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Laime ir gandarījumā 
par kopīgi paveikto 
un priekā par sasniegto
Godājamie saulkrastieši!

Ir pagājis ražīga darba gads, un 
esam laika ritējuma brīdī – gada 
nogalē, kad varam pārdomāt, vai 
ir piepildījies vēlētais un esam pa-
veikuši iecerēto. Padarītajā atbildi 
rodam katrs pats.

Esmu gandarīts, ka iedzīvo-
tājiem rūp mūsu novads. Paldies 
visiem, kuri ar saviem ierosināju-
miem un līdzdarbošanos palīdz 
pilnveidot novada saimniecisko 
un kultūras dzīvi. Paldies visiem, 
kuri ar saviem darbiem bagātina 
mūsu novadu un nes Saulkrastu 
vārdu ārpus novada un valsts ro-
bežām.

Paldies deputātiem par darbu 
un izsvērti pieņemtajiem lēmu-
miem, kas kalpo mūsu novada 
attīstībai.

Mēs zinām, ka saticība un 
laime rodas un pastāv tur, kur cil-
vēki spēj sadarboties, izprast cits 

citu, neraugoties uz atšķirīgajiem 
viedokļiem. Laime ir tajā, kā mēs 
izturamies pret līdzcilvēkiem un 
apkārtējo pasauli. Laime ir gan-
darījumā par kopīgi paveikto un 
priekā par sasniegto. Īpaši par to 
liek aizdomāties Ziemassvētku 
un Jaunā gada sagaidīšanas laiks, 
kad sūtām un saņemam laimes 
vēlējumus. 

Mīļie saulkrastieši! Saulkras-
tu novada domes vārdā novēlu 
jums veselību, ticību, cerību un 
mīlestību, pārticību un īpaši – 
māju sajūtu pie mums, Saulkras-
tu novadā!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Pirmajā adventē Saules laukumā tika iedegtas gaismiņas novada galvenajā svētku eglē. 
Klātesošos uzrunāja Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ivo 
Pavlovičs un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. Visus priecēja 
mazo dejotāju jautrie soļi, Ziemassvētku vecis ar palīgiem, krāsains karuselis un dzīvas aitiņas – 
Maksis un Morics. 

Klāt  baltais 
svētku  laiks

Saulkrastu novada dome sirsnīgi pateicas Sandrai Lapkovskai un Andrejam Petuhovam par brīnišķīgo 
dāvanu – Bētlemes ainu, kas ir uzstādīta Saules laukumā un šajā īpašajā pirmssvētku laikā priecē Saulkrastu 
iedzīvotājus un viesus. Tāpat dome izsaka pateicību Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei, kā arī 
paldies par atsaucību un tehnisko palīdzību Bētlemes ainas uzstādīšanā Jānim Mickānam.
Vairāk foto no svētku pasākuma var apskatīt pašvaldības vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā “Galerijas”. 
Foto: Gita Memmēna

Sociālais dienests 
aicina palīdzēt
Tuvojas Ziemassvētki un 
tradicionālā labdarības akcija 
“Gaišus Ziemassvētkus”.

Akcijas mērķis ir iepriecināt 
Saulkrastu sociālajā dienestā reģis-
trētās trūcīgās ģimenes, 1. grupas 
invalīdus, bērnus bāreņus, vientu-
ļos pensionārus, kuriem nav liku-
mīgo mantinieku, aprūpējamos 
pensionārus un pansionāta iemīt-
niekus – bijušos saulkrastiešus.

Lūdzam uzņēmējus un citus 
interesentus atbalstīt šo pasāku-
mu ar naudas ziedojumiem vai ar 
pašu ražojumiem.

Par atbalstu akcijai lūdzam 
ziņot pa tālruņiem 67142510 vai 
67142511, vai Saulkrastu domes 
108. kabinetā.

Mūsu konts
Saulkrastu novada dome
Reģ. nr. 90000068680
Swedbank
Konta nr. LV17HABA0551028797653
Ar norādi “Akcijai “Gaišus Ziemas-
svētkus””

Ceram uz jūsu atsaucību!

Anita Bogdanova, 
sociālā dienesta vadītāja

Sagaidām kopā!

31. decembrī jau no 22.00 Saules laukumā grandiozi Jaungada sagaidīšanas svētki. Mūzika, 
aktivitātes un daudz jautrības kopā ar DJ Rudo un viņa svētku draugiem, dejas kopā ar leģendāro 

grupu “Linga” (23.20 un 0.30), lielekrāna tiešraide no Rīgas, svētku uzrunas un košs salūts! 
1. janvārī 0.30 kultūras namā “Zvejniekciems” Jaungada balle – dejosim, priecāsimies un sveiksim 
cits citu līdz pat rīta gaismai kopā ar grupām “Linga” un “Dakota”. Lūdzam iepriekš rezervēt galdiņu, 
zvanot pa tālruni 20222667 (līdz 28. decembrim) vai personīgi k/n “Zvejniekciems” (pie dežuranta). 

Ieejas maksa, iegādājoties biļeti līdz 22. decembrim, ir Ls 5, vēlāk – Ls 6. Rezervētās ieejas biļetes 
jāiegādājas līdz 30. decembrim. 

Drošības apsvērumu dēļ lūdzam apmeklētājus neņemt līdzi pirotehnikas ierīces.

Visi tiek aicināti uz Jaunā gada sagaidīšanas svinībām!
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ZAAO līgumi par atkritumu 
apsaimniekošanu paliks spēkā
Pamatojoties uz izskanējušo in-
formāciju par Satversmes tiesas 
pieņemto lēmumu attiecībā uz to, 
ka visi bez iepirkuma slēgtie atkri-
tumu apsaimniekošanas līgumi 
zaudēs spēku no 2013. gada jūlija, 
ZAAO vēlas kliedēt savu klientu 
un sadarbības partneru bažas par 
iespējamām izmaiņām atkritumu 
apsaimniekošanas līgumos. 

Informējam, ka līgumi, kas 
slēgti starp uzņēmumu un tā īpaš-
niecēm pašvaldībām, pilnībā at-

bilst Publisko iepirkumu likuma 
normām. Pašvaldībai kā ZAAO 
īpašniecei ir tiesības slēgt līgumu 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu tās teritorijā ar uzņēmumu, 
kura kapitāla daļas pieder pašvaldī-
bai un kura kapitāla daļas pārval-
da pašvaldība, tā var nepiemērot 
iepirkuma procedūru atkritumu 
apsaimniekotāja izvēlē, bet slēgt 
attiecīgu līgumu, pamatojoties 
uz Publisko iepirkumu likuma 3. 
panta 7. punktā minēto izņēmu-

mu. Šāda līguma noslēgšana ir 
vērtējama kā atbilstoša Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā norādī-
tajam, jo līguma slēgšanā tiek pie-
mēroti normatīvie akti, kas regulē 
publisko iepirkumu. ZAAO un tā 
darbības reģiona 28 novadu pašval-
dību atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu termiņi ir no trīs līdz pie-
ciem gadiem, kā to nosaka Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 
18. pants. Tātad Satversmes tiesas 
spriedums neattiecas uz līgumiem, 
ko pašvaldības noslēgušas ar ZAAO, 
– uzņēmums turpinās sniegt savus 
pakalpojumus visās pašvaldībās, 
nodrošinot pārdomātu un kvalita-
tīvu atkritumu apsaimniekošanu.

Laura Jegorova

Iekšpagalmā aiz Saulkrastu novada 
domes ēkas un Saulkrastu sākum-
skolas sākta labiekārtošana. Izstrā-
dātais projekts paredz, ka šī terito-
rija kļūs par pievilcīgu pastaigu un 
atpūtas skvēru iedzīvotājiem, bet 
īpaši sākumskolas un mākslas sko-
las audzēkņiem, kuri šo teritoriju 
izmanto atpūtai starpbrīžos starp 
mācību stundām.

Teritorijā tiks izveidots gājēju 
celiņš no sākumskolas līdz ieejai 
mākslas skolā, kā arī savienojumi 
ar blakus esošajām daudzdzīvok-
ļu ēkām un bērnu rotaļu lauku-
mu.

Esošā bērnu rotaļu lauku-
ma labiekārtošanu uzņēmusies 
biedrība “Saulkrastu sabiedriskā 
labuma organizācija”. Rotaļu lau-

kumā tiks ierīkots apgaismojums, 
nobruģēti celiņi, papildinātas ro-
taļu ierīces, uzstādīti jauni soliņi, 
atkritumu urnas, kā arī izveidoti 
apstādījumi.

Darbi šajā gadā tiks turpināti 
līdz brīdim, kamēr to atļaus me-
teoroloģiskie laika apstākļi, bet 
pilnībā tiks pabeigti 2013. gada 
pavasarī.

VSAA pieņemšana decembrī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 
apmeklētājus 20.12.2012. no plkst. 10 līdz 12 Saulkrastu novada 

domē 108. kabinetā.

Skvērs tīkamām pastaigām

Rotaļu laukumā tiks ierīkots apgaismojums, nobruģēti celiņi, papildinātas rotaļu ierīces, uzstādīti jauni soliņi, 
atkritumu urnas, kā arī izveidoti apstādījumi. Foto no domes arhīva

Novēlējums 2013. gadā!
Mīļie saulkrastieši!

Lielāko dzīves laiku pavadām vai nu darbā, vai miegā. 
Tomēr, ja jautātu – lielākā daļa cilvēku kā svarīgāko dzīvē 

nosauktu savu ģimeni un sev tuvos cilvēkus. 
Novēlam jums izbaudīt katru mirkli, katru sekundi ar sev dārgā-
kajiem cilvēkiem. Nekādi panākumi darbā, nekādi sasniegumi 

dažādās dzīves jomās nespēs aizvietot šīs sekundes.
Novēlam jums, lai 2013. gads būtu pagrieziena gads, kad kardināli 

tiek pārvērtētas jūsu dzīves visnozīmīgākās vērtības.
Santa Ancāne un Artūrs Ancāns,

Saulkrastu novada domes deputāti

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīm dzied,

Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu 
vēlam visiem mūsu klientiem, bet īpaši –

Marijai Jasjukēvičai,
Dinai Rozniecei,

Laurim Kūliņam Priedem,
Voldemāram Valpēterim,

Mārītei Zaikai,
Janīnai Jeromanei,

Andrejam Majoram

un mūsu čaklajiem rūķīšiem –
Anitai Freimanei,
Dzintrai Kalniņai,

Maijai Rudītei Zvilnai,
Inesei Reidei un 
Guntim Reidem.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

Saulkrastu novada dome
aicina darbā

attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Galvenie darba pienākumi:
•	sekmēt	līdzsvarotu	un	ilgtspējīgu	Saulkrastu	novada	attīstību	un	resursu	racionā-
lu	izmantošanu,	atbilstoši	plānošanas	dokumentiem;
•	veikt	finanšu	līdzekļu	piesaisti,	koordinēt	projektu	sagatavošanu	un	iesniegšanu	
nacionālajām	un	starptautiskajām	finanšu	institūcijām,	ES	programmām	un	fondiem;
•	realizēt	projektu	administratīvo	vadību,	veikt	saraksti	ar	pārraugošajām	institūci-
jām,	sagatavot	projekta	progresa	pārskatus,	grozījumus,	monitoringa	pārskatus	un	
nodrošināt	šīs	dokumentācijas	uzglabāšanu	atbilstoši	projekta	nosacījumiem;
•	piedalīties	Nacionālā,	reģionālā	u.	c.	attīstības	plānu	izstrādē	un	ieviešanā,	
pārstāvot	pašvaldības	intereses;
•	sadarbībā	ar	Saulkrastu	novada	uzņēmēju	organizācijām	iesaistīties	uzņēmējdar-
bības	vides	uzlabošanā	un	nodarbinātības	veicināšanā.
Prasības pretendentam:
•	augstākā	izglītība;
•	praktiskā	darba	pieredze	projektu	vadībā	trīs	gadi;
•	zināšanas	un	pieredze	finanšu	plūsmas	plānošanā	un	iepirkumu	procedūras	
jautājumos;
•	spēja	noteikt	prioritātes,	organizēt	un	plānot	darbu;
•	saskarsmes	spējas	un	atbildības	izjūta;
•	valsts	valodas	zināšanas	augstākajā	līmenī;
•	labas	angļu	valodas	zināšanas.
Pieteikšanās termiņš: 2013. gada 3. janvāris
Pretendentu	pieteikumus	lūdzam	iesniegt	personīgi	Saulkrastu	novada	domē	Raiņa	
ielā	8,	Saulkrastos,	201.	kabinetā	(sekretāre),	vai	elektroniski	uz	dome@saulkrasti.lv,	
vai	pa	pastu,	ar	norādi	Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs,	Saulkrastu	novada	
dome,	Raiņa	iela	8,	Saulkrasti,	Saulkrastu	novads,	LV-2160.

Lai uzlabotu pakalpojuma kva-
litāti un pieejamību Saulkras-
tu klientiem, ZAAO ir nolēmis 
ar 2013. gada janvāri mainīt 
Eko somu tukšošanas kārtību 
Saulkrastu novadā. Turpmāk pil-
nās somas tukšos ZAAO mikro-
autobuss, kam ir mazāki gabarīti 
un labāka manevrēšanas spēja. Ar 
jauno gadu šī iemesla dēļ mainī-

sies arī Eko somu izvešanas die-
nas – no katra mēneša pirmās 
pirmdienas uz otro trešdienu. 
Informācija par izmaiņām izvie-
tota uz iedzīvotājiem izsūtītajiem 
atkritumu izvešanas kalendāriem 
2013. gadam, šo somu tukšošanas 
dienu atzīmējot ar restīti (#).

Laura Jegorova

Turpmāk pilnās 
somas tukšos 
ZAAO mikro-
autobuss, kam 
ir mazāki gaba-
rīti un labākas 
manevrēšanas 
spējas. Foto no 
domes arhīva

Mainās Eko somu 
tukšošanas kārtība

Saistošie noteikumi Nr. 19
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2012. gada 
28. novembra sēdē (prot. Nr.16, § 31.) 

Grozījumi 2009.gada 13.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 “Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 1. pun-
ktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2009. gada 13. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr.  13 
“Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”: 
1. Aizstāt saistošo noteikumu 
5.1. apakšpunkta vārdus “centralizē-
tās grāmatvedības” ar vārdiem “Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļas”.
2. Aizstāt saistošo noteikumu 
13.4.  apakšpunkta vārdus “banku 
iestādēs” ar vārdu “kredītiestādes”.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 
14.3.  apakšpunkta vārdus “Domes 
priekšsēdētājam” ar vārdu “Domei”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 
15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.1. organizē un ir atbildīgs par 
centrālās administrācijas darbu;”.
5. Papildināt saistošo noteikumu 
120.punktu ar pirmo teikumu šādā 
redakcijā:
“Saistošo noteikumu 5.1.apakš-
punkts stājas spēkā 2013.gada 1.jan-
vārī.”.

