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Klāt ikgadējie Saulkrastu 
pilsētas svētki

Svētku ieskaņā, piektdien, 2. jūlijā 18.00 
pie mākslinieku upes – Inčupes – ietekas jūrā, 
būsim kopā ar gleznotājiem. Vērosim, kā top 
mākslas darbi, iepazīsim Saulkrastu māksli-
nieku plenēra dalībniekus un viņu darbus, un no 
17.00 – 18.00 pludmalē būvēsim smilšu figūras. 
Ikvienam , jo īpaši bērniem, tiks dota iespēja 
atklāt sevī mākslinieka dzirksti. 

 Vakarā 21.30 baudīsim saulrieta mūziku 
pazīstamās mūziķes Jolantas Gulbes un ins-
trumentālās grupas „Mirage Octet” sniegumā.

Daudzveidīgi svētku pasākumi paredzēti 
sestdien, 3. jūlijā, kad ikviens varēs iegūt labas 
emocijas, rast prieku un baudīt pilsētas svēt-
kus. Tāpat kā iepriekšējos gadus 9.00 pilsētu 
modinās ceļojošais pūtēju orķestris „Neibāde”, 
bet pašā rīta agrumā, sešos no rīta, makšķer-
nieki pulcēsies pie aktīvās atpūtas centra „Kok-
lītes”, kur sāksies makšķerēšanas sacensības.

Notiks arī tradicionālās sportiskas aktivi-
tātes. No 9.00 Zvejniekciema stadionā sacen-
sības futbolā, 10.00 pie aktīvās atpūtas centra 
„Koklītes” - basketbolā un 11.00 - volejbolā .

Savukārt 11.00 Aģes krastā, pie k/n „Zvej-
niekciems” Zvejniekciema vidusskolas māksli-
nieciskie kolektīvi ,X Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku dalībnieki, aicinās uz 
ieskaņas koncertu „Iegriez vilciņu!”. Tāpat visi 
klātesošie varēs piedalīties radošajās darb-
nīcās un zvejnieku rīta riktēs -nogaršot kādu 
gardu zivi un piedalīties īstos zvejnieku pārbau-
dījumos – mest zābaku un vilkt lomus.

Pilsētas centrā, 12.00 pie pilsētas domes 
sapulcēsimies Pētera tirgū, lai suminātu Pēte-
rus, Pēterniekus un Peterlēvicus un visus citus, 
kuriem vārdā vai uzvārdā skan Pētera vārds. 
Tirgū varēs ne tikai iepirkties, bet arī baudīt 
dienas koncertu, kurā piedalīsies Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi un viņu viesi. 19.00 at-
klāsim sienas gleznojumu pie Reiņa Kaudzītes 
namiņa.

Šogad neiztiksim arī bez tradicionālā svēt-
ku gājiena, kas sāksies 19.30 no Skolas ielas 
19, un ar devīzi „Visas upes klusu tek, bet kā 
mūsu..?” dosimies uz izklaides un atpūtas upi – 
Ķīšupi, kur pilsētas brīvdabas estrādē 20.00 
notiks vakara sarīkojums „Mūsu upes tiekas”, 
kurā piedalīsies Saulkrastu mākslinieciskie ko-
lektīvi. Vakara noslēgumā, aicinām priecāties 

Trīs dienas – no 2. – 4. jūlijam 
aicinām saulkrastiešus un pilsētas 
viesus piedalīties Saulkrastu 
pilsētas svētkos, kuriem šogad 
dots moto - Upes plūst un satiekas 
jūrā, ļaudis satiekas Saulkrastos!  

un atpūsties svētku ballē, kurā skatītājus prie-
cēs populārie un pazīstamie dziedātāji Aisha, 
Ginta Ēķe, Lauris Reiniks un Kristapa Krievkal-
na instrumentālā grupa.

Svētdien, 4. jūlijā, 10.00 visiem būs iespēja 
vērot suņu izstādi Zvejniekciema stadionā.

Nāciet, piedalieties, atpūtieties un gūstiet 
labas emocijas visai vasarai !

Kolektīvu, grupu , apvienību un biedrību 
dalību gājienam un piederību vienai no mūsu 
novada upēm lūdzam pieteikt iepriekš pa tālru-
ni 67954179 vai personīgi „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” speciālistiem.

Pilsētas svētku programma
Piektdien, 2. jūlijā.
Plkst. 17.00–18.00 pie Inčupes ietekas 

jūrā, pie Baltās kāpas, pludmalē smilšu figūru 
būvniecība.

Plkst. 18.00 pie Inčupes ietekas jūrā, Saul-
rieta takas tuvumā,  tikšanās ar Saulkrastu ple-
nēra dalībniekiem - gleznotājiem. 

Plkst. 21.30  pie Inčupes ietekas jūrā, Saul-
rieta takas tuvumā,  uzstāsies Jolanta Gulbe un 
instrumentālā grupa „Mirage Octet”. 

Sestdien, 3. jūlijā.
Plkst. 6.00 makšķerēšanas sacensības pie 

aktīvās atpūtas centra „Koklītes”.

No plkst. 8.00 Pētera tirgus pie domes, 
Raiņa ielā 8.

Plkst. 9.00 sacensības futbolā Zvejniekcie-
ma stadionā.

Plkst. 10.00 sacensības basketbolā pie ak-
tīvās atpūtas centra „Koklītes”.

Plkst. 11.00 sacensības volejbolā pie aktī-
vās atpūtas centra „Koklītes”.

Plkst. 11.00 koncerts „Iegriez vilciņu!” pie 
k/n „Zvejniekciems” un atraktīvas rotaļas zvej-
nieku garā.

Plkst. 12.00 Saulkrastu māksliniecisko 
kolektīvu un viņu viesu koncerts Saulkrastu 
domes dārzā.

Plkst. 19.00 sienas gleznojuma atklāšana 
pie R.Kaudzītes namiņa (Skolas iela 19).

Plkst. 19.30 svētku gājiens no Skolas 19 uz 
pilsētas brīvdabas estrādi.

Plkst. 20.00 svētku sarīkojums „Mūsu 
upes tiekas jūrā” pilsētas brīvdabas estrādē. 
Piedalās Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi.

Pēc sarīkojuma, svētku balle – muzicēs 
Aisha, Ginta Ēķe, Lauris Reiniks un Kristapa 
Krievkalna instrumentālā grupa.

Svētdien, 4. jūlijā.
Plkst. 10.00. Suņu izstāde Zvejniekciema 

stadionā.
Uz tikšanos pilsētas svētkos! 

 ■ Svētku gājiens Saulkrastu pilsētas svētkos 2009.gadā.

2010.G. JŪNIJS
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Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija rit pilnā sparā

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 3 personām 90% apmērā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 2 personām 50% apmērā.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekus-

tamam īpašumam “Cepļi”, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80330040540, platība 1,237 ha, no “vienstā-
va un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 
kods 0701”, nosakot dalīto zemes lietošanas 
mērķi atbilstoši zemes īpašuma pašreizējai 
izmantošanai: 

1) zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 80330040540, platība 0,560 ha:

0,168 ha platībai -  vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701

0,392 ha platībai – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101;

2) zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 80330040541, platība 0,677 ha:

0,112 ha platībai -  vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701

0,565 ha platībai – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi 

nekustamam īpašumam Krasta iela 29, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra ap-
zīmējums 80130010392, platība 1808 kv.m, 
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods 0601”, nosakot zemes lietošanas mēr-
ķi atbilstoši zemes īpašuma pašreizējai iz-
mantošanai:    

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekus-
tamam īpašumam Krasta iela 31, Saulkras-
tos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130010396, platība 1698 kv.m, no “indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši 
zemes īpašuma pašreizējai izmantošanai:    

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekus-

tamam īpašumam Vidrižu iela 32, Saulkras-
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130040167, platība 12360 kv.m, no “indivi-

duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši 
zemes īpašuma pašreizējai izmantošanai:    

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

§ 14. Par zemes pagarināšanu r SIA 
“Selgas-2”

Pagarināt 2003.gada 1.jūnijā noslēgto ze-
mes nomas līgumu ar SIA “Selgas-2” par au-
tostāvlaukuma Kāpu ielā, Saulkrastos, platī-
ba 200 kv.m, nomu līdz 2011.gada 31.martam, 
noslēdzot rakstisku vienošanos ar nosacīju-
mu, ka autostāvlaukums tiek apsaimniekots 
un kārtība un tīrība nodrošināta visu līguma 
darbības laiku.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar SIA “ Sunshine”
Noslēgt ar SIA “Sunshine” zemes no-

mas līgumu uz laiku no 01.06.2010. līdz 
05.09.2010. par pašvaldības zemes īpašu-
ma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020372, 
daļas 1800 kv.m platībā pie noejas uz jūru 
Raiņa ielas galā sporta laukumu un plud-
males kafejnīcas izveidei, iznomāšanu, no-
sakot nomas maksu Ls 30,00 (trīsdesmit 
lati 00 santīmi), 21% pievienotās vērtības 
nodokli Ls 6,30 (seši lati 30 santīmi), kopā 
mēnesī Ls 36,30 (trīsdesmit seši lati 30 
santīmi).

Par īpašumu zemes ierīcības 
projekta izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu 
Krasta iela 33, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, (kadastra apzīmējums 80130040163) 
un Krasta iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads (kadastra apzīmējums 80130040183) 
zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu (pielikums Nr.1).

Par taksometru stāvvietu noteikšanu
Noteikt taksometru stāvvietu Saulkras-

tos, Bīriņu ielā 1 (2 vietas) un A. Kalniņa ielā 
pretī Saulkrastu dzelzceļa stacijai (2 vietas).

Par Saulkrastu novada sociālo 
pakalpojumu attīstības modeļa 

apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada sociālo 

pakalpojumu attīstības modeli 2010.– 2016. 
gadam.

2. Atbilstoši pašvaldības ģeogrāfiskam 
izvietojumam, iedzīvotāju sociālai struktūrai 
un pašvaldības situācijai attīstīt Saulkrastu 
novadā šādus sociālos pakalpojumus:

2.1. Dienas centru un dienas aprūpes 

centru;
2.2. Dienas nodarbinātības centru;
2.3. Aprūpi mājās;
2.4. Higiēnas centru;
2.5. Nometnes;
2.6. Kopienas centru.

Par jauna novada ģerboņa izstrādi
Izstrādāt jaunu Saulkrastu novada ģer-

boni.

Par skolēnu apbalvošanu ar 
Saulkrastu novada domes naudas 

balvām
1. Apbalvot ar naudas balvu un pie-

šķirt Atzinības rakstu nominācijā “Izglītība” 
Saulkrastu vidusskolas izglītojamo un Vi-
dzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkni Artūru Augstmani, Saulkrastu 
vidusskolas izglītojamo Mārci Puriņu, Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknes Justīni Plankāju un Kristu Līmani, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-
las kameransambļa „Sforzando” dalībniekus 
Āri Klešu, Paulu Birznieci un Signi Bērziņu.

2. Apbalvot ar naudas balvu un pie-
šķirt Atzinības rakstu nominācijā ”Sports” 
Saulkrastu vidusskolas izglītojamo Māru 
Peilāni, Zvejniekciema vidusskolas volejbola 
komandas dalībnieces Madaru Urdziņu, Aneti 
Eglīti, Montu Martinsoni, Beati Barkāni, Evitu 
Ūdri, Alisi Pētersoni, Alisi Leci, Dainu Kosī-
ti, Ievu Ekmani, Aneti Kalniņu, Kristu Brigitu 
Čerpakovsku.

Par zvērināta revidenta 
apstiprināšanu

Apstiprināt zvērinātu revidentu Aivaru 
Putniņu, sertifikāta numurs 130 (SIA „Revī-
zija”), Saulkrastu novada pašvaldības 2010.
gada finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas 
pārskata sagatavošanai un atzinuma snieg-
šanai par saimnieciskā gada pārskatu.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 

27.01.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 3 “Par Saulkrastu novada 
domes 2010.gada budžeta un 

speciālā budžeta apstiprināšanu”” 
pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu „Grozījumi Saulkrastu novada do-
mes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 
“Par Saulkrastu novada domes 2010.gada bu-
džeta un speciālā budžeta apstiprināšanu””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
ir brīvi pieejami Saulkrastu novada domes 
ēkā.

Par dalību ERAF izsludinātajā 
konkursā darbības 

programmas "Infrastruktūra 
un pakalpojumi" papildinājuma 

3.2.1.3.1.apakšaktivitātē "Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas"
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pietei-

kumu ERAF izsludinātajā konkursā darbības 
programmas "Infrastruktūra un pakalpoju-
mi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitātē 
"Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas".

2. Paredzēt finanšu līdzekļus Atpūtas 
ielas un Bērzu alejas, Zvejniekciemā ietves 
tehniskā projekta izstrādei no pašvaldības 
speciālā budžeta Ostas maksu izlietojumu 
līdzekļiem.

