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Nāc talkā 27. aprīlī
Lai gan ziema ir ieilgusi,
arī šogad Lielā talka aicina
visus piedalīties sakopšanas
un labiekārtošanas darbos.
Talka notiks sestdien,
27. aprīlī. Aicinām piedalīties
visus iedzīvotājus, lai kopīgi
sakārtotu un uzkoptu savu
pilsētu un novadu. Pieteikt
dalību var talkas oficiālajā
vietnē www.talkas.lv vai pa
tālruņiem 67142513, 29218153.
Kā jau katru gadu talcinieki tiek
aicināti pulcēties plkst. 10 divās
vietās – Saulkrastos pie domes
ēkas un Zvejniekciemā pie kultū
ras nama “Zvejniekciems”. Talkas
dalībniekiem tiks nodrošināti
cimdi, maisi un iedalīta sakopja
mā teritorija. Aicinām talkotājus
līdzi ņemt savus darba rīkus –
grābekļus un lāpstas.
Sākot no plkst. 14, stāvlau
kumā Raiņa ielas galā pie jūras
un pie kultūras nama “Zvejniek
ciems” visi talcinieki tiek gaidī
ti uz tradicionālo Lielās talkas
zupu.
Saulkrastu novada dome aici
na zemesgabalu un ēku īpašnie
kus un nomniekus rast iespēju
sakopt savu zemesgabalu un tam
piegulošo teritoriju. Tāpat aici

Foto no domes arhīva
nām veikalu īpašniekus atjaunot
informatīvās norādes, atkritumu
urnas un soliņus.
Sīkāka informācija par Lie

lās talkas organizēšanu un norisi
Saulkrastu novadā pieejama pa
iepriekš norādītajiem tālruņiem.
Kopš 2008. gada, kad Latvijā

sāka norisināties Lielās Talkas
kustība, Saulkrastu novadā sa
vākti teju 900 kubikmetri atkri
tumu, tajā skaitā arī nestandarta.

Korim “Anima” – zelts!
Īsi pirms Lieldienām no
starptautiskā kora konkursa
Olomoucā, Čehijā, atgriezās
Saulkrastu jauktais koris
“Anima”. Šis brauciens
korim bija īpašs ne tikai ar
to, ka nedēļas laikā pabijām
Saulkrastu sadraudzības
pilsētā Odolanovā,
priecājāmies par Tatru
skaistumu un baudījām
atpūtu Slovākijas termālajos
baseinos, bet arī piedalījāmies
starptautiskajā koru konkursā,
kur dalība vainagojās ar
panākumiem – koris diriģenta
Kārļa Rūtentāla vadībā
atgriezās Saulkrastos
ar zelta medaļu.
Olomoucas garīgās mūzikas
festivāls un konkurss notika jau
11. reizi, un tajā piedalījās kori
no Itālijas, Čehijas, Slovākijas,
un “Anima” bija vienīgais koris
no Latvijas. Konkursā “Anima”
izpildīja latviešu (Uģis Prauliņš
un Kristaps Šoriņš), igauņu (Arvo
Paert) un ungāru (Artur Harmat)
komponistu skaņdarbus. Kon
kurss notika Sv. Morica katedrālē,
kur atrodas lielākās ērģeles Cen
trāleiropā.
Ceļā uz konkursu Čehijā
“Anima” viesojās Saulkrastu sa
draudzības pilsētā Odolanovā.

Šķiet, ikviens no kora dalībnie
kiem apgalvos – poļi māk uz
ņemt viesus. Prieks bija redzēt,
ka mūs ciemos gaidīja ne tikai
vietējās pašvaldības pārstāvji,
kuri par mums ļoti rūpējās, bet
arī skolēni, kuri mums bija saga
tavojuši dziesmu un deju priekš
nesumus.
Neaizmirstamas sajūtas pie
dzīvojām koncertā, kas bija kā
muzikāls sveiciens Odolanovai
no Saulkrastiem. Šajā koncertā
daudziem no mums lija prieka
asaras, jo piedzīvojām emocio
nālus brīžus, īpaši tad, kad iepa
zīstinājām poļu draugus ar latvie
šiem tik nozīmīgām dziesmām
kā “Saule, Pērkons, Daugava” un
mūsu tautas dziesmām. Arī kon
certa laikā sajutām, cik ļoti mūs
pilsētas iedzīvotāji ir gaidījuši:
zāle bija pārpildīta un klausītāju
aplausi – sirsnīgi. Pēc divām prie
ka pilnām dienām mēs devāmies
tālāk uz konkursa norises vietu
Olomoucu Čehijā.
Par to, ka mums bija iespē
ja piedzīvot tik īpašus un skais
tus brīžus, vēlamies pateikties
Saulkrastu novada domei un
mūsu sponsoriem – Jurim Ķevi
ņa kungam, SIA “Abora” un SIA
“Varita”.
Koris “Anima”

Konkurss notika Čehijas pilsētā Olomoucā Sv. Morica
katedrālē, kur atrodas lielākās ērģeles Centrāleiropā.

Dalība konkursā vainagojās ar panākumiem –
koris diriģenta Kārļa Rūtentāla vadībā atgriezās
Saulkrastos ar zelta medaļu.
Foto no domes arhīva

Par nestandarta atkritumu savāk
šanas akciju tuvāka informācija
pieejama 3. lappusē.
Uz tikšanos Lielajā talkā!
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Ieripo Saulkrastu vasarā! Radi mūsu novadam
No 22. līdz 28. aprīlim ikviens
saulkrastietis tiek aicināts ie
saistīties radošuma nedēļas ak
cijā “Radi!”. Akcijas mērķis: ar
praktisku radošuma potenciāla
pielietojuma palīdzību izveidot
“Saulkrastu svētku 2013” norišu
un aktivitāšu programmu, kas ie
kļautu maksimāli daudz saulkras
tiešu pašiniciatīvas un ideju.
Akcijas ideja: “Lai dzirkstī
prieks un idejas Saulkrastos!” –
radošu personību saiets Saulkras
tos, lai radītu Saulkrastu svēt

25. maijā nu jau otro reizi Saulkrastu velosipēdu muzejs un radošā apvienība “Seaside Feeling” ar Saulkrastu
pašvaldības atbalstu organizēs velosipēdu parādes braucienu “Ieripo Saulkrastu vasarā”! Šī gada moto: “Vedam
lomu!” Svētku rīkotāji aicina uzvilkt svītrainus jūrnieku vai retro stila tērpus, aksesuārus, līdzi ņemt visu savu
ģimeni, svētku brauciena atribūtus (taures, zvanus...) un labu garastāvokli.
Sekojiet informācijai: www.saulkrasti.lv, www.velomuseum.lv, www.seasidefeeling.lv. Uz tikšanos maijā!
Foto autors N. Smelteris

Piešķirts atbalsts
zivsaimniecības attīstībai novadā
Ar Zivju fonda padomes 20.03.2013.
sēdes lēmumu ir piešķirts valsts
atbalsts zivsaimniecības attīstībai
šādiem Saulkrastu novada domes
projektu pieteikumiem:
1. zivju resursu pavairošana
Saulkrastu novada ūdenskrātu
vēs – atbalsta apjoms Ls 4330,68.
Projekta aktivitātes paredz vaisli
nieku zveju taimiņa ikru ieguvei
zivju resursu mākslīgai atražoša
nai. Tostarp taimiņa smoltu (ma
zuļu, kas izaudzēti zivju audzētavā
“Tome”) transportēšanu un ielaiša
nu Saulkrastu novada mazo upju
lejtecēs. Projekts ilgs laika posmā

no šī gada aprīļa līdz novembrim;
2. dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Pēterupes upē Saulkras
tu novada teritorijā – atbalsta ap
joms Ls 4156,56. Tiks veikta Pēter
upes posma (sākot no apvedceļa)
atbrīvošana no koku sagāzumiem,
aizaugušo upju krastu attīrīšana,
bebru dambju un akmens krāvumu
nojaukšana, aizaugušo upju posmu
izpļaušana un nārsta vietu atjauno
šana. Projekts ilgs laika posmā no šī
gada maija līdz augustam;
3. dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Ķīšupes upē Saulkras
tu novadu teritorijā – atbalsta

apjoms Ls 4210,80. Tiks veikta
Ķīšupes posma (sākot no apved
ceļa) atbrīvošana no koku sagā
zumiem, aizaugušo upes krastu
attīrīšana, mākslīgo krāvumu no
jaukšana un nārsta vietu iekārto
šana. Projekts ilgs laika posmā no
šī gada maija līdz augustam.
Dome projektus īstenos part
nerībā ar Vidzemes zvejnieku
biedrību, ar kuru ir noslēgts sa
darbības līgums.
Vilnis Klibiķis,
Attīstības un projektu nodaļas
vadītājs

Īstenos vairākus jaunus projektus
Šī gada sākumā SIA “Saulkrastu
komunālserviss” (SKS), pārstā
vot Ainažu ielas 70 daudzdzī
vokļu ēkas īpašniekus, un Lat
vijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) noslēdza līgumu
par projektu “Daudzdzīvokļu
mājas Ainažu ielā 70, Saulkras
tos, siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”, kas paredz dzīvoja
mās ēkas siltināšanu. Projektā ir
paredzēts noņemt bojāto ķieģeļu
apšuvumu, nosiltināt ēkas sie
nas, bēniņus un pamatus, kā arī
nomainīt jumtu, ieejas durvis un
logus kāpņutelpās. Lai projekts
tiktu īstenots, ir jāveic vairāki tā
sagatavošanas darbi. Patlaban
notiek publiskā iepirkuma doku
mentācijas sagatavošana, kas tiks

nosūtīts saskaņošanai uz LIAA.
Pēc saskaņošanas tiks veikta pub
liskā iepirkuma procedūra.
Tāpat siltināšana paredzēta
daudzdzīvokļu ēkai Raiņa ielā 3.
Pārstāvot arī šīs ēkas dzīvokļu
īpašniekus, SKS pagājuša gadā
noslēdza līgumu ar LIAA par pro
jektu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos,
energoefektivitātes paaugstinā
šanas pasākumi” īstenošanu. Arī
šim projektam notiek dokumen
tācijas sakārtošana, lai to saska
ņotu ar LIAA. Plānots, ka abu
māju siltināšana notiks šī gada
vasarā.
Savukārt marta sākumā SKS
noslēdza līgumu ar LIAA par pro
jektu “Pārvades un sadales sistē

mas rekonstrukcija Saulkrastu
pilsētas centrālajā daļā”. Projekta
realizācijas laikā tiks rekonstruē
ta siltumtrase, kur tiks nomai
nītas esošās, jau savu laiku no
kalpojušās caurules pret jaunām
rūpnieciski izolētām caurulēm,
un darbi norisināsies trīs posmos.
Pirmajā posmā no Raiņa ielas 7
līdz Ainažu ielai 9 tiks nomainītas
caurules 74 metru garumā, otra
jā posmā no Ainažu ielas 10 līdz
Raiņa ielai 98 metri un trešajā –
no Skolas ielas 4a līdz L. Paegles 4
95 metru garumā. Realizējot šo
projektu, tiks samazināti siltu
ma zudumi siltumtrasē kopumā
267 metru garumā.
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Kāpu un pludmales labiekārtošana
Aprīlī plānota kāpu un pludmales
labiekārtošana. Tiks veikta veco
koka trepju un laipu demontāža
un jaunu izbūve.
Pabažu ielas galā tiks atjau
notas koka kāpnes, notiks koka
laipu izbūve Stacijas ielas galā

un koka laipu atjaunošana Rai
ņa ielas galā, kā arī koka laipu
remonts Melnsila un Upes ielas
galā, Ainažu ielā 34. Tāpat no
tiks koka trepju atjaunošana Ai
nažu ielā 13b un norādes stabu
uzstādīšana.

Remontēs vairākas pārģērb
šanās kabīnes, kā arī uzstādīs
koka solus, jaunas pārģērbšanās
kabīnes, atkritumu urnas un no
robežojošās margas.
Darbus plānots pabeigt šī
gada maija beigās.

kus – tieši tādus, kā paši vēlamies!
Akcijas virsuzdevums: Saul
krastu svētki ik gadus ir norise,
kas Saulkrastu vārdu popularizē
Latvijā un ārpus tās robežām, tā
dēļ ir svarīgi šo plašo notikumu
veidot daudzslāņainu un maksi
māli daudzveidīgu, tā piesaistot
pēc iespējas lielāku sabiedrības
uzmanību.
Lūgums visus interesentus
pieteikties telefoniski – Saulkras
tu PA “Saulkrastu kultūras un spor
ta centrs”, 67954179, 20222927.

Dat. Laiks
22.04. plkst.
19–21

Vieta
Kultūras nams
“Zvejniekciems”

23.04.

Kultūras nams
“Zvejniekciems”

24.04.

25.04.
26.04.

Norise
“Sanākam, idejas un galvas kopā saliekam!” – aicināti visi, kas vēlas brīvi paust
idejas un domas par Saulkrastu svētkiem.
Prāta vētras metode klātienē un e-pastā.
plkst.
“Sanākam un idejas visas sasienam!” – pri19–21 māra ideju apstrāde un svētku norišu plānojums pa dienām, ideju pirmreizēja apstrāde.
Darba grupu izveide.
plkst.
“Lai top!” – aicināti nozaru atbildīgie speciālis19–21 ti un darba grupas, tostarp mūziķi, gaismotāji,
skaņu iekārtu speciālisti, kuriem tiek piedāvāts,
sadarbojoties ar speciālistiem, izvērtēt ideju
efektivitāti, iespējamību un savietojamību.
Dienas “Radi Saulkrastiem!” – darba grupu prezenlaikā
tāciju izveide.
No plkst. “Radi svētkus pats!” – prezentācijas ieinte18
resētajiem Saulkrastu domes deputātiem un
svētku organizatoriem, kopīgs to izvērtējums
un vienošanās par ideju tālāku izstrādi un
praktisku realizāciju.

Kultūras nams
“Zvejniekciems”

Kultūras nams
“Zvejniekciems”
Kultūras nams
“Zvejniekciems”

AS “SMP Bank” atvērs jaunu
klientu apkalpošanas centru
Kā informēja AS „SMP Bank”
iekšzemes klientu apkalpošanas
departamenta vadītāja Jekateri
na Meinarde, banka klientu ap
kalpošanas centru “Saulkrasti”
atklās 15. aprīlī Ainažu ielā 10,
Saulkrastos (bijušajās „GE Money”
bankas telpās).
Jauns klientu apkalpošanas
centrs piedāvās Saulkrastu nova
da un tās apkārtnes iedzīvotajiem
plašu bankas pakalpojumu klāstu:
• multivalūtu un karšu kontu
atvēršana un apkalpošana;
• vietējie un starptautiskie
pārvedumi;
• darījumi ar skaidru naudu;
• regulārie maksājumi;
• maksājumu karšu saņemša
na un apkalpošana;
• internetbankas
MultiNet
pieslēgšana;
• depozītu programmas;
• valūtas maiņa;
• ātro naudas pārskaitījumu
sistēmas “UNIstream”, “Contact”
bez bankas konta atvēršanas;
• pensiju 2. līmeņa noformē
šana;
• pakalpojuma “SMS atskaite”

pieslēgšana;
• apdrošināšanas programma;
• bezskaidra zelta pirkšanas
un pārdošanas darījumi (pakalpo
jums “Zelta konts”).
AS “SMP Bank” ir viena no ve
cākajām finanšu institūcijām Lat
vijā, kas attaisno klientu uzticību
kopš 1994. gada. Banka sniedz pa
kalpojumus gan privātpersonām,
gan korporatīvajiem klientiem.
AS “SMP Bank” klientiem ir
iespēja izmantot bankas pakalpo
jumus Latvijas lielākajās pilsētās –
Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī,
Olainē, Jelgavā, Siguldā un Jūrmalā.
Banka paplašina savu darbību ne
tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. No
2010. gada ir atvērta filiāle un četri
klientu apkalpošanas centri Lietuvā.
AS “SMP Bank” darbības prin
cipi ir individuālā pieeja, efekti
vitāte un sniegto pakalpojumu
kvalitāte. Bankas darbība ir vērsta
uz ilgtermiņa abpusēji izdevīgu
sadarbību un stabilu izaugsmi,
sekmējot ekonomisko attiecību
un starptautisko sadarbību.
Tālrunis uzziņām: 67019150.
www.smpbank.lv

“Latvenergo” dāvinājuma kartes
Sociālais dienests informē, ka, sākot ar 2013. gada 2. aprīli, atsākas
AS “Latvenergo” dāvinājuma karšu izsniegšana.
Dāvinājuma kartes var saņemt ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar
celiakiju, un ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds un kuras nav iepriekšējos periodos saņēmuši nevienu karti.
Atkārtoti dāvinājuma karti var saņemt tikai daudzbērnu
ģimenes (tas ir, daudzbērnu ģimenes, kas jau ir saņēmušas
vienu dāvanu karti, varēs saņemt otru karti).
Tuvāka informācija pa tālruni 67142510.
Sociālais dienests
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Lasi ar ausīm!