Ervīns Grāvītis,  

domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu Nr. 19 
“Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 
“Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” paskaidrojuma raksts
1.	 Projekta	 nepieciešamības	 pamatojums.	 Ar	
grozījumiem	 tiek	 precizēti	 atsevišķie	 punkti	
Saulkrastu	novada	domes	2009.	gada	13.	jūlija	
saistošajos	noteikumos	Nr.	13	“Saulkrastu	no-
vada	pašvaldības	nolikums”.	
2.	 Īss	 projekta	 satura	 izklāsts.	 1)	 veikts	 labo-
jums,	 pamatojoties	 uz	 pašvaldības	 strukturālo	
izmaiņu;	2)	ir	veikti	atsevišķi	precizējumi	–	svīt-
roti	un	aizstāti	vārdi.
3.	 Informācija	 par	 plānoto	 projekta	 ietekmi	 uz	
pašvaldības	budžetu.	Saistošo	noteikumu	īste-
nošanai	netiek	prognozēta	finansiāla	ietekme	uz	
pašvaldības	budžetu.	
4.	 Informācija	 par	 plānoto	 projekta	 ietekmi	 uz	
sociāli	 ekonomisko	 stāvokli	 (uzņēmējdarbības	
vidi)	 pašvaldības	 teritorijā.	 Projektam	nav	 tie-
šas	ietekmes	uz	sociāli	ekonomisko	stāvokli.
5.	 Informācija	 par	 administratīvajām	procedū-
rām.	Nav	attiecināms.
6.	Informācija	par	konsultācijām	ar	privātpersonām.	
Nav	notikušas	konsultācijas	ar	privātpersonām.
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Arhitektūras, dizaina un 
mākslas tikšanās 
Šī gada 20. novembrī, pēc 
saulkrastieša Jāņa Delgalvja 
uzaicinājuma, Saulkrastu 
mākslas ļaudis devās iepazīties 
ar mākslas klubu “JD ART klubs” 
Saulkrastos, Lazdu iela 22.

Kluba dibinātājs Jānis Delgalvis 
(Džons) dzimis 1938. gadā Latvi-
jā. Četru gadu vecumā ģimene ar 
četriem bērniem pameta Latviju 
un devās bēgļu gaitās. Vispirms 
bēgļu nometne Vācijā, pēc tam 
ģimene, kurā jau bija pieci bērni, 
devās uz Ameriku, kur Jānis dzī-
voja līdz 2003. gadam. 

1991. gadā Jāņa tēvs Nikolajs 
Dzelzgalvis atveda ģimeni uz Lat-
viju. Tā sākas Jāņa ceļš uz mājām. 
Jānis Amerikā daudz apmeklējis 
mākslinieku klubus, kur cilvēkus 
vieno mīlestība uz gleznošanu un 
zīmēšanu. 2003. gadā Jānis kļuva 
par Saulkrastu pilsētas iedzīvotāju 
un sāka realizēt sapni – veidot savu 
mākslinieku klubiņu, kas durvis 
ver 2008. gadā. Kā saka pats Jānis 
Delgalvis: “Klubs nodibināts cil-
vēkiem, kuriem patīk gleznot vai 
zīmēt modeļus, portretus, klusās 
dabas. Šī kluba dalībnieki var būt 
cilvēki no 15 līdz 115 gadiem. Gai-
du visus, kam māksla ir sirdslieta 

un kuri vēlas būt kopā ar citiem 
māksliniekiem.” Pēc iepazīšanās 
ar klubu, malkojot tēju un kafiju, 
notika karstas klātesošo disku-
sijas par Saulkrastiem aktuālām 
tēmām – sākot ar vienotu stilu un 
koptēlu līdz konkrētiem ārtelpas 
risinājumiem un vides objektiem.

Nākamā Saulkrastu arhitek-
tūras, dizaina un mākslas pārstāv-
ju tikšanās plānota 18. decembrī 

plkst. 18.30 Saulkrastu novada 
domē. Viena no galvenajām tēmām 
ir iespējamais Saulkrastu koktēl-
nieku plenērs 2013. gada septembrī. 
Diskusijā aicināti piedalīties visi at-
tiecīgo nozaru speciālisti.

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētaja vietnieks, 
e-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv

Saulkrastu vidusskolas absolvents E. Plankājs –
LU mecenātu stipendijas ieguvējs
15. novembrī Latvijas Universitā-
tes Lielajā aulā notika LU Fonda 
stipendiātu sumināšanas cere-
monija. Tajā mūsu skolas absol-
vents Eduards Plankājs saņēma 
diplomu par M. M. V. Petkēviča 
piemiņas stipendijas iegūšanu. Šo 
prestižo stipendiju Eduards iegu-
va, pateicoties saviem augstajiem 
sasniegumiem mācību darbā vi-
dusskolas gados, kā arī sabied-
riskajai aktivitātei un pozitīvajai 
attieksmei pret dzīvi. Eduards šo-
brīd ir LU Vēstures un filozofijas 
fakultātes studiju programmas 
“Vēsture” students, aktīvi darbo-
jas vēstures rekonstrukcijas bied-
rībā “Ugunszīme”, dzied ansamblī 
“Sula” un Saulkrastu jauktajā korī 
“Anima”. 

Patīkami, ka Eduards uz svi-
nīgo ceremoniju bija uzaicinājis 

skolotājus. Savā stipendiāta vizīt-
kartē Eduards ir ierakstījis moto: 
“Spēcīgāks ir tas cīnītājs, kuram ir 
ko aizstāvēt.” Eduarda dzīves no-
stāja arī atspoguļo šo moto. Va-
ram vēlēt Eduardam veiksmīgus 
studiju gadus, bet pašreizējiem 
skolēniem – atrast savu dzīves 
mērķi un tuvoties tam tikpat ne-
atlaidīgi.

Inese Ābola

Sociālais dienests 
aicina darbā 

sociālo darbinieku

Prasības:
•	augstākā	izglītība	ar	kvalifikāciju	–	sociālais	darbinieks,	vēlama	papildu	sociālā	
pedagoga	kvalifikācija;
•	prasmes	sociālā	un	psiholoģiskā	procesa	vadībā;
•	labas	saskarsmes	un	organizatoriskās	prasmes;
•	labas	valsts	valodas	zināšanas;
•	datorlietotāja	prasmes,	prasmes	darbā	ar	programmu	SOPA.

Pieteikuma	vēstuli	un	CV	sūtīt	Saulkrastu	sociālajam	dienestam	Raiņa	ielā	8	
Saulkrastos,	LV-2160,	līdz	2013.	gada	10.	janvārim.
E-pasts	anita.bogdanova@saulkrasti.lv 
Informācija	pa	tālruni	67142510

Sazināsimies	ar	tiem	kandidātiem,	kuri	būs	izturējuši	pirmo	atlases	kārtu.

No kreisās: Eduards 
Plankājs, Saulkrastu 
vidusskolas skolotāji 
Inese Ābola un Ģirts 

Blekte LU Fonda 
stipendiātu godināšanas 

ceremonijā.
Foto: Uldis Krūmiņš

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

K. Apšukrūma
Saulkrastu slimnīcas kolektīvs novēl visiem Saulkrastu 

iedzīvotājiem veiksmīgu, laimīgu un veselīgu 2013. gadu!

Septembrī Saulkrastu novada 
domē, piedaloties Saulkrastu nova-
da priekšsēdētājam Ervīnam Grā-
vītim, Saulkrastu bibliotēkas pār-
stāve Daina Miķelsone saņēma AS 
“Swedbank” dāvinājumu Saulkrastu 
bibliotēkai – dāvanu karti 100 latu 
vērtībā grāmatu iegādei.

Saņemtais dāvinājums ir 
iespēja iegūt jaunas grāmatas 
Saulkrastu bibliotēkas grāmatu 
krātuves papildināšanai.

Patlaban vispārējā aktualitāte 
ir ieguldīšana – dažādās nozīmēs, 
tostarp ieguldīšana sevī un sevis 
pilnveidošanā. Viens no vērtīgā-
kajiem sevī ieguldīšanas veidiem 
ir zināšanas. Grāmatas ir un paliek 
viens no būtiskākajiem zināšanu 
uzkrāšanas veidiem un avotiem.

Par “Swedbank” ziedojumu 
Saulkrastu novada bibliotēka tikko 
iegādājusies 13 grāmatas plašam 
lasītāju lokam. V. Aizaksons “Stīvs 
Džobss”, Dž. Mīks “Piezemēšanās”, 
Ē. S. Reinerts “Kā bagātas valstis 

kļuva bagātas… un kāpēc nabadzī-
gas valstis paliek nabadzīgākas”, 
T. Nilsena “Apvērstās debesis”, 
K. Pavolīni “Vecākais” (grāmatas 
“Eragons” turpinājums), Ērlenns 
Lū “Mulejs”, A. Kivirehks “Kaka 
un pavasaris”, I. Indrāne “Divpad-
smit logi”, G. Janovskis “Purvā”, 
E. L. Džeimsa “Greja piecpadsmit 
nokrāsas”, “37 stāsti par Kārli”, A. 
Buiķis, L. Guļevska “Vai tas esi tu 
vai kāds cits”, L. Sīle “Dailes teātra 
sestā studija. Paralēlā pagātne.”

Bibliotēkas kolektīvs īpaši patei-
cas AS “Swedbank” Siguldas filiāles 
kolektīvam, ar kuru ir izveidojusies 
laba sadarbība. Iedzīvotāju ērtībām 
no 2012. gada 20. augusta katru 
pirmdienu no pulksten diviem līdz 
četriem Saulkrastu novada biblio-
tēkas telpās ir atvērts “Swedbank” 
Klientu informācijas centrs.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītāja

Bibliotēkā jaunas grāmatas

Par “Swedbank” ziedojumu Saulkrastu novada bibliotēka iegādājusies 
13 grāmatas plašam lasītāju lokam. Foto no domes arhīva

2003. gadā Jānis kļuva par Saulkrastu pilsētas iedzīvotāju un sāka reali-
zēt sapni – veidot savu mākslinieku klubiņu, kas durvis ver 2008. gadā. 
Kā saka pats Jānis Delgalvis: “Klubs nodibināts cilvēkiem, kuriem patīk 
gleznot vai zīmēt modeļus, portretus, klusās dabas. Šī kluba dalībnieki var 
būt cilvēki no 15 līdz 115 gadiem. Gaidu visus, kam māksla ir sirdslieta un 
kuri vēlas būt kopā ar citiem māksliniekiem.”

Saulkrastu 
slimnīca ziņo
Cienījamie Saulkrastu iedzīvotāji 
un poliklīnikas apmeklētāji!

Lūdzam pievērst uzmanību NMS 
laboratorijas un ģimenes ārstes 
dr. V. Bērziņas atrašanās vietu 
maiņai!

Tagad NMS laboratorija at-
rodas poliklīnikas 1. stāvā, blakus 
reģistratūrai, bet Ģimenes ārstes 
dr. V. Bērziņas kabinets atrodas 
poliklīnikas 1. stāvā blakus RTG 
kabinetam.

Saulkrastu slimnīcas administrācija
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“Rūķīši” Ziemsvētku gaidīšanas laikā
Tikko iznācis jaunais žurnāla 
“Pirmsskolā” numurs. Tajā lasāmi 
divi mūsu skolotāju raksti. Spor-
ta skolotāja Dace Liniņa dalās 
savā pieredzē, kā radoši izmantot 
netradicionālu sporta inventā-
ru – kartona ruļļus, bet grupas 
“Mārīte” skolotāja Jana Bukovska 
iepazīstina ar pakāpenisku bērnu 
šūšanas prasmju veidošanu un at-
tīstīšanu. 

Iestādes vadītāja un metodi-
ķe piedalījās Pierīgas pirmsskolas 
izglītības vadītāju un metodiķu 
seminārā Stopiņu pagasta PII 
“Pienenīte”, kas šobrīd ir lielākais 
bērnudārzs Latvijā. Tajā pēc pie-
būves uzcelšanas darbojas 19 gru-
pas, kuras apmeklē vairāk nekā 
četrsimt bērnu.

Decembrī mūsu bērnudār-
zā norisināsies projekts “Rūķi”. 
Visu mēnesi notiek lielā “rūķoša-
nās”. Rotaļnodarbībās skolotājas 
piedāvās dažādas aktivitātes par 
rūķu tēmu: bērni pētīs un izzinās 
rūķu dzīvi, niķus un stiķus, mērīs 
un salīdzinās, skaitīs un rēķinās, 
mācīsies dziesmas, klausīsies 
pasakas, zīmēs, gleznos, darinās 

grāmatiņas un dažādas rūķiem 
piederīgas lietas.

Pirmajā adventes nedēļā sko-
lotājas un skolotāju palīgi sanāks 

kopā, lai piedzīvotu kopīgu gais-
mas ceļa rituālu.

13. decembrī bērni varēs ska-
tīsies izrādi “Rūķis – Sveču lējējs”. 

Laikā no 18. līdz 21. decem-
brim notiks Lielais rūķu salido-
jums – izstāde, kurā satiksies da-
žādi bērnu mājās dzīvojošie rūķi. 

Šajā pirmssvētku nedēļā būs at-
vērts Ziemsvētku tirdziņš, kur sa-
vus darinājumus piedāvās bērnu-
dārza darbinieki un bērnu vecāki. 

Adventes laikā bērnudārza 
gaitenī apskatāmas skolotājas Ja-
nas Bukovskas darinātās kompo-
zīcijas.

18. decembrī Ziemsvētku 
Rūķi un Ziemsvētku vecīti ciemos 
gaidīs grupiņas “Mārīte”, “Pūcīte”, 
“Cielaviņa” un “Zīlīte”.

19. decembrī pie eglītes pul-
cēsies grupiņas “Pienenīte” un 
“Sprīdītis”. 

20. decembrī svētkus svinēs 
grupiņas “Bitīte”, “Spārīte”, “Tau-
renītis”, “Tince” un “Ezītis”.

Decembrī izvērtēsim bērnu 
attīstību un sasniegumus, aprobē-
sim šim nolūkam izveidotās jau-
nās individuālās attīstības kartes. 

Zem lielās rūķa mices ir visu 
rūķu nams.

Un, ja tu rūķiem tici, tad tev 
tas atrodams.

Visiem radošu un darbīgu 
Ziemsvētku gaidīšanas laiku novēl 

lielie un mazie “Rūķīši”

Rudenī atzīmējam Miķeļdienu un Mārtiņdienu. Kad pienāk novembris, ir klāt Lielais Mārtiņdienas tirgus. Iet 
vaļā maskošanās un lielā andele. Foto no domes arhīva

Lasi ar prieku jaunajā lasītavā
30. novembrī notika 
Zvejniekciema vidusskolas 
bibliotēkas – lasītavas atvēršana. 

Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas 
skolēnu un skolotāju rīcībā ir 
daudz plašākas, mūsdienīgi aprī-
kotas telpas, nodrošināts bezvadu 
interneta pieslēgums, iegādāti 
divi planšetdatori, grāmatu klāsts 
papildināts ar jaunu, literāri un 
mākslinieciski augstvērtīgu lite-
ratūru. Bibliotekāre Dace Indāre: 
“Izvēloties bibliotēkas dizainu, 
domāju, lai telpas ir mūsdienīgas, 
daudzfunkcionālas. Gribējās, lai 
bibliotēkas vide un gaisotne rosi-
nātu skolēnos lasītprieku, lai viņi 
izvēlētos grāmatas un lasītu tās 
savam priekam.”

Šķiet, ka šis mērķis ir sa-

sniegts, jo 6. klases skolniece 
Lāsma Liepiņa pēc bibliotēkas at-
vēršanas teica: “Jaunā skolas bib-
liotēka ir jebkura skolēna sapņu 
piepildījums. Iekārtojums ir ļoti 
moderns, un tas mani mudinās 
bibliotēku apmeklēt vēlreiz. Do-
māju, ka jaunā skolas lasītava būs 
vieta, kurā labprāt pavadīšu brīvo 
laiku. Spēļu un pasaku istaba, kas 
paredzēta sākumskolēniem, ie-
priecināja arī mūs, 6. klases skolē-
nus.” Viņas viedoklim piekrīt kla-
sesbiedri Agita Krista Nolle, Linda 
Vitnija Vētra un Kārlis Taube. 