Par dalību ERAF izsludinātajā 
konkursā Darbības 

programmas "Infrastruktūra 
un pakalpojumi" papildinājuma 

3.2.1.3.1.apakšaktivitātē "Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas".
1. Izstrādāt un iesniegt projekta pietei-

kumu ERAF izsludinātajā konkursā darbības 
programmas "Infrastruktūra un pakalpoju-
mi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitātē 
"Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas"

2. Paredzēt finanšu līdzekļus A. Kalniņa 
ielas tehniskā projekta izstrādei no pašvaldī-
bas budžeta neparedzētiem gadījumiem.

Par Saulkrastu novada domes 
Atļauju komisijas sastāva 

apstiprināšanu
1. Atzīt par spēkā neesošu Saulkrastu 

novada domes 30.08.2006. lēmumu „Par at-
ļauju komisijas izveidošanu” (protokols Nr. 11 
§78) un Saulkrastu novada domes 28.11.2007. 
lēmumu „Par izmaiņām atļauju komisijas sa-
stāvā” (protokols Nr. 19 §38).

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
Atļauju komisiju šādā sastāvā:

2.1. Normunds Līcis – domes priekšsē-
dētāja vietnieks;

2.2. Santa Ancāne – domes deputāte;
2.3. Valdis Kalniņš – Saulkrastu pašvaldī-

bas policijas priekšnieks;
2.4. Artis Blankenbergs – zemes ierīko-

tājs;
2.5. Andrejs Arnis – domes izpilddirek-

tors. 

Līdz ar atkušņa iestāšanos, atsākušies 
darbi Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda 
līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta īs-
tenošanā, un plānots, ka tie turpināsies visas 
vasaras garumā, aptverot vairākas Saulkras-
tu teritorijas. 

Jau kopš marta mēneša uzsākta kana-
lizācijas tīkla paplašināšana Zvejniekciemā, 
Brūklenāju un Krāču ielās. „Kanalizācijas 
projekti ir saskaņoti, saņemtas būvatļaujas 
un šobrīd notiek rakšanas darbi, ir izbūvēts 
centrālais vads un pievadi katrai mājai līdz 
privātās teritorijas robežai,” darbu gaitu rak-
sturo SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) 
direktors Guntars Ozoliņš. 

Iedzīvotājiem svarīgi zināt, ka par kana-

lizācijas ievilkšanu privātajā teritorijā jārūpē-
jas pašiem, taču tas jādara atbilstoši notei-
kumiem un normatīvajiem aktiem. „Katram 
šādam pievadam ir jāizstrādā sava skice, ko 
šī projekta realizācijas laikā ir iespēja veikt 
par ievērojami zemākām cenām,” tāpēc G. 
Ozoliņš aicina ikvienu griezties SKS ar ie-
sniegumu un īpašuma tiesību apliecinošiem 
dokumentiem (zemesgrāmatas apliecību) un 
zemes robežu plānu , kā arī lai rastu atbildes 
uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. 

Paredzēts, ka kanalizācijas paplašināšanas 
darbi tiks veikti arī Aģes un Atpūtas ielās Zvej-
niekciemā, un jūnijā uzsākta kanalizācijas tīkla 
paplašināšana Alfrēda Kalniņa ielā posmā starp 
staciju un Vidrižu ielu, bet jūlijā notiks projekta 

realizācija Tirgus un Vidrižu ielās. Katrā no te-
ritorijām tiks uzstādītas atbilstošās ceļazīmes 
un informācija par apbraucamajiem ceļiem. 
„Protams, iedzīvotājiem tas sagādās nelielas 
neērtības, taču neilgu laiku jau varam to pie-
ciest,” aicina G.Ozoliņš. Visus kanalizācijas tīkla 
būvdarbus veic P/S „Constructus Engineering”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA „Asmāra”.

Turpretim ūdensvada un atdzelžošanas 
staciju būvniecība ir nedaudz aizkavējusies, 
jo ar Vides ministrijas izraudzīto būvnieku 
A/S „UPB” ir aizkavējusies projektu izska-
tīšana, bet turpinās sarakste un dokumen-
tācijas saskaņošana. „Šobrīd ir skaidrs, ka 
darbus uzsāksim ar Pabažiem, un domāju, ka 
līdz rudenim ēkai jābūt jau gatavai,” situāciju 

komentē SKS direktors.
Sākotnējais ūdenssaimniecības attīstī-

bas projekts ticis izstrādāts jau 2004. gadā, 
taču līdz būvdarbu uzsākšanai, ņemot vērā 
vispārējo cenu kritumu, izdevies ievērojami 
ietaupīt projekta izmaksu daļā. Tāpēc ietau-
pītos 3 miljonus latu plānots novirzīt papildus 
kanalizācijas (13 km garumā) un ūdensvada 
(12 km garumā) izbūvei Saulkrastu pilsētas 
teritorijā. „Esam izvirzījuši mērķi, ka visai 
dokumentācijai un priekšlikumiem jābūt sa-
skaņotiem ar Vides ministriju līdz rudenim, 
lai jau nākamajā pavasarī varētu sākt arī šos 
darbus,” uzsver G. Ozoliņš. Projektu pilnībā 
jārealizē līdz 2012. gada beigām.  

SIA “Saulkrastu komunālserviss”
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DOMES ZIŅAS

Izlasot „Saulkrastu Domes ziņu” 2010. gada 
maija numura rakstu „Vai domē atgriežas „sle-
penības” laiks”, kuru sacerējusi pasaules nevai-
nojamākais cilvēks un Latvijā cienītā un mīlētā 
režisore, vēlos dalīties arī ar savām pārdomām.

Kaut gan esmu opozīcijas deputāts un man 
labāk piestāvētu kritizēt pie varas esošos, godīgi 
atzīšu, ka šajā deputātu sasaukumā jūtu ievēro-
jamas izmaiņas-uzlabojumus, kas ir saistīti ar 
informācijas apmaiņu, būtiskākie ir: 1) iedzīvo-
tāji tiek operatīvi un patiesi informēti par domē 
notiekošo, ir iespējams vienkārši noskaidrot par 
domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem un lē-
mumiem (www.saulkrasti.lv), protams, ja ir at-
tiecīga vēlēšanās; 2) jautājumi tiek izskatīti ātrāk 
un, šķiet, uzņēmējiem, kuri vēlas ieguldīt savus 
līdzekļus Saulkrastu uzņēmējdarbībā, nav jādo-
mā par desmito tiesu, par ko neoficiāli tika nepār-
traukti runāts iepriekšējā sasaukuma darbības 
laikā; 3) „Saulkrastu domes ziņas” netiek cenzē-
tas, kā tas notika iepriekšējā sasaukuma laikā. 
Protams, pie varas esošo deputātu sasniegumi 
un fotogrāfijas tiek publicētas komiski bieži, bet, 
tā jau šī pasaule ir iekārtota – „visu nosaka ka-
ralis”. Galvenais, lai kādreiz būtu par ko lepoties. 

Man ļoti žēl, ka dome jau divas reizes no-
raidīja manu un manu kolēģu (PS) priekšlikumu 
domes darbu padarīt vēl caurspīdīgāku: tiešrai-
dē translēt domes sēdes, saulkrasti.lv publicēt 
sēžu dienaskārtību un panākt, ka tiek pārtrauk-
ta iepriekšējā sasaukumā radītā tradīcija veidot 
neoficiālas koalīcijas sēdes mēra kabinetā pirms 
oficiālās domes sēdes domes zālē, proti, padarīt 
caurspīdīgu mēra kabineta stiklu.

Atzīšos, es piekrītu I. Pētersonei, ka uzņē-
mēji nav pietiekoši informēti par iespējām attīs-
tīt uzņēmējdarbību Saulkrastos, proti, vajadzētu 
avīzēs un portālos izsludināt nomas tiesības, 
informēt par uzņēmējdarbības iespējām, radīt 
izdevīgākus nosacījumus uzņēmējiem, utt. No 
šī brīža domes darbības nerodas pārliecība, ka 
uzņēmēji pilsētas attīstībai būtu īpaši vajadzīgi, 
proti, domāju, ka domei vajadzētu viņus speciāli 
aicināt un lūgt investēt tieši Saulkrastos. 

Lasot Pētersones režisoriski iestudēto „dia-
logu ar anonīmo uzņēmēju”, es saskatu trīs bū-
tiskus problēmjautājumus: 1) sistēma, ka izdevīgi 
sadarbības līgumi tiek noslēgti ar „savējiem”, 
vai, ka „savējo” biznesa nepilnības tiek pieseg-
tas, kā lieliski ieeļļots mehānisms strādāja jau 

iepriekšējā sasaukumā (atcerēsimies izdevīgos 
nomas līgumus ar šobrīd jau maksātnespējīgā 
veikala „Ilda” īpašnieci D.Bušu, vai likumpār-
kāpumu neievērošanu tipogrāfijas „Imanta” un 
kluba „Katrīnbāde” darbā). Tātad, lai Saulkrastu 
vai ārSaulkrastu uzņēmēji nedomātu, ka šajā 
sasaukumā pieminētā sistēma turpina darboties, 
Saulkrastu domei jāveido „atvērto durvju” diena, 
vai kas tamlīdzīgs, lai reklamētu domes godīgo 
attieksmi un iespējas ieguldīt līdzekļus mūsu no-
vada attīstībā. 2) ko nozīmē jēdziens „jāatbalsta 
vietējais Saulkrastu uzņēmējs”, kuru ārkārtīgi 
godīgā deputāte sakās aizstāvam? Es novērtēju 
Saulkrastu uzņēmējus par viņu darbu un paveikto 
šeit. Tomēr, lai Saulkrastu pilsēta attīstītos tem-
pā, kāds būtu nepieciešams 21. gs. konkurences 
apstākļos, mūsu pilsētā ir nepieciešama Latvijas, 
vai pat Pasaules biznesa vidē sevi pierādījušu 
uzņēmēju ienākšana pilsētā. Lai Saulkrastos va-
rētu realizēt visskaļākos priekšvēlēšanu saukļus 
(vēl viens bērnudārzs, baseins, jahtu piestātne, 
mola izbūve centra pludmalē, koncertzāle, utt.), 
pilsētai nepieciešami ārkārtīgi lieli finanšu resur-
si. Ja nespēsim (a) tuvākajā laikā piesaistīt tieši 
ārSaulkrastu investoru naudu un (b) piedeklarēt 
Saulkrastos vismaz tos tūkstošus iedzīvotājus, 
kuri visu gadu dzīvo savās par ziemas mājām 
pārveidotajās vasarnīcās, grandiozajām idejām 
paliks tikai priekšvēlēšanu populisma gars un la-
bās idejas netiks realizētas. 3) problēma, par kuru 
runāju nepārtraukti: ir pašiem jāaktivizējas. Kas 
gan tas par uzņēmēju, kurš nespēj aiziet uz domi 
un painteresēties: „vai es, lūdzu, varētu N zemes-
gabalā uzsākt Y uzņēmējdarbību?”

Kā opozīcijas pārstāvis varu apgalvot – šo-
brīd ir fantastiski pateicīgs un pretimnākošs laiks, 
lai Saulkrastos uzsāktu uzņēmējdarbību. Vien-
kārši, jāsāk kustināt savs smagais gals. (galva, 
protams)

Mans ierosinājums šī raksta beigās veltīts 
kundzei, kas ir aizmirsusi, ka arī opozīcijas depu-
tāta mandāts dod ārkārtīgi plašas iespējas strā-
dāt: pārtrauciet apkaunot Saulkrastu vārdu Lat-
vijas medijos!; izdariet kaut ko lietderīgu, sāciet 
ar kaut ko mazu, tā būs vienkāršāk. Piemēram, 
iesniedziet konkrētus priekšlikumus domē, kā 
palielināt domes ienākumus, nesamazinot izde-
vumus.  

Artūrs Ancāns
Saulkrastu novada domes deputāts

Pēdējā mēneša laikā sabiedrībā ir izraisī-
jusies diskusija par kāpu zonas priežu mežu 
apsaimniekošanu pašā Saulkrastu centrā, 
posmā starp Ķīšupi un Raiņa ielu. Novada 
dome pilsētvides teritorijas sakopšanas un 
infrastruktūras attīstības nolūkā šeit ir jau 
veikusi koku ciršanu, bet atsevišķus kokus 
vēl ir iecerēts nozāģēt, jau esošas ēkas vie-
tā plānojot pludmales informācijas centra un 
sabiedriskās tualetes uzcelšanu. Šāda darbī-
ba daļā no Saulkrastu iedzīvotājiem ir izraisī-
jusi neizpratni un šaubas par saimniekošanas 
atbilstību kāpu mežu kā būtiskas Saulkrastu 
ainavas sastāvdaļas saglabāšanas nepiecie-
šamībai. Tā kā šajā viedokļu dažādībā abu 
pušu pārstāvji ir izteikuši vēlēšanos uzklausīt 
vēl citus viedokļus, īsumā izklāstīšu un argu-
mentēšu savas domas par Saulkrastu centrā 
notikušo koku ciršanu – pamatā kā mežu 
bioloģiskās daudzveidības pētnieks, taču tajā 
pašā laikā arī kā vienkāršs Saulkrastu pilsē-
tas viesis. 