Nozīmīga nedēļa
Saulkrastu bibliotēkā

Klausāmgrāmatas ir
pieejamas
visiem un, tāpat kā lasāmās
grāmatas, tiek
izsniegtas uz
mājām.
Foto no domes
arhīva
Līdz ar pavasarīgām dvesmām un
saulainām nojautām Saulkrastu
novada bibliotēkā “uzplaucis” arī
jauns piedāvājums – klausāmgrā
matas! Tas ir īpašs grāmatu veids,
kurā tekstu var klausīties dažādu
sabiedrībā pazīstamu aktieru vai
mūziķu izpildījumā CD formā
tā jebkurā disku atskaņotājā vai
datorā.
Klausāmgrāmatas krāšņo un
atdzīvina mūsu steidzīgo ikdie
nu, kad arvien mazāk laika atliek
rimti atlaisties dīvānā pie kamīna
ar grāmatu rokās. Turklāt tā ir
iespēja cilvēkiem ar īpašām vaja
dzībām, redzes invalīdiem, kā arī
cilvēkiem ar lasīšanas un runas
traucējumiem dzīvot garīgi piln
vērtīgu dzīvi, tverot jaunas izjūtas

un līdzpārdzīvojuma klātesamī
bas pieredzi.
Šobrīd Saulkrastu novada
bibliotēkā ir pieejamas šādas
klausāmgrāmatas:
• Veltas Sniķeres dzeja “Pie
tuvoties vārdiem”, lasa Velta Sni
ķere;
• Vizmas Belševicas dzeja
“Melns – sarkans – zelts...”, lasa
Vizma Belševica, Dina Kuple un
Elita Kļaviņa;
• Viļa Lācīša romāns “Stroi
ka ar skatu uz Londonu”, lasa
Vilis Daudziņš;
• Ingas Ābeles stāsti “Akas
māja”, lasa Guna Zariņa;
• latviešu kara stāsti “Divas
puses”, lasa Aigars Vilims, Ģirts Rā
viņš, Māris Bezmers, Andris Mor

Pieejamas telpas
sabiedriskajām aktivitātēm
Noslēdzoties projektam “Telpu
remonts un aprīkojuma iegāde
sabiedrisko aktivitāšu nodroši
nāšanai Saulkrastu novadā”, ko
līdzfinansēja Eiropas Lauksaim
niecības fonds lauku attīstībai,
sabiedriskajām organizācijām un
citām iedzīvotāju grupām būs
pieejamas telpas sanāksmju or
ganizēšanai. Telpas Raiņa ielā 8
pirms projekta īstenošanas jau
izmantoja Saulkrastu Pensionāru
biedrība, biedrības “Daugavas va
nagi” Saulkrastu nodaļas biedri, kā
arī citas interešu grupas, lai kopīgi
diskutētu par aktuālo vai vienkār
ši kopā pavadītu laiku. Telpas pēc
projekta īstenošanas ieguvušas

 avisam citu izskatu – tajās veikts
p
kvalitatīvs remonts, nomainīti logi,
iegādātas mēbeles, uzstādīta arī ne
liela virtuves iekārta tējas vai kafijas
pagatavošanai un trauku nomaz
gāšanai. Tāpat telpās būs pieejams
dators un printeris neliela apjoma
dokumentu sagatavošanai.
Lai izmantotu telpas, bet
pašvaldība varētu organizēt sa
skaņotu apmeklējumu grafiku,
aicinām iepriekš pieteikties pie
Saulkrastu novada domes sekre
tāres pa tālr. 67951250 vai perso
nīgi domes ēkā 2. stāvā.
Anita Līce,
projektu vadītāja

Telpas pēc projekta īstenošanas ieguvušas pavisam citu izskatu – tajās
veikts kvalitatīvs remonts, nomainīti logi, iegādātas mēbeles, uzstādīta
arī neliela virtuves iekārta tējas vai kafijas pagatavošanai un trauku
nomazgāšanai. Foto no domes arhīva

kāns, Kārlis Neimanis un Mārtiņš
Meiers. Klausāmgrāmatā ir dzirda
ma arī mūzika, raksturīga II pasau
les kara frontes abām pusēm;
• Aleksandra Čaka dzeja
“Domās par tevi”, lasa Vilis Dau
dziņš, ģitāras pavadījums Kaspars
Zemītis. Diskā ir dzirdamas arī
dziesmas Arta Robežnieka, Ar
tūra Skrastiņa, Ivara Kalniņa un
Ulda Stabulnieka izpildījumā;
• Sarmas Upeslejas un Māra
Reinberga mīlestības margināli
jas “Tik tuvu tev”, lasa Sigita Jev
gļevska un Jānis Paukštello.
Klausāmgrāmatas ir pieejamas
visiem un, tāpat kā lasāmās grā
matas, tiek izsniegtas uz m
 ājām.

Aprīlis bibliotēkām ir īpašs
mēnesis – šajā laikā tiek
atzīmēta Bibliotēku nedēļa
un Starptautiskā Grāmatu
diena. No 22. līdz 28. aprīlim
Saulkrastu novada
bibliotēkā tiks atzīmēta
Bibliotēku nedēļa.
Šogad Bibliotēku nedēļas vadmo
tīvs ir mantojuma sardze, tādēļ rī
kosim pasākumus, kas veltīti kultū
ras mantojumam, tā izzināšanai un
centīsimies ieinteresēt līdzcilvēkus
ģenealoģijas pētījumos, pilsētas un
novadu ievērojamu cilvēku veiku
mā, māju, iestāžu un uzņēmumu
vēsturē. Tās laikā ikvienam biblio
tēkas apmeklētājam tiks piedāvāta
iespēja piedalīties kādā aktivitātē.
22. aprīlis – Jauno grāmatu
diena.
23. aprīlis – Karstais telefons
“Atbildēšu un uzklausīšu!”. In

teresentus pa tālruni 67951502
plkst. 12–14 uzklausīs bibliotēkas
darba speciālisti. Zvaniet, jautā
jiet, iesakiet!
Saulkrastu bibliotēkas ap
meklētāji varēs arī izteikt savu
viedokli par bibliotēku un tās dar
ba kvalitāti un piedalīties aptaujā
un konkursā “Mans bibliotekārs”
un “Mans novada cilvēks – labo
darbu darītājs”.
24. aprīlī plkst. 10.30 Lasīša
nas veicināšanas stunda bērniem
“Mana mīļākā grāmata”. Viesosies
“Grāmatu tārps”.
25. aprīlī plkst. 17 Sarunu in
terešu klubs “Par visu, kas tev
svarīgs”. Tēma “Kā cilvēki uztver
informāciju un kāpēc reizēm ne
saprotas”.
Bibliotēkā pieejams plašs jau
no grāmatu klāsts.
Saulkrastu bibliotēka

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija
Saulkrastu novada dome sadarbībā ar SIA “ZAAO” rīko
nestandarta atkritumu savākšanas akciju Rīgas ielā 96a,
Saulkrastos.
No 19. līdz 21. aprīlim plkst. 9–17 iedzīvotāji var nodot
nestandarta atkritumus (mēbeles, elektrotehnikas ierīces,
metāllūžņus u. c.), taču ne vairāk kā divi kubikmetri atkritumu
no mājsaimniecības.
Tuvāka informācija pa tālr. 29218153 vai 29641868.

Saulkrastu bibliotēka

Saulkrastu novada
vēlēšanu komisija
aicina pieteikties kandidātus
darbam Zvejniekciema iecirkņa
vēlēšanu komisijā pašvaldības
vēlēšanās 1. jūnijā. Pieteikšanās
līdz 18. aprīlim.
Informācija un pieteikuma anketa
atrodas pie Saulkrastu novada
domes sekretāres (tālr. 67951250)
vai pie Saulkrastu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
(mob. tālr. 29498563),
kā arī internetā www.cvk.lv.

Notiks deputātu
kandidātu sarakstu
pieņemšana
Saulkrastu novada vēlēšanu komisija
deputātu kandidātu sarakstus pieņems:
16. aprīlī plkst. 9–13;
17. aprīlī plkst. 9–13;
18. aprīlī plkst. 13–17;
22. aprīlī plkst. 14–18.
Saulkrastu domē 1. stāvā,
103. kabinetā.
Cita veida informācija pa tālruni
67142517.
Saulkrastu novada vēlēšanu komisija

VSAA pieņemšana aprīlī
Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūras darbinieks
pieņems apmeklētājus
18. aprīlī no plkst. 10 līdz 12
Saulkrastu novada domē
108. kabinetā.

Saulkrastu novada dome
aicina pieteikties darbā
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatam
(uz darbinieka prombūtnes laiku)
Galvenie pienākumi:
• veikt projektu vadību, darbu plānošanu un projektu realizācijas organizēšanu,
kas saistīta ar ES struktūrfondu projektu un citu projektu un programmu
sagatavošanu un īstenošanu Saulkrastu novadā;
• piedalīties pašvaldības attīstības programmas ieviešanā, informācijas
apkopošanā attīstības programmas monitoringam;
• veikt informācijas apkopošanu un piedalīties pārskatu sagatavošanā par nodaļas
darbību, projektu ekonomiskajiem, tehniskajiem, finansiālajiem un citiem
jautājumiem;
• veikt citus pienākumus pašvaldības izpilddirektora un nodaļas vadītāja
uzdevumā.
Prasības:
• augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības, projektu vadības vai līdzvērtīgā
jomā;
• vismaz divu gadu pieredze amata aprakstā minēto pienākumu veikšanā;
• teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar “MS Office” standarta programmatūru un biroja
tehniku;
• profesionālās iemaņas savas darbības jomā, prasme sniegt operatīvu
informāciju pašvaldības vadībai par darba rezultātiem, projektu virzību,
nodrošinot nepieciešamās projektu dokumentācijas sagatavošanu, uzskaiti un
kontroli;
• prasme rīkoties nestandarta situācijās vienpersoniski vai ekspertu grupas
sastāvā, ātri reaģēt uz situāciju izmaiņām un pareizi tās interpretēt;
• vēlama pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu un iespēju iegūt jaunu profesionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes dažādos kursos un semināros;
• draudzīgu un pretimnākošu kolektīvu.
Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz Saulkrastu novada domi Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, vai uz e-pastu dome@saulkrasti.lv
līdz 2013. gada 19. aprīlim ar norādi “Projektu vadītāja (-as) vakancei”. Tālrunis
uzziņām 67951250.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti pretendentu atlases nākamajai kārtai.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Mācītājs 24 stundas diennaktī
Pēterupes evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs saulkrastiešus
uzrunā jau vairāk nekā sešus
gadus. Viņš redz, ka kristīgā
ticība latviešos joprojām
dzīvo – to apliecina piepildītās
baznīcas Lieldienu un
Ziemassvētku dievkalpojumos.
Bet sirdsapziņas jautājumi
joprojām liek meklēt ceļu pie
mācītāja, lai izlūgtos Dieva
piedošanu par grēkiem.

– Vai pieņemt lēmumu kļūt
par mācītāju ir viegla izvēle?
– Esmu strādājis dažādus dar
bus, bet vienmēr likās – ja darīšu
kaut ko citu, tad veltīgi tērēšu lai
ku. Mācoties evaņģēlistu kursos,
manī nāca atziņa, ka kalpot Die
vam un sludināt Dieva vārdu būtu
mans dzīves aicinājums. Tajā pašā
laikā pieņemt šādu lēmumu nav
vienkārši. Kad man nāca šī apziņa,
es visu laiku sev uzdevu jautāju
mu, vai pats neesmu tā sadomā
jies. Vai tā nav vēlme pazīmēties
citu priekšā, vai tas ir aicinājums
no Dieva. Tad es daudzas reizes
pats lūdzu, arī citi mācītāji Die
vam lūdza – ja tas ir Viņa prāts, tad
lai pašķir un parāda to ceļu. Acīm
redzot tas ir Viņa prāts.
– Vai, novelkot mācītāja drē
bes un izejot no baznīcas, izdo
das kļūt par parasto cilvēku?
– Ir dažādas profesijas, kurās
cilvēks var distancēties un teikt –
tagad esmu konkrētās profesijas
pārstāvis, bet pēc darba laika esmu
vienkārši pats. Bet ir profesijas, kur
tā nav. To varētu teikt, piemēram,
par ārstu, jo arī ārpus slimnīcas
viņš ir un paliek ārsts. Ar mani ir
tas pats. Esmu mācītājs 24 stun
das diennaktī. Ir bijis tā, ka cilvēki
piezvana naktī, es ceļos un braucu.
Braucu pie cilvēkiem, kas ir uz nā
ves gultas, ja kāds nokļuvis negadī
jumā un ir kritiskā stāvoklī slim
nīcā. Telefons man ir ieslēgts visu
laiku, izņemot, piemēram, tagad
intervijas laikā vai dievkalpojumā.
– Vai jūs nenogurstat no cil
vēku problēmām?
– Nē.
– No kā tad jūs nogurstat?
– Cilvēkam dažreiz vienkārši
vajag izkāpt no ikdienas darbiem
un pienākumiem. Dažreiz šķiet,
ka tas laiks tik ātri iet, ka gribas
no tā izkāpt. Vai es nogurstu no tā,
ka vadu dievkalpojumus? It kā nē.
No tikšanās un runāšanās ar cilvē
kiem – varbūt, ja vienā dienā esmu
bijis daudzos publiskos pasāku
mos. Bet atpūsties man nozīmē
atiet no sajūtas, ka ir jādomā par
to, ko darīšu rīt, un varu padzīvot
citā režīmā. Bet, atšķirībā no citu
profesiju pārstāvjiem, kas savā at
vaļinājumā pilnībā aiziet prom no
savas sfēras, ar mani tā gluži nav.
Es atvaļinājumā braucu pie citiem
mācītājiem, piedalos viņu dievkal
pojumos. Vai aizbraucu pie cita
amata brāļa parunāties. Tie vairs
nav mani pienākumi, es esmu ti
kai saņēmējs. Gribas atiet no savas
rosīšanās un patērēt citu.
– Jūsu dzīvē liela nozīme ir
ticībai, bet, kas ir tās lietas, kam
jūs tā pa īstam ticat?

