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Pabeigti gājēju 
celiņa būvdarbi

Decembra vidū pabeigti 
gājēju celiņa būvdarbi Alfrēda 
Kalniņa ielā, posmā no Ainažu 
ielas līdz Ķīšupes ielai. 

Būvdarbu laikā tika demontēti 
vecā celiņa konstruktīvie elemen
ti – klātne, apakšklājs, apmales 
un asfaltbetons. Ietvei un brauk
tuvei ir uzklāts betona bruģa se

gums, uzstādītas ietves apmales 
un izņemti bojātie koki.  Tāpat ir 
uzstādīti divi jauni atpūtas soli un 
atkritumu urna. 

Darbus veica iepirkuma proce
dūrā uzvarējušais uzņēmums SIA 
„GP Holding” par līgumsummu 
41 231,65 eiro.

Domē mainās deputātu sastāvs
Ņemot vērā to, ka savas piln
varas ir nolicis deputāts Jurģis 
Grab čiks („Vienotība”), Saul
kras tu novada domē darbu 
sākusi deputāte Sandra Ozo
laOzoliņa („Vienotība”). S. Ozo

laOzoliņa turpmāk darbosies 
Finanšu komitejas sastāvā. Vēlē
tāji ar S. OzoluOzoliņu aicināti 
sazināties pa tālr. 29130381 vai 
rakstot uz epastu: sandra.ozoli-
na@saulkrasti.lv. Atgādinām, ka 

Saulkrastu novada domes depu
tātu pieņemšanas laiki atrodami 
interneta vietnes www.saulkras-
ti.lv sadaļā „Dome” vai arī tos 
var noskaidrot, zvanot pa tālr. 
67951250.

Lai 2018. gadā saņemtu 
NĪN atlaidi, jāvēršas 
domē ar iesniegumu
Saulkrastu novada dome šī 
gada 30. augustā pieņēma 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā”.

Saistošie noteikumi paredz, ka 
2018. gadā par vienu mājokli tiek 
piemērots nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) atvieglojums 70% 
apmērā. Tiesības saņemt šo at
vieglojumu ir iedzīvotājiem, kuri 
deklarējuši dzīvesvietu Saulkras
tu novadā savā nekustamajā īpa
šumā – mājā vai dzīvoklī.

Lai 2018. gadā saņemtu NĪN 
atlaidi, nodokļa maksātājam līdz 
nākamā gada 31. janvārim jāvēršas 
domē ar iesniegumu. Iesnieguma 
veidlapa ir izsūtīta pa pastu no
dokļu maksātājiem, kuru īpašu
mā atrodas dzīvoklis, dārza māja, 
vasarnīca vai dzīvojamā māja.
Elektroniski iesniegums pieejams 
www.saulkrasti.lv → sadaļā „Pakal
pojumi” → „Nekustamā īpašuma 
nodoklis” → „Nekustamā īpašu
ma nodokļa atvieglojuma pie
šķiršana”. Parakstīts un ieskenēts 

tas jānosūta uz epastu dome@
saulkrasti.lv.

Lai iesnieguma veidlapu sa
ņemtu un aizpildītu klātienē, 
jādodas uz Klientu apkalpošanas 
centru Raiņa ielā 8 darba laikā: 
pirmdienās un ceturtdienās plkst. 
9.30–18.00, otrdienās un trešdie
nās plkst. 9.30–17.00, piektdienās 
plkst. 8.00–14.00. Pusdienas pār
traukums plkst. 12.00–12.30, iz
ņemot piektdienas. Tālr. uzziņām 
67142530.

Uzmanību!
Iesniegums par atvieglojumu 

piešķiršanu atkārtoti nav jāie
sniedz:

1) I un II grupas invalīdiem, 
personām, kuru aprūpē ir bērni ar 
īpašām vajadzībām un pilngadību 
sasnieguši bērni, ja 2017. gadā jau 
tika pieņemts lēmums par atvieg
lojumu piešķiršanu uz invaliditā
tes noteikto laiku;

2) Politiski represētām perso
nām, kuras jau iepriekš ir reģis
trētas un ir saņēmušas NĪN at
vieglojumus 2017. gadā.

Tālr. uzziņām 67142517.
Aicinām nekavēties un pieteik

ties NĪN atlaidei jau tagad!

Labākie vidusskolēni 
varēs saņemt stipendijas
Sākot ar šī gada 1. janvāri, 
stājas spēkā Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu stipendiju piešķiršanas 
nolikums, kas tika apstiprināts 
2017. gada 29. novembra 
Saulkrastu novada domes 
sēdē. 

Šis nolikums nosaka kārtību, 
kādā Saulkrastu novada pašval
dība piešķir stipendijas Saulkras
tu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas 10.–12. klašu skolē
niem. Ja skolēnam visos mācību 
priekšmetos gala vērtējums ir 

8  (astoņas) balles vai augstāks, 
skolēns aktīvi piedalās skolas paš
pārvaldē, iesaistās ārpusskolas 
pasākumos, Saulkrastu novada 
tēla popularizēšanā un skolē
nam nav neattaisnotu kavējumu 
un iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpumu vai citu administra
tīvi sodāmu pārkāpumu ārpus 
izglītības iestādes, tad viņam 
var piešķirt stipendiju 25,00 eiro 
mēnesī. Stipendijas piešķiršanas 
mērķis ir motivēt skolēnus pa
augstināt mācību sasniegumus, 
veicināt skolēnu centienus kvali
tatīvas izglītības iegūšanai.

Atgādina par iespēju pieslēgties 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” atgādina 
par iespēju pieslēgties 
ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem. 

Veicot pieslēgumu vienotajam 
tīklam, patērētājiem tiek sniegts 
pakalpojums, kas ir ērtāks un ilg
termiņā nodrošina mazākus izde
vumus, kā arī ievērojami samazi
na vides piesārņojumu.

Ūdensvadam pieslēgties var 
Alfrēda  Kalniņa, Ainažu, Avotu, 
Baltijas ielā, Bērzu alejā, Bērzu, 

Bīriņu, Draudzības, Dzelzceļ
nieku, Jūras, Kadiķu, Kapteiņu, 
Krūmu, Leona Paegles, Lakstīga
lu, Lašu, Liepu, Mednieku, Meža, 
Murjāņu, Noliktavas, Ostas, Pa
bažu, Parka, Pļavas, Priežu, Rīgas, 
Saules, Skolas, Skuju, Smilšu, Sta
cijas, Stirnu, Tallinas, Tirgus, Vid
rižu, Vidus, Viršu un Zušu ielā.

Centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai pieslēgties var Alfrēda 
Kalniņa, Ainažu, Akmeņu, Atpū
tas, Baltijas ielā, Bērzu alejā, Bēr
zu, Bīriņu, Brāļu Kaudzīšu, Dār
za, Eglāju, Jūras, Krasta, Krūmu, 
Leona Paegles, Lakstīgalu, Lašu, 

Liepu, Meža, Murjāņu, Nolikta
vas, Ostas, Pabažu, Parka, Pērses, 
Pēterupes, Pīlādžu, Pļavas, Prie
žu, Pureņu, Raiņa,  Rīgas,  Saules, 
Sīļu, Skolas, Skuju, Smilšu, Staci
jas, Stirnu, Strazdu, Tallinas, Tir
gus, Vidrižu, Vidus, Viļa Lāča un 
Vītiņu ielā.

Ņemot vērā to, ka centralizē
tais ūdensvada un kanalizācijas 
tīkls ir izbūvēts vairāku minēto 
ielu posmos, nevis visas ielas ga
rumā, informācijas precizēšanai 
lūgums vērsties „Saulkrastu ko
munālservisā“ klātienē vai pie
zvanot pa tālruni 67951361.

2018. gada 20. janvārī Saulkrastu vidusskola 
atzīmēs 105 gadu jubileju. 
Visi absolventi, bijušie pedagogi un 
darbinieki tiek mīļi gaidīti skolas 
JUBILEJAS SALIDOJUMĀ. 
Līdzi jāņem labs noskaņojums un kārumu 
groziņš.
Skolas absolventus lūdzam iepriekš reģistrēties pie lietvedes 
Saulkrastu vidusskolā Smilšu ielā 3 un samaksāt dalības maksu 
10 eiro, būs arī iespēja reģistrēties un samaksāt dalības maksu 
salidojuma dienā skolā no plkst. 16.00.
Saulkrastu Kultūras un sporta centra hallē plkst. 18.00 notiks 
svētku koncerts. Pēc koncerta saviesīgā daļa, kurā par muzikālo 
atmosfēru gādās grupa „Vēja muzikanti”.
Lai pasākums izdotos jautrs un atmiņām bagāts, uzzinājis par to, 
informē arī citus savus klasesbiedrus un skolas laika draugus!
Saziņai: epasts saulkrastuvsk@inbox.lv vai tālr. 29859479, 
26985230. 

Foto no domes arhīva



2    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada janvāris

„Mēs esam saulkrastieši” – 
filmas pirmizrāde 
„Jauniešu mājā” 

Saulkrastu Pensionāru biedrība 
kopā ar Saulkrastu novada 
jauniešiem realizēja projektu 
„„Mēs esam saulkrastieši” – 
atmiņu stāsti par Saulkrastiem 
un to iedzīvotājiem”. Pirmā 
filma iznāca 15. decembrī, kuras 
pirmizrāde notika „Jauniešu 
mājā”. 

Šajā filmā tika iepazīti un uz
klausīti cilvēki, kuri savus dzīves 

gadus veltīja Saulkrastu kultūras 
un māksliniecisko kolektīvu attīs
tībai. Pirmizrādi apmeklēja filmas 
varoņi, Saulkrastu novada domes 
pārstāvji, novada jaunieši un pen
sionāru biedrības pārstāvji.

Filma ikvienam interesentam 
būs pieejama video kopīgošanas 
platformā „Youtube” un „Jauniešu 
mājas” kanālā „jm.tv”.

Projekta „„Mēs esam saulkras
tieši” – atmiņu stāsti par Saulkras

tiem un to iedzīvotājiem” mērķis 
ir paaudžu mantojuma nodošana 
jaunajai paaudzei. Projekta no
drošināšanai tika iegādāta teh
nika filmas veidošanai, tostarp 
arī nākotnes projektiem, un tiks 
izveidota dokumentālā filma par 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem 
un viņu dzīvesstāstiem. Pašvaldī
bas līdzfinansējums ir 520,20 eiro.