Savukārt 9.b klases skol-
niece Dita Kantore jau iepriekš 
bijusi pārliecināta par lielisko 
rezultātu: “Kad telpas vēl tika 
iekārtotas, biju pārliecināta, 
ka rezultāts būs labs. Bet, kad 

iegāju iekšā, biju patiesi pār-
steigta vislabākajā nozīmē: viss 
ļoti skaisti izremontēts – gaišs, 
tīrs, sakārtots, krāsains. Tiešām 
prieks, ka mūsu skolā notiek po-
zitīvas pārmaiņas. Es domāju, 
ka bibliotēka būs lieliska vieta, 
kur bērniem pavadīt brīvo lai-
ku mācoties un lasot, jo ir grūti 
neieiet un neapskatīties skais-
ti sakārtotajos plauktos esošās 
grāmatas vai neuzspēlēt kādu no 
interesantajām spēlēm. Domāju, 
jautājums, ko darīt starpbrīžos, 
arī būs atrisināts. Liels paldies 
skolai par jaunajām, skaistajām 
bibliotēkas telpām!”

Arī 10. klases skolniece Anete 
Kalniņa neslēpj prieku par šādu 
“jauninājumu”: “Ļoti priecājos 
par lasītavas izveidošanu, jo tā 

dos iespēju skolēniem lietderīgi 
izmantot brīvo laiku, piemēram, 
gaidot autobusu. Patīkami pār-
steidza iekārtojums, jo lasītavā 
sev vietu var atrast gan sākum-

skolas skolēni, gan vidusskolēni, 
kas ir liels pluss.” 

Skolas bibliotekāre Dace In-
dāre uzsver, ka bibliotēkā ir gaidīti 
ne tikai skolēni un skolas darbinie-
ki, bet arī skolēnu vecāki. Līdz jan-
vāra vidum vēl var pagūt iesaistī-
ties Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā, 
izlasot vismaz četras grāmatas un 
aizpildot izvērtējuma anketu. 

Tā kā Zvejniekciema vidus-
skolas bibliotēkas un lasītavas at-
vēršana notika mirkli pirms Zie-
massvētku ieskaņas, bibliotekāres 
Dace Indāre un Aina Jermacāne 
vēl visiem: “Sirsnīgu un jauku 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku, 
kurā apcerīgas pārdomas raisītu 
interesanta izlasītā grāmata!”

Valda Tinkusa

Atbalsti savējos un iegādājies oriģinālas 
svētku dāvanas tūrisma informācijas centrā

Līdz Ziemassvētkiem un jauna-
jam 2013. gadam vien atlicis mē-
nesis, tāpēc Saulkrastu Tūrisma 
Informācijas centrs aicina atbal-
stīt savējos uzņēmējus un iegādā-
ties oriģinālas dāvanas!

Svētku dāvanām radošā ap-
vienība Seasidefeeling piedāvā  – 

galda sedziņas, cimdus, mices, 
aromātiskas ziepītes, krūzītes, 
glāzītes un dāvanas bērniem – 
lellītes un lacītes. 

Saulkrastu TIC piedāvā 
arī Signes Sinkevičas veidotos 
lata suvenīrus un magnētiņus, 
Zigrīdas Tauriņas porcelāna 

suvenīrus un svečturus, Ivara 
Judrupa rotaslietu kastītes ar 
Saulkrastus raksturojošiem mo-
tīviem.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu tūrisma  
informācijas centrs

Saulkrastu tūrisma uzņēmēj!
Saulkrastu Tūrisma informāci-
jas centrs sadarbībā ar Limbažu, 
Salacgrīvas un Alojas novadu Tū-
risma informācijas centriem nā-
kamajai tūrisma sezonai gatavo 
kārtējo “Saviļņojošās Vidzemes” 
tūrisma karti latviešu, krievu un 
angļu valodā. 

Tāpat kā iepriekšējā izdevu-
mā, kartē tiks publicēta infor-
mācija par novadu apskates ob-
jektiem, naktsmītnēm un aktīvo 
atpūtu. Jaunā karte tiks papildi-
nāta ar tematiskiem maršrutiem.

Atgādinām, ka 2013. gadā no 
8. līdz 10. februārim norisināsies 
ikgadējais starptautiskais tūris-
ma gadatirgus “Balttour”. Plašāka 
informācija izstādes dalībnie-
kiem pieejama www.balttour.org. 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs sadarbībā ar Vidzemes 
tūrisma asociāciju piedalīsies iz-
stādē un aicina laikus sagatavot 
uzņēmumu piedāvājumus un 
reklāmas materiālus.

Jautājumu gadījumā sazinie-
ties ar mums, zvanot pa tālruni 
67952641 vai klātienē Ainažu ielā 
13b, kā arī rakstot tic@saulkrasti.
lv! 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu tūrisma informācijas 

centrs

Foto: Andris Dulpiņš

Foto no Saulkrastu TIC arhīva
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Sarīkojumā “Mūsu veltījums Latvijai” 
Latvijas neatkarības proklamēšanas 94. 
gadadienas priekšvakarā kultūras namu 
“Zvejniekciems” pieskandināja patrio-
tiskas dziesmas, dejas un laba vēlējumi 
saulkrastiešiem, kas atzinību izpelnīju-
šies par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu 
novada labā. 

Domes Atzinības rakstus un naudas 

balvas saņēma Saulkrastu vidusskolas 
direktore Velta Kalnakārkle un skolo-
tāja Ruta Grabčika, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles 
skolotājs un koncertmeistars Andris Bah-
manis, pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” pavāre Rudīte Duka, 
tautas daiļamata meistars Ziedonis Skrī-
velis, mākslinieks Ēriks Bērziņš, kamani-

ņu sporta trenere Aiva Aparjode, aptiekas 
“Mana aptieka” farmaceite un asistente 
Rita Grapmane, Saulkrastu novada bā-
riņtiesas un Latvijas Bāriņtiesu darbi-
nieku asociācijas priekšsēdētāja Baiba 
Meldere, Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa policijas 
nodaļas inspektore virsleitnante Rita 

Brīvkalne un Saulkrastu pašvaldības po-
licijas patruļdienesta nodaļas priekšnieks 
Jānis Skujiņš. 

Kas sagādā prieku darbā, cik sen 
viņi saistīti ar Saulkrastiem, kā gadu 
gaitā mainījies novads – uz šiem un ci-
tiem jautājumiem “Saulkrastu Domes 
Ziņu” nākamajās lappusēs atbild paši 
laureāti.

Suminām Saulkrastu Gada novadniekus

Valsts svētkos sveic 
Atzinības rakstu saņēmējus
Pirms Latvijas neatkarības 
proklamēšanas 94. gadadienas 
Saulkrastos tika godināti tie 
cilvēki, kuri ar savu nesavtīgo 
darbu nesuši novada vārdu 
mūsu valstī un arī ārpus tās 
robežām, kā arī palīdzējuši 
vietējiem dzīvot labāk. 

“Atzinības un pateicības Saulkras-
tu novadā mēs izsniedzam trīs rei-
zes gadā. Beidzoties vasaras semes-
trim, godinām izcilākos novada 
skolēnus, pilsētas svētku laikā pie-
šķiram Gada balvu, bet 18. novem-
brī suminām tos saulkrastiešus, 
kurus apbalvojumam izvirzījuši 
vietējie uzņēmumi, iestādes, kā arī 
mākslinieciskie kolektīvi. Atzinī-
bas raksta saņēmējus no sava vidus 
izvēlas paši novada iedzīvotāji,” 
stāsta Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis. 

Saulkrastu mērs uzskata, ka At-
zinības rakstu svinīgā pasniegšana 
ir labs veids, kā vietvara var pateik-

ties šiem Saulkrastiem un to iedzī-
votājiem tik būtiskajiem cilvēkiem. 

Mērs skaidro, ka 18. novembris 
nav izvēlēts nejauši. “Latvijai tā ir ļoti 
nozīmīga diena, tāpat kā Saulkras-
tiem, tāpēc vēlamies padarīt šo die-
nu vēl īpašāku,” teic E. Grāvītis. 

Viņš ir pārliecināts, ka Atzi-
nības rakstu piešķiršana tieši šajā 
dienā, sekmē ne tikai patriotis-
mu, bet arī lokālpatriotismu, jo 
šie cilvēki sevi izjūt gan kā Latvi-
jas, gan arī tieši Saulkrastu iedzī-
votājus. 

Vislielākā bagātība – 
cilvēki 
Diena, kad pieminam valsts 
dibināšanu, ir piemērota, 
lai godinātu novadniekus, 
kas ik dienu stiprina mūsu 
zemes izaugsmi, ilgus gadus 
rūpīgi strādājot tepat līdzās, 
uzskata Saulkrastu domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis.

“Latvijai, tāpat kā novadam, gal-
venais ir cilvēki,” par to, kāpēc 
izcilu novadnieku apbalvošana ik 
gadu notiek Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā, teic N. Lī-
cis. “Valsts svētkos paldies sakām 
tiem, kas novadā vislielāko uzma-
nību izpelnījušies ar savu darbu. 
Apbalvoti gan iestāžu vadītāji, 
gan ilggadēji un rūpīgi vienkārša 
darba veicēji. Sumināto vidū ir 
skolas direktore, bāriņtiesas va-
dītāja, pedagogi, policisti, tautas 
daiļamatameistars, mākslinieks, 
farmaceite, pavāre. Viņi vai nu 
parādījuši iniciatīvu un piedāvā-
juši jaunas pieejas sarežģītu jautā-

jumu risināšanā, vai arī daudzus 
gadus gluži vienkārši labi darījuši 
darbu. Svētki cienījamiem novad-
niekiem šajā laikā notiek jau vai-
rākus gadus, un esmu priecīgs, ka 
šāda tradīcija veidojas.”

Normunds Līcis: „Valsts svētkos 
paldies sakām tiem, kas novadā 
vislielāko uzmanību izpelnījušies ar 
savu darbu. Apbalvoti gan iestāžu 
vadītāji, gan ilggadēji un rūpīgi 
vienkārša darba veicēji.”

Ervīns Grāvītis ir pārliecināts – Atzinības rakstu svinīgā pasniegšana ir 
labs veids, kā vietvara var pateikties novadam svarīgiem cilvēkiem un 
sekmēt viņu lokālpatriotismu.
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Topošo olimpiešu trenere Aiva Aparjode
Labs skolotājs māk iemācīt tā, 
lai audzēknis varētu pārspēt sava 
trenera panākumus, – pārliecinā-
ta neskaitāmu Eiropas un Latvijas 
čempionāta, kā arī ziemas olim-
pisko spēļu dalībniece, kamaniņ-
sportiste Aiva Aparjode. 

Par Saulkrastu bērnu un 
jauniešu izcilajiem sasniegu-
miem Latvijas jaunatnes ziemas 
olimpiādē un Latvijas jaunatnes 
meistarsacīkstēs, kā arī sportis-
kā dzīvesveida veicināšanu un 
Saulkrastu vārda popularizēšanu 
viņa kļuvusi par vienu no Atzi-
nības rakstu saņēmējām. Labie 
rezultāti gan neesot viena cilvēka 
darbs, jo savu roku tajā pielikuši 
gan jaunieši, gan viņu vecāki. 

“Man ļoti liels prieks, ka 
saulkrastieši ir novērtējuši jauno 
sportistu panākumus, it īpaši tā-

dēļ, ka trenēties kamaniņu brauk-
šanā jaunieši var tikai trešo gadu. 
Pirmajā gadā mums bija medaļas, 
tiesa gan nedaudz pieticīgākā 
skaitā, bet otrajā – jau tikām jau 
pie astoņām,” norāda A. Aparjode. 
Jauno censoņu panākumi mudi-
nājuši arī citus sportot gribētājus 
nākt un izmēģināt savus spēkus. 

Saulkrastu jauno talantu tre-
nere ir pārliecināta, ka viņas au-
dzēkņu panākumu griesti ar šo 
medaļu iegūšanu nav sasniegti. 
Latvijā un pasaulē vēl par viņiem 
dzirdēšot ne vienu reizi vien. 

“Tas ir tikai pats sākums, pir-
mais pakāpiens uz viņu sasnie-
gumu kāpnēm. Priecē tas, ka bēr-
niem ir tālejoši mērķi, un mans 
uzdevums ir palīdzēt viņiem tos 
sasniegt,” tā pieredzējusī kama-
niņbraucēja un trenere. 

Vai tas nozīmē, ka talantī-
gie Saulkrastu jaunieši varētu 
būt starp tiem sportistiem, kuri 
aizstāvēs Latvijas godu ziemas 
olimpiādē? “Es neceru, es zinu, 

ka tā noteikti būs, atbildot uz 
jautājumu, vai nākotnē kādu no 
jauniešiem mēs varētu redzēt 
arī Latvijas līmeņa sacensībās 
un pat olimpiskajās spēlēs. Ne 

tikai vienu vien,” neslēpj tre-
nere. 

Visticamāk, Saulkrastu jau-
niešu panākumu atslēga ir ne 
tikai viņu treneres lielā pieredze 
un profesionalitāte, bet arī mīles-
tība pret savu darbu un sportu. 

“Kamaņbraukšana ir visa 
mana dzīve. Visu mūžu esmu ar 
to pati nodarbojusies un tagad 
dalos ar prasmēm, apmācot jau-
nos talantus. Tas man pat īsti 
nav darbs. Ir grūti atrast pareizos 
vārdus, lai formulētu, ko man 
nozīmē tas, ko daru, taču darbs 
klasiskā šī vārda nozīmē – eju, lai 
pelnītu naudu, – tas man nav. Tā 
ir mana dzīve,” atklāj A. Aparjo-
de. Lai gan viņa nav dzimusi 
Saulkrastos, bet šeit tikai iepre-
cējusies, šajā vietā ir ne tikai vi-
ņas mājas un darbs, bet arī sirds. 

Saulkrastu Gada novadnieks 2012
Skolas direktore: jāizceļ pozitīvie piemēri

Velta Kalnakārkle Saulkras-
tu vidusskolas direktores amatā 
ir 18 gadus, bet skolotājas darba 
mūžs ir jau 40 gadu. Nomināci-
jā “Izglītība” viņa saņēma balvu 
par ieguldījumu izglītībā un at-
bildīgu darbu, vadot Saulkrastu 
vidusskolu, un aktīvu pedago-
ģiskās pieredzes popularizēšanu 
skolā, novadā, valstī un Eiropas 
Savienībā. “Sāku kā sākumskolas 
skolotāja, tad biju mācību pārzi-
ne un Rīgas jūrskolas direktore,” 
viņā atceras agrākās darba gai-
tas. Salīdzinot vispārizglītojošās 
vidusskolas un jūrskolas vadī-
šanu, viņa atzīst, ka iepriekšējā 
darbavietā bijis vieglāk, jo “400 
puišu vidū valda gluži militāra 
disciplīna. Par mazāko pārkāpu-
mu var atskaitīt, un aiz durvīm 
stāv desmit, kas grib nākt vietā.”

Bet vai, piemēram, Saulkras-
tu vidusskolas audzēkņu panāku-
mi olimpiādēs nestiprina daudzu 
vecāku vēlmi, lai viņu atvases mā-
cītos tieši šeit? “Jā, brauc ne vien 
no Zvejniekciema, bet arī no Car-
nikavas, Sējas, Liepupes. Mūsu 
skolā mācās 360 bērnu, ir piecas 

izglītības programmas – arī ko-
rekcijas programma bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Par audzēk-
ņu trūkumu nekad neesam varē-
juši sūdzēties.”

