai inženier-
komunikāciju ierīkošanai, atdalot 
šo teritoriju no apbūvējamās vai 
citādā veidā izmantojamās terito-
rijas. Teritorija, kas norobežota ar 
sarkanajām līnijām, ir publiskās 
ārtelpas daļa un nav iežogojama.

Projekta izstrādes laikā ir izvēr-
tētas esošās ražošanas objektu 
teritorijas un to paplašināšanas 
iespējas, kā arī noteiktas jaunas 
ražošanas teritorijas Saulkrastu 
pilsētas teritorijā starp dzelzceļu  
un apvedceļu. Zvejniekciemā 
Melnsila ielā esošajā kokmateriālu 
pārkraušanas laukuma vietā vairs 
nav ražošanas teritorijas. Šeit plā-
nota publiska apbūve ar autostāv-
vietām pludmales apmeklētājiem.
Meža teritorijā starp dzelzceļu un 
apvedceļu, blakus ceļam uz Sau-
laino ieleju, izvēlēta vieta jaunu 
pilsētas kapu ierīkošanai.
Raiņa ielas izejā uz jūru rezervēta 
iespējamā vieta novada muzejam 
un muzeja brīvdabas ekspozīcijai.
Kāpu zonā no Bīriņu ielas līdz 
Smilšu ielai nākotnē plānots ierī-
kot ainavisku gājēju ceļu, kas sāk-
tos Smilšu ielā iepretim Pēterupes 
baznīcai un gar plānoto muzeju 
Raiņa ielas apkārtnē, cauri plud-
males parkam, šķērsojot L. Paegles 
ielu, turpināsies līdz kafejnīcām 
Bīriņu ielā un būvniecības stadijā 
esošajam Saules laukumam, kura 
atklāšana notiks jau 19. maijā Mu-
zeju naktī. Savukārt Bīriņu ielas 
galā jūrā nākotnē atradīsies kuģī-
šu, jahtu un laivu piestātne.

Viens no galvenajiem jaunumiem 
ir plānojumā paredzētā vieta vie-
nam no Saulkrastu novada nā-
kotnes attīstības stūrakmeņiem –  
SPA viesnīcai ar nelielu ūdens 
parku, baseiniem, tenisa lauku-
miem, stāvlaukumiem, konfe-
renču zāli, iespējams arī koncert-
zāli. Kā piemērotākā vieta šādam 
objektam ir izvēlēta pašvaldības 
īpašumā esošajā zemesgabalā 
starp Ainažu, A. Kalniņa, Bīriņu 
un Vidrižu ielām uz mežu šķer-
sojošās ielas ass, kur plānots līdz 
12 stāviem augsts viesnīcas ap-
joms ar panorāmas tipa kafejnī-
cu augšējā stāvā un pakalpojumu 
kompleksu, un citām telpām un 
stāvvietām pirmajos divos stāvos. 
Līdz ar to plānotais apjoms ie-
kļautos kopējā labiekārtotā meža 
parkā ar ērtiem gājēju, velosipēdu 
un skrituļošanas celiņiem, un no 
tuvējām ielām to daļēji aizsegtu 
koku stumbri. Viesnīcas komplek-
su plānots savienot ar gājēju ielām 
uz pludmali gar “vecās ambulan-
ces” ziemeļu daļu, kā arī Saulkras-
tu dzelzceļa staciju. Ne tikai jūras, 
bet arī ērtās satiksmes dēļ ir iespē-
jams salīdzinoši īsā laikā nokļūt 
līdz Rīgai, kas tiek uzskatīta par 
vienu no objekta prioritātēm. Šāds 
objekts realizācijas gadījumā dotu 
spēcīgu impulsu Saulkrastu kā kū-
rortpilsētas attīstībai, nodrošinot 
ievērojamu daudzumu tik ļoti 
nepieciešamo darbavietu un ie-
spēju iedzīvotājiem izmantot ilgi 
gaidīto baseinu un citus pakalpo-
jumus. Līdzīgi kā Tervise Paradiis 
komplekss Pērnavā, šādi objekti 
tiek noslogoti visu gadu un bū-
tiski risina sezonalitātes ietekmi. 
Objektam, piedāvājot izdevīgus 
nosacījumus, tiks meklēts inves-
tors starptautiskos tirgos.
Par Teritorijas plānojuma sabied-
riskās apspriešanas rezultātiem 
un citiem jaunumiem informē-
sim sabiedrību, ievietojot infor-
māciju Saulkrastu novada infor-
matīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti.lv.

Normunds Līcis,  
Saulkrastu novada Domes  

priekšsēdētāja vietnieks,  
Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas priekšsēdētājs
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Sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme 

notiks sestdien, 28. aprīlī, 
10.00 Saulkrastu novada 
Domes zālē, Raiņa ielā 8, 

Saulkrastos.

Aicinām pieteikties projektu konkursā
Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrība (RRLAB) izsludina atklā-
ta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 2. kārtu sākšanu 
Rīcības programmas Eiropas Ziv-
saimniecības fonda atbalsta ievie-
šanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
pasākumā “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešana šādās aktivi-
tātēs un rīcībās. 
Aktivitātes “Ciematos, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjauno-
šana un attīstība” ietvaros rīcība:
1.2.1. rīcība. Vietējās nozīmes 
brīvā laika pavadīšanas, sporta 

un kultūras objektu būvniecība 
vai rekonstrukcija, tostarp pie-
lāgošana personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem un terito-
rijas labiekārtošana. 
Pieejamais finansējums –  
220 000 latu.
Mērķis. Rīcība ir paredzēta, lai 
VRG RRLAB darbības teritorijas 
piekrastes zonā un zivsaimniecības 
teritorijās attīstītu infrastruktūru.
Plānotās darbības. Izbūvētu estrā-
des, sporta laukumus, pludmales, 
norādes, pieturvietas, soliņus, at-
kritumu tvertnes, apgaismojumus 
u. c., kā arī objektus pielāgotu per-
sonām ar kustības traucējumiem.

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un 
tūrismu saistītās maza mēroga 
infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.1. rīcība. Ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītas maza mēro-
ga infrastruktūras un pakalpo-
jumu attīstība. 
Pieejamais finansējums –  
294 399,40 latu.
Mērķis. Rīcība ir paredzēta, lai 
VRG RRLAB darbības teritorijā 
tiktu attīstīta ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistīta infrastruktūra 
un atbilstoši pakalpojumi.
Plānotās darbības. Laivu nolai-
šanas un izcelšanas vietas, ūdens 

krātuvju atjaunošana un sakop-
šana, stāvlaukumu izveide pie 
ūdenstilpnēm, makšķerēšanas 
vietu izveidošana vai pielāgošana 
personām ar kustību traucēju-
miem, kempingu  izveide, dabas 
un vēstures ekspozīciju izveide 
vai pielāgošana personām ar kus-
tību traucējumiem saistībā ar ziv-
saimniecību u. c.
Projektu iesniegumus pieņems 
no 7. maija līdz 7. jūnijam.
2. kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums – 514 399,40 latu.
Vairāk informācijas meklējiet 
www.allazi.lv sadaļā “RRLAB”, 
kontaktpersona – Inese Pikaļova,  

tālrunis 67970250, mob. tālrunis 
26423616, e-pasta adrese: rrlab@
inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta die-
nesta vietnē www.lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa at-
rodama turpat – interneta vietnē 
www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz 
RRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pa-
gastā, Siguldas novadā, LV–2154.

Normunds Līcis, Saulkrastu novada  
Domes priekšsēdētāja vietnieks. 
Foto: no Domes arhīva



Piedāvā darbu

Saulkrastu novada pašvaldība — bibliotēka
aicina darbā 

bibliotekāru darbam ar bērniem (3479 01).
Prasības pretendentam: 

• augstākā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku  
darbā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
• labas zināšanas informācijas meklēšanā;
• labas iemaņas darbā ar IT;
• angļu vai citas svešvalodas zināšanas;
• komunikācijas prasmes un spēja sadarboties;
• spēja ātri apgūt jaunas prasmes;
• vēlme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā un 
projektu izstrādē;
• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS “Alise”.

Darba laiks – 40 stundas nedēļā. Darba vieta – Saulkrastu 
novada bibliotēka. Darba vietu skaits – 1. Darba līgums. Pie-
teikšanās vakancei līdz 7.05.2012. (ieskaitot). CV un motivā-
cijas vēstuli sūtīt: vizma.sturmane@saulkrasti.lv vai pa pastu –  
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. Tālrunis –  
67951502. Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, 
nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti 
uz darba interviju.

Saulkrastu arhitektu, 

dizaineru un mākslinieku 

tikšanās notiks 

ceturtdien, 26. aprīlī 
plkst. 18.00 Saulkrastu 

novada Domē. Tuvāka 

informācija — Saulkrastu 

novada Domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

Normunds Līcis, tālr. 

29237265, e-pasta adrese: 

normunds.licis@

saulkrasti.lv

Par deputātu pieņemšanas laikiem
Deputātu pieņemšanas laiki pieejami pašvaldības vietnes 

www.saulkrasti.lv sadaļā “Dome”, kā arī zvanot  
pa tālruņiem 67951250 vai 67142514.
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VSAA un NVA konsultācijas 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas 
filiāles darbinieks pieņems klientus 19. aprīlī Saulkrastu Domes 

telpās 108. kabinetā no 10.00 līdz 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 3. un 7. maijā Saulkrastu Domes 

telpās zālē 2. stāvā no 10.00 līdz 15.00.

Pateicība

“Daugavas Vanagu” Saulkrastu nodaļa izsaka pateicību 
Saulkrastu novada Domei leģionāru atceres dienas,  

kas notika 16. martā, organizēšanā.
Paldies Gurtiņu ģimenei par atsaucību, ar personīgo transportu 

apmeklējot deviņdesmitgadīgos karavīrus, Saulkrastu 
iedzīvotājus, kuri slimības dēļ nevarēja ierasties  

uz svinīgo pasākumu. 
Atzinība un pateicība Judītei Krūmiņai par sarūpētajām 

dāvanām un ziediem, kā arī par labi noorganizēto  
atpūtas vakaru Domes zālē. 

Paldies Limbažu vīru ansamblim “Dziļezers”. 
Tāpat paldies Vijai Skudrai par sirsnību, izvadājot mājās 

pasākuma dalībniekus, kam grūtības pārvietoties.

Janīna Timermane, “Daugavas Vanagu” Saulkrastu nodaļas 
vanadžu priekšsēdētāja

Ikviens interesents tiek 
mīļi aicināts piektdien, 
27. aprīlī, plkst. 18.00 

Saulkrastu novada 
bibliotēkā apmeklēt 
nodarbību no cikla  

“Iepazīsti sevi”, tēma  
“Varas dažādās 

izpausmes”. Vada 
psihoterapeite  

Sarmīte Frišfelde.

Kas veido priekšstatu par mums?
Bieži dzirdēts,  
ka cilvēks, atbraucis  
no kāda ceļojuma,  
saka: “Cik tur bija labi, 
un cilvēki, kādi cilvēki – 
laipni, pieklājīgi, atsaucīgi, 
izpalīdzīgi!” Cits tūlīt atburkšķ 
pretī: “Jā, jā, visur labi, kur mēs  
neesam.” Tomēr, kas traucē 
cilvēkiem arī šeit būt 
pozitīviem saskarsmē citam 
ar citu?

Kāds nikni iesauksies: “Paska-
ties, kā viņi dzīvo – kādas algas 
un pensijas!” Protams, mate-
riālajam nodrošinājumam un 
finanšu stabilitātei ir liela nozī-
me cilvēka dzīvē. Taču otrs cil-
vēks nav “emocionālā miskaste”, 
uz kuru izgāzt savas dusmas,  
naidu, niknumu un sašutumu. 
Reizēm tā vien šķiet, ka tā ir tāda 
savdabīga varas izpausme. Šo pa-
rādību var novērot un “uz savas 
ādas” izbaudīt gan veikalos, gan 
transporta līdzekļos utt., īpaši ap-
kalpojošās sfērās. Cilvēki ir dažādi.  
Vairākums ir pozitīvi un atsaucīgi 
darbinieki un klienti. Taču, ja kā-
dam ir nācies sastapties ar tādu, 
kurš savu ļaunumu nolēmis izgāzt 
uz mums, varat būt droši – par ie-
meslu kļūs jebkas. Šī cilvēka dzīvē 
neatrisināto problēmu sekas kā 
asi dunči tiks mesti ieturēta, to-

leranta, līdzsvarota un mierpilna 
cilvēka – upura – virzienā, zinot, 
ka viņš nemetīs pretī. Tādā brī-
dī lai domās skan vārdi: “Dievs 
piedod viņam, viņš nezina, ko 
dara.” Un atmiņā ataust situāci-
ja, kur autobusa šoferis gandrīz 

katram pasažierim pateica jautru,  
smieklīgu teikumu… Veikala 
pārdevēja novēlēja: “Veiksmīgu 
dienu!” Un sešos no rīta svešs cil-
vēks autobusa pieturā smaidot 
teica skanīgu “Labrīt!”, gluži kā  
Norvēģijā. Kas veido Saulkrastu 
novada tēlu? Vai tikai Saulkrastu 
novada Dome? Tūrisma un infor-
mācijas centrs? Uzņēmēji? Vai arī 
Saulkrastu novadā dzīvojoši cilvē-
ki? Jau drīz šeit ieradīsies vairāk cil-
vēku nekā klusajā ziemas sezonā. 
Vai viņi vēlēsies kādreiz atgriezties? 
Vai stāstīs draugiem, paziņām par 
Saulkrastiem kā fantastisku vie-
tu, kur dzīvo brīnišķīgi cilvēki un 
kur noteikti vajadzētu aizbraukt? 
Tas lielā mērā ir atkarīgs arī no  
mums katra.

