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LR jubilejas pasākumā, kas 
notika 15. novembrī kultūras 
namā “Zvejniekciems”, novada 
dome sumināja gada izcilākos 
novadniekus. 

Atzinības rakstus saņēma Saul
krastu pirmsskolas izglītības ies
tādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītī
bas skolotāja Ilze Linde, Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas sko

las klavierspēles skolotāja Tamāra 
Āriņa, Zvejniekciema vidusskolas 
ķīmijas skolotāja un vides pulciņa 
vadītāja Svetlana Grube, pašval
dības aģentūras “Saulkrastu kul
tūras un sporta centrs” direktore 
Judīte Krūmiņa, pašvaldības SIA 

“Saulkrastu slimnīca” medicīnas 
darbiniece māsa palīdze Alek
sandra Dorošenko, LR IeM Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

Saulkrastu iecirkņa policijas no
daļas vecākā inspektore majore 
Līvija Grabčika, “Daugavas Va
nagi” Saulkrastu nodaļas vadītāja 
Janīna Timermane, Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas mācītājs Ivo Pavlovičs 
un rokdarbniece Velta Akerberga.

Foto un video sižets no pasā
kuma apskatāmi interneta vietnē   
www.saulkrasti.lv.

Darbs dara darītāju! Šādi 
varam teikt par Saulkrastu 
novadu 2013. gadā. 
Gads aizritējis, cītīgi strādājot, 
darot ikdienas darbus, kas kā 
nelieli, bet krāsaini mozaīkas 
gabaliņi izveidojuši vienotu 
veselumu, padarot mūsu 
novadu bagātāku. 

Ir aizritējis ražīgs gads, kad pa
veikts daudz novada labiekār
tošanā, tūrisma, izglītības, so
ciālajā, kultūras un sporta jomā. 
Šogad esam saņēmuši jūsu uzti
cības apliecinājumu, ievēlot jau
nu deputātu sastāvu. Domes de
putātiem ir sācies jauns posms, 
lai nākamo četru gadu laikā tur

pinātu iesāktos darbus un rastu 
jaunus izaicinājumus, strādājot 
iedzīvotāju labā.

Ar gandarījumu varu apgal
vot: Saulkrastu novads ir pats 
labākais, jo šeit mīt darbīgi un 
gudri patrioti  – ļaudis, kas ar 
prieku dzīvo, mīl, strādā un ne
savtīgi darbojas līdzcilvēku labā. 

Paldies gribu pateikt ie
dzīvotājiem par aktīvo dalību 
sabiedriskajās un kultūras no
risēs, ierosinot, diskutējot, arī 
kritizējot un kopīgi rodot risi
nājumu ne vienmēr vienkāršās 
situācijās.

Ja ticam austrumu kalen
dāram, tad nākamais gads pēc 
horoskopa būs Zirga gads, kad 

uzsvars tiks likts uz godīgumu, 
auglīgu darbu, tradīcijām un 
cieņu. Tās ir kvalitātes, kas no
zīmīgas ne vien austrumos, bet 
arī pie mums. Godīgu un cieņas 
pilnu attieksmi citam pret citu, 
turot cieņā tradīcijas un darbu – 
tādu nākamo gadu vēlu jums 
visiem!

Mīļie novadnieki! Siltus un 
sirsnīgus Ziemassvētkus! Lai 
2014. gads mums atnes pozitīvas 
pārmaiņas, dzīvesprieku un ticī
bu stabilai nākotne!

Saulkrastu novada  
domes deputātu vārdā,  

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Jaunajā gadā pozitīvas pārmaiņas, 
dzīvesprieku un ticību 
stabilai nākotnei

No kreisās – Ivo Pavlovičs, Aleksandra Dorošenko, Janīna Timermane, Svetlana Grube, Ilze Linde,  
Tamāra Āriņa, Līvija Grabčika, Judīte Krūmiņa. Priekšplānā Velta Akerberga. Foto Krišjānis Grantiņš

Sumināti izcilākie 
novadnieki 

Pirmssvētku dienās  
mainīts domes darba laiks

Ņemot vērā, ka decembrī tiks pārceltas divas darba dienas – 
pirmdienu, 23. decembri, pārcels uz sestdienu, 14. decembri, 

un pirmdienu, 30. decembri, uz sestdienu, 28. decembri, – 
tad Saulkrastu novada domes darba laiks 

13. decembrī ir no plkst. 8.30 līdz 16, 
14. decembrī no plkst. 8 līdz 14, savukārt 

27. decembrī no 8.30 līdz 16 un 28. decembrī no plkst. 8 līdz 14.

Sagaidīsim Jauno gadu kopā!
31. decembrī no plkst. 23  

Saules laukumā aicinām sagaidīt 2014. gadu kopā ar DJ, jautru 
mūziku un leģendāro grupu “Pērkons” pirms un pēc pusnakts!  

Būs svētku salūts, kā arī svinīgas uzrunas un apsveikumi. 

Iedzīvotāju ērtībām 31. decembrī kursēs bezmaksas autobuss 
maršrutā Melnsila iela (plkst. 22.40)–centrs–Baltā kāpa  

(plkst. 23)–centrs. Pēc sarīkojuma Saules laukumā – atpakaļ. 

1. janvārī plkst. 1  
kultūras namā “Zvejniekciems” Jaungada balle! Jautras dejas 

līdz rītam kopā ar grupu “Pērkons” un romantisks  
noskaņojums kopā ar labi zināmo K. Krievkalna  

instrumentālo grupu līdz pat rīta gaismai! 

Lūdzam iepriekš rezervēt galdiņu, zvanot pa tālruni 
20222667 (līdz 20. decembrim) vai personīgi  

k/n “Zvejniekciems” (pie dežuranta). Ieejas maksa, iegādājo-
ties biļeti līdz 23. decembrim, Ls 5 (€ 7,11), vēlāk – Ls 7 (€ 9,96). 

Rezervētās ieejas biļetes iegādāties līdz 30. decembrim.
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Darbu testa režīmā sācis SIA 
“ZAAO” (ZAAO) zvanu centrs, 

kas izveidots, lai nodrošinātu 
zvana savienojumu ar 
kompetentāko speciālistu 
klientu interesējošajā 
jautājumā. Zvanot pa 
tālruni 64281250 un sekojot 
instrukcijām, jāspiež telefona 
aparāta taustiņi atkarībā no 
interesējošā jautājuma.

Sazvanot ZAAO biroju, klients 
dzirdēs pirmo informatīvo au
dio rullīti, kurā balss informēs 
par trim jautājumu grupām. 
Interesējoties par pakalpoju
miem un spiežot taustiņu nr. 
1, atskanēs otrais audio rullītis, 
piedāvājot jau četras konkrētā
kas izvēles:
•	 spiežot taustiņu nr.  1, 

ZAAO speciālists konsultēs 

par līguma slēgšanu vai at
kritumu izvešanas grafika 
maiņu;

•	 spiežot taustiņu nr.  2, sa
ņemsiet atbildes par sadzī
ves atkritumu izvešanu; 

•	 spiežot taustiņu nr.  3, va
rēsiet pieteikt būvgružu, 
lielgabarīta, zaļo vai citu 
nestandarta atkritumu iz
vešanu; 

•	 spiežot taustiņu nr.  4, sa
ņemsiet atbildes par šķiro
to atkritumu izvešanu un 
nolietotas elektrotehnikas 
savākšanu.

•	 Pēc pirmā audio rullīša at
skanēšanas pirmajā solī, 
nospiežot taustiņu nr. 2, sa
ņemsiet informāciju par no
rēķinu stāvokli un veicama
jiem maksājumiem, tostarp 
elektroniskajā norēķinu 
sistēmā.

•	 Pēc pirmā audio rullīša at
skanēšanas pirmajā solī, 
nospiežot taustiņu nr. 3, jūs 
konsultēs par vides izglī
tības aktivitātēm un citos 
uzņēmuma darbības jautā
jumos.

Ja visas līnijas konkrētajā 
brīdī būs aizņemtas, zvanī
tājs izdzirdēs paziņojumu, ka 
viņa kontakti tiek reģistrēti un 
ZAAO speciālisti atzvanīs tuvā
kajā laikā.

Pēc darba laika beigām un 
brīvdienās klientiem, tāpat 
kā līdz šim, savus jautājumus 
iespējams ierunāt automātis
kajā atbildētājā, atbildes sa
ņemot tuvākajās biroja darba  
stundās.

Zane Leimane

Ai jel manu skaņu balsi, 
Skan mežā, skan laukā; 
Skan laukā akmenī,
Skan mežā ozolā. 

“Mēs esam ierakstīti laikā un 
liktenī. Mēs esam ierakstīti 
latvju zīmēs. Mēs esam. Esam, 
lai mācītos caur vārdu un skaņu 
sadzirdēt ar sirdi, sadzirdēt 
ozola vēstījumu birzē, sadzirdēt 
akmens dziesmu jūras krastā. 
Un, ja kaut ko darīt, tad ar 
pārliecību – tā vajag, un mēs to 
varam.” 

Tā Saulkrastu folkloras kopas 
“Dvīga” dalībnieces sveica savu va
dītāju Antru Deniškāni, ar kuru 
kopā pirms pieciem gadiem Lat
vijas valsts svētku 90.  gadadienā 
pirmo reizi izgājām uz skatuves. 

Tā šos piecus gadus esam 
mācījušās latvisko dzīves ziņu 
no ziemas saulgriežiem līdz va
saras vidum un no Mārtiņiem 
cauri Meteņiem uz Lielo dienu. 
Ar dziesmām, rotaļām un svētku 
rituāliem iepriecinājušas ne tikai 
saulkrastiešus, bet arī pieskan
dinājušas Bastejkalnu un Doma 
laukumu, dalījušās ar idejām 
Salacgrīvas masku festivālā, kup
linājušas pasākumus Brīvdabas 
muzejā un mūsu svētvietā Dainu 
kalnā. Kā pavisam jauna folkloras 
kopa esam izcīnījušas tiesības pie
dalīties divos folkloras festivālos 

“Baltika”, pārstāvējušas Saulkrastu 
novadu dziesmu un deju svēt
kos. Vairāk nekā 80  reizes esam 
koncertējušas ne tikai dažādās 
Latvijas vietās, bet arī Saulkrastu 
sadraudzības pilsētā Nidā, kopā ar 
novada domes pārstāvjiem kupli
not viņu pilsētas svētku pasāku
mus.

Kopā ar Saulkrastu kultūras 
un sporta centra atbalstu ieskan

dināti divi folkloras festivāli “Pa 
saulei...”.

Sirsnīgajā un jaukajā vakarē
šanā Zvejniekciema kultūras namā 
ar mums kopā bija mūsu draugi  – 
folkloras kopa “Cielavas” no Salac
grīvas un ugunīgās čigānietes no 
Olaines folkloras kopas, kā arī mūsu 
pasākumu uzticamie atbalstītāji 

“Saulgriežu” un “Jūrdanča” dejotāji, 
kultūras nama vadība un, protams, 

domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvī
tis. 

Sakām paldies visiem par at
balstu un atsaucību, un laba vēlēju
miem, jo tas dod spēku turpināt...

Gaida Haritone,  
folkloras kopas “Dvīga” dalībniece

Fotogrāfijas no pasākuma apskatā-
mas vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā 

“Galerijas”.

Novembrī tika pabeigts Valsts 
zivju fonda finansēts projekts 
par zivju resursu atražošanu 
Saulkrastu novada mazajās 
upēs. Projekta ietvaros ievāca 
taimiņu vaisliniekus, kurus 
pēc tam nogādāja uz zivju au
dzētavu “Tome”. Tur no tiem 
iegūs ikrus, kurus pēc tam in
kubēs. Izaudzētie taimiņu ma
zuļi (plānoti pieci tūkstoši) pēc 
diviem gadiem tiks izlaisti no
vada četru upju lejtecēs atbil
stoši zinātnieku ieteikumiem. 
Projekts tika īstenots ar aktīvu 
Vidzemes zvejnieku biedrības 
līdzdalību, ar kuru Saulkrastu 
novada domei ir noslēgts sa
darbības līgums.

Jau iepriekš informējām, 
ka Saulkrastu novada dome 
plāno sākt Zvejniekciema sta
diona rekonstrukciju. Patlaban 
ir pabeigta būvdarbu tehniskā 
projekta izstrāde. Pēc projek
ta saskaņošanas un eksper
tīzes notiks iepirkuma izslu
dināšana par darbu veikšanu. 
Projektā notiks stadiona re
konstrukcija, paredzot visiem 
standartiem atbilstoša izmēra 
futbola laukumu, kā arī terito
rijas labiekārtošana, tostarp arī 
veco, savu laiku nokalpojušo 
un bīstamo tribīņu demontāža. 
Projektu paredzēts līdzfinansēt 
ar EZF līdzekļiem LEADER tipa 
pasākumiem. 

Ar latvisko dzīves ziņu 
piecu gadu garumā

Folkloras kopas “Dvīga” dalībnieces sumina vadītāju Antru Deniškāni. Foto Elīna Nolle

Testa režīmā sāk darboties ZAAO zvanu centrs

Projektu 
jaunumi

Paldies  
par egli

Saulkrastu novada 
dome izsaka pateicību 

Saulkrastu novada 
iedzīvotājam Maigonim 

Lukaševicam par 
atsaucību, dāvinot 

kuplu un krāšņu egli. 
Egle novietota Saules 

laukumā, kur tā priecēs 
novada iedzīvotājus un 

viesus Ziemassvētku un 
Jaungada laikā.

Speciālistu 
konsultācijas

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

aģentūras (VSAA) 
Siguldas filiāles 

darbinieks pieņems 
klientus 19. decembrī 

Saulkrastu domes telpās 
108. kabinetā  

no plkst. 10 līdz 12.

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA)  
Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems 
klientus 2014. gada  

2. un 6. janvārī Saulkrastu 
domes zālē 2. stāvā  

no plkst. 10 līdz plkst. 15.
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Finanšu ministrija vērš 
uzmanību un atgādina, 
ka “Latvijas pasts” aicina 
iedzīvotājus izmantot 
iespēju visās “Latvijas pasta” 
nodaļās no 2014. gada 2. līdz 
14. janvārim iemaksāt latus 
bez komisijas maksas un 
saņemt attiecīgo summu 
jau eiro līdz 31. janvārim bez 
komisijas maksas. Iespēju 
robežās eiro tiks izmaksāts 
četru darbadienu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas 

“Latvijas pastā”.

Iedzīvotāji tiek aicināti ievērot, 
ka, sākot ar eiro dienu, visas algu, 
pensiju, pabalstu u.  c. izmaksas 
tiek veiktas eiro. Arī tirdzniecības 
vietās vēl līdz 2014.  gada 14.  jan
vārim iedzīvotāji varēs skaidrā 
naudā vēl maksāt gan latos, gan 
eiro, taču atlikumu komersants 
jau izsniegs tikai eiro valūtā. Lai 
iepirkšanās pirmajās janvāra die
nās būtu pēc iespējas vienkārša 
gan pircējam, gan pārdevējam, 
Finanšu ministrija aicina iedzī
votājus maksāt ar karti, kur tas ir 
iespējams, vai maksāt ar precīzu 
naudu. 