Lielu prieku direktorei sagā-
dā arī tas, ka pēdējos gados, viņas 
vārdiem, daudz vieglāk panākt 
domes materiālo atbalstu skolai. 
“Agrāk šķita: kad [pašvaldībā] ko 
prasu, domā, ka to vajag man 
pašai. Daudzus gadus esmu cīnī-
jusies. To, ko vajadzēja, panākusi 
esmu tik un tā, bet agrāk ar lie-
lākām grūtībām. Tagad ir citādi. 
Klases apgādātas ar modernajām 
tehnoloģijām – interaktīvajām 
tāfelēm vai blokiem, digitālajiem 
projektoriem. Nupat bija zāles 
remonts par 30 tūkstošiem. Nā-
kamgad pašvaldība sola renovēt 
skolas fasādi.”

“Rīdziniece, kas Saulkras-
tos dzīvo 35 gadus,” par sevi saka 
V.  Kalnakārkle. Šurp pārcelties 
esot iznācis nejauši. “Vīrs strādā-
ja zvejnieku kolhozā – kā kuģu 
mehāniķis viņš gājis jūrā 40 gadu. 
Kad piedzima bērni, šeit sākām 
īrēt vasarnīcu. Tad paņēmām 

zeme gabalu. Tā mazpamazītiņām 
un šeit dzīvojam jau 35 gadus.”

Pēc V. Kalnakārkles domām, 
Saulkrasti pēdējā laikā stipri ma-
nījušies sakārtotības ziņā. “Ceļi 
uzlaboti, sporta halle uzcelta, 
var teikt – viss manījies. Vēl ļoti 
vajadzīgs baseins. Teicu – ja gri-
bat, lai mierīgi aizeju pensijā, 
uzbūvējiet baseinu. Esmu bijusi 
aizrautīga peldētāja, savulaik 
arī Latvijas čempione un zinu, 
ka bērniem, kas dzīvo pie jūras, 
peldēt jāprot – arī drošības dēļ.”

Vislielākais prieks, protams, 
par audzēkņu panākumiem. Sko-
las simtgades svinībās šogad pie-
dalījās arī trīs absolventi, kas ta-
gad jau kļuvuši par profesoriem. 
Priecīgs notikums bijis zvans no 
bijušās Saulkrastu vidusskolas 
skolniece Ilzes Adleres: viņa pa-
ziņojusi, ka saņem AS “Grindex” 
balvu “Sudraba pūce” kā visper-
spektīvākā jaunā Latvijas ķīmiķe. 

“Ne jau visi, protams, grib 
mācīties, bet jāizceļ pozitīvie 
piemēri, kas vēsta: vari kļūt, par 
ko vēlies, tikai jāpacenšas,” teic 
Saulkrastu vidusskolas vadītāja.

Saulkrastus nemainītu 
ne pret vienu 
pilsētu pasaulē
Viena no šī gada Saulkrastu 
novada domes Atzinības raksta 
ieguvējām aptiekas “Mana ap-
tieka” farmaceite un asistente 
Rita Grapmane ir kaislīga 
ceļotāja. Lai gan apskatītas tu-
vas un tālas zemes, viņa ir pār-
liecināta – nekur nav tik labi, kā 
mājās. Šeit. Saulkrastos. 

Redzot, ar kādu iejūtību, uz-
manību un sirsnību farmaceite 
un asistence Rita Grapmane 
apkalpo Saulkrastu aptiekas ap-
meklētājus, uzreiz top skaidrs, 
kāpēc tieši viņu vietējie izvirzī-
juši gada novadnieka titulam. 

“Kad kolēģes pateica, ka 
izvirzīs mani, nodomāju – citi 
taču droši vien ir vairāk darījuši 
saulkrastiešu un pilsētas labā. 
Taču viņas man uzreiz teica  – 
nestrīdies, mēs zinām, ka tā 
vajag,” stāsta viena no šī gada 
Saulkrastu novada Atzinības 
raksta saņēmējām R. Grapma-
ne. Pieredzējusī farmaceite un 
azartiskā ceļotāja neslēpj, ka 
Atzinības raksts viņai daudz no-
zīmē, jo uzskata sevi par īstenu 
novada patrioti, par spīti tam, 
ka dzimusi tālajā Sibīrijā. 

Arī dzīves skaistākais laiks 
pagājis tieši šeit. “Saulkrastos 
es gāju vidusskolā, iepazinos 
ar savu vīru, kurš bija mans 
klasesbiedrs. Pabeidzu Rīgas 1. 
medicīnas skolu, trīs gadus no-
strādāju Limbažos un atgriezos 
šeit,” stāsta R. Grapmane, sme-
jot, ka dzīvojot un Saulkrastu 
aptiekā strādājot “jau veselu 
mūžību”. 

Lai gan kopā ar ģimeni pa-
bijusi dažādās eksotiskās valstīs 
Āfrikā, Āzijā un arī Amerikā, 
viņa neslēpj, ka ceļojumos viņa 
pārliecinājusies, ka nekur nav 
tik labi kā mājās. Lai gan Šri-

lankā, no kuries R. Grapmane 
atgriezās decembra vidū, bija 
īsti vasarīgs laiks, arī cilvēki bi-
juši atsaucīgi un draudzīgi, viņa 
Saulkrastus nemainītu ne pret 
vienu vietu pasaulē. Tieši otrā-
di  – esot svešumā tā pa īstam 
varot novērtēt, cik šeit patiesī-
bā ir labi. “Tas nekas, ka ārā ir 
sniegs un aukstums. Man šeit ir 
labi,” cienājot ar īstu Šrilankas 
tēju un vietējām smalkmaizī-
tēm teic R. Grapmane. Ja būtu 
vairāk laika, droši vien smalk-
maizītes ceptu arī pati, taču, ka-
mēr to nedara, vienmēr cenšas 
izvēlēties vietējo saulkrastiešu 
produkciju. 

“Protams, cilvēkiem ir grū-
ti. Nereti viņi uz aptieku nāk 
ne tikai pēc zālēm, bet arī iz-
kratīt sirdi, tāpēc smaids un 
iejūtīga attieksme dažkārt ir 
vairāk vērta nekā medikamen-
ti,” zina teikt pieredzējusī far-
maceitei, kura jau vairāk nekā 
trīsdesmit gadu smaidot sagai-
da aptiekas apmeklētājus. Viņa 
ir savā vietā un citur nekur ne-
gribētu būt. 
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Saulkrastu Gada novadnieks 2012
Dzīve divās ģimenēs 

Saulkrastu novada bāriņtiesas 
un Latvijas Bāriņtiesu darbinie-
ku asociācijas (LBDA) priekš-
sēdētāju Baibu Melderi paš-
valdība sumināja par ilggadēju, 
pašaizliedzīgu un nesavtīgu 
darbu bērnu tiesību aizsardzības 
nodrošināšanā, iejūtību un iz-
pratni, kā arī atzīmējot Latvijas 
Bāriņtiesu darbības 15 gadu ju-
bileju un nozīmīgu dzīves gads-
kārtu. 

Saulkrastu bāriņtiesu B. 
Meldere vada 18 gadus, 10 ga-
dus – LBDA. “Esmu no Siguldas, 
šeit dzīvoju 32 gadus. Izbaudu 
dabas skaistumu, iespēju katru 
dienu, braucot no Zvejniekcie-
ma uz darbu Saulkrastu domē, 
sasveicināties ar jūru,” stāsta 
laureāte, pēc kuras domām, 
“novads kļūst skaistāks ar katru 

gadu, un izaugsme vērojama ne 
gadiem, bet dienām”. 

“Stāstu ir ļoti daudz. Nesen 
veidojām dokumentālo filmu 
“Daži stāsti no tūkstošiem”, 
kur rādījām bez vecāku gādības 
palikušo bērnu likteņus. Vislie-
lākais gandarījums, protams, 
ir tas, ka bērni atrod mājas, ģi-
menes, izaug lieli. Darbs nekur 
nepazūd, tas turpinās ģimenēs, 
un stāsti mainās,” vadītāja stās-
ta par savu darbu, kas nav viegls 
un kurā svarīgs ir arī kolēģu at-
balsts. 

“Asociācija pulcē 95 paš-
valdības. Kolēģu pleca izjūta ir 
svarīga. Tikai visi kopā varam šo 
grūto darba nastu panest. Ne-
esam sabiedrībā mīlēti, vienmēr 
kāds jutīsies aizskarts. Iejau-
camies taču ģimeņu likteņos, 

tāpēc ik situācija ļoti nopietni 
jāvērtē un galvenais – jāspēj 
motivēt saņemties. Tas ir vis-
grūtākais.”

“Arī šodien mani sveica mani 
bērni, kam esmu palīdzējusi, un 
tas ir vislielākais gandarījums. 
Saulkrastu novada dome ir 
mana “audžuģimene”, pie kuras 
ik rītu dodos no savas bioloģis-
kās ģimenes. Arī “audžuģimenē” 
vienmēr esmu izjutusi gan cie-
ņu, gan mīlestību, gan atbalstu, 
un par to kolektīvam liels, liels 
paldies,” B. Meldere atbild uz 
jautājumu par to, kas dod spēku 
darīt darbu, kur karš ar negatīvu 
emociju gūzmu mēdz būt ikdie-
na. Neikdienišķu prieku laureā-
tei sagādāja arī pašas ģimene, 
valsts svētku nedēļā dāvājot vi-
ņai trešo mazbērnu.

Rita Brīvkalne: “Būt par policistu – 
aicinājums, ne profesija”
No pirmā acu uzmetiena šķiet 
mulsinoši, kā ārēji tik trausla 
sieviete spēj darīt tik smagu dar-
bu. Rita Brīvkalne nav parasta 
policiste, viņa ikdienā strādā ar 
sarežģītiem jauniešiem, kuri, par 
spīti mazajai dzīves pieredzei, 
jau paspējuši iekulties nepatik-
šanās. 

Taču pašaizliedzīgais darbs 
nav palicis nepamanīts, tādēļ no-
minācijā “Drošība” par atbildīgu 
profesionālo darba pienākumu 
veikšanu un augstiem darba 
rezultātiem noziedzīgo noda-
rījumu atklāšanā pie Atzinības 
raksta tika arī LR Iekšlietu minis-
trijas Valsts policijas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
policijas nodaļas inspektore virs-
leitinante Rita Brīvkalne. 

Viņas profesionālā ikdiena 
nav no vienkāršākajām, jo darbs 
ir saistīts ar nepilngadīgām per-
sonām, izmeklējot to veiktos 
noziedzīgos nodarījumus. Tāpat 
tieši R. Brīvkalne kā policiste uz-
runā jauniešus, veicot preventī-
vo darbu, lai viņiem vēlme darīt 
nedarbus mazinātos. 

“Saulkrasti gan var lepoties 
ar labiem jauniešiem. Šeit ir 
mierīgi, arī noziedzības līmenis 
ir zems. Protams, problēmas 
ir kā jau visur, taču tad cenša-
mies tās atrisināt,” stāsta poli-
ciste. Tiesa gan, Valsts policijā 
likumnepaklausīgie jaunieši 
nonāk tikai galējās situācijās, 
jo tas ir komandas darbs, kurā 
iesaistās arī bāriņtiesas un so-
ciālie dienesti. 

Lai gan R. Brīvkalne ir un 
paliek policiste, nekad nedrīkst 
aizmirst, ka tie ir nepilngadīgi 
jaunieši. Ar viņiem ir jāstrādā 
citādāk nekā ar pieaugušajiem. 
“Tāpat – katrai situācijai un 
ģimeni vajag atrast vislabāko 
pieeju,” darba specifiku atklāj 
virsleitinante, kura šajā amatā 
sabijusi jau sešus gadus. 

“Jau bērnībā zināju, ka būšu 
policiste. Sākumā nedomāju, 
ka mans darbs būs saistīts tieši 
ar nepilngadīgajiem, bet varbūt 
tas ir ģimenē, jo mana mamma 
ir skolotāja, “smej Saulkrastos 
dzīvojošā likumsardze. Arī vi-
ņas vīrs ilgus gadus strādājis šajā 
jomā, lai gan pašlaik darbojas 
Ostas policijā. 

Vai būt par policistu nozī-
mē, ka kaut kā īpaši jāuzvedas? 
“Jā, ir jārēķinās, ka varbūt esi 
cilvēkiem kā paraugs, tiec ievē-
rots. Likumsargiem jo īpaši jā-
domā par ētikas principu ievē-
rošanu un savu uzvedību. Taču 
man tas netraucē, jo to ievēroju 
ne tikai esot policistes formā,” 
tā R. Brīvkalne.

Laureātu skolotāja jau 40 gadu
Nominācijā “Izglītība” pašvaldī-
ba sumināja Saulkrastu vidus-
skolas ķīmijas skolotāju Rutu 
Grabčiku, kas vairāk nekā čet-
rus gadu desmitus pašaizliedzī-
gi un radoši veic gan skolotājas 
darbu ikdienā, gan sagatavojot 
skolēnus rajona un valsts ķīmi-
jas olimpiādēm un vadot Rīgas 
rajona ķīmijas skolotāju meto-
diskās apvienību un skolas me-
todisko komisiju.

Saulkrastu vidusskolā Ruta 
Grabčika strādā kopš 1969. gada, 
šī ir viņas pirmā un vienīgā dar-
bavieta. Visvairāk skolotāju, pro-
tams, priecē pašreizējo un bijušo 
audzēkņu panākumi, nesenāko 
vidū – jaunās ķīmiķes Ilzes Ad-
leres saņemtā AS “Grindex” balva 
“Sudraba pūce”. “Prieku sagādājis 
daudz olimpiāžu. Šajos vairāk 
nekā 40 gados to varētu būt ap-
mēram 120. Bet, cik bijis laureātu, 
neesmu skaitījusi. Tādi lielāko-
ties ir katru gadu, pērn, piemē-
ram, četri. Pirmās vietas ieguvēji 
mācības gan mēdz turpināt Rīgā. 
Tā noticis arī pagājušogad un šo-
gad. No vienas puses, protams, 
žēl. Taču, no otras, jāpriecājas, ka 
audzēkņus novērtē. Un nav jau 
tā, ka šķiramies uz mūžu,” skolo-
tāja nezaudē optimismu.

R. Grabčika māca arī fiziku 

un veselības mācību un var lepo-
ties ar audzēkņu panākumiem arī 
fizikas olimpiādēs. Ar labām zinā-
šanās saulkrastieši izceļas Latvijas 
skolēnu pārbaudījumos arī mācī-
bu priekšmetos – šogad, piemē-
ram, angļu valodā un vēsturē.

Viņa dzimusi un augusi 
Bauskā. Darbā uz Saulkrastiem 
kopā ar vīru mūzikas skolotāju 
nosūtīti tūlīt pēc augstskolas 
beigšanas. “Man šķiet, Saulkrasti 
ir izauguši, ja salīdzina ar laiku, 
kad atnācu. Arī skola: ja aiziet 
turp un kaut vai aplūko ēku, re-
dzams īpaši daudz jauninājumu, 
pie kuriem tā tikusi pašreizējās 
direktores laikā. Manuprāt, viņa 
to panākusi ar īpašu prasīgumu, 
jo ļoti labi direktori jau skolai bi-
juši arī agrāk,” novada un skolas 
izaugsmi vērtē skolotāja.

Slavenās “Saulkrastu kapelas” 
dalībnieks – laimīgs skolotāja krēslā
Vecākās un vidējās paaudzes cil-
vēki Atzinības raksta saņēmēju 
Andi Bahmani, iespējams, 
atminas no tiem laikiem, kad 
viņš populārās mūzikas grupas 
“Saulkrastu kapela” sastāvā spē-
lēja tuvās un tālās Latvijas vietās 
kopā ar kādreiz tik populāro iz-
pildītāju Miķeli Gruzīti. 