Sarmīte Frišfelde,  
psihoterapeite 

Slimnīcā darbu sāk jauni speciālisti
Saulkrastu slimnīcā 
no aprīļa darbu  
sākuši jauni speciālisti — 
Latvijas Plastiskās un 
mikroķirurģijas centra  
ārsts Dr. Kārlis Vērdiņš un 
sporta darba speciāliste, 
fizioterapeite Aiva Aparjode.

Dr. Kārlis Vēdiņš konsultēs pa-
cientus ar rokas slimībām: pe-
rifēro nervu nospiedumu sin-
dromi (karpālā kanāla sindroms, 
kubitālā kanāla sindroms u. c.), 
plaukstas Dipitrēna slimība, 
plaukstas stenozējošie ligamentī-
ti, higromas un citi plaukstas vei-
dojumi, plaukstas kaulu lūzumi, 
cīpslu bojājumi, nervu bojājumi 
(veci bojājumi, neirinomas u. c.), 
rekonstruktīvā mikroķirurģija: 
nervu bojājumi, rētu, apdegumu 
seku ārstēšana, nedzīstošu brūču 
ārstēšana, kaula puves (osteomie-
līta), kaula defektu ārstēšana.
Pie daktera uz konsultācijām var 

vērsties pacienti, kuriem ir sūdzī-
bas par
• sāpēm un tirpšanu rokās,
• osteomielītu,
• savilktiem pirkstiem,
• plaukstas deformācijām,
• bumbuļiem un veidojumiem 
rokās.
Savukārt fizioterapeite Aiva 
Aparjode veiks ārstniecisko vin-
grošanu pie dažāda veida saslim-
šanām (artrīti, insulti, skoliozes, 
spondilozes, sirds slimnieki u. c.),  
masāžu, dažādu funkiconālu 
problēmu novēršanu, pielietojot 
dažādas fizioterapijas metodes, 
medicīnisko teipošanu, stājas 
novērtēšanu un koriģēšanu (bēr-
niem), grūtnieču vingrošanu un 
pēcdzemdību vingrošanu, boba-
tu, pilates vingrošanu.
Pie fizioterapeita pacienti parasti 
vēršas pēc rehabitaloga nozīmē-
jumiem vai arī ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu dažādos gadījumos 
(sāpes, muskuļu disbalanss un ci-

tas problēmas). Pēc dažāda veida 
traumām fizioterapeits veic reha-
bilitācijas kursu, izvērtējot katra 

pacienta individuālās vajadzības. 
Sīkāka informācija par speciālis-
tu darba laikiem, zvanot uz re-

ģistratūru pa tālruni 67952700.

Saulkrastu slimnīca

Par Pašvaldības policijas 
paveikto martā
Martā Saulkrastu  
Pašvaldības policijas 
darbinieki aizturēja  
16 personas. Par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturētas  
10 personas. Uz iesnieguma 
pamata – 2 personas. 

10. martā Pašvaldības policijas 
darbinieki konstatēja, ka jūrā uz 
ledus apmēram 200 metrus no 
krasta atrodas četri bērni. Uz no-
tikuma vietu tika izsaukti Valsts 
ugunsdzēsības un glābšnas die-
nesta darbinieki, tomēr bērni 
krastā nokļuva paši. Par notikušo 
tika informēti bērnu vecāki.
Deviņos gadījumos sākta lietve-
dība administratīvā pārkāpuma 
lietā par Valsts karoga likuma  

7. panta otrās daļas prasību ne-
ievērošanu un karoga nenovieto-
šanu pie dzīvojamām ēkām sēru 
noformējumā Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienā  
25. martā. 
Par rakšanas darbiem Draudzības 
ielā bez attiecīga pašvaldības at-
bildīgo iestāžu vai amatpersonu 
saskaņojuma lietvedība admi-
nistratīvā pārkāpuma lietā sākta 
saskaņā ar 2010. gada 24. novem-
bra Saulkrastu novada saistošo 
noteikumu Nr. 2 “Par sabiedris-
ko kārtību Saulkrastu novadā”  
6.2. apakšpunkta prasību neievē-
rošanu.

V. Kalniņš,  
Saulkrastu novada  

Pašvaldības policijas priekšnieks



Aicina atsaukties māju un dzīvokļu īpašniekus

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs aicina 
atsaukties māju un dzīvokļu īpašniekus,  

kuri savus īpašumus iznomā uz vasaras sezonu.
Saulkrastu TIC, Ainažu iela 13b, tālrunis 67952641, 

e-pasta adrese: tic@saulkrasti.lv

Pateicība

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Ezītis” 
bērni un skolotājas saka mīļu paldies mūsu pilsētas  

pensionāriem par brīnišķīgo tikšanos Lieldienas gaidot.  
Liels paldies Saulkrastu vidusskolas 2.a klases skolēniem 

par jauko izrādi. Bērniem īpaši patika Vardīte un Rūķis 
Bumbulītis. Paldies par Lieldienu Zaķa pārsteigumiem un 

labajiem novēlējumiem! 

Skolotājas Ilze un Irina
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Tūrisma 
speciālisti dodas 
pieredzes vizītē
uz Kurzemi
27. un 28. martā Saulkrastu 
TIC vadītāja Gita Memmēna 
kopā ar Vidzemes tūrisma 
asociācijas biedriem no  
19 Vidzemes novadiem devās 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Kurzemi.

Pirmajā dienā Vidzemes tūrisma 
speciālisti apciemoja Tukuma, 
Talsu un Kuldīgas tūrisma infor-
mācijas centrus, otrajā – Vents-
pils, Pāvilostas, Liepājas un Sal-
dus TIC, lai iepazītos ar novadu 
tūrisma piedāvājumu un galvena-
jām attīstības tendencēm. 
Prezentāciju un diskusiju laikā 
Vidzemes tūrisma speciālistiem 
radās daudz jautājumu par Kur-
zemes novadu tūrisma nozares 
aktivitātēm, par sadarbību ar 
uzņēmējiem un sabiedriskajām 
organizācijām. Augstu tika no-
vērtēts Kurzemes reģiona tūrisma 
nozares pārstāvju entuziasms un 
saliedētība, kā arī dažādu inovā-
ciju ieviešana. Vidzemes tūrisma 

asociācijas pārstāvji izteica vēlmi 
iepazīties ar Kurzemes tūrisma 
asociācijas un pašvaldību sadar-
bības modeli un pielāgot to sava 
reģiona asociācijas un pašvaldību 
sadarbībā. Liela daļa diskusiju tika 
veltīta piedāvājumu organizēšanas 
praktiskajiem aspektiem. 
Vidzemes tūrisma nozares speciā-
listu pieredzes apmaiņas braucie-
nu organizēja Vidzemes tūrisma 
asociācija sadarbībā ar Kurzemes 
tūrisma informācijas centriem. 
Brauciena mērķis bija iepazīties 
ar tūrisma aktualitātēm Kurzemē, 
kā arī veikt informācijas apmai-
ņu starp reģionu tūrisma nozares 
speciālistiem. Braucienā piedalī-
jās Vidzemes tūrisma informāci-
jas centru, tūrisma asociācijas un 
pašvaldību pārstāvji. Paldies Vid-
zemes tūrisma asociācijas biroja 
vadītājai Annai Kupčei par orga-
nizatorisko darbu un pieredzes 
apmaiņas programmas izveidi!

 Gita Memmēna, TIC vadītāja

TIC Draugiem.lv, Twitter un Facebook 
konti — iespēja ērtāk sekot līdzi  
novada tūrisma aktualitātēm
Saulkrastu TIC Twitter un 
Draugiem.lv konti izveidoti 
2010. gada pavasarī un piedāvā 
iedzīvotājiem un novada 
viesiem papildu iespēju ērtāk 
sekot līdzi svarīgākajām 
aktualitātēm novadā. 

2. martā Twitter.com/Saulkrastic  
profilam sekoja 814 cilvēki, Drau-

giem.lv/saulkrastic – 183. Facebook.
com/Saulkrasti konts izveidots 
2011. gadā, un 2. martā profilam 
sekoja 117 cilvēki.
Sociālo tīmekļu vietnēs tiek 
publicēta informācija par sva-
rīgākajām pašvaldības aktivitā-
tēm, novada kultūras un sporta 
pasākumiem, tūrisma nozares 
aktualitātēm, tādā veidā popu-

larizējot arī pašvaldības vietni 
www.saulkrasti.lv, kas ir plašākais 
informācijas resurss Saulkrastu 
novadā.
Seko aktualitātēm www.twitter.
com/Saulkrastic, www.draugiem.
lv/saulkrastic un facebook.com/
Saulkrasti un uzzini visu jaunāko 
un svarīgāko informāciju par no-
risēm savā novadā!

Pieejami drukātie 
tūrisma materiāli
TIC šogad sagatavojis un 
izdevis tūrisma maršrutu 
“Pāri četrām upēm: Inčupe–
Pēterupe–Ķīšupe–Aģe”,  
2012. gada nozīmīgāko 
pasākumu kalendāru latviešu, 
krievu un angļu valodā, 
sadarbībā ar Limbažu novada 
TIC izdots brīvdienu maršruts: 
Bīriņi–Limbaži–Tūja–Saulkrasti. 

Materiāli pieejami Saulkrastu un 
Limbažu TIC, kā arī Saulkras-
tu TIC informatīvajos stendos: 
Raiņa ielā 7 – kafejnīca “Bembe-
ri”, Saulkrastu velosipēdu mu-
zejā, kafejnīca “Kurši”, kafejnīcā  
“Bufete”.
Saulkrastu novada Dome sa-
darbībā ar Saulkrastu uzņēmēju 
padomi plāno izdot informatīvo 

bezmaksas izdevumu “Saulkrastu  
vasara 2012”, kurā, tāpat kā ie-
priekšējos gados, plānots ievietot 
sarakstu ar Saulkrastu tūrisma 
uzņēmumiem. Lūdzu iesūtīt in-
formāciju, nepieciešamos laboju-
mus un fotogrāfijas.
Saulkrastu TIC, Ainažu iela 13b, 
tālrunis 67952641, e-pasta adrese: 
tic@saulkrasti.lv

TIC jauni 
suvenīri
Tuvojoties  
aktīvajai tūrisma  
sezonai, Saulkrastu 
TIC (Ainažu iela 13b) 
apmeklētājiem piedāvā  
jaunus suvenīrus.

Suvenīru klāstam pievienotas 
pildspalvas un dāvanu maisiņi 
ar Saulkrastu vārdu. Papildināts 
radošās apvienības Seasidefeeling 
suvenīru klāsts – priekšauti, ce-
purītes un somiņas ar Saulkrastu 
novada motīviem.
Šī gada īpašais piedāvājums – 
Ivara Judrupa koka kastītes un 

magnētiņi. Koka kastīšu vākus 
rotā Baltā kāpa, kuģītis “Neibā-
de”, Saulkrastu velosipēdu mu-
zeja atpazīstamākais velosipēds, 
latviešu rakstu zīmes un citi  
attēli.
Plašāka informācija atrodama 
vietnē www.latvjubuve.com.
Tūrisma informācijas centrā 
joprojām var iegādāties atslēgu 
piekariņus, krūzītes, nozīmītes, 
magnētiņus un citas lietas. 
Sākoties aktīvākai brīvā laika 
pavadīšanai, iespējams iegādā-
ties bērnu, sieviešu un vīriešu  
T kreklus.

Jaunie suvenīri.
Foto: no Domes arhīva



6      Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada aprīlis

Atmiņu un svētku sveces 
Saulkrastu vidusskolā 
15. martā tikās Saulkrastu 
vidusskolas bijušie skolotāji  
un direktori, lai visi kopā 
vienotos atmiņās par  
laikiem, kad Saulkrastu 
vidusskola bija viņu otrās 
mājas, jaunības un darba  
mūža skaistākie gadi.