Uzreiz jāsaka, ka koku ciršana ir veikta 
vietā, kur saduras ļoti daudz dažādas intere-
ses. No dabas daudzveidības saglabāšanas 
puses savulaik jau LIFE-Nature projekta 
“Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaim-
niekošana Latvijā” ietvaros veiktās biotopu 
kartēšanas rezultātā šeit tika konstatēta Ei-
ropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamā 
biotopa “Mežainas jūrmalas kāpas” klātbūt-
ne. Tajā pašā laikā šis ir Saulkrastu pilsētas 
centrs ar intensīvu cilvēku pieplūdumu, īpaši 
vasaras sezonā, tādēļ nenoliedzami būtiska, 
saprotama un atbalstāma ir pilsētvides uztu-
rēšanas un attīstības jautājumu risināšana. 

No dabas daudzveidības saglabāša-
nas viedokļa, manuprāt, Saulkrastu pilsē-
tas centrā esošajā kāpu zonas priežu mežā 
veiktā koku ciršana nav radījusi kaitējumu. 
Pirmkārt, lielā daļā no konkrētās teritorijas 
aug salīdzinoši jaunas mežaudzes, kur koki 
nav sasnieguši tādas dimensijas, kas būtu 
svarīgas, piemēram, īpaši aizsargājamajām 
sugām. Galvenokārt cirtē ir nozāģēti pamežā 
un paaugā esoši krūmi un jaunie lapukoki, kā 
arī neliela diametra priedes, ja neskaita at-
sevišķus lielākus bērzus vai sausas priedes. 
Atmirušajai koksnei nenoliedzami ir ārkārtīgi 
būtiska loma dabas daudzveidības saglabā-
šanā, jo no tās tieši vai pastarpināti ir atkarī-
ga vismaz trešā daļa no mežā sastopamajām 
sugām.

Tomēr ņemot vērā pilsētas centram bū-
tiskos drošības un pilsētvides ainavas uztu-
rēšanas aspektus, jau nokaltušo koku nocir-
šana šajā teritorijā ir attaisnojama. Otrkārt, 
cirtē ir saglabātas visas ievērojamu vecumu 
sasniegušas un no dabas daudzveidības vie-
dokļa īpaši vērtīgās lielu dimensiju priedes, 
kas var kalpot kā īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvesvieta. Visbeidzot, šajā teritorijā jop-
rojām aug mežs, kas arī turpmāk spēj veikt 
savas funkcijas bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanā, nav radīti erozijas draudi, kas 
varētu apdraudēt meža saglabāšanos šajā 
vietā ilgtermiņā. 

Savdabīgs kāpu priežu mežu daudzveidī-
bas indikators ir neliela, tikai 7-13mm gara 
vabolīte – priežu sveķotājkoksngrauzis. Tā ir 
īpaši aizsargājama suga, kas apdzīvo dzīvas, 
ievērojamu vecumu sasniegušas priedes ar 
izteikti raupju stumbra mizu, kas sava izska-
ta dēļ sarunvalodā ieguvusi “krokodilādas 
mizas” nosaukumu. Priežu sveķotājkoksn-
grauzis ir sastopams arī Saulkrastu centra 

kāpu mežu masīvā. Tas uzturas tikai uz dzī-
vām, augošām priedēm, un gadu desmitiem 
paaudze no paaudzes var apdzīvot vienu un 
to pašu koku, jo dzīvo tikai ārējā mizas kārtā 
un kokam nekaitē. Pašu vabolīti ieraudzīt ir 
ļoti grūti, ja neteiktu – gandrīz neiespējami 
to slēptā dzīvesveida dēļ. Tomēr pavisam 
viegli ir atpazīt kokus, uz kuriem šī suga ir 
sastopama - savas darbības rezultātā priežu 
sveķotājkoksngrauzis uz stumbra rada sav-
dabīgu dzeltenīgas nokrāsas sasveķojumu. 
Priežu sveķotājkoksngrauzis ir tipiska priežu 
mežiem raksturīga suga, kam vajadzīgs liels 
daudzums saules gaismas. Blīva pameža 
attīstība, īpaši Latvijai svešo krūmu sugu, 
tādu kā vārpainās korintes, ieviešanās kāpu 
mežos, var būtiski samazināt mežu vērtību 
dabas daudzveidības jomā. Šajā kontekstā 
Saulkrastu centra kāpu mežā veiktajā cir-
tē pameža krūmu un paaugā esošo jauno 
lapukoku, piemēram, kļavu, nozāģēšana 
ir radījusi atvērtāku telpu ar lielāku saules 
gaismas daudzumu, un tas ir nācis par labu 
dabas daudzveidībai. Šeit jāatzīmē, ka fak-
tiski dabas daudzveidības saglabāšanas un 
pilsētvides uzturēšanas intereses savā star-
pā pārklājas.

Daudziem ir izveidojies priekšstats, ka 
dabas aizsardzība ir krasi pretrunā ar jebkā-
du saimniecisko darbību, tomēr šāds uzskats 
ir aplams. Jāatzīmē, ka pameža un paaugas 
nociršana kā speciāls dabas aizsardzības 
pasākums daudzviet ir nepieciešams un tiek 
plānots arī īpaši aizsargājamās dabas teri-
torijās un īpaši aizsargājamo sugu atradnēs 
ārpus apdzīvotām vietām, tādēļ par to cilvē-
kiem nevajadzētu uztraukties. 

Ja atgriežamies pie mežainajām jūr-
malas kāpām, tad gribētos uzsvērt, ka šī 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa 
saglabāšanas jautājumi būtu jārisina valstis-
kā līmenī, un pirmkārt tas būtu jādara Vides 
ministrijai. Mežainās jūrmalas kāpas ir izpla-
tītas daudzviet gan Vidzemes, gan Kurzemes 
piekrastē, tās atšķiras pēc dažādiem kva-
litātes rādītājiem. Uzskatu, ka, pilsētvides 
apstākļos un īpaši teritorijās ar intensīvu 
cilvēku plūsmu, ir pieļaujama jauno koku 
ciršana īpaši aizsargājamā biotopā “Mežai-
nas jūrmalas kāpas”. Ar nosacījumu, ka tiek 
saglabāti šim biotopam īpaši nozīmīgie ele-
menti – reljefa īpatnības, ievērojumu vecumu 
sasniegušās priedes, kā arī īpaši aizsargāja-
mo sugu dzīvotnes, ja tādas ir sastopamas 
un zināmas. Savukārt par koku ciršanas ne-
pieciešamību un pamatojumu no pilsētvides 
ainavas uzturēšanas vai estētiskā viedokļa 
lēmums ir jāpieņem konkrētajai pašvaldībai, 
kā to šajā gadījumā ir izdarījusi Saulkrastu 
novada dome.

Ļoti būtiski ir ar vislielāko rūpību veikt 
visu nepieciešamo, lai novērstu jebkādus 
koku, augsnes un zemsedzes veģetācijas bo-
jājumus koku ciršanas  laikā. 

Būtu lieliski, ja, plānojot saimniecis-
ko darbību jūras piekrastes kāpu mežos, 
Saulkrastu novada dome savlaicīgi apzinātu 
dažādu ieinteresēto pušu viedokļus, lai dis-
kusijas rezultātā nonāktu pie ilgtspējīga ri-
sinājuma, kas ņemtu vērā tās Saulkrastiem 
raksturīgās vērtības, dēļ kurām Jūsu pilsēta 
ir pazīstama visā Latvijā.  

Kristaps Vilks
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras 
lektors

Izdevīgs laiks, lai 
uzsāktu uzņēmējdarbību

SKATS NO MALAS PAR KOKU 
CIRŠANU SAULKRASTU 
CENTRA KĀPU MEŽĀ

Deputāta vārds, 
uzvārds

Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9:00 – 11:00, Zvejniekciema 
vidusskolā

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12:00 – 14:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Santa Ancāne Pirmdienās no 11:00 – 13:00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34

Ilze Pētersone Pirmdien, 21.jūnijā no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9:00 – 11:00, Raiņa iela 2a

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no8:00 – 17:00, Zvejniekciema vidusskolā

Artūrs Ancāns Mēneša trešās nedēļas trešdienā no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 202.kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 208.kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16:00 – 18:00, CATA telpās, Akācijas ielā 7

Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki
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DOMES ZIŅAS

1.jūnijs pasaulē tiek atzīmēta kā Starptau-
tiskā bērnu aizsardzības diena. Tā paralēli iezī-
mē dienu-skolas beigas un vasaras sākums.   

Saskaņā ar statistikas datiem, tieši vasa-
ras periodā strauji pieaug negadījumu skaits, 
kuros cieš bērni. Lielākajā daļā šie bērni ir biju-
ši atstāti bez pieaugušo uzraudzības.

Aicinu vecākus būt īpaši vērīgiem un atbil-
dīgiem par saviem bērniem un pārrunāt ar bēr-
niem elementārus drošības nosacījumus.

Diemžēl Latvija pērn bija pirmajā vietā 
Eiropā bērnu gūto traumu ziņā. Katru gadu 
dažādu traumu dēļ dzīvību zaudē ap 70 bērnu 
vecumā līdz 14 gadiem, bet katru dienu Bērnu 
klīniskajā slimnīcā ar dažādām traumām nonāk 
ļoti liels bērnu skaits. Nereti nelaime notiek ve-
cāku klātbūtnē, bet arī ļoti bieži mazi bērni tiek 
atstāti mājās vieni un tiek pakļauti visādām 
briesmām.

Bērnu slimnīcas Ķirurģijas klīnikas vadī-
tāja Aigara Pētersona apkopotie dati par 2009. 
gadu liecina, ka traumas bērni gūst- mājās 
apstākļos-54% (85%līdz 5 gadu vecumam), 
brīvā dabā-15%,skolā-8%,transportā vai satik-
smes zonā-7%,citviet-16%.

Pēdējo laikā minētie gadījumi, par ko sa-
biedrību informē masu mēdiji liecina, ka bērna 
dzīvība kļūst arvien nevērtīgāka ,jo jāsaskaras 
gan ar vecāku paviršību un bezatbildību, gan 
sabiedrības vienaldzību.

Tāpēc ikvienu novada iedzīvotāju un viesus 
aicinu atbildīgi izturēties pret saviem bērniem, 
un nebūt vienaldzīgiem pret sveša bērna sāpi 
un nekavējoties steigties palīgā ,kā arī informēt 
pašvaldības policiju, bāriņtiesu, sociālo dienes-
tu par iespējami bīstamām situācijām, kurās 
atrodas nepilngadīgi bērni.

Bāriņtiesa atgādina, ka nekādā gadījumā 
bez vecāku vai citu pieaugušo uzraudzības ne-
drīkst atstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam, kā 
arī to, ka uzraudzību var uzticēt personai, kura 
nav jaunāka par 13 gadiem.

Atcerēsimies- uz pasaules nav tāda jēdzie-
na, kā neinteresanta tēma. Toties ir jēdziens 
„vienaldzīgs cilvēks”. Būsim atbildīgi par pašu 
lielāko dārgumu pasaulē-mūsu bērniem! 

Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja                           
Baiba Meldere

BŪSIM ATBILDĪGI PAR 
SAVIEM BĒRNIEM

Arī 2010./2011.mācību gadā novada maz-
nodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem būs 
iespēja saņemt brīvpusdienas. Saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
Nr.20 punktu 21.3 bērnam, kuram ir 13 gadi va-
saras brīvlaikā jānostrādā 20 stundas pilsētas 
labiekārtošanas darbos, lai varētu mācību gadā 
saņemt brīvpusdienas vispārizglītojošā skolā, 
kura atrodas pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā. 

Ja bērnam nepieciešamas brīvpusdienas 
un ģimene atbilst maznodrošinātas vai trūcīgas 
ģimenes statusam, sākot no 10.augusta (pirm-
dienās vai ceturtdienās) kādam no vecākiem 
Sociālā dienestā jāraksta iesniegums, papildus 
jāuzrāda sekojoši dokumenti: pase; ja vecāki 
strādā algotu darbu – izziņa par pēdējo 3 mē-

nešu vidējo izpeļņu; ja kāds no vecākiem bez-
darbnieks – lēmums par bezdarbnieka statusu. 

Saulkrastu vidusskolas skolēniem iepēja 
nostrādāt: 07.06.2010. – 11.06.2010., 14.06.2010. 
– 18.06.2010., 12.07.2010. – 16.07.2010. plkst. 
9.00 jābūt pie Saulkrastu novada domes auto-
stāvlaukuma.

Zvejniekciema vidusskolas skolēniem 
iepēja nostrādāt: 28.06.2010. – 02.07.2010., 
10.07.2010. – 23.07.2010., 09.08.2010. – 
13.08.2010. plkst.9.00 jābūt pie Zvejniekciema 
skolas. 

Informācija: Sigita Kliedere,tālr.67142511, 
Iveta Jurkevica, tālr.67142513. 