“Esam uzstājušies visā Lat-
vijā. Nav sanācis koncertēt 
vien Krāslavā, taču arī to kom-
pensēju – aizbraucu uz turie-
ni ekskursijā,” stāsta viens no 
populārās “Saulkrastu kapelas” 
dalībniekiem. “Piedalījāmies arī 
“Mikrofona aptaujā” 1991. gadā. 

Taču Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas kla-
vierspēles skolotājs un koncert-
meistars Andis Bahmanis uz 
veciem lauriem sēdēt negrasās. 
Viņš smejot saka, ka vajadzētu 
kaut kad beidzot saņemties un 
saskaitīt, cik daudz skolēniem 
viņš mācījis klavierspēli. “Man ir 
laimējies darīt to, kas sirdij tuvs, 
un vēl saņemt arī par to algu,” tā 
klavierspēles skolotājs. Ganda-
rījumu par paveikto sniedzot ne 
tikai nule kā saņemtais Atzinības 
raksts, bet arī tas, ka, sastopot 
bijušos skolēnus, kas nu kļuvuši 
par ārstiem, juristiem un citiem 
speciālistiem, ir patīkami dzirdēt 
pateicību par to, ka viņš iemācījis 
mīlēt mūziku un klavierspēli. 

A. Bahmanis ir moderns 
skolotājs, kurš seko līdzi aktuali-

tātēm arī populārajā mūzikā. Tā-
pēc, ja mazais censonis vēlas, viņš 
neiebilst arī pret kāda modernāka 
skaņdarba, ne tikai klasiķu daiļ-
rades apgūšanu. “Bērni jau tagad 
ir ļoti gudri, viņi bieži vien paši 
zina, ko grib iemācīties spēlēt. 
Atrod “joutubā” video un saka, ka 
grib iemācīties tieši šo dziesmu,” 
stāsta klavierspēles skolotājs. Vi-
ņaprāt, modernās tehnoloģijas 
jāuzlūko kā palīgs, nevis konku-
rents vai ienaidnieks. Netiek likti 
šķēršļi arī skolēnu vēlmei apgūt 
džeza melodijas, lai gan tās no 
izpildītāja prasa ļoti lielu virtuo-
zitāti. “Arī koncertmeistara darbs 
ir patīkams. Varu darbu apvienot 
ar svētkiem, jo lielākoties sanāk 
spēlēt tieši svinīgos pasākumos,” 
tā A. Bahmanis. 

Ar Atzinības rakstu novērtē-
tais skolotājs neslēpj, ka viņam 
pašlaik ir viss, kas nepieciešams, – 
tīkams darbs, mīloša ģimene, kā 
arī jūra, ko var redzēt pa logu. 
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Saulkrastu Gada novadnieks 2012
Ar aušanu saistīts 
no septiņu dienu vecuma 
Tautas daiļamata meistars Zie-
donis Skrīvelis nominācijā 
“Kultūra” Saulkrastu novada 
domes Atzinības rakstu un nau-
das balvu saņēma par ilggadēju 
radošo darbību un ieguldījumu 
Saulkrastu kultūras dzīves attīs-
tībā. Sirmais meistars, kas paša 
un draugu vārdiem, “auž visu, 
ko vien uz stellēm var noaust”, 
atzinību, kā pats teic, izpelnījies 
par šo savu hobiju. Viņš dzimis 
netālu no Saulkrastiem un, kā 
ar smaidu piebilst, ar aušanu 
ir saistīts no septiņu dienu ve-
cuma: “Mani ielika šūpulī un 
pastūma zem stellēm. Mūsu ģi-
menē auda visi – tā nu sāku arī 
es. Esmu darbojies aušanas pul-
ciņos, kur arī ieguvu tautas daiļ-
amatmeistara nosaukumu. Visu 
laiku piedalos izstādēs. Tās skai-
tījis neesmu, zinu tikai, ka ap-
mēram 10 mani darbi ir arī valsts 
lielākajos muzejos, piemēram, 
Brīvdabas muzejā. Darinājumi 
aizceļojuši pa visiem kontinen-
tiem (izņemot Antarktīdu) – gan 
kā pirkumi, gan dāvinājumi,” uz 
darbu likteņiem atskatās autors.

Uz jautājumu, vai no plašā 
rakstu klāsta viņam ir arī iecie-
nītas zīmes, ko ieaust darbos, 
meistars atteic – tas atkarīgs gan 
no tā, vai darbu kādam velta, gan 
arī no tā, kādai vajadzībai au-

dums top. Padomu viņš neliedz 
arī tiem, kas audēja amatu tikai 
sāk apgūt.

“Saulkrasti ir ļoti manījušies 
uz labo pusi, kļuvuši ļoti sakār-
toti,” Z. Skrīvelis vērtē novada 
attīstību. “Notiek arī būvniecī-
ba. Ir aktīva sabiedriskā dzīve. 
Daudz [tautas mākslas] kolek-
tīvu. Arī pats gadus divpadsmit 
dejoju senioru deju kolektīvā. 
Mums ir aktīva koncertdarbība 
un gaidāmo dziesmu svētku dēļ 
arī saspringts mēģinājumu gra-
fiks. Kaut kā jau jāizdīda tie veči 
ir,” smejas sirmais kungs.

Viņa partnere deju kolektīvā 
Rasma Garklāva Ziedoni rakstu-
ro kā erudītu, tādu, kas kautrējas 

no sev veltītām garām suminā-
šanas runām, ir izpalīdzīgs un 
iecienījis aktīvu atpūtu. “Viņš 
daudz ceļojis, šogad, piemēram, 
bija Pakistānā, ir kāpis kalnos, 
braucis ar laivām, tagad dejojam. 
Esam pazīstami jau senāk – dar-
bojoties aušanas pulciņā “Koda-
ļa”. Tur Ziedonis ir tas, kas vis-
biežāk lien zem stellēm un sien 
paminas.”

Nākamgad Z. Skrīvelim būs 
75 gadi. Iepriekšējā jubilejā viņš 
apliecinājis vēl kādu savu īpa-
šību – to, ka viņam ne vien tīk 
saņemt veltes, bet arī tās dot – 
ar dvielīšiem, spilventiņiem un 
citiem pašdarinājumiem apdāvi-
not visus 100 svinību viesus. 

Sirsnīgais kārtībsargs Jānis Skujiņš 
gatavs glābt arī četrkājainos 

“Viens jau nav karotājs. Tikpat 
labi šo Atzinības rakstu varēja 
saņemt jebkurš no maniem ko-
lēģiem,” ar zināmu pieticību ap-
balvojuma saņemšanu komentē 
Jānis Skujiņš, Saulkrastu 
pašvaldības policijas patruļdie-
nesta nodaļas priekšnieks. Kār-
tības sargs gan neslēpj, ka jūtas 
lepns par to, ka viņa 15 gadu 
darbs pašvaldības policijā ir no-
vērtēts. 

Tieši J. Skujiņš un viņa kolē-
ģi diendienā pašaizliedzīgi strā-
dā, lai šis Pierīgas novads kļūtu 
arvien drošāks un mierīgāks. “Ir 

prieks, ka varam cilvēkiem palī-
dzēt, pat ja tās ir it kā sīkas un 
nebūtiskas lietas. Taču, tās visas 
kopā summējot, situācija krietni 
uzlabojās,” pārliecināts patruļ-
dienesta vadītājs, neslēpjot, ka 
bieži vien kārtības sargiem nākas 
palīdzēt ne tikai cilvēkiem, bet 
arī viņu četrkājainajiem drau-
giem, kuri nokļuvuši nelaimē. J. 
Skujiņš neslēpj, ka ir nācies arī 
vest kaķus uz patversmi un mek-
lēt noklīdušu suņu saimniekus. 

“Bez misijas apziņas un pat-
riotisma šo darbu darīt būtu 
grūti. Man ir prieks redzēt, ka 

Saulkrasti ar katru gadu kļūst 
arvien skaistāki un sakārtotāki, 
tāpēc gribas, lai cilvēkiem šeit 
būtu ērti un droši dzīvot,” pār-
liecināts kārtības sargs. 

Darbs patruļdienestā nav 
vienīgais, kas rada gandarījumu 
dzīvē. Iespēju robežās J. Skujiņš 
nav pametis arī otru savu sirds 
nodarbi, proti, sportu. Latvi-
jas PSRS čempionātā volejbolā 
1983. gadā viņa pārstāvētā Baus-
kas komanda ieguva trešo vietu. 
Lai gan bijusi iespēja palikt šajā 
Zemgales pilsētā un sportiska 
karjeru turpināt, jūras balss viņā 
bijusi skaļāka, tāpēc atgriezies 
dzimtajos Saulkrastos un jau 15 
gadus pašaizliedzīgi rūpējas par 
sabiedrisko kārtību pilsētā.

Tēta sportiskajās pēdās iet 
meita Laura Skujiņa, kura savu 
enerģiju un prasmes iegulda, 
apmācot jaunos censoņus brīva-
jā cīņā. Savukārt pats J. Skujiņš 
nu brīvprātīgi kļuvis par viņas 
neoficiālo asistentu, palīdzot 
meitai, kā vien spēj. “Jau aptu-
veni desmit gadus braucu līdzi 
viņai uz pasaules čempionātiem 
gan kā tētis, gan kā palīgs. Esmu 
šoferis, ja vajag. Palīdzu, kā vien 
varu,” stāsta sirsnīgais policists J. 
Skujiņš.

Teksts: Līga Greiškane un Mārtiņš Zviedris. Foto: Krišjānis Grantiņš

Paldies – visgardākā 
balva pavārei 

Par ilggadēju un rūpīgu darbu 
pašvaldības atzinību izpelnījās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” pavāre Rudīte Duka, 
kas rūpējas par “Rūķīšu” au-
dzēkņu un darbinieku ēdināša-
nu.

“Rūķītī” viņa strādā 30 gadu, 

un visvairāk prieka pavārei sagā-
dā neviltots, labs vārds pēc mal-
tītes: “Ja pagatavoto apēd gardu 
muti, pēc tam atnāk un pasaka: 
“Paldies, šodien bija ļoti garšīgi, 
vai nevar dabūt vēl?” – kas var 
būt vēl lielāks prieks! Protams, 
arī ja pašai darbs sokas un jūti, 
ka esi centusies.” Iecienītu ēdie-
nu – tādu, ko īpaši patiktu gata-
vot bērnudārzā, – pavārei nav. 
“Gatavoju visu un lielākoties, 
ceru, arī izdodas,” viņa kautrīgi 
piebilst.

R. Duka ir dzimusi un au-
gusi Saulkrastos, šeit dzīvo visu 
mūžu.Vai dzimtā puse mainīju-
sies? “Ļoti, sevišķi pēdējos ga-
dos. Sakārtota ne tikai visa no-
vada infrastruktūra. Arī mūsu 
izglītības iestāde ar domes gā-
dību siltināta, virtuvei iegādāts 
jauns aprīkojums,” pavāre ne-
aizmirst pieminēt uzlabojumus, 
kas vairo viņas darba prieku.

Mākslinieks, kurš piedalījies 
padomju varas graušanā
Atzinības rakstu par ilggadēju 
radošo darbību un ieguldījumu 
Saulkrastu kultūras dzīves at-
tīstībā saņēma Ēriks Bērziņš. 
Mākslinieks savā mūžā paveicis 
daudz – ne tikai profesionālajā 
jomā. Viņš viens pats izaudzinājis 
meitas un līdzīgi ķirmim drupi-
nājis padomju varu Saulkrastos. 

Mākslinieka mūžs pagājis 
Saulkrastu apriņķī, un citā vie-
tā viņam dzīvot nemaz tā īsti 
negribētos, jo šeit pat esot gana 
labi. “Kad pabeidzu Mākslas 
akadēmiju, biju gadu nodienē-
jis padomju armijā, atgriezos 
Saulkrastos,” stāsta Ē. Bērziņš. 

Runājot par garajā mūžā pa-
veikto, mākslinieks smej, ka ne 
tikai viņa paveiktais šajā jomā ir 
būtisks, bet arī politiskās aktivi-
tātes atmodas laikā. 

“Esmu piedalījies padomju 
varas graušanā Saulkrastos. Tas 
bija 80. gadu beigas, kad vienos 
Zvejnieksvētkos ar domubied-
riem uz vietējā kultūras nama 
jumta uzvilkām sarkanbaltsar-
kano karodziņu. Partijas sekre-
tārs, to ieraugos, gandrīz trieku 
ķēra,” vairāk nekā divdesmit 
gadus senos notikumus atminas 
mākslinieks. Tā kā tajos laikos 
sarkanbaltsarkans karogs vei-
kalos un citās vietās nopērkams 
nebija, Latvijas patrioti to šuvu-
ši paši. 

“Krāsas jau nebija gluži tādas 
kā vajag, bet tolaik jau ideja bija 
svarīgāka,” teic E. Bērziņš. Lai 
gan padomju laikos par šādām 
aktivitātēm varēja saņemt bar-
gu sodu, viņš palicis nesodīts. 

Iespējams, tādēļ, ka Saulkrastos 
nacionālais gars jau bija ņēmis 
virsroku. Tas esot bijis tāds laiks. 
Neatkarības kustības visā Latvi-
jā, ne tikai Saulkrastos, arvien 
vairāk šūpojušas jau tā nestabilo 
padomju varas kuģi. Tas tādēļ, 
ka lielākā daļa iedzīvotāju bija 
patrioti un ideja par brīvu Latvi-
ju tika lolota arvien stiprāk. 

Lai gan politiskās iekārtas 
maiņa valstī māksliniekam nā-
kusi ar pietiekami lielu nesta-
bilitāti, viņš ātri apguvis jaunas 
prasmes. “Esmu būvējis kūtis, 
mājās, tā palīdzot nabadzīgāka-
jiem cilvēkiem. Ne jau naudas 
dēļ. Ir reizes, kad kaut kas ir 
jādara arī idejas vārdā,” tā Atzi-
nības raksta ieguvējs. Viņš gan 
neslēpj, ka pēc aiziešanas pen-
sijā visvairāk jūtoties kā māks-
linieks, jo nu varot nesteidzīgi 
gleznot to, ko sirds vēlas. 
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Kuģubūvei jubileja
Kuģu īpašnieki
Buru kuģu būve ir dārgs process. 
Tādēļ arī katram buriniekam pār-
svarā ir vairāki īpašnieki, kuri, ko-
pīgi liekot naudu, varēja atļauties 
būvēt piekrastē kārtējo burinieku. 
Zēģelnieku būvmeistari J.  Jākob-
sons un J. Kāpmanis ne tikai būvē 
kuģus, viņi ir arī to līdzīpašnieki. 
Viņiem gan padodas šo kuģu būve, 
gan arī sarunas ar vietējiem muiž-
niekiem, kuri atvēl vietu kuģu bū-
vei un arī pārdod kokmateriālus. 
Vēlāk kokmateriālus pārdod arī 
vietējie turīgākie zemnieki. Viens 
no tādiem uzņēmējiem mūsu pusē 
ir “Brankšu” dzirnavu īpašnieks 
Mārtiņš Vītols, kurš ir gafelšonera 
“Woldemar” līdzīpašnieks.

Sīmanim Grēvem, kura tēvs 
ir dzirnavu īpašnieks, pieder tādi 
kuģi kā “Anna Olga”, “Daniel”, 
“Emma”, “Lettonia”, Betty”, kā arī 
kuģis “Ernest David”, kas nosaukts 
divu jaunāko dēlu vārdos. Jaunā-
kais dēls Dāvids mirst bērnībā, bet 
otram dēlam Ernestam Grēvem ir 
pat iespēja braukt par kapteini uz 
savā vārdā nosauktā burinieka. 