Renārs Peksis, „Jauniešu māja”

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksas izmaiņas
Ņemot vērā, ka mainījusies dabas 
resursu nodokļa likme par sadzī
ves atkritumu un ražošanas atkri
tumu apglabāšanu (pamatojoties 
uz Dabas resursu nodokļa likuma 
3. pielikumu), no 2018. gada 1. jan
vāra līdz 31. decembrim maksa par 
vienu tonnu ir noteikta 35,00 eiro 
līdzšinējo 25,00 eiro vietā. 

Ar nākamo gadu atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs palieli

nāsies proporcionāli dabas resur
su nodokļa pieaugumam un būs 
1,64 eiro par 1 kubikmetru līdzši
nējo 1,17 eiro vietā. 

Tas nozīmē, ka Saulkrastu no
vada pašvaldības teritorijā, sākot 
ar 2018. gada 1. janvāri, maksa 
par vienu kubikmetru sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ir 
11,82 eiro, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli.

NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 
1. februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. 

Paldies akcijas 
dalībniekiem

Saulkrastu Sociālais dienests 
saka lielu paldies par sadarbī
bu visiem, kuri piedalījās akcijas 
„Gaišus Ziemassvētkus” tapšanā: 
pašvaldības aģentūras „Saulkras
tu Kultūras un sporta centrs” di
rektorei Judītei Krūmiņai un di
rektores vietniecei Vijai Skudrai 
par radošo sadarbību, Saulkrastu 
vidusskolas 1. klašu ansamblim, 
2.–4. klašu ansamblim un to va
dītajai Lailai Bāliņai un 4.b kla
ses skolēniem un skolotājai Dai
gai Bernauai par sirsnīgo svētku 
priekšnesumu, SIA „Saulkrastu 
aptieka R.B.” un privātajiem zie

dotājiem par sniegto materiālo 
atbalstu, Dainuvītei Jankelovi
čai, Lolitai Žilinskai un pārējiem 
čaklajiem Saulkrastu senioriem 
par rakstainajiem adījumiem, 
Saulkrastu vidusskolas 3.b kla
sei un klases audzinātājai Mari
jai Andrejevai par sarūpētajām 
dāvanām ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem bērniem, kā arī paldies 
Saulkrastu Pensionāru biedrības 
priekšsēdētājai Marutai Mustei 
un domes deputātei Selgai Osī
tei par atsaucību un veltīto laiku 
Ziemassvētku paciņu nogādāšanā 
vientuļajiem pensionāriem.

Saulkrastu Uzņēmēju biedrības 
2018. gada darba plāns
Aicinām iepazīties ar 
Saulkrastu Uzņēmēju biedrības 
(SUB) darba plānu un mērķiem 
2018. gadam un iesniegt savus 
priekšlikumus darba plāna 
izmaiņām, sūtot idejas uz 
info@saulkrastuuznemeji.lv!

Lielie gada mērķi:
1) arhitektu plenēra organizē

šana;
2) uzņēmēju un investoru fo

ruma organizēšana;
3) „Latvijas simtgades skvēra” 

otrā posma veidošana.
Darba plāns:
1) 11.01.2018. – SUB valdes at

klātā sapulce;
2) 08.02.2018. – SUB valdes at

klātā sapulce;
3) 08.03.2018. – SUB biedru 

kopsapulce;
4) 12.04.2018. – SUB valdes at

klātā sapulce;
5) 20., 21. un 22.04.2018. – arhi

tektu plenērs „Saulkrasti – iekā
rojamākais kūrorts Baltijā”;

6) 10.05.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

7) 26. un 27.05.2018. – pasā
kums „Iepazīsti Saulkrastu uz
ņēmēju” (iepriekš – „Saulkrasti 
ierauj”);

8) jūnijs, 2018 – uzņēmēju un 
investoru forums, organizējam 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru;

9) 14.06.2018. – SUB biedru at
klātā sapulce;

10) 12.07.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

11) 09.08.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

12) 13.09.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

13) 11.10.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

14) 08.11.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

15) 18.11.2018. – „Latvijas simt
gades skvēra” otrā posma atklāša
nas pasākums;

16) 02.12.2018. – egles iedeg
šanas pasākums „Saules lauku
mā”;

17) 13.12.2018. – SUB valdes at
klātā sapulce;

18) 22.12.2018. – lielā uzņēmēju 
gada balle.

Neliela atskaite 
par 2017. gadu

Esam dibināti 20. jūnijā:
1) noorganizējām 9 atklātās 

valdes sēdes un divas biedru kop
sapulces;

2) noorganizējām plaši apmek
lētas uzņēmēju brokastis;

3) domē iesniegta virkne 
priekšlikumu, tajā skaitā priekš
likumi budžeta veidošanas laikā;

4) sadarbībā ar domi esam rea
lizējuši „Latvijas simtgades skvē
ra” pirmo posmu;

5) tehniski izveidota mājasla
pa, uzturam „Facebook” un „In
stagram” profilu;

6) organizēta virkne tikšanos 
ar dažādiem uzņēmējiem, atbildī
gajiem pašvaldības darbiniekiem, 
esam pārstāvējuši Saulkrastu 
uzņēmējus dažādās uzņēmēju 

sanāksmēs ārpus Saulkrastiem, 
tostarp uzņēmēju forumos;

7) esam iesaistījušies Saulkras
tu attīstības plāna grozījumu iz
strādē;

8) atbalstījām Saulkrastu egles 
iedegšanas pasākumu;

9) organizējām profesionālo 
autovadītāju 95. koda kursus;

10) biedrība kļuvusi par Latvi
jas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras biedru, Darba devēju 
konfederācijas un Latvijas Inves
tīciju un attīstības aģentūras so
ciālajiem partneriem;

11) biedrība ieguvusi sabiedris
kā labuma statusu. 

Biedrībā ir 35 aktīvie biedri, to 
vidū tādi Saulkrastu uzņēmējdar
bības milži kā tirdzniecības nams 
„Kurši”, SIA „Vita mārkets” (vei
kali „Elvi”), SIA „Varita” un SIA 
„Saulkrastu meži”.

Biedrībā iesaistītie darbojas 
pēc brīvprātības principa bez at
līdzības, biedrība tiek finansēta 
no biedru naudas, ziedojumiem 
un biedru investīcijām. Aicinām 
interesentus iesaistīties biedrības 
darbā, informācija: www.face-
book.com/saulkrastuuznemeji.

Saulkrastu Uzņēmēju biedrī
ba novēl bagātīgu un veiksmīgu 
2018. gadu!

Biedrības vārdā 
Andris Birzulis,  

valdes priekšsēdētājs, 
Gatis Zonbergs un Valdis Baltiņš, 

valdes locekļi, 
Artūrs Ancāns, sekretārs

Saulkrastu Uzņēmēju biedrība AICINA UZŅĒMĒJUS 
aktīvi iesaistīties biedrības darbā! 

Tuvākā uzņēmēju tikšanās notiks 11. janvārī plkst. 19.00 
Saulkrastos, Raiņa ielā 7 (kafejnīcas „Bemberi” telpās). 

Informācija: facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Sveicot vienu no filmas varoņiem – Ziedoni Skrīveli. Sveic filmas veidotāju komandas pārstāve Rebeka Kalniņa.

Pensionāru sarūpētie adījumi.

Saulkrastu vidusskolas 3.b klases dāvanas ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem bērniem.
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Vidzemes 
piekrastes 
„flote” gatavojas 
ikgadējām 
tūrisma izstādēm
Lai popularizētu Vidzemes 
piekrastes piedāvājumu 
ārvalstu un vietējiem 
ceļotājiem, piecu pašvaldību – 
Alojas, Carnikavas, Limbažu, 
Salacgrīvas un Saulkrastu – 
tūrisma informācijas centri ar 
LIAA Tūrisma departamenta 
un novadu pašvaldību 
atbalstu piedalīsies četrās 
starptautiskās izstādēs Latvijas 
nacionālajā stendā, kā arī 
pašvaldību finansētajā stendā 
izstādē „Balttour 2018”.

Izstādes 2018. gada sākumā, kurās 
piedalīsies Vidzemes piekrastes 
pārstāvji:

„Matka” – no 18. līdz 21. janvā
rim Helsinkos (Somijā),

„Adventur 2018” – no 26. līdz 
28. janvārim Viļņā (Lietuvā),

„Balttour” – no 2. līdz 4. febru
ārim Rīgā, 

„Tourest 2018” – no 9. līdz 
11. februārim Tallinā (Igaunijā).  

Par „Saviļņojošās Vidzemes” 
tūrisma piedāvājumu un jaunu
miem izstādes apmeklētāji varēs 
uzzināt no novadu tūrisma pro
fesionāļiem, kā arī jaunā tūrisma 
kartē „Vidzemes piekraste”, kura 
šogad izdota jau 7 valodās (LV, EE, 
LT, RU, ENG, DE, FIN), pārgājie
nu maršrutu kartē (LV/ENG), pie
krastes TOP pasākumu kalendārā 
(LV, ENG, RU) u.c. materiālos.

Šī gada tūrisma karte izdota arī 
somu valodā dalībai Helsinku iz
stādē, kā arī izplatīšanai tūrisma 
informācijas centros.

Piedalīšanās tūrisma izstādēs 
ārvalstīs ir lieliska iespēja reklamēt 
Vidzemes piekrasti un piesaistīt 
jaunos potenciālos viesus, kā arī 
satikties ar tūrisma profesionāļiem 
un žurnālistiem no citām valstīm, 
lai veicinātu turpmāko sadarbību.

Gita Memmēna, Saulkrastu TIC

Ziemassvētku gaidīšanas gaišums, cerība un 
ticība brīnumam
Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
Zvejniekciema vidusskolā 
smaržo pēc pašceptām 
piparkūkām un pīrāgiem, 
tiek rotātas telpas, kā arī 
notiek dažādi pasākumi, jo 
Ziemassvētki ir dāsni, cerību 
nesoši un gaiši svētki. 

Gaismas simboli latviešu folklorā 
ir dažādi, bet šogad, tradicionāli 
svinot ziemas saulgriežus, Zvej
niekciema vidusskolā tika akcen
tēta Saules vešana, velšana un no
turēšana siltas sirds gaismā. Kā to 
darījām? Piedaloties un sagatavo
joties, jo tikai tā iespējams izjust 
tradīciju burvību!