“Esmu mācītājs 24 stundas diennaktī. Ir bijis tā, ka cilvēki piezvana naktī,
es ceļos un braucu. Braucu pie cilvēkiem, kas ir uz nāves gultas, ja kāds
nokļuvis negadījumā un ir kritiskā stāvoklī slimnīcā. Telefons man ir
ieslēgts visu laiku,” saka mācītājs Ivo Pavlovičs. Foto: Krišjānis Grantiņš
– Teikt, ka manā dzīvē liela no
zīme ir ticībai, būtu pareizi, bet vēl
precīzāk būtu teikt, ka tā ir abso
lūtā mana dzīves dominante vispā
rākajā pakāpē. Realitāte pāri visām
citām. Jēga pāri visām jēgām. Mēs
nevaram tā sadalīt, ka tā ir ticības
dzīve, tā ir ģimenes, profesionālā,
intelektuālā vai sabiedriskā dzīve.
Man jau liekas, ka katram kristī
gam cilvēkam ticība kļūst par ab
solūto dominanti. Ticība ietekmē
un caurauž visu, līdz ar to ir abso
lūtā dominante.
– Ja mācītājam ticība ir do
minante, tad vai būtu pareizi
domāt, ka esat optimists?
– Kas attiecas uz savu perso
nīgo dzīvi, tad visnotaļ jā. Bet te
būtu svarīgi saprast, kas tiek do
māts ar vārdu “optimists”.
– Citiem vārdiem – vai ticība
dod pārliecību, ka viss notiek uz
labu?
– Optimisms kā cerība vai pa
ļāvība, ka beigās viss būs labi vai
ka labais uzvarēs, – tādā ziņā jā.
Bet optimisms tādā nozīmē, ka
visur un viss iet uz labu, – nē. Par
visām lietām nevar teikt, ka viss
ir labi. Bībelē ir vārdi – tiem, kas
Dievu mīl, visas lietas nāk par labu.
Dažreiz cilvēki to visu reducē uz
to, ka visas lietas nāk par labu.
Bet tā gluži nav. Visas lietas nāk
par labu tikai tad, ja cilvēks mīl
Dievu. Tāpēc mīlestība un ticība
uz Dievu ir optimisma priekšno
sacījums. Šajā situācija var teikt,
ka cilvēks, kurš tic un paļaujas uz
Dievu, ir optimists. Šajā izpratnē
es esmu optimists.
– Bet, ja es jums kā Ivo, ne
vis kā mācītājam jautāju, vai ir
lietas, kurām jūs neticat? Piemē
ram, tam, ka Latvija ķepurojas
ārā no krīzes vai ka eiro ievieša
na mums nāks par labu.
– Jā, par to eiro es tiešām ne
ticu (smejas). Lielai daļai politiķu
solījumu es neticu. Ir daudzas lie
tas, kurām es neticu. Gadās arī, ka
pats sev ne. Ir tomēr pamats, jo es
sevi ļoti labi pazīstu (smejas).
– Kas jums dzīvē sagādā lie
lāko prieku?
– Ja mēs sākam no pašas
augšas, tad lielāko prieku dzīvē
sniedz Dievs un ticība uz Viņu.
Savukārt no tā izriet daudzi citi,
mazāki prieki. Prieks par ģimeni,

sievu, bērniņiem, darbu un kalpo
šanu, draugiem, draudzēm, kurās
kalpoju, dzimteni, saulainu die
nu, ka lietas notiek pēc tiesas un
taisnības. Prieks par cilvēkiem,
kas nāk pie Dieva un ticības. Tā es
varētu turpināt ļoti ilgi.
– Pēc jūsu novērojumiem – ti
cības nozīme mūsdienās pieaug?
– Ja mēs runājam par kristīgo
situāciju, tad Latvijā ir ļoti intere
santi, jo lielākā daļa cilvēku ir kul
turālie kristieši – tādi, kas nav ļoti
aktīvi baznīcā gājēji, bet ir kristīti
un laiku pa laikam apmeklē baznī
cu. Viņi ir dzimuši un auguši kris
tīgās kultūras areālā un pamatpos
tulātus uzņēmuši no apkārtējās
vides. Šajā ziņā, manuprāt, šobrīd
būtisku izmaiņu nav. 90. gadu
sākumā bija spēcīgs pieplūdums,
kad cilvēki pēc padomju impērijas
sajuta brīvības garšu un devās uz
baznīcu, masveidā kristījās, iesvē
tījās, laulājās. Tagad neko tādu ne
var vērot, bet tajā pašā laikā Latvijā
nav vērojama sekularizācija – kad
cilvēki principā attālinātos no Die
va. Mani rādītāji ir dievkalpojumi
Lieldienās un Ziemassvētkos. Liel
dienās mums bija pilna baznīca,
Ziemassvētku priekšvakarā pārpil
dīta. Cilvēki nav sarāvuši saites ar
baznīcu un kristīgo ticību.
Zināmā mērā ietekmēja eko
nomiskā krīze, un cilvēki vairāk
sāka nākt uz baznīcu. Krīzes paras
ti cilvēkiem liek aizdomāties par
to, kas stāv pāri šai pasaulei. Lab
klājība ir tā, kas nogalina ticību.
Tieši labklājības valstīs ticība iet
mazumā – slēdz baznīcas, pārvērš
tās par viesnīcām, privātmājām, ie
pirkšanās centriem. Latvijā nekas
tāds nenotiek. Pie mums joprojām
ceļ jaunas baznīcas, atjauno vecās.
Šajā ziņā ir vērojama dinamika.
– Baznīcas vietnē cilvēki ir
aicināti vērsties pie jums ar sa
viem jautājumiem un problē
mām, ne tikai apmeklēt dievkal
pojumus. Kuri ir tie jautājumi,
uz kuriem cilvēki paši nespēj
rast atbildes un vēršas pie jums?
– Pārsvarā tie ir sirdsapziņas
jautājumi, bet pie mācītāja nāk
runāt par dažādām lietām. Par sa
vām pārdomām, grūtumiem, arī
praktiskām vajadzībām. Nāk arī
vienkārši palūgt naudu vai nakts
mājas. Cilvēki nāk runāt par to, kas

Ivo Pavlovičs (38)
Kalpo Pēterupes un Skultes evaņģēliski
luteriskajās draudzēs kopš 2006. gada
augusta
Savu garīgo ceļu sācis Raunas draudzē
Kristīts 1993. gadā Raunas baznīcā
1995. gadā iesvētīts par evaņģēlistu
un sācis kalpošanu
2007. gadā ordinēts par mācītāju
Precējies. Sieva Solvita, dēls Jonatāns
(11), meitas Asnāte (7) un Sofija (2)
Tēvs Jānis, elektriķis, māte Vallija,
maizes cepēja
Izglītība – Raunas pamatskola, Rīgas
19. arodvidusskola, Saldus svētā
Gregora kalpošanas skola, Lutera
akadēmija
Darba pieredze – strādājis par
elektromontieri, naktssargu, keramiķi, kristīgās literatūras pārdevēju
kristīgajā salonā “Ceļš”, siltumsūkņu
filiāles vadītāju
Mīļākā vieta Saulkrastos –
mācītājmuiža un baznīca
notiek viņu sirdī, prātā, ģimenē.
– Savu draugu, radinieku un
paziņu vietā viņi izvēlas tieši jūs,
ar ko dalīties pārdzīvojumos.
– Jā, jo viena lieta ir parunāt
ar draugu un izkratīt viņam sirdi,
bet atnākt pie mācītāja – tas ir
pavisam kas cits. Un tās nav divas
lietas, kas stāv viena otrai pretim.
Runājot līdzībās, piemēram, viens
līmenis ir tas, kā cilvēks par sa
vām veselības problēmām runā ar
ārstu un pavisam cits, kā ar savu
draugu. Skatupunkts ir cits. Viņš
ir atnācis pie speciālista, kurš ne
tikai uzklausa, bet arī palīdz to at
risināt vai pārvarēt.
Līdzīgi ir arī ar mācītāju. Tur
klāt cilvēks zina, ka mācītājam var
visu izstāstīt un tas nevienam neko
nesacīs. Mācītājs uzklausa cilvēku
grēksūdzes, dod padomus un at
laiž grēkus. Jo visiem mācītājiem
ir ne tikai konsultanta funkcija, bet
no Dieva ir dota vara atraisīt cilvē
kus no viņu grēku nastas. Tā pie
došana, ko dod mācītājs, tā ir Die
va piedošana, nevis viņa personīgā.
Tā ir lielākā atšķirība no sarunas ar
draugu vai mācītāju.
– Saziņai jūs izmantojat arī
internetu. Vietnē Twitter jums ir
savs konts, arī Facebook un draugiem.lv. Esat moderns mācītājs.
– Jā, visi līdzekļi taču ir jāiz
manto.
– Tomēr, atšķirībā no citiem,
jūs neatklājat savas personiskās
dzīves detaļas. Saziņā sociālajos
portālos rakstāt tikai par ticības
lietām. Vai nedomājat, ka reliģija
un internets ir divas lietas, kuras
viena no otras jātur pa gabalu?
– No vienas puses – kāpēc man
rakstīt par sev privātām lietām, bet
no otras puses – ja es runāju par
Dievu un ticību, tad tas ir visnotaļ
privāti. Kas attiecas uz internetu –
tas pats par sevi nav ne labs, ne
slikts. Tas ir saziņas veids, līdzīgi kā
vēstule vai grāmata. Cilvēki publis
ko savas domas, sajūtas, emocijas,
dzīves uzskatus. Manuprāt, inter
nets ir labs rīks, ja to pareizi lieto.
Kad internetā publicē visādas jē
lības un dumības, propagandē iz
laidību, izvirtību, tad var teikt, ka

internets nodara lielu ļaunumu.
Tajā pašā laikā internets pa
ver daudz iespēju. Pateicoties
tam, esmu noskatījies daudz brī
nišķīgu garīgu lekciju, filmu, pa
mācību. Es uz internetu skatos kā
uz multimediālu bibliotēku, kura
ir pieejama, neizejot no mājas.
Tādā ziņā jebkuram garīdznie
kam un domājošam cilvēkam tas
ir ļoti labs darba rīks un brīnišķī
ga iespēja uzrunāt cilvēkus.
Intervijai tuvojoties nobeigumam, mācītājs jautā, vai tad par
Lieldienām nemaz nerunāsim.
Atbildu – ja mēs gribētu runāt par
Lieldienām, pareizāk būtu bijis to
darīt pirms tām. Tagad jau svētki
aiz muguras. Un mācītājs aizsāk
interesantas pārdomas:
– Jā, tas ir interesanti. Cilvē
kiem raksturīgi visu pulveri izšaut
pašā sākumā. Piemēram, pirms
Ziemassvētkiem vēl nav mirušo
piemiņas diena beigusies, kad liel
veikali pilni ar spīdīgām mantiņām
un Adventa vainagiem. Tad notiek
visas intervijas, raidījumi, un svēt
ki jau ir tā izsvinēti un izgremoti
Adventa laikā, ka brīdī, kad tie pa
tiešām pienākuši, tad čiks un bei
dzas. Adventa laiks ir gatavošanās
Ziemassvētkiem, bet tie nebeidzas
ar 25. datuma dievkalpojumu un
svinībām. Tieši tad sākas Ziemas
svētku laiks, kuru varētu svinēt līdz
6. janvārim, Zvaigznes dienai. Ar
svētkiem viss sākas, nevis beidzas.
Pirms Lieldienām ir 40 dienu
gavēnis, ja neskaita svētdienas,
un tas ir laiks, kad mēs Lieldienas
nesvinam. Mēs tikai gatavoja
mies, pārdomājam. Pirmajās un
Otrajās Lieldienās ir svinības,
un īstais Lieldienu laiks turpinās
līdz vasarsvētkiem. Baznīcas li
turģijā ir nepārtraukts atskats uz
svētkiem, kas bijuši. No Ziemas
svētkiem līdz Zvaigznes dienai
dievkalpojumu tekstos ir atskats
uz Kristus dzimšanu. Savukārt uz
Lieldienām, uz augšāmcelšanos,
ir atsauce līdz pat Vasarsvētkiem.
Baznīcas gadā ir divi smaguma
centri – Ziemassvētki un Lieldie
nas, jo tie ir svarīgākie notikumi cil
vēka attiecībās ar Dievu. Lieldienas
savā ziņā ir pat lielāki svētki nekā
Ziemassvētki, jo tā ir dzīvības uz
vara pār nāvi. Tā ir nebeidzama cil
vēces cīņa, kas ir pastāvējusi cauri
gadu tūkstošiem. Kā uzvarēt nāvi?
Alķīmiķi ir mocījušies, lai izgudro
tu zāles pret nāvi, mūsdienās citi
grib iesaldēties, citi – lai viņu pīšļus
izšauj kosmosā vai arī ieliek slāpek
lī. Viņi to dara cerībā, ka kādreiz
būs tehnoloģijas, ar kuru palīdzību
varēs atdzīvināt mirušos. Bet Liel
dienas parāda, ka uzvara pār nāvi
jau ir notikusi. Un Baznīcas litur
ģijā uz Lieldienām atsauce ir visu
gadu. Katrā svētdienas dievkalpo
jumā mēs svinam Kristus uzvaru
pār nāvi. Latviešu valodā to varbūt
nevar tik labi pamanīt, bet svētdie
na nozīmē svēto dienu. Daudzās
kultūrās un valodās šī diena iegūst
savu īpašo nosaukumu tieši Kristus
augšāmcelšanās dēļ. Krievu valodā
ir izcili – voskreseņije, kas, burtiski
tulkojot, arī ir “augšāmcelšanās”.
Agnese Dzene
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Saulkrastiešu dejas ceļš
Šīs vasaras nozīmīgākais
notikums Latvijas
amatiermākslas kolektīviem
būs XXV Vispārējie latviešu
Dziesmu un XV Deju svētki,
kas notiks no 30. jūnija līdz
7. jūlijam.

Pirmie Saulkrastu kolektīvi, kas
pēc veiksmīgas atlases skates
aizvadīšanas 23. martā Mālpilī
oficiāli apstiprināti par svētku da
lībniekiem, ir senioru deju kolek
tīvs “Saulgrieži”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Jūrdancis” un jau
niešu deju kolektīvs “Krustu šķēr
su”. Deju kolektīvu skatē “Jūrdan
cis” un “Saulgrieži” ieguva pirmo,
bet “Krusu šķērsu” – otro pakāpi.
Tagad jau droši varam apgalvot,
ka dziesmu un deju svētku gā
jienā Rīgā aiz Saulkrastu novada
karoga ies vairāk nekā 60 mūsu
dejotāju.
Senioru deju kolektīvs “Saul
grieži” ir Saulkrastu deju kolek
tīvs ar visilgāko nepārtrauktas
darbības laiku, šī gada maijā ko
lektīvam apritēs 35 gadi, jubilejas
sarīkojumu kolektīvs rīkos 7. de
cembrī tradicionālajā senioru
deju kolektīvu saietā “Sadancoša
na ziemas saulgriežos”. Šai sezonā
paralēli nopietnajam darbam, kas
saistīts ar deju svētku repertuāra
apgūšanu, “Saulgrieži” paguvuši
piedalīties deju festivālos un kon
certos Ķekavā, Suntažos, Straupē,
Sējā, Limbažos, Ādažos un Vents
pilī.
Jauniešu deju kolektīvs “Krus
tu šķērsu” šīs sezonas sākumā ar
krāšņu koncertu kopā ar biju

šajiem kolektīva dalībniekiem
nosvinēja savu 30 gadu jubileju,
izdejojot kolektīvam raksturī
gākās un mīļākās dejas. Šai kon
certā iepriekšējo gadu “jauniešu”
sastāvos dejoja vairāk nekā puse
tagadējā vidējās paaudzes deju
kolektīva “Jūrdancis” dalībnieku,
kas apliecina seno populāro tei
cienu – ja atdosi mazo pirkstiņu,
paņems visu roku. “Jūrdancim” rit
tikai trešā sezona. Pirmsākumos
jauno kolektīvu koncertos bie
ži atbalstīja dejotāji no jauniešu
sastāva, bet šobrīd “Jūrdancis” ir
patstāvīgs deju kolektīvs ar vēlmi
un spēju strādāt.
Saulkrastu dejotāji ir līdzda
līgi daudzos novada sarīkojumos
un norisēs, taču visu trīs mūsu
tautas deju kolektīvu viens no no
zīmīgākajiem devumiem savam
novadam ir deju festivāla “Sasala
jūrīna” radīšana un sekmīga nori
se. Saulkrastiešiem jau otro gadu
tika dota iespēja, vienā koncertā
kopā dejojot, redzēt gan mūsu se
nioru, gan vidējās paaudzes, gan
jauniešu deju kolektīvu draugus –
vairāk nekā 30 deju kolektīvus
no dažādiem Latvijas novadiem,
dažādu vecumu un kvalitātes
grupām.
Periodu, kad skate aizvadīta,
bet līdz deju svētkiem vēl mazliet
laika, Saulkrastu deju kolektīvi iz
manto ne tikai apgūto deju atkār
tošanai un spodrināšanai, bet arī
jaunu deju apguvei un gatavojas
sarīkojumiem – koncertiem gan
Saulkrastos, gan izbraukumos.
Jaunus dalībniekus amatiermāk
slas kolektīvi parasti uzņem, sākot

Jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”
kārtējo sezonu (septembrī vai ok
tobrī), bet arī tagad ir piemērots
brīdis, lai pievienotos Saulkrastu
dejotāju saimei. Senioru deju ko
lektīva “Saulgrieži” mēģinājumi
notiek otrdienās un ceturtdienās
(plkst. 19–21), jauniešu deju ko
lektīva “Krusu šķērsu” – pirmdie
nās un trešdienās (plkst. 18–20),
vidējās paaudzes deju kolektīva
“Jūrdancis” – pirmdienās un treš
dienās (plkst. 20–22) Saulkrastu
kultūras namā “Zvejniekciems”,
Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā.
Dalība deju kolektīvos neno
zīmē tikai dejošanu vien, tā dod
iespēju tikties ar līdzīgu interešu
cilvēkiem, radoši pilnveidoties,
saturīgi pavadīt brīvo laiku (kat
ram kolektīvam ir tikai sev vien
raksturīgas sadzīviskās norises