Euro ieviešanas kārtības liku
mā ir nostiprinātas trīs galvenās 

bezmaksas nomaiņas iespējas, sā
kot ar 2014. gada 1. janvāri pēc ofi
ciālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro 
varēs latus uz eiro mainīt:
•	 sešus mēnešus visās ko

mercbankās;
•	 trīs mēnešus 302 “Latvijas 

pasta” nodaļās; 
•	 bez termiņa ierobežojuma 

jeb mūžīgi Latvijas Bankā 
Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

Lai dotu iespēju iedzīvotā
jiem iepazīties ar Latvijas eiro 
monētām, šajās nomaiņas vietās 
būs iespēja, sākot ar 2013.  gada 
10.  decembri, iegādāties Latvijas 
eiro monētu sākumkomplektus 
10  latu jeb 14,23  eiro vērtībā. Ko
mercbanku bankomātos visā Lat
vijas teritorijā (99,8  % no kopējā 
bankomātu skaita) 2014.  gada 

1.  janvārī būs iespējams saņemt 
eiro.

Sešus mēnešus bez komisijas 
maksas varēs mainīt latus uz eiro 
arī valūtas maiņas punktiem. To
mēr valūtas maiņas punktiem tas 
nav uzdots ar Euro ieviešanas kār
tības likumu par pienākumu, t.  i., 
vai nodrošināt šo pakalpojumu ie
dzīvotājiem, paliek šo komersantu 
ziņā. Taču, pēc Eiro biroja rīcībā 
esošās informācijas, virkne valūtas 
maiņas punktu ir apņēmušies šo 
pakalpojumu nodrošināt.

Atbilstoši šogad 21.  maijā 
apstiprinātajiem Ministru kabi
neta noteikumiem nr.  263 “No
teikumi par pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietām latu nomai
ņai” (grozīti šī gada 29.  oktobrī) 
un Latvijas Komercbanku aso
ciācijas sniegtajai informācijai 
Saulkrastu novadā tiek nodroši
nātas šādas skaidrās naudas no
maiņas iespējas:

Glaukoma ir hroniska, 
progresējoša acu slimība, 
un, ja tā netiek laikus ārstēta, 
pamazām rodas redzes 
nerva bojājums un līdz ar to 
neatgriezenisks aklums. 

Šai slimībai ir raksturīgs paaug
stināts acu iekšējais spiediens, 
kas izraisa redzes lauka defektu 
un redzes nerva atrofiskas pār
maiņas. Glaukoma var parādīties 
pus mūžā, bet būtiski tās izplatī
ba palielinās pēc 65–70 gadu ve
cuma. Slimība progresē lēni. To

mēr, laikus diagnosticējot, to var 
ārstēt gan ar medikamentiem, 
gan lāzeru, gan pielietot ķirur
ģisku ārstēšanu.

Lai laikus atklātu glaukomu, 
jebkuram cilvēkam, kurš sasnie
dzis 40  gadu vecuma robežu, ir 
svarīgi ierasties pie acu ārsta un 
veikt redzes pārbaudi, acs spie
diena pārbaudi un redzes lauka 
pārbaudi.

Acs spiediena kontrole ir ne
sāpīga procedūra, kas notiek ar 
aparātu. Šādu pārbaudi pacien
tiem līdz 60 gadu vecumam jāveic 

reizi divos gados. Bet pēc 60 gadu 
vecuma noteikti reizi gadā.

Kopš 2013.  gada PSIA “Saul
krastu slimnīca” poliklīnikā kon
sultācijas sākusi dr. Aneļa Šu
gajeva, kvalificēta okuliste ar 30 
gadu pieredzi “Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīcā”, 
arī acu klīnikā. Daktere A. Šuga
jeva veic acu slimību diagnosti
ku, ārstēšanu un ambulatorās 
operācijas. Darbā viņa izmanto 
jaunu aparatūru un jaunākās 
ārstniecības metodes. Pieraksts 
reģistratūrā pa tālruni 67952700.

Pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) “Rūķītis” novembrī 
svinēja svētkus. 

Pirmā bija Mārtiņdiena – šī bija tā 
nedēļa, kad bērni tika iepazīstināti 
ar senču tradīcijām, veidota izprat
ne par to, kā tālajos, senajos laikos 
tika svinēta rudens izskaņa un 
vērti vaļā vārti ziemai. Bērni kopā 
ar skolotājām mācījās darināt mas
kas, vingrinājās zīmēt Mārtiņzīmes, 
skandināt tautasdziesmas, minēt 
mīklas un iepazinās ar īpašajiem 
svētku ēdieniem, rituāliem un rota
ļām. Arī šogad notika Mārtiņdienas 
tirdziņš, kur bija sarūpēti daudz 
gardumu un dažādas noderīgas lie
tas. Paldies vecākiem par atsaucību! 

Novembra trešā nedēļa bija 
prieka un satraukuma pilna  – Lat

vijai 95.  dzimšanas diena! Tika 
dziedātas dziesmas, skaitīti dzejoļi. 
Bērnu prieks bija neviltots! Ir labi 
apzināties, ka jau tik mazi bērni iz
prot, cik svarīga ir Latvijas dzimša
nas diena, mīlestība pret savu zemi, 
neviltots prieks par to vietu, kur 
dzīvo. Svētku noskaņu papildināja 
cienasts – gards kliņģeris.

Tāpat novembrī iestādes vadī
tāja un metodiķe kopā ar deputātu 
Igoru Žukovu apmeklēja Rīgas bēr
nudārzu “Saulespuķe”, kur iepazi
nās ar iestādi un pārrunāja aktuālos 
jautājumus. Rīgas PII “Saulespuķe” 
mācību valodas ir latviešu/krievu, 
un bērnudārzu apmeklē bērni ar 
redzes traucējumiem un jauktiem 
attīstības traucējumiem.

Arī citi PII “Rūķītis” pedagogi 
novembrī apmeklēja dažādus se

minārus un pieredzes skolas, kur 
ieguva jaunas zināšanas.

Pirmsskolas skolotājas bija 
ciemos Zvejniekciema vidusskolā, 
lai satiktu savus bijušos audzēk
ņus un uzzinātu, kā viņiem veicas 
pirmajā skolas gadā. Pirmsskolas 
pedagogi dalījās pieredzē izglītī
bas jautājumos ar Zvejniekciema 
vidusskolas skolotājām.

Mazie “Rūķīšu” bērni kopā 
ar vecākiem Ziemassvētku vecīti 
ciemos gaidīs bērnudārza telpās:
•	 16. decembrī – grupas “Bitī

te”, “Ezītis”;
•	 17. decembrī – grupas “Cie

laviņa”, “Taurenītis”, “Spā
rīte”, “Pūcīte”;

•	 18.  decembrī  – grupa “Pie
nenītes”;

•	 19.  decembrī  – grupas 
“Sprīdītis”, “Mārīte”, “Zīlīte”. 

Bet grupa “Tince” 19.  decem
brī svētkus svinēs Saulkrastu do
mes zālē.

Lai gaiši un prieka pilni svētki! 

Inga Leibuka, 
pirmsskolas izglītības  

skolotāja

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
10 11 12 13

9–17
14

9–14
15

16
9–17

17 18 19 20
14–17

21 22

23
9–14

24 25 26 27
9–14

28 29

30
9–17

31

Atgādinām, ka pieņemšana pie speciālistiem notiek 
pēc iepriekšēja pieraksta!
Reģistratūras tālr. 67952700.

Speciālistu pieņemšana decembrī
Speciālists Kab.

nr.
Pieņemšanas 
datums Pieņemšanas laiks

Endokrinoloģe
Brigita Viziņa

1 17. decembris 14–17

Kardiologs 1 13. decembris 10–13

Dermatoloģe
Ruta Barlo

1 19. decembris 14–17

Otolaringoloģe
Ilona Kronberga

5 19. decembris 14–17

Acu ārste
Ausma Sproģe

11 16. decembris 10–16

Acu ārste
Aneļa Šugajeva

11 19. decembris 10–13

Neirologs
Ainārs Vecvagars

11 20. decembris 10.30–16

“Rūķītis” – 
svētkiem bagāts

Mārtiņos bērni tika iepazīstināti ar mūsu senču tradīcijām, veidota 
izpratne par to, kā tālajos, senajos laikos tika svinēta rudens izskaņa un 
vērti vaļā vārti ziemai. Foto no PII “Rūķītis” arhīva

Rtg kabineta darba laiks decembrī

Nr.
p.k.

Saulkrastu novads Skaidrās naudas nomaiņas iespējas un 
skaidrās naudas izmaksu bankomāti

1. Saulkrastu pagasts Zvejniekciema pasta nodaļa

2. Saulkrastu pilsēta AS “SMP bank” filiāle,
“Swedbank” AS izmaksu bankomāts,
AS “SEB banka” izmaksu bankomāts,
“Nordea Bank Finland Plc” Latvijas filiāle, 
“Danske Bank” AS filiāles Latvijā izmaksu 
bankomāts

Uzmanību – glaukoma!

Sagaidām eiro

Finanšu ministrija

 Slimnīcas informācija

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet,
Lai aiziet pie jums un palūko,

Kā jums šajos Ziemsvētkos iet.
Lai uzliek roku uz pleca

Un nekad to nenoņem nost,
Lai likteņa asie zobi

Brūces jums nespēj kost!

SIA “Saulkrastu komunālserviss” sveic visus savus  
klientus un visus Saulkrastu novada iedzīvotājus 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Paldies sakām ikdienas čaklajiem rūķīšiem: Dzintrai Kalniņai, Anitai 
Freimanei, Maijai Zvilnai, Inesei Reidei. Kā arī Valdai Šadurskai, Intai 
Spullei, Ingrīdai Bogdanovai, Lindai Jirgensonei, Janīnai Jeromanei, 

Aigai Pogai, Agnesei Kučerukai, Dacei Puriņai, Valentīnai Putns, Jānim 
Eglītim, Marekam Pokrovskim, Normundam Baburam, Jānim Dedjuš-
ko, Laurim Kūliņam-Priedem, Vilnim Baltiņam un Imantam Rudzītim.
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Latvijas valsts svētku laikā 
16. un 17. novembrī Rīgā, 
Ķīpsalas hallē, deju izrādē 

“No zobena saule lēca” uzstājās 
vairāk nekā 1000 dejotāju, 
kuru vidū bija arī Saulkrastu 
vidusskolas 4.–5. klašu tautisko 
deju kolektīvs. 

Izrādes režisors ir Uģis Brik
manis, horeogrāfs Agris Daņi
ļevičs, bungu un dūdu mūzikas 
grupa “Auļi” un populāri Latvi
jas etnomūziķi. 

Divi koncerti dienā, katrā 
koncertā izdejotas 24 dejas, kas 
vēstī mītisku stāstu par seno 
latviešu dzīves gājumu, ikdienu, 
ritiem – kāzām, ražas, veļu laiku 
un gudro dzīvesziņu. Fantastis
ka, emocionāla izrāde ne tikai 
skatītājiem, bet arī pašiem dejo
tājiem. Pirms izrādes neskaitā
mi mēģinājumi, deju nometne 
augustā Limbažos, sestdienās 
un svētdienās mēģinājumi Rīgā. 

Mēģinājumu laiks bija ražīgs, 
tajā mūsu dejotāji varēja apgūt 

jaunas prasmes, iemaņas un 
izjūtas, jo deju solis bija jāmij 

kopā ar lielajiem dejotājiem no 
citiem Latvijas novadiem. Šajā 

laikā visi kopā sapratām, ka 
deju kolektīvam ir jākļūst per
sonīgam, svarīgam un jāiegūst 
savs vārds. Tā saules krastos 
dejojošie skolēni kļuva par deju 
kolektīva “Saulīte” dalībnie
kiem, un vecāki parūpējās par 
vienotiem mēģinājumu krekli
ņiem ar kolektīva logo. Paldies!

Paldies mazajiem dejotā
jiem par izturību un viņu ve
cākiem par ieguldīto laiku un 
palīdzību pirms izrādes. Īpašs 
paldies vecākiem  – B.  Upītei, 
A.  Arnikai, L.  Alupai, D.  Ķez
berei, O.  Vanagai, kas kopā 
ar bērniem piedalījās mēģi
nājumos un izrādēs. Skolo
tājām D.  Bernauai, L.  Miezei, 
J. Plankājai un mūsu labvēļiem, 
Saulkrastu vidusskolas direkto
rei V.  Kalnakārklei. Paldies par 
iespēju piedalīties deju izrādē 
tās producentam E. Arumam.

Ilona un Jānis Trezuni

Tuvojoties valsts svētkiem, 
visā valstī un daudzos no 
mums uzvirmo patriotiskas 
jūtas, taču patriotismu varam 
iegūt un uzturēt vienīgi tad, ja 
zinām savas valsts vēsturi un 
pietiekami labi orientējamies 
tagadnē. 

Tādēļ šajā mācību gadā Zvej
niekciema vidusskolas sko
lēniem savas valsts vēstures 
spilgtāko lappušu atvēršana 
sākās 24. oktobrī, kad par godu 
Latvijas Tautas frontes 25.  ga
dadienai skolā viesojās bijušais 
Latvijas Tautas frontes priekš
sēdētājs Dainis Īvāns. Šogad 
aprit 25  gadi, kopš 1988.  gada 
oktobrī tika dibināta latviešu 
tautas masu organizācija, Lat
vijas Tautas fronte jeb LTF. 
Pateicoties LTF darbībām, tika 
organizēti dažādi masu pasāku
mi, kas veicināja Latvijas neat
karības atjaunošanu. Viens no 
uzskatāmākajiem ir akcija “Bal
tijas ceļš”, kuru pamanīja visa 
pasaule un kurš iedrošināja lat
viešus cīnīties par savu brīvību. 

D.  Īvāns dalījās ar saviem 
atmiņu stāstiem par PSRS im
pēriju un tās iekārtu, kā tajā 
laikā izskatījās Latvija, par savu 
bērnību, skolu, par saviem uz
skatiem un atziņām, ko guvis. 
Dainis Īvāns paskaidroja, kā 
radās Tautas fronte, kādi bija 
sākotnējie tās mērķi un kā tie 
tika realizēti, kāds bija barikā
žu laiks (1991), kas notika pirms 
un pēc šīm barikādēm.

7. klases skolnieks K. Taube 
pēc šīs tikšanās atzina: “Lat
vijas Tautas frontes dibinātājs 
mudināja mūs cienīt un godāt 
Latviju, neaizmirst tās vēsturi 
un atcerēties, ka brīvā Latvija ir 

radusies, pateicoties diženiem, 
patriotiskiem un varonīgiem 
cilvēkiem. Viņi ticēja Latvijas 
neatkarībai, godināja Latvi
ju, tāpēc tagad tas ir jādara arī 
mums.” 