Gatavošanās ziemas saulgriežu 
svinībām vispirms notika klasēs, 
kur skolēni kopā ar audzinātā
jām uzrakstīja tās īpašības un 
nedarbus, kurus nākamajā gadā 
vajadzētu izskaust. Kopīgi veido
tie saraksti pēc bluķa vilkšanas 
tika sadedzināti ugunskurā, cerot 
uz veiksmīgu sadarbību jaunajā 
gadā. Tika gatavotas arī maskas 
un apgūtas īpašās Ziemassvētku 
dziesmas un rotaļas.

21. decembrī, ziemas saulgriežu 
dienā, bluķa gājiens varēja sākties. 
Skolas direktora Andra Dulpiņa, 
skolas saimnieku, skolotāju un 

skolēnu kopība gājienā bija tik 
vienojoša, ka nejuta ne aukstumu, 
ne vēju, kas pluinīja svētku da
lībniekus. Bluķa vilkšana, uguns
kurs, vēlējumi, dziesmas, rotaļas 
un smiekli radīja gaišu svētku 
prieku, pašu saulīti neredzot! 

Visi dalībnieki pēc bluķa vilkša
nas un tā sadedzināšanas pulcējās 
skolas vestibilā, kur folkloras ko
pas „Dvīga” teicējas pastāstīja par 
tradicionālo Ziemassvētku ēdie
nu, grūbu putru kūču, ar ko pasā
kuma dalībniekus cienāja skolas 
saimnieces, piešķirot svētkiem arī 
īpašu garšu. Ar prieku piedaloties 
tradicionālajos pasākumos, mēs 
varam sagaidīt gaismas atgrieša
nos katra domās un sirdī. 

Bet 22. decembrī Zvejniekciema 
vidusskolā lielus un mazus ska
tītājus iepriecināja teatralizētais 
Ziemassvētku uzvedums „Divpad
smit mēneši”. Uzveduma galveno 
tēlu – kaprīzās princeses un viņas 
pavalstnieku, mātes un meitas, 
kā arī visu 12 mēnešu – asprātī
gajos un humoristiskajos tekstos 
bija ietverts vēstījums par mūsu 
ikdienas dzīves aktuālajām vēr
tībām: savstarpējām attiecībām, 
vēlmi mācīties un godīgi strādāt, 
būt izpalīdzīgiem, laipniem un ie
jūtīgiem. Tas bija stāsts par ticību 

brīnumam un pārliecību, ka go
dīgums un laba sirds ļauj pārvarēt 
visus šķēršļus, ar kuriem nācās sa
stapties mazajai bārenītei, ziemas 
vidū meklējot sniegpulkstenītes, 
par kuru uzplaukšanu parūpējās 
Aprīlis, jo Ziemassvētkos taču no
tiek brīnumi. Uzvedumu kuplinā
ja 1.–4. klašu tautas deju kolektīvs 
„Murdiņš”, 1.–4. un 5.–12. klases 
koris, ansamblis un folkloras kopa. 

Zvejniekciema vidusskolas ko
lektīvam mirkli pirms Ziemassvēt
kiem sirsnīgu koncertu sniedza 
skolas absolvente, dziedātāja un 
komponiste Madara Celma kopā 
ar dēlu Kristianu. Sirsnīgs paldies! 

Paldies arī Ziemassvētku vecī

tim par sarūpētajām saldumu pa
ciņām visiem skolas bērniem. Pal
dies pedagogiem un vecākiem, kuri 
palīdzēja tapt Ziemassvētku laika 
brīnumam – interesantajiem pasā
kumiem Zvejniekciema vidusskolā! 

Pirmais semestris ir beidzies, 
skolēni liecības saņēmuši, atliek 
visiem tikai mazliet atvilkt elpu, 
lai ar jaunu sparu uzsāktu ikdie
nas mācību darbu 2. semestrī! 

Lai jaunajā gadā izdodas sas
niegt jaunas virsotnes, īstenot ra
došas idejas, būt laimīgiem, ticēt 
sev un saskatīt labo cilvēkos!

Antra Deniškāne, Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

 „Mazais 100-gades 
pilsonis” izglīto par 
pilsonisko aktīvismu
Aizvadītā gada nogalē 
Saulkrastu novada bibliotēka 
aicināja skolēnus aizdomāties 
par savām iespējām iesaistīties 
un būt pilsoniski aktīviem. 
Kampaņa „Mazais 100-gades 
pilsonis” ir diskusijas un 
argumentācijas treniņš par 
pilsonisko līdzdalību un 
attieksmi. 

Tās laikā tika izspēlēta argumen
tācijas spēle „Četri stūri”. Skolē
nu uzdevums bija noklausīties 
dažādus apgalvojumus, izlemt, 
vai tiem piekrist vai nē, un savā 
starpā diskutēt par apgalvojumā 
pausto. Tā bija iespēja uzzināt 
citam cita viedokli, pārdomāt, 
ņemot vērā uzstādījumu, ka nav 
pareizo un nepareizo atbilžu. Iz

vēloties kādu no sadaļām – „pie
krītu”, „vairāk piekrītu”, „vairāk 
nepiekrītu” vai „nepiekrītu” –, 
jaunieši domāja un argumentēja 
par tādiem jautājumiem kā „Lat
vija ir iespēju zeme”, „Savu nākot
ni es redzu Latvijā”, „Es iesaistīšos 
Latvijas 100gades pasākumos”, 
„Sagaidot Latvijas 100gadi, pie 
apģērba nēsāšu lentīti valsts ka
roga krāsās” un citiem. 

Kopumā jauniešu noskaņo
jums, lai gan bieži orientēts uz 
problēmām, ir vērsts arī uz ie
spēju pašiem mainīt un uzla
bot vidi sev apkārt. Kampaņā 
piedalījās Saulkrastu vidussko
las 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 
4.b un 6.b  klases skolēni, kā arī 
Zvejniekciema vidusskolas 6. un 
7. klašu skolēni.

Kampaņa „Mazais 100gades 
pilsonis” notiks visu 2018. gadu, 
un paredzēts, ka tajā piedalīsies 
vismaz desmit Rīgas reģiona paš
valdību organizāciju.

Vairāk informācijas var atrast 
Saulkrastu novada bibliotēkas tī

mekļa vietnē: www.saulkrastubib-
lioteka.lv.

Kampaņa tiek īstenota biedrī
bas „Latvijas Pilsoniskā alianse” 
un Kultūras ministrijas projekta 
„Par atsevišķu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starp
kultūru dialogu jomā” ietvaros. 
Projekta finansējuma avots ir Lat
vijas Republikas valsts budžets.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku
6. decembrī Saulkrastu novada 
bibliotēkā un Zvejniekciema 
vidusskolā 75 skolēni tikās 
ar rakstnieci, dzejnieci un 
žurnālisti Ievu Samausku, 
kura Saulkrastus apmeklēja 
pirmoreiz. Uz tikšanos viņa bija 
atbraukusi no Saldus.

Viešņa klātesošos iepazīstināja 
ar savu ģimeni fotogrāfijās: trīs 
kaķi, suns, meita un vīrs Marats. 
Samauska lasīja savu dzeju un dā
vināja pašas izveidotas atklātnītes 
apmeklētājiem, kuri sniedza pa
reizas atbildes uz dzejoļu mīklām.

Sirsnīgi raisījās autores dialogs 

ar skolēniem par viņas grāma
tām „Starp diviem sirdspukstiem” 
(2004), „Kā uzburt sniegu” (2006), 
„Betijas sarunas jeb Kā es piedzi
mu” (2007), „Eņģelītis” (2008), 
„Pilsēta no A līdz Z” (2009), „Šo
kolādes glābšana” (2011), „Mei
tene, kura mācēja visas pasaules 
valodas” (2012), „Ķiķināšanas ga
dalaiks” (2014), „Skaļā klase” (2015), 
„Vislabākā dāvana” (2016), „Kad 
aizmūk B un iemīlas V” (2016), 
„Govs uz bagāžnieka” (2016), „Čar
līnes deguns” (2016), „Muša, kura 
gribēja būt lidmašīna” (2016) u.c.

Bērnus interesēja, kā viņa sā
kusi rakstīt, cik ilgi aizņem vie

nas grāmatas rakstīšana, vai tas 
ir vaļasprieks, kā dzimst idejas. 
Diskusija izvērtās par grāmatu 
„Govs uz bagāžnieka”, kas ir bēr
niem un jauniešiem viegli uztve
rams stāsts par atšķirīgo mūsu 
vidū. Interesi klātesošos raisīja arī 
grāmata „Muša, kura gribēja būt 
lidmašīna”. 

Šis bija otrais bibliotēkas pro
jekta „Lasītava krustojumā” pa
sākums, ko finansēja Valsts kul
tūrkapitāla fonds un Saulkrastu 
novada dome.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu vidusskolas 1.a un b klases skolēni izspēlē spēli „Četri stūri”. Foto: I. Dzintare

Teatralizētā uzveduma dalībnieki un režisore Vija Skudra. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Saulkrastu vidusskolas skolēni 
saņem autogrāfus un aprunājas ar 
I. Samausku. Foto: I. Dzintare
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Saulkrastu vidusskola 20. janvārī svinēs dibināšanas 
105. gadadienu un kārtējo reizi skolā pulcēsies tās absolventi. 
Pērn skolotāju kolektīvs saņēma novada domes atzinības rakstu 
nominācijā „Izglītība” par kvalitatīvu un mērķtiecīgu darbu, 
iegūstot augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, 
interešu izglītības skatēs un centralizētajos eksāmenos. Jau 
vairāk nekā 20 gadu skolas direktore ir Velta Kalnakārkle.

– Kas ir pats svarīgākais, ko 
jūs, sagaidot kārtējo vidusskolas 
jubileju, noteikti ierakstītu sko-
las vizītkartē?  

V. Kalnakārkle: Vispirms to, 
ka šobrīd Saulkrastu vidusskola 
ir strauji augoša skola, kurā gadu 
no gada pieaug skolēnu skaits. 
Pašlaik mums ir 387 audzēkņi, no 
tiem vidusskolā mācās 47 bērni, 
sākumskolu apmeklē 180, pārējie 
180 – mācās pamatskolas klasēs. 