Tikšanās sākās ar lirisku un 
romantisku atkāpi – muzikā-
lu uzstāšanos, ko sagatavoja 
skolotājas Iveta Pečaka, Līga 

Priede un 12.a klases skolnieks 
Eduards Plankājs. Svētku turpi-
nājumā Saulkrastu vidusskolas 
direktori Ināra Jorniņa, Lidija 
Ozola, Lilija Deniņa, Velta Kal-
nakārkle, kā arī bijušie skolotāji 
Elfrīda Poškusa, Veronika Grā-
vīte, Jadviga Lejasmeijere, Viz-
ma Niedre iededza sveces, kas 
simboliski pārstāvēja savu laiku, 
kolēģus, skolēnus, kas kopīgi 
veidojuši Saulkrastu vidusskolu, 
tās vēsturi, un dalījās atmiņās 

par skolā pavadītajiem gadiem. 
Tomēr Saulkrastu vidusskola 
nedzīvo tikai atmiņās, tai ir arī 
sava aktīvā un radošā ikdiena, ar 
kuru klātesošie varēja iepazīties 
sagatavotajā prezentācijā par 
skolas tradīcijām, svētkiem un 
interesantākajiem notikumiem. 
Skolotāja Inese Ābola demons-
trēja viesiem modernu literatū-
ras stundu ar interaktīvo tāfeli, 
iepazīstināja ciemiņus ar tās iz-
mantošanas iespējām un daudz-

veidīgajām darba metodēm un 
formām. 
Saulkrastu vidusskola var būt lep-
na, ka tai ir bijuši tik inteliģenti, 
interesanti, erudīti un aizrautīgi 
skolotāji, kas ir ne vien sava laika, 
bet arī mūsu atmiņu pērles. Tā 
tikās vēsture, pagātne un moder-
nā tagadne, lai kopīgi pieminētu, 
atcerētos un svinētu savas skolas 
simto dzimšanas dienu.

Linda Mieze

Saulkrastu vidusskolas  
skolēni Eiropas  
Jauniešu parlamentā
No 15. līdz 17. martam  
septiņi Saulkrastu  
vidusskolas 9. klases skolēni 
piedalījās Eiropas Jauniešu 
parlamenta (EJP) Latvijas 
Latgales un Vidzemes 
reģionālajā sesijā 2012 (LVRS) 
Cēsīs. Eiropas Jauniešu 
parlaments ir unikāls jauniešu 
forums un viena no lielākajām 
debašu platformām Eiropas 
jauniešiem. Tā ir politiski 
un nacionāli neatkarīga 
organizācija, kuras mērķis  
ir veicināt starpkultūru 
dialogu, sociālo iniciatīvu  
un jauniešu personīgo 
attīstību.

Sesijā skolēnus iepazīstināja ar 
EJP un tā pamatprincipiem, deva 
iespēju angļu valodā apspriest 
iesaistīšanos Eiropas nākotnes 

veidošanā. Tikšanās laikā mūsu 
skolēni varēja uzlabot angļu va-
lodas zināšanas. Līva, Renāte 
un Žanete atzina, ka šajās pāris 
dienās pat sākušas domāt angļu 
valodā. Sesijas laikā skolēni at-
tīstīja un nostiprināja diskusiju 
prasmes, ieguva jaunus draugus 
no Norvēģijas, Grieķijas, Kip-
ras, Igaunijas, Nīderlandes un 
Zviedrijas, iepazina šo zemju  
kultūru.
Sesijas galvenā tēma bija We are 
the youth, our derams – the future, 
our power – limitless, kas aicināja 
skolēnus apzināties, ka tieši jau-
nieši ir ne vien Latvijas, bet arī 
pasaules nākotne. Sesijas laikā 
dalībnieki strādāja vairākās dar-
ba grupās, kas saņēma konkrē-
tu tēmu, problēmu (“Rasisms”, 
“Cenzūra”, “Eiropas identitāte”, 
“Kontracepcija”, “Bads pasaulē” 

un citas), kurai jāmeklē risinā-
jums. Grupu darba laikā jaunieši 
veidoja rezolūciju par savu tēmu, 
cenšoties piedāvāt jaunus un ino-
vatīvus risinājumus problēmām. 
Šajā sesijā izpalika tādas jaunie-
šiem raksturīgas izklaides kā dis-
kotēkas, jo tam vienkārši neatlika 
laika. Meitenes atzinās, ka naktīs 
ir gulējušas vienu vai trīs stundas, 
jo visu pārējo laiku gatavojuši re-
zolūciju, diskutējuši un plānojuši, 
kā labāk to prezentēt.
Tā – radoši, izzinoši un aizrau-
tīgi – brīvlaiku vienā no skaistā-
kajām Latvijas pilsētām pavadīja 
Saulkrastu vidusskolas 9.a klases 
skolēni Daniela Krūmiņa, Paula 
Irbena, Laura Puķīte, Andris Balt-
galvis, Renāte Āre, Žanete Megere 
un Līva Rozenberga.

Linda Mieze

Jauno vides pētnieku forumā
17. martā Saulkrastu 
vidusskolas vides projektu 
un vides dizaina pulciņa 
dalībnieki kopā ar skolotājām 
Ināru Strapcāni un Lilitu 
Rihteri pārstāvēja Saulkrastu 
vidusskolu valsts jauno vides 
pētnieku forumā  
“Skolēni eksperimentē”.

No Pierīgas novada uz valsts foru-
mu tika izvirzīts 2.b klases skolēns 
Toms Račinskis ar darbu “Intere-
santās sniegpārslas” un 8.a klases 

skolnieces Elizabete Geka, Alise 
Elizabete Rone, Dārta Vijgrieze ar 
darbu “Trauksmainais pavasaris”. 
Foruma laikā dalībnieki prezen-
tēja savus eksperimentus un pie-
dalījās studentu rīkotajos ekspe-
rimentos un izzinošā ekskursijā 
pa LU Ķīmijas fakultātes labora-
torijām. Lielu interesi, iesaistoties 
eksperimentos, izrādīja 8.a klases 
skolniece Elizabete Geka.

Ināra Strapcāne un Lilita Rihtere, 
Saulkrastu vidusskolas skolotājas

Deju grupai 
Fractus 
lieliski 
panākumi 
deju 
konkursā 
un festivālā 
Mālpilī
7. martā Mālpils  
Kultūras centrā  
norisinājās mūsdienu  
dejas konkurss un  
festivāls. Šajā festivālā 
piedalījās 
deju grupas Fractus 
5.–9. un 10.–12. klašu  
grupa.

5.–9. klašu grupa piedalījās ar 
deju “Pirmatnība”. To uz skatuves 
izdzīvoja Arta Zaķe, Paula Feld-
mane, Elīna Kūliņa, Lāsma Liepi-
ņa, Samanta un Sabīne Leimanes. 
10.–12. klašu grupa skatītājus 
un žūriju pārsteidza ar “Jūtu  
lidojumu”.
Savas emocijas izdejoja Beate 
Barkāne, Evita Ūdre, Elīna Kal-
nakārkle, Linda Dinbire, Katrī-
na Kosmačeva un Baiba Anna  
Putāne. 
Deju grupas vadītāju Sandru 
Ozolu-Ozoliņu un Fractus mei-
tenes iepriecināja iegūtā 2. un  
3. pakāpe. Deja “Pirmatnība” tika 
izvirzīta Vidzemes novada mūs-
dienu deju konkursam Ogres 
kultūras namā. 23. marta pēcpus-
dienā Fractus dejotājas no Vidze-
mes novada konkursa atgriezās, 
ieguvušas 3. pakāpi. 

Beate Barkāne

Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Foto: Jana Plankāja
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Aktualitātes VJMMS 
mākslas izglītībā
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas (VJMMS) 
audzēkne Elīza Dane 
(skolotāja Gunta Brakovska) 
atkal saņēmusi diplomu 
par izcilu, radošu sniegumu 
17. Starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā  
“Manas tautas etnogrāfija” 
Celjē, Slovēnijā.

Šajā konkursā VJMMS ar pa-
nākumiem piedalās ik gadus. 
Konkursā šogad piedalījās da-
lībnieki no 42 valstīm. Konkursa 
apbalvošanai izvirzītie darbi ap-
skatāmi internetā: www.celje.si  
sadaļā The Gallery of Young 
People’s Art Works. Interesanti, 
ka, lai gan konkursā piedalījās 
tādas lielvalstis kā Ķīna, Krievija, 
Ukraina, Arābu Emirāti, Indija, 
Baltkrievija un daudzas citas, iz-
cilo – apbalvoto – darbu skaits 
no Latvijas ir lielāks. Tikai par 
dažiem apbalvojumiem vairāk 
piešķirts Serbijas, kā arī Bosnijas 
un Hercegovinas jauniešiem.
Ik gadus VJMMS piedalās arī 
Starptautiskajā vizuālās mākslas 
konkursā Lidicē, Čehijā. Arī šo-
gad konkursam tika sagatavoti un 
nosūtīti skolotāju G. Brakovskas 
un R. Grāmatiņas audzēkņu darbi 
no Saulkrastiem un Carnikavas. 
Konkursa darbu izstāde Čehijā 
tiks atvērta maija beigās vai jūnija 
sākumā.
Starptautisko un nacionālo 
konkursu piedāvājums mākslas 
skolām ir ļoti plašs, tāpēc rūpīgi 
tiek izvērtēts, cik interesanta ir 
katra konkursa tēma, nosacīju-
mi. Tā kā primārais skolā tomēr 
ir tiešais izglītības darbs, mācību 
uzdevumi, VJMMS piedalās tikai 
interesantākajos starptautiskajos 
konkursos, kas gandrīz vienmēr ir 
arī prestižākie, pasaulē zināmākie 
konkursi un izstādes.
Mākslas nodaļas 7. kursa audzēk-
ņi sākuši gatavoties skolas no-
slēguma darbiem, tapušas skices 
un darbu uzmetumi. Arī šogad 
gaidāmi pārsteigumi, jo vairāku 
audzēkņu ieceres skar līdz šim 
skolas vēsturē nebijušas radošas 
mākslas jomas.
VJMMS audzēknes Paula Os-
mane (Saulkrasti), Elīza Grīva 
(Carnikava) un Dita Kantore 
(Zvejniekciems) tika izvirzītas 
pārstāvēt VJMMS savas vecuma 
grupas profesionālās ievirzes iz-
glītības skolu audzēkņu valsts 
konkursā “Kompozīcija”. Pēc divu 
gadu pārtraukuma, kad valsts lī-
menī profesionālās ievirzes skolu 
audzēkņu konkursus un pedago-
gu seminārus valsts finansējuma 
trūkuma dēļ organizēja Latvijas 
Mākslas skolu skolotāju asoci-
ācija (LMSSA), šogad konkurss 
atkal ir atguvis valsts finansiālu  

atbalstu un līdz ar to oficiālu 
valsts konkursa statusu. Šogad 
to organizē Kultūras ministrijas 
Kultūras un nemateriālā manto-
juma centrs sadarbībā ar LMS-
SA, reģiona skolām un Jēkabpils 
Mākslas skolu, deleģējot virkni 
pienākumu Latvijas Mākslas sko-
lu skolotāju asociācijai. VJMMS 
audzēknes strādāja Rīgas Amat-
niecības vidusskolā, kur Pierīgas 
skolu 70 audzēkņi konkursa dar-
bus veica 16. martā. Citur Latvijā 
skolu brīvlaika nedēļā konkurss 
norisinājās Balvos, Daugavpilī, 
Jēkabpilī, Valmierā un Kandavā.
Rīgas Amatniecības vidusskolā 
un Jēkabpils Mākslas skolā valsts 
konkursa norisi vadīja LMSSA 
valdes locekle Ieva Lazdauska.  
Audzēkņiem trīs stundu laikā 
valsts konkursā vizuāli bija jāri-
sina divi lietišķās jeb dekoratīvās 
kompozīcijas uzdevumi, parādot 
mākslas stundās iegūtās zināša-
nas un pieredzi rīkoties neierastā 
situācijā. 
Izdoma bija nepieciešama abos 
uzdevumos – piemēram, no-
teikta izmēra kvadrātā jāiezīmē 
dzīvnieks vai kukainis tā, lai tēls 
pieskaras visām četrām iezīmētā 
laukuma malām. Otrajā uzdevu-
mā telpiski, papīra plastikā bija 
jāatveido viesuļvētra vai ainavas 
fragments, iedvesmojoties no 
izlozes kārtībā iegūtām fotogrā-
fijām, kas fotografētas no liela 
augstuma – aerofoto. Kā atzina 
konkursā klātesošie pedagogi un 
paši audzēkņi, uzdevumu nosa-
cījumi un prasītā precizitāte bija 
sarežģītāki par ikdienas mācību 
darbā noteiktajiem. Lai gan kon-
kursa atmosfēra bija draudzīga 
un konkursu vadītāji – labvēlī-
gi, uztraukums un laika limits  
ietekmēja.
Darbi no visiem reģioniem ceļoja 
uz Rīgu, kur vērtēšanā piedalījās 
žūrija – pasniedzēji no Latvijas 
mākslas vidusskolām un Latvijas 
Mākslas akadēmijas. Visi konkur-
sa darbi tiks apkopoti Latvijas pro-
fesionālās ievirzes mākslas skolu 
skolotāju seminārā, izstādē Jēkab-
pilī 2012. gada 13. un 14. aprīlī. Tad 
būs zināmi rezultāti, tiks analizēti 
sasniegumi un nepilnības. 
Mākslas pedagogu semināri ik 
gadus pulcē 160–200 pedagogu 
no visas Latvijas, tas ir ikgadējs, 
visaptverošs, vērienīgākais sa-
rīkojums Latvijas profesionālās 
ievirzes izglītības mākslas peda-
gogiem. Jēkabpilī notiks arī plaša 
skolu ekspozīciju skate mācību 
priekšmetā “Kompozīcija”, skolu 
un mākslas vidusskolu pedagogu, 
vieslektoru lekcijas un prezentā-
cijas. Ekspozīciju un lekciju/pre-
zentāciju gatavo arī VJMMS.