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”. Foto no domes arhīva
un pašu radītie svētki), bet pats
galvenais – būt vienam no lielā
dziesmu un deju svētku notiku
ma dalībniekiem, jo dziesmu un
deju svētki jau nav svētki reizi

pa pieciem gadiem, tas ir nebei
dzams, nepārtraukts ceļš.
Judīte Krūmiņa,
deju kolektīvu vadītāja

Pārbaudījums Mūsdienu deju konkursā
Šī gada 1. martā Mālpils
Kultūras centrā izskanēja
ikgadējais Pierīgas novadu
“Mūsdienu deju konkurss
un festivāls”. Šajā konkursā
piedalījās arī Saulkrastu
novada deju grupa “Fractus”
ar četrām grupām un Ivettas
Jakovļevas mūsdienu deju
grupa.
Šogad konkursā piedalījās 21
Pierīgas novada kolektīvs, kā arī
viens festivāla dejas izpildītāju
kolektīvs, kuri cīnījās par “ceļazī
mi” uz Salaspili, kurā norisinājās
Vidzemes novada mūsdienu deju
kolektīvu radošais konkurss. Māl

pilī deju grupa “Fractus” piedalījās
ar deju “Istabeņu tracis”, kuru
dejoja 1.–4. klašu grupa, “Sajūti
savas bailes” (5.–9. klašu grupa)
un vidusskolas grupa ar deju “Ladies in the front line”, kā arī ar deju
“Cerība”, kuru izpildīja jauktā
grupa. Saulkrastu novadu pārstā
vēja arī Ivettas Jakovļevas mūs
dienu deju grupa ar deju “Rozā
panteras”. Deju grupas “Fractus”
ieguva II pakāpes diplomus visās
dejās, un jauktā grupa ar deju
“Rozā panteras” ieguva III pakāpi.
Uz Vidzemes novada Mūs
dienu deju kolektīvu radošo
konkursu, kas norisinājās šī gada
6. martā, tika izvirzīta deju grupa

“Fractus” ar dejām “Sajūti savas
bailes”, “Istabeņu tracis” un “Ce
rība”. Salaspilī ļoti sīvā deju grupu
konkurencē mūsu novada dejo
tājas ieguva III pakāpes diplomus
visās vecuma grupās.
Deju grupa “Fractus” saka lie
lu paldies visiem atbalstītājiem
un vecākiem par izturību un sa
pratni, peintbola klubam “Bušas”
un personīgi Andim Burbergam
par sniegto atbalstu dejas “Ladies
in the front line” tēla atveidošanā,
kā arī fotokorespondentei Elīnai
Marī Maksīmovai par dejas soļa
iemūžināšanu.

noteiktu, kādus rezultātus būs jā
sasniedz turpmāko septiņu gadu
laikā un kas parādīs datus par at
kritumu jomu – apjomiem, plūs
mu, otrreizējo pārstrādi un citus.”
Pagājušā gadā ZAAO apgrozī
jums pārsniedza trīs miljonus latu,
kas ir par aptuveni par 5 % vairāk
nekā gadu iepriekš. Šogad uzņē
mums sāks darbību Balvu novada
Balvu pilsētā un Viļakas novadā,
tiek strādāts pie atkritumu apsaim
niekošanas sistēmas modernizēša
nas Cēsu vecpilsētā, kā arī būtiskas
investīcijas plānotas dalītās atkri

tumu vākšanas attīstībai – eko lau
kuma izveidei Strenčos, eko pun
ktu attīstībai Saulkrastu vasarnīcu
teritorijās, jaunu dalītās vākšanas
konteineru iegādei, lai nodrošinātu
to mērķu izpildi, kas noteikti reģio
nālajā attīstības plānā līdz 2014. ga
dam. Šogad ar ES Kohēzijas fonda
atbalstu tiks veikta arī poligona
“Daibe” pievedceļa rekonstrukcija.
Kopumā plānotais investīciju ap
joms ir aptuveni 500 tūkstoši latu.

Beate Barkāne

ZAAO – par paveikto un plāniem
Notikusi SIA “ZAAO” (ZAAO)
dalībnieku kopsapulce,
kurā uzņēmuma īpašnieki –
pašvaldību pārstāvji – tika
informēti par 2012. gadā
paveikto un šajā gadā plānoto.
Kopsapulcē tika apstiprināts
arī 2012. gada pārskats, un
uzņēmums informēja par
lielākajiem projektiem un
aktualitātēm nozarē kopumā.
ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars
Sirmais: “Pagājušā gadā atzinīgi
vērtējama jaunu dalībnieku – paš

valdību – iesaistīšanās organizāci
jā, proti, ZAAO īpašnieku rindas
papildinājušas Saulkrastu, Bal
tinavas, Rugāju, Apes un Viļakas
novada pašvaldības. Tāpat esam
veikuši investīcijas pakalpojumu
attīstībā, piemēram, dalītās at
kritumu vākšanas pilnveidošanā,
jaunu konteineru iegādē, eko lau
kumu izveidē – pērn tādi izveidoti
Smiltenē, Saulkrastos un Balvos.
Cēsu pilsēta, savukārt, ir pirmā,
kur uzstādīti mūsdienīgi pazemes
konteineri, kas paredzēti atsevišķi
stikla atkritumu šķirošanai. Nozī

mīga ir bijusi pašvaldību iniciatīva
izvērtēt, kā tiek ievēroti to saisto
šie noteikumi, un, pateicoties tam,
aizvien vairāk iedzīvotāji iesaistīju
šies atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, noslēdzot līgumus par at
kritumu izvešanu. Kopumā nozarē
ir sākušās vairākas būtiskas pār
maiņas, jo ir apstiprināts Atkritu
mu apsaimniekošanas valsts plāns
turpmākajiem septiņiem gadiem
un izmaiņas skars arī Atkritumu
apsaimniekošanas likumu, turklāt
ZAAO strādās arī pie reģionālā
nozares plāna izstrādes, lai skaidri

Lija Ozoliņa,
www.zaao.lv

6

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Origami svētki bērnudārzā “Rūķītis”
Atspīdot košiem pavasara
saules stariem, 14. marta
rītā pirmsskolas pedagogi
no dažādām Pierīgas
pilsētām devās uz Saulkrastu
bērnudārzu “Rūķītis”,
lai piedalītos Japāņu
tradicionālās papīra locīšanas
mākslas origami svētkos.
Svētku norises laiks bija izvēlēts
īpašs – vienu dienu iepriekš, kad
Latvijā atgriežas dzērves, pēc vi
dējiem ornitologu apkopotajiem
statistikas datiem, tas ir 15. marts.
Japānā dzērve ir ilga mūža un
gudrības simbols. Tā ir arī viena
no populārākajām origami locī
jumu formām, ko daudziem bēr
niem vēl pirms skolas gaitu uz
sākšanas iemāca viņu vecāki vai
vecvecāki. Sens japāņu ticējums
vēsta, ka viens no veidiem, kā
izlūgties dieviem labu veselību,
ir salocīt tūkstoš dzērvīšu. Tāpēc
Japānā tiek piekopta prakse, ka
reizēs, kad cilvēks ir ļoti slims,
viņa draugi, darbojoties kopā,
saloka tūkstoš dzērvīšu, kuras
saver garās virtenēs, lai pēc tam
nogādātu tās slimajam draugam.
Lūkojoties tūkstoš dzērvīšu vir
tenēs, pieaug cerību spēks, bet
sāpes un skumjas kļūst vieglāk
panesamas.
Svētku pasākumu iesāka bēr
nudārza “Rūķītis” vadītāja Sanita
Tīberga, novēlot pasākuma da
lībniekiem saulainu un radošu
noskaņojumu. Pēc tam īsu runu
teica pašvaldības vadītājs Ervīns
Grāvītis, kurš nedaudz vēlāk vie
siem pasniedza simboliskas pie
miņas veltes.
Muzikālajā sveicienā, kuru
sagatavoja mūzikas skolotājas
Solveiga Boka un Laila Bāliņa, vi
sus klātesošos iepriecināja Elīna
Kulberga (6 gadi) un 5–6 gadus
vecu bērnu ansamblis.
Tālāk vārds tika dots pasāku
ma galvenajam viesim – Japānas
kultūras atašejam Latvijā Masa
juki Uedzono (Masayuki Uezono),
kurš bija izvēlējies īpaši apbalvot
trīs A5 formāta papīra locījumu
radošos darbus.
Pirmais Uedzono kunga ap
balvotais darbs, kurš visprecīzāk
atspoguļojis japāņu izpratni par
papīra locīšanu, bija “Ūdensro
zes”, pedagoģe Līga Kleinšmite.
Šo telpisko kompozīciju veidoja
5–6 gadus veci sagatavošanas gru
pas “Cielaviņa” bērni – Bukša Ali
se, Līcis Jēkabs, Rozentāle Luīze,
Tilgase Grieta, Tūtiņa Anete un
Zālītis Pauls. Otru atzinību iegu
va bērnudārza “Rūķītis” vizuālās
mākslas pulciņa audzēknis Ro
berts Palanskis (6 gadi) par darbu
ar nosaukumu “Cūciņa”, peda
goģe Sarma Geka. Šī A5 formāta
papīra locījuma forma piesaistīja
tālā viesa uzmanību ar lakoniski
un efektīgi attēloto rukša patieso
un dabisko būtību. Trešais tika
izcelts Evelīnas Seržantes (4 gadi)
radošais darbs ar nosaukumu
“Mārītes”, pedagoģe Jana Bukov
ska. Šajā darbā augstu tika novēr
tēts precīzais un nepārprotamais
kukaiņa formas atveidojums. Visi
bērni saņēma no Uedzono kunga

Japānas kultūras atašejs Latvijā Masajuki Uedzono
pasniedza piemiņas veltes uzvarētājiem.
jaukas pārsteigumu balvas – papī
ra bumbas, japāņu origami papīra
komplektu ar dzīvnieku locīšanas
instrukcijām, kā arī īpašus ziepju
burbuļus.
Svētku turpinājumā Uedzo
no kungs pasākuma viesiem
demonstrēja dzērves locījumu.
Pedagogi ar interesi iesaistījās
locījuma veidošanā, pat tie, kuri
jau prata izlocīt šo formu, jo strā
dāts tika ar oriģinālo origami
papīru, kurs bija oranžā, violetā,
sārtā vai dzeltenā krāsā rotāts
kvadrāts (15 x 15 cm) papildināts
ar ziedu kompozīciju motīviem.
Salīdzinājumā ar tradicionāli Lat
vijā locīšanai lietoto ofisu papīru
Japāņu origami papīrs ir plānāks,
elastīgāks un zīdaināks, rezultātā
šīs papīra īpašības atvieglo locīša
nu. Pēc veiksmīgas dzērvju locīša
nas, sekoja kopīga fotogrāfēšanās
un pasākuma dalībnieki saņēma
skaistus suvenīrus – papīra lellīti,
kurai jāsaloka kimono.
Pēc tam viesis devās pie sa
gatavošanas grupas “Ezītis” bēr
niem, kuri kopā ar skolotājām
Irīnu Dinsbergu un Ilzi Lindi visu
marta sākumu bija mācījušies par
Japānas kultūru un tautas tradī
cijām. Viesis bērniem iemācīja
sasveicināties japāņu valodā. Pēc
tam viņš tika uzaicināts piedalī
ties zelta karpu makšķerēšanas
sacensībā ar diviem grupas pui
šiem un noķertās zivis, kā nopro
tat, beigās tika saskaitītas japāņu
valodā. Dodoties prom no “Ezī
šu” grupas, Uedzono kunga uz
manību piesaistīja “Ezīšu” bērnu
košie un interesantie pulksteņu
zīmējumi. Ar to arī Japānas kul
tūras atašeja viesošanās “Rūķītī”
beidzās, bet nebeidzās svētku
pro
gramma, jo dalībnieki tika
aicināti vēl izmēģināt stafetes ar
zīmēšanas elementiem.
Noslēdzošā svētku sadaļa,
kuru palīdzēja novadīt sporta
skolotāja Dace Liniņa, izvērtās
par jautru un dzīvespriecīgu ak
tivitāti. Trīs komandas azartiski
sacentās savā starpā, kā arī deva

Grupiņas
“Ezītis” bērni
ar interesi
mācījās skaitīt
līdz 10 japāņu
valodā.
Foto no domes
arhīva
sev skanīgus un ļoti trāpīgus no
saukumus – “Fiksās”, “Foršās” un
“Košās”. Nebeidzami smiekli un
smaidi, atraktīvās un komiskās
dalībnieču kustības netieši vēstī
ja, ka šāda aktivitāte būs noderīga
gan pirmsskolas sagatavošanas
grupu audzēkņu attīstībai, gan
pašiem pedagogiem sporta un iz
klaides pasākumu organizēšanai.
Stafetēs uzvarēja “Fiksās”! Apsvei
cam!
Atvadoties pasākuma dalīb
nieku acis mirdzēja un tika teikti
sirsnīgi pateicības vārdi, īpaši par
netradicionālo pasākuma tēmu.
Bet mums, viesu sagaidītājiem,
secinājums viens – veiksmes pa
matā bija visas čaklo “Rūķīšu”
saimes saskanīgais komandas
darbs, kur katrs deva savu nelie
lo ieguldījumu, un kopsummā
tapa spilgtu un pozitīvu emociju
piesātināts vēl ilgi neaizmirstams
notikums. Un, kā pajokoja viena
no mūsu pedagoģēm, visā bērnu
dārzā gan jau kopā būs 1000 dzēr
vīšu, tāpēc ticam, ka tie, kas cie
mojās pie mums un šopavasar vēl
ciemosies, spēs piepildīt savus
sapņus un cerības!
Nākamajā dienā, sazinoties ar
Japānas vēstniecības pārstāvi Elī
zi Spridzāni, kura bija Uedzono
kunga tulce un laipni palīdzēja
noorganizēt šo tikšanos (sirs
nīgs paldies viņai par to!), Elīze

“A5 origami papīra locījumu formu pirmsskolas vecuma bērniem” pedagogu
radošo ideju konkursa rezultāti
1. vieta. Anita Jankoviča, darba nosaukums “Kaķis” – Cēsu pilsētas 5 PII
1. vieta. Anita Jankoviča, darba nosaukums “Zābaciņš” – Cēsu pilsētas 5 PII
2. vieta. Asnate Grēve, darba nosaukums “Princese” – Pabažu pamatskolas 5-6
gadīgo bērnu sagatavošanas grupa
2. vieta. Ligita Rozenberga, darba nosaukums “Telts” – Saulkrastu PII “Rūķītis”
3. vieta. Iveta Mizāne, darba nosaukums “Putnu būris” – Saulkrastu PII “Rūķītis”
3.vieta. Ligita Rozenberga, darba nosaukums “Bute” – Saulkrastu PII “Rūķītis”
Tika piešķirtas divas speciālās balvas: Līgai Kleinšmitei par telpisko objektu
kompozīcijām un Ivetai Mizānei par iesniegto rodošo ideju lielo skaitu.
Konkursā piedalījās arī trīs mūzikas un mākslas skolas – Špoģu, Mālpils un
Veczemnieku. Mākslas skolu vecāko kursu audzēkņi bija aicināti izstrādāt A5
formāta papīra locījumu idejas, kuras varētu realizēt pirmsskolas izglītības bērniem
radošajās nodarbībās. Šajā konkursa sadaļā godalgotās vietas tika piešķirtas:
1. vieta. Elva Dancīte (12), darba nosaukums “Kaija” – Mālpils Mūzikas un
mākslas skola;
2. vieta. Laura Šulca (12), darba nosaukums “Varde” – Mālpils Mūzikas un
mākslas skola;
3. vieta. Laura Lačauniece (14), darba nosaukums “Runcis” – Spoģu Mūzikas un
mākslas skola.
izteica uzaicinajumu turpmāk
piedalīties Japānas vēstniecības
rīkotajos kultūras pasākumos,
par kuriem informācija atrodama
vēstniecības vietnē www.lv.embjapan.go.jp. Kā arī tikām aicināti
iegriezties vēstniecības bibliotēkā
(http://www.lv.emb-japan.go.jp/
latvian/embassy/library.html), kur
var atrast daudz grāmatu par ori
gami un citiem tradicionāliem Ja
pānas laika pavadīšanas veidiem.