Sigita Kliedere
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem

BRĪVPUSDIENAS 
MAZNODROŠINĀTO UN 
TRŪCĪGO ĢIMEŅU BĒRNIEM

Lai uzturētu kārtībā ietves, tām piegulošo zā-
lienu, nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvietoša-
nos un radīt estētisku vizuālo izskatu, Saulkrastu 
novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Būv-
projektu Vadības Birojs” par Saulkrastu novada 
teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbiem, kas 
paredz ietvju, piegulošo zālienu un skvēru ikdie-
nas uzturēšanu un kopšanu, zālienu pļaušanu, 
kā arī pludmales un kāpu teritorijas kopšanu Pēc 
līgumā noteiktā, darbi tiks veikti no 2010. gada 1. 
jūnija līdz 2013.gada 31. maijam.

Paredzēts, ka SIA „Būvprojektu Vadības 
Birojs” uzkops Saulkrastu pludmali 28.8 ha un 
kāpas 72.4 ha platībā no Inčupes līdz Skultes 
ostai, tajā skaitā kāpu zonu līdz Rīgas, Ainažu, 
Tallinas ielām, kā arī intensīvās atpūtas zonu, 
peldvietu „Centrs” (700 m) no Raiņa ielas gala 
līdz Ķīšupes ietekai jūrā un peldvietu „Rūķīši” – 
(350 metri) – Akācijas ielas galā.

Tāpat tiks koptas zaļumu joslas 45300 m2 , 
ielas braucamā daļa 4500m2 un ietves 33080m2 
platībā. 

Noslēgts līgums par Saulkrastu novada 
teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbiem

Šī ziema bija neierasti ilga - bagāta ar snie-
gu un ilglaicīgi noturīgu zemo gaisa tempera-
tūru, kas gandrīz ikvienam sagādāja papildus 
rūpes un grūtības. Gaisa temperatūrai pazemi-
noties, iedzīvotājiem nācās patērēt lielu siltuma 
daudzumu, lai apsildītu apdzīvojamo platību, 
un līdz ar to, nepieciešamie maksājumi par dzī-
vokļu apkuri pieauga, kas pamatīgi samazināja 
iedzīvotāju jau tā sarukušos ienākumus.

Diemžēl, ne visi iedzīvotāji, kuriem SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” sniedz pakalpo-
jumus par tiem ir norēķinājušies, tāpēc Komu-
nālserviss aicina apmaksāt iekrājušos parādus, 
kā arī piedāvā noslēgt vienošanos par parādu 
apmaksu. 

Šī vienošanās paredz parāda maksājumu 
termiņa pagarinājumu, maksājumu grafiku sa-
stādot atbilstoši klienta iespējām. Tomēr, jāuz-
sver, ka vienošanās noslēgšana neatbrīvo klientu 

no ikmēneša rēķinu savlaicīgas apmaksas.
Jāatzīmē, ka daudzi dzīvokļi īpašnieki iz-

manto iespēju un slēdz līgumu par parādu ap-
maksu, kā arī vairāki īrnieki sākuši apmaksāt 
iekrājušos parādus par apkuri vai pilnībā veiku-
ši parādu apmaksu.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” vēršas ar 
aicinājumu pie iedzīvotājiem, kuri nav veikuši 
maksājumus par piegādātajiem pakalpoju-
miem, sazināties ar Komunālservisa darbinie-
kiem un risināt apmaksas jautājumus. 

Gribam pateikt paldies iedzīvotājiem, kuri 
arī šajos grūtajos laikos, laicīgi izpilda līgum-
saistības, un aicinām ikvienu, kam ir radušās 
grūtības ar „Saulkrastu komunālserviss” rēķi-
nu apmaksu vai ir kādi citi neskaidri jautājumi, 
negaidīt, līdz problēma samilzt, bet sazināties 
ar mums un kopīgi rast risinājumu. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Aicinām savlaicīgi veikt maksājumus

Beidzot ir iestājies pavasaris, gaidāma silta 
vasara un par ziemas aukstumu domāt negribas. 
Tomēr, lai iedzīvotājiem ziemas sezonā būtu vieg-
lāk norēķināties par komunālajiem pakalpoju-
miem, SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē 
un atgādina, ka ir iespējams veikt avansa maksā-
jumus par nākošo apkures sezonu. 

Veicot avansa maksājumu, iedzīvotāji sev 

nodrošina iespēju jau savlaicīgi parūpēties par 
siltumu savos dzīvokļos. Komunālserviss atgā-
dina par nepieciešamību veikt maksājumus par 
piegādātajiem pakalpojumiem, kā arī , ja radu-
šās grūtības ar pakalpojumu apmaksu, sazinā-
ties ar komunālservisa darbiniekiem. Tuvāka 
informācija pa tālr. 67951361. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

No 1. – 30. jūnijam SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” (SKS) rīko akciju, kuras laikā, 
apmaksājot visu nenomaksāto rēķinu pamat-
summu, kas sakrājusies par sniegtajiem pakal-
pojumiem, iedzīvotājiem tiks anulēta aprēķinātā 
kavējuma nauda (līguma sods). „Mēs saprotam, 
ka šī ziema bija auksta un rēķini katru mēnesi 
bija lieli, tāpēc tagad, vasaras periodā, iedzīvo-
tājiem varētu būt vieglāk tos apmaksāt,” skaidro 
SKS direktors Guntars Ozoliņš, „īpaši izdevīgi 
tas būs cilvēkiem, kuriem parāds jau ir iekrājies 
ilgākā laika posmā un tagad līgumsods jau ir tik-

pat liels, cik pati pamatsumma. Šīs akcijas laikā 
viņiem tātad sanāks maksāt tikai pusi.” 

SKS aicina iedzīvotājus izmantot šīs ak-
cijas piedāvājumu. Tuvāka informācija pa tālr. 
67951361. Šobrīd parādnieku kopējā samērā 
liela, tomēr, kā uzsver SKS direktors, ”arī ār-
pus šīs akcijas noteiktā laika ikvienam, kam 
radušās finansiālas grūtības, ir iespēja vērsties 
uzņēmumā, lai noslēgtu vienošanos par parādu 
apmaksu, kas paredz maksājumu grafika sa-
stādīšanu atbilstoši katra klienta iespējām.”  

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

2009. gadā tika veikta aptauja par soci-
āliem pakalpojumiem Rīgas reģionā, kas ļāva 
identificēt pakalpojumu saņēmēju aktuālās 
problēmas un vajadzības.

Pagājušajā gadā tika arī sagatavots sociālo 
pakalpojumu attīstības programmas projekts, 
kura sastādīšanā piedalījās sociālo paklapoju-
mu saņēmēji un sociālo pakalpojumu sniedzēji 
no Rīgas reģiona visām pašvaldībām.

Darba rezultātā tika izveidots jauktais al-
ternatīvais sociālo pakalpojumu modelis, kas 
ietver gan centralizētus, gan decentralizētus 
pakalpojumu attīstības modeļu elementus – 
tas nozīmē, ka sociālie pakalpojumi plānoti gan 
visa reģiona līmenī, gan kooperējoties atseviš-
ķām pašvaldībām, gan pašvaldības līmenī.

Saulkrastu novadam par optimālu variantu 
tika izvēlēts modelis, kas paredz attīstīt kopie-
nas centru, aprūpi mājās , dienas nodarbinātī-

bas centru, higiēnas centru, nometnes, paplaši-
nāt dienas centra funkcijas.

Izveidotais modelis aptver visas klientu 
grupas un sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, 
ģimenēm ar bērniem invalīdiem, ģimenēm, kas 
pakļautas sociālās atstumtības riskam, per-
sonām ar funkcionāliem traucējumiem, pen-
sionāriem, bezdarbniekiem, jauniešiem pēc 
ārpusģimenes aprūpes, pirmspensijas vecuma 
personām, bezpajumtniekiem.

Šis modelis atbilst pašvaldības lielumam, 
iedzīvotāju daudzumam, viņu sociālajam rak-
sturojumam un Saulkrastu novada ģeogrāfis-
kajam izvietojumam.

Sociālo pakalpojumu attīstību nodrošinās 
dalība projektos, izmantojot starptautisko fi-
nansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.  

Saulkrastu sociālais dienests

APSTIPRINĀTS SAULKRASTU NOVADA 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS 
MODELIS 2010.–2016. GADAM

Uzmanību — Līgo akcija!

Iespēja veikt avansa maksājumu
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DOMES ZIŅAS

Maijā pēdējā dienā Saulkrastu novada dome 
sveica Zvejniekciema vidusskolas, Saulkrastu 
vidusskolas un Vidzemes jūrmalas Mākslas un 
mūzikas skolas (VJMMS) izcilākos skolēnus, kuri, 
šajā 2009./2010. mācību gadā, sevi pierādījuši ar 
teicamiem sasniegumiem mācībās, aktīvu sa-
biedrisko darbu, panākumiem mākslas un mū-
zikas konkursos, kā arī ar augstiem rezultātiem 
sporta sacensībās. Skolēniem tika pasniegti Atzi-
nības raksti un naudas balvas. Uz svētku sarīkoju-
mu tika aicināti ne vien skolēni, bet arī viņu vecāki 
un pedagogi, kuru zināšanas un atbalsts ir neno-
vērtējams ieguldījums, katra apbalvotā skolēna 
iegūtajos sasniegumos.

Apbalvojumus saņēma Zvejniekciema vidus-
skolas volejbola komandas dalībnieces Madara 
Urdziņa, Anete Eglīte, Monta Martinsone, Beate 
Barkāne, Evita Ūdre, Alise Pētersone, Alise Lece, 
Daina Kosīte, Ieva Ekmane, Anete Kalniņa, Krista 
Brigita Čerpakovska par iegūtajiem augstajiem 
rezultātiem Latvijas Jaunatnes volejbola čempio-
nātā, sporta sacensībās „Lāse -2010”un III Baltijas 
Volejbola čempionātā. Vidzemes jūrmalas Māks-
las un mūzikas skolas audzēkne Justīne Plankāja 
saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegu-
miem starptautiskos mākslas konkursos un tei-
camām sekmēm, un šīs pašas skolas audzēkne 
Krista Līmane tika apbalvota par aktīvu darbību 
skolas sabiedriskajā dzīvē, uzstājoties skolas 
koncertos un piedaloties izstādēs un vizuālās 
mākslas konkursos, kā arī par labām un teica-
mām sekmēm, vienlaicīgi apgūstot divas izglītības 
programmas - mākslu un mūziku.Tāpat Atzinības 

raksti tika pasniegti VJMMS skolas audzēkņiem, 
kameransambļa „Sforzando” dalībniekiem Paulai 
Birzniecei, Signei Bērziņai un Ārim Klešam par ie-
gūtajiem panākumiem starptautiskā konkursā un 
aktīvu darbību skolas sabiedriskajā dzīvē.

Savukārt Saulkrastu vidusskolas skolēns 
Artūrs Augstmanis saņēma Atzinības rakstu kā 
par teicamiem mācību sasniegumiem, iegūtajām 
godalgām olimpiādēs, tā arī par izciliem sasniegu-
miem mūzikā, piedaloties starptautiska mēroga 
akardeonistu konkursā, aktīvu sabiedrisko darbu 
un teicamām sekmēm Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolā. 

Apbalvojumu saņēma arī Saulkrastu vidus-
skolas skolēns Mārcis Puriņš par teicamiem mā-
cību sasniegumiem un iegūtiem augstiem novēr-
tējumiem angļu valodas olimpiādēs un Saulkrastu 
vidusskolas skolniece Māra Peilāne par izciliem 
rezultātiem Latvijas un Baltijas orientēšanās čem-
pionātos, kā arī Eiropas jauniešu un pasaules sko-

lēnu orientēšanās čempionātos. 
Pasākumā Saulkrastu novada domes priekš-

sēdētājs Ervīns Grāvītis uzsvēra, ka ir liels ganda-
rījums par novada skolēnu augstajiem sasniegu-
miem. Tāpat atzinība pienākas ne tikai skolēniem, 
bet arī skolēnu vecākiem un pedagogiem par ie-
guldīto darbu, audzinot un izglītojot skolēnus, kuri 
sasnieguši augstus rezultātus Latvijā un ārpus 
tās, tādejādi popularizējot Saulkrastu vārdu ārpus 
novada robežām.

Kopumā tika apsveikti 19 skolēni, godināti 
viņu vecāki un pedagogi – Dzidra Dulpiņa no Zvej-
niekciema vidusskolas, Tamāra Āriņa, Solveiga 
Alaine, Jeļena Ancāne, Danuta Ločmele, Rasa 
Grāmatiņa un Daina Pērkone no VJMMS, kā arī 
Saulkrastu vidusskolas pedagoģes - Inese Bajore, 
Ruta Grabčika un Rita Gulbe.

Pasākumu pulcināja un viesus ar muzikāliem 
priekšnesumiem priecēja dziedātāja Ginta Ēķe un 
mūziķis Kristaps Krievkalns. 