Šajā mācību gadā skolā strā-
dā 40 pedagogu un 20 tehnisko 
darbinieku. Visiem skolotājiem ir 
nodrošināta pilna slodze, kas ļauj 
saņemt atalgojumu no 750 līdz 
900 eiro mēnesī.

Negribu mūsu skolu salīdzināt, 
piemēram, ar Rīgas Valsts 1. ģim-
nāziju, bet droši varu sacīt, ka 
esam labāki par daudzām galvas-
pilsētas vidusskolām – pērn Pie-
rīgas skolu vidū daudzviet bijām 
pirmajā trijniekā gan centralizē-
to eksāmenu rezultātu ziņā, gan 
vērtējot dažādu pulciņu darba re-
zultātus, gan ieņemot godalgotas 
vietas pašdarbības skatēs un mā-
cību priekšmetu olimpiādēs. 

Pagājušajā gadā arī skolu reitin-
gā ierindojāmies otrajā vietā par 
sasniegumiem vēsturē, pirms čet-
riem gadiem – par sasniegumiem 
angļu valodā. Taču jāņem vērā, ka 
mēs šādās reizēs tiekam salīdzināti 
ar skolām, tostarp valsts ģimnāzi-
jām, kuras savus audzēkņus uzņem 
tikai konkursa kārtībā. Mēs šeit, 
Saulkrastu vidusskolā, uzņemam 
visus bērnus, kas pie mums atnāk. 
Tāpēc mūsu skolotājiem nav tādas 
iespējas strādāt tikai ar pašiem la-
bākajiem audzēkņiem, bet jārūpē-
jas, lai zemākais līmenis tuvotos vi-

dējam, bet vidējais – augstākajam. 
Skolā ir izveidojusies laba 

tradīcija – Pateicības diena. Tā 
parasti ir maijā, kad apkopojam 
skolēnu sasniegumus mācībās. 
Tad arī parasti veidojas aina, ka 
ar vidējo balli no 9 līdz 10 mācī-
jušies pieci skolēni, bet tādu, kam 
vidējā balle ir 8 – pat 80 skolēnu. 
Tas nozīmē, ka mūsu pedagogi ir 
rosinājuši audzēkņus paveikt vai-
rāk, nekā sākotnēji bija cerēts. Ar 
gandarījumu varu teikt, ka šogad 
atkal daudzi skolas absolventi ie-
stājās augstskolās budžeta vietās. 

– Pirms dažiem gadiem 
Saulkrastu vidusskolas vārds 
izskanēja medijos, jo negribējāt 
uzņemt sākumskolā kādu zēnu 
ar īpašām vajadzībām. Tagad 
Saulkrastu vidusskola ir tā, kura 
uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi 
darbā ar bērniem, kuriem ir grū-
tības apgūt mācību vielu.

– Toreiz, 2014. gadā, mums ne-
bija pedagogu, kas ar šo puisēnu 

varētu nodarboties, jo neviena 
augstskola taču nesagatavo peda-
gogus darbam ar bērniem, kuriem 
ir īpašas vajadzības. Lai to darītu, 
pedagogam ir jāiziet speciāli kur-
si. Turklāt pieminētais bērns bija 
„piekalts” ratiņkrēslam. Patiesībā 
tas bija jautājums: vai viņam ir 
vajadzīgs aprūpētājs vai skolotājs 
un kāda šādos gadījumos ir skolas 

funkcija – aprūpēt bērnu vai dot 
viņam izglītību. 

Toreiz atradām atbilstošas 
kvalifikācijas pedagogu, un tagad 
mums, protams, ir pieredze, kā 
rīkoties šādos gadījumos. Turklāt 
pašlaik Saulkrastu vidusskolā ir 
vesela komanda, kas strādā ar bēr-
niem, kuriem dažādu iemeslu dēļ 
ir grūtības ar zināšanu apguvi  – 
speciālais un sociālais pedagogs, 
divi logopēdi, arī atbalsta peda-
gogs. Jāpiebilst, ka vairākus no 
šiem amatiem algo novada dome.

– Cik cerīga jums šķiet skolas 
nākotne, ja visapkārt skan runas 
par skolu tīkla optimizāciju un 
skaidrs, ka arī Saulkrastos divas 
vidusskolas mūžīgi nepastāvēs?   

– Pašlaik Saulkrastu vidussko-
la ir pielīdzināta pilsētas skolām, 
lai gan daudz izdevīgākā stāvoklī 
mēs būtu tad, ja tāpat kā, piemē-
ram, Zvejniekciema vidusskolai 
mums būtu lauku teritoriju sko-
las statuss. Tātad esam skola, kur 
vidusskolas klasē jābūt 18 skolē-
niem vai trīs vidusskolas klasēs 
kopā 48 skolēniem. Tā mums arī 
pērn bija, lai gan tagad ir par vie-
nu mazāk. Tiesa, šogad pēc Sat-
versmes tiesas lēmuma tas ir pie-

ļaujams. Kā būs nākamajā mācību 
gadā, nav zināms. 

Protams, skaidrs, ka ar laiku 
divu vidusskolu novadā nebūs un 
visloģiskāk būtu, ja tā saglabātos 
tieši šeit – Saulkrastu centrā. To 
apstiprināja arī savulaik novada 
domes veiktais pētījums. 

Šobrīd pie mums uz Saulkras-
tiem brauc bērni no Carnikavas, 
Liepupes, Sējas un Skultes, pat no 
Salacgrīvas. Jau pašlaik Saulkrastu 
vidusskolā ir divas paralēlās klases 
sākumskolā, bet no nākamā mā-
cību gada – būs arī pamatskolā. 
Saprotams, ka skolēnu skaita pie-
augums mums radīs jaunas prob-
lēmas. Ja pagaidām varam kaut kā 
saspiesties, nezinu, kas notiks tad, 
ja pieaugs skolēnu skaits, jo skola 
tomēr ir projektēta pagājušā gad-
simta 50. gados. Nav zināms, kas 
notiktu, ja skolā vajadzētu sākt 
mācības no sešu gadu vecuma. 

Tajā pašā laikā ir skaidrs – ja 
Saulkrastos likvidēs vidusskolu, 
tad visi mūsējie dosies Rīgas vir-
zienā, jo satiksme ar galvaspilsētu 
ir ļoti laba. Pagaidām to dara tie, 
kuri dodas uz ģimnāzijām, lai gan 
tādu pārāk daudz nav. 

Ik gadu uz ģimnāzijām no mūsu 
skolas dodas tikai pāris bērnu. Vēl 
daļa dodas uz Murjāņu Sporta 
ģimnāziju; pērn tie bija vismaz pie-
ci bērni. Uz Rīgas skolām mūsējie 
īpaši neskrien. Varbūt izņēmums ir 
Rīgas Valsts 1. vai 3. ģimnāzija. Pā-
rējie paliek uz vietas, jo viņu vecve-
cāki, kuri te mācījās 50. un 60. ga-
dos, vai vecāki, kuriem es pirms 
divdesmit gadiem biju audzinātāja, 
ir pārliecinājušies par Saulkrastu 
vidusskolas kvalitāti. Vēl viens ar-
guments, kuru min paši skolēni – 
šeit nav pārpildītu klašu. Tāpat 
skolotāji ar skolēniem var strādāt 
individuāli, un šādas iespējas tiek 
izmantotas, gatavojoties olimpi-
ādēm. Rezultāti ir redzami.

– Katras skolas kodolu veido 
tās pedagogi. Kurus jūs pieminē-
tu svētku reizē?  

– Sākšu ar to, ka pati esmu 
no Rīgas; savulaik biju direktore 
Rīgas jūrskolā, bet šeit, Saulkras-
tos, man bija vasarnīca. Un tad 
90.  gadu sākumā mani uzrunāja, 

vai es negribētu nākt uz Saulkras-
tu vidusskolu par direktori. Atnā-
cu, paskatījos un redzēju, ka skola 
nav labā kārtībā: pirmā stāva gaite-
ņa grīdā bija bedre, kam visi, neko 
nesakot, staigāja garām, aktu zālē 
logiem nebija aizkaru un skolēni 
aukstajā laikā klasēs sēdēja mēte-
ļos. Man tas bija sava veida šoks: 
nu kā tā var būt... Domāju – nu, 
nē, es te nenākšu. Tomēr atnācu 
un kopš 1994. gada augusta esmu 
Saulkrastu vidusskolas direktore. 
Šķiet, pirms manis neviens tik ilgi 
šajā amatā nav nostrādājis.

Tagad skolas ēka ir izremon-
tēta, nomainītas mēbeles, ir at-
bilstoši aprīkoti mācību kabineti. 
Kad uz salidojumiem atnāk bi-
jušie skolotāji, viņi allaž saka, ka 
tagad skola ir pārvērtusies. 

Sākumā negāja viegli arī ar 
skolotāju kolektīva saliedēšanu. 

Vēl tagad ir skolotāji, kas te bija 
pirms manis, bet bija arī tādi, 
kas te vairs negribēja strādāt un 
aizgāja. Viņu vietā bija jāmeklē 
jauni, bet kodols jau palika, turpi-
not skolas labās tradīcijas. Tāpēc 
svētku reizē pieminēšu bioloģijas 
skolotāju Ilonu Trezunu, piere-
dzējušo ķīmijas skolotāju Rutu 
Grabčiku, vizuālās mākslas skolo-
tāju Janu Plankaju, mājturības un 
tehnoloģiju skolotājus Lilitu Rih-
teri un Juri Biuku, kā arī matemā-
tikas skolotāju Oksanu Vanagu 
un latviešu valodas skolotāju Ine-
si Ābolu. Spēcīga ir sākumskolas 

skolotāju komanda. Tas tad arī ir 
mūsu skolas kodols. 

Taču laiku pa laikam kolek-
tīvam pievienojas arī jauni sko-
lotāji, piemēram, Marina Skļara 
no „Iespējamās misijas”. Esam 
ieinteresēti, lai jaunie skolotāji 
būtu pēc iespējas vairāk saistīti 
ar Saulkrastiem. Piemēram, tagad 
pie mums strādā četri skolotāji no 
netālās Liepupes, viens skolotājs 
brauc no Ogres, bet viņam ir arī 
stingra piesaiste Tūjai.