Daudzi kuģu īpašnieki pieda-
lās savu kuģu būvē un pēc tam do-
das ar tiem peļņā. Bieži vien paši 
ir savu kuģu kapteiņi. Tādi ir Jānis 
Ēķis, Johans (Jānis) Balcers, Sīma-
nis Muižulis, Jānis Ulups u. c.

Kuģu kapteiņi
Mūsu jūrmalciemos tolaik dzīvo 
daudz zvejnieku dēlu, kuri ir beigu-
ši Ainažu vai Mangaļu jūrskolu un 

nodarbojas ar kuģubūvi vai brauc 
jūrā kā augsta ranga jūrnieki – stūr-
maņi vai kapteiņi. Jūrā braucēju 
arods ar laiku veidojas kā dzimtas 
amats. Tādas dzimtas mūsu pusē ir 
Grēvi, Laši, Bites, Kiršteini, Balceri, 
Muskari u. c. Jūras arāji ir turīgi, ap-
kārtnē ievērojami cilvēki, un tādēļ 
viņi veido sava veida sabiedrības 
grupu šeit piekrastē, kurā satie-
kas, runā par kuģu būvi, kuģošanu, 
peļņu, kurā iepazīstas, iemīlas un 
apprecas. Līdz ar to, pasekojot kā-
das dzimtas “kokam”, var redzēt, 
ka rados cits citam ir jau iepriekš 
nosauktās dzimtas locekļi. Tā, pie-
mēram, Grēves dzimtā Sīmaņa 
vecākais dēls Jānis, dvīņi Mārtiņš 
un Miķelis mācās par kapteiņiem 
Ainažu jūrskolā, bet Ernests  – 
Mangaļos. Meita Anna apprecas ar 
citu vietējo kapteiņu dzimtas at-
vasi – Jāni Balceru, tā tiek paplaši-

nāts dzimtu rūpals. Trešo kapteiņu 
paaudzi veido Jāņa dēls Jānis, kurš 
mācās Mangaļu jūrskolā. 

Ievērības cienīgas ir arī viena 
no Grēves dvīņubrāļu gaitām. Mi-
ķelis, strādājot par kapteini, veic 
vairākus bīstamus braucienus, tā 
sapelnot ievērojamus līdzekļus, par 
kuriem viņš, atgriežoties Latvijā, 
no Bīriņu muižas īpašnieka Paula 
Moltrehta nopērk lielus īpašumus. 
20. gadsimta sākumā viņam pieder 
Pēterupes aptieka, zvejnieku bied-
rības nams “Enkurs” un lielākais un 
modernākais četru dzīvokļu īres 
nams Pēterupē (nams Raiņa ielā 5). 
Pēterupes baznīcai Miķelis Grēve 
uzdāvina zvanu un kroņlukturus. 

Interesanti arī ir tas, ka kaptei-
ņi Jānis un Miķelis Miķelsoni, kuri 
ir dzimuši Skultes Kursiešu mājās, 
kopā ar ainažniekiem Andreju un 
Juri Veidēm 1868.  gadā no grā-

fa Mellīna nopērk Ainažus par 
58  000  sudraba rubļu. Līdz ar to 
viņi iegūst īpašumā visu Ainažu 
muižu un pagasta teritoriju.

Var minēt pabažnieku Jāni 
Asa ri, kurš ir ne tikai kapteinis un 
sabiedriskais darbinieks, bet arī 

Ainažu kuģu piestātnes īpašnieks; 
skultieti tālbraucēju kapteini Mārti-
ņu Biti, kurš 1912. gadā atklāj jaunu 
ūdensceļu caur Beringa šaurumu. 

Turpinājums sekos.

Dagnija Gurtiņa, muzeja speciāliste

Paldies par īstu svētku izjūtu
“Saulkrastu Domes Ziņas” lasītā-
ja Vija Meržejevska ar izdevuma 
starpniecības vēlas pateikt paldies 
Lauras Leontjevas vadītajam ko-
rim “Anima” par koncertu 10. no-
vembrī Pēterupes evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā, kur kora sniegumā 
varēja klausīties Lūcijas Garūtas 
un Andreja Eglīša kantāti “Dievs, 
tava zeme deg”. “[..] Tas bija brīniš-
ķīgs baudījums. Skaists bija brīdis, 

kad diriģente saņēma nerimstošus 
klausītāju aplausus un ziedus, pa 
baznīcas celiņu devās mazs, mazs 
cilvēciņš un samīļoja Lauru, apvi-
jot rokas ap kāju, jo kaklu viņš ne-
varēja aizsniegt. Publika aplaudēja 
korim, Lauras rokās ziedi un ma-
zais cilvēciņš lejā pie kājas. Tas bija 
brīnišķīgs skats! [..] Paldies Laurai 
un visiem koristiem par radīto īsto 
svētku izjūtu!”

Senioru vasara
No ceļotāju vēstulēm
“10. maija agrā rīta stundā 
Saulkrastu seniori devās ekskur-
sijā uz Lietuvu. Šoreiz mērķis bija 
tuvāk iepazīties ar Šauļu pilsētu 
un apkārtni. Ļoti sirsnīgas un 
profesionālas gides Danutes va-
dībā apskatījām pilsētu, nogaršo-
jām cepelīnus Šeduvas dzirnavās, 
priecājāmies par ziedošo tulpju 
laukiem “mazajā Holandē” Bur-
bišku muižas parkā. Mājās atgrie-
zāmies noguruši, bet ar sauli sirdī 
un mīlestību pret kaimiņzemi.” 

I. Krilova

“Tas bija negaidīti jauks brau-
ciens, kuru bija sarūpējuši labi 
ļaudis un veda mūs pie garīgi ba-
gātiem cilvēkiem Kurzemē. Neiz-
palika arī vēderprieki – gan Ineses 
tortes pie Kuldīgas, gan Padures 
klētī gatavotā koča un ogu vīni.

No suitu kultūras mantojuma 
sargātājas Lidijas Jansones stāstī-
juma uzzinājām, kāpēc 16.–17. gs. 
Alsunga kļuva par Kurzemes kato-
ļu centru, bet tās iedzīvotāji – par 
suitiem. Un tā, piestājot stāvkras-
tā Jūrkalnē, Liepājas Karostā un 
Grobiņas stādaudzētavā, mazliet 
saules nogurdināti, devāmies mā-
jup, bet, ja gids ir jestrais Māris, 
tad ceļojums ir tiešām izdevies.”

Apmierinātā seniore

“Saulkrastu novada vecākā pa-
audze ir sabiedriski aktīva un, 
pateicoties savai vadītājai Maru-
tai, katru vasaras mēnesi dodas 

ļoti rūpīgi izplānotās ekskursi-
jās. Šoreiz braucām netālu – uz 
Ikšķili, Ķeguma Krusta kalnu, 
Lēdmani un Ķeipeni. HES re-
monta dēļ šoreiz varam kājām 
aiziet līdz Sv. Meinarda baznīcas 
drupām uz salas. Gide lepojās, 
ka Ikšķile ir otrs bagātākais no-
vads aiz Ventspils. Uzzinājām, ka 
Ķegumā veidojas vietējo cilvēku 
radīts Dieva mīlestības kalns. 
Lēdmanē Zilā krusta patversmes 
iemītnieki iekārtojuši savdabīgu 
“Trušu karalisti”, “Beku bodē” 
iepazināmies ar gardās maizes 
cepējiem, bet Ķeipenē entuzi-
asti izveidojuši savdabīgu kino 
muzeju. Iepazinuši nelielu daļu 

mūsu Latvijas dabas, pāri Lie-
lajiem Kangariem atgriezāmies 
mājās.”

V. Krūmiņa

“Šovasar pabijām arī tālākā eks-
kursijā – Somijā, kura prātā paliks 
kā J. Sibeliusa dzimtene un silto, 
plakano akmeņu zeme.

Vasaras pēdējā dienā bijām 
Igaunijas vasaras galvaspilsētā – 
Pērnavā, bet mājupceļā pie Salac-
grīvas nēģu zvejniekiem.

Paldies čaklajiem, zinātkāra-
jiem, pacietīgajiem ceļotājiem! 
Krāsim spēkus un naudiņu nāka-
majai vasarai.”

Maruta

Tu arī vari būt eņģelis
Reiz kāds cilvēks teica: “Es kāpu 
pa kāpnēm un šķita, ka tās nekad 
nebeigsies, tāpat kā šī staigāšana 
pa iestādēm, lai nokārtotu svarīgu 
lietu. Man garām steidzas cilvēks 
un atskatās… “Labdien! Ko tu te 
dari?” saka mans bijušais kolēģis, 
priecīgs un izbrīnīts. Sen, ļoti sen 
strādājām kopā. Redzēju, ka viņš 
steidzas, tomēr gāja manā tempā, 
jo esmu 1. grupas invalīds un iešana 
man sagādā fiziskas sāpes. Kolēģis 
bija ieinteresēts manā problēmā, 
lai gan atvainojās, ka galīgi neesot 
laika, tomēr piedāvāja savu palī-
dzību. Viņš ieaicināja kabinetā un 
palīdzēja uzrakstīt nepieciešamos 
dokumentus, lai lieta virzītos uz 
priekšu. Es visu laiku domāju, kā-
dēļ viņš man palīdzēja?” Reizēm 
cilvēks grib, lai viss notiek ātri, ļoti 
ātri, tomēr lietas virzās savā tempā.

Ir dzirdēts sakām: “Viņš ir labs, 
sirsnīgs, līdzjūtīgs, atsaucīgs, izpa-
līdzīgs, ar viņu ir viegli, nu īsts eņ-
ģelis.” Tāds varam būt mēs katrs. 
Arī tu noteikti esi kādam cilvēkam 
eņģelis. Tu vari palīdzēt ar to, kas 

tev ir, ar to, ko tu proti. Sliktais, 
ļaunais, negatīvais ir pats par sevi. 
Labajam ir jāvingrinās – jāvai-
ro sevī prieks, enerģija, gaisma, 
mīlestība un laimes izjūta, kaut 
visbezcerīgākajā, vistumšākajā ne-
stundā. Jāstiprina ticība un cerība.

Vai šajos svētkos tu atkal at-
pirksies ar dārgām dāvanām? Var-
būt tu savus mīļos jau esi pieradi-
nājis pie tām. Nē! Es ticu, tu, tāpat 
kā visi, vēlies mīļumu, sirsnību un 
emocionālo atbalstu. Pirms gaidīt 
to no citiem, sāc ar sevi. Esi eņģelis 
cilvēka izskatā Zemes virsū. Priecā-
jies par citu cilvēku sasniegumiem, 
izdomu, labiem darbiem. Pasaki to 
viņiem vārdos. Prieks dod spārnus 
un sajūtu, ka varētu lidot. Cilvēki ir 
eņģeļi Zemes virsū cilvēka izskatā.

Ikviens interesents tiek mīļi 
aicināts piektdien, 21. decembrī, 
plkst. 18.00 Saulkrastu novada 
bibliotēkā apmeklēt pasākumu – 
vakara sarunas “Sirds valodā ru-
nājot…”. Vada Sarmīte Frišfelde.

Sarmīte Frišfelde

Foto no domes arhīva

Mangaļu jūrskolnieki no Pēterupes ciema – tagadējiem Saulkrastiem 1915. gadā. 
Jānis Grēve Jāņa d. 1.rindā no labās. J. Seregina personīgais arhivs

“Ernest David”. J. Seregina personīgais arhīvs
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Saulkrastieši gūst atzinību zivju resursu aizsardzībā
23. novembrī Vecsalacā norisinā-
jās Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvaldes direkto-
ra Feliksa Klagiša, Jūras un iekšējo 
ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles 
daļas Rīgas sektora inspektoru 
un Vidzemes zvejnieku biedrības 
biedru tikšanās. 

Tikšanās laikā F. Klagišs iz-
teica atzinību un pateicību par 
paveikto visiem, kas darbojas 
zivju resursu aizsardzības jomā. 
Lai arī ikdienā šīs jomas uzrau-
dzība ir inspektoru pienākums, 
bez sabiedrības iesaistīšanās to 
nav iespējams paveikt, tāpēc īpa-
šu pateicību Klagiša kungs izteica 
kā lielākajiem atbalstītājiem – 
Saulkrastu un Salacgrīvas pašval-
dībām –, tā arī Vidzemes zvejnie-

ku biedrībai, kurā apvienojusies 
tā sabiedrības daļa, kurai rūp, 
lai zivis mūsu piekrastes ūdeņos 
būtu arī nākotnē.

Pateicības rakstus par pa-
darīto darbu saņēma aktīvākie 
zivju resursu sargātāji un lie-
lākie atbalstītāji – Saulkrastu 
un Salacgrīvas novada domes, 
Vidzemes zvejnieku biedrības 
biedri Jānis Garklāvs, Mareks 
Runcis, Imants Dambis, Ilmārs 
Lielmanis, Edgars Zviedrs, Val-
dis Līdums, Jānis Grūbe un Jānis 
Rakuzovs. Tāpat paldies vārdus 
Valsts vides dienesta Jūras kon-
troles daļas vadītājs Felikss Kla-
gišs teica saviem darbiniekiem 
Jānim Brantam un Aigaram Pū-
sildam jo tieši ar inspektoriem 

sadarbojoties, tika panākti vērā 
ņemami sasniegumi. 

Inspektors Jānis Brants pa-

darīto vērtē pozitīvi: “Šogad 
pārkāpējus pagaidām neesam 
noķēruši vien Liepupē un Aģē, 
bet Svētupē, Vitrupē, Salacā, 
Pēterupē, Ķīšupē, Jaunupē un 
jūrā likumpārkāpēji ir noķerti 
ne mazums. Kopumā reidos iz-
ņemti 42 zvejas rīki, 23 no tiem 
ir konfiscēti, un tas nozīmē, ka 
pārkāpējs ir zināms un saņems 
pelnīto sodu. Tāpat izņemti 17 
nēģu murdi, trīs no tiem konfis-
cēti, bet tā saucamie “televizori” 
izņemti 18, no tiem 15 konfiscē-
ti, bez saimnieka tikai trīs. Sa-
vukārt zivju tīkli izņemti pieci, 
trīs no tiem konfiscēti, izņemts 
viens nēģu krētiņš un tas pats 
konfiscēts, kā arī ir konfiscēta 
viena elektroierīce. Kopsavil-

kums noteikti vēl būs, jo gads 
vēl nav beidzies un ceru, ka in-
spektoriem un brīvprātīgajiem 
vēl veiksies. Pats lielākais pār-
kāpums šogad bija elektrozveja 
Pēterupē, kur maliķu atklāšanā 
lielu darbu ieguldīja mūsu brīv-
prātīgie saulkrastieši – Jānis 
un Edgars.” Kā pateicību Jānis 
Brants un Aigars Pūsilds abiem 
vīriem pasniedza dāvanu – grā-
matu “Dzelzs vīri koka kuģi”. 

Inspektoru un brīvprātīgo ko-
manda ir apņēmības pilna turpi-
nāt rūpēties par zivju resursiem. 
Tāpat arī Saulkrastu novada paš-
valdība atbalstīs zivju resursu aiz-
sardzības iniciatīvas.

Vidzemes zvejnieku biedrība

Galda tenisa turnīrā vairāki 
vadošie galda tenisisti bija 
izlaiduši divus vai vairāk no 
septiņiem posmiem. Rezultātā 
par uzvarētāju kļuva Jānis 
Ungurs, otrajā vietā Kārlis 
Sausnītis, kurš gan bija izcīnījis 
četras uzvaras atsevišķos posmos, 
taču divos nebija piedalījies. 
Trešajā vietā pēdējā posma 
uzvarētājs Ģirts Kleinšmits. 
Foto no domes arhīva

Signe Sinkeviča

Noskaidroti Saulkrastu čempioni 
individuālajos sporta veidos
Pirmie čempionāta balvas sadalīja novusisti. Dāmu konkurencē 
pēdējais posms bija tikai formalitāte, jo jau pirms tā bija zināms, 
ka par uzvarētāju kļuvusi Sintija Aperjote, otrajā vietā ierindojās 
Inga Antonova, trešā Iveta Krauze. Kungiem cīņa bija sīvāka, un 
tajā čempiona titulu izcīnīja Andris Andersons, aiz sevis atstājot 
Andri Lapsiņu un Albertu Bataru.