Ar prieku gribam paziņot, ka arī šogad 
Bērnu Žūrija darbosies Saulkrastu bibliotēkā! 
Iesaisties BĒRNU ŽŪRIJAS kustībā un kļūsti 
par literatūras EKSPERTU! Tu iepazīsi intere-
santāko mūsdienu latviešu un populārāko ār-
zemju autoru darbus. NĀC uz Saulkrastu  bib-
liotēku un SĀC lasīt jau vasarā! GAIDĪSIM Tevi 
no pirmdienas līdz piektdienai  no 10 – 18! 

LASĪTPRIEKS NEPAZĪST ROBEŽAS! 
Saulkrastu bibliotēkas Bērnu nodaļa

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas 
sistēmas” un publisko bibliotēku attīstības pro-
jekta „Trešais tēva dēls” (3td) rīkotajā konferen-
cē „Publiskās bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas 
un iespējas”, kas notika 26.maijā Latvijas Uni-
versitātes telpās, piedalījās 150 dalībnieku: 93 
bibliotēku vadītāji un darbinieki, 19 pašvaldību 
un 28 nozares pārstāvji, kā arī 9 viesi no Lietu-
vas un Bulgārijas.

77% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka bibliotē-
ka ir ļoti laba vieta, kur pavadīt brīvo laiku. 

Кatrs trešais bērns pirmsskolas vecumā 
jau ir bijis bibliotēkā. Pamatskolas vecumā bib-
liotēkas apmeklē 85% bērnu, bet vecuma pos-
mā no 5. – 9.klasei – 88% jauniešu. 

Internets aizstāj pasta un banku klātbūtni: 
65% iedzīvotāju veic norēķinus interneta portālos 
vai interneta bankās (pirms 2 gadiem tikai 46%). 

Domājot par publisko bibliotēku attīstības 
iespējām, nozīmīga konferences daļa tika veltī-
ta bibliotēku un pašvaldību veiksmīgas sadar-
bības analīzei. Pieredzē dalījās Valmieras pilsē-
tas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aigars 
Vītols un Valmieras bibliotēkas direktore Daiga 
Rokpelne, Saulkrastu Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis, kā arī Anita Strokša, 
Staiceles bibliotēkas direktore un Alojas paš-
valdības deputāte. Savukārt no lietotāju vie-
dokļa par bibliotēku lomu vietējās sabiedrības 
dzīvē runāja Inese Šuksta, jauniešu biedrības 
„Jaunie spārni” līdere no Riebiņu novada Rušo-
nas pagasta Kastīres bibliotēkas.

Ar konferences videomateriāliem var ie-
pazīties mājas lapā www.kis.gov.lv – video ar-
hīvs – 26.maija konference ,,Publiskās bibliotē-
kas attīstībai: pārmaiņas un iespējas”’, kur var 
iepazīties ar Saulkrastos filmēto materiālu par 
sadarbību – pašvaldība, uzņēmējs, bibliotēka. 

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja 
Vizma Stūrmane

Jau šomēnes tiks pabeigti Saulkrastu bēr-
nudārza „Rūķītis” siltināšanas darbi, kura ie-
tvaros tika siltināta fasāde, pagraba pārsegumi, 
nomainīti logi, ārdurvis un arī siltummezgls. 
Šos darbus pašvaldība veica ar Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta atbalstu LR Vides 
ministrijas apstiprinātajam Saulkrastu novada 
domes iesniegtajam projektam „Energoefekti-

vitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” Saulkrastos”. 

Paralēli šiem darbiem tika ierīkots arī ēkas 
fasādes apgaismojums, tāpēc tumšajos rudens 
un ziemas mēnešos pārvietošanās ap PII „Rūķī-
tis” ēku būs gaišāka un drošāka. Lai veiktu būv-
darbus, tika izsludināts „Zaļais iepirkums”, kas 
norāda, ka siltināšanā izmantojami dabīgi mate-

riāli un tie nerada nekādus veselībai kaitīgus izga-
rojumus. Būvniecības darbus veic SIA „Portāls”. 

Liels paldies Ievai Lazdauskai par ēkas 
iekšējās fasādes krāsu izvēli un bērnudārza 
personālam, bērniem un viņu vecākiem par sa-
pratni būvdarbu laikā!  

Saulkrastu novada domes projektu vadītāja
Anita Līce

Laikam kļūstot siltākam un saulainākam, ar-
vien vairāk cilvēku steidz ārā no pilsētas drūzmas, 
lai nokļūtu pie dabas svaigā gaisā, tāpēc maijs ir 
uzskatāms par mēnesi, kad sākas ceļošanas 
un tūrisma sezona. Labos laika apstākļos arī 
Saulkrastos par viesu trūkumu grēks sūdzēties. 
Par to paldies varam teikt jūrai, kāpām un salīdzi-
noši mierīgajai atmosfērai.

Arī Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs 
(TIC) ir gatavs ceļotāju saņemšanai, jo, kā senā 
latviešu parunā teikts: „ratus gatavo ziemā”. 
Prieks par to, ka paplašinās pakalpojumu klāsts, 
notiek attīstība, pilsēta top sakoptāka un atpūtas 
vietas pārdomātākas. Ja kādreiz pietika ar to, ka 
kāds uzņēmums ir jūras krastā, tad šis laiks liek 
pārdomāt saimniekošanas principus un domāt 
par novitātēm un sadarbību.

 Jaunas iespējas un jau pārbaudītas 
vērtības

Šī sezona jau tagad sola sagādāt vairākus 
patīkamus pārsteigumus. Viens no sportiskāka-
jiem ieguvumiem ir pludmales atpūtas un sporta 
centra „Koklītes” atklāšana. Pludmales atpūtas 
centrs šovasar organizē frīsbija festivālu, vēja 
dēļu un pludmales volejbola sacīkstes, piedāvā 
kaitošanas apmācību un inventāra nomu, kā arī 
atpūtu pludmales kafejnīcā. Pludmales pasāku-
mu kalendārs apskatāms www.koklites.lv.

 Par jaunumiem parūpējies arī Saulkrastu 
velosipēdu muzejs, kas uzsācis velosuvenīru 
(plakātu, zvaniņu, pastkaršu u.c.) tirdzniecību. Šī 
sezona muzejam sākusies ar dalību Muzeju nakts 
pasākumā, sagaidot 350 apmeklētājus, turpretim 
21. augustā sadarbībā ar „Latvijas veclaiku divri-
teņu klubu” muzeja telpās tiks rīkota lekcija „Lat-
vijas velosipēdu rūpniecība 100 gados”.

 Ceptuves/kafejnīcas „Bemberu” šī gada 
pārsteigums ir bibliotēkas kafejnīcas atvēršana 
Raiņa ielā 7. Saulkrastiešiem un pilsētas viesiem 
tiks piedāvātas gan svaigi ceptas maizītes, gan 
iespēja bez uztraukuma atvaļinājuma laikā pa-
raudzīt darba lietas izmantojot bezvada internetu 
mājīgi iekārtotajās kafejnīcas telpās. „Bemberu” 
kafejnīcā Vidrižu ielā 21d īpašais piedāvājums būs 
itāļu gaumē malkas krāsnī ceptās picas.

 Tāpat šovasar saulkrastiešus un pilsētas 
viesus iepriecinās jaunatklātā ceptuve „Kolibri” 
Leona Paegles ielā 8, gan kafejnīca „Neibāde” Rī-
gas ielā 45, kā arī vairākas vasaras kafejnīcas un 
vasaras terases – kokteiļbārs „Sunshine” Raiņa 
ielas galā noejā pie jūras, ātro uzkodu resotrāna 
„Zebra Coffee” vasaras terase Bīriņu ielā 13b. Ai-
nažu ielā 8 varēs nobaudītu kraukšķīgu tikko pa-
gatavotu beļģu gofre, atspirdzinošus dzērienus un 
citas gardas uzkodas. Tāpat šeit būs iespēja izno-
māt velosipēdus ar bērnu krēsliņiem, saliekamos 
ratiņus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, retro 
auto. Jūnija vidū darbību uzsāks stāvvieta Rīgas 
ielā 77, kur varēs ne vien novietot auto, bet arī ie-
dzert kafiju un nobaudīt kādu našķi.

 Atpūtas komplekss "Baltic Inn" sadarbībā ar 
Saulkrastu sporta halli Latvijas un ārvalstu jau-
niešu sporta komandām piedāvā organizēt sporta 
nometnes nodrošinot ar visu nepieciešamo.

 Šogad norisināsies par tradīciju kļuvušie 
Saulkrastu pilsētas svētki (2. - 4.jūlijs) un Starp-
tautiskais džeza festivāls „Saulkrasti Jazz 2010” 
(19. - 25.jūlijs). Džeza cienītāji festivāla jaunu-
miem var sekot līdzi jaunizveidotajā Saulkrasti 
Jazz mājas lapā www.saulkrastijazz.lv. 

10.jūlijā Saulkrastu brīvdabas estrādē radošā 
apvienība „Meistaru Teātris“ piedāvā Latvijas skatī-
tājiem jaunu oriģinālu humora šovu “100g Latvijas”. 

23.jūlijā Saulkrastos viesosies „Muzikālais 
teātris 7” ar muzikālo komēdiju „Tas trakais 
Bellaccord šovs”.

14.augustā par labvēlīgu atmosfēru un 
kopā dziedāšanas prieku parūpēsies Muzikāli 
izklaidējošu komēdiju „ Optimisti nāk!!!

Muzikālo izrāžu biļetes iespējams iegādā-
ties „Biļešu Paradīze” - www.bilesuparadize.lv 

Ceļotājiem pieejama plašāka 
informācija

Par gaidāmo pašmāju un ārvalstu ceļotāju 
labsajūtu un informācijas pieejamību TIC rūpēsies 
septiņas dienas nedēļā: darbadienās 9.00 – 18.00 un 
brīvdienās 10.00 – 15.00. Šosezon Saulkrastu novada 
viesiem tiek piedāvāts Latvijas – Igaunijas pārrobežu 
sadarbības programmas „Beach Hopping” ietvaros 
izdots tūrisma ceļvedis „Atpūta Rīgas jūras līča 
piekrastē”. Tūrisma ceļvedis izdots, sadarbojoties 
Saulkrastu, Jūrmalas, Carnikavas, Liepupes un Sa-
lacgrīvas, Hēdemēstes un Audru pašvaldībām, ar 
mērķi popularizēt drošu atpūtu piekrastē un ir pie-
ejams 4 valodās – angļu, krievu, igauņu un latviešu. 

Saulkratsu Tūrisma informācijas centrs 
izdevis informatīvo materiālu „Vasaras piedā-
vājums Saulkrastu novadā” un sadarbībā ar 
Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu tūrisma 
informācijas centriem informatīvo materiālu 
„Šaviļņojošā Vidzeme”. Drīzumā tiks uzstādīti 
informatīvie stendi un plakāti.

 Turpmākajiem šīs sezonas tūrisma jaunu-
miem un aktuālākajiem notikumiem varēsiet 
sekot līdzi www.saulkrasti.lv un citos plašsazi-
ņas līdzekļos. 

 Lai Jums izdevusies un krāšņa šī vasara!
Saulkrastu tūrisma centra vadītāja

Gita Memmēna

TŪRISMA SEZONA IR KLĀT!

PAŠVALDĪBA, 
UZŅĒMĒJS, 
BIBLIOTĒKA.

LASI UN 
PIEDALIES 
BĒRNU 
ŽŪRIJĀ 2010!

 ■ 2009. gada Saulkrastu novada labākie skolēni.

Saulkrastu novada dome apbalvo labākos skolēnus

Saulkrastu PII „Rūķītis” siltināšanas darbi tuvojas noslēgumam
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DOMES ZIŅAS

SAULKRASTU RAJONS 1955. UN 1956. GADĀ

1955.gads
Arī 1955.gadā par vienu no veiksmīgākiem 

kolhoziem Saulkrastu rajonā tiek izcelts zvejnieku 
artelis „Zvejnieks”. Plāni tiek izpildīti un pārpildīti. 
Iepriekšējo gadu materiālais nodrošinājums tiek 
papildināts ar diviem jauniem „MB” tipa zvejas ku-
ģiem. Saņemti 6 jauni stāvvadi. Veco stāvvadu un 
pārējā zvejas inventāra remonts veikts nopietns. 
Izejot pavasara vasaras zvejā, zvejnieki jūrā var iz-
likt ap 53 stāvvadus. Pilnīgi pabeigta zvejas brigāžu 
nokomplektēšana. To priekšgalā atrodas pieredzes 
bagāti zvejnieki.