Ieva Lazdauska, VJMMS direktore

3. martā Juglas vidusskolā notika VII Latvijas izglītības iestāžu 
pūtēju orķestru festivāls un Rīgas un Pierīgas novadu skate, 

kurā piedalījās arī VJMMS un Zvejniekciema vidusskolas 
apvienotais orķestris M. Lejas vadībā. 

Skatē orķestris ieguva 2. pakāpes diplomu. Apsveicam!

No 24. aprīļa VJMMS mākslas nodaļu audzēkņu darbu ceļojošās izstādes 
“Mazā zelta rāmītī mums ir bilde!” pirmā ekspozīcija Baldones Mākslas skolā. 

Turpmākās ceļojošās izstādes pieturvietas – Mālpils un Limbažu novados. 
Ekspozīcijā Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļu audzēkņu tematiskas 

un dekoratīvas kompozīcijas, zīmējumi un gleznojumi.

Pirmais konkurss pūtējiem un sitējiem
10. martā Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) zālē pirmo reizi 
notika pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu spēles 
klases audzēkņu konkurss. 

Konkursā skanēja dažādu sti-
lu un laikmetu deju mūzika –  
F. Kuperēna, L. van Bēthovena,  
Ž. Djuseka, J. Štrausa, J. Brāmsa, 
D. Kabaļevska, D. Šostakoviča un 
J. Ivanova skaņdarbi.
Pasākums pulcēja plašu klausī-
tāju un līdzjutēju pulku – vecāki, 
radi un draugi turēja īkšķus par 
konkursa dalībniekiem. Konkursā 
piedalījās 15 audzēkņi. Koncerta 
kvalitāte un rezultāti apliecināja, 
ka visi dalībnieki bija gatavoju-
šies rūpīgi un ar lielu atbildību. 
Konkursa dalībnieku sniegumu 
vērēja profesionāli stingra, bet lab-
vēlīgi noskaņota žūrijas komisija 
– pūšamo instrumentu nodaļas  

vadītāja Aiva Zauberga, pedagogi 
Maija Silava, Raimonds Kalniņš, 
Miervaldis Leja un Līga Ķestere. 
Kā atzina visi komisijas locekļi, 
audzēkņu sniegums bija labāks 
nekā ieskaitēs. I vietu ieguva flau-
tas specialitātes 1. klases audzēkne 
Ance Raudova (skolotāja A. Zau-
berga, koncertmeistare T. Āri-
ņa) un sitaminstrumentu spēles  
3. klases audzēknis Kaspars Ste-
pe (skolotājs R. Kalniņš, koncert-
meistars A. Bahmanis). II vieta 
– Markusam Baltajam, Reinim 
Baltiņam un Raineram Šauriņam 
(skolotājs R. Kalniņš, koncert-
meistars A. Bahmanis), III vieta –  
Viktorijai Graubiņai, Unai Terē-
zei Viļķelei (skolotāja A. Zau berga, 
koncertmeistare T. Āri ņa), Emīlijai 
Birzgalei (skolotāja M. Silava, kon-
certmeistare T. Āriņa), Jonatānam 
Pavlovičam un Mārtiņam Einikam 
(skolotāja M. Leja, koncertmeistare 
B. Geka). Visi dalībnieki bija gan-

darīti par rezultātiem un tika ap-
balvoti ar diplomiem un atzinības 
rakstiem, kā arī nelielām saldumu 
balvām. Liels paldies konkursa ini-
ciatorei Aivai Zaubergai, pedago-
giem Maijai Silavai, Raimondam 
Kalniņam, Miervaldim Lejam un 
koncertmeistariem Beatai Gekai, 
Tamārai Āriņai un Andim Bahma-
nim par ieguldīto darbu audzēkņu 
sagatavošanai šim brīnišķīgajam, 
pavasarīgu noskaņu bagātajam pa-
sākumam. Paldies skolas direktorei 
Ievai Lazdauskai par skaisti nofor-
mētajām afišām, diplomiem un 
atzinības rakstiem. Visi dalībnieki 
un vecāki bija vienisprātis, ka šādi 
pasākumi jārīko katru gadu, jo tie 
sniedz tik daudz pozitīvu emociju 
gan jaunajiem mūziķiem, gan pe-
dagogiem un klausītājiem.

Līga Ķestere,  
VJMMS direktores vietniece  

mācību darbā

“Caur izpratni – aktīvai rīcībai!”
19. martā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijā norisinājās Zaļās 
jostas konkursa “Caur 
izpratni – aktīvai rīcībai!” 
noslēgums, kurā piedalījās arī 
Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni. 

Konkursa mērķis bija veikt elek-
troenerģijas avotu izpēti savā sko-
lā un noteikt elektroenerģijas pa-
tēriņa problēmas un to cēloņus, 
kā arī sniegt priekšlikumus, lai 
uzlabotu situāciju. Konkurss no-
tika divās kārtās, un katrā no tām 
skolēnu darbu vērtēja ļoti barga 
un kompetenta žūrija. Tika anali-
zētas skolēnu sagatavotās prezen-
tācijas un tajās ieguldītais darbs. 
Šogad fināla kārtā piedalījās  
15 Latvijas skolu komandas. Kat-
rai komandai bija jāveic gan savas 
skolas energo audits, kura laikā 
tika analizēts skolas elektroierīču 
patērētais elektrības daudzums 

un arī sienu, griestu, grīdas silti-
nājumu lietderības koeficients, 
gan atkritumu audits, kas pēta 
skolas atkritumu daudzumu un 
tālāko rīcību ar tiem, kā arī jāveic 
ūdens izpēte, kas pēta ūdens pa-
tēriņu skolā un piesārņojuma lī-
meni tajā. Katras skolas pārstāvji 
bija rūpīgi veikuši izpēti, bija kār-
tīgi padomājuši prezentācijas pa-
sniegšanu publikai un izvērtējuši 
priekšlikumus situācijas uzlabo-
šanai skolās. 
Zvejniekciema vidusskolas pre-
zentācija bija īpaša ar to, ka šo 
prezentāciju veica visu vecumu 
skolēni, jo mūsu skolā elektro-
enerģijas projektā darbojas ne 
tikai pamatskolas un vidusskolas 
skolēni, bet arī sākumskolas sko-
lēni. Energo auditu Zvejniekcie-
ma vidusskolā veica devīto klašu 
skolēni, prezentēja 9.a klases au-
dzēkņi Ieva Jurkeviča, Agris Strau-
tiņš un Toms Birzulis. Ūdens 
izpēti veica 10. klases skolēni, pre-

zentēja Jana Kohno, Anete Eglīte 
un Ieva Krone. Sākumskolas au-
dzēkņi pētīja atkritumus un rūpī-
gi veidoja rosinošus zīmējumus. 
Sākumskolas grupas veikto darbu 
prezentēja Armands Grūbe, Marija  
Laura Ķēniņa, Anna Ērenfrīde un 
Samanta Briede. 
Pēc žūrijas gala lēmuma, pirmo 
vietu ieguva Vecumnieku vidus-
skolas komanda, taču Zvejniek-
ciema vidusskolas skolēni ieguva 
augsto 5. vietu un žūrijas simpātiju 
balvu – ceļojumu uz Somiju. Sko-
lēni un skolotāja Svetlana Grūbe 
bija ļoti laimīgi un saviļņoti par 
gaidāmo braucienu. Pēc apbalvo-
šanas 9.a klases skolniece I. Jurke-
viča teica: “Esam ļoti priecīgi par 
rezultātiem, jo mūsu visu ieguldī-
tais darbs un laiks bija tā vērts!” 
Ar nepacietību gaidīsim nākamo 
gadu ar jauniem uzdevumiem un 
izaicinājumiem! 

Beate Barkāne

Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Saulkrastu vidusskolas trešais 
gadu desmits turpinājās Olgas 
Cīrules prasmīgā un radošā 
vadībā. Joprojām lielā cieņā 
bija viņas veidotie koncerti. 
1934. gada 5. augustā parkā 
tika organizēti pirmie dziesmu 
svētki Saulkrastos, uz kuriem 
ieradās 12 kori no apkārtējiem 
pagastiem. Par iegūto naudu 
iegādājās jaunas mēbeles 
un nepieciešamos mācību 
līdzekļus.

Skolas trešās desmitgades lielā-
kais notikums bija pāriešana uz 
jaunajām telpām – Bīriņu pagasta 
doktorātu. Skola tika nosaukta 
par Pēterupes sešklasīgo pamat-
skolu. Jauno telpu iesvētīšana 
notika 1933. gada 24. septembrī ar 
“muzikāli vokālu priekšnesumu”, 
kur V. Plūdoņa, J. Vītola, L. van 
Bēthovena, A. Kalniņa, A. Sku-
jiņas, V. A. Mocarta, F. Šopēna,  
P. Čaikovska, E. Melngaiļa,  
Š. Guno darbus izpildīja Mirdza 
Cīrule, Jānis Ķepītis, Valdemārs 
Brauers un Herberts Ozolītis.
Saulkrastu vidusskolas pirmajā 
stāvā tika ierīkotas sešas klašu 
telpas, virtuve ar atsevišķu pār-
ziņa virtuvi un pārziņa dzīvoklis. 
Otrajā stāvā izbūvēja ēdamista-
bu, meiteņu un zēnu guļamista-
bas, mazgātavu un trīs dzīvokļus 
skolotājiem. Skolas ārpusē bija 
ierīkots volejbola laukums, skolas 
priekšpusē bija karoga masts.
Olga Cīrule skolu vadīja līdz pat 
1936. gadam, kad veselības prob-
lēmu dēļ bija spiesta šo darbu at-
stāt. Pēc Olgas Cīrules aiziešanas 
no skolas īsu laiku pārziņa pienā-
kumus pildīja Aleksandrs Dan-
cītis. Vēlāk šos pienākumus līdz 
1944. gadam veica Ā. Lukstiņš, 
līdz 1944. gadā 2. pasaules karš 
pārtrauca skolas darbību.
Labu priekšstatu par tā laika sko-
lotājiem un sadzīvi sniedz absol-
venta Ulda Incenberga atmiņas, 
kurš skolā ir mācījies no 1938. līdz 
1944. gadam. 
Uldis Incenbergs: “Šajā laikā sko-
las pārzinis bija Lukstiņa kungs. 
Skolā mācījās aptuveni 120 skolē-
nu. Strādāja 6 skolotāji, apkopēja, 
kuru visi sauca par tantiņu, un 
kopgalda pavāre. Par skolotājiem. 
Ādolfs Lukstiņš tika uzrunāts par 
Lukstiņkungu. Nevienam nekad 
nenāca prātā runāt kaut ko pretī 
vai stundas laikā trokšņot. Skolo-
tājs vienmēr bija mierīgs. Par katru  

pārkāpumu tūlīt sekoja sods. 
Parasti bija jāpārraksta vairāku 
lappušu garš teksts no jebkuras 
grāmatas. Dažs grēkāzis bija par 
slinku ņemt grāmatu, bet rakstīja 
vienu un to pašu teikumu, piemē-
ram, “Sūras saknes, saldi augļi” un 
tā vairākas lappuses no vietas. Sko-
lā mācījās arī dēls Valdis un meita 
Ruta. Aleksandrs Dancītis – sav-
dabīga personība. Dabas mācības 
skolotājs, mazpulku vadītājs. Mā-
cījis kaļķot un potēt augļu kokus 
skolas dārzā. Saviem cītīgākajiem 
skolniekiem Dancīškungs labprāt 

dāvājis augļu koku stādus. Liekas, 
skolotājs Dancītis bija arī tas, kuru 
visbiežāk mēģināja apcelt. Viņš 
bija ļoti labsirdīgs un īpaši sodīt 
nevienu nemēģināja. Skolā mācījās 
arī skolotāja dēls Krišjānis. Anna 
Martinsone-Žoka. Skolā tika sauk-
ta par Martinsonkundzi. Visi no 
viņas nedaudz baidījās, jo tā bija 
stingra, prasīga skolotāja. Nepa-
klausīt nevarēja, jo reizēm mēdza 
pacelt balsi. Līvija Korpe pasniedza 
valodas un matemātiku. Bija jā-
sauc par Korpjaunkundzi, jo skolo-
tāja nebija precējusies. Arī stingra 
skolotāja. Parasti nepaklausīgos 
sodīja ar stāvēšanu kaktā. Stundās 
bija klusums, jo skolotāju bērni 
cienīja. Anna Līce. Līčjaunkun-
dze pasniedza latviešu valodu un, 
šķiet, arī vēsturi. Ne sevišķi stingra 
skolotāja. Ap viņu klīda dažādas 
romantiskas runas par slīkšanu vai 
liktenīgu sasaldēšanos, kas bijusi 
par iemeslu klepum, kas bieži viņu 
mocīja. Anna Ratniece bija mierī-
ga, lēna skolotāja. Labi sapratās ar 
bērniem. Sava mazā, apaļīgā augu-
ma dēļ paklusām tika saukta par 