Zvejniekciema volejbolistes uz goda pjedestāla
Īvaisei Zaķei – Baltijas 
kausā bronzas medaļa
No 26. līdz 28. oktobrim mūsu kai-
miņvalstī Igaunijā (Pērnavā) notika 
Baltijas kausa izcīņas sacensības 
volejbolā 1998./1999. gadā dzimu-
šo kadešu (meiteņu) izlasēm. 

Latvijas izlases sastāvā cīnījās 
Zvejniekciema vidusskolas 8. kla-
ses skolniece Īvaise Zaķe, iegūstot 
bronzas medaļu. Latvijas meite-
ņu komanda uzvarēja Igaunijas 
un Lietuvas komandu, bet tomēr 
zaudēja mājiniekiem – Igaunijai.

Rezultatīvi panākumi 
finālsacensībās Latvijā 
C2 grupai – 1. vieta
13. oktobrī Limbažos notika Lat-
vijas Volejbola federācijas “Kausa 
izcīņas” sacensības volejbolā C2 
grupas meitenēm. 

Zvejniekciema vidusskolas 
komanda pārliecinoši izcīnīja 1. 
vietu, pārspējot Limbažu un Sa-
lacgrīvas novada, Cēsu pilsētas 
sporta skolas un Minusas Volej-
bola skolas komandu. 

Komandā: S. S. Umbraško, K. 

Ūdre, M. Martinsone, P. Dalbiņa, 
A. K. Nolle, P. Šenere, B. Dunāte.

C1 grupai – 3. vieta 
10., 11. novembrī Daugavpilī no-
tika Latvijas Volejbola federācijas 
“Kausa izcīņas” finālsacensības arī 
C1 grupas meitenēm, kur Zvej-
niekciema vidusskolas komanda 
izcīnīja 3.vietu Latvijā. 

Komandā spēlēja Ī. Zaķe, A. 
Jermacāne, S. S. Umbraško, K. 
Ūdre, M. Martinsone, P. Šenere, 
B. Dukāne, A. Kerča.

D1 un A grupai – 4. vieta 
29. un 30.oktobrī Cēsīs notika 
Latvijas Volejbola federācijas 
“Kausa izcīņas” finālsacensības 
volejbolā D1 grupas meitenēm. 

Šajās sacensībās Zvejniekcie-
ma vidusskolas meiteņu koman-
da izcīnīja 4. vietu spēlēs pret 
Daugavpils BJSS, Cēsu pilsētas SS, 
Līvānu SS, Kuldīgas novada SS un 
Rīgas VS 1.komandu. 

Spēlēs piedalījās L. Jermacāne, 
A. K. Nolle, P. Dalbiņa, M. Ķēniņa. 

31. oktobrī un 1. novembrī Rīgā 

notika Latvijas Volejbola federāci-
jas “Kausa izcīņas” finālsacensības 
volejbolā A grupas jaunietēm. 

Šīs bija augsta līmeņa volej-
bola spēles, Zvejniekciema vidus-
skolas meiteņu komanda izcīnīja 
4. vietu Latvijā. 

Komandā spēlēja K. B. Čerpa-
kovska, A. Eglīte, A. Lece, M. Ur-
dziņa, E. Paeglīte, A. Liniņa. 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Saulkrastu novusa čempionāta uzvarētāji Andris Andersons un 
Sintija Aperjote.

Zolītes turnīrā cīņa bija daudz sīvāka, un dalībnieku visu septiņu posmu garumā daudz vairāk. 
Kungu sāncensībā par Saulkrastu čempionu kļuva Guntars Johansons, atstājot aiz sevis Ilgvaru Korni un 
Juri Vēveri. Dāmām secība šāda: Katrīne Mickāne, Ieva Bērziņa, Inga Antonova. Paldies kafejnīcas “Neibāde” 
saimniekiem par iespēju aizvadīt sacensības viņu telpās.

Šautriņu metēji šogad sacentās deviņos posmos vienā kopējā grupā, dā-
mām piešķirot 50 punktu handikapu. Šo iespēju izmantoja Signe Sinkevi-
ča, izcīnot uzvaru kopvērtējumā. Otrajā vietā palika Artis Blankenbergs, 
trešais – pagājušā gada čempions Dāvis Blankenbergs.

Felikss Klagišs pasniedz atzinības 
rakstu Edgaram Zviedrim. 
Foto no domes arhīva
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Saulkrastu novada domes 28. novembra sēdes lēmumi
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu zemes piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā uz 
Saulkrastu pašvaldības vārda
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes gabalu 
“Gaisma”, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kad. apz. 80330021150.
2. Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā re-
ģistrējams zemes īpašums “Gaisma”, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. Vei-
cot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
kopplatība var tikt precizēta. 
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu 
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar S. G. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma domājamo daļu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu 
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar V. J. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar E. J.-Ē. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar A. B. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma nomu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar L. B. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar I. T. par Saulkrastu paš-
valdībai piekritīga zemes īpašuma 
domājamo daļu nomu.

1. Zemes nomas maksa 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar J. T. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar V. V. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu-
ma nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
1. Pagarināt uz pieciem gadiem 
2007. gada 20. novembrī noslēgto 
zemes nomas līgumu ar A. N. par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga ze-
mes īpašuma nomu.
2. Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Draudzības iela 4, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, kad. apz. 8033 001 0519, 
zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt izveidotiem nekustamiem 
īpašumiem šādas adreses:
2.1. Draudzības iela 4, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads (zemes ierīcības projektā “liters 
2”), platība 0,1284 ha;
2.2. Draudzības iela 6, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads (zemes ierīcības projektā “liters 
1”), platība 0,1283 ha.
3. Noteikt abu īpašumu lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601.
Par nosaukumu piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
1. Piešķirt Latvijas valstij Satiksmes 
ministrijas personā piekrītošiem ze-
mes gabaliem šādus nosaukumus:
1.1. zemes vienībām ar kad. apz. 8033 
002 1710, platība 0,87 ha, un 8033 002 
1840, platība 1,56 ha, “Āres – Mežvi-
di”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads;
1.2. zemes vienībai ar kad. apz. 8033 
001 0825, platība 1,93 ha, Ozolu iela, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads;
1.3. zemes vienībai ar kad. apz. 8033 
002 1708, platība 3,21 ha, Vidrižu 
ceļš, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.
2. Noteikt lietošanas mērķi iepriekš 
minētiem zemes gabaliem – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļu zemes nodalī-
juma joslā, kods – 1101.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
1. Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā 
četrām personām.
Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un noslēgšanu
1. Apstiprināt sadarbības līgumu par 
pašvaldības autoceļu, kuri noteikti 
līguma pielikumā Nr. 1, izmantoša-
nu plānotai AS “Latvijas valsts meži” 
kokmateriālu transportēšanai un uz-
turēšanai.
2. Noslēgt ar AS “Latvijas valsts 
meži” sadarbības līgumu. 
Par saistošo noteikumu “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Saulkrastu novadā” 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Saistošie noteikumi par koku cirša-
nu ārpus meža Saulkrastu novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to pa-
skaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai atzinuma sniegša-
nai.
Par gultas dienas maksas 
palielināšanu Saulkrastu 
pašvaldības iestādē “Sociālās 
aprūpes māja”
1. Palielināt gultas dienas maksu 
Saulkrastu pašvaldības iestādē “Soci-
ālās aprūpes māja” no Ls 10,10 (des-
mit lati, 10 sant.) uz Ls 12,50 (divpad-
smit lati, 50 sant.) ar 01.01.2013. 
Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju 
B. N. Ls 75 (septiņdesmit pieci lati) 
mēnesī par to, ka viņas dēls M. Č. ap-
meklē bērnu attīstības centru “Pūces 
skola”, reģistrācijas nr. 40103489806.
2. Noslēgt ar B. N. līgumu par paš-
valdības kompensācijas izmaksas 
kārtību. 
Par grozījumiem 2009. gada 
13. jūlija Saulkrastu novada 

domes saistošajos noteikumos 
Nr. 13 “Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
“Grozījumi 2009. gada 13. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 “Saulkras-
tu novada pašvaldības nolikums””.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma rakstu 
triju darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzi-
numa sniegšanai.
Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
“Vienreizēja dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanas kārtība un 
apmērs” apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Vien-
reizēja dzīvojamās telpas atbrīvoša-
nas pabalsta piešķiršanas kārtība un 
apmērs”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu triju dar-
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā” 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Par 
Saulkrastu novada pašvaldības pa-
līdzību dzīvojamo telpu jautājumu 
risināšanā” (pielikumā).
2. Apstiprinātos Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu triju dar-
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas“.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 2006. 

gada 28. jūnija saistošos noteikumus 
Nr. 7 “Par Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” ar 
lēmuma 1. punktā minēto saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās brīdi.
Par līdzekļu paredzēšanu 
projekta izstrādei gājēju 
celiņam A. Kalniņa ielā 
1. Paredzēt finansējumu 2013. gada 
Tautsaimniecības budžetā Ls 6000 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 2232 (Uz uzņēmuma lī-
guma pamata pieaicināto ekspertu 
izdevumi), lai atmaksātu tehniskā 
projekta izstrādi gājēju celiņam A. 
Kalniņa ielas posmā starp Vidrižu 
ielu un Ainažu ielu 2013. gadā.
Par Saulkrastu PII “Rūķītis” 
pirmsskolas skolotāja palīgu-
asistentu
1. Apstiprināt PII “Rūķītis” skolotāja 
palīga-asistenta slodzes palielināša-
nu līdz vienai pilnai slodzei, sākot 
ar 2012. gada 1. decembri un 2013. 
gadā paredzēt papildu finansējumu 
algai un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajai iemaksai 
saskaņā ar štatu sarakstu.
Par domes sēdes pārcelšanu 
uz 27.12.2012.
1. Saulkrastu novada domes kārtējo 
sēdi pārcelt uz 2012. gada 27. decem-
bri.
Par līdzekļu paredzēšanu 
elektrības pieslēguma izbūvei
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu 
novada budžeta 2012. gada izdevu-
mos:
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas 
“Pašvaldību iekšējā parāda procentu 
nomaksa” izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu 
(EKK) 4311 (Budžeta iestāžu procen-
tu maksājumi Valsts kasei, izņemot 
valsts sociālās apdrošināšanas spe-
ciālo budžetu) par Ls 1750.
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas 
“Atpūtas laukums Raiņa ielā 8” izde-
vumu plānu:
1.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izvei-
došana un nepabeigtā būvniecība) 
par Ls 1750.
Nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 27. decembrī, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada domes vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.

Saistošie noteikumi Nr. 20
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra sēdē (prot. nr. 16, § 23.) 

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Meža likuma 
8.  panta otro daļu, Ministru kabineta 
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku 
ciršanas ārpus meža izvērtēšanas 
kārtību, publiskās apspriešanas pro-
cedūras kārtību un sabiedrībai nozī-
mīgus gadījumus, kad rīko publisko 
apspriešanu, zaudējumu aprēķināša-
nas kārtību par dabas daudzveidības 
samazināšanu Saulkrastu novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība 
2. Iesniegumus par koku ciršanu ār-
pus meža izskata Saulkrastu novada 
pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 
komisija (turpmāk – Apstādījumu aiz-
sardzības komisija). 
3. Apstādījumu aizsardzības komisija 
izvērtē koku ciršanas atbilstību norma-
tīvajiem aktiem un pieņem lēmumu par 
atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus 
meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.
4. Apstādījumu aizsardzības komisi-
jas lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu 
novada domē, savukārt Saulkrastu 
novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.
III. Publiskās apspriešanas procedū-
ras kārtība 

5. Publisko apspriešanu rīko, ja 
Saulkrastu novada pašvaldības te-
ritorijā ārpus meža paredzēta koku 
ciršana publiski pieejamās teritorijās 
(parkos, skvēros, alejās, kapsētās), iz-
ņemot gadījumus, kad nepieciešams 
nocirst bīstamus, sausus vai daļēji 
sausus, bojātus, mazvērtīgus, apkārtē-
jo vidi degradējošus kokus.
6. Apstādījumu aizsardzības komisija 
pēc saņemto iesniegumu izvērtēšanas 
ierosina Saulkrastu novada domei 
rīkot publisko apspriešanu, lēmumu 
par publisko apspriešanu pieņem 
Saulkrastu novada dome. 
7. Publisko apspriešanu nodrošina 
pašvaldība. Pašvaldība paziņojumu 
par publisko apspriešanu publicē 
Saulkrastu novada pašvaldības laik-
rakstā “Saulkrastu Domes Ziņas” un 
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv.
8. Publiskās apspriešanas sākuma 
datumu norāda publikācijas paziņo-
jumā. Publiskās apspriešanas ilgums 
nedrīkst būt mazāks par septiņām 
darba dienām.
9. Publiskās apspriešanas procedūra 
uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc 
publiskās apspriešanas beigām nav 
saņemts neviens ierosinājums. Pub-
liskās apspriešanas rezultātus apkopo 
un izvērtē Apstādījumu aizsardzības 
komisija, sagatavo atzinumu un ie-
sniedz to Saulkrastu novada domē 

lēmuma pieņemšanai.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un at-
līdzināšanas kārtība 
10. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par 
dabas daudzveidības samazinājumu 
saistībā ar koku ciršanu (turpmāk  – 
Zaudējumu atlīdzība) Saulkrastu no-
vada pilsētas un ciemu teritorijā sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 
2.  maija noteikumos Nr.  309 ”Notei-
kumi par koku ciršanu ārpus meža” 
3.  pielikumā noteiktajiem koeficien-
tiem, ko aprēķina pēc formulas:
Z = KD x Ks x KI x KA x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls); 
KD – koka diametra koeficents, kas 
vienāds ar attiecīgā koka caurmēru 
centimetros 1,3 m augstumā no sakņu 
kakla (cm); 
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka 
atkarībā no koka sugas;
KI  – koka nociršanas iemesla koefi-
cients; 
KA – apdzīvotas vietas koeficients; 
PK  – Saulkrastu novada pašvaldības 
koeficients, kuru nosaka Apstādījumu 
aizsardzības komisija:
1 – koks būtiski ietekme pilsētas vai 
ciema ainavu, tās vērtība tiks sama-
zināta;
0,5 – koks būtiski ainavu neietekmē;
0 – koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu 
vai unikālu ainavu, vai kultūrvēstu-
risku objektu, ar koka nogriešanu tiks 

sakārtota vide, tiks uzlabota ainavas 
kvalitāte.
11. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc 
izrakstītā rēķina Saulkrastu novada 
pašvaldības pamatbudžeta kontā. Lai 
varētu saņemt koku ciršanas atļauju, 
kvīts par samaksu jāuzrāda Apstādī-
jumu aizsardzības komisijai. Atļauja 
derīga vienu gadu, atļaujas derīguma 
termiņu Apstādījumu aizsardzības 
komisija var pagarināt, ja nav mainī-
jušies tiesiskie un faktiskie apstākļi.
V. Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
13. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Saulkrastu novada domes 2007. gada 
25. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2 
“Saulkrastu pašvaldības apstādījumu 
(zaļumstādījumu) uzturēšana un aiz-
sardzība”. 