Skultes zivju fabrika, kas ir galvenā apkārtē-
jo kolhozu nozvejas noņēmēja, rūpējas par to, lai 
saīsinātu dīkstāvi produkcijas pieņemšanas laikā 
ostā, lai zivis labi saglabātu un ātri apstrādātu. Šo-
gad zivju pieņemšana no zvejniekiem galvenokārt 
tiek veikta mehanizēti ar spēcīgiem zivju sūkņiem. 
Arī zivju sālīšanu veic mehanizēti, kas sālīšanas 
ceha darba ražīgumu kāpina vairākkārtīgi. Maijā 
nodod ekspluatācijā moderni iekārtotu saldētavu, 
kurā var novietot līdz 400 tonnām zivju. Šis gads 
visas pasaules vēsturē ienāk trauksmains par 
iespējamo atomkaru. 6.aprīlī plaši notiek mītiņi, 
kuri ir veltīti parakstu vākšanai Vispasaules miera 
padomes aicinājumam pret atomkara draudiem, 
uz kuru pulcējas arī zvejnieku arteļa „Zvejnieks” 
ļaudis. Šajā mītiņā vārdu ņem pirmrindas zvejas 
brigādes brigadieris Jānis Laudurgs. Pēc tam dziļi 
izjustiem vārdiem runā daudzbērnu māte Helēna 
Tauriņa. Arteļa jaunatnes vārdā runā komjaunat-
nes pirmorganizācijas sekretārs Artūrs Kūns. Pēc 
tam zvejnieki pieņem sociālistiskās sacensības 
saistības, kurās apņemas arteļa nozvejas piecga-
des plānu izpildīt līdz Padomju Latvijas 15.gadadie-
nai, bet 1955.gada uzdevumu – līdz Konstitūcijas 
dienai – 5.decembrim. Virs gada plāna viņi apņe-
mas nozvejot vismaz 1000 cnt zivju.

Šajā mītiņā ir ieradies arī rajona darbaļaužu 
Deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs 
biedrs Ivanovs. Viņš pēc īsas uzrunas labākajiem 
zvejniekiem par izciliem panākumiem 1954.gadā 
pasniedz Latvijas PSR Augstākās Padomes Pre-
zidija Goda rakstus. Goda rakstus saņem arteļa 
„Zvejnieks” priekšsēdētājs biedrs Biezais, briga-
dieri biedri Kosītis un Putniņš, un zvejas kuģa kap-
teinis biedrs Zālītis.

3.jūlijā notiek Saulkrastu rajona Dziesmu 
svētki, kas pulcina tuvu pie 600 pašdarbnieku un 
pāri par 7000 skatītāju. No Krimuldas, Bīriņiem, 
Skultes un Carnikavas, no visiem rajona ciemiem 
un kolhoziem šeit Dziesmu svētkos pulcējas tau-
tas daiļrades paudēji – dziedātāji un dejotāji, tūk-
stošiem mākslas cienītāju.

Par to, ka rajona pašdarbības kolektīvi rūpīgi 
gatavojušies Dziesmu svētkiem, liecina dziesmu 
un deju kari. Labākie tiek izvirzīti uz republikas 

Dziesmu svētkiem, kas notiek 21.jūlijā Rīgā, par 
godu Padomju Latvijas 15.gadadienai. Tie ir: Zināt-
ņu Akadēmijas Eksperimentālās bāzes „Krimul-
da”, kolhoza „Pamats” un rajona kultūras nama 
jauktie kori, zvejnieku arteļa „Zvejnieks” sieviešu 
koris, Kultūras nama un zvejnieku arteļa „Zvej-
nieks” deju pulciņi.

Saulkrastu patērētāju kooperācijas arodbied-
rības klubā jūlijā uzstāda televīzijas aparātu. Tele-
vīzijas pārraides kuplā skaitā apmeklē rajona pa-
tērētāju biedrību savienības un patērētāju biedrību 
darbinieki, viņu ģimenes locekļi, kā arī Saulkrastu 
iestāžu darbinieki. Vairākas televīzijas pārraides 
noskatās arī pionieri no Patērētāju kooperācijas 
pionieru nometnes. 

Saulkrastu rajona teritorijā ilgi nebija vi-
dusskolas. Strādnieku un mazturīgo zemnieku 
bērniem vidusskolu apmeklēt gandrīz nebija 
iespējams ne tikai lielās skolas naudas dēļ, bet 
arī tādēļ, ka tuvākās vidusskolas atradās Rīgā 
un citās pilsētās. Padomju valdība, rūpēdamās 
par tautas izglītības līmeņa celšanu jau 1950.
gadā Saulkrastos atvēra vidusskolu. To iekārtoja 
bijušās 7-gadīgās skolas telpās, kas vidusskolas 
prasībām ir šauras un nepiemērotas. Ar katru 
gadu palielinājās skolēnu skaits visās vidusskolas 
klasēs, tādēļ arvien aktuālāks izvirzījās jautājums 
par jaunas vidusskolas celšanu.

1953.gadā izstrādā un apstiprina jaunās vidus-
skolas projektu, un 1954.gada rudenī uzsāk pirmos 
celtniecības priekšdarbus: būvlaukuma sagatavo-
šanu, meliorācijas darbus u.c. Šajā gadā (1955.) ir 
nolemts paveikt lielākos darbus pie skolas būves, 
lai jau 1956.gada 1.septembrī tajā varētu mācīties 
no 400-500 skolēni. 

Šajā gadā aizsākas savstarpējās draudzības 
sacensības šahā un galda tenisā starp Saulkrastu 
vidusskolu un Skultes I septiņgadīgo skolu. Sacen-
sības notiek Saulkrastos un tajās šahā uzvarēja 
Skulte, bet galda tenisā Saulkrastu vidusskola.

1956.gads. Saulkrastu rajona 
pēdējais gads.

Kopš rudens Saulkrastu vidusskolā darbojas 
jauno zvejnieku pulciņš, ko vada skolotāja biedre 
Lāce. Pulciņš ieguvis lielu popularitāti skolēnos, 
sevišķi zēnos, kas dzīvi interesējas par zvejnieku 
darbu. Pieredzējušo kapteiņu biedru. Kuntsberga 
un Kļaviņa vadībā viņi mācās siet dažādus jūrnieku 
mezglus, pazīt kompasu, iepazīstas ar zvejas ierī-
cēm, laivas motoru, daudz un dažādi apgūst zvej-
nieku amata prasmi.

Bet kas gan tas par zvejnieku, kurš ne reizi nav 
bijis jūrā! Janvāra mēnesī tika noorganizēts ilgi gai-
dītais brauciens ar zvejas kuģi, ko vada kapteinis 
biedrs Akerbergs. Jūra todien likās pavisam rāma, 
bet kādas pusstundas braucienā no krasta tā kļuva 
tik nemierīga, ka dažs labs jaunais jūras braucējs 
dabūja pirmās „jūras kristības”. Bet tas nekas! To-
ties bērni guva daudz jaunu iespaidu. Kuģa koman-
da viņiem izrādīja kuģi un zvejošanas ierīces, bet 
vislielāko prieku zēniem sagādāja tas, ka kapteinis 
biedrs Akerbergs viņiem atļāva pielikt rokas stūres 
ratam un kādu gabalu pašiem vadīt kuģi. Pulciņa 
dalībnieki praktiski iepazinās ar kuģa vadīšanu pēc 
noteikta kursa un zvejošanu ar trali.

Jau otro gadu notiek savstarpējās draudzības 
sacensības šahā un galda tenisā starp Saulkrastu 
vidusskolu un Skultes I septiņgadīgo skolu. Šogad 

saulkrastieši viesojas Skultē. Galda tenisā uzvar 
Saulkrastu pamatskolas zēnu un meiteņu koman-
das, šahā Saulkrastu vidusskolnieki ir pārāki par 
skultiešiem, bet meitenes cīnās neizšķirti.

Par spēcīgiem galda tenisistiem sacensībās 
sevi parāda Skultes I septiņgadīgās skolas au-
dzēkņi.

Jaunās vidusskolas būvē celtnieki šajā gadā 
veica darbus jumta telpās un otrajā stāvā gatavoja 
zemgrīdas segumu. Pabeidza durvju ievietošana 
un grīdu likšanu. Mobilizējot visus spēkus celtnieki 
jauno skolu nodeva 1.septembrī. 

Bez klasēm, kas aizņem vairāk nekā 500m² 
lielu platību, skolā ir arī plaša sarīkojumu zāle, 
ērti mācību kabineti, laboratorijas, ārsta kabinets, 
vingrošanas un sporta zāles. Telpu kopējā platība 
jaunajā vidusskolā pārsniedz 1500m², bet kopējais 
tilpums ir 8966m³. Ir arī centrālā apkure, ūdens-
vads, kanalizācija u.c.

Pie skolas iekārto plašu sporta laukumu. 
Jauno mičuriniešu nodarbībām iekārtots dārzs un 
siltumnīca.

Vidusskolas būve valstij izmaksā 2 miljonus 
rubļu, un tā ir viena no lielākajām jaunceltnēm 
Saulkrastu rajonā.

Saulkrastu stacijā katru mēnesi ierodas va-
gons – klubs ar kinoizrādēm un koncertiem, vai 
arī propagandas vagons. Tā martā te bija ieradies 
dzelzceļa tehniskās propagandas vagons, kurā 
strādājošie iepazinās ar jaunākajām darba meto-
dēm un transporta tehnikas attīstību mūsu zemē, 
bet aprīlī atbrauca ar kinofilmu „Salna pavasarī”. 
Šādi vagoni bija domāti dzelzceļnieku atpūtai un zi-
nāšanu papildināšanai, un tie brauca uz vietām, kur 
koncentrējās dzelzceļnieki. Šos pasākumus varēja 
apmeklēt arī vietējie iedzīvotāji.

Saulkrastos Pēterupes līcī jūlija pēdējās die-
nās notiek Latvijas PSR 1.jauno tūristu salidojums. 
Ieradušies ir gan mūsu republikas jaunie tūristi, 
gan viesi no Lietuvas un Igaunijas PSR, gan Kije-
vas, Ļeņingradas un Kaļiņingradas jaunieši, gan 
Aizkaukāza jaunie kalnieši. 

Salidojuma darba kārtība ir ļoti piesātināta, 
pienākums seko pienākumam, darbs darbam. 
Jaunie tūristi sacentās telts uzstādīšanā un nojauk-
šanā. Interesi piesaista atrakciju pilsētiņa. Te notiek 
šaha un dambretes turnīri, sacensības iešanā pa 
baļķi, bumbas mešana mērķī. Ļoti interesants un 
izdomas pilns ir bibliotēkas iekārtojums. Galdi un 
soli izgatavoti no velēnām. Uz jauno meteriologu-
ģeogrāfu ziņojumu dēļa parādās gaidāmā laika 
prognoze, viņi ilgi pūlas „dabūt labu laiku”, līdz tas 
uz salidojuma beigām tiešām noskaidrojas. Jaunie 
ģeogrāfi pagūst nedaudz iepazīties ar Saulkras-
tu ģeogrāfiskajām un ģeoloģiskajām īpatnībām. 
Jaunie vēstures pētnieki iepazīstas ar Pabažu zivju 
pieņemšanas un apstrādāšanas punkta darbību un 
vēsturi. Visbagātākos materiālus par Saulkrastu 
augu valsti savāc dabaszinātnieku pulciņš. Jau-
nie mākslinieki Saulkrastu priedes, kāpas un jūru 
parādīs arī pārējiem Viļņas, Kijevas un Tbilisi sko-
lēniem. Rosīgi darbojas fotogrāfu, korespondentu 
pulciņi. Kāpās, mežā, jūrmalā, Pēterupītē notika 
dažādas tūristu sacensības.

Augusta beigās Saulkrastos uzturas Rīgas 
mākslas un hronikālo filmu studiju darbinieku 
un tēlotāju grupa, kura šeit uzņem jūrmalas 
skatus mākslas filmai „Liesmainie gadi”. Filma 
stāsta par izcilā latviešu revolucionāra Jāņa Fab-

riciusa dzīvi un darbu, un to uzņems vairākās 
sērijās. Tēlotāju vidū, kas filmējas Saulkrastos, 
ir V.Zandbergs Māriņa lomā, V.Artmane Daces 
lomā, šopavasar Latvijas Valsts Konservato-
rijas teātra fakultāti beigušais jaunais aktieris 
J.Tomsons, H.Vazdiks, O.Krastiņš un citi. Masu 
skatos piedalās arī vietējie iedzīvotāji.

Saulkrastu rajona laikā krietni vien izaug Skul-
tes zvejnieku arteļa „Zvejnieks” ciemats. Aģes upī-
tes krastā viena pēc otras paceļas vairāki desmiti 
jaunas dzīvojamās mājas arteļa darbiniekiem

Taču ne vien dzīvojamās ēkas ceļ jaunajā 
ciematā. Plašajai zvejnieku arteļa saimei, kurā ir 
gandrīz 800 biedri, nebija piemērotu telpu sabied-
riskās un kultūras dzīves organizēšanai. Tādēļ 
jau četrus gadus ar lielu nepacietību zvejnieki un 
apkārtējie ļaudis gaidīja jaunā kluba atklāšanu. 
Un tas notika 8.novembra vakarā , kad zvejnieku 
kolhoza „Zvejnieks” ļaudis pirmo reizi pulcējās 
savā jaunajā klubā, lai atzīmētu Lielās Oktobra 
sociālistiskās revolūcijas 39.gadadienu. Tik daudz 
zvejnieku vienkopus nekad nebija sanākuši, jo līdz 
šim nebija tādu telpu.