25.  oktobrī kultūras namā 
“Zvejniekciems” notika skolēnu 
eseju konkursa noslēgums un 
konkurss skolu jaunatnei “Trīs 
Latvijas atmodas”, kurā Zvej
niekciema vidusskolas koman
da ieguva 2.  vietu, bet eseju 
konkursā 11.  klases skolniece 
A. Kalniņa izcīnīja 1. vietu. 

11. novembrī Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņi ar lielu 
entuziasmu un atsaucību pie
dalījās Lāčplēša dienai veltītajā 
svinīgajā lāpu gājienā no Pē
terupes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas uz karavīru atceres 
vietu Saulkrastu kapos. Pirms 
gājiena baznīcā notika svētbrī
dis, kurā mācītāja runa rosinā
ja pārdomas par sevi, ģimeni 
un savu valsti. Kopības sajūtu 

radīja lāpu gājiens, kura laikā 
katram bija iespēja padomāt  – 
ko es daru un ko varu darīt 
savas dzimtenes labā. Spilgtā
kie 2.  klases skolēnu iespaidi: 

“Visvairāk mums patika nest lā
pas – uguntiņas, to daudzi darī
ja pirmo reizi. Skaisti izskatījās 
uguntiņas tumsā. Dziedātāji un 
orķestris radīja jauku noskaņu.” 
Arī 4.  klases skolēniem patika 
nest lāpas, pārsteidza svētbrī
dis baznīcā, sajūsmu izraisīja 
folkloras kopas priekšnesums 
un Dancīša kunga uzruna. Sa
vukārt 6.  klases skolēniem pa
tika arī kultūras darba vadītā
jas J.  Krūmiņas un Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka N. Līča uzruna. Prieks, 
ka kopā ar skolēniem lāpu gā
jienā piedalījās arī vecāki un 
vecvecāki, kuri pēc sarīkojuma 
teica paldies skolas direktoram 
Andrim Dulpiņam par īstenu 
patriotisma audzināšanas pa
raugstundu. 

14. novembrī kultūras namā 
“Zvejniekciems” notika Latvijas 
95.  gadadienai veltīts svinīgs 
pasākums “Tēvzemes etīdes”. 
Svinīgo pasākumu atklāja sko
las direktors A.  Dulpiņš, svei
cot klātesošos Latvijas dibinā
šanas dienā. Skolas direktors 
sacīja, ka viņš ir lepns par savu 
skolu, skolēniem un skolotā
jiem, kuru darbs ir godprātīgs 

un profesionāls, jo Zvejniek
ciema vidusskolas vārds arvien 
biežāk izskan valsts mērogā 
kā pozitīvs piemērs, un tas ir 
apliecinājums mūsu varēšanai. 
Direktors par augstiem sasnie
gumiem profesionālajā darbībā 
2012./2013. mācību gadā izteica 
pateicību skolotājai V.  Skudrai, 
S. Grubei, J. Liniņai, G. Harito
nei un V. Krasovskai. 

Valsts svētku nedēļā noti
ka konkurss 1.–12.  klases sko
lēniem “Latvijai 95”, kurā bija 
jāatbild uz dažādiem jautāju
miem par Latviju. Svinīgajā pa
sākumā skolas direktors šī kon
kursa uzvarētājiem pasniedza 
diplomus. Diplomus saņēma 
A.  Taube, Ā. Grīnbergs, A. Kur
pinoviča, V. Graubiņa, U. Tirule , 
S. M. Leimane, P. E. Grīnberga, 
T. Sergejevs, A.  Zaķe, E.  Rudzī
tis, E. M. Maksimova, D. D. Bēr
ziņa, A. Kalniņa, K.  B.  Čerpa
kovska. 

Latvijas 95.  gadadienai veltī
tajā koncertā “Tēvzemes etīdes” 
klātesošajiem bija iespēja skatī
ties skolēnu sagatavoto (teātra 
pulciņa, koru, tautisko deju ko
lektīvu) priekšnesumu, kurš pie
vērsa uzmanību svarīgākajiem 
mūsu valsts vēstures faktiem, 
sākot no 12.  gadsimta līdz Lat
vijas Neatkarības deklarācijas 
pieņemšanai 1990. gada 4. maijā. 

Pēc koncerta visās klasēs 
notika klases stunda, kuras 
laikā skolēni kopā ar klašu au
dzinātājām vēlreiz pārrunāja 
Latvijas vēstures nozīmīgākos 
faktus, kā arī mielojās ar garšī
gu torti, ko pēc svinīgā pasāku
ma pasniedza skolas direktors 
A.  Dulpiņš, paužot pārliecību, 
ka mūsu nākotne ir drošās ro
kās, jo valsts spožāko lappušu 
un lepnuma vērtu sasniegumu 
zināšana un panākumu gūšana 
veido jaunā cilvēka piederību 
dzimtenei. 

Beate Barkāne, 
Valda Tinkusa 

“Patriotisms ir pārliecība, ka tava valsts ir labāka par citām tāpēc, ka tieši tu tajā esi piedzimis”
(Bernhards Šovs)

Patriotisma uguns

4. klases skolēni un audzinātāja lāpu gājienā.  
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Pateicību un atzinību par darbu saņēma ne vien pedagogi, bet arī skolēni.
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Saulkrastu vidusskolas tautisko deju kolektīvs “Saulīte”. Foto Jana Plankāja

Mazie dejotāji uz Lielās skatuves



     5Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada decembris

1995. gads, kad Vidzemes jūr
malas Mūzikas skolā aizsākām 
mākslas izglītību,  – apņēmī
bas, entuziasma, iekšējas spītī
bas piepildīts laiks. Toreizējais 
skolas direktors R.  Kalniņš un 
pilsētas dome ieslēguši zaļo 
gaismu  – sāciet! Divu pedago
gu – Dainas Pērkones un manā 
(raksta autore)  – pārziņā bija 
pirmie 17  mākslas nodaļas au
dzēkņi (jaunākajam 10, vecā
kajam 17  gadi) un viss mākslas 
izglītības process “pieci vienā” – 
no radošā, mācību darba, līdz 
sagādnieka, remontstrādnieka 
un apkopējas darbiem. Mū
zikas skolai pēc 28  gadu gai
dīšanas tikko piešķirtas savas 
telpas. Beidzot paši savā ēkā! 
Tomēr iecere mazajās klasītēs, 
kurās vairāk par vienu galdu 
un dažiem ķebļiem neierūmēt, 

strādāt arī jaunajiem māksli
niekiem zūd. Ar Zvejniekciema 
kultūras nama toreizējo īpaš
nieku laipnu akceptu mākslas 
republika iemēģina kultūras 
nama augšstāvu. Tur, kolhoza 

“Zvejnieks” bijušajā skaitļošanas 
centrā, vispirms jāatbrīvo telpa 
no desmitiem metāla kastu un 
kastīšu. Skrūvējam un demon
tējam, līdz to visu var izkusti
nāt no vietas. Mēbeļu gandrīz 
nekādu, tās stiepjam no mājām. 
Citas rodas, kopā ar Zvejniekcie
ma vidusskolas direktoru Andri 
Dulpiņu revidējot vidusskolas 
bēniņus. Paldies par to – tiekam 
pie galdiem! Špaktelējam, slī
pējam, krāsojam, naglojam. Arī 
tapešu ruļļi  – no mājām. Sko
lotāja Daina no sava šķūnīša 
dēļus aizved amatniekam – top 
molberti, uz kā strādāt. Skato

ties uz audzēkņiem, kuri strādā 
kā traki, vairojas spēks. Zāģējam 
starpsienā durvis uz blakus tel
pu – tā ir tukša, pie sienas vien 
Gorbačova foto, ar striķiem pār
sietās kaudzītēs biedru Staļina 
un Ļeņina kopotie raksti, un 
sarkana plāksnīte vēsta “Parti
jas komiteja”. Piešķiram telpai 
citu iespēju  – zīmētava. Ok
tobris, auksti, novembris  – vēl 
aukstāk... kultūras nama apkure 
nestrādā. Rudens spēcīgā vējā 
telpās plīvo mati un milzīgie 
logi ar vecajiem rāmjiem redza
mi kustas uz priekšu un atpa
kaļ. Ar molbertiem pārceļamies 
tālāk no logiem. Toties skats uz 
bangojošo jūru un saulrietiem 
nemainīgi lielisks. Decembris. 
Uz darbu eju no rīta, lai ieslēg
tu elektrisko sildītāju. Telpā +7 
grādi. Līdz pusdienlaikam, kad 
nāk audzēkņi un sākas stundas, 
jau siltāk, +11, +12 (ak, Izglītības 
likums!). Visi strādājam vienā 
telpā, jo vairāk piesildīt nav ie
spējams. Tomēr salst rokas, ir 
dienas, kad zīmējam, glezno

jam pirkstaiņos. Pak, pak, pak, 
plunkš – jā, arī tas! Jumts ik pa
laikam tek, lavierējam starp bļo
dām un spaiņiem, un nemitīgi 
pārvietojam mēbeles un darbus, 
lai nelīst virsū... dažs tomēr sa-
slop. Bet audzēkņi nāk, talantīgi 
un aizrautīgi, zīmējam līdz pus
deviņiem vakarā. Pietiek gan ie
dvesmas, gan spītības. Alga – 36 
lati (izturēt, izturēt, izturēt). 

Bija atjaunotās neatkarīgās 
Latvijas valsts ceturtais gads. 
Brīvība un milzīga vēlme likt 
iesakņoties mākslas izglītībai 
Zvejniekciemā.

Pēc nepilniem četriem mē
nešiem Ziemassvētkos sarīko
jam pirmo izstādi Saulkrastu 
domē  – “Sākums”. Un to prie
ku  – Ziemassvētkos mums bei
dzot ir siltums, arī jumts tiek 
labots! Tā pirms 18  gadiem 
aizsākās darbs VJMMS jaunajā – 
mākslas nodaļā. 

1998.  gadā kopā ar kolēģēm 
R.  Grāmatiņu un L.  Rihteri 
sākām mākslas izglītības dar
bu Saulkrastos un 2006.  gadā 

ar kolēģēm G.  Brakovsku un 
I. Mailīti – Carnikavā.

Tagad, kad šķiet, ka ir grū
ti, jāatceras “sākuma” laiks un 
smaidot jāteic, ka grūtības ir 
relatīvs jēdziens. Visu izšķir at
tieksme.

Šajos 18  gados piedzīvo
tas milzu izmaiņas. It visā! Par 
tām – mākslas pedagogu un ab
solventu atmiņu zibšņos nāka
majā domes ziņu numurā.

VJMMS mākslas nodaļas 
absolventi, bijušie audzēkņi, 
tiekamies mākslas nodaļas 
pilngadības svētkos sestdien, 
21.  decembrī, plkst. 15 mūsu 
mākslas republikā  – Zvejniek-
ciema kultūras nama “tuvāk 
debesīm” stāvā!

Līdzi ņemam “groziņu”, un 
lūgums ierasties norādītajā lai-
kā, lai varam baudīt kādu pār-
steigumu...

Ieva Lazdauska,  
VJMMS direktore,  

mākslas nodaļas pedagoģe

Pirms 130 gadiem ir 
dzimis mūsu dramaturgs, 
Saulkrastu vārda devējs un 
Saulkrastu hronikas autors 
Emīls Cīrulis.

Emīls Cīrulis dzimis 1883. gada 
7.  decembrī toreizējā Rīgas ap
riņķa Ikšķiles pagasta Berkaves 

“Pinkās” vidēja saimnieka ģi
menē. Šajā laikā notiek zemes 
pārmērīšana, kur pagastā daļai 
saimnieku izceļas konflikti ar 
Rīgas pilsētas valdi, jo Ikšķiles 
pagasts tad pieder Rīgas pilsē
tai.

Konfliktu rezultātā dau
dziem saimniekiem, tostarp 
E.  Cīruļa tēvam, 1892.  gadā ir 
jāatstāj savas rentes mājas. No 
tā laika dramaturga tēvs no
darbojas tikai ar zemkopību un 
dažādiem gadījuma darbiem. 
Emīla bērnība paiet ganu gaitās 
pie saimniekiem.

No 1894. līdz 1897.  gadam 
E. Cīrulis mācās Ikšķiles pagas
ta Elkšņu skolā, no 1897.  līdz 
1900.  gadam  – Ikšķiles drau
dzes skolā, bet no 1900. līdz 
1902.  gadam apmeklē Ķeizarie
nes Katrīnas II  pilsētas skolu 
Rīgā. Gan mācoties skolās, gan 
pēc tam nodarbojoties ar zem
kopību un citiem darbiem, jau
neklis vienlaikus mēģina sevi 
apliecināt literatūrā un drama
turģijā, rakstot nelielas lugas 
un dzejoļus.

Aptuveni 1905.  gadā viņš 
jau publicējas satīriskajā žur
nālā “Rīkstes” un citos izdevu
mos ar pseidonīmu Dzelonis. 
1907.  gadā avīzē “Latvija” un 
žurnālā “Dzelme” tiek nodru
kāti viņa pirmie dzejoļi un 
 tēlojumi.

Vislielākais notikums E.  Cī
ruļa mūžā ir tikšanās un vēlākā 
draudzība ar dramaturgu Rū
dolfu Blaumani. Šīs tikšanās 
notiek 1907.  gada beigās un 

1908. gadā, īsi pirms R. Blauma
ņa nāves. Satiekoties ar drama
turgu, E.  Cīrulis viņam parāda 
savas lugas un vienīgos trīs dze
joļus. R.  Blaumanis, būdams 
dedzīgs jauno talantu atbalstī
tājs, savu rakstnieka padomu 
neliedz arī Emīlam. Viņš kritizē 
jaunā censoņa poēziju un aici
na īpaši pievērsties dramaturģi
jai. Šo padomu E. Cīrulis ievēro 
visu savu turpmāko literārās 
darbības laiku, nerakstot ne 
stāstus, ne dzejoļus, bet visu 
jaunradi velta dramaturģijai. 
R.  Blaumanis arī izdomā vie
nai no E. Cīruļa lugām trāpīgu 
nosaukumu  – “Zvirbuļu karš” 
(darba sižeta pamatā sīks ģime
nes konflikts)  – un dod jauna
jam rakstniekam vēl daudz citu 
derīgu padomu. Ar Rūdolfu 
Blaumani viņš ne tikai satiekas, 
bet arī sarakstās. Diemžēl pie 
pārcelšanās I  pasaules kara lai
kā vēstules iet zudumā.

Uz Vidzemes jūrmalu 
E.  Cīrulis pārceļas aptuveni 
1913. gadā, dzīvo pie brāļa Sējas 
pagasta Zaķu mājās. Šajā gadā 
viņš sāk darbu Pēterupes mež

niecībā – tas ir pirmais un ilgā
kais algotais darbs Emīla Cīruļa 
mūžā. Šeit, viņam strādājot 
mežniecībā, notiek liktenīgā 
iepazīšanās ar Pabažu skolotā
ju Olgu Veicmani, un drīz seko 
kāzas. No šī brīža Cīruļu laulā
tais pāris stājas Pabažu kultū
ras dzīves priekšgalā, bet pats 
Emīls turpmāko dzīves daļu 
velta lugu rakstīšanai un palīdz 
veidot sievai šo lugu uzvedu
mus uz skatuves.