– Kāda ir jaunā saulkrastiešu 
paaudze, kas tagad mācās vidus-
skolā? 

– Bērni ir dažādi, bet viņos 
atspoguļojas tas, kāda ģimenē ir 
attieksme pret izglītību. Ja vecāki 
seko tam, lai bērns kārtīgi mā-
cītos, tad tā arī notiek un ir labi 
rezultāti. Ja vecākiem viss ir vien-
alga, tad var pūlēties gan skolo-
tāji, gan sociālie pedagogi un pat 
novada bāriņtiesa, bet nekas labs 
nenotiek.

Piebildīšu, ka šodienas vidus-
skolēniem ir cita problēma – vi-
ņiem vajag kabatas naudu, tāpēc 
pēcpusdienās daudzi tā vietā, lai 
mācītos, strādā. Tad kādam atnāk 
mīlestība, un atkal nav laika kār-
tīgi mācīties. Protams, ir audzēk-
ņi, kuri ir motivēti tikai un vienīgi 
mācību darbam. 

Taču, tāpat kā visos laikos, arī 
pašlaik mūsu skolā ir skolēni, 
kas labi mācās, trenējas dažādos 
sporta veidos, apmeklē mākslas 
un mūzikas skolu un visam tam 
pietiek laika, bet ir arī tādi, kas 
nedara neko un sūdzas, ka laika 
nepietiek nekam. Un te, kā jau 
teicu, atspoguļojas tās vērtības, 
kas valda skolēnu ģimenē.

– Kā risināt problēmas, kas 
rodas, piemēram, mobilo telefo-
nu lietošanas dēļ? 

– No vienas puses, ja agrāk 
pēc stundām bērni devās uz mā-
jam vai ārpusskolas nodarbībam, 
tad tagad visi sēž tepat skolā un 
dzīvo sava mobilā telefona ekrā-

nā, turklāt barā to darīt ir daudz 
interesantāk nekā vienatnē mā-
jās. 

No otras puses, ir skolas iekšē-
jās kārtības noteikumi, ko visi au-
dzēkņi lieliski zina, proti – ienā-
kot skolā, telefonam ir jābūt somā 
un no turienes tas var tikt izvilkts 
tikai tad, kad skolēns dodas uz 
mājām. To esam piekodinājuši arī 
vecākiem un izskaidrojuši, kāpēc 
tā jābūt. Tiesa, ikdienā redzam, ka 
telefoni biežāk ir skolēnu kabatās, 
nevis somās, un tas rada sarežģī-
jumus.

Piemēram, bērns starpbrīdi 
sāk telefonā kādu spēli, taču tad 
atskan zvans un jāiet uz stundu. 
Viņš turpina iesākto spēli pagal-
dē, bet, ja skolotājs telefonu at-
ņem, bērns raud un patiesībā tīri 
emocionāli mācību stunda viņam 
ir beigusies. 

Tāpēc, lai bērnus emocionāli 
netraumētu, vienkāršāk ir vieno-
ties, ka stundu laikā ar mobilo te-
lefonu spēlēties nedrīkst. Turklāt 
gadās arī tā, ka skolēnam kaut kas 
stundā nepatīk, viņš ņem tele-
fonu un skrien zvanīt mammai. 
Savukārt mamma zvana vai pat 
atsteidzas uz skolu, lai noskaidro-
tu, kas noticis. 

Tāpēc turpmāk katrā klasē būs 
kastīte, kurā, stundai sākoties, 
telefoni tiks salikti, un tos varēs 
paņemt, tikai stundai beidzoties. 

– Kā jūsu skolā bērniem ir vai-
rāk – tiesību vai pienākumu?

– Laikam jau tiesību, bet mums 
ir pieredzējusi sociālā pedago-
ģe, kura veic tālākās darbības, ja 
skolēns stundā nestrādā. Tas ir 
domes apmaksāts darbs, ko dara 
bijusī Carnikavas skolas direkto-
re Anna Plauča, kura strādā ļoti 
labi. Ir arī pedagoga palīgs, kurš ir 
atbalsts pedagogiem brīžos, kad 
jāstrādā ar bērniem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības.

– Kādu jūs savu skolu gribētu 
redzēt pēc gadiem desmit?

– Gribētu, lai tā paliktu kā no-
vada izglītības un kultūras centrs. 
Mums taču šajā ziņā ir bagātas 
tradīcijas, kuras kopj, piemēram, 
deju kolektīvs „Saulīte”, ko vada 
Jānis Trezuns.  

Ticu, ka ar laiku vidusskola tiks 
pie jaunas un modernas skolas 
ēkas. Veco mēs modernizējam, tā 
ar domes atbalstu ir mūsdienī-
gi aprīkota. Skolotājiem, gaidot 
jaunu mācību gadu, pat ir grūti 
pateikt, kā viņiem trūkst, jo viss, 
sākot ar datoriem, interaktīvajām 
tāfelem un kabinetu aprīkojumu, 
jau ir. Taču jābūt ēkai ar plašām un 
gaišām telpām, vismaz 100  kvad-
rātmetru lielām klašu telpām, kur 
attīstīt kompetenču izglītību, par 
ko tagad tik daudz tiek runāts.

Attiecībā uz skolas nākotni 
mums nevajadzētu aizmirst arī 
sava novada vēsturi, atcerēties, ka 
šeit savulaik būvēti burinieki, zināt, 
kādi ievērojami cilvēki veidojuši 
novada vēsturi. Turklāt nevajadzē-
tu norobežoties no tā, kas te bija 
pirms dažām desmitgadēm. Tas 
bija laiks, kad šeit bija zvejnieku 
kolhozs, ka arī toreiz bija savi kuģu 
kapteiņi, ka par kolhoza naudu 
Zvejniekciemā un citur Saulkras-
tos tika būvētas celtnes, kas mums 
kalpo vēl tagad. Reizēm gan ir sajū-
ta, ka par šo laiku it kā kaunamies. 
Taču arī tas ir laika posms, kurā 
sakņojas Saulkrastu tagadne, un to 
tik viegli nevar aizmirst.  

Ģirts Kondrāts

Saulkrastu vidusskolas direktore: 
Mūsu bērniem par katru cenu rauties uz Rīgu nav iemesla

Uzziņa: 

Saulkrastu vidusskolas pirmsākumi meklējami Pabažos 1912. gadā, kad 
no Rīgas uz jūras kapteiņa Reisona mājām atbrauca jauna skolotāja Olga 
Veicmane, lai skolotu kapteiņa meitu. Apkārtnē radās citi privātstundu 
gribētāji, un 1912. gada rudenī Pabažu jūrmalā tiek nodibināta skola. 
Skolai bija laba slava, un jau 1913. gada janvārī tā pārgāja uz plašākām 
telpām Rīgas ielā 20. 

Pirmā pasaules kara laikā skola tika izpostīta, bet 1918. gadā atsāka 
darbību; te tika noorganizēts koris un teātra pulciņš, darbojās jauno 
literātu pulciņš. Skolas pārzine Olga Cīrule bija apkārtējās sabiedriskās 
dzīves dvēsele. Ar laiku telpas kļuva par šaurām, un skola 1933. gadā tika 
pārcelta uz Raiņa ielu 6. Skolu nosauca par Pēterupes pamatskolu. Kopš 
1950. gada tā ir Saulkrastu vidusskola. Skola 1956. gada nogalē saņēma 
jaunu ēku Smilšu ielā 6. Drīz vien jauno skolas namu ierauga visa Latvija, 
jo šeit režisors Leonīds Leimanis uzņēma mākslas filmu „Nauris”. 

Saulkrastu vidusskolā mācījies vieglatlēts, Latvijas rekordists kārtslēkša-
nā Aleksandrs Obižajevs, dziedātājs Ingus Pētersons, bijušais Saeimas 
deputāts Elmārs Zelgalvis, bobslejists Zintis Ekmanis, jaunā zinātniece Ilze 
Adlere un citi.

Bērni ir dažādi, bet 
viņos atspoguļojas tas, 

kāda ģimenē ir 
attieksme pret izglītību.

2017. gada novembrī Saulkrastu vidusskolas kolektīvs saņēma Saulkrastu novada domes atzinības rakstu. 
Attēlā no kreisās Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide, domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis, V. Kalnakārkle, Saulkrastu vidusskolas direktores vietnieces Astrīda Dinēviča un Oksana Vanaga.

Saulkrastu vidusskolas pedagogu kolektīvs LR proklamēšanas 
99. gadadienas pasākumā.

Saulkrastu vidusskolas 4.-5. un 6.-8. klašu deju kolektīvs „Saulīte” folkloras festivālā „Eiropiāde 2017” Turku, Somijā.

Velta Kalnakārkle: Saulkrastu vidusskolas direktores amatā esmu jau 22 
gadus. Pa šo laiku te mācās jau trešā saulkrastiešu paaudze. Izveidojusies 
laba sadarbība ar skolas vecāku padomi. Ieklausāmies viņu teiktajā un 
cenšamies viņu vēlmes realizēt. Tiekamies divas trīs reizes gadā, bet, ja 
nepieciešams, arī biežāk. Aktīvi darbojas skolas vecāku padomes priekšsē-
dētāja Iveta Baltiņa, kura savā pamatdarbā ir saistīta ar izglītības darba 
organizēšanu un kuras divi bērni mācās mūsu skolā, un Anita Līce.
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Kad man vairs nebūs 16

Valodnieks un publicists 
Kronvaldu Atis teicis, ka 
„dziedāšana mūsu sirdis, 
mūsu prātus attur no ļauna un 
skubina uz labām, krietnām 
domām”. Šī gada 1. decembrī 
viesnīcas „Minhauzena Unda” 
zālē Saulkrastu jauktais 
koris „Anima” aicināja savus 
klausītājus svinēt kora 16 gadu 
jubileju. Kā jau ierasts, arī 
šoreiz zāle bija stāvgrūdām 
pilna ar „Animas” faniem, 
lai baudītu kora jubilejas 
koncertu. 

„Anima” mūzikas cienītājus ar 
muzikāliem priekšnesumiem un 
pārsteigumiem priecē jau 16 gadu, 
tāpēc par koncerta moto tika izvē
lēti populārās dziesmas „Kad man 

vairs nebūs 16” vārdi, un tieši ar šo 
dziesmu sākās „Animas” jubilejas 
koncerts. 