Tā ir grandioza četrstāvu celtne ar kopējo 
tilpumu 15 tūkstoši m³. Centrālo vietu klubā aiz-
ņem 460 m² liela skatītāju zāle ar balkonu, kuros 
var novietoties līdz 700 skatītājiem. Zāle aizņem 
ēkas vidusdaļā divus augšstāvus. Tā kā tā domāta 
ne vien sapulcēm un izrādēm, bet arī citāda veida 
sarīkojumiem, piemēram, dejām, grīdas pacē-
lums ir tikai amfiteātra daļā. Iespējama arī foajē 
telpu savienošana ar skatītāju zāli, atverot save-
ramās durvis. Kā skatītāju zāles papildinājums 
kalpo kluba telpu gaitenis virs foajē telpām. Zālē 
plaša skatuve teātra izrādēm, koncertiem un kino. 
Noņemot priekšskatuves grīdas klāju, tiek radīta 
telpa orķestra novietošanai. Kinoprojekcijas telpas 
novietotas virs amfiteātra un paredzētas diviem 
stacionāriem šaurfilmu projekcijas aparātiem. 
Zem skatītāju zāles atrodas telpas bibliotēkai un 
lasītavai. Tās griestus balsta pusotra stāvu augstas 
divu rindu dekoratīvas kolonas. Blakus bibliotēkai 
un lasītavai atrodas sporta zāle, vestibils un gar-
derobe. Ēkas apakšstāvu galos iekārtotas arteļa 
pārvaldes telpas, prāva sēžu zāle un telpas dažādu 
pulciņu nodarbībām, bet starpstāvā – auditorija 50-
60 klausītājiem, telpas mācību un uzskates līdzek-
ļiem un citām vajadzībām. Tika iekārtota centrālā 
apkure, elektriskā apgaismošana, ūdensvads, ka-
nalizācija un citas labierīcības. 

Tā celtniecība izmaksāja 2,5 miljonus rubļu. 
Šajā laikā Zvejniekciema kultūras nams ir viens no 
staltākajiem un modernākajiem visā republikā.

Ar 1957.gadu Saulkrastu rajons tiek likvidēts. 
Latvijā tiek veikta jauna teritoriāla reforma, kas 
Latvijas teritoriju sadala lielākos rajonos.

Protams, Saulkrastu rajons, tas nebija ti-
kai Saulkrastu centrs un zvejnieku artelis „Zvej-
nieks”, tie bija arī visi tie kolhozi, kas bija apvienoti 
Saulkrastu rajonā (skat.aprīļa numurā). Taču vācot 
materiālu par Saulkrastu novada vēsturi, visu uz-
manību veltīju galvenokārt tieši mūsu novada teri-
torijai un notikumiem šeit. Ja kādu interesē vairāk 
par šiem rajona laikiem, tad pagaidām informāciju 
var atrast Latvijas Valsts bibliotēkas lasītavā, pār-
skatot rajona laikrakstu „Saulkrastu Stars” septiņu 
gadu garumā. 

Muzeja speciāliste 
Dagnija Gurtiņa

 ■ Saulkrastu estrāde 1955. gada Saulkrastu rajona dziesmu svētkos.

 ■ Dziesmu svētku dalībnieki 1955.gada Saulkrastu 
rajona dziesmu svētkos.

 ■ 1956.gadā atklāj zvejnieku arteļa Zvejnieks klubu.  ■ Saulkrastu vidusskola, 20.gs.50tie gadi. 
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Tāpat kā sportistiem ir dažādas sacensības 
un čempionāti sevis pierādīšanai, arī koriem 
ir savi starptautiskie konkursi, kuros izjust 
sportisko cīņas garu un cīnīties par medaļām. 
„Anima” sen nebija izjutusi šo īpašo konkursu 
noskaņu, tādēļ maija sākumā koris ar Lauru 
Leontjevu priekšgalā devās uz Pērnavu lai pie-
dalītos starptautiskā tautasdziesmu konkursā.

Cīņa patiešām bija sīva, jo konkursā pieda-
lījās izcili kori un vokālie ansambļi no Igaunijas, 
Norvēģijas un Somijas. Tomēr temperamentī-

gie latviešu kori („Anima” un „Mītava”) godam 
cīnījās un pierādīja, ka Latvija ir dziedātāju 
tauta, kas visu dara ar dziesmu un nezūdošu 
smaidu. Jelgavas koris „Mītava” mājās atveda 
bronzas diplomu, savukārt „Anima” var lepo-
ties ar sudrabu.

Ar to gan koris vēl pie vasaras atvaļinājuma 
netiek, jo nu jau klāt ir Latgales dziesmu svētki, 
kuros kori no visas Latvijas parādīs latgaļu valo-
das un kultūras skaistumu. Savukārt Saulkrastos 
ar kori „Anima” būsiet mīļi gaidīti ielīgot Jāņus. 

28. maijā Saulkrastu vidusskolā izskanēja 
pateicības dienas svētki, kad teicām paldies 
mūsu skolēniem , par viņu augstajiem vērtēju-
miem ikdienas mācību darbā, paldies vecākiem 
par viņu ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un 
izglītošanā, un paldies arī skolotājiem, kas sa-
springtajā ikdienas darbā bija gudrs atbalsts un 
labs palīgs mūsu skolēniem, lai sasniegtu ne 
tikai augstus vērtējumus ikdienas mācībās, bet 
arī mācību olimpiādēs un Zinātniski pētniecis-
kajos darbos, konkursos, skatēs.

Šogad no 356 skolēniem ielūgumus uz 
svētkiem saņēma 84 ģimenes ar bērniem, kuru 
sekmju vērtējums ir 8 un vairāk balles. Uz svēt-
kiem aicinājām arī tos skolēnus, kas ar aktīvu 
un radošu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā 
ir sasnieguši augstus rezultātus sportā , mūzi-
kā, skatuves un vizuālajā mākslā.

Pateicības diena ir svētki Saulkrastu vidus-
skolas skolēnu ģimenēm, tāpēc arī direktore 
vislielāko paldies izteica tieši vecākiem, kas 

skolojuši un atbalstījuši bērnus viņu ikdienas 
mācību darbā.

Krāšņi vasaras ziedi, pateicības raksts un 
mīļi apsveikuma vārdi vecākiem pildīja skolas 
zāli neskaitāmas reizes. Arī Saulkrastu vidus-
skolas skolotāji un skolēni saņēma ne tikai 
sirsnīgu paldies, bet arī piemiņas veltes, patei-
cības rakstus, dāvanas un ziedus.

Svētku noskaņu radīja mūsu skolas sko-
lēni, kuri spēlēja klavieres, čellu, akordeonu, 
dziedāja un dejoja.

Lielu paldies gribam teikt SIA Fazer Amica, 
kas finansiāli atbalstīja Saulkrastu vidusskolu 
šajā pasākumā.

Pateicības dienas svētki raisa mums atzi-
ņu - ja bērns labi mācās, dzied, dejo, zīmē vai 
dara citas skaistas lietas, viņš nekad neizaugs 
par sliktu cilvēku, tam viņam vienkārši neatliks 
laika. 

Informāciju sagatavoja,
Linda Mieze

Maija sākumā Daugavpilī norisinājās Bal-
tijas Volejbola čempionāts jaunietēm, kurā 
piedalījās 12 labākās komandas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas, to skaitā, arī komanda 
no Zvejniekciema vidusskolas. 

Triju dienu laikā zvejniekciemietēm bija 
iespēja gūt pieredzi tik tiešām sīvās spēlēs ar 
Rīgas Volejbola skolas, Viru Sporta skolas, Viļ-
ņas 1. un 2. komandas un Kauņas CSM volejbo-
listēm. Uzvarot pirmās trīs spēles un iegūstot 
pirmo vietu apakšgrupā, Zvejniekciema vidus-
skolas meitenes iekļuva pusfinālā, kur diemžēl 
piekāpās pārākajai Viļņas 1. komandai un guva 
iespēju finālā spēlēt par 3.-4. vietu. Fināla spē-
li meitenes nospēlēja ar pilnu atdevi, sagrāva 
Kauņas komandu ar setu attiecību 3:0 un tādē-
jādi ieguva trešo vietu un bronzas medaļas.

Par volejbolistu panākumiem, protams, 
jāpateicas trenerei Dzidrai Dulpiņai. Trenere ir 

gandarīta, ka meitenes ar savu neatlaidību spēja 
izcīnīt bronzas medaļas. „Mēs labprāt braucām 
uz šo čempionātu un gribējām cīnīties par me-
daļām. Tas bija pats galvenais. Sestdien mums 
½ fināla spēlē pret Viļņas pirmo komandu nepa-
veicās, bet finālspēlē pret Kauņas meitenēm no-
spēlējām gods godam. Komandā varēja just sa-
liedētību un neatlaidību, kas deva gala rezultātu. 
Meitenes ir apmierinātas ar izspēles sistēmu, jo 
ir iespēja spēlēt pret dažādām komandām,” pēc 
spēlēm intervijā sacīja Dz. Dulpiņa.

Visi dalībnieki un treneri bija sajūsmā par 
labo pasākuma organizētību. Spēles notika jau-
najā Daugavpils Olimpiskajā centrā, pirmā die-
na iesākās ar dalībnieku parādi un Daugavpils 
Bērnu tautas deju kolektīva priekšnesumiem, 
bet noslēdzās svētdien ar saviļņojošu apbalvo-
šanas ceremoniju. 

Daina Kosīte

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Lieli un 
mazi skolas bērni ar nepacietību gaida vasaras 
brīvdienas, taču bērnudārza “ Rūķītis “ sešgad-
niekiem vēlme doties uz skolu ir ļoti liela. 

Maija vidū divpadsmit brašie ķipari un 
viņu audzinātājas viesojās Zvejniekciema vi-
dusskolā. Skolotāja Jolanta Liniņa viņus laipni 
sagaidīja un iepazīstināja ar skolu . Bērniem 
bija iespēja sēdēt skolas solā un kopīgi ar 4. a 
klases skolēniem izpildīt pirmo uzdevumu, ar 
kuru topošie Zvejniekciema vidusskolas pirm-
klasnieki veiksmīgi tika galā. 4.a klases skolēni 

jaunajiem draugiem uzdāvināja pašdarinātus 
ziedus kā atgādinājumu par tuvojošos vasaru, 
kā arī bukletu par skolu, ko par savu šie bērni 
sauks jaunajā mācību gadā.  

Skolā  sešgadniekiem vislabāk patika  lielā 
sporta zāle, dabas zinību kabinets, klase . Uz 
b/d “ Rūķītis” metodiķes Rotas Ļihačevas  uz-
doto jautājumu : “Un kāda ir skolotāja?”, atbil-
des skanēja: “ Forša!”. 

Lai visiem saulaina vasara un uz tikšanas 
1. septembrī! 

Jolanta Liniņa 

PATEICĪBAS DIENA SAULKRASTU VIDUSSKOLĀ

No 1.jūnija Saulkrastu sporta centra trena-
žieru zāle būs pieejama  apmeklētājiem katru 
dienu sporta centra darba laikā (darba dienās 
no 8.00 līdz 22.00, sestdienās un svētdienās no 
10.00 līdz 21.00). Maksa par vienu stundu indivi-
duālajiem apmeklētājiem 1,50 lati. Pirmdienās  

un trešdienās no 18.30 līdz 21.30 un sestdienās 
no 10.00 līdz 13.00 trenažieru zālē atradīsies 
trenere – konsultante. Par konsultācijām, in-
dividuālajām nodarbībām, treniņprogrammas 
sastādīšanu utt. samaksa atsevišķa pēc vieno-
šanās ar treneri.  

Trenažieru zāle darbojas jaunā režīmā

Šogad Saulkrastu basketbola čempionāts 
risinājās 10.reizi, un šajā jubilejas sezonā uz-
varēja “Izaicinājums” basketbolisti, kļūstot par 
titulētāko Saulkrastu čempionāta komandu, jo 
ir uzvarējuši 4 reizes.

Šogad turnīrā piedalījās 6 spēkos līdzīgas 
komandas, īpaši spraiga un skaista izvērtās 
finālcīņa, kurā “Izaicinājums” tikai ar 1 punkta 
pārsvaru pieveica “Saimnieka” basketbolistus. 

Par finālspēles labāko spēlētāju tika atzīts Jā-
nis Saušs (Izaicinājums). Trešajā vietā, uzvarot, 
SEEDOT sportistus, ierindojās komanda SMRT.

Par Saulkrastu čempioniem kļuva:
Edgars Breimanis, Edgars Brumerma-

nis, Jānis Lāčaunieks, Mārtiņš Grēve, Jānis 
Saušs, Valters Raņķis, Edžus Janvars, Ed-
gars Liepiņš, Valdis Pavļiks, Mikus Janvars, 
Kaspars Rubenis. 