E.  Cīruļa lugas tiek publi
cētas arī atsevišķos izdevumos. 
1927.  gadā tiek izdota luga 

“Mīlas cietoksnis”, 1928.  gadā 
luga “Veikalnieki”, 1929.  gadā 
luga “Trešais”, 1930.  gadā luga 

“Zvirbuļu karš”, 1934.  gadā luga 
“Izlīdzināšanās”. Šīs lugas izrā
dītas laukos apmēram divsimt 
reižu, luga “Veikalnieki” nonāk 
arī Rīgā. 

No šī laika manuskriptā 
paliek luga “Saulkrastes skolo
tājas” jeb “Ziedu laiks”, kur dar
bība norit Saulkrastē. 

30.  gadu sākumā rodas vie
tējās sabiedrības vēlme latvis
kot vācisko Neibādes nosau

kumu. Izveidojās divas uzskatu 
nometnes: vieni vēlējās visai 
Pēterupes un Neibādes teritori
jai dot vēsturisko Pēterupes no
saukumu, bet otri – dot pilnīgi 
jaunu skanīgu vietas nosauku
mu. Lielai daļai inteliģences 
gan no atpūtnieku, gan vietē
jo iedzīvotāju vidus iepatīkas 
E. Cīruļa lugā pieminētais vārds 
Saulkraste. 1933.  gadā inteli
ģences pārstāvji pieņem vien
personisku lēmumu un Rīgā 
nokārto peldvietas Neibādes un 
Pēterupes jauno nosaukumu  – 
Saulkrasti.

Kad 1936. gadā E. Cīruļa dzī
vesbiedres Olgas intereses vairs 
nav savienojamas ar jaunās sko
las vadību, viņi abi dodas prom 
no Saulkrastiem uz Klintaini, 
kur pavada laiku līdz II  pasau
les karam. Klintainē Olga Cīrule 
strādā vietējā skoliņā, un atkal 
par viņas skaisti iekopto dārzu 
un skolā izveidoto deju kolek
tīvu slava iet tālu. E. Cīrulis pa
liek uzticīgs sev  – arī šeit viņš 
nestrādā algotu darbu, bet tur
pina rakstīt lugas, iet makšķerēt.

Kara laikā dzīve aizrit Skul
tē, vēlāk Pabažu skolā (tā vairs 
nav Saulkrastos, bet Sējā, kur 
abi dzīvo pie Pabažu ezera Emī
la Cīruļa brāļa Zaķu mājās).

Emīls Cīrulis līdz 1945.  ga
dam strādā dažādus darbus, bet 
1945.  gadā ir tā laika Rīgas ap
riņķa Pabažu ciema padomes 
sekretārs, vēlāk turpat biblio
tekārs. Bet tas ir īss brīdis, jo 
ģimenes apstākļu dēļ viņš pār
trauc darbu bibliotēkā un turpi
na palīdzēt sievai viņas vadītajā 
skolā, kā jau tas ilgus gadus tiek 
darīts.

Padomju laikā tiek uzraks
tītas vairākas lugas, kinoscenā
rijs un citi raksti, arī Saulkrastu 
hronika. Šīs pēckara periodā 
tapušās lugas ir mazvērtīgas. 
E.  Cīrulis uzraksta pat scenāri

ju četru sēriju vēsturiskai filmai, 
kuru viņš aiznes dramaturgam 
Gunāram Priedem. Taču viņš 
darbu atdod atpakaļ, atbildot, 
ka tāda tipa scenāriji kinostudi
jai pašlaik nav vajadzīgi.

E.  Cīrulim savas literārās 
darbības laikā ir radoši sakari ar 
Annu Brigaderi, Zeltmati, Kār
li Skalbi, Leonu Paegli un Vili 
Lāci. Viņš uzraksta atmiņas par 
Kaudzīšu Reini, Emīlu Dārziņu, 
Kārli Skalbi, darbā “Gāršas bēr
ni” par māsām Rūtu un Austru 
Skujiņām un vēsturisku apraks
tu “Saulkrastu hronika”. Tieši 
šie divi pēdējie darbi ir E. Cīruļa 
nozīmīgākais devums latviešu 
literatūrā.

Literāts savā mūžā saraks
tījis apmēram 20  dažādu lugu, 
vairumu pēckara periodā, taču 
ievērojamākie ir tieši pirmspa
domju laika darbi.

1963.  gada 2.  janvārī E.  Cī
rulis savu atmiņu stāstu par 
Rūdolfu Blaumani viņa simtajā 
dzimšanas dienā nolasa radio
fonā. 1967.  gadā, jau 84 gadu 
vecumā, Emīls Cīrulis apmeklē 

“Brakus”, kur labprāt ekskursan
tiem stāsta savas atmiņas par 
rakstnieku, par sevi. Blauma
niskā vide, jaunības atmiņas un 
paša pārdomas stipri ietekmē 
jau 84  gadus veco vīru, seko 
slimības uzliesmojums un pēc 
nepilna gada  – nāve. Emīls Cī
rulis mirst 1968. gadā. Viņš tiek 
apbērēts Pēterupes (Saulkrastu) 
kapsētā.

P.S. Pat ja E. Cīruļa lugas nav 
pazīstamas ne lasītājiem, ne ska-
tītājiem, viņa lielākais nopelns 
ir Saulkrastu vārda radīšana, jo, 
izdomājot jauku, saulainu vietu 
jūras piekrastē, kur notiek viņa 
lugas “Ziedu laiks” darbība, E. Cī-
rulis deva ieganstu mazos piejū-
ras ciemus nosaukt vienā vārdā – 
Saulkrasti.

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu novadpētniecības 

speciāliste

Emīlam Cīrulim – 130

VJMMS Mākslas nodaļas pilngadības svētkos – 
maza vēsturiska atkāpe

Sākums

Olga un Emīls Cīruļi aptuveni 1915. gadā.
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Novembrī līdz ar valsts 
jubileju Saulkrastos tika 
sumināti novada iedzīvotāji, 
kuri nesavtīgi, atbildīgi un 
netaupot sevi, bagātinājuši 
novada dzīvi. Šogad īpašajā 
nominācijā “Par mūža 
ieguldījumu” apbalvojumu 
un pateicības vārdus par 
ilggadēju radošo darbību 
un mūža ieguldījumu 
Saulkrastu kultūrvides 
veidošanā un novada 
vārda popularizēšanā, kā 
arī latviešu tautas mākslas 
saglabāšanā saņēma 
rokdarbniece 
Velta Akerberga.

Veltas kundzes devums 
Saulkrastu vārda popularizē
šanā mērāms gan vairāk nekā 
5000  noaustajās grāmatzīmēs, 
gan šim darbam veltītajos ra
ženajos mūža gados, gan arī 
to tūkstošu cilvēku domās un 
atmiņās par Saulkrastiem, kuri 
ikreiz, atverot grāmatu, lūko
jas uz šo suvenīru, kas ir Veltas 
kundzes radošuma un sava no
vada mīlestības apliecinājums. 
Pirms 35  gadiem V.  Akerber
ga dibinājusi darba veterānu 
deju kolektīvu, kuru šodien 
Saulkrastos pazīstam kā senio
ru deju kolektīvu “Saulgrieži”. 
Savukārt Saulkrastu vidusskolā 
Veltas kundzi atceras kā rūpīgu 
un atsaucīgu darbvedi. “Biju 
ļoti pārsteigta par šo atzinību,” 
ar latvietim raksturīgu pieticī
bu un kautrību atzīst V.  Aker
berga, kura ir tikai sešus gadus 
jaunāka par Latviju un maijā 
svinēs 90 gadu jubileju.

Skolā līdz pat pensijai
Neraugoties uz cienījamo ve
cumu, Veltas kundze uz sarunu 
ierodas raitā solī, somiņā līdzi 
pašaustās grāmatzīmes un no 
lupatiņām darināts paklājs. 

“Parasti braucu ar riteni. Tas 
ir arī mans spieķis,” viņa stās
ta. V.  Akermane Saulkrastos 
dzīvo kopš 1941.  gada 1.  aprī
ļa, kad sākusi strādāt par pir
mo Saulkrastu pagastvaldes 
sekretāri. Tomēr dzimtā puse 
Veltas kundzei ir Cesvaines 
novads. “Dzimu strādnieku 
ģimenē, mums nebija pašiem 
savu zemes īpašumu.” Kad ma
zajai Veltai bijuši tikai deviņi 
gadi, nomiris tēvs. Ģimenē 
augušas vēl trīs vecākas māsas 
un pastarītis brālis, kurš gan 
slimojis un pēcāk miris jau 
agrā vecumā. “Mamma pali
ka viena ar pieciem bērniem. 
Mums nebija saulaina bērnī
ba. Centāmies strādāt, kur nu 
kurš varēja.” Cesvainē gan pa
beigta tikai pamatskola, toreiz 
par vidusskolas izglītību bijis 
jāmaksā, un ģimenes rocība to 
neļāva, taču tālākās mācības 
aizvedušas uz Smiltenes lauk
saimniecības skolu, kur iegūta 
lopkopības pārraudzes izglītī
ba. “Vācu laikā šajā darbā pāris 

gadus pastrādāju, taču man 
diez ko nepatika tā staigāšana 
no vienas saimniecības uz otru, 
tāpēc sāku strādāt Bīriņu pa
gastvaldē, kur darbs bija uz vie
tas.” Tad sācies kara laiks. “Mūs, 
jaunākās meitenes, izformē
ja. Mani atsūtīja uz Saulkras
tiem.” Cesvaini pamest nav 
bijis žēl, jo ar šo novadu sais
toties tikai pamatskolas dzīve. 
Uz Saulkrastiem Velta, toreiz 
tikai 17  gadus jauna meitene, 
atnākusi dzīvot viena. Pirma
jās atmiņās iespiedusies meža 
māja netālu no stacijas, kuru 
rotājuši brieža ragi. “Tolaik bija 
kartīšu sistēma. Labi, ka bija 
palīgi, kas iedeva kādu no lau
kiem vestu kartupeli, malku, jo 
par kartītēm jau varēja dabūt 
tikai mazu ziepju gabaliņu, 
nedaudz cukuru, kādu maizes 
kukuli. Aizvien esmu pateicī
ga visiem, kas mani atbalstīja.” 
Toreiz sākusi saimniekot vie
na pati. Tomēr Veltas kundzes 
stāsta, ka, sākoties krievu lai
kiem un izsūtīšanai uz Sibīriju, 
darbs pagasta pārvaldē kļuvis 
emocionāli par smagu. “Ļoti 
pārdzīvoju izvešanu. Skolā tieši 
vajadzēja darbvedi, nolēmu, ka 
tas būs mierīgāks darbs.” Tas 
bijis laiks, kad skola tikai sā
kusi organizēties par Saulkras
tu vidusskolu. Veltas kundze 
atzīst, ka darbs skolā ļoti pa
ticis un tur nostrādājusi 45  ga
dus  – līdz pat pensijas laikam. 

“Ja kaut ko sāk darīt, tad vajag 
pabeigt,” viņa piebilst un atklāj, 
ka aizvien pārdzīvo un seko 
līdzi skolas aktivitātēm. Tieši 
Saulkrastu vidusskolā mācī
jušies arī Veltas kundzes pieci 
bērni, kuri dzimuši laulībā ar 
zvejnieku Herbertu Akerbergu. 
Ne vienmēr zveja bijusi labu 
labā, un reizēm ziemās klājies 

ļoti grūti, taču, lai kādi bijuši 
laiki, kopīgiem spēkiem ģime
ne pārtikusi, bērni izskoloti 
un izaudzināti godam: meita 
Inta aizprecējusies uz Ameriku, 
meita Baiba Ropažu vidusskolā 
pasniedz angļu valodu, izaudzi
nāti arī dēli Juris un Māris, sa
vukārt vecāko dēlu, leģendāro 
latviešu maratonistu Gunāru 
Akerbergu 2008. gadā pieveica 
vēzis. Veltas kundze var lepo
ties arī ar 11 mazbērniem un   
13 mazmazbērniem. Vīrs smil
tājā aizvadīts jau teju 30 gadus, 
tāpēc nelielā mājiņā netālu no 
jūras jeb, kā pati smaidot stāsta, 
kūrortzonā rokdarbniece saim
nieko viena. Spēcīgs atbalsts ir 
mazdēls Māris, kurš brauc tal
kā sagādāt malku un piepalīdz 
citos mājas darbos.

Saulkrastos aizvadīti jau 
vairāk nekā 70 gadi. Veltas 
kundze atzīst, ka pilsēta mai
nījusies. Visvairāk no vecajiem 
laikiem esot žēl restorāna “Vā
rava” – tur svinētas bērnu kris
tības, noturēti pensionāru va
kari. Žēl esot arī kultūras nama, 
kas pārcēlies uz Zvejniekciemu. 

“Kādreiz bija kalniņā kultūras 
nams. Paši, vietējie iedzīvotāji, 
tam būvējām krēslus, visi pie
dalījāmies. Tagad uz Zvejniek
ciemu jau visi nevar izbraukāt. 
Gribētos, lai arī Saulkrastu 
centrā notiek vairāk aktivitāšu,” 
pārdomās dalās Veltas kundze.

Saulkrasti amerikāņu 
grāmatās
Veltas kundze stāsta, ka pirms 
pāris gadiem lauzusi roku, tā
pēc vairs nevarot darīt fiziski 
smagākus darbus, piemēram, 
rakt zemi, grūti esot arī grābt 
lapas, taču hobijam kopš sko
las laikiem  – grāmatzīmju au
šanai  – gan spēka vēl esot. Šī 

prasme apgūta Cesvaines sko
lā pie skolotājas Grinbergas. 
Pirms vairāk nekā 70 gadiem 
noausts arī Veltas kundzes lep
nums – Lielvārdes josta. “Laikā, 
kad strādāju par lopkopības 
pārraudzi, dažiem saimnie
kiem pat uzaudu grožus. Mate
riālus man deva paši saimnieki, 
jo toreiz jau laukos bagātīgi 
auga lini.” Austas gan jostas, 
gan prievītes, pēdējā laikā vai
rāk gan tieši grāmatzīmes. Tās 
ar izausto Saulkrastu un Latvi
jas vārdu esot ceļojušas ne vien 

uz dažādām Eiropas valstīm, 
bet arī pāri okeānam – uz tālo 
Ameriku, dāvinātas mazbērnu 
ģimenēm un viņu klasesbied
riem Anglijā, Zviedrijā, Īrijā. 
Veltas kundze smej, ka nemaz 
īsti nav skaitījusi, cik grāmat
zīmju noausts, taču 5000 bū
šot noteikti. Tās dāvinātas gan 
klašu, gan deju kolektīviem, 
taču īpaši atpūtnieku un bērnu 
vidū iecienītas ir grāmatzīmes 
ar ieaustiem cilvēku vārdiem. 