Kora diriģenti Laura Leontje
va un Kārlis Rūtentāls koncerta 
sākumā klausītājiem lika saprast, 
ka tas nesastāvēs tikai no ierastās 
kora mūzikas, bet ir gaidāmi dažā
di muzikāli pārsteigumi. Koncerta 
laikā koris izpildīja jau iemīļotās 
dziesmas „I Sing, You Sing”, „Brū
nas naktis” un „Mēness, tu mans 
vecais brāli”. Līdztekus tām ska
nēja arī iepriekš nedzirdēti darbi – 
Haiti komponista kompozīcija 
„Ansam Ansam” un slavenās pop
grupas „ABBA” dziesmu popūrijs, 
ko koris izpildīja a capella dziedā
jumā. Viens no patīkamiem pār
steigumiem bija koristu drosme 
nostāties publikas priekšā un iz

pildīt solo dziedājumus dziesmās 
„Dzimtā valoda” (izpildīja Kārlis 
Taube), Kokneša dziedājumu no 
rokoperas „Lāčplēsis” (izpildīja 
Eduards Plankājs) u.c. 

Koncerta izskaņā uz skatuves 
tika aicināti bijušie animieši, lai 
kopā ar esošajiem koristiem vie
notos kopējā dziesmā. Kopkoris 
izpildīja populārus latviešu skaņ
darbus: „Kā senā dziesmā” (solo – 
Edgars Konovalovs), „Dzērvenīte” 
u.c., bet noslēgumā simtgades 
Dziesmu svētku gaidās kopkoris 
priecēja ar kompozīciju „Rūnu 
raksti” (solo – E. Plankājs).

Milzīgs paldies korim „Anima” 
par jūsu mīlestību, ko sniedzat 
jau 16 gadu! 

Monta Saksone

Noskaidroti labākie Saulkrastu 
zolītes meistari un galda tenisisti
Gada nogalē pēdējos sacensību 
posmus aizvadīja zolītes 
spēlētāji un galda tenisisti, līdz 
ar to noskaidrojot uzvarētājus 
kopvērtējumā.

Zolītes turnīrā galvas tiesu pārā
ka par visiem konkurentiem un 
konkurentēm izrādījās Katrīne 
Mickāne. Viņa par 16 punktiem 
apsteidza tuvāko sekotāju Emīlu 
Birzgali, kurš kļuva par uzvarētā
ju kungu konkurencē. Par vienu 
punktu mazāk izrādījās Gunta
ram Johansonam, vēl par punktu 
atpalika un trešo vietu izcīnīja 
Ilvars Kornis. Dāmu konkurencē 
cīņā par sudraba godalgām Eva 
Šauriņa apsteidza Ingu Anto
novu. Paldies kafejnīcai „Cietais 
rieksts” par atbalstu gada garu
mā – gan par telpām, gan par vēr
tīgajām balvām uzvarētājiem.

Galda tenisa čempionātā 
jau pirms pēdējā posma kļuva 

skaidrs, ka uz godalgām ir paliku
ši tikai trīs kandidāti. Pēc sīvām 
pēdējā posma spēlēm šogad par 
čempionu kļuvis Aldis Jansons, 

atstājot otrajā vietā ilggadējo 
Saulkrastu galda tenisa līderi Ģir
tu Kleinšmitu. Trešajā vietā ierin
dojās Uldis Sūna.

Saulkrastu sportisti 
starp labākajiem Pierīgā
Noslēgušās Pierīgas sporta 
spēles, kurās Saulkrastu 
komandai izdevās iekļūt 
labāko sešiniekā.

Pierīgas sporta spēļu kopvērtē
jumu veido sacensības 18 sporta 
veidos, no kuriem tiek vērtē

ti 11  labākie. Šogad Saulkrastu 
komanda, sīvi spēkojoties ar 
lielajiem novadiem, ierindojās 
5. vietā. 

Vislabāk gada garumā bija 
veicies orientieristiem un zem
ledus makšķerniekiem, kuri iz
cīnīja sudraba godalgas. Trešajā 

vietā ierindojās mūsu šahisti. 
Neviena sporta veida pārstāvji 
neieņēma zemāku vietu par ses
to, kas palīdzēja atrasties tabu
las augšdaļā (kopumā piedalījās 
16 novadu). 

Par uzvarētājiem kļuva Māru
pes novada komanda.

Saulkrastu TIC atskats 
uz aizvadīto 2017. gadu
Sācies jaunais 2018. gads, un 
laiks atskatīties uz aizvadīto 
gadu. Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra (TIC) 
pakalpojumus 2017. gadā, no 
1. janvāra līdz 28. decembrim, 
izmantojuši 20 374 apmeklētāji 
(2016. g. – 17 911). 

Apkopojot Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Tūrisma de
partamenta vienotās estatistikas 
datus, pagājušajā gadā ar krietnu 
pieaugumu pirmajā vietā ierindo
jas pašmāju tūristi – 4295 (2016. g. – 
3231), otrajā vietā ir viesi no Krievi
jas – 906 (2016. g. – 1004). Šogad 
pieaudzis tūristu skaits no Vācijas, 
tiem ierindojoties trešajā vietā  – 
394 (2016. g. – 318), bet ceturtajā 
vietā ir viesi no Lietuvas – 304 
(2016. g. – 473). Piektajā vietā ar 1/3 
kritumu ir mūsu kaimiņi no Igau
nijas – 179 (2016. g. – 241), bet prieks 
par divkāršu tūristu pieaugumu no 
Somijas – 118 (2016. g – 60).

Analizējot sniegtās informāci
jas tematikas rādītājus, TIC ap
meklētāji joprojām visvairāk vēlas 
saņemt bezmaksas brošūras un 
kartes, interesē informācija par 
apskates objektiem, pasākumiem, 
ēdināšanu, naktsmītnēm, aktīvo 
atpūtu un sabiedrisko transpor
tu. Gandarījums, ka pieaug to ap
meklētāju skaits, kuri vēlas iegā
dāties Saulkrastu TIC izgatavotus 
novadu raksturojošus suvenīrus. 
Aktīvi tiek lietots arī publiskais 
interneta pieejas punkts un wi-fi.

Pagājušā gada sākumā sadarbī
bā ar Vidzemes piekrastes pašval
dībām tika izdota Vidzemes pie
krastes karte tūristiem, piekrastes 
pārgājienu karte un TOP pasā
kumu kalendārs. Vasaras sezonas 
sākumā tika sagatavota un izdo
ta jauna drukāta tūrisma karte 
„Brīvdienu maršruts: Saulkrasti–
Bīriņi–Limbaži–Tūja–Saulkrasti”, 
jūnijā izdota noplēšamā Saulkras
tu karte, augustā – nodrukāta pa
pildu tirāža diviem Saulkrastu no
vada ceļvežiem dabas mīļiem un 
kultūras mantojuma izzinātājiem. 

Drukātie materiāli tika izman
toti darbam izstādēs Lietuvā, 
Igaunijā un Latvijā, kā arī izpla
tīti Vidzemes piekrastes tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmu
mos, apskates objektos un Latvi
jas tūrisma informācijas centros.

Peldvietā „Centrs” sezonas sā
kumā uzstādīta tīkla kamera, kas 
dod iespēju vērot laika apstākļus 
tiešsaistē 365 dienas gadā: http://
visitsaulkrasti.lv/webkamera. Pa
gājušajā gadā atjaunots informā
cijas stendu saturs un novērsti 
stendu bojājumi, kā arī uzstādīts 
jauns Saulkrastu novada reklā
mas stends Zvejniekciemā.

2017. gadā tika veikti uzlabo
jumi vietnē www.visitsaulkrasti.lv, 
sagatavoti tematiskie piedāvājumi 
atpūtai ģimenēm, konferenču, se
mināru un svinību organizatoriem, 
labjūtes cienītājiem, publicēts TOP 
pasākumu kalendārs, atjaunota 
informācija par tūrisma uzņēmu
miem. „Visitsaulkrasti.lv” mājasla
pas saturs tiek uzlabots un veidots 
ne vien latviešu valodā, bet arī krie

vu, angļu un vācu valodā. Daudz 
strādāts pie Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra sociālo tīklu 
profilu satura veidošanas: facebook.
com/Saulkrasti un facebook.com/
VisitSaulkrasti, instagram.com/Vis-
itSaulkrasti, twitter.com/Saulkrastic 
un draugiem.lv/Saulkrastic. 

Gada nogalē izdots tematiskais 
Vidzemes piekrastes epiedāvā
jums „Ziemā brauc ciemā!”. Uzņē
mēji aicināti laikus padomāt par 
pavasara piedāvājumu! Ziņas tiek 
publicētas arī Vidzemes piekrastes 
pašvaldību kopīgajā „Facebook” 
profilā facebook.com/VidzemeCoast.

Aizvadītajā gadā Saulkrastu 
novadā darbu uzsāka vairākas ka
fejnīcas – „Saltwater” (darbojas 
visu cauru gadu), vasaras kontei
nera tipa kafejnīca „Sunset bar” 
un pārvadājamā kafejnīca „Gre
en Way 95”. Ugunsgrēkā zaudēta 
Saulkrastu estrādes kafejnīca „Pie
dod man!”. Savukārt gada beigās 
nedēļas nogalēs darbu uzsāka vie
su mājas „Aizvēji” kafejnīca.

Naktsmītņu skaitu pagājušajā 
gadā kuplināja – apartamentu vies
nīca „Strand”, brīvdienu mājas „Abi 
labi Rabarberi”, „Saulkrasti sum
mer container house”, viesu māja 
„Gāles” un brīvdienu dzīvokļi „Pa
bažu stacija”. Par 36 gultas vietām 
bagātāka kļuva viesu māja „Aizvēji”.

Zilā karoga peldvietas „Centrs” 
atpūtas piedāvājumu 2017. gadā 
papildināja „EASYsup.lv – noma 
un tirdzniecība” elektrotrīsriteņu 
noma un ūdensmotocikla noma 
„Ūdensmocis Saulkrastos”.

Iepriekšējā gadā darbu atsāka 
„Saulkrastu Tenisa korti” un  jauns 
korts tika izbūvēts viesu mājas 
SIA „Aizvēji” teritorijā. Skaistum
kopšanas salons „Klēra” atvēra vēl 
vienu labjūtes salonu „Klēra lukss 
SPA”, kas atrodas „Saules Club” 
apartamentu viesnīcas ēkā.