Pīli. Neatceros, ka šī iesauka slēptu 
sevī kaut ko ļaunu.
Uz skolu tuvākie bērni nāca kājām 
vai brauca ar velosipēdiem, kurus 
turpat pie skolas varēja nolikt, ne-
baidoties, ka nozags. Ziemā visai 
iecienīts pārvietošanās līdzeklis 
bija slēpes. Pats bieži vien astoņus 
kilometrus līdz skolai noslēpoju 
tīri ātri. Apmēram trešdaļa skolē-
nu gulēja skolā. Katrs atveda savu 
gultu un produktu kasti. Pusdie-
nas gatavoja no pašu savestajiem 
produktiem. Rītos un vakaros 
varēja dabūt karstu tēju, kurai 
klāt ēda labumus katrs no savas 
produktu kastes. Gulēt bija jāiet 
deviņos. Pirmdienās tālos bērnus 
ar zirgiem atveda uz skolu. Gluži 
tāpat sestdienās pēc ceturtās stun-
das tālajiem atbrauca pakaļ.
Es skolā mācījos trauksmainā lai-
kā, kad trīs reizes mainījās vara. 
Īpašu iespaidu uz mācībām gan tas 
neatstāja. Atceros galvenos mācī-
bu priekšmetus: ticības mācība, 
latviešu valoda un literatūra, dabas 
mācība, matemātika, vēsture, ģeo-
grāfija, vācu vai angļu valoda (1940. 

gadā krievu valoda), glītrakstīšana, 
zīmēšana, dziedāšana (arī koris), 
rokdarbi. Pirmdien pirms stundām 
un, šķiet, arī sestdien pirms iešanas 
mājās bija kopīgi dievvārdi. 
Laiku maiņa sevišķi spilgti bija 
jūtama svētku dziesmu izvēlē. 
Līdz 1940. gadam – “Dievs, svētī 
Latviju” un “Lai līgo lepna dzies-
ma”, 1940.–1941. gadā – “Inter-
nacionāle” un “Varen plaša mana 
zeme dzimtā”, 1941.–1944. gadā – 
Deutschland, Deutschland über al-
les, Die Fahne hoch, kā arī “Dievs, 
svētī Latviju”.”
Šādas interesantas atmiņas ir 
1944. gada absolventam Uldim 
Incenbergam. Bet kādas ir jūsu? 
Būsim priecīgi, ja ar tām dalīsie-
ties, nosūtot tās uz e-pasta ad-
resi saulkrastuvsk100@inbox.lv,  
pa pastu Smilšu iela 3, LV-2160, 
vai atnesot tās personīgi uz skolu.

8.a klases skolēnu  
vēlējumi savai skolai, 
dzimšanas dienu gaidot
Dārta Vijgrieze: “Saulkrastu vi-
dusskola ir vairāk par ēku. Tā ir 
mana jaunība, bērnība. Sveicu 
jubilejā!”
Andrejs Plankājs: “Lai šajā skolā 
mācītos labi, saprātīgi, zinoši, ak-
tīvi, draudzīgi un cilvēcīgi skolēni 
un lai skolai būtu arī vēl divreiz 
lielāka jubileja pēc 100 gadiem.”
Madara Mieze: “Es skolai novēlu 
augt un attīstīties, sasniegt visus 
izvirzītos mērķus un kļūt par lep-
numu pilsētai, valstij un mums 
pašiem!”
Edgars Bāliņš: “Es Saulkrastu vi-
dusskolai novēlu labi nosvinēt 
100. dzimšanas dienu! Un vēl tik-
pat ilgi noturēties, lai varētu at-
griezties un pakavēties atmiņās!”

Jānis Daukša (konsultante – 
Saulkrastu vidusskolas muzeja vadī-
tāja Vizma Niedre, papildmateriālus 

sagatavoja Linda Mieze)

Saulkrastu vidusskolai 100
Trešie desmit (no 1932. līdz 1942. gadam)

Anna Līce Anna Martinsone-Žoka

Pēterupes sešgadīgā pamatskola. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Pirmā klase 1936. gada 29. aprīlī
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Notiks meža cirsmu izsole
Saulkrastu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli cirsmu 

(izlases cirte) nekustamajā īpašumā Murjāņu iela 22, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā. Izsoles sākumcena – Ls 3800. Izsole notiks 2012. gada 27. aprīlī plkst. 12.00 
Saulkrastu novada Domes sēžu zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.  

Izsolē var piedalīties personas, kas līdz 2012. gada 27. aprīļa plkst. 11.45  
iesniedz Saulkrastu novada pašvaldībā izsoles noteikumos minētos doku-

mentus un iemaksā dalības maksu Ls 20 un nodrošinājumu Ls 380, ieskaitot 
Saulkrastu novada pašvaldības kontā (reģistrācijas nr. 90000068680, a/s “GE 

Money Bank”, konta nr. LV 73 BATR 005 120 169 5200). Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Saulkrastu novada Domē 102. kab. pirmdienās un ceturtdienās no 

plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, kā arī pašvaldības vietnē  
www.saulkrasti.lv. Cirsmu var apskatīt, sazinoties pa tālr. 67142518 vai 29478981.

Saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas klasēm” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības  
pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. mar-
ta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasī-
bām un to izpildes kontroli” 4.2. apakšpunktu paš-
valdība ar saistošajiem noteikumiem apstiprina 
autoceļu uzturēšanas klases.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā, atbilstoši transportlīdzekļu sa-
tiksmes intensitātei, lai nodrošinātu pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanu, ievērojot noteiktās 
prasības, un veiktu to izpildes kontroli.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi nr. 3 “Par Saulkrastu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Do-
mes 2012. gada 25. janvāra sēdes lēmu-
mu (p. nr. 1 § 40). Precizēti ar Saulkrastu 
novada Domes 2012. gada 29. februāra 

sēdes lēmumu (p. nr. 2 §78).
Izdoti saskaņā ar MK 2010. gada 9. marta no-
teikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un paš-
valdības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasī-

bām un to izpildes kontroli” 4.2. apakšpunktu.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem Saulkras-
tu novada pašvaldību autoceļi sagrupēti 
ikdienas uzturēšanas klasēs ziemas sezonai 

(no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras 
sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim). Tabu-
lā – pašvaldības autoceļu saraksts ar uzturē-
šanas klasēm Saulkrastu novada pašvaldībā: 

Nr. 
p.k.

Autoceļa nosaukums Garums 
(km)

Uzturēša-
nas klase

1. Aģes iela (no Atpūtas ielas līdz 
Skultes pag. robežai)

0,7 C

2. Atpūtas iela 0,38 C
3. Baltijas iela 0,67 C
4. Bērzu aleja 0,91 C
5. Jūras prospekts (no Upes ielas līdz 

“Dzenīši”)
1,00 C

6. Limbažu iela 0,10 C
7. Melnsila iela 0,97 C
8. Ostas iela 0,32 C
9. Saulgriežu iela (no Limbažu ielas 

līdz Skultes pag. robežai)
0,09 C

10. Skultes iela 0,36 C
11. Upes iela 1,14 C

Kopā C uzturēšanas klase: 6,64

1. Aģes iela 0,35 D
2. Ainavas iela 0,18 D
3. Akmeņu iela 0,48 D
4. Amoliņu iela 0.56 D
5. Atvaru iela 0,23 D
6. Augļu iela 0,10 D
7. Brūklenāju iela 0,17 D
8. Celtnieku iela 1,69 D
9. Cēsu iela 0,05 D
10. Draudzības iela 1,52 D
11. Duntes iela 0,24 D
12. Enkuru iela 0,44 D
13. Ganību iela 0,24 D
14. Grīvas iela 0,07 D
15. Irbenāju iela 0,21 D
16. Jūras prospekts 2,20 D
17. Kapteiņu iela 0,42 D
18. Kārklu iela 0,10 D
19. Komētas iela 0,19 D
20. Krāču iela 0,16 D
25. Kuršu iela 0,38 D
26. Ķīšu iela 0,24 D

27. Laimdotas iela 0,10 D
28. Lapu iela 1,02 D
29. Līču iela 0,32 D
30. Līvciema iela 0,15 D
31. Mārstaļu 1,76 D
32. Meža prospekts 0,70 D
33. Neibādes iela 0,18 D
34. Oļu iela 0,06 D
35. Pērļu iela 0,32 D
36. Pūpolu iela 0,11 D
37. Rītupes iela 0,49 D
38. Roņu iela 0.04 D
39. Rožu iela 0,16 D
40. Saivas iela 0,11 D
41. Saulgriežu iela 0,11 D
42. Senču iela 0,20 D
43. Sila iela 0,11 D
44. Silavas iela 0,44 D
45. Upes iela 0,06 D
46. Vizbuļu iela 0,30 D
47. Zaļā iela 0,54 D
48. Atvaru ceļš 0,58 D
49. Bīriņu ceļs–Saulīte 0,35 D
50. Brūveļi–Limbažu rajons 0,65 D
51. Ceļš uz Ladiņiem 1,19 D
52. “Ainavas” ciemata ielas 0,43 D
53. Āres ciemata ielas 2,10 D
54. Astras ciemata ielas 0,74 D
55. Bangas ciemata ielas 3,73 D
56. Gaismas ciemata ielas 4,58 D
57. Jubilejas ciemata ielas 5,65 D
58. Ķīšupe–1 ciemata ielas 2,67 D
59. Ķīšupe–2 ciemata ielas 5,69 D
60. Līči ciemata ielas 1,53 D
61. Liepaines ciemata ielas 1,67 D
62. Lilastes ciemata ielas 1,77 D
63. Mežvidus ciemata ielas 3,02 D
64. Pēterupes ciemata ielas 1,57 D
65. Priedes ciemata ielas 2,87 D
66. Rozes ciemata ielas 5,05 D

67. Saulainās ielejas ciemata ielas 1,19 D
68. Saulītes ciemata ielas 3,81 D
69. Selgas ciemata ielas 2,35 D
70. Silmalas ciemata ielas 5,47 D
71. Pirmā iela (VEF Biķernieki) 0,49 D
72. Otrā iela (VEF Biķernieki) 1,38 D
73. Trešā iela (VEF Biķernieki) 0,58 D
74. Ceturtā iela (VEF Biķernieki) 1,45 D
75. Piektā iela (VEF Biķernieki) 0,94 D
76. Sestā iela (VEF Biķernieki) 0,54 D
77. Septītā iela (VEF Biķernieki) 0,60 D
78. Astotā iela (VEF Biķernieki) 1,27 D
79. Devītā iela (VEF Biķernieki) 3,12 D
80. Desmitā iela (VEF Biķernieki) 2,23 D
81. VEF Pabaži ciemata ielas 1,57 D
82. Vēsmas ciemata ielas 6,25 D
83. Zemes ciemata ielas 3,40 D
84. Dzenīši ceļš 0,79 D
85. Kursīši–Pļevnas ceļš 0,32 D
86. Murjāņu ceļš–Cepļi 3,08 D
87. Murjāņu ceļš–Līči 1,37 D
88. Murjāņu ceļš–Mētriņas 0,12 D
89. Murjāņu ceļš–Mežvītiņi 0,65 D
90. Ozolu iela–attīrīšanas iekārtas 0,23 D
91. Pēterupe–Līči 0,51 D
92. Pievadceļš izgāztuvei 0,71 D
93. Poligona ceļš 1,60 D
94. Saulkrastu apeja–Krasta iela 0,30 D
95. Selgas–Vainagi–Kāpas ceļš 0,67 D
96. Vienpadsmitā iela (Pabaži) 2,43 D
97. Deviņpadsmitā iela (Pabaži) 0,40 D
98. Divdesmit otrā iela (Pabaži) 0,97 D
99. Trīsdesmit piektā iela (Pabaži) 0,13 D
100. Veselības ciemata ceļš 0,68 D
101. Vidrižu iela–Saulīte 0,32 D
102. Zeltiņi–Inčupes stacija 0,53 D
103. Zeme–Liepaine 0,79 D
104. Pievadceļš Inčupes stacijai 0,39 D

Kopā D uzturēšanas klase: 116,97
Pavisam kopā: 123,61

Saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Saulkrastu novada 
Domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 “Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Do-
mes 2012. gada 29. februāra sēdes lē-
mumu (prot. Nr. 2, § 52).
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas liku-
ma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  
4. punktu, 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglī-
tības likuma 21. pantu.
Izdarīt Saulkrastu novada Domes 2011. gada 
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 
“Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecā-
kiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodro-
šināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības pro-
grammas apguvei” šādus grozījumus:

1) papildināt 5.1. apakšpunktu aiz vārda “ko-
piju” ar vārdiem “ja bērns nav reģistrēts 
Saulkrastu novada pašvaldībā”;
2) papildināt 5.2. apakšpunktu aiz vārda “ko-
piju” ar vārdiem “ja lēmums nav pieņemts 
Saulkrastu novada pašvaldības Bāriņtiesā”;
3) papildināt 1. pielikumā 1. punktu aiz vārda 
“kopija” ar vārdiem “ja bērns nav reģistrēts 
Saulkrastu novada pašvaldībā”;
4) papildināt 1. pielikumā 3. punktu aiz vārda 
“lēmums” ar vārdiem “ja lēmums nav pieņemts 
Saulkrastu novada pašvaldības Bāriņtiesā”.