Tur ir pieejama arī DVD un video
materiālu noma par dažādām tē
mām. Bibloiteka ir atvērta katru
darba dienu plkst. 9–13, 14–17.30.
Sarma Geka,
pirmsskolas pedagoģe,
vizuālās mākslas skolotāja

Pasākuma fotogrāfijas pieejamas
pašvaldības oficiālajā interneta
vietnē www.saulkrasti.lv

7

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Velgas Vītolas
mīlestības stāsti

Konkurss “Erudīts 2013”
12. martā 4. klašu pārstāvji no
Saulkrastu, Zvejniekciema,
Ādažu vidusskolas un
Lēdurgas pamatskolas tikās
Zvejniekciema vidusskolā, lai
apliecinātu savas zināšanas,
prasmes, radošumu un veiklību
konkursā “ Erudīts 2013”.
Visas septiņas komandas svei
ca Zvejniekciema vidusskolas
1.–4. klases koris ar nelielu kon
certprogrammu. Pēc tam katra
komanda rādīja priekšnesumu,
ietverot tajā būtiskāko informā
ciju par savu skolu un komandas
nosaukumu.
Konkursa dalībniekiem bija
jāatbild uz dažādiem jautājumiem
matemātikā, latviešu valodā, dabas
zinībās, kā arī jāveic dažādi veik
lības un atjautības uzdevumi. Lai
tos veiktu, bija vajadzīga attapība,
erudīcija, kā arī spēja loģiski izdo
māt atbildi un prasme darboties
kā komandai. Konkursa laikā val
dīja draudzīga gaisotne, komandu
sniegumu vērtēja žūrijas komisija
(Skolēnu līdzpārvaldes pārstāves).

Piedaloties konkursā, jaunas
prasmes ieguva visi dalībnieki,
par ko viņiem pateicības.
Pateicības saņēma Saulkras
tu vidusskolas komanda “Gudrās
skudras”, Lēdurgas pamatskolas
komanda “RELAKO”, Ādažu vi
dusskolas komandas “Attapīgie
zaļknābji” un “Ādažu prātnieki”.
Neizpalika arī diplomi komandām,
kuras ieguva godalgotās vietas: 1.
un 3. vieta – attiecīgi komandai
“Jautrais četrinieks” un “Akili” no
Ādažu vidusskolas, bet 2. vieta –
Zvejniekciema vidusskolas koman
dai “Oranžie apelsīni”. Visi kon
kursa “Erudīts 2013” dalībnieki un
skolotāji saņēma dažādas balvas.
Par atbalstu un palīdzību or
ganizēšanā paldies direktoram
Andrim Dulpiņam, skolotājām
Valdai Tinkusai, Santai Tinkusai,
Antrai Deniškānei, 11. klases skol
niecēm Anetei, Janai, Ievai un Lin
dai. Paldies skolām par atsaucību!
Jolanta Liniņa,
Zvejniekciema vidusskolas
sākumskolas MK vadītāja

Paldies Velgai Vītolai par mīlestības stāstiem, kuros viņa atklāja savas attiecības ar dzīvniekiem, kas balstītas uz
pacietību, uzticēšanos un draudzību! Foto: L. Mieze
19. martā Saulkrastu
vidusskolas 1.–11. klašu skolēni
tikās ar Līgatnes dabas taku
dzīvnieku kopēju un 2011. gada
Latvijas lepnumu Velgu Vītolu.
Šī bija viena no tām tikšanās rei
zēm, kad divas stundas skolas
aktu zālē bija nemitīgs klusums,
kuru pārtrauca vienīgi bērnu
prieka šaltis par ekrānā redzama
jām meža zvēru un putnu foto
grāfijām.
Zvērkope Velga Vītola ir ne

vien zinoša sava amata pratēja ar
atsaucīgu un mīlošu sirdi, bet arī
lieliska stāstniece, kas skolēniem
deva iespēju ielūkoties dzīvnieku
sabiedrības valdošajos likumos,
izprast un izzināt šo dabas kār
tību, izvērtēt cilvēka lomu un
atbildību dzīvās radības priekšā.
Velga Vītola apbūra ar to, cik
viegli un vienkārši viņa stāsta
par smagu darbu, par ticību tam,
ka spēj un spēs palīdzēt pat bez
cerīgās situācijās nonākušajiem
dzīvniekiem.

Pēc pasākuma nerima sko
lēnu aplausi, Velgai Vītolai tika
lūgti autogrāfi un iespēja kopā
nofotografēties. Skolēni atzina,
ka šī tikšanās bija sirsnīgākā
un interesantākā dabas zinību
stunda.
Paldies Velgai Vītolai par
mīlestības stāstiem, kuros viņa
atklāja savas attiecības ar dzīvnie
kiem, kas balstītas uz pacietību,
uzticēšanos un draudzību!
Linda Mieze

15. marts –
12. klases Žetonu vakars
15. martā kultūras namā
“Zvejniekciems” notika
12. klases Žetonu vakars.
Kultūras namā pulcējās skolas
pedagogi, abiturienti un viņu
vecāki, arī draugi un viesi,
kas vēlējās būt klāt svinīgajā
pasākumā.
12. klases audzinātāja Daiga Zande
kopā ar skolēniem bija sagatavoju
si uzvedumu pēc R. Blaumaņa ko
mēdijas “Trīnes grēki” motīviem.
Skolēni bija izveidojuši prezentā
ciju par saviem skolas gadiem no
1. līdz12. klasei – “Spilgtākie mir
kļi no klases dzīves”.
Zvejniekciema
vidusskolas
direktors Andris Dulpiņš abitu
rientiem pasniedza žetonus kā
piederības zīmi savai skolai un arī
dzimtajai pilsētai. Sarīkojums no
tika sirsnīgā gaisotnē. Klases audzi
nātājas un skolēnu paldies visiem,
kuri palīdzēja sarīkojuma tapšanā.
Valda Tinkusa

Pirmajā rindā no kreisās: Artūrs Tirzmalis, Kristaps Kapzems, Matīss
Šmits, Ričards Brīniņš.
Otrā rinda no kreisās: Daiga Zande, Anna Baiba Putāne, Laura Draudiņa, Ieva Ekmane, Madara Urdziņa, Katrīna Kosmačeva, Marika Landsmane, Krista Linda Kūla, Valda Krasovska.
Trešajā rindā no kreisās: Laura Pommere, Jānis Kalniņš, Oskars Ozoliņš,
Juris Panasovs. Foto: D. Belova

Konkursa dalībnieki un skolotāji. Foto: V. Tinkusa

SIA “Saulkrastu komunālserviss”
aicina uz kopsapulcēm
SIA “Saulkrastu komunālserviss”
(SKS) aicina apsaimniekojamo māju
dzīvokļu īpašniekus uz kopsapul
cēm, kas paredzētas aprīlī un maijā.
Tāpat informējam, ka ir pie
ejamas dzīvojamo māju uzturēša
nas un apsaimniekošanas faktisko

ieņēmumu un izdevumu pārskati
par 2012. gadu. Ar tāmēm var ie
pazīties uzņēmuma biroja telpās
Liepu ielā 3. Tuvāka informācija
pa tālr. 67951361.
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Apsaimniekojamo māju atskaites sapulču organizēšanas grafiks

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Adrese
Ainažu iela 21a
Atpūtas iela 1A
Atpūtas iela 2B
Bīriņu iela 2
A. Kalniņa iela 1
A. Kalniņa iela 1A
Krasta iela 15
Ostas iela 17
L. Paegles iela 2
L. Paegles iela 4
L. Paegles iela 4A
L. Paegles iela 8
L. Paegles iela 9
L. Paegles iela 10
Rīgas iela 31
Rīgas iela 43
Rīgas iela 90
Skolas iela 2
Skolas iela 4
Skolas iela 6
Skolas iela 8
Tallinas 9
Tirgus iela 1
Vidrižu iela 22A
Vidrižu iela 22B

Datums
2.05.2013.
18.04.2013.
19.04.2013.
9.05.2013.
10.05.2013.
20.04.2013.
16.05.2013.
3.05.2013.
17.05.2013.
11.05.2013.
11.05.2013.
18.05.2013.
18.05.2013.
18.05.2013.
23.05.2013.
24.05.2013.
20.04.2013.
4.05.2013.
4.05.2013.
25.05.2013.
25.05.2013.
26.04.2013.
25.04.2013.
27.04.2013.
27.04.2013.

Laiks
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 14
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 10
plkst. 14
plkst. 10
plkst. 12
plkst. 14
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 10
plkst. 10
plkst. 14
plkst. 10
plkst. 14
plkst. 19
plkst. 19
plkst. 14
plkst. 12
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Arhitekti Martu Staņu atceroties
Šogad 4. martā pagāja 100 gadi,
kopš dzimusi arhitekte Marta
Staņa. Viņu droši var saukt
par Zvejniekciema arhitekti,
jo 50. gados viņa izveidoja
zvejnieku kolhoza “Zvejnieks”
teritorijas plānojumu un to arī
veiksmīgi sāka realizēt dzīvē…

Martas Staņas
dzīve un darbība
Marta Staņa dzimusi 1913. gada
4. martā Strenčos, dzelzceļa strād
nieka ģimenē. Piecus gadus viņa
studē Jelgavas pedagoģiskajā in
stitūtā, bet drīz vien saprot, ka
vēlas studēt arhitektūru. M. Staņa
1945. gadā ar izcilību pabeidz Lat
vijas Universitātes Arhitektūras
fakultāti profesora Ernesta Štāl
berga (1883–1958) vadībā. Paralēli
studijām arhitekte no 1938. līdz
1942. gadam strādā par būvuzrau
dzi Jūrniecības departamentā.
Pēckara gados LVU Arhitek
tūras fakultātē notiek ideju kon
frontācija starp klasiskās arhitek
tūras atdarināšanas tendencēm
un modernisma strāvojumiem.
E. Štālbergs tiek atlaists no LVU,
un 1950. gadā arī M. Staņa tiek
piespiesta aiziet no darba fakultā
tē, jo viņu pieskaita pie tiem, kas
“ievazā buržuāziskās”, t. s. “racio
nālās”, arhitektūras idejas. Tas ir
laiks, kad jāsteidz atjaunot kara
sagrautās ēkas un domas par mo
dernu arhitektūru šķiet utopija.
M. Staņa pabeidz arī zīmēša
nas studijas pie pazīstamā māks
linieka Romana Sutas.
Vēlāk, strādājot Rīgas Lietiš
ķās mākslas vidusskolā, M. Staņai
rodas ideja par mazos dzīvokļos
projektējamām mēbeļu iekārtām.
Jo padomju cilvēkam bija noteik
ti dzīvokļa platības ierobežojumi.
Viņa iet vēl tālāk, radot mēbeles, ie
kārtas, audumu ornamentus un ta
pešu zīmējumus. Viņu var uzskatīt
par Latvijā dzīvokļa interjera jaunu
tradīciju radītāju. Arhitekte strādā
arī pie skatlogu noformējumiem
un izstāžu iekārtošanas. 1958. gadā
viņa pieslēdzas Interjera nodaļas
izveidošanai Latvijas Mākslas aka
dēmijā, tās audzēkņus ievadot pro
fesijā līdz pat 1971. gadam.
Arhitekte Marta Staņa vienmēr
atbalstīja Ernesta Štālberga pārstā
vētās funkcionālisma idejas, līdz ar
to viņas darbu skices un paši darbi
ne vienmēr tika pieņemti. Lai gan
daudzi bija pret M. Staņas idejām
un lielākā daļa viņas novatorisko
projektu netika īstenoti, arhitekte
pamanījās uzcelt vairākus svarīgus
arhitektūras pieminekļus Rīgā un
tās apkārtnē: Heimrātu ģimenes
savrupmāju Rīgā, Morica ielā, savu
savrupmāju Rīgā, Baseina ielā 5a,
Dailes teātri, kopā ar arh. I. Jēkab
sonu, H. Kanderu, dzīvojamo ēku
Rīgā, Brīvības un Krustabaznīcas
ielas stūrī, kopā ar arh. I. Jēkabso
nu, H. Kanderu, Auškāpu ģimenes
vasarnīcu Apšuciemā, Engures vi
dusskolu, 70. gados pārbūvēta par
zvejnieku kolhoza pārvaldes ēku,
Ernas Rubenes savrupmāju Cēsīs,
Bērzaines ielā, dzīvojamo māju
Garciemā, Lilijai Sniedzei, stadionu
Jūrmalā, Lielupē (realizēts daļēji)
un kapa pieminekļus prof. E. Štāl

Arhitekte Marta Staņa ar kursabiedru arhitektu Andreju Holcmani 1940. gadā. Foto no Latvijas arhitektūras muzeja arhīva
bergam, prof. V. Zostam, arh. A.
Krūmiņam. Ja visi arhitektes pro
jekti būtu uzcelti, tad jau 60. gados
Dailes teātrim blakus slietos mo
derns debesskrāpis, Gaiziņkalnā
būtu garš skatu tornis un laukumā
pie Okupācijas muzeja atrastos “ie
rakumu joslas” un akmens daudz
skaldņi kā nemieru simboli.
Arhitekte Marta Staņa
Zvejniekciemā
Taču tik daudz pēc arhitektes
M. Staņas projektiem būvētu celt
ņu kā Zvejniekciemā nav pat Rīgā.
50. gados, atbraucot strādāt
uz Zvejniekciemu, mainās vide,
bet viņas idejas nemainās. Jūras
un dabas tuvums paliks turpmāk
noteicošais viņas darbos.
Šajā laikā top viens no Martas
Staņas agrīnajiem un zīmīgāka
jiem projektiem – kolhoza “Zvej
nieks” ģenerālplāns, kur vienotā
ansamblī un dialogā ar dabu tika
iekļautas tādas celtnes kā kultū
ras nams, skola un daudzdzīvokļu
ēkas. Šis projekts uzskatāms par
neparastu fenomenu attiecīgajā
laikā – 50. gadu kontekstā, jo savā
veidolā un attieksmē tas ir pilnīgi
moderns, pat ekoloģisks, lai gan ta
pis oficiālā tā laika stila – staļinis
ma arhitektūras – pavēnī. No otras
puses, tas ir savdabīgs kompromi
sa ceļš, kurā staļinisma principi ir
klātesoši, taču organiski savijušies
ar modernisma valodas īpatnībām.
Tā laikā viens no sociālisma
fenomeniem ir kultūras nams.
Kultūras nama vizuālajā veidolā
tiek ieliktas atsauces uz sengrie
ķu templi, kas apmeklētājā rada
sajūtu par tieksmi uz ideālu un
īpatnu garīguma klātbūtni – lai
mīgo un gaišo sociālisma nā
kotni. Vienlaikus tie kalpoja par
masu aģitācijas ieroci un brīvā
laika organizēšanas vietām. Klubi
bija pateicīgs ierocis ideoloģijas
varas kontrolei pār masām.