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu Nr. 20 “Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts
1.	Projekta	nepieciešamības	pamatojums.	Ministru	kabineta	2012.	gada	2.	maija	noteikumu	Nr.	309	
“Noteikumi	par	koku	ciršanu	ārpus	meža”	22.	punkts	nosaka,	ka	vietējās	pašvaldības	dome	izdod	sais-
tošos	noteikumus	par	koku	ciršanu	ārpus	meža,	nosakot	koku	ciršanas	izvērtēšanas	kārtību	un	publiskās	
apspriešanas	procedūras	kārtību,	kā	arī	sabiedrībai	nozīmīgus	gadījumus,	kad	rīko	publisko	apspriešanu.
2.	Īss	projekta	satura	izklāsts.	Saistošie	noteikumi	nosaka	koku	ciršanas	ārpus	meža	izvērtēšanas	
kārtību,	publiskās	apspriešanas	procedūras	kārtību	un	sabiedrībai	nozīmīgus	gadījumus,	kad	rīko	
publisko	apspriešanu,	metodiku	zaudējumu	aprēķināšanai	un	samaksas	kārtību	par	koku	ciršanu.	
3.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	pašvaldības	budžetu.	Zaudējumu	atlīdzība	par	dabas	
daudzveidības	samazināšanu	tiks	ieskaitīta	pašvaldības	pamatbudžetā.
4.	Informācija	par	plānoto	projekta	ietekmi	uz	sabiedrību	un	uzņēmējdarbības	vidi	pašvaldības	te-
ritorijā.	Saistošie	noteikumi	nosaka,	ka	zemes	īpašniekiem	vai	tiesiskajiem	valdītājiem	ir	jāatlīdzina	
zaudējumi	par	dabas	daudzveidības	samazināšanu	saistībā	ar	koku	ciršanu	Saulkrastu	novada	teri-
torijā.	Saistošie	noteikumi	nosaka	gadījumus,	kad	nepieciešama	publiskā	apspriešana	koku	ciršanai	
ārpus	meža,	tādejādi	dodot	iespēju	sabiedrībai	piedalīties	lēmumu	pieņemšanā.
Saistošie	noteikumi	uzņēmējdarbības	vidi	neietekmēs.
5.	Informācija	par	administratīvajām	procedūrām.	Institūcija,	kurā	privātpersona	var	vērsties	saisto-
šo	noteikumu	piemērošanā,	ir	Saulkrastu	novada	pašvaldības	Apstādījumu	aizsardzības	komisijas.
6.	Informācija	par	konsultācijām.	Saistošo	noteikumu	projekts	saskaņots	ar	Saulkrastu	novada	paš-
valdības	Apstādījumu	aizsardzības	komisiju,	Saulkrastu	būvvaldi.
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Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž domes viedokli.

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

Novembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Jurģis Melders,
Madlēna Jasineviča.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Stefaniju Miroviču,
Janīnu Sjomkani,
Grietu Mickāni,
Astrīdu Jēkabsoni,
Teklu Frīdenbergu,
Birutu Andersoni,
Āriju Andersoni,
Brigitu Petuhovu,
Albinu Mironovu,
Irēnu Kupči,
Margaritu Cauni,
Gunāru Auguceviču,
Valdi Zviedri,
Dzintru Tomsoni,
Boguslavu Rižiju,
Gundegu Martirovu,
Ivanu Juškeviču,
Jevgeniju Baranovu,
Henriju Sinkeviču,
Valentīnu Kiseļevski,
Maiju Kantori,
Valiju Čemmi!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Inese Dzene
22.05.1959.–11.11.2012.

Guna Korne
13.05.1934.–19.11.2012.

Aivars Juris Freimanis
4.04.1940.–21.11.2012.

Zenta Zīberte
16.12.1923.–23.11.2012.

Tatjana Koļesova
23.11.1949.–24.11.2012.

Mihails Petrovs
22.11.1932.–27.11.2012.

Anna Mirdza Pogule
10.06.1926.–29.11.2012.

No 10. decembra k/n “Zvej-
niekciems” mazajā zālē apska-
tāma Tālivalža un Ievas Muzi-
kantu darbu izstāde “Dialogs 2”. 
Tālivaldis Muzikants ir māks-
linieks, kuru uzrunā akmens, 
vienkāršs jūrmalas akmens, tā-
pēc arī ekspozīcijas nosaukums 
“Akmens un rozes”. “Dažkārt 
ar kaltu cenšos pat neiejauk-
ties dabīgajā akmens formā vai 
izceļu tikai kādu atsevišķu de-
taļu, it kā “pamodinot” akmeni 
pēc tūkstošiem gadu gulēšanas. 
Man svarīgi šķiet arī, kā manis 
radītais akmens tēls iekļausies 
vidē  – mājā, dārzā vai dabā, no 
kurienes akmens nācis, bet tad 
jau tas pats veido pavisam citu 
stāstu. Mani akmeņi pārtop per-
sonās, kur katrai ir savs raksturs, 
tie dažkārt veido dialogu cits ar 
citu, kurā var iesaistīties arī ska-
tītājs.” Tā par saviem darbiem 
stāsta pats mākslinieks. 
Savukārt Ieva Muzikante ir glez-
notāja, kuras darbus caurstrāvo 
jūtīgums un trauslums,  – viņas 
darbos dominē ziedi. “Ziedu 
gleznošana manī rada prieku un 
harmoniju. Prieku par krāsu, for-
mu un paša ziedēšanas momenta 
attēlošanu. Ziedēt nozīmē dzī-
vot. Dzīvot dabiski, harmoniski 
un skaisti. Ziedēt  – tas nozīme 
atvērties. Atvērties šai pasaulei, 
kurā mēs augam, un ar savu zie-
dēšanu iepriecināt,” skaidro pati 
māksliniece. 
Izstāde būs apskatāma k/n “Zvej-
niekciems” līdz pat 28.  decem-
brim.

Saulkrastu domes zālē visu de-
cembri ikviens interesents var 
aplūkot gleznu izstādi, kas jau 
kļuvusi par tradīciju. Arī šoreiz 
mūsu priekam skats uz Saulkras-
tiem gleznotāju plenēra dalīb-
nieku acīm  – izstādē apskatā-
mi 2011.  un 2012.  gada vasaras 
Saulkrastu gleznotāju plenēra 
dalībnieku darbi. Maija Jakovi-
ča, Valērijs Baida, Nikolajs Ka-
ragodins, Sauļus Kruopis – tie ir 
tikai daži no gleznotājiem, kuri 
ik gadu jūnija beigās ierodas 
Saulkrastos, lai smeltos sauli un 
gleznotu. 
Izstāde aplūkojama Saulkrastu 
domes darba laikā. 

15. decembrī 16.00 Saulkrastu 
domes zālē un 19.00 k/n “Zvej-
niekciems” sadarbībā ar “Kino-
punkts” demonstrēsim jauno 
Aika Karapetjana filmu “Cilvēki 
tur” (2012.  gads, studija “Loko-
motīve”).

Filmas galvenais 
varonis Jans 
kopā ar draugu 
Krekeru cīnās 
par savu vietu 
skarbajā mik-
rorajona pasaulē, 
viņu kontā jau ir vairākas zādzī-
bas un citi likumpārkāpumi. Pēc 
tikšanās ar Sabīni, skaistu mei-
teni no pārtikušas ģimenes, Jans 
vēlas mainīt savu dzīvi un meklē 
ceļu uz labāku sabiedrību. Taču 
izrādās, ka pievienoties “zelta jau-
natnei” nav tik vienkārši,  – viņa 
cerības uz mīlestību un jaunām 
iespējām draud sabrukt, un šķiet, 
ka šajā dzīvē viņš var paļauties ti-
kai pats uz sevi. 
Filmas izpētes lokā izgaismo-
jas sabiedrības totālā neiecietī-
ba, visu naidīgums pret visiem, 
nemotivēta agresija pat draugu 
starpā, ikdienišķais “izdarīt un 
pēc tam domāt” princips, kā arī it 
kā tik bieži lietotais, pat mazliet 
nogurdinošais “integrācijas jau-
tājums”.
Nav ieteicama bērniem līdz 16 gadu 
vecumam. 
Ieejas maksa – Ls 1. 

19. decembrī 15.00 Saulkrastu 
domes zālē akcijas “Gaišus Zie-
massvētkus!” ietvaros akustiskā 
koncertā muzicēs dziedošā Dū-
dumu ģimene.

19. decembrī 17.00 Saulkras-
tu domes zālē akcijas “Gaišus 
Ziemassvētkus!” ietvaros bērnus 
un viņu vecākus aicina palaidnī-
gie un paklausīgie rūķi, Snieg-
baltīte un pats Ziemassvētku 
vecītis, lai visi kopā sasauktu 
svētkus, ietu jautrās rotaļās un 
dalītu dāvanas. 

Iedzīvotāju ērtībām kursēs bez-
maksas autobuss maršrutos:
14.20 Melnsila iela–centrs–Baltā 
kāpa (14.40)–centrs;
16.10 centrs–Melnsila iela–Bal-
tā kāpa (16.40)–centrs. Pēc bēr-
nu sarīkojuma (aptuveni 18.30) 
centrs–Baltā kāpa–Melnsila iela.

20. decembrī 20.00 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēlis-
ki luteriskajā baznīcā Saulkrastu 
jauktais koris “Anima” kopā ar 
vokālo grupu “Teria”, solistiem 
un ērģelnieku Jāni Pelši piedā-
vā saviem klausītājiem Ziemas 
svētku brīnuma sagaidīšanas 
koncertu “Ziemassvētku zieda 
noslēpums”. Programma veido-
ta kā saspēle starp ērģelēm, kori, 
ansambli, solistiem un klausī-
tāju, kā gremdēšanās ziemas 
baltajā mierā, Dievišķā bērniņa 
gaidīšana un viņa māmiņas ap-
brīnošana katram sevī un visiem 
kopā Bendžamina Britena, Mau-
ro Cukantes, Kristapa Šoriņa 
un citu komponistu mūzikā. 
Koncertam ir divas daļas ar pi-
parkūku sirsniņām un karstvīnu 
vai tēju pauzē! Ieeja par ziedoju-
miem!
Iedzīvotāju ērtībām  – bezmak-
sas autobuss maršrutā:
19.20 Melnsila iela–centrs–Baltā 
kāpa–centrs (pēc koncerta atpa-
kaļ).

21. decembrī 18.00 Saulkras-
tu novada bibliotēkā apmeklēt 
pasākumu vakara sarunas “Sirds 
valodā runājot…”. Vada Sarmīte 
Frišfelde. 

22. decembrī no 10.00 
Saulkrastu sporta centrā (Smil-
šu ielā 3) tradicionālais Ziemas-
svētku tirdziņš. Visi amatnieki, 
rokdarbnieki un Latvijā ražotas 
pārtikas pārdevēji laipni aicinā-
ti pieteikties iepriekš pa tālruni 
67954179 (līdz 20.  decembrim)! 
Tirdziņā jaukāku un priecīgā-
ku pirkšanu un pārdošanu darīs 
Saulkrastu mākslinieciskie kolek-
tīvi! 

22. decembrī 16.00 pie kul-
tūras nama “Zvejniekciems” visi 
aicināti kopā ar folkloras kopu 
“Dvīga” sagaidīsim Bluķa vakaru.
Ziemas Saulgrieži ir pagriezie-
na punkts laika ritējumā, kad 
vistumšākajā gada brīdī atgrie-
žas gaisma  – Saule, lai kliedētu 
tumsu un ar katru nākamo die-
nu celtos Pasaules kalnā augšup. 
Latvieši šo brīdi ir atzīmējuši 
un svētījuši ar Bluķa vakaru. Tā 
ir ļoti sena un īpaši nozīmīga 
tradīcija, kuru līdz mūsdienām 

ir saglabājuši mūsu priekšteči, 
tādēļ Saulkrastu folkloras kopa 
“Dvīga” aicina ikvienu pievieno-
ties un kopā ar bluķi sadedzināt 
visu slikto, kas aizejošajā gadā 
sakrājies!

26. decembrī 12.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” aicinām 
visus bērnus un vecākus uz jautru 
Ziemassvētku jampadraci kopā ar 
meža iemītniekiem, rūķiem un, 
protams, Ziemassvētku vecīti iz-
spēlēt un izspēlēties ziemas pasa-
kas, kā arī nopelnīt kādu saldu un 
veselīgu dāvaniņu! Māmiņas un 
tētus gaidīs īpašas svētku darb-
nīcas.

31. decembrī jau no 22.00 
Saules laukumā grandiozi Jaun-
gada sagaidīšanas svētki. Mūzika, 
aktivitātes un daudz jautrības 
kopā ar DJ Rudo un viņa svētku 
draugiem, dejas kopā ar leģendā-
ro grupu “Linga” (23.20 un 0.30), 
lielekrāna tiešraide no Rīgas, 
svētku uzrunas un košs salūts! 

1. janvārī 0.30 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Jaungada bal-
le  – dejosim, priecāsimies un 
sveiksim cits citu līdz pat rīta 
gaismai kopā ar grupām “Linga” 
un “Dakota”. Lūdzam iepriekš re-
zervēt galdiņu, zvanot pa tālruni 
20222667 (līdz 28. decembrim) 
vai personīgi k/n “Zvejniekciems” 
(pie dežuranta). Ieejas maksa, ie-
gādājoties biļeti līdz 22.  decem-
brim, Ls 5, vēlāk – Ls 6. Rezervē-
tās ieejas biļetes jāiegādājas līdz 
30. decembrim. 

SPORTS
Janvārī ar jaunu sparu atsāksies 
Saulkrastu čempionāti individu-
ālajos sporta veidos. Novusā un 
zolītē paredzēti septiņi posmi, 
galda tenisā seši, šautriņu meša-
nā deviņi. Lai padarītu interesan-
tākas kopvērtējumu cīņas, būs 
nelielas izmaiņas punktu skaitī-
šanas sistēmā. 
12. janvārī 11.00 kafejnīcā “Ne-
ibāde” zolīte.
12. janvārī 19.00 sporta centrā 
šautriņu mešana.
20. janvārī 11.00 sporta centrā 
novuss.
27. janvārī 11.00 sporta centrā 
galda teniss.

Senioru aktivitātes
Tikšanās Zvaigznes dienā – 
6. janvārī plkst. 15 domes zālē 
ar Pērnavas represēto kluba da-
lībniekiem. 
19. janvārī kolektīvs izrādes ap-
meklējums Valmieras teātrī. 
Tālr. uzziņām – 26437766.

Visiem, visiem 
mīļš paldies par dāvāto 

sirds siltumu 
mūsu desmitgades 

koncertā. 

Ansambļa “Dzīle” 
dziedātājas un 

vadītājs Jānis Lucāns

Izsakām pateicību visiem, 
kas bija kopā ar mums, 

mūsu māmiņu Gunu Korni 
pavadot mūžībā.

Piederīgie

Par pašvaldības policijas paveikto novembrī
Novembrī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki par da-
žādiem pārkāpumiem aizturēja 
un nogādāja Rīgas reģ. pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai 25 personas.

Par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā 21 perso-
nu. Par sīko huligānismu vienu 

personu. Par automašīnas va-
dīšanu alkohola reibumā vienu 
personu.

Sadarbībā ar zivju inspekto-
riem 13.11.2012. par iespējamu 
malu zvejniecību Pēterupē ar 
elektriskām zvejas ierīcēm aiztu-
rēta viena persona un 29.11.2012. 
par iespējamu malu zvejniecību 

jūrā aizturēta viena persona.
Uz iesnieguma pamata 

Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai nogādātas 
divas personas.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks