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs 

Paskaidrojuma raksts
1. Noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinums, kurā izteikts iebildums, ka pašvaldība nav 
tiesīga prasīt iesniegt dokumentus (informāciju), kas jau 
ir pašvaldības rīcībā. 

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz, ka vecākiem, lai pieprasītu 
pašvaldības kompensāciju, nav jāiesniedz pašvaldībā bēr-
na dzimšanas apliecības kopija un bāriņtiesas lēmuma 
kopija, ja bērns reģistrēts Saulkrastu novada pašvaldībā. 

3. Informācija par plānoto noteikumu 
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldī-
bas budžetu.

4. Informācija par plānoto noteikumu pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var vēr-
sties Saulkrastu novada Domes Izglītības, kultūras, spor-
ta un jaunatnes lietu komitejā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Saulkrastu Domes 28. marta sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno-
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokli no piecām fiziskām per-
sonām.
Par nekustamā īpašuma 
Tallinas iela 7–7, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., pārņemšanu Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašumā
1. Pārņemt Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā bezsaim-
nieka dzīvokļa īpašumu Nr. 7 
Tallinas ielā 7, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033 900 
0016.
2. Īpašums tiek pārņemts, lai 
veiktu pašvaldības autonomās 
funkcijas – sniegt palīdzību ie-
dzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.
Par grozījumiem Saulkrastu 
novada Domes 2012. gada  
25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli 
2012. gadā Saulkrastu novada 
pašvaldībā” 
1. Apstiprināt Saulkrastu nova-
da Domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi Saulkrastu novada 
Domes 25.01.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli 2012. gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā””.
2. Apstiprinātos saistošos notei-
kumus un to paskaidrojuma raks-
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elek-
troniskā veidā nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai 
1. Klasificēt veikalu-kafejnīcu kā 
vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie-
kritīgās zemes kadastrālās veika-
lu-kafejnīcu.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3 %  
apmērā piemērot ar 1.05.2012.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tie-
sā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai 
1. Klasificēt dzīvojamo māju kā 
vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie-
kritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas dzīvojamo māju.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3 %  
apmērā piemērot ar 1.05.2012.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tie-
sā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai 
1. Klasificēt darbnīcu kā vidi de-
gradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie-
kritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas darbnīcu.

3. Nekustamā īpašuma nodokli 3 %  
apmērā piemērot ar 1.05.2012.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tie-
sā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai ēkai 
1. Klasificēt dzīvojamo māju kā 
vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie-
kritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas dzīvojamo māju.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3 %  
apmērā piemērot ar 1.05.2012.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tie-
sā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa palielināšanu vidi 
degradējošai 
1. Klasificēt dzīvojamo māju kā 
vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli 3 % apmērā no būvei pie-
kritīgās zemes kadastrālās vērtī-
bas dzīvojamo māju.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3 %  
apmērā piemērot ar 1.05.2012.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža Administratīvajā rajona tie-
sā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
Par nekustamā īpašuma 
tirgus vērtības apstiprināšanu 
un īpašuma pirkšanas un 
pārdošanas līguma noslēgšanu
1. Apstiprināt sertificēta nekus-
tamā īpašuma vērtētāja Andra 
Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr. 36) 
noteikto Saulkrastu pašvaldības 
3/100 domājamo daļu nekustamā 
īpašuma Ainažu ielā 20, Saulkras-
tos, Saulkrastu nov., kadastra ap-
zīmējums 8013 002 0244, tirgus 
vērtību Ls 8000 (astoņi tūkstoši 
latu 00 santīmu).
2. Noslēgt ar SIA “RERICA”, reģ. 
nr. 40003741721, adrese Ainažu 
iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., pirkuma un pārdevuma lī-
gumu par Saulkrastu novada paš-
valdībai piederošu 3/100 domāja-
mo daļu īpašuma Ainažu iela 20, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējumus 8013 002 0244,  
pārdošanu.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25 % ap-
mērā piecām, 90 % apmērā trīs un 
50 % deviņām fiziskām personām 
par nekustamo īpašumu.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu Laivu iela 4 (kadastra 
apzīmējums 8033 001 1127), Zvej-
niekciems, Saulkrastu novads, un 
Laivu iela (kadastra apzīmējums 
8033 001 0395), Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekus-
tamā īpašuma “Kalnbrieži”, Zvej-
niekciems Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, 1. zemes vie-
nības (kadastra apzīmējums 8033 
001 0895), zemes ierīcības pro-
jektu.
2. Piešķirt zemes gabalam, zemes 
ierīcības projektā “liters 1”, jau-
nu adresi, Vizbuļu iela 8, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes 
gabalam Vizbuļu iela 8 – neapgū-
ta individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0600.
Par cirsmas (Murjāņu ielā 
22) izsoles noteikumu 
apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu
1. Nodot izsolei pašvaldības īpa-
šumā Murjāņu iela 22, Saulkras-
tos, kadastra nr. 8013 003 0351, 
cirsmas izlases cirti 2,0 ha platībā, 
meža kvartāls Nr. 1, izcērtamais 
apjoms – 206,04 m3 .
2. Apstiprināt cirsmas izsoles no-
teikumus pašvaldības īpašumā 
Murjāņu iela 22 (pievienoti).
3. Apstiprināt cirsmas izsoles ko-
misiju 3 locekļu sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs: 
Saulkrastu novada deputāts And-
ris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis: nekus-
tamo īpašumu speciālists Artis 
Blankenbergs;
3.3.komisijas loceklis: Saulkrtastu 
novada deputāts, deputāts Nor-
munds Strapcāns.
4. Uzdot izsoles komisijas priekš-
sēdētājam 27.04.2012. rīkot cirs-
mas izsoli.
Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus “Par centralizētā ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu un būvju 
būvniecību, ekspluatāciju un aiz-
sardzību Saulkrastu novadā”.
2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā nosūtīt Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijai saska-
ņošanai.
3. Atzīt par spēku zaudēju-
šu Saulkrastu novada Domes 
27.06.2007. lēmumu (sēdes pro-
tokols Nr. 10 § 44), ar kuru ap-
stiprināti saistošie noteikumi Nr. 
4 “Par centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un būvju būv-
niecību, ekspluatāciju un aizsar-
dzību Saulkrastu pašvaldībā”.
Par Saulkrastu novada Domes 
bērnu tiesību aizsardzības 
komisijas izveidošanu un 
nolikuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
Domes Bērnu tiesību aizsardzī-
bas komisijas izveidošanu šādā 
sastāvā:
• Sigita Kliedere – Saulkrastu So-
ciālā dienesta darbiniece darbam 
ar ģimenēm un bērniem;
• Ingūna Feldmane – Saulkrastu 
Bērnu un jauniešu dienas centra 
“Saulespuķe” vadītāja;
• Baiba Cīrule – Saulkrastu Soci-
ālā dienesta sociālā pedagoģe;
• Baiba Meldere – Saulkrastu no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
• Rita Peterlēvica – Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu iecirkņa nepilngadīgo lietu in-
spektore;
• Valdis Kalniņš – Saulkrastu no-
vada Pašvaldības policijas priekš-
nieks;
• Vēsma Bērziņa – ģimenes ārste;

• Rota Ļihačeva – psiholoģe.
2. Apstiprināt komisijas nolikumu.
3. Līdz 25.04.2012. ievēlēt komisi-
jas priekšsēdētāju.
Par Saulkrastu novada Domes 
deputātes Daigas Bušas 
pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa uz iesnieguma pamata
1. Izbeigt deputātes Daigas Bušas 
pilnvaras pirms termiņa. 
2. Uzdot Saulkrastu novada vē-
lēšanu komisijai līdz 25.04.2012. 
noteikt nākamo deputāta kan-
didātu, kurš stāsies Daigas Bušas 
vietā.
Par pilnvarojuma sniegšanu 
Saulkrastu novada Domes 
deputātam Artūram Ancānam
1. Pilnvarot Saulkrastu novada 
Domes deputātu Artūru Ancānu 
Saulkrastu novada Domes uzde-
vumā pārbaudīt pašvaldības uz-
ņēmuma SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” darbu par laika posmu 
no 2007. līdz 2012. gadam.
2. Artūram Ancānam līdz 
30.06.2012. iesniegt Saulkrastu 
novada Domei ziņojumu par pār-
baudes rezultātiem.
3. Atcelt Saulkrastu novada Do-
mes 29.02.2012. lēmumā (sēdes 
protokols Nr.2§37) 2. punktu par 
revīzijas komisijas izveidošanu 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
darbības izvērtēšanai. 
Par valsts vietējā autoceļa V101 
Lilaste–Saulkrasti–Duči posma 
pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā
1. Pārņemt vietējā autoceļa V101 
Lilaste–Saulkrasti–Duči posmu 
km 1,000–16,092 saskaņā ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” sagatavoto 
aktu “Par valsts vietējā autoceļa 
V101 Lilaste–Saulkrasti–Duči pos-
ma km 1,000–16,092 nodošanu 
Saulkrastu novada pašvaldības 
īpašumā” ar noteikumu, ka VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” nodrošina 
autoceļa posma uzturēšanu līdz 
2012. gada 31. decembrim.
2. Izveidot Saulkrastu pašvaldības 
autoceļa pārņemšanas komisiju 
šādā sastāvā:
1) Andrejs Arnis – Saulkrastu no-
vada pašvaldības izpilddirektors;
2) Normunds Līcis – Saulkrastu 
novada Domes priekšsēdētāja 
vietnieks;
3) Guntars Zonbergs – Saulkrastu 
novada Domes ielu un ceļu ap-
saimniekošanas komisijas priekš-
sēdētājs;
4) Aivars Gavars – Saulkrastu no-
vada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks tehniskajos un nekusta-
mā īpašuma jautājumos;
5) Līga Pilsētniece – Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja;
6) Bruno Veide – SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” Labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs.
3. Uzdot Saulkrastu pašvaldības 
autoceļa pārņemšanas komisijai 
apsekot vietējā autoceļa V101 Li-
laste–Saulkrasti–Duči posmu km 
1,000–16,092, izvērtēt autoceļa, 
tostarp tiltu, caurteku, ceļa zīmju, 
barjeru, stāvlaukumu, paviljonu, 
luksoforu, metāla kopņu, gājēju 
ietvju, apgaismes objektu tehnis-
ko stāvokli.
4. Uzdot Saulkrastu pašvaldības 
autoceļa pārņemšanas komisijai 
sagatavot autoceļa V101 Lilas-
te–Saulkrasti–Duči posma km 
1,000–16,092 tehniskā stāvokļa 

apsekošanas aktu (pielikumā).
5. Lūgt VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
uzteikt visus līdz šim noslēgtos 
nomas līgumus, kas attiecās uz 
pārņemamo autoceļa posmu, līdz 
pieņemšanas un nodošanas akta 
parakstīšanai.
Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Saulkrastu bērnu 
dalībai pasaules čempionātā 
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Dotācija pašvaldības 
aģentūrai “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs”” Ls 475 apmē-
rā, lai atbalstītu Saulkrastu bēr-
nu dalību pasaules čempionātā  
8. WKC World cup for children, kas 
notiks Lietuvā.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Saulkrastu 
vidusskolai 
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijai “Saulkrastu vidusskola” 
Ls 1529 apmērā (Ls 300 saimnie-
ciskiem izdevumiem un Ls 1229, 
lai atmaksātu trīs mēnešus pusot-
ru darba slodzi). Finansējums pie-
šķirts ar mērķi, lai ar 2012. gada  
1. septembri Saulkrastu vidussko-
las telpās varētu strādāt Vidzemes 
mūzikas un mākslas skola.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par Saulkrastu novada Domes 
deputātes Ilzes Pētersones 
pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa uz iesnieguma pamata
1. Izbeigt deputātes Ilzes Pēterso-
nes pilnvaras pirms termiņa. 
2. Uzdot Saulkrastu novada vē-
lēšanu komisijai līdz 25.04.2012. 
noteikt nākamo deputāta kandi-
dātu, kurš stāsies Ilzes Pētersones 
vietā.
Par detālplānojuma zemes 
gabalam Ainažu iela 13B 
pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai de-
tālplānojuma zemes gabalam Ai-
nažu ielā 13B, Saulkrastos, pirmo 
redakciju. Sabiedriskās apsprie-
šanas laiku noteikt no 2012. gada 
16. aprīļa līdz 2012. gada 14. maijam.
2. Paziņojumu par detālplāno-
juma sabiedrisko apspriešanu 
publicēt pašvaldības vietnē, in-
formatīvajā izdevumā “Saulkras-
tu Domes Ziņas” un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”.
3. Atcelt Saulkrastu novada Do-
mes sēdes 29.02.2012. lēmumu 
“Par detālplānojuma zemes ga-
balam Ainažu iela 13B pirmās re-
dakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai” (prot. Nr. 2 § 40).