“Man ir izaustas aptuveni 100 
vārdiņiem. Kad strādāju skolā, 
grāmatzīmes ar vārdiem audu 
arī krievu bērniņiem, īpaši pie
prasīti tas bija uz Mātes dienu, 
8.  martu.” Mūsdienās uz grā
matzīmēm lasāmi arī mūsdie
nās populāri vārdi, taču vār
diņus krievu un angļu valodā 
izaust reizēm esot diezgan grū
ti un ir jāpadomā, kā izaust vie

nu otru burtu. Veltas kundze 
ar grāmatzīmēm sastopama arī 
tirdziņos. “Par nopelnīto nau
diņu varu iegādāties jaunus 
materiālus,” viņa stāsta un rāda 
grāmatzīmi, kuras malā ieausts 
zelta krāsas diedziņš  – jaunā
kais atradums veikalā. “Visi 
man prasa, uz kādām stellēm 
aužu, bet man nav steļļu. Ir divi 
kociņi – viens apaļš resnāks, uz 
kā aptin diegu, otrs – kaut vai 
zīmulītis, kas kalpo kā nītiņas. 
Tad diega galiņu apsien ap vē
deru un ar nītiņām auž. Tik 
jāsaliek un jāizdomā krāsas un 
rakstiņi.” Tomēr, kad apnīkot 
grāmatzīmju aušana, ķeroties 
pie otras aizraušanās – paklāji
ņu tamborēšanas. Tie darināti 
no vecām lupatiņām un zeķu
biksēm. “Tādu man ir simtiem,” 
dāvinot krāsaino kājslauķīti, 
kurā slaucīt kājas reti kuram 
atļautu sirdsapziņa, stāsta rok
darbniece. “Paklājiņi ir apaļi un 
kantaini. Visvieglāk tos tambo
rēt no zeķēm, jo tad ir garāks 
pavediens,” viņa dod padomu.

Glītākais rokraksts skolā
Ar mīļu vārdu Veltas kundzi 
atceras arī Saulkrastu vidus
skolā. Ķīmijas, bioloģijas un 
fizikas skolotāja Ruta Grabčika, 
kura pērn tika sumināta par 
spēju panākt izcilus skolēnu 
rezultātus dažāda mēroga ķī
mijas olimpiādēs, atceras, ka 
V.  Akerberga bijusi ļoti atsau
cīga kolēģe. “Uz skolu atnācu 
strādāt 1969. gadā. Kopā strā
dājām apmēram gadus divus, 
trīs. Kad ienācu kā jauna pe
dagoģe, V. Akerberga man visu 
pastāstīja par skolu, ar visu 
iepazīstināja,” atceras pedago
ģe un piemetina, ka toreizējā 
skolas darbvede savu darbu 
darījusi ļoti precīzi, kārtīgi un 
rūpīgi, turklāt atmiņā palicis 
arī Veltas kundzes glītais rok
raksts. Ar ļoti labām sekmēm 
mācījušies arī bijušās darbve
des bērni. Pēcāk meita Baiba 
strādājusi skolā par angļu valo
das skolotāju. “Atceros, ka viņa 
katru rītu uz skolu un mājās 
brauca ar velosipēdu. Bija ļoti 
sportiska. Ļoti atsaucīga, izpa
līdzīga, visur piedalījās,” atce
ras R. Grabčika un piebilst, ka 
tolaik dejotājiem bijusi maza 
iespēja iegādāties tērpus, tāpēc 
saviem vidusskolas dejotājiem 
tos V. Akerberga darinājusi pati.

“Mamiņ, nebrauc  
uz Krieviju!”
Veltas kundze smej, ka daž
kārt aizvien tiek saukta par 
deju skolotāju. Šādi daudzi 
saulkrastieši viņu iepazina līdz 
ar Saulkrastu pirmā deju ko
lektīva “Saulkrasti” dibināšanu. 
Kolektīvs nule nosvinējis 35 
gadu jubileju, savukārt vasarā 
kopā ar vidējās paaudzes deju 
kolektīvu “Jūrdancis”, jauniešu 
deju kolektīvu “Krustu šķērsu”, 
diviem jauktajiem koriem “Ani

Mūžs grāmatzīmēs

Paklājiņi ir apaļi un 
kantaini. Visvieglāk tos 
tamborēt no zeķēm, jo 

tad ir garāks pavediens.

Veltas kundze atzīst, ka šis notikums ļoti iepriecinājis un saviļņojis, kā arī pamudinājis gremdēties jaunības 
laiku atmiņās. Foto Krišjānis Grantiņš
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ma” un “Bangotne” un citiem 
novada kolektīviem Saulkrastu 
novadu pārstāvēja Vispārējos 
latviešu XXV Dziesmu un XV 

Deju svētkos. “Nu jau pat aizmir
sies, kurā gadā tad īsti nodibinā
ju kolektīvu,” smej V. Akerberga. 
Kopā ar dejotājiem aizvadīti 
neskaitāmi koncerti, kolektīvs 
novadu pārstāvējis rajona sa
censībās Siguldā un citviet, vie
nu reizi pat piedalījušies deju 
svētkos. Veltas kundze atceras, 
ka dejotāju bijis daudz. “Dejoja 
divās maiņās  – gan krievu, gan 

latviešu bērni un jaunieši, dejoja 
arī manas meitas Baiba un Inta, 
dēls Juris.” Tomēr pēc kāda laika 
Veltas kundze kolektīva vadīša
nu pārstājusi. “Laikam nebiju 
kādu dalībnieku pietiekami sla
vinājusi un kādā reizē uz mēģi
nājumu neatnāca neviens mans 
dejotājs.” Kad apjukums pieri
mis, kolektīvā dalībnieki aici
nāti no jauna, taču no vecajiem 
saulgriežiem maz kuri pārgājuši 
uz jauno kolektīvu. “Pēc tam 
vadību vairs neuzņēmos. Sirds 
sāpēja.” Veltas kundze kolektīvu 
ne vien vadījusi, bet tajā dejojusi 
arī pati. “Dejoju, ja kāda trūka. 
Sievietēm kāda dejotāja vienmēr 
bija rezervē, vīriešu gan dažkārt 
trūka.” Taču vēl pirms deju ko
lektīva, no 1946. gada, Veltas 
kundze organizējusi arī teātra 
izrādes parkā, dziedājusi arī 
Zvejniekciema sieviešu korī, ko 
vadījusi skolotāja Kalniņa. Taču 
īpaši prātā iespiedies kāds ku

riozs dramaturga Rūdolfa Blau
maņa komēdijas “Zagļi” laikā. 
Lieni, Kārkliņa māsu, izrādē at
veidojusi vietējā medmāsa, taču 
skatītāju rindās sēdējis arī viņas 
dēliņš Dainis. “Vienā ainā med
māsas atveidoto Lieni uzrunāja 
Namnieks: “Brauksi man līdzi 
uz Krieviju?” Un no zāles atska
nēja Dainīša kliedziens: “Ma
miņ, nebrauc uz Krieviju!” Visa 
zāle aplaudēja! Vienmēr, kad 
satieku Daini, prasu, vai atce
ras, kā mammīti no braukšanas 
uz Krieviju atturējis,” gardi smej 
Veltas kundze.

Pēc sirdsmiera uz baznīcu
Apbalvojums un pēc tam skum
jās ziņas par Zolitūdes traģēdiju 
bijis liels pārdzīvojums, un asa
ras birušas trīs dienas. Tomēr 
pārdzīvojumi vai veselības nebū
šanas, Veltas kundzes mierinā
jums un spēku avots ir došanās 
uz Pēterupes luterāņu baznīcu. 

Ar aizvešanu uz svētdienas 
dievkalpojumiem vienmēr iz
palīdzot draudzes priekšnieks 
Gints Pelčers. Pēc tam drau
dze kopīgi klāj kafijas galdu. 

“Kad atnāku uz baznīcu, jūtu, 
ka Dieviņš man tiešām palīdz. 
Padziedam dziesmas, noskai
tu lūgšanu. Aizeju mājās un 
jūtos daudz labāk,” viņa smai
da un atceras kādu gadījumu, 
kad vēl krievu laikos baznīcas 
apmeklējumi nebūt nav bijuši 
vēlami un citam maksājuši pat 
darbavietu. “Toreiz vēl strā
dāju ciema padomē. Tūlīt pēc 
krievu armijas iziešanas, tika 
pieņemts likums, ka baznīcas 
draudze jālikvidē. Lai atjau
notu draudzi, ciema padomei 
bija jāiesniedz apmēram 20 
paraksti.” Veltas kundze bijusi 
viena no tiem, kas parakstījusi 
iesniegumu. Taču nepagājis ne 
cik ilgs laiks un kāda partijas 
partordze to nosūdzējusi jau
najā darbavietā  – skolā. “Tāds 
jau nedrīkstot strādāt skolā, jā
atlaiž no darba. Direktors Ro
dovičs, kurš jau ir kapu kalniņā, 
mani toreiz izsauca uz kabine
tu. Saka, ka paraksts jāatsauc, 
jo prasība esot, ka cilvēks ar re
liģisku pārliecību skolā strādāt 
nevar. Bet saku: “Zināt, direk
tor, parakstu neatsaukšu, tad 
laidiet ar’ mani vaļā.” Gaidīju, 
ka atlaidīs, bet neatlaida. Tādi 
tie laiki bija,” atceroties pa
domju laiku realitāti, nopūšas, 
tomēr pasmaida Veltas kundze. 
Vienu brīdi gan darbvedes dar
bu kādu laiku nācies pamest un 
pastrādāt par apkopēju. “Sāpē
ja jau sirds – citi baznīcā dedzi
na svecītes, bet es skolā slauku 
klasīti. Bet nekas, Dieviņš man 
palīdzēja,” visiem vēlot gaišu 
Ziemassvētku laiku, atceras 
V. Akerberga.

Elīna Kondrāte

2.  novembra pēcpusdienā 
Saulkrastu novada domes zālē 
pulcējās mūsu aktīvākie senio
ri, pārsvarā gan skaisti saposu
šās dāmas. Sanācām kopā, lai 
atzīmētu 20.  gadadienu, kopš 
Saulkrastu pensionāri izveidoja 
savu biedrību. Turklāt 2.  no
vembrī sieviešu vokālais an
samblis “Dzīle” svin savu vārda 
dienu.

Pensionārus svētkos ap
sveikt bija atnācis domes priekš
sēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis. Mūs sveica arī darbinieces 
no sociālā dienesta un kultūras 
un sporta centra.

Atmiņās par pensionāru 
biedrības pirmsākumiem paka
vējās Vija Meržejevska, atzīmē
jot, ka šodien pensionāru darbī
ba kļuvusi daudz interesantāka, 
ikmēneša sanāksmes ir ar tema
tisku ievirzi, kurās mēs uzzinām 
daudz jauna un noderīga.

Par ilggadēju un joprojām 
aktīvu darbu sabiedrības labā 
ar ziediem tika sveikta Janīna  
Timermane. 

Pie mums ciemos bija at
braukuši tāli ciemiņi  – vīru vo
kālais ansamblis “Labākie gadi” 
no Riebiņu novada Stabulnie
kiem. Ar viņiem “Dzīles” meite
nes bija iepazinušās un sadzie
dājušās pagājušajā vasarā kādā 
no Dziesmu svētku koncertiem 
Vecrīgā. Abi ansambļi priecē
ja mūs ar skanīgām dziesmām 
dziedot gan kopā, gan atsevišķi.

Bija ieradies arī visiem labi 
pazīstamais aktieris Gunārs 
Placēns. Viņš pastāstīja par savu 
ceļu mākslā un nodziedāja vai
rākas kuplejas no muzikālajām 
izrādēm, kurās viņš joprojām 
piedaloties.

Vakara turpinājumā uz ska
tuves kāpa saksofonu kvartets 
no Rīgas. Daļa publikas dejoja, 
daļa  – baudīja mūziku, klauso
ties veco labos “mūžam zaļos” 
gabalus.

Izskatījās, ka garlaicīgi nebi
ja nevienam. Laiks aizskrēja ātri, 
pienāca brīdis atvadīties. Vai
rums no mums atstāja domes 
ēku smaidīgi, labi atpūtušies un 
labām emocijām piepildīti.

Māra Stiebriņa

Dzied, 
sveic, 
atminas un 
priecājas

“Gaidīju, ka atlaidīs, bet 
neatlaida.  

Tādi tie laiki bija.”

Velta Akerberga kopā ar kolēģiem pērn Saulkrastu vidusskolas 100 gadu jubilejā. “Zinošs, darbu mīlošs cilvēks. 
Katru bērnu viņa zināja, jo zināja viņu vecākus,” skolas ilggadējo darbvedi atceras skolas kolektīvs. 
Foto no personīgā arhīva

Senioru  
aktivitātes

5. janvārī plkst. 13 domes 
zālē tikšanās ar aktrisi 

Akvelīnu Līvmani 
“Ceļavārdi Jaunajam 

gadam”. 

12. janvārī izrādes 
“Venēcijas tirgotājs” 
apmeklējums. Tālr. 
uzziņai 26437766.
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Turpinās Latvijas Jaunatnes 
volejbola federācijas 

“Kausa izcīņas” sacensības.

5. oktobrī Rīgā notika volejbola 
“Kausa izcīņas” sacensības D1 grupas 
meitenēm. Šajās sacensībās Zvej
niekciema vidusskolas komanda, 
kurā spēlēja L. Jermacāne, S. Pastare, 
E. D. Virse, L. Neimane, K. Strupiša, 
E. K. Avramuka, ierindojās 3. vietā.

12. oktobrī Rīgā notika volejbola 
“Kausa izcīņas” sacensības B1 grupas 
meitenēm. Arī šajās sacensībās Zvej
niekciema vidusskolas komanda 
ierindojās 3. vietā. Komandā spē
lēja A.  Jermacāne, Ī. Zaķe, K. Ūdre, 
L. Kaupere, L. Krope, K. Smirnova.

13. oktobrī C1 grupas meite
nes piedalījās volejbola “Kausa 
izcīņas” sacensībās Ādažos, kur 
izcīnīja 2.  vietu. Nepārspēta šajās 
sacensībās palika tikai Daugavpils 
Bērnu un jauniešu sporta skolas ko
manda. Komandā: M. Martinsone, 
K. Ūdre, S. S. Umbraško, P. Dalbiņa, 
A. K. Nolle, P. Šenere. 

13. oktobrī Rīgā notika volej
bola “Kausa izcīņas” sacensības D1 
grupas zēniem. Mūsu skolas ko
manda ieguva 4. vietu. Komandā 

spēlēja A. Jansens, J. Jurkevics, E. Ki
seļevskis, A. Kiseļevskis, M. Kursišs, 
R. Sergejevs, A. Skrīvelis, R. Šauriņš, 
A. T. Turkupols, E. Rumpis. 