2017. gadā saņemti ļoti daudzi 
jautājumi par sabiedrisko trans
portu – vilcienu un autobusu 
kustības sarakstiem, starppilsētu 
un vietējo nozīmju pieturām, tak
sometra pārvadājumiem un kā ar 
sabiedrisko transportu apceļot 
Saulkrastu novada tuvāko apkārt
ni un tādus tūrisma galamērķus kā 
Cēsis, Limbažus, Siguldu, Rīgu u.c.

Liela interese izrādīta par 
Saulkrastu novada un Vidzemes 
piekrastes pasākumiem, tāpēc 
2018. gadā turpinām iesākto dar
bu un jaunajai izstāžu un vasaras 
sezonai gatavojam TOP pasāku
mu kalendāru. 

Saulkrastu novada uzņēmēji 
aicināti laikus iesūtīt informāciju 
par sezonas jaunumiem, nepie
ciešamajiem labojumiem www.
visitsaulkrasti.lv, rakstot uz tic@
saulkrasti.lv! „Facebook” aicināti 
izmantot vietas minējuma rīku 
(angliski – mention), lai varam 
atrast publicēto informāciju, bet 
visērtāk un koleģiālāk būtu atsū
tīt ziņas saiti „Facebook” vēstulē.

Saulkrastu novada uzņēmē
jiem novēlam veiksmīgu, izdomas 
bagātu un darbīgu 2018. gadu! 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Zolītes čempionāta pirmais trijnieks dāmām un kungiem. 
Foto: Saulkrastu Sporta centrs
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Saulkrastu novada domes 27. decembra sēdes Nr. 20 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī
tis, B. Veide, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G. Lāčauniece, N. Līcis, 
S. OzolaOzoliņa, L. Vaidere, 
M.  Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A. Aparjode.

Par rezerves zemes fondā 
ieskaitīto zemes vienību 
piekritību Latvijas valstij 
Satiksmes ministrijas personā 
un zemes lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt, ka rezerves zemes fondā 
iekļautā zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80330040588, 0,71 ha 
platībā, piekritīga Latvijas valstij 
un ierakstāma zemesgrāmatā uz 
Satiksmes ministrijas vārda. 

Par zemes lietošanas mērķa 
maiņu1

Mainīt zemes lietošanas mērķi 
nekustamam īpašumam „Lam
šas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, nosakot zemes 
lietošanas mērķi  – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, platība 
0,24 ha, zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība, platība 0,2107 ha, un 
zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība, 
platība 0,2791 ha. 

Par grozījumiem 
neapdzīvojamo telpu nomas 
līgumā2

1. Papildus iznomāt uz 5 (pieciem) 
gadiem SIA „Bemberi maiznīca”, 
reģ. Nr. 40103124309, Saulkras
tu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, neapdzīvojamo telpu 
8 m2 platībā, noslēgt vienošanos.
2. Noteikt nomas maksu par pa
pildus iznomāto platību 1,50 euro 
par 1 m2, kopā 12,00 euro un 2,52 
euro 21% PVN, kopā mēnesī 14,52 
euro.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar personu zemes no
mas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldī
bas zemes īpašuma daļas 500 m2 
platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu – 
15,00 euro un 3,15 euro 21% PVN, 
kopā gadā 18,15 euro.

Par zemes nomas līguma 
izbeigšanu 
Ar 2017. gada 31. decembri izbeigt 
ar personu 2015. gada 12. maijā 
noslēgto zemes nomas līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldī

bai piederoša zemes īpašuma da
ļas 355 m2 platībā nomu.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes vienībai Divdesmit 
otrā iela 24, Pabaži, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, lieto
šanas mērķi, nosakot lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, 
platība 0,1 ha.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA „ĢEO&DĒZIJA” 
izstrādāto nekustamā īpašuma 
Rīgas iela 55, Saulkrasti, zemes 
ierīcības projektu. Piešķirt adresi 
zemes gabalam zemes ierīcības 
projektā liters „1” un uz zemes 
gabala esošajām ēkām un bū
vēm  – Rīgas iela 55, Saulkrasti, 
noteikt lietošanas mērķi „indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, platība 0,139 ha. Piešķirt 
adresi zemes gabalam zemes ie
rīcības projektā liters „2” un uz 
zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm  – Rīgas iela 55A, noteikt 
lietošanas mērķi „individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
platība 0,1208 ha.

Par zemes vienības daļas 
izveidošanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Izveidot nekustamajā īpašumā 
„Ostas zeme”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, zemes vienības daļu 
0,6634 ha platībā. Noteikt nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķi: 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmu
mu apbūve, platība 0,6634 ha.

Par dalību „INTERREG 
EUROPE” programmas 
apstiprinātajā projektā 
„Cult-Ring”
Piedalīties „Interreg Europe” fi
nansētā projekta „CultRing” īs
tenošanā sadarbībā ar biedrību 
„Vidzemes Tūrisma asociācija”. 
Noteikt kopējo Saulkrastu paš
valdības kā projekta apakšpartne
ra budžetu 22 500,00 euro apmērā 
(„Interreg Europe” finansējums 
19 125,00 euro (85%) apmērā, 
Saulkrastu pašvaldības līdzfi
nansējums 3375,00 euro (15%) no 
projekta apakšpartnera kopējām 
izmaksām). Paredzēt priekšfi
nansējumu projekta īstenošanai 
2018. gadā 7500,00 euro apmērā, 
2019. gadā 7500,00 euro apmērā, 
2020. gadā 7500,00 euro apmērā.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 28. augusta saistoša
jos noteikumos Nr. 14 „Par ne
kustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā””.

Par bāriņtiesas locekļa 
ievēlēšanu
Ievēlēt Paulu Stepiņu par 
Saulkrastu novada bāriņtiesas 
locekli ar 2018. gada 2. janvāri. 
Lēmums ir spēkā no 2018. gada 
2. janvāra līdz 2023. gada 1. jan
vārim.

Par sociālo pakalpojumu 
uzsākšanu specifiskā atbalsta 
mērķa 9.2.2.1. pasākuma 
„Deinstitucionalizācija” 
projektā
Attīstības un plānošanas nodaļai 
kopīgi ar Saulkrastu Sociālo die
nestu veikt nepieciešamās darbī
bas projekta aktivitāšu ieviešanā. 
2018. gada budžetā paredzēt pro
jekta priekšfinansējumu – 18 300 
EUR.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” nolikums”.

Par iekšējo noteikumu 
apstiprināšanu3

Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2014. gada 27. augusta 
nolikumā „Saulkrastu novada do
mes apbalvojumu nolikums””.

Par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu
Piešķirt finansējumu no lī
dzekļiem neparedzētajiem ga
dījumiem 1 994,00 euro, lai 
apmaksātu Saulkrastu novada 
līdzfinansējuma daļu projekta Nr. 
EstLat48 „Estonian and Latvian 
entrepreneurs cooperation plat
form” realizācijai.

Par budžeta grozījumiem4

1. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 
ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Aizņē
mumi” par 26 620,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkras
tu novada pašvaldības budžeta 
2017. gada izdevumos:

2.1. palielināt izdevumu pozīciju 
„Moduļa tipa piebūves uzstādī
šanai PII „Rūķītis” teritorijā” par 
18  150,00 EUR, lai apmaksātu 
būvprojekta izstrādi;
2.2. palielināt izdevumu pozīciju 
„Moduļa tipa piebūves uzstādīša
nai Saulkrastu vidusskolas ēdam
zāles paplašināšanai teritorijā” 
par 8470,00, lai apmaksātu būv
projekta izstrādi.

Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē Neibādes parka un 
Saulkrastu estrādes kompleksa 
pārbūves būvprojekta izstrādei
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 5 gadiem 124 630,00 
EUR apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. Neibādes parka un 
Saulkrastu estrādes kompleksa 
pārbūves būvprojekta izstrādei 
projekta „Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā 
Vidzeme”” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldī
bas budžetu.

Par saistošo noteikumu 
izdošanu
Izdot saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
25.01.2017. saistošajos noteiku
mos Nr. SN1/2017 „Saistošie no
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžetu””.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles nolikuma 
apstiprināšanu un izsoles 
organizēšanu
Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas 
nomas tiesības zvejai Rīgas jūras 
līcī, Saulkrastu novada teritorijā, 
ar zvejas rīkiem zivju tīkls un lu
cīšu murds, izsoles veids – slēgta 
mutiska izsole ar augšupejošu 
soli.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50% ap
mērā četrām personām un 25% 
apmērā vienai personai no ap
rēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas par nekustamo 
īpašumu.

Par izmaiņām Finanšu 
komitejas sastāvā5 
Ievēlēt deputāti Sandru Ozolu
Ozoliņu Saulkrastu novada do
mes Finanšu komitejas sastāvā.

Par Saulkrastu novada domes 
pārstāvja deleģēšanu Civilās 
aizsardzības komisijā6

Deleģēt Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti dar
bam Saulkrastu sadarbības terito
rijas Civilās aizsardzības komisijā.

1) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Vei
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, N. Līcis, S. Ozo
laOzoliņa, L. Vaidere, M. Kišuro, 
S. Ancāne, A. Aparjode), PRET – 1 
(A. Horsts), ATTURAS – nav. 
2) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Vei
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, N. Līcis, S. Ozo
laOzoliņa, L. Vaidere, S. Ancāne, 
A.  Horsts, A. Aparjode), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, pildot liku
ma „Par interešu konflikta novēr
šanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežo
jumus, lēmuma pieņemšanā ne
piedalās M. Kišuro.
3) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Vei
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, 
L. Vaidere, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), PRET – 
nav, ATTURAS – 1 (N. Līcis).
4) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Vei
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, 
L. Vaidere, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), PRET – 
nav, ATTURAS – 1 (N. Līcis).
5) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Lā
čauniece, N. Līcis, L. Vaidere, 
M.  Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A. Aparjode), PRET – nav, AT
TURAS – nav, S. OzolaOzoliņa 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās.
6) Saulkrastu novada dome, atklā
ti balsojot: PAR – 11 (E.  Grāvītis, 
B. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S.  OzolaOzoliņa, 
L. Vaidere, M.  Kišuro, S.  Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), PRET  – 
nav, ATTURAS – 1 (N. Līcis).
Pārējos minētajos lēmumos bal
sojums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 31. janvārī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.