Zvejniekciema
kultūras nams
Zvejniekciema kultūras nama
arhitektūra ir savdabīgs tā laika
piemērs. Pirmajā mirklī tā šķiet
diezgan tipisks staļinisma pa
raugs – četrstāvu ēka, plānoju
mā taisnstūra, masīva, padrukna
celtne, ar uzsvērtu ieejas daļu, bez
lieka rotājuma un ar minimālu
apdari fasādē, kur uzsvars likts uz
materiālu, proporcijām un silu
etu. Iecentrēta kopējā teritorijas
kompleksā, ēka spēlē dominējošo
lomu un liecina par autoritatīvo
laika posmu, kad tā tapusi. Kultū
ras nama celtne ir būtiska apkār
tējās vides kontekstā – to ieskauj
plaši zālieni ar apstādījumiem un
kokiem, radot sajūtu, ka ēka atro
das parka vidū, tāpat kā 18.–19. gs.
celtie muižiņu ansambļi. Lai gan
ēkas siluets ieraugāms jau no at
tāluma un ar apzaļumojumu zonu
iebraucamajā daļā tiek uzsvērta tā
reprezentatīvā loma, klātesošs ir
arī īpatns intimitātes moments.
Šis objekts atnācēju neatvaira, kā
to dara citi staļinisma darbi, bet
aicina. Iespējams, tas ir viens no
iemesliem, kādēļ vēl šodien kul
tūras nams saglabājis sākotnējās
funkcijas – tas kalpo par vietējo
iedzīvotāju pulcēšanās centru ar
izglītojošām un kultūras aktivi
tātēm. Kultūras nams joprojām
ir ass, ap kuru notiek sabiedriskā
dzīve. Lietišķās mākslas izstrādāju
mu un dekoratīvo motīvu radīšanā
kultūras namam Marta Staņa pie
saistīja studentus no Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolas
Zvejniekciema kultūras nama
būvniecība tika aizsākta 1952. gadā,
un kā ēkas autori minēti Marta
Staņa un būvinženieris Andris
Kalniņš. Kultūras namam bija jā
būt gatavam 1954. gadā uz Lielās
Oktobra sociālistiskās revolūcijas
37. gadadienu, taču tā celtniecību
kavēja dažādi apstākļi – materiā

Zvejniekciema teritorijas projekts. 50. gadi.
lu piegāde, lielās izmaksas, slikta
darba organizācija, birokrātiskais
aparāts utt. Ēkas celtniecība mi
nēto apstākļu dēļ aizkavējās līdz
1956. gadam, un tas tika asi kriti
zēts presē un oficiālajās sapulcēs.
1955. gadā arhitektūras attīstī
bā Padomju Savienības republikās
notika lūzums, jo attiecībā uz būv
niecību tika pieņemti vairāki bū
tiski lēmumi – viens no tiem “par
pārmērību novēršanu projektēša
nā un celtniecībā”, kurā staļinisma
arhitektūra tika asi kritizēta.
Zvejniekciema vidusskola
50. gadu beigās Marta Staņa projek
tē Zvejniekciema vidusskolas ēku,
un tas ir uzskatāms par unikālu
projektu, jo demonstrē domāšanu,
kas skolu būvniecībā Latvijā apgrie
zienus sāk uzņemt tikai mūsdienās.
Zvejniekciema vidusskolas projekts
ietver ekoloģisku pieeju – ēka tiek
sapludināta ar apkārtējo vidi un
dabu. Projektā izmantoti atvērtā
plānojuma principi, kas padara
celtni skolēniem un skolotājiem
draudzīgu un humānu. Par to lie
cina plašās un funkcionālās klašu
telpas, platie gaiteņi, lielie logi, kas
nodrošina daudz gaismas, koka iz
mantošana gan eksterjerā, gan in

terjerā. Ēkai paredzētas vairākas iz
ejas, kas ved uz iekšpagalmiem vai
pirmā stāva terasēm, radot iespēju
stundu pārtraukumus vai atpūtas
brīžus pavadīt svaigā gaisā. Marta
Staņa radīja ne tikai kopējo vidus
skolas ēkas “kompozīciju”, bet pil
nībā pievērsās objekta iekštelpām,
veidojot tās ciešā saskaņā ar plāno
juma struktūru. Atsevišķās klasēs
joprojām saglabājušies iebūvētie
skapji un oriģinālās detaļas.
Pašai sava vasarnīca
Arhitektei M. Staņai ir vajadzīgs
brīdis, kad var noiet no dzīves
skatuves un pabūt vienai. Laiks,
kad sakārtot sevi un savas domas.
Tā ir ideja, kas mājo un nemitīgi
raisa pārdomas. Cilvēka dzīve ir
cieši saistīta ar vārdu piepildīju
mu. M. Staņai tas realizējas savas
vasarnīcas celtniecībā Zvejniek
ciemā (tagad mākslinieku L. un P.
Postažu māja) no 1960. līdz 1965.
gadam. Sākotnēji viņa to gribēja
celt uzkalniņā, lai jūras šalkoņa
un vēji to apņemtu. Tas nenotika,
jo vietējā vara to aizliedza, pro
jekta tapšana bija nemitīga cīņa
par modernās arhitektūras ide
ju un vietējas sabiedrības domu
piezemētību. Mājas oriģinālo
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ģeometriskās formas (trīsstūris)
tēlu nepieņēma, to pat izsmēja.
Savukārt speciālistu vidū to no
vērtēja atzinīgi un to brauca skatī
ties kā laikmetīgas vasarnīcas pa
raugu. Šeit bija domāta vasarnīca
un blakus darbnīcas ēka ar 14 stū
riem, baseins un pergola.
Bet 60. gadu beigās tiek pro
jektētas un sāktas būvēt divas
daudzdzīvokļu mājas. Šajā laikā
Latvijā tiek būvēti daudzstāvu
dzīvojamie rajoni, kam ir rak
sturīgi šauri, slikti vēdināmi un
maz apgaismoti dzīvokļi, kuri vi
siem iedzīvotājiem ir vienādi. Uz
šī fona M. Staņas projekts šķiet
neparasts, jo tajā svarīgi ir nevis
mikrorajonu celtniecības princi
pi – lētāk un ātrāk, bet gan zaļā
domāšana – kvalitatīvāk un hu
mānāk. Ēkām ir tikai trīs stāvi,
lielie logi un lodžijas liecina par
plašām, labi apgaismotām tel
pām. Arī kāpņu telpas veidotas
ar plašiem logiem, kuriem rak
sturīgas zemās palodzes. Pirmā
stāva līmenī dzīvokļi plānoti ar
nelieliem lievenīšiem jeb mini te
rasēm, kas labā laikā ļauj izbaudīt
apkārtnei raksturīgo mieru un
dabu. Zaļumi, augi un koki liek
justies kā dārzā vai parkā. Dzīvo
jamās mājas līdz mūsdienām ir
labi saglabājušās un tajās veiktas
minimālas pārmaiņas (nelieli re
montdarbi, logu maiņa, telpu ap
vienošana utt.). Fasādē joprojām
saglabājušies koka paneļi, balko
na margas un oriģinālie logi, kas
kārtoti ritmiski, radot līdzību ar
ornamentālu struktūru.
M. Staņa ir konsultējusi arī
vietējos zvejniekciemiešus un
tiem ieteikusi, kā labāk būvēt vie
nu vai otru piebūvi viensētās.

Konkurss “Veiksmīgākais
jaunais tūrisma produkts 2013”

Darbs pirmajā vietā
Arhitektūrā ir vajadzīgs mugur
kauls, ja gribi kaut ko sasniegt, jo
skaļa klaigāšana un zīmēšanās ir
velti iztērēta enerģija. M. Staņas
plašais radošais rokraksts (arhi
tektūra, interjers, mēbeles, lietiš
ķā māksla un pieminekļi) aplie
cina, cik fenomenāli radošs un
mērķtiecīgs bija meistares gars,
kura virzībai tolaik bija daudz
šķēršļu un neizpratnes, tomēr pa
liekošais ir vērienīgs ieguldījums
Latvijas arhitektūras šodienas
kopainā.
Interesants ir fakts, ka šodien
mēs lasām par M. Staņu kā mo
dernu, bet nabadzīgu arhitekti.
Tā varēja notikt tikai Padomju Sa
vienībā; tajā pašā laikā Eiropā labi
arhitekti dzīvoja pārticīgi. Martai
Staņai par darbu maksāja ļoti maz,
lai gan visi zināja viņas talantu un
lielās darba spējas. Taču nauda,
tāpat kā veselība, viņai dzīvē ne
bija galvenais. Pat tad, kad Mar
tai Staņai atklāja krūts vēzi, viņa
neatpūtās un negāja ārstēties, bet
turpināja skicēt interjera mēbeles
Dailes teātrim burtiski līdz pēdējai
stundai. Marta Staņa mirst 1972.
gadā, tikai piecdesmit deviņu gadu
vecumā, kad galvā vēl bija daudz
jaunu un novatorisku ideju un vēl
me tās visas realizēt. Arhitekte pat
nepiedzīvoja sava mūža darba Dai
les teātra celtniecības pabeigšanu.

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012. gada
28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20
“Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Saulkrastu novadā”

Dagnija Gurtiņa,
novadpētniecības speciāliste

Lai popularizētu veiksmīgākos
jaunos Latvijas tūrisma
produktus un veicinātu mūsu
valsts tūrisma produktu
pazīstamību kopumā,
Tūrisma attīstības valsts
aģentūra (TAVA) aicina
visus nozarē strādājošos
piedalīties konkursā
“Veiksmīgākais jaunais
tūrisma produkts 2013”.
Konkursam jāpiesaka tūrisma
produkti, kuri ieviesti tirgū, sākot
ar 2012. gadu. Konkursā var pie
dalīties jebkura Latvijā reģistrēta
persona, kas radījusi tūrisma pro
duktu un/vai sekmē tā attīstību

un atbilst virknei nosacījumu,
kuri aprakstīti TAVA vietnē http://
www.tava.gov.lv/lv/veiksmigakaisjaunais-turisma-produkts.
Konkurss tiek organizēts čet
rās kategorijās: kultūras tūrisms,
dabas tūrisms, veselības un labjū
tes tūrisms un kompleksais tūris
ma pakalpojums.
Tāpat kā pagājušajā gadā rī
kotajā konkursā, tūrisma pro
duktus vērtēs pēc sešiem kritēri
jiem: pēc to atbilstības ilgtspējīga
tūrisma pamatprincipiem, eks
portspējas, kvalitātes, atbilstības
inovatīva tūrisma produkta pa
matprincipiem, atbilstības aug
stas pievienotās vērtības tūrisma

produktam un atbilstības tūrisma
produktam, kurš dod iespēju tū
ristam līdzdarboties un gūt līdz
darbības pieredzi.
Konkursa uzvarētājus noteiks
TAVA direktora izveidota komi
sija.
Galvenā balva, ko saņems visi
četri konkursa uzvarētāji, būs
piedalīšanās pieredzes apmaiņas
braucienā divām personām uz
kādu no Latvijas tūrisma mārke
tinga stratēģijā minētajām priori
tārajām mērķa tirgus valstīm.
Konkurss noritēs divās kārtās.
Visi dalībnieki, kas tiks atlasīti uz
konkursa otro kārtu, saņems vei
cināšanas balvas.

Uzvarētāji tiks pasludinā
ti TAVA vietnē un informēti arī
personīgi. Uzvarētājus apbalvos
gadskārtējā nozares sarīkojumā
“Tūrisma forums” šā gada decem
brī.
Konkursa pieteikumu ie
sniegšanas termiņš līdz 1. jūlijam
plkst. 12. Tie jāiesniedz personīgi
TAVA birojā vai pa pastu: TAVA,
Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519.
Konkursa nolikumu var sa
ņemt personīgi TAVA telpās Brī
vības ielā 55, Rīgā, vai nosūtot pie
prasījumu uz elektroniskā pasta
adresi Inese.Sirava@latvia.travel.

spīdēt, viss kļūst redzams, vai nu
tagad meklēt, kurš vainīgs – sie
va, vīrs vai bērni, varbūt kaimiņš.
Nē, visdrīzāk – ministrs. Ir cilvēki,
kuri nesūdzas, nežēlojas, negau
žas un bezjēdzīgas sūdzību vēstu
les dažādām varas instancēm ne
raksta. Ja nu vienīgi, piezvana uz
“Bez tabu”… Joks. Runāt pa kak
tiem – “tas tur šito un tas tur to” –
tas paņem laiku, enerģiju. Tā vietā
var rast sev līdzīgi domājošo gru
pu – biedrību, cilvēku apvienību.
Lai sanāktu kopā, runātu, spries
tu, lemtu, ko darīt lietas labā.

Esam iemācījušies alfabētu,
tad mācīsimies arī sadarbības va
lodu. Tā ir izvēle “palikt malā” vai
“būt – piederēt”.
Pavasaris ir jaunu dēstu, jau
nu ideju audzēšanas laiks.
25. aprīlī plkst. 17 Sarunu in
terešu klubs “Par visu, kas tev
svarīgs”. Tēma “Kā cilvēki uztver
informāciju un kāpēc reizēm ne
saprotas”. Ja tas tevi ieinteresēja,
vari pieteikties iepriekš pa tālruni
67951502.

Inta Briede

Būt vai nebūt
Lai cik dīvaini tas neizklausītos,
bet “būšana caur piederēšanu”
cilvēkam ir tikpat svarīga vajadzī
ba kā ēdiens, miegs un pajumte.
Kā vispār kādam var piede
rēt?!
Tā ir kāda cilvēku grupa,
kuras intereses, paustās idejas
saskan vai vismaz šķiet līdzīgas
konkrētajam cilvēkam.
Jau sensenos laikos cilvēki
apvienojās ciltīs. Katrai ciltij bija
savas paražas, rituāli, atribūti un
nodarbošanās. Vai cilvēks varēja
izdzīvot viens pats!

Varbūt varēja. Tomēr, lai iz
dzīvotu – būtu, bija svarīgi pie
derēt. Tāda nu ir tā cilvēka daba,
vai gribam mēs to vai ne. Vienam
paust savu viedokli ir riskanti, pat
bīstami, jo tad cilvēku var “sist
krustā” jeb kritizēt, nolamāt, no
ķengāt u. tml. Pazemot vai no
nāvēt. Taču, ja esi “ciltī”, – cilvēki
aizsargās, aizstāvēs, ja viņš rīko
sies saskaņā ar “cilts” paražām.
Tā nu iznāk, ka pavasara laiks ir
tāds netīrumu, nesmukumu ie
raudzīšanas laiks. Baltais, pūkai
nais sniegs kūst, saule sāk spožāk

Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 27. februāra sēdē (prot. Nr.3, § 68)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma
8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu
Izdarīt šādus grozījumus
Saulkrastu
novada
domes
2012. gada 28. novembra saistoša
jos noteikumos Nr.20 “Saistošie
noteikumi par koku ciršanu ār
pus meža Saulkrastu novadā”:
1. Papildināt saistošo notei
kumu 3.punktu ar otro teikumu
šādā redakcijā:
“Atļauja derīga vienu gadu,
atļaujas derīguma termiņu Apstā

dījumu aizsardzības komisija var
pagarināt, ja nav mainījušies tie
siskie un faktiskie apstākļi.”.
2. Izteikt saistošo noteikumu
5. punktu šādā redakcijā:
“5. Publisko apspriešanu rīko,
ja Saulkrastu novada pašvaldības
teritorijā ārpus meža (Saulkrastu
pilsētā un ciemu teritorijā) pare
dzēta koku ciršana publiski pie
ejamos objektos (parkos, skvēros,
alejās, kapsētās) pirms sabied
risko objektu būvniecības, kā arī
kultūrvēsturiskos un ainaviski
vērtīgos objektos, izņemot gadī
jumus, kad nepieciešams nocirst

bīstamus, sausus, bojātus, maz
vērtīgus, apkārtējo vidi degradē
jošus kokus.”.
3. Izteikt saistošo noteikumu
10.punkta formulu šādā redakcijā:
“Z = KD x Ks x KI x KA x Kv x PK”.
4. Papildināt saistošo no
teikumu 10.punktu aiz vārdiem
“KA – apdzīvotas vietas koefi
cients;” ar vārdiem “Kv – koka at
rašanas vietas koeficients;”.
5. Svītrot saistošo noteikumu
11. punkta otro teikumu.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 20 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Saulkrastu novadā”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķie punkti Saulkrastu novada domes
2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Saistošie noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā”.
1) precizēts punkts par sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem;
2) aprēķina formula papildināta ar koka atrašanas vietas koeficientu;
3) citas izmaiņas.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Sarmīte Frišfelde

God. Saulkrastu novada
iedzīvotāji!
Ja jūs, jūsu vecākus,
vecvecākus vai radus
izsūtīja no Latvijas
vai esat citādi cietuši
staļinisma režīmā, lūdzu,
piezvaniet pa tālruni
20222765 vai 29498563
novadpētniecības
speciālistei Dagnijai
Gurtiņai, jo vēlamies
apkopot Saulkrastu
novadā dzīvojošo
cilvēku atmiņas par
šiem baigajiem gadiem
izsūtījumos, cietumos u. c.

Turpināsim uzkrāt mūsu
novada vēsturi!
Saulkrastu muzejs aicina:
pirms izmetat jums
šķietami nederīgu lietu,
lūdzu, piedāvājiet to
vispirms mums!
Tie varētu būt darba
rīki, apģērbi, apavi,
mēbeles, trauki, sadzīves
priekšmeti, dokumenti,
atklātnes, fotogrāfijas
u. c. lietas gan no padomju
laikiem, gan no Latvijas
brīvvalsts laikiem vai
vēl senāk.
Zvanīt novadpētniecības
speciālistei Dagnijai
Gurtiņai pa tālruni
20222765 vai 29498563.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Veiksmīgi starti ziemas
orientēšanās sacensībās

Panākumi
volejbola
sacensībās
“Lāse 2013”

8.–10. martā Madonas novadā
Gaiziņkalna apkārtnē
norisinājās
Latvijas čempionāts
ziemas orientēšanās sportā,
kurā no Saulkrastiem ar
labākiem panākumiem
startēja Uldis Upītis.