Saulkrastu basketbola 
čempionātā uzvar “Izaicinājums”

15.maijā, sadarbojoties PA “Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs”, SK “Izaicinājums” un 
volejbola aktīvistiem, kā arī Zvejniekciema vidus-
skolai, Saulkrastos un Zvejniekciemā tika sarīko-
ta Saulkrastu kausa izcīņa volejbolā veterāniem. 
Mūsu sportisti ir piedalījušies līdzīgos pasākumos 
citviet, bet Saulkrastos šāds pasākums norisinā-
jās pirmo, un cerams, ne pēdējo reizi. Sacensībās 
startēja 7 kungu un 4 dāmu komandas no visas 

Latvijas. Kungu konkurencē par uzvarētājiem 
kļuva Naukšēnu volejbolisti, Saulkrastieši ierin-
dojās 3.vietā (Māris Pelcis, Jānis Blūms, Guntars 
Dommers, Juris Žoltikovs, Ainārs Liniņš, Jevge-
ņijs Čistjakovs). Arī dāmas izcīnīja bronzas meda-
ļas ( Sandra Aperjote, Aija Mūrniece, Ieva Treija, 
Signe Skobe, Gunta Asme, Dace Liniņa, Linda Mi-
ķelsone). Par turnīra uzvarētājām kļuva Jelgavas 
pārstāves.  

Saulkrastu volejbola veterāni izcīna divas bronzas medaļas

Bronzas medaļas Baltijas Volejbola čempionātā jaunietēm

 ■ Saulkrastu čempioni „Izaicinājums” basketbolisti.

„Anima” no Pērnavas atved sudrabu

 ■ „Anima” dziedātāji Pērnavā.

 ■ Esošie un topošie Zvejniekciema vidusskolas skolēni.

Nākamie pirmklasnieki skolā
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 ■ Līdz 22. jūnijam Saulkrastu novada domes 
telpās DJ Art Club pirmā pavasara izstāde . Iz-
stāde apskatāma domes darba laikā. 

 ■ Līdz 25. jūnijam kultūras nama „Zvejniek-
ciems” mazajā zālē mākslinieka Ērika Bērziņa 
gleznu izstāde „Mēģinājums” – izstāde apska-
tāma darba dienās 10.00 – 20.00 un sestdienās 
10.00 – 18.00.

 ■ 27. jūnijā pl.18.00 kultūras nama „Zvejniek-
ciems” mazajā zālē gleznotāju Maijas Jakovičas 
un Valērija Baidas darbu izstādes atklāšana.  

 ■ No 28. jūnija Saulkrastu novada domes 
telpās novada lietišķās mākslas kolektīvu da-
lībnieku darbu izstāde. 

 ■ 20. jūnijā pl.18.00 Saulkrastu domes dārzā 
gadskārtējā ielīgošana „Trīne līgo Saulkrastos” 
ar pašu ļaudīm, jautrām, lustīgām dziesmām 
un dejām. Trīnes, puišu un meitu lomās ieju-
tīsies labi pazīstami saulkrastieši. Šoreiz, sa-
gaidot Līgo svētkus, Trīne gan vērps intrigas, 
tomēr viņai neizdosies nedz sanaidot Emīliju 
un Juri, nedz apprecināt ar sevi Brenci, un viņai 
gan palīdzēs, gan traucēs Saulkrastu novada 
mākslinieciskie kolektīvi, kā arī viņu viesi - Lat-
vijas Universitātes jauktais koris „Juventus”. 
Visi kopā padomāsim, ka meliem joprojām ir 
īsas kājas, ka ar joku un labu vārdu var paveikt 
daudz vairāk kā ar ļaunu. Saulkrastu folkloras 
kopa „Dvīga” aicinās visus klātesošos iedegt 
gada īsākās nakts ugunskuru un ielīgot svēt-
kus Saulkrastos, bet vēlāk varēsim ballēties 
kopā ar grupu „Dakota”.

 ■ Džeza festivāls „Saulkrasti Jazz 2010” šo-
gad notiks jau 13. reizi –no 19. līdz 25. jūlijam 
un ,kā jau ierasts, pulcēs Saulkrastos visus 
jaunos džeza mākslas cienītājus, kuri dar-
bosies meistarklasēs, kā arī izcilus viesus, 
kuri sniegs koncertus. Sīkāka informācija 
www.saulkrastijazz.lv

Piektdien, 2. jūlijā.
 ■ Plkst.17.00 - 18.00 pie Inčupes ietekas jūrā, 

pie Baltās kāpas, pludmalē smilšu figūru būv-
niecība.

 ■ Plkst. 18.00 pie Inčupes ietekas jūrā, Saul-
rieta takas tuvumā,  tikšanās ar Saulkrastu ple-
nēra dalībniekiem - gleznotājiem. 

 ■ Plkst. 21.30  pie Inčupes ietekas jūrā, Saul-
rieta takas tuvumā,  uzstāsies Jolanta Gulbe un 
instrumentālā grupa „Mirage Octet”. 

Sestdien, 3. jūlijā.
 ■ Plkst.6.00 makšķerēšanas sacensības pie 

aktīvās atpūtas centra „Koklītes”.
 ■ No plkst.8.00 Pētera tirgus pie domes, Rai-

ņa ielā 8.
 ■ Plkst.9.00 sacensības futbolā Zvejniekcie-

ma stadionā.
 ■ Plkst. 10.00 sacensības basketbolā pie ak-

tīvās atpūtas centra „Koklītes”.
 ■ Plkst. 11.00 sacensības volejbolā pie aktī-

vās atpūtas centra „Koklītes”.
 ■ Plkst. 11.00 koncerts „Iegriez vilciņu!” pie 

k/n „Zvejniekciems” un atraktīvas rotaļas zvej-
nieku garā.

 ■  Plkst. 12.00 Saulkrastu māksliniecisko 
kolektīvu un viņu viesu koncerts Saulkrastu 
domes dārzā.

 ■  Plkst. 19.00 sienas gleznojuma atklāšana 
pie R.Kaudzītes namiņa (Skolas iela 19).

 ■ Plkst. 19.30 svētku gājiens no Skolas 19 uz 
pilsētas brīvdabas estrādi.

 ■ Plkst. 20.00 svētku sarīkojums „Mūsu upes 
tiekas jūrā” pilsētas brīvdabas estrādē. Pieda-
lās Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi.

 ■ Pēc sarīkojuma, svētku balle – muzicēs 
Aisha, Ginta Ēķe, Lauris Reiniks un Kristapa 
Krievkalna instrumentālā grupa.

Svētdien, 4. jūlijā.
 ■ Plkst. 10.00. Suņu izstāde Zvejniekciema 

stadionā.

 ■ Orientēšanās seriāls "Saulkrastu pavasa-
ris" 10.kārta pie "Minhauzena Undas" Noslē-
guma posms, dalībnieku apbalvošana. 9.jūnijā 
17.00 - 19.00

 ■ Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 
6.kārta 26.jūnijā pl.19.00 Saulkrastu sporta centrā.

Izstādes

Sarīkojumi

Pilsētas svētki

Sports

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639

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

●
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

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

...
Tirāža: 2500 eksemplāru

 
Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem

***
Arvīds Kalniņš 

10.12.1929.- 11.05.2010.

Ludmila Nagļa
19.11.1954.- 13.05.2010.

Vladimirs Godenkovs
04.01.1951. - 14.05.2010.

Emīls Štāls
30.03.1935. - 15.05.2010.

Jānis Kurtišs
18.05.1934. - 17.05.2010.

Gunta Balode
27.07.1949. - 18.05.2010.

Aina Sviķcelma
27.07.1925. - 20.05.2010.

Zigurds Lūkins
18.04.1936. - 22.05.2010.

Lidija Ļiņeva
10.05.1924. - 30.05.2010.

Vija Judīte Ķirķe
09.12.1935. - 29.05.2010.

Igors Runch
18.10.1960. - 30.05.2010.

DOMES ZIŅAS

Izdevuma noformējumā izmantoti Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi

Saulītei ir tāda vara, 
Ka tā visu dzīvu dara, 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt, 
Mazam bērnam lielam augt. 

Maijā reģistrētie jaundzimušie
Roberts Zandbergs

Paula Gabriela Šulca
Megija Luīze Tūtiņa
Daniels Ansonskis

Undīne Kalēda

Saulkrastu novada dome sirsnīgi sveic 
jubilejā

 
 Ainu Laimdotu Lapiņu

Valentīnu Putnu
Ausmu Eglīti

Dzidru Birznieci
Viktoru Zeņkeviču

Larisu Prilapu
Ainu Gulbi

Zigfrīdu Driķi
 Jāni Imantu Audzīti

Mārīti Kalniņu
Viju Gulbi

Velgu Johansoni
Lidiju Galeju

Yadvigu Bakradzi

Uzņēmēju konsultatīvā padome 
notiks pirmdien, 28. jūnijā, 
plkst. 17:00.

Administrācijas un poliklīnikas darba diena 
tiek pārcelta no 2010. gada 25.jūnija uz 2010.
gada 19.jūniju.

Jūnijā traumpunkts darbosies no 
plkst.9.00- 21.00.

Sestdienās traumpunkts (5.,12.,19. un 26. 
jūnijā) darbosies diennakti.

Līgo svētku dienās -23.,24.,25.  jūnijā 
traumpunkts darbosies diennakti. 

Pensionāru tikšanās 6.jūlijā, plkst.13.00 
domes zālē.

Temats „Augi un nezāles veselībai”. Pieda-
līsies dziednieks Ziedonis Kārkliņš.

Jūlijā ekskursija uz Sēliju. 
18.augustā ekskursija uz Austriju.
Tuvāka informācija: 26437766 

Maija mēnesī par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 15 personas, no kurām, de-
viņas personas nogādātas RRPP Saulkrastu 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, bet sešas 
nogādātas savās dzīves vietās. Aizturētas arī 
3 nepilngadīgas personas. 1995. gadā dzimis 
jaunietis par atrašanos sabiedriskā vietā al-
kohola reibuma stāvoklī, bet divas – 1995. un 
1996. gadā dzimušas meitenes par smēķēša-
nu.

Trijos gadījumos uzsākta lietvedība ad-
ministratīvo pārkāpumu lietā un sastādīts 
viens administratīvā pārkāpuma protokols 
par Saulkrastu novada domes saistošo no-
teikumu Nr. 4 (Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju administratīvās teritorijas un tajā 
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas un 
saglabāšanas noteikumi) 6. punktā noteikto 
prasību neievērošanu – „Saulkrastu pašval-
dības komercsabiedrībām atbilstoši noslēg-
tajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabied-
rībām, nekustamā īpašuma u.c. teritoriju 
īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem, lie-
totājiem un nomniekiem savos objektos jā-
nodrošina teritorijas, pagalmu un piegulošās 
teritorijas kopšanu” ( t. sk. zāles nopļaušanu. 
Zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm). 

Par Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 4 prasību neievērošanu, t.i. 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā ap-
saimniekošanas sistēmā un līguma neslēg-

šanu ar atkritumu apsaimniekošanas orga-
nizāciju lietvedība administratīvo pārkāpumu 
lietā uzsākta 32 gadījumos un sastādīti 4 ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli.

Pēc iedzīvotāju informācijas pašvaldī-
bas policijas darbinieki konstatēja, ka Rozes 
ciemā kādā nekustāmajā īpašumā nocirsti 
vairāki koki. Par koku ciršanu ārpus meža 
zemes bez koku ciršanas atļaujas uzsākta 
lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

Tāpat pēc iedzīvotāju informācijas paš-
valdības policijas darbinieki konstatēja, ka 
FEF Biķerniekos, ir aizsprostota iela, izbe-
rot uz tās vairākas kravas akmens šķembas 
un smiltis. Par ceļa aizsprostošanu uzsākta 
lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā sa-
skaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 140. panta otro daļu.

04.05.2010. Pašvaldības policija rīkoja 
reidu lai konstatētu, kā Saulkrastu novadā 
tiek ievērots likuma „Latvijas valsts karoga 
likums”, 7. panta 1. punktā noteiktās prasības 
- Latvijas valsts karogu pie publisko personu 
ēkām, privāto tiesību juridisko personu un 
personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām 
ēkām novieto 1.maijā, 4.maijā, 11.novembrī 
un 18.novembrī. Par likuma prasību neievē-
rošanu 5 gadījumos uzsākta lietvedība admi-
nistratīvo pārkāpumu lietā. 

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks
Valdis Kalniņš

Par pašvaldības policijas paveikto maija mēnesī

Pensionāru aktivitātes

Saulkrastu slimnīcas informācija 
par izmaiņām darba laikos jūnijā un 

svētkos  traumpunktā:

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena 
Pār siliem, pār mežiem, 
Pār miezīšu tīrumiem.

Jauka bija Jāņu diena 
Par visām dieniņām: 
Līgo saule, līgo bite, 
Līgo visa radībiņa.

Novēlam visiem lustīgu līgošanu un 
maģiskajā Jāņu naktī smelties spēku visam 
gadam!

Saulkrastu novada dome 
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