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada Domes 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”. Nākamā ikmēne-
ša Domes sēde paredzēta trešdien, 
25. aprīlī, plkst. 15.00 Saulkrastu 
novada Domē, Raiņa ielā 8.
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Medaļas karatistiem Ropažos
17. martā norisinājās Latvijas 
Karatē asociācijas čempionāts 
Ropažos, kuru pārstāvēja  
15 Saulkrastu karatisti,  
no kuriem 11 ieguva  
medaļas.

Ropažu sporta centrā notika ka-
ratē sacensības WKC Latvia Kara-
te Open 2012. Turnīru organizēja 
Latvijas Karatē asociācija (LKA) 
pēc WKC noteikumiem. 
Godalgotās vietas izcīnīja Saul-
krastu mazie karatisti:
• Marko Škapars 1. vietā;
• Roberts Ābelīts 1. vietā;
• Rainers Ruža 1. vietā;
• Krista Čerpakovska 2. vietā;
• Rainers Klaucāns divas 2. vietas;
• Adrians Magons 2. un 3. vietā;
• Armīns Dambergs 2. vietā;
• Ģirts Nolle 2. vietā;
• Maksims Halakins 2. vietā;
• Uldis Puzulis 2. vietā;
• Gatis Kalvišs 3. vietā.
Vairāk par sacensību norisi var 
uzzināt www.karatelatvia.lv

Kaspars Riekstiņš, treneris

Volejbolistes 
turpina gūt 
uzvaras sacensībās 
25. un 26. februārī Rīgā  
notika Latvijas Volejbola 
federācijas (LVF) Jaunatnes 
čempionāta spēles D2  
grupas meitenēm. 
Šajās sacensībās 
Zvejniekciema vidusskolas 
meiteņu  komanda, kurā 
spēlēja P. Dalbiņa, B. A. Odīte, 
L. Jermacāne,  
izcīnīja 5. vietu. 

26. februārī Rīgā Jaunatnes čem-
pionāta spēles volejbolā notika 
arī C1 grupas meitenēm. 
Mūsu skolas meiteņu koman-
da, kurā cīnījās A. N. Umbraško,  
A. Liniņa, Ī. Zaķe, L. Puriņa,  
A. Jermacāne, L. Grudinska, ie-
guva 3. vietu.
3. un 4. martā Latvijas Volejbola 
federācijas (LVF) Jaunatnes čem-
pionāta spēles B2 grupas meite-
nēm notika Rīgā. Šajās sacensī-
bās Zvejniekciema vidusskolas 
meiteņu komanda, kurā spēlē-
ja A. Liniņa, A. N. Umbraško,  
L. Grudinska, E. Paeglīte, L. Puri-
ņa, A. Jermacāne, ieguva 5. vietu. 
6. martā Zvejniekciema vidus-
skolā notika Pierīgas skolu spor-
ta spēles volejbolā B grupas jau-
nietēm. Mūsu skolas komanda 
izcīnīja 1. vietu, gūstot uzvaras 
pār Ādažu, Babītes, Mārupes 
vidusskolas un Siguldas Valsts 
ģimnāzijas komandu. 
Komandā spēlēja A. Liniņa,  
A. N. Umbraško, S. S. Umbraško, 
A. Jermacāne, Ī. Zaķe, K. Ūdre, 
M. Martinsone. 
8. martā Siguldas Valsts ģimnāzi-
jā notika “Lāses kausa 2012” izcī-
ņas 1. posma sacensības volejbolā 

Pierīgas skolu A grupas meiteņu 
komandām. Zvejniekciema vi-
dusskolas komanda pārliecinoši 
izcīnīja 1. vietu starp divpadsmit 
skolu komandām, iegūstot tiesī-
bas startēt 24. martā “Lāses kau-
sa 2012” finālā. 
Komandā spēlēja D. Kosīte,  
M. Tīberga, L. Miķelsone, E. Kal-
niņa, K. Kosmačeva, L. Pēterso-
ne, M. Urdziņa, A. Lece. 
12. un 13. martā Latvijas Volej-
bola federācijas (LVF) Jaunatnes 
čempionāta spēles C1 grupas 
meitenēm notika Rīgā. Zvej-
niekciema vidusskolas meiteņu 
komanda, kurā spēlēja A. Liniņa, 
A. N. Umbraško, Ī. Zaķe, L. Gru- 
dinska, A. Jermacāne, L. Puriņa, 
L. Šteinberga, ieguva 2. vietu. 
Spēlē ar 3:0 tika pārspēta Kuldī-
gas novada Sporta skolas un ko-
manda, bet ar 2:3 mūsu meitenes 
zaudēja Mārupes/Rīgas Volejbo-
la skolas komandai. 
17. un 18. martā Cēsīs notika Lat-
vijas Volejbola federācijas (LVF) 
Jaunatnes čempionāta spēles D2 
grupas meitenēm. 
Zvejniekciema vidusskolas mei-
teņu komanda izcīnīja 1. vietu, 
pārspējot spēcīgas komandas no 
Jelgavas novada Sporta centra, 
Daugavpils BJSS, Rīgas Volejbo-
la skolas, Balvu novada Sporta 
skolas un Cēsu pilsētas Sporta 
skolas.
Komandā spēlēja A. K. Nolle,  
P. Dalbiņa, L. Jermacāne, B. A. 
Odīte. 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Mūsu džudistu izaugsme
Nu jau ceturto gadu Saulkrastu 
bērniem ir lieliska iespēja 
apgūt džudo cīņas mākslu 
Saulkrastu sporta centrā 
trenera Leonīda Kuzņecova 
vadībā. 

25. un 26. februārī mūsu džudisti 
Pierīgas bērnu un jauniešu sporta 
skolas (PBJSS) komandas sastā-
vā guva savu pirmo starptautisko 
sacensību pieredzi ārpus Latvijas, 
piedaloties liela mēroga starptau-
tiskā džudo turnīrā Tallinn Judo 
Cup 2012 Igaunijas galvaspilsētā 
Tallinā. Bijām ļoti iepriecināti, 
uzzinot, ka L. Kuzņecova trenētā 
PBJSS komanda izcīnījusi pirmo 

vietu starp 97 džudo klubiem no 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, 
Ukrainas, Somijas, Zviedrijas, Krie-
vijas, Baltkrievijas, Īrijas un Apvie-
notās Karalistes. Savukārt 17. martā 
mūsu sportisti demonstrēja labu 
cīņas prasmi Igaunijas pilsētā Veru 
notikušajā starptautiskajā džudo 
turnīrā Voru Kevad 2012. 
Mēs, bērnu vecāki, vēlamies pa-
teikties trenerim L. Kuzņecovam 
par viņa ieguldīto darbu, entuzi-
asmu un pacietību bērnu sagata-
vošanā. Augsti novērtējam viņa 
kā pieredzējuša sporta pedagoga 
un trenera prasmi attīstīt bērnos 
ne vien fizisko spēku un izturību, 
bet arī sekmēt viņu emocionālo 

briedumu, stabilitāti un pārliecību 
par sevi. Pa šiem gadiem esam sa-
pratuši, ka džudo ir ļoti labs veids, 
kā attīstīt bērnus vispusīgi. Bērni 
sāka trenēties, iemācoties mest 
kūlenīšus, taisīt “ritentiņus”, “til-
tiņus”, veicot dažādus spēka, loka-
nības, koordinācijas un reakcijas 
vingrinājumus, līdz pakāpeniski 
tika sākta džudo metienu, pa-
ņēmienu un pretpaņēmienu ap-
mācība, kā arī visa veida krišanas 
tehnikas apguve, kas ļauj izvairī-
ties no traumām. Džudo kļūst par 
mūsu bērnu dzīvesveidu. Paldies 
trenerim!

Saulkrastu džudistu vecāki

Latvijas meistaram Jānim Kļaviņam 
veltīts šaha čempionāts
Par tradicionālu kļuvušais šaha 
turnīrs šogad pulcēja 24 dalībnie-
kus no dažādām Latvijas vietām. 

Lieliski panākumi padevās mūsu 
novada šahistiem. Pirmo vietu 
izcīnīja Imants Kārkliņš, veterā-

nu konkurencē labākais bija Jānis 
Visockis, savukārt Ilga Kļaviņa ie-
guva labākās dāmas balvu.

“Lāses kausa” finālā — otrā vieta
“Lāses kauss” volejbolā notiek 
jau 11. reizi un  kļuvis par vienu 
no populārākajiem Latvijā. 

“Lāses kauss 2012” finālsacensības 
vispārizglītojošo skolu volejbola 
komandām norisinājās 24. martā 
Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē. 
Pirmajā posmā atlases sacensībās 
piedalījās 655 komandas no 254 
skolām un 67 novadiem, pilsētām, 
kopskaitā 5800 dalībnieku. Fināl-
sacensībās piedalījās 116 koman-
das no 88 skolām, tostarp divas 
Zvejniekciema komandas. 
1992.–1995. gadā dzimušo meite-
ņu 29 komandu konkurencē izcī-
nīta 2. vieta (komandā D. Kosīte, 
L. Miķelsone, L. Pētersone, K. 
Kosmačeva, M. Urdziņa, E. Ūdre, 

A. Lece, M. Tīberga). Savukārt 
1996.–1999. gadā dzimušās mei-
tenes 31 komandas konkurencē 
izcīnīja 5. vietu (komandā A. Lini-
ņa, M. Martinsone, S. S. Umbraš-

ko, A. Jermacāne, K. Ūdre, Ī. Zaķe, 
A. N. Umbraško, E. Paeglīte).

Dzidra Dulpiņa, Zvejniekciema 
vidusskolas sporta trenere

Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Pasākumu kalendārs
Aprīlī Saulkrastu novada bib-
liotēkas lasītavā skatāma Ērika 
Bērziņa gleznu izstāde “Jūra un 
ne tikai…!?”.

14. aprīlī 11.00 kafejnīcā “Nei-
bāde” Saulkrastu čempionāts zo-
lītē, 4. posms.

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

14. aprīlī 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 4. posms.

15. aprīlī pavasara fitnesa diena 
2012 – Saulkrastu sporta centrā. 
Apmeklē, ja gribi būt mundrs, 
satikties ar aktīviem un dzīves-
priecīgiem cilvēkiem, iepazīties 
un apgūt dažādas fitnesa nodar-
bības un jaunākās tendences: 
11.00–11.10 Ritma deja – Inga 
Burkova un “Desperado” 5–7 
gadi; 11.10–11.40 Cigun – Sarma 
Geka; 11.50–12.30 Friskis&Svettis 
– Una Rēķe; 12.40–13.10 Zum-
ba – Liena Ozoliņa; 13.20–13.50 
Pilates ar fitball bumbām – Aiva 
Aparjode; 14.00–14.30 Senioru 
vingrošana – Marika Gladkija; 
14.30–15.10 Vingrošana se-
jai – Laura Vijgrieze. Ieeja – labs 
garastāvoklis un smaids! Līdzi –  
sporta tērps un maiņas apa-
vi! Tuvāka informācija pa tālr. 
29877983 (Inga Burkova) un www.
saulkrasti.lv. 