Zvejniekciema volejbolistes ļoti
veiksmīgi turpina piedalīties 1. pos
ma sacensībās volejbolā “Lāse 2013”.
26. februārī Siguldā A grupas
jaunietes divpadsmit komandu
konkurencē izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja B. Barkāne,
A. Eglīte, E. Paeglīte, K. B. Čer
pakovska, A. Lece, M. Urdziņa,
K. Kosmačeva.
5. martā Zvejniekciema vidus
skolā arī B grupas meitenes piecu
komandu konkurencē izcīnīja
1. vietu.
Komandā spēlēja A. Liniņa,
A. N. Umbraško, S. S. Umbraško,
A. Jermacāne, Ī. Zaķe, K. Ūdre,
P. Dalbiņa.
A grupas jauniešu un B gru
pas meiteņu komanda piedalīsies
finālsacensībās “Lāse 2013”, kas
notiks 6. aprīlī Rīgā, Skonto hallē.

Uldis V16 grupā izcīnīja divas zel
ta medaļas sprintā un vidējā dis
tancē un sudraba medaļu kopā ar
Kristeru Aparjodu stafetē. Sacen
sību galvenajā grupā V21 sudraba
medaļu vidējā distancē izcīnīja
Jānis Peilāns, un kopā ar kluba
biedriem stafetē bija labākie. Go
dam nopelnīta zelta medaļa. Ken
dija Aparjode startēja tikai stafetē
un izcīnīja sudraba medaļu. Vēl
tika uzrādīti šādi rezultāti: Jānis
Peilāns – 6. vieta sprintā, Kristers
Aparjods – 15. vieta sprintā un
26. vieta vidējā distancē.
Dzintra Rēķe

Martā Madonas novadā Gaiziņkalna apkārtnē norisinājās Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās sportā,
kurā no Saulkrastiem ar labākiem panākumiem startēja Uldis Upītis. Foto no domes arhīva

Noslēdzies
Saulkrastu
šaha čempionāts
Šogad tradicionālajā Saulkrastu
šaha čempionātā, kas veltīts Lat
vijas meistaram Jānim Kļaviņam,
piedalījās 29 šahisti no dažādām
Latvijas vietām. Par uzvarētā
jiem kļuva rīdzinieki Kristaps
Smilga un Sarma Sedleniece. No
saulkrastiešiem vislabāk veicās
Imantam Kārkliņam, kurš izcīnīja
3. vietu. 5. vieta un senioru balva
tika Jānim Visockim.

Saulkrastu šaha
čempionāta
uzvarētāji.
Foto: Signe
Sinkeviča

Ar gaišu skatu nākotnē
“Es izeju gaismā, un tālāk nav kur
iet. Brīvs putns gaisā...” (I. Ziedonis)
Saulkrastu senioru ikmēneša
saiet 6. martā sākās ar klusuma
brīdi, pieminot aizsaules ceļos
aizsauktos – mūsu seniori
pensionēto skolotāju
Lūciju Grāveri un dzejnieku
Imantu Ziedoni.
Bet dzīve turpinās, un mēs ejam
tālāk. Un, lai šis gājiens būtu drošs,
vajadzīgas skaidras un redzīgas
acis. Tādēļ mūsu saieta šīsdienas
viese Rīgas Stradiņa universitātes
asociētā profesore acu daktere
Krūmiņa atgādina, cik svarīgs or

gāns cilvēkam ir acis, un norāda,
ka prasības mūsdienu cilvēka acīm
salīdzinājumā ar mūsu senčiem ir
ļoti strauji pieaugušas, jo izman
tojam daudz ātrāku transpor
tu, ieviests daudz dažādu jaunu,
modernu tehnoloģiju utt. Slodze
acīm šodien ir daudz lielāka nekā
senāk, tādēļ par redzi ir jārūpējas.
Daktere skaidro, ka šīs rūpes ir: 1)
redzes slodzes un atpūtas režīma
ievērošana; 2) pilnvērtīgs uzturs;
3) pietiekams apgaismojums; 4)
kustību aktivitātes; 5) speciāli pa
ņēmieni labas redzes uzturēšanai.
Pēc šī seniori bija gatavi turp
māk strikti ievērot noteikumus,
lai mūsu acis būtu mirdzošas un

skats uz dzīvi gaišs un pozitīvs.
Šo mūsu skaidrību uzturēt
palīdz arī kārtējie teātra apmeklē
jumi, kurus mums piedāvā mūsu
senioru organizācijas vadītāja
Marutas kundze. Marutai kā va
dītājai skats vienmēr ir vērsts uz
priekšdienām, tādēļ arī šajā reizē
tiek izrunāts par nākotnē skatā
mām teātra izrādēm un vasaras
ceļojumu plāniem.
Seniori paši neatsaucās ie
priekš izskanējušam aicināju
mam par vēstuļu rakstīšanu val
dībai, kurās sūdzēties par maciņa
trūcīgo saturu, bet šoreiz gandrīz
visi parakstīja lūgumu par ātrāku
pensiju indeksāciju.

Ar jaukiem Lieldienu vēlē
jumiem un vēlmi atkal satikties
2. aprīlī pēc Lieldienu gaisotnē,
devāmies īstenot dzīvē dakteres
Krūmiņas ieteikumus par mūsu
acu veselību un pozitīvu attiek
smi pret ikdienu.
“.. mēs vienmēr dzīvi nokavējam,
Kad skrienam pakaļ kādam vējam,
Jo nozīmes nav sākotnējam
Ne arī vakarējam,
Bet tam, ko tieši tagad ejam
Ar mūsu pašu labām sejām
Tai gaismai, ko mēs tagad lejam ..”
(I. Ziedonis)
Senioru ziņotājs

Par pašvaldības policijas paveikto martā
Martā Saulkrastu pašvaldības po
licijas darbinieki ir saņēmuši 33 iz
saukumus, no tiem 10 izsaukumi
bija sadzīviska rakstura strīdi, par
dažādiem pārkāpumiem aizturētas
un nogādātas Rīgas reģiona pār
valdes Saulkrastu policijas iecirknī
tālāku darbību veikšanai septiņas
personas, no tām: par atrašanos
sabiedriskā vietā alkohola reibumā

četras personas, viena persona par
sīko huligānismu un viens Igauni
jas valsts piederīgais bez personu
apliecinošiem dokumentiem.
Pēc ātrās medicīniskā palī
dzības lūguma, izbraukts līdzi un
ārstniecības iestādē nogādāta vie
na persona.
Aizturētas un savā dzīves vie
tā nogādātas sešas personas.

Divos gadījumos tika izsaukti
dzīvnieku patversmes “Mežavai
rogi” darbinieki, kuri parūpējās
par pieklīdušiem suņiem.
Viena persona aizturēta par
zādzības mēģinājumu, lietas aps
tākļu noskaidrošanai nogādāta
Saulkrastu policijas iecirknī.
Saulkrastu novada pašvaldī
bas policija ir sākusi 24 adminis

tratīvā pārkāpuma lietvedības,
kas saistīts ar līgumu slēgšanu
par sadzīves atkritumu izvešanu
no īpašuma vai valdījumā esošā
nekustamā īpašuma.
Guntis Vinteris,
Saulkrastu novada
pašvaldības policijas priekšnieka
pienākumu izpildītājs

Zvejniekciema
vidusskolas
volejbolistes cīnīsies
par medaļām
finālgrupās
Zvejniekciema vidusskolas volej
bolistes izcīnījušas vairākas uzva
ras Latvijas Jaunatnes čempionā
ta spēlēs.
17. februārī Zvejniekciema vi
dusskolas sporta hallē D1 grupas
meitenes sešu komandu konku
rencē izcīnīja 2. vietu.
Komandā spēlēja A. K. Nolle, B.
A. Odīte, L. Jermacāne, P. Dalbiņa.
23. februārī Daugavpilī C2
grupas meiteņu komanda izcīnīja
2. vietu.
Komandā spēlēja M. Martinso
ne, K. Ūdre, S. S. Umbraško, P. Dal
biņa, A. K. Nolle, P. Šenere, A. Kerča.
16. un 17. martā Rīgā A grupas
jaunietes izcīnīja 2. vietu. Spēlēs
tika uzvarētas divas Rīgas Volej
bola skolas komandas un Talsu
novada sporta skolas komanda,
bet zaudējums tika piedzīvots
spēlē ar Madonas BJSS.
Komandā spēlēja B. Barkāne,
A. Eglīte, E. Paeglīte, K. B. Čerpa
kovksa, A. Lece, A. Liniņa.
17. martā Cēsīs D2 grupas
meitenes (Zvejniekciema vidus
skolas jaunākā meiteņu volejbola
komanda) izcīnīja 4. vietu.
Komandā spēlēja B. A. Odīte,
L. Jermacāne, M. Ķēniņa, K. Stru
piša, L. Neimane, E. D. Virse, E. K.
Avramuka.
25. un 26. martā Gulbenē C1
grupas meitenes piecu komandu
konkurencē izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja Ī. Zaķe, A. Jer
macāne, K. Ūdre, S. S. Umbraško,
M. Martinsone, P. Šenere, A. Kerča.
Visas iepriekš minētās Zvej
niekciema vidusskolas meiteņu ko
mandas ir iekļuvušas finālgrupās,
lai turpinātu cīņu par medaļām.
Vēlam izturību, panākumus
un veiksmi!
Dzidra Dulpiņa, Zvejniekciema
vidusskolas sporta trenere
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Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Saulkrastu novada domes 27. marta sēdes lēmumi
Par Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” dalību
IZM projektu konkursā
Pilnvarot pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktori Judīti Krūmi
ņu pieteikt dalību Latvijas Re
publikas Izglītības un zinātnes
ministrijas izsludinātajā atklātā
projektu konkursā “Atbalsts jau
niešu centru labiekārtošanai un
to darbības nodrošināšanai paš
valdībās, attīstot jaunatnes in
formācijas punktu pieejamību,
kā arī pilnveidojot infrastruk
tūru jauniešu veselīgā un lietde
rīgā brīvā laika pavadīšanai” ar
projektu “Saulkrastu Jauniešu
iniciatīvu centra jauniešu pū
šamo mūzikas instrumentu
spēles prasmju potenciāla pa
lielināšana” par kopējo summu
Ls 4160.
Par nekustamā īpašuma
nodokļu parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma no
dokli Ls 19,33 (deviņpadsmit lati
33 santīmi) apmērā par laika pe
riodu no 2010. gada līdz 2013. ga
dam ar nokavējuma naudu no
nekustamā īpašuma.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma
Murjāņu iela 16, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apzī
mējums 8013 003 0344, kopējā
platība 4597 m2, dalīto lietošanas
mērķi:
• 1200 m2 platībai – “individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods
0601”;
• 3397 m2 platībai – “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma
Murjāņu iela 16A, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apzī
mējums 8013 003 0365, kopējā
platība 2676 m2, dalīto lietošanas
mērķi:
• 1200 m2 platībai – “individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods
0601”;
• 1476 m2 platībai – “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma
Alfrēda Kalniņa iela 13B, Saulkras
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzī
mējums 8013 002 0228, kopējā
platība 1855 m2, dalīto lietošanas
mērķi:
• 1200 m2 platībai – “individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods
0601”;
• 655 m2 platībai – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā dar
bība ir mežsaimniecība, kods –
0201”.

Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma
Murjāņu iela 20A, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē
jums 8013 003 0366, platība 2631
m2, dalīto lietošanas mērķi:
• 1200 m2 platībai – “neapgūta
individuālo dzīvojamo māju ap
būves zeme, kods 0600”;
• 1431 m2 platībai – “zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, kods 0201”.
Par zemes nomas līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt zemes nomas līgumu
ar J.G. uz 5 (pieciem) gadiem par
Saulkrastu pašvaldības zemes
īpašuma 900 m2 platībā iznomā
šanu bez apbūves tiesībām sakņu
dārza uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15 % ap
mērā no zemes īpašuma kadas
trālās vērtības – Ls 13,37 (trīspad
smit lati 37 santīmi) un 21 % PVN
Ls 2,81 (divi lati 81 santīms), kopā
gadā Ls 16,18 (sešpadsmit lati 18
santīmi).
Par zemes nomas līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem, par Saulkrastu
pašvaldībai piekritīga zemes īpa
šuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē
jums 8013 002 0363, platība 646
m2, 13/100 domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Par nekustamā
īpašuma tirgus vērtības
apstiprināšanu un zemes
īpašuma pirkšanaspārdošanas līguma
noslēgšanu
1. Apstiprināt sertificēta nekusta
mā īpašuma vērtētāja Andra Gusā
ra (LĪVA sertifikāts Nr. 36) noteik
to Saulkrastu pašvaldības zemes
īpašuma “Gaisma 238”, Gaisma,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
platība 0,0568 ha, kadastra apzī
mējums 8033 002 1166, tirgus vēr
tību – Ls 2600 (divi tūkstoši seši
simti lati, 00 santīmi).
2. Noslēgt pirkuma-pārdevuma
līgumu ar ēku īpašnieku B. K. par
Saulkrastu novada pašvaldībai
piederošo zemes īpašumu “Gais
ma 238”, Gaisma, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra apzī
mējums 8033 002 1166, platība
0,0568 ha, pārdošanu.
Par īpašuma zemes
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma “Jaunbajāri” (kadastra apzī
mējums 80330030963), Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads,
zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta darba uzdevumu.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 25 % ap
mērā 8 personām un 50 % apmērā
4 personām.

priekšfinansējumu kopējo pro
jekta izmaksu apjomā – Ls 16 000
apjomā no pašvaldības līdzek
ļiem.

Par mākslas objekta “Saules
meitene” iegādi
Iegādāties P. Oinaskova metālā
veidoto mākslas objektu “Sau
les meitene” par kopējo summu
Ls 6850.
Par labiekārtojuma
tehniskā projekta
“Publiskās infrastruktūras
nodrošināšana peldvietai
“Centrs”” apstiprināšanu
Apstiprināt SIA “Substance” iz
strādāto labiekārtojuma tehnisko
projektu “Publiskās infrastruk
tūras nodrošināšana peldvietai
“Centrs””.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmes
2013. gadam
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestāžu iz
devumu tāmi 2013. gadam.
Par līdzekļu
piešķiršanu izglītojamo
elektrokardiogrammas
apmaksai
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētiem līdzekļiem izdevumu
pozīcijā “Saulkrastu vidusskola”
Ls 1173 apmērā ekonomiskās kla
sifikācijas kodā (EKK) 2279 (Pārē
jie klasifikācijā neuzskaitītie pa
kalpojumu veidi), lai atmaksātu
323 bērnu sirds kardiogrammas
izmaksas.
2. 1. punktā minētos grozīju
mus iekļaut nākamajos saistoša
jos noteikumos par pašvaldības
2013. gada budžeta grozījumiem.
Par Saulkrastu novada
attīstības programmas
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da attīstības programmu 2014.–
2020. gadam.
2. Lēmumu par Saulkrastu nova
da attīstības programmas apstip
rināšanu nosūtīt Rīgas plānoša
nas reģionam.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes “Kapu
saimniecība” reorganizāciju
1. Līdz 2013. gada 2. maijam reor
ganizēt Saulkrastu novada pašval
dības iestādi “Kapu saimniecība”,
pašvaldības iestādes funkciju iz
pildi nododot Saulkrastu novada
domes Labiekārtošanas nodaļai.
2. Uzdot līdz 2013.gada 2. maijam:

2.1. Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības no
daļas finansistam veikt grozīju
mus Saulkrastu novada domes
30.01.2013. saistošajos noteiku
mos Nr. 2 “Saistošie noteikumi
par Saulkrastu novada pašvaldī
bas budžetu 2013.gadam”.
2.2. Saulkrastu novada domes
Labiekārtošanas nodaļas mate
riāli atbildīgai personai pārņemt
materiālās vērtības no Saulkras
tu novada pašvaldības iestādes
“Kapu saimniecība”. Par materi
ālo vērtību pieņemšanas – nodo
šanas akta sagatavošanu ir atbil
dīga Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītājas norīkota grā
matvede.
2.3. Saulkrastu novada domes Ju
ridiskai nodaļai nodrošināt juri
disko atbalstu, kā arī darbinieku
darba līgumu un normatīvo aktu
grozījumus. Par juridisko atbalstu
un citām saistītām darbībām ir
atbildīga Juridiskās nodaļas vadī
tāja.
3. Kontroli par Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes “Kapu saim
niecība” reorganizāciju nodroši
nāt Saulkrastu novada pašvaldī
bas izpilddirektoram.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada
domes Labiekārtošanas nodaļas
nolikumu.
Par dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā
1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas ra
jona Lauku attīstības biedrības
projekta “Zvejniekciema publis
ko objektu sasniedzamības uzla
bošana” pieteikumu un saistītos
dokumentus projektu konkursa
pasākumā “Vietējās attīstības
stratēģijas” 1.1.2. rīcībā “Publis
kās infrastruktūras pilnveido
šana pakalpojumu pieejamībai,
dzīves kvalitātes uzlabošanai
un vides resursu saglabāšanai
vietējiem iedzīvotājiem”, no
sakot projekta kopējo summu
Ls 16 000, no kuriem Ls 10 000 ir
projekta attiecināmās izmaksas,
Ls 6000 – projekta neattiecinā
mās izmaksas.
2. Projekta apstiprināšanas gadī
jumā, to īstenot, uzņemoties vi
sas saistības, kas attiecas uz pro
jekta īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īs
tenošanu, paredzēt līdzfinan
sējumu Ls 1000 no projekta
attiecināmajām izmaksām un

Par dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā
1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas ra
jona Lauku attīstības biedrības
projekta “Saulkrastu pludma
les pieejamības un drošas vides
nodrošināšana” pieteikumu un
saistītos dokumentus projektu
konkursa pasākumā “Vietējās
attīstības stratēģijas” 1.1.2. rīcī
bā “Publiskās infrastruktūras
pilnveidošana
pakalpojumu
pieejamībai, dzīves kvalitātes
uzlabošanai un vides resursu
saglabāšanai vietējiem iedzīvo
tājiem”, nosakot projekta kopē
jo summu Ls 14 000, no kuriem
Ls 10 000 ir projekta attiecinā
mās izmaksas, Ls 4000 – projekta
neattiecināmās izmaksas.
2. Projekta apstiprināšanas gadī
jumā, to īstenot, uzņemoties vi
sas saistības, kas attiecas uz pro
jekta īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īs
tenošanu, paredzēt līdzfinan
sējumu Ls 1000 no projekta
attiecināmajām izmaksām un
priekšfinansējumu kopējo pro
jekta izmaksu apjomā – Ls 14 000
apjomā no pašvaldības līdzek
ļiem.
Par dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā
1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas ra
jona Lauku attīstības biedrības
projekta “Saulkrastu brīvdabas
estrādes infrastruktūras uzla
bošana” pieteikumu un saistītos
dokumentus projektu konkur
sa pasākumā “Vietējās attīstības
stratēģijas” 2.2.1. rīcība “Atbalsts
kultūrvides saglabāšanai un at
tīstībai vietējiem iedzīvotājiem”,
nosakot projekta kopējo summu
Ls 14 000, no kuriem Ls 10 000 ir
projekta attiecināmās izmaksas,
Ls 4000 – projekta neattiecinā
mās izmaksas.
2. Projekta apstiprināšanas gadī
jumā, to īstenot, uzņemoties vi
sas saistības, kas attiecas uz pro
jekta īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īs
tenošanu, paredzēt līdzfinan
sējumu Ls 1000 no projekta
attiecināmajām izmaksām un
priekšfinansējumu kopējo pro
jekta izmaksu apjomā – Ls 14 000
apjomā no pašvaldības līdzek
ļiem.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievērojot Fizisko peronu datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde paredzēta trešdien, 24. aprīlī, plkst.
15 Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.
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Martā Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
Keita Balode,
Augusts Velauers,
Paula Zandere,
Kārlis Puriņš,
Liene Švirkste.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Sirsnīgi sveicam
nozīmīgajā jubilejā
Veru Podberjozko,
Lidiju Jēgeri,
Ēvaldu Ābramu,
Ritu Vilni,
Ritu Šulcu,
Pauli Rudzīti,
Rihardu Punculi,
Juri Kalniņu,
Jezupu Gaveiku,
Osvaldu Strodu,
Intu Senkāni,
Gunāru Leišovniku,
Tatjanu Zacepinu,
Robertu Treigutu,
Ainu Ščerbakovu,
Dzintru Ozoliņu,
Arnoldu Kraukli,
Jevgeņiju Ieviņu,
Andu Holodņikovu!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Herberts Rumpis
29.01.1935.–16.03.2013.
Jānis Urdziņš
21.12.1969.–17.03.2013.
Zinaida Orlova
7.07.1938.–22.03.2013.

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada aprīlis

Pasākumu kalendārs
Saulkrastu bibliotēkā izstāde
“Lielais burvis Hanss Kristians
Andersens”
Izstādē skatāmie materiāli lasītā
jus aizved uz Dāniju 200 gadu tālā
pagātnē, iepazīstina ar H. K. An
dersena izaugsmi no vienkārša
strādnieku ģimenē dzimuša pui
kas līdz pasaku meistaram. Izstā
di papildina bibliotēkas krājumā
pieejamās Andersena pasaku grā
matas. Izstāde veltīta Hansa Kris
tiāna Andersena 208. dzimšanas
dienai. Izstāde līdz 30. aprīlim.
K/n “Zvejniekciems” mazajā zālē
A5 origami konkursa uzvarētāju
labāko darbu izstāde
14. martā Saulkrastu pirmsskolas
izglītības iestādē “Rūķītis” notika
A5 origami – papīra locīšanas –
svētki, kuros piedalījās arī Japānas
vēstniecības Rīgā pārstāvji. Tika
apbalvoti Pierīgas pirmsskolas pe
dagogu semināra un praktikuma
A5 origami konkursa uzvarētāji.
ikviens interesents k/n “Zvejniek
ciems” mazajā zālē var apskatīt
konkursa darbus un iemēģināt
roku origami locīšanas tehnikā.

14. aprīlī 15.00 kultūras namā
“Zvejniekciems” aktieris Andris
Bērziņš aicina uz 80 minūšu garu
koncertprogrammu “Manas Pie
Dzimšanas dienas” jeb viena ak
tiera teātri.

Tekla Ezergaile
23.11.1920.–24.03.2013.

Sirsnīgi pateicos visiem,
kuri bija kopā ar mani,
22. martā mūžībā pavadot
manu vīru kapteini
Jāni Urdziņu.
Sieva

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 “Saulkrastu Domes Ziņas”.

No 17. aprīļa Saulkrastu domes
zālē apskatāma saulkrastietes Ra
sas Grāmatiņas gobelēnu izstāde.
Tikšanās ar mākslinieci 17. aprīlī
plkst. 17 Saulkrastu domes zālē.

Kādreiz jaunībā Andris Bērziņš ar
“Mūžīgo unisonu” devās koncert
tūrēs pa Latviju, nu ir pienācis laiks
atkal doties pie Latvijas skatītājiem
trejdeviņos novados, tikai šoreiz
bez pārējiem “Mūžīgā unisona”
biedriem, toties ar aktiera iemīļoto
komponistu un dzejnieku darbiem
pūrā. Programmā ietvertas dzies
mas no R. Paula, U. Stabulnieka,
I. Kalniņa un citu komponistu re
pertuāra, K. Skujenieka, R. Blau
maņa un I. Ziedoņa dzejas darbi,
ko papildinās Andra spēlēto mū
zikas instrumentu – akordeona,
ģitāras, bungu – melodijas.
Šī programma ir mīlestības
apliecinājums Latvijas tautai un
kopīga Andra 50, 55 un 60 gadu “Pie
Dzimšanas dienu” svinēšana; skatī
tājs ir tas “ciemiņš”, ar kuru aktieris
runā patiesi, no sirds uz sirdi, no
dvēseles uz dvēseli, jo “mēs viens
otram tā kā saules esam” un “dodot
gūtais neatņemams”. A. Bērziņš dā
vina savu mākslas un viena aktiera
teātri savai tautai un skatītājam,
apceļojot Latviju un piepildot no

nē www.pratavetra.lv, seansu nori
ses vietās un pa tālr. 67334495.
Norises vietu sarakstu un ielūgu
mus uz seansu k/n “Zvejniekciems”
meklējiet www.ekase.lv sadaļā “Bi
ļetes”. Ieejas kartes jeb ielūgumus
iespējams saņemt arī k/n “Zvej
niekciems” un Saulkrastu sporta
centrā pie administratoriem.
21. aprīlī 13.00 kultūras namā
“Zvejniekciems” Ādažu amatier
teātra “Kontakts” muzikālā izrāde
“Brēmenes muzikanti”. Ieeja brīva.

19. aprīlī 20.00 kultūras namā
“Zvejniekciems” “Prāta vētras”
koncertfilma “Vēl viena klusā
daba”. Ieeja brīva.

25. aprīlī 17.00 Sarunu interešu
klubs “Par visu, kas tev svarīgs”.
Tēma “Kā cilvēki uztver informā
ciju un kāpēc reizēm nesaprotas”.
Tuvāka informācija pa tālruni
67951502. Vada Sarmīte Frišfelde.

13. aprīlī 12.00 kultūras namā
“Zvejniekciems”
gadskārtējais
mazo vokālistu konkurss “Saul
krastu cīrulītis 2013”.

Tekla Pavlovska
21.06.1919.–23.03.2013.

“Saulkrastu Domes Ziņas”

vadus ar savu mīlestību un cieņu
saviem uzticīgajiem 38 darba gados
iegūtajiem skatītājiem.
Aktieris priecāsies par dzīviem
ziediem – rozēm, neļķēm, lilijām –
savās “Pie Dzimšanas dienās”.
Ieejas maksa Ls 3, skolēniem, stu
dentiem un pensionāriem Ls 2. Bi
ļetes iepriekšpārdošanā k/n “Zvej
niekciems” un Saulkrastu sporta
centrā pie administratoriem.

Piektdien, 19. aprīlī, grupa “Prāta
vētra” kopā ar AS “Laima” realizēs
unikālu projektu – vienlaikus 100
Latvijas pilsētās un novados tiks
demonstrēta koncertfilma “Vēl
viena klusā daba”, kas ir grupas
“Prāta vētra” pagājušās vasaras
koncerttūres noslēguma koncer
ta Rīgā, Skonto stadionā video
ieraksts.
Bezmaksas seansu norises vietas
un ieejas kartes meklējiet vietnē
www.ekase.lv sadaļā “Biļetes”. Pro
jekts tiek realizēts sadarbībā ar AS
“Laima”, “Kinopunkts”, “Latvijas
pasts” un “McĀbols”.
Kopumā Latvijas koncerttūri
“Vēl viena klusā daba” septiņos
koncertos apmeklēja 89 500 ska
tītāju. Koncertfilmas režisors
un “Prāta vētras” bundzinieks
Kaspars Roga atzīst, ka, tā kā šis
būs jau ceturtais grupas kon
certieraksts, kurš iznāk DVD
formātā, principā sanāk konku
rēt pašam ar sevi, tāpēc jāizdo
mā arvien kaut kas jauns: “Šis
būs mūsu un koncerta skatītāju
vasaras kopīgais piedzīvojums,
iemūžināts jaunā kvalitātē.”
Koncertfilmas “Vēl viena klusā
daba” režisors Kaspars Roga, ope
rators inscenētājs – Gints Fāren
horsts, montāžas režija – Juris
Matuzelis, skaņu režija – Tālis
Timrots, gaismu režija – Nor
munds Bļasāns. Koncerts ierak
stīts HD kvalitātē ar 14 kame
rām un helicam kameru no “RA
Moodwork”. Filmēšanas tehniku
nodrošināja “Mediatec Broadcast
Sweden AB” sadarbībā ar labāka
jiem Latvijas operatoriem un vi
deo profesionāļiem Pilotheads.
Vairāk informācijas interneta viet

3. maijā par godu LR Neatkarības
proklamēšanas gadadienai – aici
nām piedalīties gadskārtējā orientē
šanās spēlē “Diena – nakts!”. Šoreiz,
atsaucoties uz mūsu iedzīvotāju
ierosinājumu, spēli sāksim pie
Saulkrastu domes ēkas jau 3. maijā
plkst. 22.00, bet tieši pusnaktī atkal
visi satiksimies, lai apbalvotu uzva
rētājus un saņemtu balvas.
Mums visiem labi zināmas vietas
naktīs iegūst pavisam citu veido
lu un kļūst pat mazliet noslēpu
mainas. Un Saulkrastos, izrādās,
ir ne mazums vietu, kuras varam
atklāt atkal un atkal no jauna.
Tādēļ piedāvāsim divus maršru
tus – gājējiem un autobraucējiem.
Tā kā spēle notiks jau vēlās vakara
stundās, lūdzam nepilngadīgos
ņemt līdzi vecākus un pieaugušos.
Ikvienam orientieristiem nepie
ciešams arī atbilstošs ekipējums –
gaismas lukturītis, atstarotāji vai
atstarojošās vestes, ērti apavi un
labs noskaņojums.
11. maijā 16.00 kultūras namā
“Zvejniekciems” piedāvājam kon
certu “Viņš un Viņa”.

Slovēnijā Pasaules saksofonu
kongresā satikās divi mūziķi: Ilze
no Latvijas un Frederiks no Fran
cijas. Satikās un palika kopā. Nu
jau vairākus gadus dāmu saksofo
nu kvarteta “n[ex]t” dibinātāja un
vadītāja Ilze Lejiņa dzīvo Francijā,
bet ik palaikam atgriežas Latvijā,
lai muzicētu. Šoreiz, lai muzicētu
kopā ar savu vīru Frederiku. Pašu
izjustajā un pārdzīvotajā sakņojas
abu mākslinieku jaunā program
ma “Viņš un viņa”. Tas ir stāsts
par latviešu meiteni un franču
puisi; par mīlestību un katram
svarīgo dzimto vietu; par lietām,
kas svarīgas katram neatkarīgi no
tā, vai tu dzīvo Parīzē vai Rīgā.
Vairāki saksofoni un klavieres,
ģitāra un vijole, elektronika un
Frederika Ormēna (Hormain) šar
mantā balss – tas viss veido atrak
tīvu un sirsnīgu, mūsdienīgu un
mūžsenu stāstu – “Viņš un viņa”.
Programmā I. Montāna, Dž. Da
sēna, S. Geinsbūra u. c. franču
skaņražu mūzika, kā arī pa kādai
pazīstamai latviskai melodijai.
Informācija: www.vinsunvina.lv
Biļetes iepriekšpārdošanā jau no
11. aprīļa k/n “Zvejniekciems”
un Saulkrastu sporta centrā pie
administratoriem. Ieejas maksa
Ls 3, pensionāriem, skolēniem un
studentiem Ls 2.
Sports
13. aprīlī 11.00 kafejnīcā “Nei
bāde” Saulkrastu zolītes čempio
nāta 4. posms.
13. aprīlī 19.00 sporta centrā
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu
mešanā.
18. aprīlī 17.00–19.00 Orien
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava
saris” Dūņezers (marķējums no
Ainažu šosejas).
20. aprīlī 11.00 Saulkrastu
skrējiens maršrutā Baltā kāpa–
stāvlaukums pretī tirgum.
20. aprīlī Saulkrastu čempio
nāts basketbolā
12.00 “Express”–BK “Saulkrastu
nafta”
13.15 “Rožu dārzs”–“Saimnieks”
14.30 “Express”–“SMRT”
25. aprīlī 17.00–19.00 Orien
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava
saris” Bādciems (kartes dienvidu
daļā Bādciemā).
27. aprīlī Saulkrastu čempionāts
basketbolā
17.00 “Izaicinājums”–“Rožu dārzs”
18.15 “Bujāns studijā”–“Express”
19.30 “Saimnieks”–“SMRT”
2. maijā 17.00–19.00 Orientē
šanās seriāls “Saulkrastu pavasa
ris” Ummis – kartes Dienvidi.
11. maijā 11.00 Saulkrastu skrē
jiens maršrutā Baltā kāpa–stāv
laukums pretī tirgum.
Senioru aktivitātes
Aicinām piedalīties Lielajā talkā
27. aprīlī.
7. maijā 14.00 domes zālē tikša
nās ar pašvaldības deputātu kan
didātiem.
Maijā ekskursija pa Vāciju uz
starptautisko ziedu šovu Ham
burgā, tālrunis uzziņām 26437766.
Publicitātes foto