Pašvaldības policijas paveiktais decembrī
Decembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu
ši 44 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 4 per
sonas, 3 personas nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai un viena persona savā 
dzīvesvietā.

Sastādīti 28 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 22 proto
koli par ceļu satiksmes noteiku

mu neievērošanu, 2 protokoli par 
teritorijas un piegulošās teritori
jas nesakopšanu, 4 protokoli par 
mājas numerācijas plāksnes neat
bilstību vai neesamību atbilstoši 
saistošo noteikumu prasībām.

Uzsāktas 85 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas (istabas) dzīvnieku labtu
rības noteikumu neievērošanu, 

par teritorijas nesakopšanu un 
par ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie nekus
tamā īpašuma. 

Divos gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem un savāktu bojāgāju
šos dzīvniekus. 

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

IZSOLE
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu 

Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu un zvejas izmantošanas kārtību” 33. punktu, pašpatēriņa 
zvejas tiesību nomas izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu no-
vada teritorijā, ar zivju tīklu un lucīšu murdu notiks 2018. gada 
19. janvārī plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes ēkā Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, 2. stāva zālē. 

Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepa
zīties Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. telpā, kā arī pašvaldības inter
neta vietnē www.saulkrasti.lv.
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2018. gada janvāris

Pasākumu kalendārs

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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 “Pašvaldības izdevums”.

Decembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Aurēlija Proveja
Arians Bērziņš
Keita Medne
Megija Pūce
Kārlis Bone
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Ainu Zandbergu
Āriju Bullēnu
Irmu Jakševiču
Dainu Rolavu
Eugeniju Vīmani
Jāni Krīperi
Regīnu Lāci
Levu Paley
Dzintru Visocku
Jevgēniju Ernu Bauni
Mečislavu Buli
Onu Makejevu
Dainu Pogaini
Marionu Rapaliti
Vilni Auziņu
Vladimiru Čumačenko
Edīti Domku
Grigoriju Karpovu
Gunāru Kaziņu
Ināru Rasmu Lazarovu
Hariju Ozoliņu
Skaidrīti Rozīti
Rudīti Duku
Modri Pērkonu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Tamāra Ratniece
21.12.1937.–06.12.2017.
Valda Venta
11.01.1931.–19.12.2017.
Ilda Brante
22.01.1924.–22.12.2017.

Godātie seniori! 
Jūs uzrunā dokumentālās filmas „Uzlūdz dāmas” veidotāji – tā top 
sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu. Mūsu filma stāstīs par 
senioru sociālo dzīvi, jaunu attiecību un mīlestības meklējumiem. 
Vēlamies atrast aktīvus, dzīvespriecīgus cilvēkus, kuri ir gatavi 
jauniem piedzīvojumiem un gribētu piedalīties filmā!
Īpaši meklējam kungu, kurš gribētu atrast sev otru pusi, palīdzi 
saimniecībā vai vienkārši kādu, ar kuru kliedēt vientulību.
Tāpat meklējam pāri, kas ir satikuši viens otru jau cienījamā vecumā!
Ja tas esat jūs vai zināt kādu, kurš atbilst aprakstam, sazinieties 
ar mums! 
Tālr. 29343143 (Marta), epasts: marta@storyhub.lv. 

20. janvārī no 15.00 Saulkras
tos Simtgades skvērā un Saulkras
tu Pēterupes Ev. lut. baznīcā 
1991. gada barikāžu aizstāvju atce
res dienai veltīts sarīkojums „Mūsu 
sirds ritms”, kas tapis sadarbībā ar 
festivālu „Latvijas Goda aplis”.
Festivāls „Latvijas Goda aplis” 
ir viens no Latvijas valsts simt
gades programmas notikumiem. 
To rīko biedrība „Staro 100” sa
darbībā ar novadu pašvaldībām, 
kultūras centriem un namiem, 
nevalstiskām organizācijām, no
vadu iedzīvotājiem un uzņēmē
jiem, Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroju.
Aicinām ikvienu saulkrastieti un 
novada viesus iesaistīties norisē 
un kopā veidot jaunu tradīciju! 

15.00 Saulkrastu Pēterupes Ev. 
lut. baznīcā skanēs zvani – muzicēs 
Talsu Kristīgās vidusskolas zvanu 
ansamblis (vad. Jānis Smilga).
15.50 blakus Ainažu 4 Simtgades 
skvērā pie mūsu lielā karoga visus 
aicinās Goda saimniece – ikviens 
varēs iesaistīties kopējā Saulkras
tu kardiogrammas veidošanā un 
veidot savu vizuālo zīmējumu 
projektā „Emogrāfs”.
„Emogrāfa” apmeklētāju uzde
vums ir vienkāršs – ievietot pirk
stu ierīcē un skatīties savu sirds
pukstu veidotajā mozaīkā, kuras 
attēls ir atkarīgs no katra perso
nīgi, bet ar apziņu to ietekmēt ir 
neiespējami. Līdztekus jebkurš 
„Emogrāfa” viesis var aplūkot sav
dabīgās ierīces detaļas un uzzināt, 
kā informācija no sirds, plūstot 
cauri dažādām ierīcēm, pārtop 
par mākslas darbu. 
Visi kopā uzturēsim dzīvu arī 
ugunskuru kā piemiņas zīmi 
tiem, kuri 1991. gadā bija pie ba
rikādēm un sargāja mūsu Latvijas 
atdzimšanu. 
17.30 sagaidīsim goda viesi un 
būsim kopā sarunās par Latviju 
un tās vietu mūsu sirdīs. 
Sarīkojuma ilgums – 3 stundas. 

Apmeklējums – brīvs. Lūgums 
ģērbties atbilstoši laikapstākļiem! 

10. februārī 18.00 Saulkrastu 
Sporta centrā septītais tautas deju 
kolektīvu festivāls „Sasala jūrīna”. 
Festivālā ik gadu piedalās vairāk 
nekā 20 tautas deju kolektīvu teju 
no visas Latvijas. Tā ir iespēja jau 
iejusties Vispārējo dziesmu un deju 
svētku gaisotnē, jo līdzās jauniešu 
deju kolektīviem savu dejas prasmi 
demonstrēs arī vidējās paaudzes 
un senioru tautas deju ansambļi. 
Ieejas maksa iepriekšpārdoša
nā – 1 EUR, koncerta dienā – 
2  EUR, biļešu iepriekšpārdošana 
Saulkrastu Sporta centrā un kul
tūras namā „Zvejniekciems” pie 
administratoriem no 1. februāra.

SPORTA AFIŠA
12. janvārī 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 1. posms.
13. janvārī 10.00 kafejnīcā „Cie
tais rieksts” Saulkrastu čempio
nāts zolītē, 1. posms.
14. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
1. posms.
14. janvārī 12.20 Latvijas Jau

natnes florbola čempionāta spēle 
U14 grupā: FBK „SĀC”–„Kurši”.
21. janvārī 11.00 pie sporta 
centra Pasaules sniega diena. Pa
sākums notiks tikai piemērotos 
laika apstākļos. Sekojiet līdzi in
formācijai.
Līdz 21. janvārim komandu pie
teikšanās Saulkrastu volejbola un 
telpu futbola čempionātiem. Pie
teikumus sūtīt uz epastu sports@
saulkrasti.lv.
23. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle: „Saulkrasti”–„Rūjie
na”.
2. februārī 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 2. posms.
3. februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts telpu fut
bolā.
4. februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
2. posms.
6. februārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle: „Saulkrasti”–„Jēkab
pils”.

SENIORU AKTIVITĀTES
6. februārī 13.00 Jauniešu mājā 
pensionāru tikšanās. Tālrunis uz
ziņām 26437766.

Saulkrastu novada bibliotēkā
PASĀKUMI 

19. janvārī 11.00 Saulkrastu novada bibliotē
kā tikšanās ar rakstnieci, dzejnieci, drama
turģi un kritiķi Ievu Melgalvi (VKKF atbals
tīts projekts „Lasītava krustojumā”).

IZSTĀDES 
• Rūdolfu Blaumani atceroties – 155.
• Mārtiņam Zīvertam – 115.
• Saulkrastu gleznotāju studijas „Ultrama
rīns” izstāde „No Jāņiem līdz Miķeļiem”.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grā
matu izstāde.
• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu 
kolekcija.

Saulkrastu novada bibliotēka no 22. līdz 
27. janvārim būs apmeklētājiem SLĒGTA. 
Notiks krājuma inventarizācija.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!Izsaku pateicību Dr. Inārai Zemī-

tei un māsiņai Inesei Balgalvei 
par sniegto palīdzību.

Aina Dreimane

Savā, savu bērnu un mazbērnu 
vārdā izsaku dziļu pateicību 
Selgai un Aivaram Osīšiem par 
atbalstu un palīdzību mums tik 
grūtā brīdī, izvadot pēdējā gaitā 
manu vīru, mūsu tēti un vectē-
tiņu Maigoni Lukaševicu. Vēlreiz 
vēlos pateikties visiem, kuri bija 
kopā ar mums.

Ilga Lukaševica

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu diennakti. 

Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.
PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA,  TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      30. janvāris 14.00–17.00
Kardiologs 17. janvāris 9.20–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 26. janvāris 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta
Neiroloģe Dace DZIRKALE 19. janvāris 8.30–14.30
Neirologs Ainārs VECVAGARS 12., 26. janvāris 11.30–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA pēc iepriekšēja pieraksta
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena

piektdiena
14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.00
Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa tālr. 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, treš-
diena, ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Rentgena kabineta 
darba laiks janvārī

Pirmdiena
15. janvāris 9.00–16.00
22. janvāris  9.00–14.00
29. janvāris 9.00–16.00

Otrdiena
9. janvāris 9.00–16.00
16. janvāris 12.00–17.00
23. janvāris 9.00–16.00
30. janvāris 9.00–16.00

Trešdiena
10. janvāris 9.00–13.30
17. janvāris  9.00–13.30
24. janvāris  10.00–15.00
31. janvāris  10.00–15.00

Ceturtdiena
11. janvāris  12.00–17.00
18. janvāris  12.00–17.00
25. janvāris  9.00–16.00

Piektdiena
12. janvāris  9.00–14.00
19. janvāris  9.00–13.30
26. janvāris  9.00–13.30