20.  oktobrī Gulbenē notika 
“Kausa izcīņas” sacensības volejbolā 
A grupas jaunietēm. Mūsu skolas 
komanda ieguva 4. vietu. Komandā: 
A. Eglīte, B. Barkāne, E. Paeglīte, K. B. 
Čerpakovska, L. Slišāne, E. Vectirāne. 

26. oktobrī Līvānos notika 
“Kausa izcīņas” sacensības volejbolā 
D2 grupas meitenēm. Mūsu skolas 
komanda sešu komandu konku
rencē izcīnīja 2. vietu, veiksmīgi 
sadarbojoties un parādot teicamu 
saliedētību komandas spēlē. Izcīnot 
šo augsto rezultātu, D2 grupas mei
teņu komanda ieguva tiesības star
tēt pirmajā finālgrupā, lai cīnītos 
par medaļām.  Komandā: S. Pastare, 
E. D. Virse, L. Neimane, U. Tirule, 
U. Strupiša, V. Dukāte.

27. un 28. oktobrī Rīgā notika 
“Kausa izcīņas” finālsacensības volej
bolā B2 grupas meitenēm. Sīvā 16 ko
mandu konkurencē Zvejniekciema 
vidusskolas komanda ierindojās god
pilnajā 3. vietā. Uzvaru izcīnīja A. Jer
macāne, M. Martinsone, K.  Ūdre, 
Ī. Zaķe, S. S. Umbraško, P. Šenere.

28. oktobrī Jēkabpilī notika vo
lejbola “Kausa izcīņas” sacensības 
D2 grupas zēniem. Mūsu skolas 
komanda ieguva 4. vietu. Komandā 
spēlēja J. Jurkevics, E. Kiseļevskis, 
M. Kursišs, R. Sergejevs, A. Skrīvelis, 
R. Šauriņš, A. T. Turkupols, M. Keišs, 
M. Baltais.

2. un 3. novembrī Limbažos 
notika “Kausa izcīņas” finālsacensī
bas volejbolā C2 grupas meitenēm. 
Zvejniekciema vidusskolas koman
da ieguva Latvijā 4. vietu. Uzvaru 
izcīnīja L. Jermacāne, P. Dalbiņa, 
A. K. Nolle, K. Strupiša. 

9. un 10. novembrī Kalnciemā 
notika volejbola “Kausa izcīņas” sa
censības D1 grupas meitenēm. Šajās 
sacensībās Zvejniekciema vidus
skolas komanda savā apakšgrupā 
izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja 
L. Jermacāne, S. Pastare, E. D. Virse, 
L. Neimane, K. Strupiša, M. Ķēniņa, 
U. Tirule, E. K. Rumpe.

Paldies skolēniem par atsaucību, 
izturību un augstajiem rezultātiem 
sacensībās! 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas sporta 

trenere

Galda tenisa turnīrā par uz uzva
ru pretendēja trīs spēcīgākie vīri  – 
Ģirts Kleinšmits, Kārlis Sausnītis un 
Edgars Konstantinovičs. Traumas 
dēļ Kārlis atkrita no cīņas, un 3. vie
tu izcīnīja Jānis Ungurs. Abu pārējo 
sacensībā beigās par 10  punktiem 
pārāks izrādījās Ģirts Kleinšmits.

Nākamajā gadā galda tenisā 
paredzēti septiņi posmi – kopē
jā rezultātā tiks ieskaitītas arī 
Saulkrastu svētku sacensības 
5. jūlijā. 

Uz pirmo posmu visi gaidī
ti 26. janvārī, lai ar jaunu gadu 
sāktu jaunu cīņu.

Saulkrastietim Itālo Alsiņam 
2013. gada sezona aizvadīta un 
noslēgusies ļoti veiksmīgi. Ko
pumā I. Alsiņš uz starta līnijas 
2013.  gada sezonā stājās devi

ņas reizes un visas reizes šķēr
soja arī finiša līniju. Tas nozī
mē, ka tehnika bija sagatavota 
labi, atbilstoši tam, lai finišētu. 

Pēc septiņu posmu cīņas no
skaidrojās spēcīgākie Saulkras
tu novusa spēlētāji. Dāmām 
uzvarētāja Sintija Aperjote 
par diviem punktiem pārspēja 
2.  vietas ieguvēju Aleksandru 
Prokopeņu. Trešajā vietā ie
rindojās Agnese Lāce. Arī kun

gu konkurencē čempionu no 
vicečempiona šķīra tikai divi 
punkti. Par uzvarētāju kļuva Pē
teris Visockis, otrais Andris An
dersons. Trešajā vietā Gundars 
 Tībergs.

Jaunā gada čempionāts sāk
sies 19. janvārī.

Ir izstrādāts nākamā gada sacen
sību kalendāra projekts individu
ālajos sporta veidos, kas norisinās 
vairākās kārtās. Tomēr potenciā
lajiem dalībniekiem jāinteresējas 
Saulkrastu medijos par iespējama
jām izmaiņām.

Zolīte
1. posms 18. janvāris
2. posms 22. februāris
3. posms 22. marts
4. posms 12. aprīlis
5. posms 25. oktobris
6. posms 22. novembris
7. posms 13. decembris

Galda teniss
1. posms 26. janvārī
2. posms 16. februārī
3. posms 16. martā
4. posms 4. aprīlī
5. posms 5. jūlijā (Pilsētas svētki)
6. posms 9. novembrī
7. posms 7. decembrī

Novuss
1. posms 19. janvārī
2. posms 23. februārī
3. posms 23. marts
4. posms 13. aprīlis
5. posms 26. oktobrī
6. posms 23. novembrī
7. posms 14. decembrī

Šautriņas
1. posms 11. janvārī
2. posms 8. februārī
3. posms 8. marts
4. posms 12. aprīlis
5. posms 10. maijs
6. posms 13. septembrī
7. posms 11. oktobrī
8. posms 8. novembrī
9. posms 13. decembrī

No visiem turnīriem individuālajos sporta veidos, kas risinās vairākās 
kārtās, visvairāk dalībnieku  – 37  – ir piedalījušies zolītes sacensībās. 
Paldies kafejnīcai “Neibāde” gan par sacensību uzņemšanu savās telpās 
septiņu posmu garumā, gan par lielo garšīgo picu visiem dalībniekiem 
turnīra noslēgumā.

 Dāmām pārliecinošu uzvaru jau pirms pēdējās kārtas bija nodroši
nājusi vairākkārtējā čempione Katrīne Mickāne. Otrajā vietā Inga An
tonova, trešā Ieva Bērziņa. Kungiem intriga saglabājās līdz pat pēdējai 
spēlei. Rezultātā par čempionu pirmo reizi kļuva Andris Martinsons. 
Aiz viņa seko Andris Simanovičs, trešajā vietā pats pieredzējušākais 
turnīra dalībnieks Imants Āboliņš.

2014.  gada čempionāts sāksies 18.  janvārī kafejnīcā “Neibāde” 
plkst. 11.

Galda tenisā uzvar  
Ģirts Kleinšmits

No kreisās – Jānis Ungurs, Ģirts Kleinšmits, Edgars Konstantinovičs.  
Foto no domes arhīva

Saulkrastu novusa čempionāta 2013. gada laureāti. Foto no domes arhīva

Sezonas noslēguma sacensībās Itālo Alsiņš piedalījās arī testa braucienā ar 
formulu. Brauciens bija veiksmīgs un aizraujošs. Foto no personīgā arhīvaLabākie Saulkrastu zolītes spēlētāji. Foto no domes arhīva

Noskaidroti labākie novusā

Moto sezona noslēgusies 
veiksmīgi

Zvejniekciema vidusskolas 
volejbolisti turpina cīnīties

Nākamā gada 
sacensību 
kalendāra 
projekts

Zolītes čempionātā 
visvairāk dalībnieku
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Par Saulkrastu novada domes deputāta E. Brumermaņa pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa uz iesnieguma pamata
1. Izbeigt deputāta Edgara Brumermaņa pilnvaras pirms termiņa. 
2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 4.12.2013. noteikt nākamo de
putāta kandidātu, kurš stāsies Edgara Brumermaņa vietā.

Par Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā
1. Iecelt Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā Aleksandru 
Ināru Zaharānu ar 2013. gada 27. novembri.
2. Noslēgt darba līgumu ar Aleksandru Ināru Zaharānu.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) 
Saulkrasti, kadastra apzīmējums (xxxxx): 
•	“individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve,	kods	0601” –	platība	1370	m2, 
•	“zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	mežsaimniecība,	kods –	0201” –	
platība 2886 m2.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx): 
•	“neapgūta	individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve,	kods	0600” –	platība	1200	m2,
•	“zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	mežsaimniecība,	kods	0201” –	
platība 8479 m2.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese), 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx): 
•	“individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve,	kods	0601” –	platība	0,12	ha,	
•	“zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaimniecība,	kods –	0101” –	
platība 0.139 ha.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx): 
•	“individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve,	kods	0601” –	platība	2422	m2, 
•	“zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	mežsaimniecība,	kods –	0201” –	
platība 600 m2.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķirša-
nu un lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu DKS “Ķīšupe  – 2” 4. zemes vienī
bas (kadastra apzīmējums 80330021692, “Ķīšupe divi 215” (kadastra apzīmējums 
80330020579) un “Ķīšupe divi 217” (kadastra apzīmējums 80330020556), Ķīšupe 
divi, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt adreses zemes gabaliem:
2.1. Zemes ierīcības projektā “liters 1”  – “Ķīšupe divi 215”, Ķīšupe divi, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1354 ha;
2.2. Zemes ierīcības projektā “liters 2” – “Ķīšupe divi 217”, Ķīšupe divi, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1093 ha.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam zemes ierīcības projektā “liters 3” – “Ķīšupe 
divi ceļš”, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalī
juma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 0,0281 ha.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt SIA “BaltSurvey” izstrādāto nekustamo īpašumu “Lejasbi
tes” (kadastra apzīmējums 80330011064), “Dunduri” (kadastra apzīmējums 
80330011279) un “Vecbites” (kadastra apzīmējums 80330010552), Zvejniek
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.

2. Piešķirt adreses zemes gabaliem:
2.1. Zemes ierīcības projektā “liters 1” – “Lejasbites”, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt dalīto lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, platība 0.24 ha, zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101”, platība 0,2407 ha;
2.2. Zemes ierīcības projektā “liters 2” – “Vecbites”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601, platība 0,1374 ha.
3. Likvidēt adresi “Dunduri”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lieto-
šanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt SIA “M un M risinājumi” izstrādāto nekustamo īpašumu “Rudu
ļi” (kadastra apzīmējums 80330040564) un “Vainagi – 1” (kadastra apzīmējums 
80330040038), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu, uzliekot īpašumam apgrūtinājumu – gājēju ceļš.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ierīcības projektā “liters 1” – “Ruduļi”, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – 

“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201”, 
platība 0,7836 ha.
3. Likvidēt adresi “Vainagi – 1”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) ga
diem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), 0,1196 ha platībā iznomāša
nu sakņu dārza uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtī
bas – Ls 40,61 (četrdesmit lati 61 santīms) un 21 % PVN Ls 8,53 (astoņi lati 53 
santīmi), kopā gadā Ls 49,14 (četrdesmit deviņi lati 14 santīmi).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām 
uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums (xxxxx), 0,65 ha 
platībā iznomāšanu.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – 
Ls 34,13 (trīsdesmit četri lati 13 santīmi) un 21 % PVN Ls 7,17 (septiņi lati 17 
santīmi), kopā gadā Ls 41,30 (četrdesmit viens lats 30 santīmi).

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos
1. Atlikt līdz 1.04.2015. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu Ls 583,58 apmērā, ko sastāda pamatparāds Ls 543,87 un nokavējuma 
nauda Ls 39,71, par nekustamo īpašumu XX (adrese) Zvejniekciems, Saulkras
tu nov., kadastra apz. (xxxxx).
2. Par parāda nomaksas grafiku noslēgt rakstisku vienošanos.

Par dalību Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektā “Green Heritage. Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma 
sastāvdaļa”
1. Pieteikt dalību Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības program
mas projektā “Green Heritage. Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma 
sastāvdaļa” par kopējo summu 800 EUR (astoņi simti euro 00 centi). 

Par jaunas amata vienības izveidošanu
1. Izveidot amata vienību – sociālais pedagogs (profesijas klasifikators – 235901) 
uz pilnu slodzi darbam Zvejniekciema vidusskolā ar atalgojumu Ls 496 (četri 
simti deviņdesmit seši lati 00 santīmi) un noteikt Saulkrastu vidusskolā uz 
pusslodzi strādājošam sociālam pedagogam ar atalgojumu Ls 248 (divi simti četr
desmit astoņi lati 00 sant.), atbilstoši pilnu slodzi ar atalgojumu Ls 496 (četri simti 
deviņdesmit seši lati 00 santīmi).

2. Lēmums stājas spēkā ar saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada budžetu un speciālo budžetu” ap
stiprināšanu.

Par sadarbību ar Radoškovičes pilsētciematu, Baltkrievijā
1. Konceptuāli atbalstīt sadarbības uzsākšanu ar Baltkrievijas Republikas Ra
doškovičes pilsētciemata izpildkomiteju.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt tikšanos ar 
Radoškovičes pilsētciemata izpildkomitejas pārstāvjiem un sagatavot sadrau
dzības līguma projektu. 

Par Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošo noteikumu 
nr. 28 “Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos nr. 15 

“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” precizējuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt precizējumu Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra 
saistošajos noteikumos nr. 28 “Grozījumi Saulkrastu novada domes saistoša
jos noteikumos nr. 15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””.
2. Apstiprināto precizējumu saistošajos noteikumos triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“Saulkrastu Domes Ziņas“.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Par pirmsskolas skolotāja palīgu – asistentu
1. Izveidot PII “Rūķītis” štata vietu skolotāja palīgs – asistents no 2013. gada 
1. decembra.

2. Paredzēt 2014. gada PII “Rūķītis” budžetā finansējumu izveidotajai štata 
vietai.

Par Pļavas, Lauku ielas ūdensvada pieslēgumu
1. Apstiprināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” iesniegto 8.11.2013. darba tāmi 
par pieslēgumu pilsētas ūdensvadam un pamatojoties uz saņemtajiem aktiem, 
pārskaitīt SIA “Saulkrastu komunālserviss” dotāciju 695,18 latu apmērā, lai 
nodrošinātu pilsētas dzeramā ūdens padevi Pļavas, Lauku un Vasarnīcu ielas 
iedzīvotājiem.
2. Uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” līdz 2013. gada 20. decembrim ie
sniegt Saulkrastu novada domē atskaiti par piešķirto līdzekļu izmantošanu.

Par finansējuma piešķiršanu Pirmās ielas izbūvei
1. Piešķirt līdzekļus Pirmās ielas, Saulkrastos, zemes kadastra nr. 80130020192, 
1. kārtas izbūvei, paredzot līdzekļus 2014. gada budžetā Ls 2500 apmērā.

Par domes sēdes pārcelšanu
1. Pārcelt Saulkrastu novada domes kārtējo sēdi uz 2013. gada 18. decembri.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievērojot Fizisko peronu datu aizsardzības likumā 
noteikto) var iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks trešdien, 18. decembrī, plkst. 15 Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes sēdes nr. 15 lēmumi (27.11.2013.)

2013. gada 25. septembra saistošie noteikumi nr. 15
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14, § 27) 
“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” nosaka Saulkras
tu novada pašvaldības sniegtās materiālās palīdzības veidus, materiālās palīdzības 
apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību (turpmāk – Noteikumi).
2. Materiālā palīdzība tiek sniegta ar mērķi veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanos 
Saulkrastu novadā, veicināt personu motivāciju deklarēt savu dzīvesvietu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajos Noteikumos paredzētajos gadī
jumos sniegt materiālo atbalstu, neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa. 
3. Tiesības saņemt šajos Noteikumos paredzēto materiālo palīdzību ir tai personai, 
kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā te
ritorijā un šī persona dzīvo Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
II. Materiālā palīdzība hroniski slimam bērnam
4. Materiālās palīdzības apmērs hroniski slimam bērnam par ārsta nozīmētu medi
cīnisko izdevumu atmaksu nepārsniedz Ls 20 mēnesī.
5. Lai saņemtu materiālo palīdzību hroniski slimam bērnam par ārsta nozīmētu me
dicīnisko izdevumu atmaksu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Saulkrastu sociālajā 
dienestā ar rakstisku iesniegumu, kas ir noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā 
noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt 
materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, tam pievieno:
5.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no bērna medicīnas kartes;
5.2. izdevumus apliecinošu dokumentu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un 
personas kods.
6. Materiālā palīdzība tiek piešķirta ar Saulkrastu sociālā dienesta lēmumu, pamato
joties uz šo Noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu. 
III. Ēdināšanas maksas atvieglojumi sākumskolas izglītības iestādē un braukša-
nas maksas atvieglojumi 
7. Bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā un kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek piešķirti ēdināšanas 
maksas atvieglojumi 100% apmērā. 
8. Pamatizglītības iestāde sagatavo un līdz katra gada 1. septembrim iesniedz Saulkras
tu sociālajā dienestā to personu, kuras iegūst pamatizglītību sākumskolā, sarakstu.
9. Ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti ar Saulkrastu sociālā dienesta lē
mumu, ja persona, kura iegūst pamatizglītību sākumskolā, ir iekļauta Noteikumu 
8. punktā minētajā sarakstā.
10. Vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt 
braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un at
pakaļ Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
11. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tie
sības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā par braukšanas izde
vumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
12. Saulkrastu novada dome katru mācību gada mēnesi, saskaņā ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem rēķiniem, sedz vispārējās pamatiz
glītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamo braukšanas izdevumus no Saulkras
tu novada pašvaldības budžeta, ievērojot šo Noteikumu 10. un 11. punktā noteikto.
13. Noteikumu 7. punktā noteiktie ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti 
bērnam, kuram vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

IV. Vienreizējā materiālā palīdzība politiski represētai personai
14. Vienreizēja materiālā palīdzība politiski represētām, pensijas vecuma perso
nām Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī Ls 30 apmērā.
15. Materiālā palīdzība politiski represētām, pensijas vecuma personām tiek pie
šķirta ar Saulkrastu sociālā dienesta lēmumu, pamatoties uz šo Noteikumu 16. 
punktā norādīto iesniegumu.

16. Lai saņemtu materiālo palīdzību politiski represētām, pensijas vecuma 
personām, pieprasītājs vēršas Saulkrastu sociālajā dienestā ar iesniegumu, kas 
ir noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, un kurā ir 
norādīts bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Piepra
sītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda politiski represēto apliecību, ja lēmumu 
par politiski represētās personas statusa piešķiršanu nav pieņēmusi Saulkrastu 
novada dome.  
V. Vienreizējā materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu
17. Vienreizēja materiālā palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu:
17.1. par katru jaundzimušo Ls 100 apmērā, ja viens no vecākiem ne mazāk kā 
divpadsmit mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā;
17.2. par katru jaundzimušo Ls 200 apmērā, ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk 
kā divpadsmit mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā.
18. Materiālā palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirta ar Saulkras
tu sociālā dienesta lēmumu, pamatoties uz šo Noteikumu 19. punktā norādīto 
iesniegumu.
19. Lai saņemtu materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu, pieprasītājs 
vēršas Saulkrastu sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, kas ir noformēts 
atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts bankas 
konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot 
iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas aplie
cību. 
20. Materiālo palīdzību jaundzimušā vecākiem izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
21. Materiālo palīdzību var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzim
šanas dienas. 
VI. Vienreizējā materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvo-
tai personai
22. Vienreizēja materiālā palīdzība personai, kura ir atbrīvota no brīvības at
ņemšanas iestādes, tiek piešķirta personas atbrīvošanas dienā valstī noteiktajā 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā.
23. Tiesības saņemt šo Noteikumu 22. punktā paredzēto materiālo palīdzību ir 
personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, ja tās pēdējā dzī
vesvieta pirms personas ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē ir deklarēta 
Saulkrastu novadā administratīvajā teritorijā.
24. Materiālo palīdzību var pieprasīt 1 (viena) mēneša laikā no atbrīvošanas 
dienas.
25. Lai saņemtu materiālo palīdzību personas pamatvajadzību nodrošināšanai, 
saistībā ar personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes, pieprasītājs 
vēršas Saulkrastu sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, kas ir noformēts 
atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts bankas 
konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot 
iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz izziņas par 
personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes kopiju.
26. Materiālā palīdzība personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas ies
tādes, tiek piešķirta ar Saulkrastu sociālā dienesta lēmumu, pamatoties uz šo 
Noteikumu 25. punktā norādīto iesniegumu.  
VII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
27. Par Saulkrastu sociālā dienesta lēmumu piešķirt materiālo palīdzību perso
na tiek informēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
28. Saulkrastu sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu no
vada domē.
29. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīva
jā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
Noslēguma jautājums
30. Noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. 
pantā noteiktajā kārtībā.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu projekta  
“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”  paskaidrojuma raksts
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Sadaļa Informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.  panta trešo daļu pašvaldību 
domes var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Ņemot vērā to, ka demogrāfiskie rādītāji uzrāda lejupejošas tendences, iero-
bežoto darbavietu skaita dēļ reproduktīvā vecuma Saulkrastu novada iedzī-
votāji izvēlas dzīvesvietu ārpus Saulkrastu novada un ievērojot Saulkrastu 
novada iedzīvotāju dzīves līmeņa pazemināšanos, Saulkrastu novada dome 
ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu ar mērķi veicināt demogrāfiskā 
stāvokļa uzlabošanos Saulkrastu novadā, veicināt personu motivāciju 
savu pamata dzīvesvietu deklarēt Saulkrastu novadā un materiāli atbalstīt 
Saulkrastu novada pašvaldībā deklarējušās personas (tostarp politiskajās 
represijās cietušās personas), neizvērtējot to materiālo stāvokli.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības veidus, materiālās palī-
dzības apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, 
kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību, personām, kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 
Saistošie noteikumi paredz:
1) vienreizējas materiālās palīdzības piešķiršanu:
a) politiski represētām, nestrādājošām pensijas vecuma personām – Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas dienā;
b) bērna vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu;
c) no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotām personām pamatvajadzību 
nodrošināšanai.
2) atvieglojumus:
a) bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā, ēdināšanas maksas 
atvieglojumi 100 % apmērā;
b) personām, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības iestādēs 
(1.–9. klase) – 100 % apmērā, par braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
c) personām, kas iegūst izglītību vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
(10.–12. klase) – 50 % apmērā, par braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3) ikmēneša materiālās palīdzības piešķiršanu hroniski slimiem bērniem.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde “Saulkrastu 
sociālais dienests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.
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2013. gada decembris

2013. gada 30. oktobra  
saistošie noteikumi nr.25

2013. gada 30. oktobra
saistošie noteikumi nr.27

2013. gada 30. oktobra 
saistošie noteikumi nr. 28

2013. gada 30. oktobra 
saistošie noteikumi nr.26

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes

2013. gada 30. oktobra sēdē
 (prot. nr. 14, § 23)

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes

2013. gada 30. oktobra sēdē
 (prot. nr. 14, § 37)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14 § 38)

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes

2013. gada 30. oktobra sēdē
 (prot. Nr.14, §34)Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos nr. 4
“Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi   

Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas liku-

mu, Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem nr. 1192 
“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība”, Ministru kabineta 2006. 

gada 4. aprīļa noteikumiem nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņu apmācībai”

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012. gada 29. februāra saistoša
jos noteikumos nr. 4 “Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteiku
mi Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 4. punktā vārdus un skaitļus “Ls 1 (viens lats 00 

santīmi)” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,40 euro”.
1.2. Noteikumu 14. punktā vārdus un skaitļus “50 latiem” aizstāt 

ar vārdiem un skaitļiem “70 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos nr. 21
“Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 

piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti saskaņā ar 
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

26.1 panta pirmo daļu

1.1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 27.decembra saistoša
jos noteikumos Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” (turpmāk  Noteikumi) 
šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 16.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “3000 LVL” 

aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “4268,62 euro”;
1.2. Noteikumu 16.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “1000 LVL” 

aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1422,87 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada   
25. septembra saistošajos noteikumos nr. 15   

“Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saisto
šajos noteikumos nr. 15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu nova
dā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

2. Noteikumu 4. punktā vārdus un skaitļus “Ls 20” aizstāt ar vārdiem 
un skaitļiem “28,45 euro”.
2.1. Noteikumu 14. punktā vārdus un skaitļus “Ls 30” aizstāt ar 

vārdiem un skaitļiem “42,69 euro”;
2.2. Noteikumu 17.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 100” 

aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “142,29 euro”;
2.3. Noteikumu 17.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 200” 

aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “284,57 euro”.
3. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”

1.panta otrās daļas 91 punktu,
3.panta 14 daļu, 

9.panta otro daļu,
Pārejas noteikumu 40.2 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – no
doklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 2014.
gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 
(turpmāk – Noteikumi).

2. Nekustamā īpašuma nodoklis zemei, ja iepriekšējā taksācijas gadā nav mainīts nekustamā īpašuma lie
tošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2014. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas 
gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk nekā par 10 (desmit) procen
tiem.

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, 
atkarībā no tā, kura vērtība ir augstāka.

4. Ar nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus, izņe
mot garāžas.

5. Nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašu
ma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu 
“Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 

nekustamā īpašuma nodokļa objektiem   
Saulkrastu novada pašvaldībā 2014. gadā”

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2014.gadā” projekts 
(turpmāk - Projekts) izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
(turpmāk – Likums):
a) 1. panta otrās daļas 91 punktu, kas noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplik-
šanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
b) 3. panta 14 daļu, kas noteic, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdrau-
došu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 
1. novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
c) 9. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga 
noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz 
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža;
d) Pārejas noteikumu 40.2 punktu, kas noteic, ka pašvaldībai, izdodot saistošos notei-
kumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir tiesības 2014. gadā 
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru 
zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un 
piemērošanas nosacījumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis (turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā, kā arī nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. Saistošie noteikumi 
nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus;
2) nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu;
3) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no nekustamā īpašuma nodokļa iekasē-
juma pieaugs. Finanšu ministrijas aprēķinā “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 
2014. gadam” ir paredzēts nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 
paredzēts 25 procentu apmērā, tādējādi salīdzinājumā ar prognozēm ieņēmumu apjoms no 
nekustamā īpašuma nodokļa iekasējuma nesasniegs paredzēto apmēru.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir Saulkrastu novada nodokļu maksātāji. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, veicot aprēķinu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, 
pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas, jo tie labvēlīgi ietekmē nodokļa 
maksātājus.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs
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2013. gada decembris

2013. gada 30. oktobra   
saistošie noteikumi nr.29

2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi nr. 32

2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi nr.34

2013. gada 30. oktobra  
saistošie noteikumi nr. 30

2013. gada 30. oktobra  
saistošie noteikumi nr.31

2013. gada 30. oktobra  
saistošie noteikumi nr.33

2013. gada 30. oktobra 
saistošie noteikumi nr.35

2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi nr.36

2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi nr.37

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdē  (prot. nr. 14, § 39)

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14, § 42)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14 § 44)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14, § 40)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes
2013.gada 30.oktobra sēdē (prot. nr. 14, § 41)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes
2013. gada 30. oktobra sēdē  (prot. nr. 14, § 43)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. 
oktobra sēdē  (prot. nr. 14, § 45)

Apstiprināti  Saulkrastu novada domes 2013. gada 30. oktobra sēdē (prot. nr. 14, § 46)

Apstiprināti Ar Saulkrastu novada domes 30.10.2013. sēdes lēmumu  (protokols nr. 14, § 65)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2007. gada 27. jūnija saistošajos 
noteikumos nr. 5 “Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas 
atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju 

dzīvokļos Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43. panta pirmās daļas 11. punktu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2007. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos nr. 
5 “Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās 
apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu pilsētā ar lauku 
teritoriju” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 
“Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās ap

kures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Saulkrastu novadā”;
1.2. Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus “pilsētā ar lauku teritoriju” ar vārdu “nova

dā” attiecīgā locījumā;
1.3. Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus “Saulkrastu pilsētas būvvalde” ar vārdiem 

“Saulkrastu būvvalde” attiecīgā locījumā;
1.4. Noteikumu 4.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 250” aizstāt ar vārdiem 

un skaitļiem “350 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes  2006. gada 27. septembra saistošajos noteikumos nr.15
“Par pašvaldības nodevām Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,14.panta trešo daļu,  likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9.,10.punktiem  

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2006.gada 27.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju” (turpmāk  Noteiku
mi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu nosaukumu izteikt šādā redakcijā “Par 

pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”;
1.2. Noteikumu 1., 2., 5., 16., 33. un 34.punktā, kā arī 2.4.2. 

apakšpunktā aizvietot vārdus “pilsēta ar lauku teritori
ju” ar vārdu “novads”;

1.3. Noteikumu 2.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 1” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,42 euro”;

1.4. Noteikumu 2.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.5. Noteikumu 2.2.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.6. Noteikumu 2.2.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
4” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “5,69 euro”;

1.7. Noteikumu 2.3.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 1” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,42 euro”;

1.8. Noteikumu 2.3.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.9. Noteikumu 2.4.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
1” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,42 euro”;

1.10. Noteikumu 2.4.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.11. Noteikumu 2.4.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 1” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,42 euro”;

1.12. Noteikumu 2.4.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.13. Noteikumu 2.4.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 1” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1,42 euro”;

1.14. Noteikumu 2.4.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.15. Noteikumu 6.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
25” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “35,57 euro”;

1.16. Noteikumu 6.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 
100” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “142,29 euro”;

1.17. Noteikumu 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. un 11.1.5. 
apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 5” aizstāt ar vār
diem un skaitļiem “7,11 euro”;

1.18. Noteikumu 11.2.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.19. Noteikumu 11.2.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 10” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “14,23 euro”;

1.20. Noteikumu 11.2.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 15” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “21,34 euro”;

1.21. Noteikumu 11.2.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 15” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “21,34 euro”;

1.22. Noteikumu 11.2.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 2” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2,85 euro”;

1.23. Noteikumu 17.punktā vārdus un skaitļus “Ls 5” aiz
stāt ar vārdiem un skaitļiem “7,11 euro”;

1.24. Noteikumu 21.punktā vārdus un skaitļus “Ls 50” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “71,14 euro”;

1.25. Noteikumu 27.punktā skaitļus “0,20” aizstāt ar 
skaitļiem “0,28”;

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes  2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu likuma 
“Par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 

daļu MK 2010. gada 30. marta noteikumiem nr. 299 “Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcī-
gu” 19.4. apakšpunktu MK 2006. gada 19.decembra noteikumu 

nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa sais
tošajos noteikumos nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabal
stiem Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:
1.1. Noteikumu 5. punktā vārdus un skaitļus “Ls 160” aiz

stāt ar vārdiem un skaitļiem “227,66 euro”;
1.2. Noteikumu 17.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

25” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “35,57 euro”;
1.3. Noteikumu 17.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

230” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “327,26 euro”;
1.4. Noteikumu 17.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

35” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “49,80 euro”;
1.5. Noteikumu 17.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

320” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “455,32 euro”;
1.6. Noteikumu 17.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

20” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “28,46 euro”;
1.7. Noteikumu 17.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

180” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “256,12 euro”;
1.8. Noteikumu 19.punktā vārdus un skaitļus “Ls 200” aiz

stāt ar vārdiem un skaitļiem “284,57 euro”;
1.9. Noteikumu 22.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 

90” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “128,06 euro”;
1.10. Noteikumu 22.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus 

“Ls 200” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “284,57 euro”;

1.11. Noteikumu 22.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 45” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “64,03 euro”;

1.12. Noteikumu 24.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 100” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “142,29 euro”;

1.13. Noteikumu 24.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 100” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “142,29 euro”;

1.14. Noteikumu 28.punktā vārdus un skaitļus “Ls 1000” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “1422,87 euro”.

1.15. Noteikumu 30.punktā vārdus un skaitļus “Ls 200” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “284,57 euro”;

1.16. Noteikumu 31.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 50” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “71,14 euro”;

1.17. Noteikumu 31.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 50” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “71,14 euro”;

1.18. Noteikumu 31.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 25” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “35,57 euro”;

1.19. Noteikumu 31.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 50” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “71,14 euro”;

1.20. Noteikumu 31.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 500” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “711,44 euro”;

1.21. Noteikumu 31.7. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 30” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “42,69 euro”;

1.22. Noteikumu 33.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 20” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “28,46 euro”;

1.23. Noteikumu 33.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 30” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “42,69 euro”;

1.24. Noteikumu 33.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus 
“Ls 250” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “355,72 euro”;

1.25. Noteikumu 35. punktā vārdus un skaitļus “Ls 25” 
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “35,57 euro”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos nr. 20

“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
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteiku

mos nr. 20 “Par koku ciršanu ārpus meža Saulkrastu novadā” (turpmāk – Notei
kumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 10. punktā “Ls” ar vārdu “euro”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 27. decembra saistošajos noteikumos nr. 22

“Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma  “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 
otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. 

panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos no
teikumos nr. 22 “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 13.2.2.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “5000 (pieci tūk

stoši) latiem” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “7114,36 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos nr. 8

“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 
Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu  un 
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos 
nr. 8 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 
Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 89. punktā vārdus un skaitļus “10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) la

tiem” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “15 līdz 70 euro” un vārdus un skaitļus “20 
(divdesmit) līdz 100 (simt) latiem” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “28 līdz 140 
euro”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos nr. 18

“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 
Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmo daļu, Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010. gada 29. septembra saistošajos no
teikumos nr. 18 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 
Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 10.punktā un 10.4.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “180 

latus” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “256,12 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. marta saistošajos noteikumos nr. 8

“Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu 43. panta pirmās daļas 11. punktu un 43. panta 
trešo daļu 

11. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “ Par centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 10.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “Ls 250” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “350 euro”;
1.2. Noteikumu 10.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus “Ls 50” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “70 euro”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumi 30.01.2013. saistošajos noteikumos nr. 2 
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu  
43. panta pirmās daļas 11. punktu un 43. panta trešo daļu 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 30.01.2013. saistošajos noteikumos nr. 2 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu nova
da pašvaldības budžetu 2013. gadam” šādus grozījumus:
1.1. Palielināt budžeta ieņēmumus par LVL 1 338 301 (pielikums nr. 1)
1.2. Palielināt budžeta izdevumus par LVL 1 338 301 (pielikums nr. 2)
1.3. Palielināt speciālā budžeta izdevumus par LVL 26 458 (pielikums nr. 4)

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs
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Ieeja brîva

15.  decembrī no 10.00 Saulkras
tu sporta centrā Ziemassvētku 
tirdziņš  – amatnieku un rokdarb
nieku darinājumi, Latvijā ražotas 
lietas un našķi! Dziedās un dejos 
arī Saulkrastu mākslinieciskie 
kolektīvi. Pārdot gribētājus lū
gums pieteikties jau iepriekš pa 
tālruni 67954179 vai personīgi 
PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, Atpūtas 1b.

18. decembrī 20.00 Saulkrastu do
mes zālē jauktais koris “Anima” ai
cina uz svētku koncertu “Ziemas
svētki savējiem”. Programmā pašu 
koristu izvēlētas Ziemassvētku 
dziesmas tikai latviešu valodā. Arī 
visus instrumentus spēlēsim paši! 
Gaidīsim ikvienu! 

21. decembrī 18.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” aicina Vidzemes 
Kamerorķestris un diriģents And
ris Veismanis! Kopā ar jauktajiem 
koriem “Bangotne”, “Anima”, “Ju
mis”, “Skaņupe” un “Vanemuine” 
(Igaunija, Tartu) VKO izpildīs fran
ču komponista Kamila SenSansa 
skaņdarbu “Ziemassvētku oratori
ja”. Ieeja brīva.

22. decembrī kultūras namā “Zvej
niekciems” Ziemassvētku sarīko
jums bērniem “Piparkūkas, pipar
kūkas...”. 
12.00 paši mazākie dziedātāji, de
jotāji, Ziemassvētku vecītis un – ie
spēja pagatavot radošajā darbnīcā 
pavisam īstu, pavisam kraukšķīgu 
svētku piparkūku ar pavisam īstu 
glazūru! 
13.00 kultūras namā “Zvejniek
ciems” jaunākās latviešu animāci
jas filmiņas “Sniega multenītes”. 
16.00 pie kultūras nama “Zvej
niekciems” folkloras kopa “Dvīga” 
aicina visus uz Bluķa vilkšanu, lai 
latviskā garā aizvilktu un sadedzi
nātu visus šī gada sliktos darbus 

un tumšās domas un gaiši sagaidī
tu jauno gadu. 

31.  decembrī no 23.00 Saules lau
kumā aicinām sagaidīt 2014. gadu, 
kopā ar DJ, jautru mūziku un le
ģendāro grupu “Pērkons” pirms 
un pēc pusnakts! Protams, būs arī 
svētku salūts, kā arī svinīgas uzru
nas un apsveikumi. 
Iedzīvotāju ērtībām 31.  decembrī 
kursēs bezmaksas autobuss mar
šrutā Melnsila iela (22.40)–centrs–
Baltā kāpa (23.00)–centrs. Pēc sarī
kojuma Saules laukumā – atpakaļ. 

1.  janvārī 1.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Jaungada balle! 
Trakas dejas līdz rītam kopā ar 
grupu “Pērkons” un romantisks 
noskaņojums kopā ar labi zināmo 
K. Krievkalna instrumentālo gru
pu līdz pat rīta gaismai! 
Lūdzam iepriekš rezervēt galdiņu, 
zvanot pa tālruni 20222667 (līdz 
20. decembrim) vai personīgi k/n 

“Zvejniekciems” (pie dežuranta). 
Ieejas maksa, iegādājoties biļeti 
līdz 23.  decembrim, Ls  5 (€  7,11), 
vēlāk  – Ls  7 (€  9,96). Rezervētās 
ieejas biļetes iegādāties līdz 30. de
cembrim.

4.  janvārī 14.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” koklētāju ansamb
lis “Saule” aicina visus svinēt savu 
15 gadu jubileju! 

Sports
14.  decembrī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 9. posms.
17.  decembrī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti–Sigulda.
18.  decembrī 18.00 Latvijas meis
tarsacīkstes sporta centrā U18 gru
pā SĀC/Nūjas.lv–Kurši U18.
19.  decembrī 20.45 sporta centrā 
Latvijas meistarsacīkšu 3. līgas spē
le Taipans/Saulkrasti–Stopiņi.

Ziemassvētku mises 
Saulkrastu Romas katoļu 
Dieva žēlsirdības baznīcā

14. un 21. decembrī plkst. 8
Adventes laikā tiek svinētas 
Sv. Mises Dievmātes godam jeb 
Roratu Mises

24. decembrī plkst. 21 Zie
massvētku vakars – Ganiņu Sv. 
Mise 

25.decembrī plkst. 12 Kristus 
dzimšanas Sv. Mise

26.decembrī plkst. 11 Sv. Mise

www.vidzemesjurmalasdraudzes.lv

Svētku dievkalpojumi 
Pēterupes (Saulkrastu) 
un Skultes evaņģēliski 
luteriskajās draudzēs
Saulkrastu (Pēterupes) 
baznīcā
Adventes svētdienās 
dievkalpojumi plkst. 10 

Ziemsvētku priekšvakars
otrdien, 24. decembrī, 
plkst. 18 un 20

Pirmie Ziemsvētki 
trešdien, 25. decembrī, 
plkst. 11

Gada pēdējais dievkalpojums
svētdien, 29. decembrī, 
plkst. 10

Gada pirmais dievkalpojums
trešdien, 1. janvārī, plkst. 18

Zvaigznes dienas  
dievkalpojums
svētdien, 5. janvārī, plkst. 10

www.saulkrastubaznica.lv

Skultes baznīcā
Adventes svētdienās
dievkalpojumi plkst. 13

Ziemsvētku Priekšvakars
otrdien, 24. decembrī,  
plkst. 16

Pirmie Ziemsvētki 
trešdien, 25. decembrī,  
plkst. 14

Gada pēdējais dievkalpojums
svētdien, 29. decembrī,  
plkst. 13

Zvaigznes dienas  
dievkalpojums
svētdien, 5. janvārī,  
plkst. 13

www.skultesbaznica.lv

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, ilggadējo sportis
tu Andri Simanoviču mūžībā 

aizvadot.
PA “Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs”

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām Larisai mūsu visdzi
ļāko līdzjūtību un domās esam 
kopā ar tevi tavās lielajās bēdās.

Kolēģi TN “Pēterupe”

Par pašvaldības 
policijas 
paveikto 
novembrī

Novembrī Saulkrastu pašval
dības policija ir saņēmusi 41  iz
saukumu, par dažādiem pārkā
pumiem aizturēja 13 personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā sešas per
sonas. Septiņas personas tika no
gādātas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tā
lāku darbību veikšanai, bet sešas 
personas savā dzīves vietā.

Divos gadījumos tika iz
braukts līdz neatliekamās medi
cīniskās palīdzības brigādei cietu
šā nogādāšanai slimnīcā.

Sastādīts viens administratī
vā pārkāpuma protokols gājējam 
par atstarotāju nelietošanu dien
nakts tumšajā laikā, 18  gājējiem 
izteikts mutvārdu aizrādījums un 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols par vides piegružošanu.

Aleksandrs Inārs Zaharāns, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Aicina svinēt 
mīlestības 
svētkus

“Cilvēkus kopā satur mīles-
tība un cieņa. Kad ir abi, tad 

nāk arī svētība.”

Saulkrastu novada dzimt
sarakstu nodaļa aicina pie
teikties tās ģimenes, kuras 
laulībā nodzīvojušas no zelta 
līdz dimanta kāzu jubilejai 
un to atzīmējušas 2013. gadā, 
t.  i., visus tos laulātos pārus, 
kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 
60, 65, 70 un 75 gadu kāzu 
jubileju.

Priecāsimies, ja mūsu 
novadā ir ģimenes, kuras 
labprāt dalītos savā pie
redzē un dzīves gudrībā un 
2014.  gada sākumā satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai 
kopā atzīmētu šos mīlestī
bas svētkus.

Lūdzam ģimenes pie
teikt Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā vai 
pa tālruni 67142509.

Novembrī Saulkrastu  
novada Dzimtsarakstu  
nodaļā reģistrēti

Renārs Rihters,
Martins Freibergs,
Laura Pāvulāne,
Rūdolfs Vasiļjevs,
Sabīne Alksnīte,
Daniels Žeigurs.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome  
sirsnīgi sveic nozīmīgajā jubilejā
Jāni Zālīti,
Vladimiru Mitjajevu,
Marijanu Meduņecku,
Margu Sniķeri,
Gati Ozolu,
Ausmu Nukšu,
Silviju Krīperi,
Āriju Brumermani,
Dzidru Zumenti,
Ilgoni Zālīti,
Ļubovu Vasiku,
Ziedonu Skrīveli,
Mariju Pokrovsku,
Ēriku Lapsenieti,
Mariju Lapiņu,
Āriju Jubeli,
Jeļenu Jakubjonoku,
Zinaidu Hermanoviču,
Intu Frīdenbergu,
Ainu Avenu,
Viju Paegli,
Jāni Miltiņu,
Birutu Veltu Martinsoni,
Zentu Bregži,
Leonu Balgali,
Annu Šmatovu,
Pēteru Rubeni,
Jāni Nicmani,
Džuljetu Jugani,
Ingridu Bogdāni,
Gunti Daini Bērziņu,
Birutu Amoliņu,
Ņinu Akentjevu!

Saulkrastu novada dome  
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Viktors Sokolovs
15.01.1950.–29.10.2013.
Jānis Brākšs
25.10.1957.–31.10.2013.
Ruta Bādere
27.07.1941.–1.11.2013
Milija Gurtiņa
11.01.1921.–3.11.2013.
Maiga Vipule
31.12.1924.–4.11.2013.
Aleksandrs Jevdokimovs
20.03.1956.–13.11.2013.
Andra Zēģele
20.09.1950.–21.11.2013.
Vitalds Brūveris
11.06.1951.–26.11.2013.

“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 eksemplāru.
Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Pasākumu kalendārs

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicamies 

Saulkrastu sociālās ap-
rūpes mājas darbinieku 

kolektīvam par nesavtīgo 
gādību un sirdsmīlestību, 
aprūpējot mūsu māmiņu 

Miliju Gurtiņu, viņas mūža 
pēdējos gados.

Novēlam kolektīvam 
priecīgus Ziemassvētkus 

un labiem darbiem bagātu 
Jauno gadu!

Dagnija un Jānis Gurtiņi


