
rekonstrukcija: žoga, stāvlau-
kuma, ietves, drenāžas, kā arī 
apgaismojuma izbūve, jauna 
mākslīgā zālāja seguma futbola 
laukuma 4750  m2 platībā ierīko-
šana, laukuma aizsargsietu un 
futbola vārtu uzstādīšana, 120  m 
gumijas ieseguma taisnes ar čet-
riem skrejceļiem izbūve, divu 
320 m garu skrejceļu ap stadionu 
izbūve no drenējošā asfaltbetona 
ieseguma, tāllēkšanas sektora ie-
rīkošana, horizontālā marķējuma 
uzklāšana, sektoru ar dabīgo zā-
lāju ierīkošana, divu pludmales 
volejbola laukumu ierīkošana, 
vieglas konstrukcijas tribīņu uz-
stādīšana, nogāžu nostiprināšana 
ar biopaklāju un zālienu izveide, 
novērošanas kameru uzstādīšana.

Projekta ietvaros tiks saglabāts 
esošais skeitparks un iekonser-
vēta vecā sporta zāles ēka. Ēkai 
plānots meklēt apsaimniekotāju, 
kurš varētu veidot sporta klubu, 
ierīkojot šeit, piemēram, skvoša 
vai trenažieru zāli.  

Notiks ceļa remontd ar bi
Sākot ar 6. augustu, ceļa posmā no Murjāņu ielas līdz Raiņa ielai 

notiks ceļu remontdarbi. Tiks atjaunota brauktuves virskārta, 
kā arī uzlabots ceļa marķējums. 

Plānots, ka remontdarbi norisināsies līdz septembra sākumam. 
Darbus veic AS „Ceļu pārvalde”.
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Jūlija vidū uzsākta Saulkrastu 
stacijas rekonstrukcija, kuras 
ietvaros tiks atjaunota vēstu-
riskās stacijas fasāde, renovēta 
uzgaidāmā zāle, kā arī izbū-
vētas jaunas labierīcības tieši 
stacijas ēkā, un tās būs pieeja-
mas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros 
vēsturiskā stacijas ēka tiks pie-
slēgta pilsētas kanalizācijai un 
ūdensvadam, tiks ierīkota arī gā-
zes apkure. Darbus plānots pa-
beigt līdz šā gada beigām.

Remontdarbu laikā vilcienu 
kustība netiks traucēta, savukārt 
biļešu tirdzniecība notiks caur 
kases lodziņu no ārpuses, nevis 
no zāles, kā bija ierasts līdz šim.

Saulkrastu stacijas labiekār-
tošana uzsākta jau pirms diviem 
gadiem, kad tika sakopta daļa 

teritorijas ap staciju, izbūvēta 
gājēju pāreja pār A.  Kalniņa ielu 
un ierīkota ietve uz staciju. Pēc 
remonta pabeigšanas plānots pie-
saistīt uzņēmumu, kas dzelzceļa 
stacijas ēkā varētu nodrošināt 
veikala – kafejnīcas darbību, lai 
pasažieriem būtu patīkami pava-
dīt laiku pirms došanās prom vai 
ierodoties Saulkrastos, kā arī iz-
veidot velonomu pilsētas viesiem 
un apsargājamas velonovietnes 
tiem, kas darba dienu pavada ār-
pus Saulkrastiem.

Pirmā Saulkrastu stacijas ēka 
uzbūvēta 1935. gadā, bet pašreizē-
jā – 1952. gadā, kad tika atjaunota 
vilcienu kustība līdz Saulkrastiem 
(kara postījumu dēļ no 1944. gada 
satiksme līdz šai pieturai bija 
slēgta, bet pati stacijas ēka – uz-
spridzināta). 1958.  gadā no Rīgas 
uz Saulkrastiem sāka kursēt elek-
trovilcieni.

Notiek Saulkrastu stacijas rekonstrukcija

Rekonstrukcijas laikā tiks atjaunota vēsturiskās stacijas fasāde, renovēta uzgaidāmā zāle, kā arī izbūvētas 
jaunas labierīcības. Foto no domes arhīva

2014. gada jūlijā uzsākta apjo-
mīga Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija. Daļēju finan-
sējumu nepieciešamajiem 
darbiem pašvaldība ir guvusi 
no Eiropas Savienības Zivsaim-
niecības fonda atbalstītā pro-
jekta „Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija”. 

Izbūvētās drenāžas sistēmas un 
mākslīgie iesegumi ļaus izmantot 
stadionu no agra pavasara līdz vē-
lam rudenim, tā paildzinot treniņu 
iespējas āra apstākļos. Cerams, ka 
par jaunajām treniņu iespējām uz 
šādas kvalitātes futbola laukuma 
īpaši priecāsies mūsu jaunie futbo-

listi, bet stadionu aktīvi izmantos 
visu vecumu novada iedzīvotāji! 

Darbus veiks atklātā konkursā 
izvēlētā pilnsabiedrība „Buildim-
peks Sport”. Projekta kopējās iz-
maksas plānotas 554 898,04 EUR 
(t.sk. PVN 96 304,62 EUR). Eiropas 
Savienības Zivsaimniecības fonda 
finansējums ir 178 805,75 EUR, sa-
vukārt Saulkrastu novada domes 
finansējums – 338  543,42  EUR 
(t.sk. PVN 58  755,47  EUR). Būv-
darbiem jābūt pabeigtiem līdz šā 
gada decembrim.

Galvenās aktivitātes, kas pare-
dzētas projekta ietvaros, ir veco 
stadiona tribīņu un komunikā-
ciju aku demontāža un stadiona 

Zvejniekciemā top stadions

Piekrastes balvas izcīņa ir 
sākusies. No 28. jūlija interneta 
vietnē www.manajura.lv 
ikviens var nobalsot par 
labāko, mīļāko, sakoptāko 
piekrasti Latvijā. 

Atdot balsi savai pludmalei ai-
cināts ikviens, jo Piekrastes 
balvas  mērķis ir noskaidrot un 
apbalvot iedzīvotāju iemīļotāko 
piekrasti.  Balsošana notiks līdz 
1. septembrim.

Piekrastes balvas  izcīņa 
norisinās sadarbībā ar Zilā Karo-
ga kampaņu, kas Latvijā apvieno 
tās pašvaldības, kuras iegulda 
darbu un pūles atbildīgā piekras-
tes apsaimniekošanā. 

Vides izglītības fonds jau otro 
gadu aicina izvēlēties Latvijas 

labāko peldvietu, kas iegūs Pie-
krastes balvu – atzinības zīmi, ar 
ko lepoties visas nākamās sezonas 
garumā. 

Šā gada  Piekrastes bal-
vas vadmotīvs ir daudzveidība un 
sakoptība. Izvēloties savu favorī-
ti starp izvirzītajām peldvietām, 
aicinām vērtēt, kura no iemīļo-
tajām vietām atbilst šiem kritē-
rijiem. 

Šogad par  Piekrastes bal-
vu cīnās Latvijas labākās peldvie-
tas no Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, 
Ventspils, Engures, Kuldīgas, 
Saulkrastiem, Daugavpils un Jē-
kabpils.  Piekrastes balvas  Atklā-
juma  nominācijā iespējams 
norādīt savu mīļāko peldvietu, ja 
tā nav izvirzīto deviņu peldvietu 
sarakstā.

Balso par 
Saulkrastu pludmali!

Zvejniekciema stadiona veco tribīņu demontāža. Foto autors: Normunds 
Līcis

Lai nodrošinātu vides pieeja-
mības prasību izpildi un radītu 
vienlīdzīgas iespējas ikvienam 
sabiedrības loceklim, Saulkras-
tu novada teritorijā izveidotas 
vairākas autostāvvietas, kas ļauj 
novietot savu transporta līdzekli 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem.

Vietas automašīnas novieto-
šanai cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem atrodas autostāvietās: 
1) pie Baltās kāpas (Kāpu iela, 
Saulkrasti);
2) pie Saulkrastu sporta centra 
(Smilšu iela 3, Saulkrasti);
3) pie autobusu pieturas „Saul- 
krasti” Rīgas virzienā (Ainažu  

iela 11G, Saulkrasti);
4) pie veikala „Elvi” (Bīriņu ielas 
galā pie Ainažu ielas);
5) pie dzelzceļa stacijas „Saulkrasti”;
6) pie Saulkrastu novada domes 
ēkas (Raiņa iela 8, Saulkrasti).

Invalīdu autostāvvieta ir iezī-
mēta ar marķējumu uz stāvvietas 
seguma.

Ierīkotas autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem
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Lai bērni varētu droši un ērti 
pārvietoties starp Saulkrastu 
sākumskolas ēku Raiņa 
ielā un vidusskolas ēku un 
sporta halli, tiek veikta ietves 
rekonstrukcija Skolas ielā, 
posmā no Raiņa ielas līdz 
Smilšu ielai, kā arī izbūvēta 
jauna ietve gar Smilšu ielu, 
posmā no Skolas ielas līdz 
skolas vārtiņiem.

Realizējot projektu, pilnībā tiks 
pārbūvēta ietve un iebrauktuves 

uz īpašumiem, atjaunotas komu-
nikāciju akas un caurteka Skolas 
un Smilšu ielas krustojumā, uz-
stādītas norobežojošās margas, 
ceļa zīmes, soliņš un atkritumu 
urna, izveidots ielas horizontā-
lais marķējums. Darbus plānots 
pabeigt līdz šā mācību gada sāku-
mam.

Iepirkuma rezultātā līgums 
par darbu veikšanu ir noslēgts 
ar SIA „UNI RL” par līgumcenu 
55  546,32  EUR plus pievienotās 
vērtības nodoklis 11 664,73 EUR.

Ietves rekonstrukcija 
Skolas un Smilšu ielā

Šā gada jūnijā Saulkrastu 
novads piedalījās pašvaldību 
konkursā „Aktīvākā 
pašvaldība Latvijā ikdienas 
riteņbraukšanas veicināšanā”. 
Konkurss tika organizēts 
starptautiska projekta „Vairāk 
riteņbraukšanas mazajās 
un vidējā izmēra pilsētās 
Centrālās un Austrumeiropas 
valstīs līdz 2020.  gadam” 
(„Mobile 2020”) ietvaros.

Galvenā aktivitāte, kas projekta 
ietvaros tika īstenota Latvijā, ir 
Eiropas pilsētu labo prakšu ri-
teņbraukšanas veicināšanā ap-
zināšana un ieviešana Latvijas 
pašvaldībās.

„Mobile 2020” mērķis ir paaug-

stināt pilsētu plānotāju un citu 
pašvaldības ekspertu zināšanu un 
prasmju līmeni maza un vidēja 
izmēra pašvaldībās 11 Eiropas Sa-
vienības valstīs. 

Konkursa ietvaros Saulkrastu 
pašvaldība iesniedza aizpildītu 
anketu, kurā sniedza ieskatu par 
velokultūru pašvaldībā, tostarp 
sniedza atbildes uz jautājumiem 
par aktuālajiem un plānotajiem 
pasākumiem un projektiem, kas 
saistīti ar veloaktivitātēm, to 
skaitā par informatīvo materiālu 
pieejamību saistībā ar izstrādāta-
jiem velomaršrutiem, kā arī par 
veloattīstības vietu pašvaldības 
izstrādātajos plānošanas doku-
mentos.

Saulkrasti saņēma pateicības 
rakstu un balvu par ieguldījumu 
ikdienas riteņbraukšanas veici-
nāšanā. Par konkursa „Aktīvākā 
pašvaldība Latvijā ikdienas riteņ-
braukšanas veicināšanā” laureā-
tēm atzīta Ogre un Liepāja, kuras 
balvā saņēma jaunu pilsētas velo-
sipēdu. 

Saulkrastiem balva 
par riteņbraukšanas 
veicināšanu

Augustā tiks uzsākta koka 
laipu nomaiņa kāpās 
Zvejniekciemā, Melnsila ielas 
galā un no Upes ielas gar 
kempingu „Jūras priedes” līdz 
pludmalei. 

Darbu ietvaros plānota pašreizējo 
koka laipu pilnīga demontāža un 
utilizācija un jaunu koka laipu un 
kāpņu ierīkošana 1125 kvadrātmet-
ru platībā, kā arī atpūtas platformu 
izveide, soliņu, atkritumu urnu un 
norobežojošo margu ierīkošana.

Visām koka detaļām tiks veik-
ta vakuuma (zemspiediena) IV 
klases impregnēšana, elemen-
tu savienošanai un noturībai 
tiks izmantotas cinkotas tē-
rauda pašzeņķējošās skrūves ar 
gremdgalvu, kas kopumā no-
drošinās iespējami ilgu celiņu  
kalpošanu. 

Iepirkuma rezultātā zemā-
ko cenu piedāvāja SIA „TelPro”, 
kas minētos darbus veiks par 
37  264,31  EUR plus pievienotās 
vērtības nodoklis 7825,51 EUR. 

Tiks uzsākta koka laipu 
nomaiņa Zvejniekciemā

Avārijas stāvoklī esošās laipas 
Melnsila ielā. Foto no domes 
arhīva

Pašreizējā ietve Skolas ielā. Foto autors: Normunds Līcis

Ņemot vērā to, ka vasaras 
sezonas laikā Saulkrastu 
novadā ievērojami 
palielinās iedzīvotāju skaits 
un līdz ar to arī ikdienas 
komunālo pakalpojumu 
nepieciešamība, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) atgādina, ka iedzīvotāji 
var pieteikt asenizācijas 
pakalpojumu. 

Pakalpojumā ietilpst šķidro atkritu-
mu savākšana, izvešana un utilizāci-
ja. Vienas asenizācijas cisternas līdz 
6 m3 izvešanas cena Saulkrastu nova-
da teritorijā ir 30 eiro ar PVN, ārpus 
Saulkrastu novada – papildus 0,70 
eiro par vienu kilometru.

Tāpat tiek veikta arī cauruļu 
skalošana, aizsērējumu likvidē-
šana, aku un bedru izsūknēšana, 
attīrīšanas iekārtu apkope.

Pakalpojums tiek veikts pēc 

Kopš jūlija beigām SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) saviem klientiem 
nodrošina ērtāku 
ūdensskaitītāju rādījumu 
nodošanas veidu. 

Jau iepriekš ikmēneša fiksētos 
ūdensskaitītāju rādījumus varēja 
nodot, informāciju ievadot interne-
ta vietnē www.komunalserviss.lv, 
un tā nonāca pie SKS speciālistiem 
apstrādei. Arī tagad tos iespējams 

nodot elektroniski SKS interneta 
vietnē, īpaši izveidotajā sadaļā „Skai-
tītāju rādījumu nodošana Web”. Jau-
nā rādījumu nodošana un uzskaite 
notiek elektroniski un atvieglo sistē-
mas apkalpošanu. Patlaban abi datu 
nodošanas veidi darbojas paralēli.
Klientiem rādījumi ir jāiesniedz kat-
ru mēnesi, sākot no 25. datuma līdz 
nākamā mēneša 1. datumam. 

Pieslēdzoties sistēmai pirmo 
reizi, ir jāievada nepieciešamā 
informācija un jāveic reģistrācija. 

Tāpat ir iespēja mainīt ievadīto 
personīgo informāciju gadījumā, 
ja ir notikušas kādas izmaiņas.

Vietnē ērti un pārskatāmi var ap-
skatīt iepriekš veiktos norēķinus, 
apmaksātos rēķinus, kā arī mak-
sājumus gada griezumā. Visas vei-
camās darbības ir saprotamā veidā 
aprakstītas un vienkārši izdarāmas.

Jaunā sistēma veiksmīgi dar-
bojas, un SKS aicina klientus iz-
mantot priekšrocības, ko sniedz 
jaunais pakalpojums.

Var pieteikt asenizācijas pakalpojumu vienreizēja pieteikuma.
Izdevumus, to skaitā par papil-

dus veiktajiem darbiem vai izman-
totajiem materiāliem, jāapmaksā 
atbilstoši sastādītajam rēķinam.

Ja iztukšojamās tvertnes sastāvā 
tiek konstatēti bīstamie atkritumi, 
kuru savākšanai LR spēkā esošajos 
normatīvajos aktos ir noteikta īpaša 
kārtība un prasības vai tie satur me-
hāniskus piemaisījumus, SKS ir tie-
sīgs atteikt pakalpojuma sniegšanu.

Sīkāka informācija pa 
tālr. 67951361

Pieejams jauns ūdensskaitītāju 
rādījumu nodošanas veids

Šā gada augustā uzsākta ilgi 
gaidītā Saulkrastu vidusskolas 
fasādes atjaunošana.

Darbu ietvaros plānots noņemt 
bojātos fasādes fragmentus un 
liekos elementus, atjaunot ap-

metumu, karnīzes, logu ailu ele-
mentus, cokolu, uzstādīt jaunas 
ārdurvis un jumtiņus virs tām, kā 
arī ierīkot fasādes apgaismojumu.

Fasādes atjaunošanas darbus 
veiks SIA „ZK celtniecība” par 
līgumcenu 107  057,12  EUR plus 

pievienotās vērtības nodoklis 
22  482  EUR. Darbus plānots pa-
beigt divu mēnešu laikā no lī-
guma noslēgšanas brīža. Daļu 
remontam nepieciešamā finansē-
juma – kopumā 40 000 EUR – ir 
piešķīrusi valsts.

Atjaunos Saulkrastu 
vidusskolas fasādi

Saulkrastu vidusskolas ēka Smilšu ielā 3 ir būvēta 1956. gadā.
Foto no domes arhīva

NVA un VSAA konsultācijas septembrī
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems 
apmeklētājus 1. un 4. septembrī no plkst.10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu novada domes zālē.

Pēc vasaras atvaļinājuma Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) darbinieki atsāks pieņemt apmeklētājus 

katra mēneša trešajā ceturtdienā. Pirmā konsultācija notiks 
18. septembrī no plkst.10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada 

domē, 108. kabinetā.
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AS „Latvenergo” arī šogad 
atbalsta Latvijas daudzbērnu 
ģimenes, kurās ir trīs vai 
vairāk nepilngadīgi bērni vai 
aizbilstamie. Ģimenei tiek 
piešķirta viena dāvanu karte, 
un tas nozīmē, ka ģimenei 
nebūs jāmaksā par elektrību 
līdz brīdim, kad tiks izlietots ar 
šo dāvanu karti apmaksātais 
elektrības patēriņš.

Lai pieteiktos dāvanu kartei, ģimenei 
nav obligāti jābūt noslēgtam elektro-
enerģijas piegādes līgumam ar „Latv-
energo”. Dāvanu karti var attiecināt 
arī uz līgumu par īrētu mājokli vai uz 
namu apsaimniekotāju līgumu.

Pieteikties dāvanu kartei 
daudzbērnu ģimeņu pārstāvji var 
no 1.  augusta līdz 31. decembrim 
„Latvenergo” Klientu apkalpo-
šanas centros vai klientu portā-
lā www.e-latvenergo.lv. Kartes 
tiks individuāli nosūtītas katrai 
daudzbērnu ģimenei, kuras pie-
teikums tiks apstiprināts.

Tālrunis tuvākai informācijai –  
80200400; e-pasts – klientuser-
viss@latvenergo.lv.

Turpinot skolēnu izglītošanu 
par aktuālajām vides 
problēmām piekrastes 
pašvaldībās, Saulkrastu 
novada domes zālē projekta 
„Eko grams” ietvaros 27. jūnijā 
uz izglītojošas filmas seansu 
par Baltijas jūru viesojās 
Valmieras 2. vidusskolas un 
privātās vidusskolas „Klasika” 
skolēni.

Valmieras 2. vidusskolas un privātās 
vidusskolas „Klasika” kopīgi īsteno-
tais projekts „Eko grams” tika reali-
zēts ar Vides izglītības fonda atbal-
stu. Projekta galvenais mērķis bija 
ar vides nometnes palīdzību veidot 
jauniešus par vides draugiem, sek-
mējot vispusīgi attīstītas personības 
veidošanos, veicinot izpratni par 
vidi un dabu, tās problēmām un 
iespējamajiem risinājumiem. Kā sa-
darbības partnere šajā projektā tika 
piesaistīta arī Saulkrastu novada 

Dome iesaistās vides izglītības projektā

Foto autors Vjačeslavs Piskunovs

dome, jo nometne un tajā plānotās 
projekta aktivitātes tika bāzētas tieši 

Saulkrastu novada teritorijā.
Nometnes laikā dalībnieki 

ar dažādu aktivitāšu palīdzību 
apsekoja un iepazina tipiskās 
Saulkrastu novada ekosistēmas, 
piemēram, meža un piekrastes ie-
pazīšanai tika organizētas orientē-
šanās sacensības Saulkrastu jūras 
krasta mežā. Dalībnieki iepazinās 
ar novadā izveidoto atkritumu 
šķirošanas sistēmu un citiem ar 
atkritumu apsaimniekošanu sais-
tītajiem pasākumiem. Vakaros 
tika organizētas radošās darbnīcas 
par dienas laikā diskutētajām tē-
mām. Kopā ar domes labiekārto-
šanas nodaļu tika rīkotas kāpu un 

pludmales sakopšanas talkas.
Radošo darbnīcu laikā tapušo 

materiālu (dažādi mākslas darbi no 
atrastajiem augiem, izskalotajiem 
kokiem un akmeņiem) ceļojošo 
ekspozīciju līdz 2014.  gada 31.  de-
cembrim plānots izstādīt dažādos 
Latvijas reģionos – ekspozīcija 
viesosies Rīgā, privātajā vidusskolā 
„Klasika”, Liepājas A. Puškina 2. vi-
dusskolā un Daugavpils 10.  vidus-
skolā. Šo darbnīcu rezultātā tapa 
arī ieteikumi, kurus pašvaldība nā-
kotnē ņems vērā, plānojot novada 
turpmāko attīstību.

Zane Seržante

Atbalsta 
daudzbērnu 
ģimenes

Tūrisma 
informācijas centrs

Saulkrastu iedzīvotāju 
un viesu ērtībām šovasar 
durvis vērušās četras jaunas 
kafejnīcas.

Peldvietas „Rūķīši” stāvlaukumā 
šogad darbību uzsākusi vasaras 
kafejnīca „Kaķu māja”. 

Komplekss „Kaķu māja” jau 
vairākus gadus veiksmīgi darbo-
jas Siguldā un nu pirmo vasaru ar 
bagātīgo un gardo ēdienu izvēli 
priecē arī saulkrastiešus un Saul-
krastu viesus. Darba laiks no plkst. 
9.30 līdz pēdējam klientam. Plašā-
ka informācija, zvanot pa tālruni 
29150104. Informācija par uzņēmu-
mu internetā http://cathouse.lv.

Jūras parkā, līdzās peldvietai 
„Centrs”, šogad darboties sākusi 
vasaras kafejnīca „Costa del Sol”. Va-
saras kafejnīca aicina nobaudīt ats-
pirdzinošus kokteiļus, saldējumu un 
gardus ēdienus. Plašāka informācija, 
zvanot pa tālruni 29378620.

Autobusu pieturvietā „Saul-
krasti”, Ainažu ielā 9, durvis vēru-
si kafejnīca „Banga”. Kafejnīcā var 
nobaudīt gardas picas un karstos 
ēdienus, kā arī atspirdzinošus 
dzērienus un saldējumu. Darba 
laiks no plkst. 10.00 līdz 22.00 

vai līdz pēdējam klientam. In-
formācija pa tālruni 26178744.

Līdzās Saules laukumam darbu 
uzsākusi vasaras kafejnīca „Saules 
dārzs”, kur saulkrastieši un pilsētas 
viesi var baudīt dažādus dzērienus, 
ēdienus un saldējumu par drau-
dzīgām cenām. Kafejnīca atvērta 

katru darba dienu no plkst. 11.00 
līdz 23.00, brīvdienās un Saules 
laukuma pasākumu norises laikā –  
līdz pēdējam klientam. Plašā-
ka informācija, zvanot pa tālruni 
26304868 (Imants) vai 28386518 (Ilze).

Gita Memmēna

Šosezon Saulkrastos 
durvis vērušas četras jaunas kafejnīcas

„Saules dārzs”. Foto autore Gita Memmēna

 „Costa del Sol”

„Banga”

„Kaķu māja”
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Visā Latvijā turpinās 
uzņemšana profesionālās 
izglītības iestādēs, un tās 
piedāvā jauniešiem vecumā no 
17 līdz 29 gadiem bez maksas 
apgūt kādu no 90 profesijām. 
Mācības ilgs vienu vai pusotru 
gadu, pieejama arī stipendija 
līdz 115 eiro mēnesī.

Prasības jaunietim:
• vecums 17–29 gadi (ieskaitot);
• pabeigta 9. vai 12. klase;
• gadu pirms uzņemšanas nav sa-
ņemta stipendija citā Eiropas So-
ciālā fonda (ESF) projektā;
• ar vai bez iepriekš iegūtas kva-
lifikācijas.
Mācību programmām var pie-
teikties arī tie jaunieši, kuri re-
ģistrējušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieki vai dar-
ba meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību 
programmas?
• Var saņemt stipendiju līdz 115 
eiro mēnesī.
• Iespēja iegūt profesijai nepie-
ciešamo sertifikātu vai apliecību, 
ja to paredz konkrētā izglītības 
programma un tas nepieciešams 
darba tirgū, piemēram, autovadī-
tāja apliecību.
• Kvalifikācijas prakses laikā tiek 
apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifi-
kācijas prakses vietu, izdevumi par 
naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civil-
tiesiskā apdrošināšana un obligātās 
veselības pārbaudes izdevumi, ja to 
paredz izvēlētās profesijas specifika.

Profesionālās izglītības iestādes, 
kas iesaistījušās ESF projektā, 32 
Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim 
gatavas uzņemt vairāk nekā 3300 
audzēkņu. Programmu un profe-
siju klāsts ir ievērojams. Jaunieši 

varēs apgūt, piemēram, lokmetinā-
tāja, tērpu stila speciālista, apdares 
darbu strādnieka, vizuālās reklā-
mas noformētāja, kuģa pavāra, 
zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, 
interjera dizaina speciālista, dator-
sistēmu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uz-
ņemšanas laikiem un nosacīju-
miem – www.niid.lv.

Papildu informācija par pro-
jektu pieejama Valsts izglītības 
attīstības aģentūras mājaslapā 
www.viaa.gov.lv, sadaļā „VIAA īs-
tenotie projekti”.

Tas ir ieguldījums tavā nā-
kotnē, ko finansē Eiropas Sociālā 
fonda darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” speci-
fiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2. kārtas 
projekts „Sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu īstenošana 
garantijas jauniešiem ietvaros”.

Saulkrastu slimnīcas ārstu pieņemšanas laiki augustā

Rentgena kabineta darba laiks augustā

PIEŅEMŠANAS DIENAS, DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00–16.00
9.00–17.00

NEATLIEKAMĀS MEDI-
CĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      26. augusts 14.00–17.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 29. augusts 9.00–13.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 14., 21. augusts 14.00–17.00

Acu ārste Ausma SPROĢE atvaļinājumā
Acu ārste Sandra AUSEKLE 14. augusts 15.00–17.30
Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA 14., 21., 28. augusts 10.00–13.00

Neirologs 
Ainārs VECVAGARS 29. augusts 10.30–16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE 12. augusts 14.00–17.00
Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00
Interniste Tatjana 
GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, ceturtdiena 
piektdiena 11.00–17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

trešdiena
ceturtdiena

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs 
Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–13.00

Ķirurgs Kārlis VĒRDIŅŠ svētdiena 11.00–14.00
Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00–15.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00
Agrita MICKEVIČA
tālr.26539333
ārste ginekoloģe,
dzemdību speciāliste;
ultrasonoskopija – gineko-
loģija, vēdera dobums;
grūtnieču aprūpe

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena

ceturtdiena
sestdiena

9.00–13.00

9.00–18.00 
pēc vienošanās

Latgale
•	Viduslatgales Profesionālā vidusskola
•	Malnavas koledža
•	Daugavpils Profesionālā vidusskola
•	Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālā vidusskola
•	Daugavpils Celtnieku profesionālā 

vidusskola
•	Austrumlatgales profesionālā 

vidusskola

Pierīga
•	Ogres tehnikums
•	Mālpils profesionālā vidusskola
•	 VSIA „Bulduru Dārzkopības vi-

dusskola”
•	Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledža

Rīga
•	 Rīgas Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola
•	 Rīgas Valsts tehnikums
•	 VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums”
•	 RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledža
•	 Rīgas 1. medicīnas koledža
•	 Rīgas Pārdaugavas profesionālā 

vidusskola
•	 Rīgas Amatniecības vidusskola
•	 Rīgas Stila un modes profesionālā 

vidusskola
•	 Rīgas 3. arodskola

Vidzeme

•	Valmieras profesionālā vidusskola
•	Smiltenes tehnikums
•	Rankas profesionālā vidusskola
•	Priekuļu tehnikums
•	Limbažu profesionālā vidusskola
•	Jaungulbenes profesionālā vi-

dusskola
•	Ērgļu profesionālā vidusskola
•	Cēsu profesionālā vidusskola
•	Barkavas profesionālā vidusskola
•	Alsviķu arodskola

Kurzeme
•	Ventspils tehnikums
•	Saldus profesionālā vidusskola
•	Liepājas Valsts tehnikums
•	Laidzes profesionālā vidusskola
•	Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums
•	Kandavas Valsts lauksaimniecības 

tehnikums

Zemgale
•	Zaļenieku Komerciālā un 

amatniecības vidusskola
•	Saulaines profesionālā vidusskola
•	Jelgavas tehnikums
•	Jelgavas Amatu vidusskola
•	Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola
•	Aizkraukles profesionālā vidusskola
•	Vecbebru profesionālā 

un vispārizglītojošā 
internātvidusskola

•	Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Gatavojoties 12. Saeimas 
vēlēšanām, kas notiks šā 
gada 4. oktobrī, paziņojam, ka 
Saulkrastu novadā strādās divi 
vēlēšanu iecirkņi: 768. iecirknis 
Saulkrastu novada domē 
(Raiņa ielā 8) un 769. iecirknis 
Zvejniekciema vidusskolā 
(Atpūtas ielā 1).

769.  vēlēšanu iecirkņa darbī-
bas nodrošināšanai nepiecieša-
mi  septiņi komisijas locekļi, līdz 
ar to izsludinām pieteikšanos uz 
šiem amatiem.
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt sa-

vus pārstāvjus iecirkņa komisijā 
ir:
• reģistrētajām politiskajām par-
tijām vai reģistrētu politisko par-
tiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem 
(turpmāk – vēlētāju grupa);
• attiecīgās republikas pilsētas vai 
novada vēlēšanu komisijas locek-
lim.
2. Katra politiskā partija vai po-
litisko partiju apvienība, vēlētāju 
grupa vai attiecīgās vēlēšanu ko-
misijas loceklis darbam iecirknī 
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vai-
rāk kā septiņus kandidātus.
3. Par iecirkņa komisijas locekli 

var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība;
• kurš nav pieteikts par deputāta 
kandidātu vai nav pilnvarotā per-
sona kandidātu saraksta iesnieg-
šanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisi-
jas loceklis vai citas iecirkņa ko-
misijas loceklis;
• ja kandidātu izvirza politiskā 
partija vai politisko partiju apvie-
nība, pieteikumam pievienojams 
arī izraksts no tās lēmējinstitū-
cijas lēmuma, norādot lēmuma 
pieņemšanas vietu, datumu. Ja 
attiecīgajā republikas pilsētā vai 
novadā politiskā partija vai to 
apvienība izvirza vairākus kandi-
dātus, tā no attiecīgā lēmuma var 
iesniegt vienu izrakstu, kurā no-
rādīti visi izvirzītie kandidāti;
• ja kandidātu izvirza vēlētāju 
grupa, pieteikums jāparaksta kat-
ram vēlētājam, norādot savu vār-
du, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietas adresi.
4. Pieteikums katram kandidā-

tam sagatavojams uz speciālas 
veidlapas, kas atrodama mājas-
lapas  www.cvk.lv sadaļā „Ins-
trukcijas, lēmumi, veidlapas” 
vai izdrukātā veidā Saulkrastu 
novada domes ēkā, 2. stāvā, pie 
sekretāres, un aizpildītas nogā-
dāt atpakaļ sekretārei aizlīmētā 
aploksnē ar uzrakstu „Saulkrastu 
novada vēlēšanu komisijai”  lai-
kā no 2014.  gada 4.  augusta līdz 
15. augustam.
5. Iecirkņa komisijas locekļus ie-
vēl Saulkrastu novada Vēlēšanu 
komisija. Saulkrastu novada vēlē-
šanu komisija pārbauda, vai pie-
teiktie kandidāti atbilst šajā pa-
ziņojumā noteiktajām prasībām, 
un balso par izvirzītajiem kandi-
dātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi 
tie kandidāti, kas saņēmuši vis-
vairāk balsu, turklāt balsu skaits 
nedrīkst būt mazāks par klāteso-
šo komisijas locekļu absolūto bal-
su vairākumu. Balsīm sadaloties 
līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu ko-
misijas priekšsēdētāja balss.
6. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju 
un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecir-
kņa komisijas locekļu vidus Saulkras-
tu novada vēlēšanu komisija.
 

Dagnija Gurtiņa

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
11

10.00–17.00
12 13 14

10.00–17.00
15

14.00–17.00
18

14.00–17.00
19 20 21

14.00–17.00 22

25 26
14.00–17.00

27 28 29
14.00–17.00

Iedzīvotājiem, kuri šajā gadā dažādu apsvērumu dēļ vēl nav 
norēķinājušies par atkritumu izvešanu, SIA „ZAAO” (ZAAO) 

atkārtoti nosūtīs informāciju par katram klientam veiktajiem 
un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī aprēķināto maksājumu 

summu.
Atkarībā no ZAAO rīcībā esošās kontaktinformācijas, klienti 

saņems īsziņas mobilajos tālruņos, e-pastus vai vēstules pa pastu. 

Ērtākiem norēķiniem ZAAO klientiem piedāvā izmantot vairākas 
iespējas rēķinu apmaksai:

• elektronisko Klientu pašapkalpošanās sistēmu internetā 
https://klientiem.zaao.lv/public/;

• rēķina apmaksu lielveikalu tīkla „Maxima” kasēs vai pasta nodaļās 
visā Latvijā (uz aprēķina ir speciāls svītrkods, kuru pirms maksāša-

nas noskenē);
• tāpat maksājumus var veikt jebkurā bankā.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO pa tālruni 
64281250 (sazvanot Zvanu centru, spiest taustiņu 2 – informācija 

par norēķiniem) vai sūtīt ziņu uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv. 

Zane Leimane

Izsludināta pieteikšanās 
uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu amatu

Atgādinās par atkritumu izvešanas 
rēķinu apmaksu

Vairāk nekā 3000 jauniešu var bez 
maksas iegūt profesiju
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Jau kopš jūlija vidus SIA 
„A-Aptieka” tīkla Saulkrastu 
aptiekā Ainažu ielā 34 
iedzīvotāji var nodot 
nederīgos medikamentus, 
tādējādi parūpējoties par to 
drošu iznīcināšanu un tīras 
vides saglabāšanu. 

Patlaban iedzīvotāji lietošanai 
vairs nederīgās zāles visbiežāk iz-
met kopā ar sadzīves atkritumiem, 
jo nevēlas maksāt par to iznīcinā-
šanu licencētam bīstamo atkritu-
mu pārstrādes uzņēmumam. 

Speciāli medikamentu savāk-
šanas konteineri tiks izvietoti visās 
78 „A-Aptiekas” tīkla aptiekās, un 
uzņēmums apmaksās to iznīcinā-
šanu dabai draudzīgā veidā. Kā zi-
nāms, medikamenti, nonākot vidē, 
var veidot toksiskus savienojumus, 
kas piesārņo ūdeni un gaisu, tur-
klāt var būt kaitīgi visiem dzīvajiem 
organismiem. 

Akcija „Visas Latvijas zāļu ska-
pīšu tīrīšana” norisināsies līdz ok-
tobra beigām, un tās laikā aptieku 
apmeklētājiem būs iespēja aizpildīt 
arī anketas par zāļu lietošanas para-
dumiem, lai, pamatojoties uz iegū-
tajiem datiem, „A-Aptiekas” speciā-
listi varētu izstrādāt rekomendācijas 
medikamentu drošai lietošanai. 
Ikviens anketas aizpildītājs varēs lai-
mēt atpūtu Latvijas laukos.

Zāļu skapīšu tīrīšanas akcijā 
aicina nodot nederīgos medikamentus

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Mēs varam” ai-
cina vecākus kopā ar bērniem sestdien, 16. augustā, no plkst. 11.30 
līdz 13.00 uz bērnu rīta pasākumu ,,Lāču ģimene gatavojas jaunajam 
mācību gadam” bibliotēkas telpās.

Lūdzam pieteikties jau iepriekš pa tālruni 67951502 vai 29625609, 
jo vietu skaits telpā ir ierobežots.

Bērnu rīts Saulkrastu 
novada bibliotēkā

1. Kā jūs vērtējat novada domes darbu kopumā? (P1.1.)
0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                               negribu atbildēt.    

2. Kā, jūsuprāt, novada dome informē iedzīvotājus? 
Izvēlieties vienu atbildi! (P1.2.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   5 – pārāk uzbāzīgi
99 – nav viedokļa, negribu atbildēt.

3. Kā, jūsuprāt, novada dome uzklausa iedzīvotājus? 
(P1.2.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                               negribu atbildēt.

4. Kā jūs vērtējat novada domē notiekošo plānošanas 
darbu? (P1.3.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                                negribu atbildēt.

5. Kāds ir jūsu viedoklis par vides stāvokli Saulkrastu 
novadā? (D7.1.)

0 – ļoti slikti; vide vispār netiek kopta un uzturēta, 
liels piesārņojums;

1 – slikti; vide uzturēta slikti, daudz piesārņotu vietu 
un netīru ūdeņu, netīrs gaiss;

2 – apmierinoši; ir atsevišķas piesārņotas vietas un 
netīri ūdeņi, vietām slikta gaisa kvalitāte;

3 – labi; ir atsevišķas vietas, kur vides stāvoklis būtu 
uzlabojams, pastāv atsevišķas problēmas;

4 – ļoti labi; vide pilsētā un novadā ir tīra un sakopta;
99 – nav viedokļa; negribu atbildēt.

6. Kā pēdējos divos gados ir mainījies vides stāvoklis 
Saulkrastu novadā? (D7.1.)

0 – pasliktinājies  1 – nav mainījies
2 – uzlabojies   99 – nav viedokļa; 
                                                                negribu atbildēt.

7. Kā jūs apmierina atkritumu apsaimniekošana 
Saulkrastu novadā? (D2.2.)

0 – ļoti slikti; ir būtiski trūkumi, ko nevar novērst ar 
vienkāršiem uzlabojumiem;

1 – slikti; ir nepieciešami lieli, būtiski uzlabojumi;
2 – apmierinoši; nepieciešami jūtami uzlabojumi;
3 – labi; nepieciešami nelieli uzlabojumi;
4 – ļoti labi; nekas nebūtu jāmaina;
99 – nav viedokļa, negribu atbildēt.

8. Novērtējiet, lūdzu, vides stāvokli (tīrība, sakoptība) 
Saulkrastu novada pludmalē un kāpu zonā. (E6.6.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi

4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                                  negribu atbildēt.

9. Novērtējiet, lūdzu, labiekārtojumu (taciņas, vietas 
sportošanai, ģērbtuves, atkritumu tvertnes, tualetes, 
bērnu sektori, soliņi u.c.) Saulkrastu novada pludmalē 
un kāpu zonā. (E6.6.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                                negribu atbildēt.

10. Novērtējiet, lūdzu, veselības aprūpi (pieejamība, 
kvalitāte, pakalpojumu dažādība) Saulkrastu novada 
veselības aprūpes iestādēs. (S1.1.)

0 – ļoti slikti   1 – slikti
2 – apmierinoši  3 – labi
4 – ļoti labi   99 – nav viedokļa, 
                                                                negribu atbildēt.

Respondenta sociālais profils
Atzīmējiet vajadzīgo atbildi!
1. Cik bieži jūs uzturaties Saulkrastu novadā?
o dzīvoju pastāvīgi                o uzturos vasaras sezonā
o tikai nedēļas nogalēs sezonā 
o retumis; neregulāri
2. Jūsu vecums: o 15-19, o 20-25, o 26-35, o 36-45, 

o46-60, o vairāk nekā 60.
3. Jūsu dzimums: o vīrietis, o sieviete,
4. Jūsu izglītība: izvēlieties vienu atbildi!
o pamata, o vidējā, o vidējā profesionālā,
o augstākā, o augstākā (maģistrs, doktors), o cita.

5. Jūsu nodarbošanās: izvēlieties vienu galveno, ja ir vairākas!
o valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks, o algots 

darbinieks privātsektorā, o  uzņēmējs, o  zemnieks, 
o amatnieks, o cita veida pašnodarbinātais, o skolēns/
students, o  nestrādājošs pensionārs, o  saimniekoju 
mājās, darbu nemeklēju, o bezdarbnieks, o cita.

* Aptaujas anketa pieejama arī Saulkrastu novada domes 
mājaslapā: www.saulkrasti.lv

Aicinām piedalīties aptaujā*
Saulkrastu novada dome 2013. gada 29. maijā 
pieņēma lēmumu Nr. 33 „Par Saulkrastu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu” 
(prot. Nr. 7). Kā šī plānošanas dokumenta sastāvdaļa 
stājās spēkā arī Saulkrastu novada ilgtspējīgas 
stratēģijas uzraudzības indikatoru sistēma. 

Ar novada plānošanas dokumentiem un šo indikatoru 
sistēmu ir iespējams iepazīties Saulkrastu novada mājasla-
pā www.saulkrasti.lv  (iekavās aiz jautājuma ir indikatora 
numurs sistēmā). 

Lai varētu pietiekami labi novērtēt plānošanas doku-
mentu īstenošanu un Saulkrastu novada ilgtspēju, lūdzam 
veltīt dažas minūtes sava laika un atbildēt uz tālāk pievie-
notajiem jautājumiem. 

Aizpildītās anketas lūdzam līdz šā gada 30.  septem-
brim nogādāt jums ērtākā vietā: Saulkrastu novada domē, 
Saulkrastu bibliotēkā, Tūrisma un informācijas centrā, 
Saulkrastu poliklīnikā, kultūras namā „Zvejniekciems”.

Jau iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Saulkrastu sociālais dienests 
aicina vecākus pieteikties 

bezmaksas izglītojošām apmācību grupām: 
• Bērnu emocionālā audzināšana (BEA),

• „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt 
bērnam robežas”,

• „Ceļvedis, audzinot pusaudzi (CAP)”.

Pieteikties Saulkrastu Sociālajā dienestā vai pa tālruni 67142511.
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Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta leitnants Juris Rusiņš 
ir dzimis rīdzinieks, bet allaž 
bijis saistīts ar Saulkrastiem, jo 
bērnībā katru vasaru pavadījis 
tepat, Skultes pusē. Nesen viņš 
kļuva par Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
daļas komandiera pienākumu 
izpildītāju. „Un ne sekundi 
neesmu vīlies profesijā, kuru 
izvēlējos,” teic Juris. 

Darbu darām komandā
Saulkrastu ugunsdzēsēju depo 
Pēterupes krastā vasarā ir paslē-
pies koku zaļumā un garāmbrau-
cējiem nemaz nav tik viegli pama-
nāms. Pašlaik tā ir darbavieta 28 
ugunsdzēsējiem – četri vadi, kat-
rā pa septiņiem cilvēkiem, ar ko-
mandieri priekšgalā, strādā četrās 
maiņās. Vēl te ir divas autocister-
nas, un uz katras no tām strādā 
trīs vai četri glābēji. Nereti viņus 
dēvē vienkārši par ugunsvīriem. 

„Mēs dzēšam Carnikavas, 
Saulkrastu un Sējas novadā, bet, 
ja nepieciešams, izbraucam arī 
ārpus savas teritorijas. Ja atcera-
mies, ko ziņoja presē, ne tik sen 
uz Saulkrastu apvedceļa no sasis-
tas mašīnas dzelžiem bija jāizvelk 
četri cilvēki. Avārija notika Lim-
bažu ugunsdzēsēju daļas rajonā, 
bet mēs šo vietu varējām sasniegt 
pirmie. Citreiz, ja mēs, saulkras-
tieši, esam izsaukumā, limbaž-
nieki nāk palīgā mums,” teic J. 
Rusiņš. Savukārt uz jautājumu, 
kādas sajūtas pārņem, atbrīvojot 
cilvēkus no avarējušas mašīnas, 
viņš teic, ka tā ir šā darba neatņe-
mama sastāvdaļa, tāpat kā uguns-
grēka likvidēšana, slīcēju glābša-
na vai kaķa nocelšana no koka. 

„Mēs savu darbu esam iema-
nījušies neuztvert personiski un 
iztiekam bez liekām emocijām. 
Nekādu psiholoģisko treniņu, 
piemēram, pirms avārijā cietu-
šo glābšanas, nav, lai gan paras-
ti tas, ko nākas redzēt uz ceļa, 
nepavisam nav patīkami. Vēlāk 
gan pārrunājam redzēto. Taču ir 
atšķirība, vai glābējs uz nelaimes 
piemeklēto vietu dodas viens pats 
vai arī tā ir komanda, kas kopīgi 
dara vienu darbu. Ja vienam tās 
loceklim šķiet, ka viņš ir samin-
stinājies, tad redzot, ka pārējie iet 
uz priekšu, apstāties praktiski nav 
iespējams. Komandas biedri cits 
citu stutē. Tad ir daudz vieglāk 
tikt galā ar uzdevumu. Turklāt, 
jau braucot uz izsaukuma vietu, 
ir zināms, kas ir pats svarīgākais, 
kas būs jādara, piemēram, dzēšot 
mašīnu, dārza būdiņu vai māju. 
To, kā labāk atcerēties ceļu, ieejot 
sadūmotā telpā, kā atvērt durvis 
vai veikt citus ugunsdzēsēja ik-
dienas uzdevumus, iemāca jau 
koledžā. Lai izmācītos par uguns-
dzēsēju kaprāli, ir vajadzīgi seši 
mēneši, no kuriem puse paiet, 
uzkrājot pieredzi praksē. Tāpēc 
jau mums vairs nav lieki jādomā, 
kas jādara, ierodoties, piemēram, 
dzēst degošu māju, – katrs zina 

savu vietu un pienākumus uz-
devuma izpildes laikā,” uzsver J. 
Rusiņš. 

Kurš gan cits, 
ja ne ugunsdzēsējs
„Ugunsdzēsējiem ir tāds liktenis –  
darīt visu to, ko nedara pārējie. 
Tāpēc mēs dzēšam ugunsgrēkus, 
glābjam slīcējus, noceļam kaķus 
no kokiem, glābjam iesprūdušus 
suņus un palīdzam atvērt mājas 
durvis, ja cilvēki to nevar izdarīt 
pašu spēkiem. Man jau pašam 
šķiet, ka mēs esam tāds kā pēdē-
jais salmiņš, pie kura ķeras tie, 
kam nākas saukt pēc palīdzības,” 
runājot par ugunsdzēsēja misiju, 
teic J. Rusiņš. Savukārt uz jautāju-
mu, kā tad ir, ja tikko nācies glābt 
no liesmām cilvēkus, bet pēkšņi 
jānoceļ no koka kaķis, leitnantam 
ir gatavs pretjautājums: „Nu, bet 
kurš tad cits to mūsu vietā darīs?”

Bet darbi ir visādi. Piemēram, 
pēc ceļu satiksmes negadījuma, 
kad cietušie jau nodoti mediķu 
rokās, tieši glābēju pienākums ir 
sakopt brauktuvi.  

Tā kā šogad iegadījusies ļoti 
silta vasara, gluži loģiski rodas 
jautājums, kas jādara biežāk – jā-
brauc dzēst mežu vai glābt slīcē-
jus?

„Vispār mums Saulkrastos ir 
paveicies, jo šeit deg salīdzinoši 
reti. Vecākie ugunsdzēsēji atce-
ras, ka 2007. gada jūnija sākumā 
ugunsgrēka liesmas Saulkrastu 
pievārtē izpostīja 40 hektārus 
meža. Citādi, lai arī vasarās ļaužu 
te ir ļoti daudz, deg salīdzinoši 
reti. 

Savukārt ar to slīkšanu ir 
tā, ka šeit, Saulkrastos, darbojas 
Pašvaldības policija, kurai ir savs 
glābšanas dienests ar labu ekipē-
jumu un jaudīgām laivām. Mēs 
drīzāk viņiem palīdzam, nekā 
paši braucam jūrā kādu glābt. Uz 
pārējiem ūdeņiem Pašvaldības 
policijas glābēji nemaz nebrauc, 
un mūsu pārziņā ir tās četras 
upes, kas tek cauri Saulkrastiem. 
Tās nav pārāk lielas, tāpēc 99 
procentos gadījumu izsaukumi 
ir uz cilvēku glābšanu jūrā. Bet 
par bļitkotāju nelaimēm ziemā 
mūsu pusē nekas daudz nav dzir-

dēts. Pēdējos gados jau arī jūras 
līcis pie Saulkrastiem ne vienmēr 
aizsalst, tāpēc Rūdolfa Blaumaņa 
noveles „Nāves ēnā” cienīgu siže-
tu Saulkrastos nav bijis.” 

„Es sapratu: būšu 
ugunsdzēsējs!”
„Ugunsdzēsība par manu nodar-
bošanos, es pat teiktu – aizrauša-
nos, kļuva nepilnu 30 gadu vecu-
mā,” stāsta leitnants Rusiņš. Tas 
noticis pirms pieciem gadiem. 
„Es biju ieguvis augstāko izglī-
tību uzņēmējdarbībā, un man 
kabatā bija Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa adminis-
trācijas augstskolas diploms. Pēc 
augstskolas beigšanas gandrīz 
desmit gadus ceļoju pa pasauli un 
nodarbojos ar kaitbordu. Bet tad 
vienu dienu sapratu, ka jāpievēr-
šas kam nopietnākam. Vairs ne-
varu pateikt, kā man galvā radās 
doma par ugunsdzēsējiem, taču 
vienu dienu tā bija klāt. Tā nāca 
kā apgaismība, un man uzreiz 
bija skaidrs, ko es gribu. Aizgāju 

uz Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta kadru daļu un teicu: „Es 
gribu būt ugunsdzēsējs.” Vistica-
māk, tā bija kaut kāda laba aps-
tākļu sakritība, bet mani pieņēma 
darbā mēneša laikā. Protams, bija 
jāiziet fiziskās sagatavotības tes-
ti, medicīniskā komisija, tad vēl 
bija pārrunas, un es sāku strādāt 
Valsts  ugunsdzēsības  un glābša-
nas dienesta  Rīgas  reģiona pār-
valdes 2. daļā. Tā nu ir sanācis, 
ka ugunsdzēsība ir darbs, kurā es 
neesmu vīlies ne sekundi, lai gan 
jau pašā sākumā tiku informēts 
par to, ko nozīmē darīt šo darbu 
un kādi ir dienesta apstākļi. 

Tā kā es sāku no nulles, tāpat 
kā visi jaunpienācēji, biju vien-
kāršs ierindas ugunsdzēsējs. Bet, 
jau iestājoties darbā ugunsdzēsē-
jos, man bija skaidrs, ka es mācī-
šos tālāk. Kad jau gadu biju strā-
dājis, iestājos Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības koledžā. Viena 
augstākā izglītība man, protams, 
bija, bet tā nekādi nebija saistīta 
ar manu profesiju. Es gan varētu 
ieņemt kādu amatu, kura veikša-
nai ir vajadzīga izglītība, bet ne-
kādu priekšrocību darbā nebūtu, 
jo, lai kļūtu par ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta virsnieku, 
ir vajadzīga tehniskā izglītība, ko 
var iegūt jau pieminētajā koledžā. 
Lai kļūtu par leitnantu, koledžā 

bija jāmācas trīs gadi klātienē, va-
sarās jābrauc uz nometnēm, jāiz-
iet prakse un beidzot jānoliek visi 
pārbaudījumi. Tagad pārējais, cik 
saprotu, ir paša rokās.”

Ugunsdzēsēji visur
 ir vienādi
„Kad nācu uz savu jauno ama-
tu, diezgan daudz domāju, ar ko 
Saulkrastu ugunsdzēsēji atšķiras, 
piemēram, no Rīgas ugunsdzē-
sējiem. Es pazinu daudzus Rīgas 
ugunsdzēsējus, bet šos vēl nebiju 
saticis. Protams, Rīgā dzīvo vai-
rāk cilvēku, tāpēc arī izsaukumu 
ir vairāk nekā Saulkrastos. Bet tas 
nenozīmē, ka saulkrastieši būtu 
kaut kādā veidā lēnāki vai mierī-
gāki. Nē, viņi ir tikpat sakarīgi un 
pretimnākoši kā visi citi man pa-
zīstamie ugunsdzēsēji,” ar prieku 
stāsta J. Rusiņš. 

Jā, viņš zinot, ka ir tāds ste-
reotips: par ugunsdzēsējiem kļūst 
cilvēki, kam ikdienā pietrūkst ad-
renalīna. „Atbilde uz to ir gan „jā”, 
gan „nē”. Tā nav, ka visi mani ko-
lēģi būtu kaut kādi nolemtie adre-
nalīna ķērāji. Es drīzāk teiktu, ka 
lielākā daļa ugunsdzēsēju ir ļoti 
dzīvespriecīgi cilvēki ar vēlmi pa-
līdzēt citiem. Tā ir tāda īpaša sajū-
ta, kas mīt mūsu profesijas cilvē-
kos. Piemēram, sēžot 24 stundas 
un gaidot izsaukumu, izstrādājas 

Kurš gan palīdzēs, ja ne mēs – ugunsdzēsēji

Saulkrastu ugunsvīri (no kreisās): kaprāļi Agnis Kaspars, Andrejs Panasovs, Aivars Čemme un Svajatoslavs 
Lukjanovičs, virsseržants Viesturs Ščeglovs un stažieris Kaspars Kūkojs. 

Leitnants Juris Rusiņš: „Pilnīgi 
skaidri varu teikt, ka Rīgas un 
Saulkrastu ugunsdzēsēji cits no cita 
neatšķiras ne ar ko.”

Jau pati doma, ka 
jāpalīdz citiem cilvēkiem, 

ir īpaša, un tas maina 
cilvēka raksturu. 



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada augusts

tāds sava veida gaidīšanas režīms. 
Pat tad, ja nekas nenotiek, iekšā ir 
kaut kāda trauksmes sajūta. 

No otras puses, jau pati doma, 
ka ir jāpalīdz citiem cilvēkiem, ir 
īpaša, un tas maina cilvēku rak-
sturu. Un vēl – ja man jāsaka, kādi 
ir ugunsdzēsēji, tad tie ir puiši, ar 
kuriem vienmēr ir par ko parunāt. 

Bet patiesībā jau atbilde uz 
jautājumu, kāds īsti ir ugunsdzē-
sējs, nav nemaz tik viegli vārdos 
ietērpjama. Sacīsim, to var just ar 
muguras smadzenēm. Un pilnī-
gi skaidri varu teikt, ka Rīgas un 
Saulkrastu ugunsdzēsēji cits no 
cita neatšķiras ne ar ko.” 

Atkārtošana 
ir zināšanu māte 
Ko Saulkrastu ugunsdzēsēji dara, 
ja nekas nedeg un nav jāglābj? 
Spēlē kārtis vai futbolu? „Nē!” 
stingri nosaka leitnants Rusiņš 
un skaidro, ka dienestā katrai 
dienai ir savs plāns, kurā ietilpst 
gan teorētiskās nodarbības, gan 
praktiskās nodarbības, piemē-

ram, kā nodzēst uguni, ja deg 
transporta līdzeklis vai transpor-
ta uzņēmums. Glābēji vingrinās 
lietot saspiestā gaisa elpošanas 
aparātus. „Ja cilvēks nav ilgstoši 
bijis ugunsgrēkā, kur tāds jālieto, 
iemaņas zūd, tādēļ tās visu laiku 
ir jāatsvaidzina. Ja, piemēram, 
Rīgā izbraukumi ir ļoti bieži un 
situācijas atkārtojas, iemaņas ne-
zūd, bet ārpus Rīgas deg mazāk, 
tāpēc vislabākā iespēja, kā sevi uz-
turēt nevainojamā profesionālajā 
formā, ir mācības. Mums uzsvars 
mācībās nav jāliek, piemēram, uz 
meža ugunsgrēkiem, jo ar tiem 
sastopamies biežāk nekā rīdzinie-
ki. Taču mums jābūt lietas kursā, 
kā dzēst, piemēram, augstceltnes. 
Lai arī šeit, Saulkrastos, tādu nav, 
tas nenozīmē, ka mūs nevar pa-
saukt palīgā uz turieni, kur tādas 
ir. Un sen jau zināms, ka atkārto-
šana ir zināšanu māte. Cita lieta, 
kad jādzēš daudzdzīvokļu dzīvo-
jamais nams, pie kura novietotas 
iedzīvotājiem piederošas mašī-
nas. It kā jau ir iespēja tās trans-
portēt prom, bet kā to izdarīt, ja 
mašīnu ir daudz? Ar spēku īsti ne-
var. Jācer, ka reiz pienāks diena, 
kad ļaudis paši sapratīs, ka vien-
mēr jāatstāj vieta, kur apstāties 
glābšanas dienesta transportam. 

Runājot par gaidīšanas stresu, 
J. Rusiņš atgādina, ka ugunsdzēsī-
bas daļā ir sava trenažieru zāle un 

virtuve. „Ja ir izbraukums, tad jau 
diena paiet ļoti ātri.” 

Viņš atzīst, ka vispār jau 
Saulkrasti esot viena no mie-
rīgākajām vietām Latvijā. „Pir-
mām kārtām jau tāpēc, ka pašos 
Saulkrastos un apkārtnē ziemā 
nav daudz cilvēku. Bet ziema 
mums ir aptuveni pusgadu gara, 
tāpēc lielākā daļa izbraukumu ie-
gadās gada siltākajā laikā.”

Jautāts, kā tad ir ar fizisko sa-
gatavotību, jo, vismaz no malas 
raugoties, ugunsvīri parasti izska-
tās spēka pilni, J. Rusiņš turpina: 
„Iekšlietu ministrijas noteiktie 
fiziskās sagatavotības normatīvi 
ir jāizpilda. Piemēram, ja svars 
ir virs 90 kilogramiem, noteikts 
skaits reižu ir jāatspiežas. Ja svars 
ir zem 90 kilogramiem, var pie-
vilkties. Tad vēl jāparāda, ka dar-
bojas vēdera presīte, un noteiktā 
laikā jānoskrien 100 metri un trīs 
kilometri. Tās ir četras disciplīnas, 
kurās sevi var pārbaudīt. Parasti 
mūsu dienestā var strādāt līdz 50 
gadu vecumam, bet, ja glābējs ir 
labā fiziskā formā, viņš var iziet 

medicīnisko komisiju un dabūt 
dienesta pagarinājumu uz vienu, 
pat diviem gadiem. Mūsu vadā 
pats vecākais ir Jānis Andersons. 
Viņš glābšanas dienestā ir jau kopš 
1984. gada un nupat dabūja paga-
rinājumu vēl uz diviem gadiem. 
Tātad viņam ar fizisko formu viss 
ir kārtībā. Turklāt ar gadiem cil-
vēks vairāk iemācās strādāt ar 
prātu, nevis tikai ar muskuļiem. 
Lai skrien jaunie, bet viņš ar savu 
pieredzi, piemēram, var vadīt glāb-
šanas vai dzēšanas darbus, var pa-
mācīt citus un pats paveikt uzde-
vumu ar mazāku fizisko piepūli.”

Zolitūdē nebijām
Pie mums Latvijā tikai divu profe-
siju pārstāvji – karavīri un uguns-
dzēsēji – ir zvērējuši, ka ir gatavi 
atdot savu dzīvību citu labā. At-
ceroties pērnā gada Zolitūdes 
„Maximas” traģēdiju, jāpiebilst, 
ka viens no trim bojā gājušajiem 
ugunsdzēsējiem, kapteinis Vil-
nis Šteinītis, savas dienesta gai-
tas sāka 1999. gada 25. janvārī kā 
Rīgas rajona brigādes Saulkrastu 

daļas ugunsdzēsējs. 
„Mani kolēģi Zolitūdē nebija, 

jo kādam vajadzēja apsargāt rajonu. 
Aizbrauca kolēģi no Limbažiem. Es 
personīgi tur biju, jo tolaik vēl mā-
cījos Rīgā, un par piedalīšanos glāb-
šanas darbos saņēmu arī atzinību. 
Taču visi tur nevarēja braukt, jo kā-
dam bija jāveic ikdienas darbs. Lie-
lākoties jau visiem maniem dienesta 
biedriem, kuri netika uz „Maximu”, 
bija žēl, ka jāpaliek mājās, lai darītu 
ikdienas darbu. Tas reizē bija arī tāds 
personisks jautājums.”

Varoņdarbs vai rutīna 
Vērotājam no malas šķiet, ka no-
dzēst ugunsgrēku ir varoņdarbs. 
Tikmēr ugunsdzēsējiem tā ir ik-
diena. „Par rutīnu ugunsgrēka dzē-
šanu gan nosaukt nekādi nevar,” 
J. Rusiņš atspēko šo pieņēmumu, 
atgādinot, ka nav divu pilnīgi vie-
nādu ugunsgrēku pat tad, ja ir runa 
par četrreiz četru metru lielu dārza 
būdiņu, kas, nedod Dievs, var būt 
piekrauta ar gāzes baloniem. Tā-
pat viņš piebilst, ka mainās arī kli-
matiskie nosacījumi. Var līt lietus, 
kas palīdz noslāpēt liesmas, bet var 
pūst arī vējš, kas liesmas atdzīvina. 
Svarīgi, cik tālu no dzēšanas vietas 
ir ūdens. Pilsētā tas nav tik būtis-
ki, jo ir zināmas ūdens ņemšanas 
vietas, bet laukos tā var izrādīties 
problēma. Turklāt ugunsdzēsēji 
parasti nemēdz uzdot jautājumus, 
kāpēc deg. „Mēs vienkārši braucam 
un ugunsgrēku nodzēšam.” 

Jau atvadoties, runājam, ka ir 
tāda sena dziesmiņa ar vārdiem: 
„Kas grib dzīvot vienos priekos, tas 
lai stājas pažarniekos...” „Nu, to jau 
mēs zinām, bet no jauna daudz nekā 
nav,” bilst Saulkrastu ugunsdzēsēju 
komandieris. „Protams, Latvijas 
ugunsdzēsēji ir pārdzīvojuši visādus 
laikus. Ar padomju laiku nostāstiem 
par visādiem traģikomiskiem ga-
dījumiem neviens mūsdienās vairs 
nelepojas. Viens gan ir skaidrs: ta-
gad dienestā ir kārtība, tāpēc vismaz 
man pašam šķiet, ka ugunsdzēsējus 
uztver pavisam nopietni un pat ar 
cieņu. Vairs jau nesaka: „Ā, nu tu jau 
esi ugunsdzēsējs...”, bet gan: „O, tu 
esi ugunsdzēsējs!”

Protams, arī mūsdienās 
ugunsdzēsēji iet bojā, tomēr šādi 
gadījumi ir ļoti reti. Mums ir eki-
pējums, kas pasargā no uguns 
svelmes, elpošanas aparāti, lai ne-
saelpotos dūmus, ir arī hidrokos-
tīmi. Tas būtu vairāk nekā dīvaini, 
ja profesionāls glābējs, steidzoties 
glābt citus, pats ietu bojā. Uguns-
dzēsējs nekad neies iekšā degošā 
ēkā, kamēr nav skaidrs, vai kāds 
bezjēdzīgi necietīs, un lai, glābjot 
vienu, neciestu vēl divi. Mūsdie-
nās tīšuprāt muļķības neviens 
nedara. 

Arī tie laiki, kad nācās teikt, 
ka uz dzēšanu nebrauksim, jo nav 
benzīna, ir pagājuši. Ja ir jābrauc, 
tad brauksim. Tie pigori, ko vēl 
šad tad dzird par padomju lai-
kiem un varbūt 90. gadu sākumu, 
ir izskausti pašā saknē.”

Ģirts Kondrāts

Kurš gan palīdzēs, ja ne mēs – ugunsdzēsēji

Saulkrastu ugunsdzēsēju karogs, pulkstenis un darba ietērps.
Foto: Einārs Binders un Krišjānis Grantiņš

Mēs esam tāds kā 
pēdējais salmiņš, 
pie kura ķeras tie, 

kam nākas saukt pēc 
palīdzības.
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Pagājušajā mācību gadā 
Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni savas zināšanas 
un prasmes apliecināja, ar 
labiem rezultātiem piedaloties 
dažādos konkursos. 10. klases 
skolniece Līga Vilcāne un 
11. klases skolniece Anete 
Kalniņa (skolotāja Vija Skudra) 
saņēma Valsts prezidenta 
A. Bērziņa pateicības rakstu 
par piedalīšanos konkursā 
„Mana kā Valsts prezidenta 
uzruna Latvijai dzimšanas 
dienā”. 

Tā kā skolā ir pietiekami daudz 
interaktīvo tāfeļu, skolēni aktīvi 
iesaistījās izdevniecības „Liel-
vārds” rīkotajos konkursos „Da-
rini kalendāru. Mana Rīga” (no 
Zvejniekciema vidusskolas tika 
aizsūtīti 14 darbi, no kuriem tri-
ju 6. klases skolēnu – Laura Leča, 
Marijas Ķēniņas, Lauras Jerma-
cānes (skolotāja Santa Tinkusa) 
– zīmējumi tika ievietoti kalendā-
rā) un „Darini ābeci!” (tika aizsū-
tīti 24 darbi, no kuriem 4. klases 
skolnieces Santas Kalotes (sko-
lotāja Jolanta Liniņa) darbs tika 
nominēts kategorijā „Radošākais 
zīmējums”). 5.–8.  klašu skolēni 
piedalījās domrakstu konkursā 
„Kā atmodināt Saulcerīti?”, uz 
reģionālo konkursu tika izvirzī-
ti 13 veiksmīgākie domraksti, no 
kuriem piecu skolēnu – Ričarda 
Sergejeva, Emīla Kiseļevska (5. kl., 
skolotāja Sandra Ozola-Ozoli-
ņa), Lauras Jermacānes, Arman-
da Grūbes (6. kl., skolotāja Valda 
Tinkusa), Elīzas Martas Burber-
gas (8.a kl., skolotāja Sandra 

Ozola-Ozoliņa) – darbi tika no-
sūtīti uz finālu Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centram, lai izraudzītos vislabā-
kos publicēšanai grāmatā. Visi 13 
veiksmīgāko darbu autori ieguva 
iespēju piedalīties bērnu karnevā-
la gājienā „Gribu iet uz bibliotē-
ku”, demonstrējot savu izveidoto 
karnevāla tērpu „Manas mīļākās 
grāmatas varonis”. Zvejniekciema 
vidusskolas skolēniem grāmatas 
varonis, kura tērps atveidojams, 
bija jāizvēlas no literatūras par 
jūras tēmu

6.  klases skolēni (klases audzi-
nātāja Santa Tinkusa) zināšanas 
par dabu papildināja „Mammada-
ba” meistarklasē, veicot apkārt-
nes uzkopšanu, stādot mežu un 
izliekot putnu būrīšus, gūstot 
augstus rezultātus „Meža olim-
piādē”, iesaistoties projektā „Iz-
zini mežu!”, rezultātā – projekta 
„Mammadaba” meistaru diploms.  
Popularizējot videi draudzīgu 
rīcību, 6.  klases skolēni iesaistī-
jās arī starptautiskajā skolu sa-
darbības projektā „eTwinning”, 
kurā, izmantojot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, de-
monstrēja savu izpratni par atkri-
tumu šķirošanu un videi draudzī-
gu rīcību, iegūstot „eTwinning” 
kvalitātes sertifikātu par projektu 
„Recycling Man”; projektā iesais-
tījās 15 sadarbības skolas (Latvija, 
Polija, Turcija, Francija, Itālija, 
Spānija, Horvātija, Maķedonija, 
Rumānija, Slovākija, Čehija). 

Zvejniekciema vidusskolas au-
dzēkņiem ir iespēja paplašināt 
redzesloku un izkopt savas spē-
jas un dažādas prasmes interešu 

izglītības pulciņos un kolektīvos. 
Arī šogad skolas interešu izglītī-
bas kolektīvi ar augstiem rezul-
tātiem piedalījās Pierīgas novadu 
skolu un valsts konkursos, skatēs 
un sacensībās. Pierīgas vispārē-
jo izglītības iestāžu 5.–9.  klašu 
un jaukto koru konkursā Zvej-
niekciema vidusskolas 5.-9. klašu 
koris ieguva 2.  pakāpi (skolotāja 
Antra Deniškāne). Pierīgas skolu 
konkursā „Skolēni eksperimentē” 
1. vieta Artūram Taubem, Esterei 
Appenai, Elīnai Marī Maksimovai 
un Kalvim Rudzītim par eksperi-
mentu „Gribulītis mūsu krāsās” 
(skolotāja Svetlana Grube, Māra 
Alena), Pierīgas skolu vides iz-
ziņas spēļu konkursā „Iepazīsti 
vidi” 1.  vieta vides spēlei „Dzīvā 
enerģija”, kuras vizuālo nofor-
mējumu un prezentāciju veidoja 
9. klases skolēni Linda Ozola, Ali-
se Nanija Umbraško, Sabīne Alise 
Leimane un Aivis Klešs skolotājas 
Māras Alenas vadībā, bet 8.b kla-
ses skolēni skolotājas Svetlanas 
Grubes vadībā sagatavoja spēles 
kartītes ar jautājumiem par ener-
ģiju.

Zvejniekciema vidusskola, kā 
katru gadu, var lepoties ar savu 
volejbolistu fantastiskajām uz-
varām dažāda līmeņa sacensībās. 
Latvijas Jaunatnes volejbola 
federācijas „Kausa izcīņas” fi-
nālsacensībās valstī: C1 grupas 
meiteņu komandai (M.  Martin-
sone, K.  Ūdre, S.  S.  Umbraško, 
P. Dalbiņa, A. K. Nolle, P. Šenere) 
un D2 grupas meiteņu koman-
dai (E.  K.  Avramuka, S.  Pastare, 
E. D. Virse, L. Neimane, U. Tiru-
le, U. Strupiša) 2. vieta; B1 grupas 

meiteņu komandai (A.  Jermacā-
ne, Ī.  Zaķe, K.  Ūdre, L.  Kaupere, 
L. Krope, K. Smirnova), B2 grupas 
meiteņu komandai (A.  Jerma-
cāne, M.  Martinsone, K.  Ūdre, 
Ī. Zaķe, S. S. Umbraško, P. Šene-
re), D1 grupas meiteņu koman-
dai (L.  Jermacāne, S.  Pastare, 
E. D. Virse, L. Neimane, K. Stru-
piša, E. K. Avramuka) 3. vieta; D1 
grupas zēnu komandai (A.  Jan-
sens, J.  Jurkevics, E.  Kiseļevskis, 
A. Kiseļevskis, M. Kursišs, R. Ser-
gejevs, A.  Skrīvelis, R.  Šauriņš, 
A.  T.  Turkupols, E.  Rumpis), D2 
grupas zēnu komandai (J.  Jurke-
vics, E. Kiseļevskis, M.  Kursišs, 
R. Sergejevs, A. Skrīvelis, R. Šau-
riņš, A.  T.  Turkupols, M.  Keišs, 
M.  Baltais), A grupas jauniešu 
(meiteņu) komandai (A.  Eglīte, 
B. Barkāne, E. Paeglīte, K. B. Čer-
pakovska, L.  Slišāne, E.  Vectirā-
ne), C2 grupas meiteņu koman-
dai (L.  Jermacāne, P.  Dalbiņa, 
A.  K.  Nolle, K.  Strupiša) 4.  vieta. 
Starptautiskajā Ziemassvētku 
turnīrā volejbolā Pērnavā mei-
teņu komandas (S.  S.  Umbraško, 
K.  Ūdre, M.  Martinsone, A.  Jer-
macāne, B.  A.  Odīte, P.  Dalbiņa) 
izcīnīja 2. un 4. vietu. Šajā turnīrā 
„Labākā spēlētāja” balvu saņē-
ma Milda Martinsone. Latvijas 
Jaunatnes čempionāta spēlēs 
volejbolā valstī: D1 grupas mei-
teņu komandai (E.  K.  Avramuka, 
U. Tirule, L. Neimane, S. Pastare, 
U. T. Viļķele, D. E. Virse, U. Stru-
piša) 2.  vieta, C1 grupas meite-
ņu komandai (M.  Martinsone, 
P.  Dalbiņa, K.  Ūdre, S.  S.  Um-
braško, A. K. Nolle, A. Ērenfrīde) 
3. vieta. Labākā spēlētāja balva D1 

grupā Unai Tirulei, C1 grupā –  
Mildai Martinsonei. Pierīgas no-
vadu skolu sacensībās volejbo-
lā: B grupas meiteņu komandai 
1.  vieta (A.  Jermacāne, M.  Mar-
tinsone, S. S. Umbraško, K. Ūdre, 
Ī. Zaķe, P. Dalbiņa, L. Jermacāne, 
B.  A.  Odīte), A grupas jauniešu 
(meiteņu) komandai (B. Barkāne, 
E. Paeglīte, A. Eglīte, K. B. Čerpa-
kovska, A. N. Umbraško, A. Jerma-
cāne un M. Martinsone) 2. vieta, B 
grupas zēnu komandai (A.  Keišs, 
A.  Klešs, M.  Liniņš, A.  Muskars, 
R. Kalniņš, K. Taube, R. Volberts) 
un A grupas jauniešu (zēnu) ko-
mandai (A. Keišs, M. Liniņš, K. O. 
Briedis, Ģ.  Bružis, G.  Grīnbergs, 
A. Birzgalis) 3. vieta. „Lāses kausa 
2014” sacensībās: 1. posma spēlēs 
B grupas meiteņu un B grupas 
zēnu komandai 1.  vieta (Ī.  Zaķe, 
A.  Jermacāne, S.  S.  Umbraško, 
M.  Martinsone, K.  Ūdre, P.  Dal-
biņa, L.  Jermacāne, B.  A.  Odīte; 
K. Miķelsons, R. Kalniņš, A. Keišs, 
A.  Klešs, A.  Muskars, A.  Taube, 
M.  Liniņš, R.  Volberts); meiteņu 
komandai (vecuma grupa: 1998.–
2001. g.: S. S. Umbraško, Ī. Zaķe, 
A.  Jermacāne, L.  Jermacāne, 
K. Ūdre, M. Martinsone, P. Dalbi-
ņa, B. A. Odīte) finālspēlēs 1. vieta 
un izcīnīts „Lāses Kauss”. Jaunos 
volejbolistus profesionāli sagata-
vo sporta trenere Dzidra Dulpiņa, 
zēnu komandu trenēšanā iesais-
tās sporta skolotājs Gunārs Lācis. 
Zvejniekciema vidusskolas kolek-
tīvs izsaka pateicību vecākiem par 
ieguldīto darbu un veiksmīgo sa-
darbību bērnu izglītošanā.

Valda Tinkusa 

Veiksmīga dalība konkursos un izcili panākumi sportā

Absolventiem augsti rezultāti 
centralizētajos eksāmenos

Mācību priekšmets Latviešu 
valoda Angļu valoda Matemā

tika
Krievu
valoda Ķīmija Fizika Bioloģija Vēsture

Skolēnu skaits, kuri 
kārtoja eksāmenu 12 11 12 1 1 3 1 1

Vidējais vērtējums 
skolā 74,53% 68,28% 60,10% 88,91% 62,33% 46,44% 61,83% 84,67%

Vidējais vērtējums 
valstī 52,71% 56,16% 43,34% 70,90% 59,48% 51,21% 59,31% 42,60%

Zvejniekciema vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti 2013./2014. mācību gadā sa-
līdzinājumā ar rezultātiem valstī; iekrāsoti vidējie vērtējumi, kas skolā ir augstāki nekā 
valstī. 

30. jūnijā Zvejniekciema 
vidusskolas absolventi saņēma 
vidējās izglītības sertifikātu. 
12 skolēni kārtoja trīs valsts 
noteiktos centralizētos 
eksāmenus – vienā no 
svešvalodām, latviešu valodā 
un matemātikā –, kā arī divus 
eksāmenus pēc izvēles. 
Izglītojamo mācību sasniegumi 
centralizētajos eksāmenos tiek 
izteikti procentuāli, novērtējums 
ierakstīts vidējās izglītības sertifi-
kātā, norādot kopējo procentuālo 
novērtējumu un procentuālo no-
vērtējumu katrai eksāmena daļai. 

Kā redzams tabulā, Zvejniek-

ciema vidusskolas skolēnu sasnie-
gumi centralizētajos eksāmenos 
gandrīz visos mācību priekšme-
tos ir daudz augstāki nekā valstī. 
Centralizēto eksāmenu rezultā-
tus apkopojusi arī Pierīgas Izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvalde: 
salīdzinājumā ar Pierīgas novada 
skolām mācību priekšmetos, ku-
ros centralizētais eksāmens bija 
obligāts, Zvejniekciema vidussko-
lēnu rezultāti ir ļoti labi: latviešu 
valodā – 1.  vieta, matemātikā – 
3.  vieta, angļu valodā – 4.  vieta. 
Augstu vērtējumu (81–100%) cen-
tralizētajā eksāmenā gan latviešu 
valodā, gan angļu valodā ieguva 

trīs skolēni (25%), bet matemātikā 
šāds vērtējums ir vienam skolē-
nam (8,3%) (avots: www.piksp.VP-
Drezultati2014).

Centralizēto eksāmenu re-
zultāti apliecina Zvejniekciema 
vidusskolas skolotāju profesiona-
litāti, prasmi ieinteresēt un mo-
tivēt savus audzēkņus. Zvejniek-
ciema vidusskolas administrācija 
augstu vērtē 12. klases absolventu 
sniegumu eksāmenos un pateicas 
viņu vecākiem un pedagogiem 
par ieguldīto darbu.  

Valentīna Bērziņa,  
Valda Tinkusa 

avots: www.visc.gov.lv

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas mākslas 
nodaļas prakse šogad notika 
no 16. līdz 21. jūnijam Raunā – 
Vidzemes augstienes pilsētā ar 
senu un bagātu vēsturi. 

Praksē piedalījās 32 audzēkņi un 
trīs pedagogi no Saulkrastiem, 
Zvejniekciema un Carnikavas. 
Mājvietu radām Raunas vidussko-
las klašu telpās.

Bērni gleznoja atspīdumus Rau-
nas ūdeņos, senatnīgos namus, 13. 
gadsimta baznīcu un apkārtnes ai-
navu. Ar grafiskiem materiāliem, 
tušu tika atveidoti viduslaiku pils 
mūri un pilsētas arhitektūras de-
taļas. Istabiņās tika zīmētas ra-
došas kompozīcijas. Visi kopā no 
dabas materiāliem veidojām tel-
piskus vides objektus „Zivis” tāda 
paša nosaukuma klusās mūzikas 
koncertam senajā Tanīsa kalnā.

Paralēli darbam daudz redzē-
jām un iepazinām. Bijām Raunas 
ceplī, kur mums atklāja kerami-
kas māla radīšanas noslēpumus. 
Varējām arī paši izveidot figūri-
ņas. Apmeklējām Raunas metāl-
kalumu darbnīcu, kur mūs iepa-
zīstināja ar kalšanas tehnoloģisko 
procesu. Pārsteidza gan kerami-
kas, gan metāla produkcijas ba-
gātība, aizrautīgais darba process. 

No prakses studijām brīvajos 

brīžos gājām pārgājienos uz Veln-
alu un Raunas Staburagu, brau-
cām kultūrizglītojošā ekskursijā uz 
Drustu pagastu, kur gides pavadī-
bā iepazināmies ar vēsturi novad-
pētniecības muzejā, kāpām Piltiņ-
kalnā, redzējām klasisko Drustu 
baznīcu. Apmeklējām saimniecību –  
atpūtas kompleksu „Pļavnas”, ku-
ras saimnieks stāstīja, ka šī vieta 
veidota saskaņā ar devīzi „Vieta 
audzina cilvēku!”. Tiešām – apkār-
tne raisīja ticību cilvēka spēkam un 
iespējām. Bija prieks, ka šo Latvijas 
stūrīti, kur viss radīts un veidots ar 
mīlestību, redz mūsu audzēkņi.

Arī šogad mācību prakse bija 
iespaidiem bagāta nedēļa. Lai gan 
katru dienu lija lietus, noskaņo-
jums bija darbīgs un labs. Atradām 
laiku arī izklaidēm. Kā ik gadu, ar 
prakses laikā tapušajiem darbiem –  
zīmējumiem un gleznojumiem – 
iepazīstināsim izstādē septembrī.

Māra Alena,  Rasa Grāmatiņa,  
Jana Plankāja 
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Zaļā prakse Raunā
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu 
kārtējā izlaiduma svētki 
30. maijā pulcināja pilnu 
Saulkrastu novada domes 
zāli, savukārt 15. jūnijā – pilnu 
Zvejniekciema kultūras nama 
zāli. Seši mūzikas izglītības 
un trīspadsmit mākslas 
izglītības absolventi – spilgtas, 
jaunas personības, par kurām, 
esam pārliecināti, Saulkrastu 
novada un Latvijas kultūrtelpā 
nākotnē dzirdēsim vēl un vēl. 
Paldies kolektīvam, vecākiem 
un jauniešiem par ieguldīto 
darbu, par talantu izglītot, 
audzināt un augt! 

Mūzikas nodaļu absolventi – Elī-
na Kūliņa (kora klase), Krista Lī-
mane (čella klase), Linda Pūle, 
Marta Balode, Stefānija Egle (kla-
vieru klase), Ludvigs Jemeļjanovs 
(ģitāras klase) – sniedza koncertu 
Saulkrastu novada domes zālē, 
talantīgi demonstrējot 6–9 mā-
cību gadu laikā apgūto. Šogad 
bija arī kāds īpašs notikums – trīs 
audzēknes saņēma apliecību par 
profesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanu VJMMS jau otrreiz. 
L.  Pūle jau iegūtajai kora klases 
beigšanas apliecībai pievienoja arī 
klavieru klases beigšanas apliecī-
bu. Linda ne tikai labi mācījās, 
bet aktīvi piedalījās un organizēja 
skolas sabiedrisko dzīvi – koncer-
tus, konkursus, dažādu sastāvu 
ansambļus, publikācijas u.c.

Arī S. Egle un K. Līmane saņēma 
dokumentu par otras specialitātes 
iegūšanu – abām absolventēm jau 
ir apliecība par mākslas izglītības 
beigšanu. Gan K.  Līmane, gan 
E. Kūliņa mācību laikā bija atsau-
cīgas daudzu koncertu un citu ak-
tivitāšu dalībnieces, bet 2013. gadā 
Elīna godam pārstāvēja VJMMS 
valsts konkursā dziedāšanā.

M. Balode mācību laikā ar panā-
kumiem piedalījusies neskaitāmos 
koncertos, nacionālos un starp-
tautiskos konkursos. Absolvējot 
klavieru klasi, viņa gan savus skolas 
biedrus, gan skolotājus un klausītā-
jus pārsteidza ar pašas komponēta 
skaņdarba atskaņojumu. Nebijis 
un īpašs gadījums skolas vēsturē!

Savukārt L.  Jemeļjanovs, kurš 
arī bijis daudzu koncertu ne-
iztrūkstošs dalībnieks, paralēli 
ģitāras spēlei apguvis saksofona 
spēli un dziedāšanu. 2014.  gadā 
no starptautiskā konkursa Talli-
nā (Igaunija) atgriezies ar 1. vietas 
diplomu solodziedāšanā.

Koncertā skanēja A.  Bertini, 
S.  Mences, E.  Pesarda, J.  Lūsēna, 
H.  Sarates skaņdarbi no beigšanas 
eksāmenu programmām. Sarīkoju-
ma izskaņā saviļņojošā kopīgā dzies-
mā – A.  Medņa „Tā ir jānotiek” –  
vienojās gan visi klātesošie, gan 
VJMMS pedagogi un absolventi.

Mākslas nodaļas 13 absolventi 
– Elīza Marta Burberga, Alise In-
drāne, Luīze Krista Irbena, Agita 
Krista Nolle, Laura Nelsone, Elīza 
Ozola, Dita Rocēna, Paula Spure-
le, Terēze Tīna Turkupole, Anda 
Upīte, Edgars Aišpurs, Alsels Je-
liņevskis un Ēriks Sadovskis sko-
las nobeiguma darbus prezentēja 
kultūras namā „Zvejniekciems”. Šā 
gada īpašais notikums, kas skolas 
mākslas izglītības vēsturē raks-
tāms ar lielo burtu, bija E. Ozolas 
veidotā animācijas filma „Pičam pa 
pēdām”. Filma gan ar aizkustinošo 
sižetu, gan formātu (15 minūtes!), 
gan daudzo filcēto dzīvnieku izs-
trādi, daudzu tūkstošu fotogrāfiju 
apstrādi un teksta sacerēšanu, ie-
skaņošanu pat pieredzējušajiem 
pedagogiem lika atzīt, ka darbs ir 
nenovērtējams, jo ir neaptverami 
ietilpīgs, talantīgs un sirsnīgs! Par 
palīdzību un iespēju filmu ska-
tīt uz lielā ekrāna sakām paldies 
Saulkrastu novada domes dator-
speciālistam E.  Garancim. Kā ik 
gadu, sajūsmina absolventu dažā-
dība un drosme nobeiguma darbā 
izstrādāt jaunas idejas, agrāk neap-
gūtas lietas: izcils pašas apgleznots 
un šūts zīda tērps (E. M. Burberga), 
gleznotas kompozīcijas–diptihi 
(T.  T.  Turkupole, L.  K.  Irbena), 
gleznu cikls (P.  Spurele), funkcio-
nāli interjera dizaina elementi un 
gleznojumi (A.  Jeliņevskis, D.  Ro-
cēna, E.  Aišpurs), grafikas cikls 
(Ē. Sadovskis), māksliniecisku spil-
venu grupa (A.  Upīte), šūtu somu 
dizains (A.  Indrāne), stikla trauku 
grupa (A.  K.  Nolle), plakāti dator-
grafikā (L.  Nelsone). Patīkami, ka 

modernās tehnoloģijas, uz kurām 
bērnu un jauniešu ikdienā ne vien-
mēr raugāmies pozitīvi, rod kva-
litatīvu un jēgpilnu pielietojumu 
mākslas izglītībā.

Šajā gadā izpalika novada sabied-
riskas ēkas un/vai telpas noformē-
jums kādā no nobeiguma darbiem, 
bet aicinām Saulkrastu iestādes, 
uzņēmējus pārdomāt, kā VJMMS 
mākslas nodaļas audzēkņi –  
nākamā gada absolventi – varētu 
veidot mākslinieciskākas jūsu tel-
pas, mūsu novadu kopumā. Vides 
objekti un sienu gleznojumi pa-
galmos, pie fasādēm, laukumos, 
gleznas, grafikas, vitrāžas, teksti-
lijas, aizkari, batikas, spilveni, in-
terjera priekšmeti, suvenīri, sienu 
gleznojumi... Iepazīstiniet skolu ar 
savām vēlmēm, un mēs ar prieku 
mēģināsim tās realizēt!

Ieva Lazdauska, Līga Ķestere

Mūzikas nodaļu absolventi. Foto autore I. Lazdauska

Kļūsti radošs, interesants pats sev un citiem, 
 zinošs mūzikā, mākslā un kultūrā!

VIDZEMES JŪRMALAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS  

2014./2015. mācību gadā

• Mūzikas izglītībā: pūšaminstrumentu nodaļā (flauta, sakso-
fons, mežrags, eifonija, trompete), taustiņinstrumentu nodaļā 
(klavieres, akordeons), stīgu instrumentu nodaļā (kokle, ģitāra, 
čells, vijole), vokālajā nodaļā (koris un solo dziedāšana), sitamins-
trumentu nodaļā (marimba un bungas).

Programmu ietvaros audzēkņi apgūst specialitātes instrumenta 
spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.

Pieteikšanās, t.sk. audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms), mūzi-
kas izglītībā: 

2. septembrī plkst. 18.00–19.30 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (domes 
cokolstāvā, klavieru klasē);

3. septembrī plkst. 18.00–19.30 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 
(VJMMS ēkā).

• Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā.

Programmas ietvaros audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, 
kompozīciju (tēlotājkompozīcija un dizaina pamati), veidošanu, 
praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju 
praksi.

Pieteikšanās mākslas izglītībā – katru darba dienu no 16. augusta 
VJMMS Ostas ielā 15, iepriekš sazinoties pa tālr. 26563226 (Ieva 
Lazdauska), kā arī 

4. septembrī plkst. 18.00–19.30 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (domes 
cokolstāvā, ieeja no pagalma);

5. septembrī plkst. 18.00–19.30 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B 
(kultūras nama 4. stāvā).

Iestājoties līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība (kopija 
vai oriģināls), vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs doku-

ments. Uz vietas jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.
Papildu informācija pa tālr. 26563226 (mākslas izglītība), 

28449184 (mūzikas izglītība).

1. septembris Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā:

• pirmdien, 1. septembrī, plkst. 17.00 mūzikas specialitāšu au-
dzēkņiem Zvejniekciemā, Ostas ielā 15;

• otrdien, 2. septembrī, mākslas specialitātes audzēkņiem:
plkst. 14.00 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B;

plkst. 16.00 Saulkrastos, Raiņa ielā 8.

Un atkal viens gads. VJMMS absolventi

Mākslas nodaļas diplomandu darbu kolāža. 

Saulkrastu vidusskolai pastāvīgam darbam 
steidzami vajadzīgi 

1. Speciālais pedagogs.
2. Logopēds.

3. Mūzikas skolotājs/-a.
4. Pirmsskolas pedagogs.

Sīkākai informācijai zvanīt skolas direktorei. 
Tālr. 29197129 vai 67951638.

Piedāvā darbu 

PAVĀRA PALĪGAM 

Saulkrastu vidusskolas 
(Smilšu iela 3) kafejnīcā.

Tālrunis informācijai – 
29259499.
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Par zemes gabala 
nodošanu nomā
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grab čiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne. M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas”- nav, NOLEMJ: 
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
deroša zemes īpašuma Ainažu iela 
13B, Saulkrastos, Saulkrastu nova-
dā, kadastra numurs 8013 002 0372, 
daļu pie Saules laukuma 1200 m2 
platībā ar mērķi – kafejnīcas, resto-
rāna būvniecība.
2. Paziņojumu par Saulkrastu no-
vada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma Ainažu iela 13B, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
numurs 80130020372, daļas 1200 
m2 platībā nomu izvietot Saulkras-
tu novada domes ēkā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
un Saulkrastu novada domes mā-
jaslapā www.saulkrasti.lv laika pe-
riodā no 2014. gada 5. augusta līdz 
2014. gada 4. septembrim.
3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas 
termiņu līdz 2014. gada 4. septem-
brim (ieskaitot).
4. Noteikt, ka personai, kurai tiks pie-
šķirtas nomas tiesības, ir pienākums 
veikt meža atmežošanu apbūvējamā 
teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā.

Par zemesgabala vērtības 
privatizācijas vajadzībām 
apstiprināšanuun 
paziņojuma par 
privatizāciju nosūtīšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Valsts zemes dienesta 
noteikto apbūvēta zemesgabala Ai-
nažu iela 42C, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130020029, platība 2880 m2, vēr-
tību privatizācijas vajadzībām, kas 
uz 2014.  gada 11.  jūniju noteikta 
23  898,00  EUR (divdesmit trīs tūk-
stoši astoņi simti deviņdesmit astoņi 
eiro 00 centi). 
2. Nosūtīt SIA „Atpūtas serviss” pa-
ziņojumu par Saulkrastu novada 
pašvaldības apbūvēta zemesgabala 
Ainažu iela 42C, Saulkrasti, priva-
tizāciju.

Par nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Mainīt nekustamā īpašuma 
XX (adrese), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, (kadastra apzī-
mējums xxxxx), platība 0,8992 ha, 
lietošanas mērķi 
no „individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”, 
uz „zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods 0201” atbilstoši īpašuma paš-
reizējai izmantošanai.  

Par nekustamo īpašumu lie-
tošanas mērķu maiņu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Mainīt nekustamā īpašuma XX 
(adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
(kadastra apzīmējums xxxxx), platība 
18360 m2, lietošanas mērķi 
no „individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”,  
uz „neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme, kods 0600” 
atbilstoši īpašuma pašreizējai iz-
mantošanai.  
2. Mainīt nekustamā īpašuma XX 
(adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
(kadastra apzīmējums xxxxx), platī-
ba 2639 m2, lietošanas mērķi 
no „individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”,  
uz „neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme, kods 0600” 
atbilstoši īpašuma pašreizējai iz-
mantošanai.  

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma XX (adrese) 1 (kadastra ap-
zīmējums xxxxx), Zvejniekciems, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.
3. Nekustamo īpašumu nodaļai raks-
tiski informēt piegulošās teritorijas 
nekustamo īpašumu īpašniekus par 
zemes ierīcības projekta izstrādi īpa-
šumā XX (adrese).

Par Saulkrastu novada paš-
valdības 2013. gada publiskā 
pārskata apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 13 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  An-
cāne. M.  Kišuro, A.  Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2013.  gada publisko 
pārskatu.

Apstiprināto pārskatu iesniegt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā un publicēt 
Saulkrastu novada domes mājasla-
pā www.saulkrasti.lv. 

Par līdzekļu piešķiršanu 
2015. gada budžetā Jūras par-
ka kopšanai un uzturēšanas 
darbiem
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne. B.  Veide, M.  Kišuro, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2015. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā „Labiekārtoša-
nas nodaļa” 9000,00  EUR apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2249 (pārējie pakalpojumi), 
lai apmaksātu objekta „Jūras parks” 
4500 m2 platībā teritorijas kopšanas 
un uzturēšanas darbus.
2. Uzsākt iepirkuma procedūru ob-
jekta „Jūras parks” 4500 m2 platībā 
teritorijas kopšanas un uzturēšanas 
darbiem.

Par saistošo noteikumu „Gro-
zījumi 29.01.2014. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 
„Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada paš-
valdības 2014. gada 
budžetu”” apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 

J. Grabčiks, A. Aparjode, S. Ancāne, 
B.  Veide, M.  Kišuro, A.  Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada do-
mes 29.01.2014. saistošajos notei-
kumos Nr.  5 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu””.
2. Saistošos noteikumus pēc to pa-
rakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
trijai zināšanai.

Par remontdarbu uzsākšanu 
Saulkrastu novada pašvaldī-
bas iestādē „Saulkrastu vidus-
skola” un iepirkuma līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, B.  Veide, M.  Kišuro, A.  Deniš-
kāne, G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” –  
nav, „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „ZK CELTNIECĪ-
BA”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103499382, juridiskā adrese Kas-
taņu ielā 2, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, LV-2160, līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldības ies-
tādes „Saulkrastu vidusskola” ēkas 
Smilšu ielā 3, Saulkrastos, fasādes 
remonta darbiem. 
2. Uzdot Saulkrastu novada pašval-
dības izpilddirektora vietniekam līdz 
2014.  gada 4.  augustam noslēgt šā lē-
muma 1. punktā noteikto līgumu. 

Par līguma grozījumu 
veikšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J. Grabčiks, A. Aparjode, S. Ancāne, 
B.  Veide, M.  Kišuro, A.  Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Veikt grozījumus 2013. gada 18. ap-
rīlī starp LIAA un SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” noslēgtajā līgu-
mā Nr.  L-PCS-13-0081 par projekta 
Nr.  PCS/3.5.2.1.1/12/04/022 „Siltum-
trašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, 
samazinot enerģijas zudumus pārval-
des un sadales sistēmā” īstenošanu.

Par aizņēmuma ņemšanu un 
finansējuma piešķiršanu 
siltumtrašu rekonstrukcijai

Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 14 (E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
J. Grabčiks, A. Aparjode, S. Ancāne, 
B.  Veide, M.  Kišuro, A.  Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2014. gadā uz 10 gadiem 331 200,00 
EUR apmērā ar Valsts kases noteik-
to procentu likmi un atlikto pamat-
summas maksājumu līdz 01.01.2015. 
Eiropas Savienības Kohēziju fonda 
(turpmāk – ES KF) projekta „Sil-
tumtrašu rekonstrukcija Zvejniek-
ciemā, samazinot enerģijas zudu-
mus pārvaldes un sadales sistēmā” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu. 
2. Kredītu 331 200,00 EUR apmērā 
ieguldīt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” pamatkapitālā, nodrošinot 
līdzfinansējuma daļu ES KF pro-
jekta „Siltumtrašu rekonstrukcija 
Zvejniekciemā, samazinot enerģijas 
zudumus pārvaldes un sadales sis-
tēmā” realizācijai.
3. Palielināt SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” pamatkapitālu par 
331  200 daļām ar vienas daļas no-
minālvērtību 1,00 EUR, pārskaitot 
naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kontu nedēļas laikā 
pēc aizņēmuma saņemšanas.
4. Piešķirto finansējumu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” drīkst 
izmantot pēc pamatkapitāla palieli-
nāšanas reģistrēšanas LR Uzņēmu-
mu reģistrā. 
5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
divu nedēļu laikā pēc pamatkapi-
tāla palielināšanas reģistrēšanas 
LR Uzņēmumu reģistrā rakstiski 
informē Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļu 
par pamatkapitāla palielināšanu.
6. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitāls pēc pamatkapitāla 
palielināšanas veidos 2  711  929 da-
ļas ar vienas daļas nominālvērtību 
1,00 EUR.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu teks-
tu (ievērojot Fizisko peronu datu 
aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu nova-
da pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes lē-
mumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27. augustā, plkst.15.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 30. jūlija sēdes nr. 11 lēmumi

Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases Saulkrastu 
vidusskolas fasādes remon-
tam

Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 10 (N.  Līcis, 
A. Aparjode, A. Deniškāne, A. Dul-
piņš, G.  Lāčauniece, B.  Veide, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks, S. Ancā-
ne, M. Kišuro), „pret” – nav, „attu-
ras” – nav, NOLEMJ: 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2014.  gadā uz 10 gadiem 
104 000 EUR apmērā ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi un atlik-

to pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Saulkrastu vidusskolas 
Smilšu ielā 3, Saulkrastos, fasādes 
remontam, aizdevuma atmaksu ga-
rantējot ar pašvaldības budžetu. 

Par grozījumiem Saulkras-
tu novada pašvaldības 
2014. gada izdevumos
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „par” – 11 (N.  Līcis, 
A. Aparjode, A. Deniškāne, A. Dul-
piņš, G.  Lāčauniece, B.  Veide, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks, S. Ancā-
ne, M. Kišuro, J. Grabčiks), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2014. gada budžeta izdevu-
mus:
1.1. izdevumu pozīciju „Ceļu un ielu 
uzturēšana, apsaimniekošana un 
remonts” par 12  379 EUR uz EKK 
5213 (transporta būves), lai veiktu 
Skolas ielas ietves izbūvi.
2. Samazināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.  gada budžeta iz-
devumus:
2.1. izdevumu pozīciju „A.  Kalniņa 
ielas ietves un apgaismojuma iz-
būve” par 12 379 EUR no EKK 5240 

(pamatlīdzekļu izveidošana un ne-
pabeigtā būvniecība).
3. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžetu”.

Par zemes īpašuma Smil-
šu iela 10A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., nomas tiesī-
bu izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” – 10 (N. Līcis, A. De-

niškāne, A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, 
B.  Veide, G.  Zonbergs, A.  Silav-
nieks, M. Kišuro, J. Grab čiks, I. Žu-
kovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 
(A. Aparjode, S. Ancāne), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības zemes īpašuma Smilšu iela 
10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8013 002 0494, platība 
0,1894 ha (1894 m2), nomas tiesību iz-
soles rezultātus saskaņā ar 27.06.2014. 
izsoles protokolu (pielikumā).

N. Līcis, domes  
priekšsēdētāja vietnieks

Saulkrastu novada domes 2. jūlija ārkārtas sēdes nr. 10 lēmumi
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„BIGBANK Saulkrastu kokteiļa” 
pludmales volejbola turnīrā 
jau otro gadu pēc kārtas cīņā 
par milzīgo balvu fondu 
triumfēja nebūt ne lielākie 
favorīti, bet gan duets, kurš 
vislabāk tika galā ar spēli 
starmešu gaismās.

Šoreiz pirmo vietu un 3000 ASV 
dolāru lielo prēmiju izcīnīja Ed-
gars Točs un Rihards Finsters, bet 
2012. gada olimpisko spēļu bron-
zas medaļnieks Mārtiņš Pļaviņš 
duetā ar Aleksandru Soloveju ie-
ņēma trešo vietu.

„BIGBANK Saulkrastu koktei-
lis” kļuva par pirmo lielo sporta 
pasākumu, kuru uzņēma jauniz-
veidotais Saulkrastu Jūras parks. 
Lai gan skatītāju vietu skaits bija 
mazāks nekā pirms gada, kad fi-
nālcīņas Saulkrastu estrādē vēroja 
aptuveni 3000 līdzjutēju, turnīra 
norise tieši Jūras parkā izpelnījās 
tikai pozitīvas atsauksmes. Bieži 
no spēlētājiem un skatītājiem va-
rēja dzirdēt pat tādu novērtējumu 
kā „skaistākie pludmales volejbo-
la laukumi Latvijā”, jo tie izvietoti 
gandrīz pašā Rīgas līča krastā.

Spēļu organizatori turpi-
nāja īstenot saukli „Londona –  

Saulkrasti – Rio”, jo turnīra da-
lībnieku pulkā bija arī viens no 
Londonas olimpisko spēļu me-
daļniekiem Mārtiņš Pļaviņš. Tā 
kā 2013.  gada pasaules labākais 
duets Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš atteicās no dalības 
Saulkrastu turnīrā, Pļaviņš un 
Solovejs kļuva par galvenajiem 
favorītiem. Interesanti, ka pirms 
gada tieši Pļaviņš pārī ar Jāni Pēdu 
pusfinālcīņā pārspēja favorītus 
Samoilovu/Šmēdiņu, pārtraucot 
viņu ceļu pēc čempionu titula. 

„BIGBANK Saulkrastu koktei-
ļa” 21.  turnīrā cīņā par 8000 ASV 
dolāru apjomīgo balvu fondu devās 
kopumā 35 dueti no Latvijas un Lie-
tuvas. Liela uzmanība tika veltīta 
„Wild card” (īpaša ielūguma) saņē-
mējiem – seškārtējam šā turnīra uz-
varētājam Jānim Grīnbergam pārī ar 
Austri Štālu. 2007.  gadā Grīnbergs 
Saulkrastos triumfēja tieši kopā ar 
Štālu. Vecmeistari demonstrēja lie-
lisku sniegumu, sacensību noslēgu-
mā ieņemot dalītu 13. vietu.

Šogad spēles Saulkrastos noti-
ka pēc Eiropas Volejbola konfede-
rācijas (CEV) eksperimentālajiem 
noteikumiem, kad tiek spēlēts līdz 
trīs setu uzvarai. Katrs no setiem, 
izņemot piekto izšķirošo, ilgst līdz 

15 punktiem. Izslēgšanas turnīra 
pirmajās kārtās ne mazums mačos 
uzvarētāju noteikšanai bija nepie-
ciešami visi pieci seti, kas prasīja 
no spēlētājiem ļoti labu fizisko sa-
gatavotību. 

Iespējams, par lielāko pārsteigu-
mu varētu nosaukt no kvalifikācijas 
spēlēm turnīru uzsākušo Ingara Iva-
nova un Toma Vanagu aizkļūšanu 
līdz pat pusfinālam, taču tam par 
iemeslu droši vien ir šo spēlētāju ne-
lielā aktivitāte un ranga punktu ma-
zais skaits šajā pludmales volejbola 
sezonā. Pusfinālā Ivanovs/Vanags 
trijos setos zaudēja nākamajiem 
čempioniem Točam/Finsteram, bet 
otrais pusfinālmačs beidzās pretēji 
prognozēm. Haraldam Regžam un 
Armandam Āboliņam četros setos 
izdevās pārspēt ar pirmo numuru 
izliktos Pļaviņu/Soloveju.

Mačos par godalgotajām 
vietām Pļaviņš/Solovejs uzvei-
ca Ivanovu/Vanagu – 3:1 (15:9, 
15:11, 13:15, 15:12), bet čempionu 
titula izcīņā Točs/Finsters bija 
pārāki pār Regžu/Āboliņu – 3:0 
(15:11, 15:12, 15:7). Šis „BIGBANK 
Saulkrastu kokteilis” kļuva par 
absolūtu Mārtiņa Pļaviņa sporta 
kluba un viņu trenera Aigara Bir-
zuļa triumfu, jo visi trīs labākie 
dueti pārstāv tieši šā kluba krāsas.

Atgādināsim, ka 2013.  gadā 
Saulkrastu estrādē aptuveni 
3000 skatītāju klātbūtnē pirmo 
vietu izcīnīja Mārtiņš Pļaviņš/
Jānis Pēda, kuri finālā trijos setos 
(24:26, 21:19, 15:7) pārspēja Rus-
lanu Sorokinu/Tomu Šmēdiņu. 
Trešo vietu ieguva nākamie Pa-
saules kausa kopvērtējuma uz-
varētāji Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš. Labākais no ār-
zemju duetiem – kanādieši Bens 
Sakstons un Čeims Šalks – izcīnī-
ja ceturto vietu.

Renārs BuividsUzbrukumā Edgars Točs. Foto autors Renārs Buivids

„Saulkrastu kokteiļa” 
finālos Jūras parkā 
pārsteidz Točs un Finsters

Saulkrastu mazie futbolisti 
godam pārstāvēja Saulkrastus 
un futbola klubu „Supernova” 
26. „Wasa” jauniešu futbola 
kausā „Wasa Footballcup 
2014”, kas no 4. līdz 6. jūlijam 
norisinājās Somijas pilsētā 
Vāsā.

Vairāk nekā 250 komandu no So-
mijas, Zviedrijas, Krievijas un Lat-
vijas kopvērtējumā, kuras kopu-
mā nospēlēja aptuveni 750 spēļu, 
Saulkrastu 2006.–2007. gadā dzi-
mušo spēlētāju futbola komanda 
uzrādīja lielisku rezultātu – pie-
cas uzvarētas, viena neizšķirta 
spēle. Savukārt 2005.–2006. gadā 
dzimušo futbolistu komanda sīvā 
konkurencē uz milzīgiem futbola 
laukumiem 28 grādu karstumā 

godam piekāpās stiprākajiem 
konkurentiem.

Kopvērtējumā to var uzskatīt 
par lielisku sasniegumu futbola 
kluba „Supernova” Saulkrastu ko-
mandai, kura aktīvi trenējas tikai 
nepilnus divus gadus.

Saulkrastu mazie futbolisti 
un viņu vecāki saka lielu paldies 
Saulkrastu novada domei un 
Saulkrastu Kultūras un sporta 
centram par atbalstu!

Piedalīšanās „Wasa Footboll-
cup 2014” deva Saulkrastu futbo-
listiem labu spēļu pieredzi lielis-
kā, starptautiskā futbola turnīrā, 
kā arī tika apskatīta Somija, iegū-
ti jauni iespaidi, draugi un daudz 
pozitīvu emociju!

Anda Gailīte

Saulkrastu mazie 
futbolisti piedalās 
„Wasa Footballcup 2014” 

Šogad jau otro gadu pēc 
kārtas Saulkrastu pilsētā 
norisināsies Velo diena, kuras 
ietvaros paredzētas aktivitātes 
ikvienam, kura sirdij tuvs 
un mīļš ir vasaras labākais 
pātvietošanās līdzeklis – 
velosipēds.

Jau 23.  augustā pašā pilsētas sir-
dī – pie Saules laukuma – ikviens 
varēs izmēģināt spēkus un iegūt 
lieliskas balvas, piesakot dalību 
kādā no distancēm: tautas brau-
cienam (30  km), velo piedzīvo-
jumam pilsētā (komandām līdz 
4 cilvēkiem), velo dragreisā vai 
maksimālā ātruma sasniegšanas 
sacensībām. Arī mazākie riteņ-
braucēji varēs izmēģināt spēkus 
īpaši viņiem veidotās distancēs. 

Tautas distance (30 km)
Plkst. 11.30 tiks dots starts tautas dis-
tances posmam, kurā ikviens varēs 

izmēģināt savus spēkus šā attāluma 
veikšanā. Pirmie trīs, kas pārbrauks 
finiša līniju, iegūs arī balvas gan sie-
viešu, gan vīriešu konkurencē. Šajā 
posmā drīkst piedalīties dalībnieki, 
kas sasnieguši 12 gadu vecumu.

Ģimenēm un draugu kom-
pānijām – velo piedzīvo-
jums pilsētā
Plkst. 16.30–19.00 norisināsies 
velo piedzīvojums pilsētā. Šajā dis-
tancē katrā komandā var piedalī-
ties līdz pat četriem dalībniekiem. 

Šā piedzīvojuma mērķis ir ie-
pazīstināt dalībniekus ar pilsētu 
no dažādiem skatu punktiem. 
Brauciens aptuveni divu stundu 
garumā, iespējams, būs gana ne-
ikdienišķs, taču aizraujošs un in-
teresants. Arī šā posma ātrākie un 
veiksmīgākie iegūs balvas.

Velosipēdu dragreiss
Plkst. 15.30–17.30 

Arī šīs distances ātrākais veicējs 
saņems lielisku balvu – braucienu 
ar Formula 3. 

Kā saka – ātrums nav bīstams, 
bīstama ir strauja apstāšanās, tā-
pēc izbaudīsim ātrumu...

Maksimālā ātruma distance –  
to var veikt ikviens...
Plkst. 14.30–15.30 

Te nu atkal iespēja ikvienam 
„izspiest” visu no sevis un velo... 

Starp citu, šajā distancē pagāju-
šajā gadā startēja arī kāda dāma – 
ļoti cienījamā vecumā...

Sacensības bērniem
Plkst. 13.40–16.00 sacensības 
bērniem līdz 12 gadu vecumam, 
kurās būs iespēja izmēģināt savus 
spēkus īpaši izveidotā trasē. Dip-
lomi būs visiem!

Apbalvošana
Ap plkst. 16.10 notiks gan bērnu, 

Saulkrastos atkal notiks Velo diena 

gan tautas distances dalībnieku 
apbalvošana.

Pārējo distanču uzvarētāju apbal-
vošana norisināsies brīdi pēc velo 
piedzīvojuma finiša – ap plkst. 20.00

Pieteikšanās sacensībām
Dalībai Saulkrastu velosacensību 
sporta distancei un rallijam iespē-
jams pietiekties iepriekš mājaslapā 
www.fotorallijs.lv. Dalības maksa 
tautas distancē – 7 EUR, pasāku-
ma dienā – 10 EUR no personas; 
savukārt velo piedzīvojuma dalī-

bas maksa, iepriekš piesakoties,  
20 EUR no komandas, pasākuma 
dienā – 30 EUR; tiem, kuri vēlas 
pieteikt dalību maksimālā ātruma 
un velo dragreisa distancē, iepriekš 
to var izdarīt par 3 EUR.
Dalība bērnu distancēs (līdz 
12 g.v.) – bez maksas.  

Pasākuma organizatori aicina 
pieteikties ikvienu interesentu 
brīvprātīgo tiesnešu darbam tau-
tas distancē, kā arī tehniskos u.c. 
darbiniekus. Tiekamies jau pavi-
sam drīz! Velo, velo...
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecības nr. 1633
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3500 eksemplāru

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”

Jūlijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Estere Pavloviča
Emīlija Seregina
Markuss Indārs
Umberts Binders
Patriks Elstiņš
Nikola Baltkāja
Grieta Siliņa
Andris Jankovičs
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Valdis Kalvāns
13.11.1949.–21.06.2014.
Ieva Grīnberga
24.12.1941.–27.06.2014.
Andris Saulītis
24.08.1940.–29.06.2014.
Guntis Reide
08.05.1955.–12.07.2014.
Hilda Andersone
09.05.1925.–13.07.2014.
Jāzeps Geriņš
11.03.1938.–18.07.2014.
Raitis Dzenis
01.05.1943.–25.07.2014.

Jūlijā Saulkrastu Pašvaldības poli-
cijas darbinieki saņēma 79 izsau-
kumus, par dažādiem pārkāpu-
miem aizturēja 15  personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī 
četras personas, deviņas personas 
nogādāja Rīgas reģiona pārval-
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai, no ku-
rām trīs personas uz iesnieguma 
pamata, vienu personu par sīko 
huligānismu. Sešas personas no-

gādātas savā dzīvesvietā. 
Desmit gadījumos tika izsaukti 

dzīvnieku patversmes „Mežavai-
rogi” darbinieki, lai sniegtu palī-
dzību cietušiem vai bojā gājušiem 
dzīvniekiem.

Sastādīti 243 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 71 adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols par 
teritorijas vai piegulošās teritorijas 
nesakopšanu, kā arī par „Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma” 
prasību nepildīšanu, 156 adminis-

tratīvā pārkāpuma protokoli par 
apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu pārkāpšanu, septiņi adminis-
tratīvā pārkāpuma protokoli par 
smēķēšanas ierobežojumu neievē-
rošanu, seši administratīvā pārkā-
puma protokoli par tirdzniecības 
noteikumu pārkāpšanu, divi ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli 
par alkoholisko dzērienu lietošanu 
vietās, kur tas ir aizliegts, viens ad-
ministratīvā pārkāpuma protokols 
par mājas dzīvnieku labturības no-

teikumu pārkāpšanu.
Divos gadījumos sniegta palī-

dzība neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādei.

Uzsāktas 149 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai piegulo-
šās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Guntis Vinteris

Par pašvaldības policijas paveikto jūlijā

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 
jubilejā
Skaidrīti Zonbergu
Katsiarynu Birukouskayu
Sofiju Treiju
Mirdzu Liepiņu
Vandu Burovu
Veltu Veroniku Austriņu
Arkādiju Auniņu
Osvaldu Siljāni
Andreju Uldi Pētersonu
Pēteri Laimonu Kazeku
Imantu Kantori
Ivaru Gunaru Hermanoviču
Zentu Graudiņu
Bernhardu Bērziņu
Dzidru Aļķi
Induli Lāci
Dzintru Grīnbergu
Imantu Skuju
Rūdolfu Ozolu
Ingrīdu Krūkli
Velgu Kanču

Pasākumu kalendārs
9. augustā amatierteātru sa-
iets „Saulkrastu smaids 2014”. 
Saulkrastos 9.  augustā viesosies 
amatierteātri no Dobeles, Lejas-
ciema un Grundzāles, lai kopā 
pavadītu dienu un kultūras namā 
„Zvejniekciems” darbotos un 
mācītos meistarklasē, ko vadīs 
Nacionālā teātra režisors Valdis 
Lūriņš.  
9. augustā Saulkrastu estrādē 
plkst.19 (ieeja no plkst.18) visi 
laipni aicināti uz Saulkrastu 
šlāgerfestivālu! Šogad festivālā 
piedalīsies tādas Latvijā populā-
ras grupas kā „Dakota” un „Ap-
vedceļš”, kā arī „Credo”, „Linga”, 
„Klaidonis”, „Tēva nams”, „Okay” 
un „Novadnieki”

Biļetes iepriekšpārdošanā 
„Biļešu paradīzes” kasēs un no 
14.  jūlija kultūras namā „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu Sporta 
centrā pie administratoriem. Ie-
ejas maksa: iepriekšpārdošanā – 5 
EUR, pirms koncerta – 7 EUR. 

Eiropas prestižāko mūzikas 
augstskolu studentu tikšanās 
Saulkrastos no 11. līdz 17. augus-
tam! 

Vijolnieces Lāsma Taimiņa, 
Magdalēna Geka un Zane Kalni-
ņa, altistes Jevgēnija Frolova un 
Jūlija Makarina, čellisti Tatjana 
Rediko un Reinis Apsītis nedē-
ļu dzīvos Saulkrastu viesu namā 
„Aizvēji”, lai saspēlētos un snieg-
tu klausītājiem pasaules kamer-
mūzikas pērles augstvērtīgā izpil-
dījumā. Interesanti, ka šīs idejas 
autore ir saulkrastiete, vijolniece 
Magdalēna Geka.
14. augustā plkst.16.00 visi inte-
resenti aicināti uz kultūras namu 
„Zvejniekciems”, kur, tiekoties ar 
jaunajiem mūziķiem, varēs uzzi-
nāt sīkākas detaļas par dzīvi un 
studijām dažādās Eiropas valstīs. 
Nedēļas laikā jaunie mūziķi 
dosies ekskursijā pa Saulkras-
tiem un sniegs divus koncertus 
Saulkrastu veco ļaužu aprūpes 
namos. Lai palīdzētu sagatavot 
patiešām augstvērtīgus un inte-
resantus koncertus, divas dienas 
jaunajiem mūziķiem pievienosies 
vijolniece, JVLMA profesore Eva 
Bindere. Kopā ar mūziķiem dar-
bosies arī jaunie fotogrāfi, kuri 
viņus iemūžinās darba procesā. 
Koncertā 16. augustā plkst. 21 
Saules laukumā skanēs Mocarta 
„Mazā naktsmūzika”, Piacollas 
„Four for tango” un Čaikovska 
„Atmiņas par Florenci”. Savukārt 
17. augustā plkst. 17 Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā klausītāji varēs piedzīvot 
jaunās komponistes Santas Bušas 
stīgu kvarteta „Point de rosée” 
pirmatskaņojumu. Koncertā ska-
nēs arī fragmenti no Baha „Gold-
berga variācijām” pārlikumā stī-
gu trio un Brāmsa pirmais stīgu 
sekstets. Abos koncertos ieeja bez 
maksas. 
16. augustā plkst. 18 Saulkrastu 
estrādē viesosies Nacionālā teāt-
ra dziedošie aktieri, kas sevi dēvē 
par muzikālo apvienību „Greizais 
ratiņš”. Šis ir „Greizā ratiņa” jubi-
lejas gads, jo tieši pirms 15 gadiem 
apvienību izveidoja Juris Hiršs, 
Ivars Puga, Uldis Anže, Dace 
Bonāte, Normunds Laizāns un 
Valdis Zilvers. Biļetes iepriekšpār-
došanā „Biļešu paradīzes” kasēs 
un  www.bilesuparadize.lv,  kā arī 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
un Saulkrastu Sporta centrā pie 
administratoriem.

Šogad aktieri no jauna apvie-
nojušies, lai atcerētos labāko, 
kas programma bijis, un tiktos 
ar saviem skatītājiem. Koncertā 
izskanēs gan vecie hīti, gan jau-
nas parodijas, kurās labsirdīgi 
tiks pasmaidīts, piemēram, par 
Eirovīzijas dziesmām. Būs arī me-
lodisku dziesmu aranžējumi, ku-
rus veidojis un pats uz akordeona 
piespēlēs Valdis Zilvers.
17. augustā plkst. 16 Saules lauku-
mā flamenko deju studijas „Du-
ende” vasaras nometnes noslēgu-
ma koncerts. Kopā ar „Duende” 
dejotājām visus atnākušos priecēs 
arī flamenko dejotāji no Lietuvas 
un flamenko skolotājs Sebasians 
Sančezs (Sebastian Sanchez) no 
Spānijas. Ieeja bez maksas.
22.–24. augustā gadskārtējās Saul- 
krastu ērģeļmūzikas dienas – va-
kara koncerts piektdien, 22.au-
gustā, un nakts koncerts sestdien, 
23.  augustā. Lūdzam sekot līdzi 
reklāmai www.saulkrasti.lv.
23. augustā plkst. 14 Saulkrastu 
domes zālē, atzīmējot Baltijas ceļa 

25.  gadadienu, Ingas Zemītes grā-
matas „Saulkrasti. No vissenāka-
jiem laikiem līdz Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanai” atvēršanas svētki.
30. augustā Saulkrastos gads-
kārtējais folkloras festivāls „Pa 
saulei”. Saulkrastos viesosies 
folkloras grupas no Olaines, Cē-
sīm, Aizkraukles un Ādažiem, lai 
kopā mācītos latvju rakstu zīmes 
un gūtu iemaņas latvju dančos, 
bet plkst.  18 muzicētu kopā ar 
saulkrastiešiem Zvejniekciemā, 
pie veikala „Mego” (Bērzu alejā 
1), plkst.  19 pie veikala „Mego” 
Saulkrastos (Rīgas iela 100), un 

plkst. 20 Saules laukumā visi 
kopā izdziedātu gaismas un 
uguns dziesmas. 
Savukārt plkst. 21.30 aicinām vi-
sus doties uz jūras krastu (Bīriņu 
ielas galā, pie Saulkrastu TIC), 
lai kopā ar festivāla dalībnie-
kiem kopā aizdegtu ugunskurus 
un ugunszīmes un svinētu Seno 
uguņu nakti.
No 1. septembra līdz 7. septem-
brim Saulkrastu domes zālē rok-
darbnieku pulciņa un audēju ko-
pas „Kodaļa” dalībnieku jaunāko 
darbu izstāde „Saules lolojums”.
Izstāde apskatāma domes darba 
laikā, bet 7.  septembrī plkst.  12 
notiks tikšanās ar darbu autoriem 
un izstādes noslēgums. 
SENioRU AKTiViTāTES
2. septembrī plkst. 13.00 domes 
zālē tikšanās; tēma – „Kādus krā-
jumus gatavosim ziemai”.
SPoRTA AfiŠA
16. augustā Saulkrastu čempio-
nāts – Baltijas reitinga sacensības 
šautriņu mešanā. Piedalīsies labā-
kie Latvijas un Lietuvas sportisti, 
kā arī Saulkrastu šautriņu metēji.
23. augustā Velo diena Saulkras-
tos. Tuvāka informācija 11.lpp.