15. aprīlī no 13.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” filmu fes-
tivāla “Lielais Kristaps” ietvaros 
saulkrastiešiem tiek piedāvāta 
iespēja noskatīties jaunāko filmu 
programmas: 13.00 multfilmu 
programma: “Zīļuks” (rež. Dace 
Rīdūze– 10 min); “Es gribu redzēt 
rūķīšus” (rež. Nils Skapāns – 13 
min); “Kā Brālītis Trusītis uzva-
rēja Lauvu” (rež. Roze Stiebra –  
9 min); “Tīģeris” (rež. Jānis Cimer-
manis – 8 min); “Kā lupatiņi maz-
gājas” (rež. Edmunds Jansons –  
7 min); “Burvīga diena” (rež. Nils 
Skapāns –13 min); “Korrida” (rež. 
Jānis Cimermanis – 5 min); “Joka 
pēc alfabēts” (rež. Reinis Kalnael-
lis – 3 min); 14.30 īsfilmu prog-
ramma: “Gūtenmorgens un trešā 
acs” (rež. Elīna Eihmane, spēlfil-
ma – 10 min); “Ursus” (rež. Reinis 
Pētersons, animācijas filma – 10 
min); “Logs” (rež. Una Rozenbau-
ma, spēlfilma – 15 min); “Norīt 
krupi” (rež. Jurģis Krāsons , ani-
mācijas filma – 10 min); “Aiz žoga” 
(rež. Liene Laviņa, dokumentālā 
filma – 26 min); “Aptumsums” 
(rež. Kārlis Vītols, animācijas fil-
ma – 10 min); “Gaismas zīmes” 
(rež. Ilze Kunga, spēlfilma –  
17 min); 16.30 spēlfilma “Kolka 
cool” (komēdija, drāma, režisors –  
J. Poškus. Lomās: Iveta Pole,  

Artuss Kaimiņš, Andris Keišs, 
Aigars Apinis, Varis Piņķis, 
Māra Ķimele, Guna Zariņa; ve-
cuma ierobežojums 16+). Ieejas 
maksa multfilmu un īsfilmu se-
ansā – Ls 1, “Kolka Cool” – Ls 
2. Vairāk informācijas par fil-
mu festivālu “Lielais Kristaps”:  
www.lielaiskristaps.org

20. aprīlī 17.00 Saulkrastu 
novada Domes zālē draudzības 
koncerts “Satikšanās mūzikā”. 
Koncertā ar plašu programmu uz-
stāsies Vidzemes jūrmalas MMS 
audzēkņi un mūsu draugu –  
Šauļu 2. mūzikas skolas (Lietuva) –  
audzēkņi un pedagogi. Ieeja bez 
maksas. Gaidīsim klausītājus!

22. aprīlī 11.00 Saulkrastu spor-
ta centrā Saulkrastu čempionāts 
novusā, 4. posms.

22. aprīlī 17.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” koncerts “Riču 
kāzas”. Ieejas maksa: Ls 3 un 4, 
biļetes iepriekšpārdošanā k/n 
“Zvejniekciems” pie dežuranta 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratora. Jau pavisam drīz 
Latvijas koncertturnejā, kam dots 
nosaukums “Riču kāzas”, dosies 
“Dziedošo ģimeņu” šovā iepazī-
tā un iemīļotā Riču ģimene. Paši 
mūziķi ir pārliecināti, ka jaunās 
programmas nosaukums ir ļoti 
pateicīgs apspēlēšanai, īpaši tādēļ, 
ka romi daudziem asociējas gal-
venokārt ar kaislību, kvēlu mīles-
tību un – nenoliegsim – arīdzan 
kāzu muzikantiem. Tiesa, vai 
kāds no Ričiem beigu beigās ap-
precēsies, lai paliek noslēpums... 
Iespējams, tas atklāsies koncerta 
gaitā. Starp citu, interesants šķiet 
fakts, ka jaunā koncertprogram-
ma zināmā mērā ir atgriešanās 
pie saknēm, jo mūziķi uz skatu-
ves darīs to, ar ko sāka nodarbo-
ties pirms divpadsmit gadiem, 
kad bija vēl pavisam mazi un tikai 
sāka iepazīt muzikālo pasauli. 
Programmā skanošās dziesmas 
būs pavisam jaunas, turklāt spē-
lēšana notiks “dzīvajā”, bez fono-
grammām, tā ļaujot izpildītājiem 
demonstrēt savas instrumentālās 
prasmes. Programmā būs dzirda-
ma saldā pārīša Rinaldo un Annas 
singls “Lāsītes”, kas jau sācis savu 
ceļu pie klausītājiem, veiksmī-
gi startējot “Muzikālās bankas” 
topā. Neizpaliks arī dejas. Pro-
grammu vadīs Kaspars Pudniks, 
jo kurš gan labāk pratīs izstāstīt 
par Riču kāzu dziļāko jēgu un vēs-
turi, turklāt viņš arī sācis komiķa 
solokarjeru, dažas no viņa pro- 
grammas “naglām” būs iespēja 
nobaudīt koncerta apmeklētā-
jiem. Galu galā – ja jau kāzas, tad 
bez tamadas neiztikt! 

27. aprīlī 18.00 Saulkrastu no-
vada bibliotēkā nodarbība no 
cikla “Iepazīsti sevi”. Tēma “Varas 
dažādās izpausmes”. Vada psiho-
terapeite Sarmīte Frišfelde.

28. aprīlī 20.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Viktora Pizāna 
un Miervalža Lejas autorkoncerts 
“Latvija, mana mūža dziesma!”.  

Piedalās Jauniešu koris “Balsis” 
(vad. I. Teterovskis), vokālais an-
samblis “Dzīle” (vad. J. Lucāns), 
Lēdmanes dāmu vokālais an-
samblis “Stari” (vad. I. Nereta) un 
Saulkrastu sākumskolas ansamb-
lis L. Bāliņas vadībā. 

29. aprīlī 11.00 Saulkrastu skrē-
jiens maršrutā Baltā kāpa–tirgus 
stāvlaukums.

29. aprīlī 17.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” būs skatāma 
jaunā Aivas Birbeles un izrāžu ap-
vienības “Panna” izrāde “Puse no 
sirds”. Tajā aktieri Zane Daudziņa 
un Aldis Siliņš iejutīsies tipiska 
latviešu laulātā pāra attiecībās, 
kas iemīlas, apprecas un laulībā 
pavada desmit gadus, kad dzīve 
piespiež doties prom no valsts. 
Ieejas maksa: Ls 4, 5 un 6. Biļetes 
“Biļešu paradīzes” kasēs un k/n 
“Zvejniekciems” pie dežuranta vai 
Saulkrastu sporta centrā pie ad-
ministratora.

4. maijā 10.00 LR Neatkarības 
atjaunošanas dienai par godu visā 
Saulkrastu pilsētā gadskārtējā iz-
klaidējoši izzinošā orientēšanās 
akcija “10 noslēpumainas vietas 
Saulkrastos”. Šoreiz piedāvājam 
Saulkrastus apskatīt no neieras-
tās puses – minot mīklas un at-
rodot norādes, atradīsim gan se-
nākus, gan jaunākus objektus un 
uzzināsim daudz jauna par mūsu 
novadu. Lai viss noritētu godīgi, 
piedāvāsim maršrutus gan gājē-
jiem, gan velosipēdistiem, gan 
arī autobraucējiem. Visi pulcēsi-
mies 10.00 pie Domes, saņemsim 
kartes un Saulkrastos iekšā! No-
slēgums un labāko apbalvošana 
12.00 Domes zālē. Būs arī mazs 
muzikāls pārsteigums.

5. maijā 12.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” aicinām visas 
māmiņas kopā ar Antru Deniš-
kāni un folkloras kopu “Dvīga” 
iemācīties skaistākās un senākās 
latviešu šūpuļdziesmas saviem 
mazajiem bērniņiem!

6. maijā 13.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” “10 tortes un 10 
gadi līnijdeju grupai Sunbeach”. 
Svinēsim mūsu līnijdejotāju ko-
lektīva 10 gadu jubileju kopā ar 
draudzīgajiem sveicējiem no Sa-
lacgrīvas, Limbažiem, Siguldas, 
Pabažiem, Ādažiem un Rīgas.  
Ieeja koncertā bez maksas. 

12. maijā 12.00 Saulkrastu 
novada Domes zālē Vidzemes 
jūrmalas MMS mūzikas nodaļu 
audzēkņu koncerts Māmiņu die-
nā “Tik, cik iemirdzas, Māmiņ!”. 
Ieeja bez maksas. 

12. maijā 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Fractus 15 gadu 
jubilejas koncerts “Mūzikas pē-
dās”. Koncertā ar visu laiku labā-
kajām dejām piedalās visu laiku 
labākie Fractus dejotāji – gan bi-
jušie, gan esošie. 

13. maijā 12.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Mātes dienai vel-

tīts sarīkojums “Visus savus mī-
ļos vārdus”. Kopā ar Čučumuižas 
rūķīšiem gan dziedās, gan dejos 
Saulkrastu vismazākie dziedātāji 
un dejotāji. 

Saulkrastu basketbola  
čempionāta spēļu grafiks
Izaicinājums–SMRT 14. aprīlī 
15.00. Saimnieks–UNO 14. aprīlī 
16.15. Bujāns–Studijā–Uguns-
grēks 14. aprīlī 17.30. Pusfināli: 
1. vieta–4. vieta 21. aprīlī 15.00;  
2. vieta–3. vieta 21. aprīlī 17.30.  
Fināli: par 3. vietu 29. aprīli 15.00, 
par 1. vietu 29. aprīlī 17.30.

“Saulkrastu pavasaris 2012”  
orientēšanās seriāls 
Saulkrastu apkārtnē
1. kārta. 4. aprīlis. Bādciema kar-
te (ziemeļu daļa – starts pie DUS 
Lukoil). 
2. kārta. 11. aprīlis. Dūņezers 
(marķējums no Ainažu šosejas).
3. kārta. 18. aprīlis. Bādciems 
(kartes dienvidu daļā Bādciemā).
4. kārta. 25. aprīlis. Ummis – kar-
tes Dienvidi.
5. kārta. 2. maijs. Ummis – Lilas-
tes pagrieziens uz pārbrauktuvi. 
6. kārta. 9. maijs. Garezeri (pie Li-
lastes pārbrauktuves).
7. kārta. 16. maijs. Lilastes ezera 
ziemeļi (marķējums no pagriezie-
na uz Gauju).
8. kārta. 23. maijs. DUS Statoil 
(marķējums no Saulkrastu apved-
ceļa).
9. kārta. 3. maijs. Ķirezers (mar-
ķējums no Saulkrastu apvedceļa).
10. kārta. 6. jūnijs. Minhauzena 
Unda.
11. kārta. 13. jūnijs. Saulkrasti, 
Liepu ielā.
Dalībnieku grupas un aptuveni 
distanču parametri:
S10 1,0–1,5 km, V10 1,0–1,5 km;
S12 2,0–2,5 km, V12 2,5–3,0 km;
S14 2,5–3,0 km, V14 4,0 km;
S16 4,0 km, V16 5,0–6,0 km;
S21 5,0–6,0 km, V21 9–10 km;
S35 4,0 km, V35 7,0 km;
S55 4,0 km, V55 5,0–6,0 km;
IO – iesācēji 2,5 km;
Atklātā 1 4,5 km, Atklātā 2 7 km.
Starts no 17.00 līdz 19.00. At-
zīmēšanās ar EMIT. EMIT īre –  
Ls 0,30. Dalības maksa: pieaugu-
šajiem Ls 2 (Saulkrastu iedz. Ls 1), 
jauniešiem Ls 1 (Saulkrastu iedz. 
par brīvu). Katrā kārtā tiek izcī-
nīti punkti: 1. v. – 13, 2. v. – 10, 3. 
v. – 8, 4. v. – 7, 5. v. – 6, 6. v. – 5, 7. 
v. – 4, 8. v. – 3, 9. v. – 2, 10. v. – 1.  
Katrs distanci beigušais dalīb-
nieks, kurš nav iekļuvis pirmajā 
desmitniekā, saņem 0,5 punktus. 
Kopvērtējumā ieskaita 9 labākos 
rezultātus (punktus). Kopvērtē-
jumā balvas 1.–3. vietu ieguvējiem 
visās sacensību grupās (pēc kop-
vērtējuma punktu summas). 
Informācija: www.kapaok.lv, 
www.saulkrasti.lv

S en ioru  a ktivitātes
8. maijā 13.00 Domes zālē senio-
ru tikšanās ar Domes vadību un 
deputātiem.
Maijā ekskursija uz Lietuvu. 
22. maijā izrāde Dailes teātrī 
“Miers un Bērziņš”. Tālrunis in-
formācijai 26437766.

“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.

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

Saulkrastu Dome sveic 
martā un aprīļa sākumā 
dzimušos saulkrastiešus

Karlīnu Stradi,

Amandu Mickāni,

Ostapu Bočenkovu,

Jaroslavu Mežgali.

Saulkrastu novada 
Dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā

Mirdzu Sīpolu,
Georgy Mukhachev,
Lidiju Legzdiņu,
Maigu Laudurgu,
Maiju Vītolu,
Anitu Kučinsku,
Aleksandru Budinu,
Ilgu Taubi,
Irēnu Lapiņu,
Viltoriju Inci,
Dzidru Skukausku,
Skaidrīti Tauriņu,
Aiju Lejiņu,
Juri Siliņu,
Guntu Viju Apini,
Sarmīti Onzuli,
Feņu Čirko,
Ņinu Āri.

Saulkrastu novada Dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Mārīte Tauriņa
29.05.1947.–29.02.2012.

Ārija Tauriņa
13.04.1927.–3.03.2012.

Silvija Dzidra Sveile
20.06.1923.–7.03.2012.

Zinta Biruta Garā
19.11.1937.–10.03.2012.

Valdis Millers
15.06.1934.–11.03.2012.

Marija Kaša
20.12.1923.–20.03.2012.

Andrejs Tālivaldis Dzinējs
17.03.1932.–21.03.2012.

Emma Babanova
24.03.1923.–24.03.2012.

Julijans Lemeševskis
22.05.1925.–1.04.2012.


