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Labdarības akcija “Gaišus 
Ziemassvētkus” aizvadīta, 
saglabājot 20 gadus veidotās 
tradīcijas.

Laikos pārbaudītas tradīcijas iz
dzīvo, ja tās ir vajadzīgas sabiedrī
bai un ja pati sabiedrība tās atbal
sta un uztur.

Saulkrastu sociālais dienests 
pateicas visiem, kas gadiem ilgi 
atbalstījuši un arī pagājušajā gadā 
atbalstīja labdarības akciju gan 
materiāli, gan ar savu prasmīgo 
roku ieguldījumu, gan ziedojot 
laiku, lai nogādātu dāvanas to sa

ņēmējiem tieši uz mājām.
Finansiāli akciju atbalstīju

ši SIA “Saulkrastu Aptieka R.B”, 
deputāte S. Osīte, privātpersonas 
D. Puriņa un S. Rozenberga.

Pašvaldības sarūpētās dāva
nas papildināja Saulkrastu un 
Zvejniekciema pensionāru sarū
pētie darinājumi. No pašu izau
dzētā sagatavotie gardumi, pašu 
adītas zeķes un cimdi, sarūpētas 
dāvaniņas. Paldies J.  Timmer
manei, V. Strodei un L. Štālei, kā 
arī pārējiem pašaizliedzīgajiem 
senioriem, kas iesaistījās un pa
līdzēja.

Kopā ar Saulkrastu sākum
skolas 4.a klases skolēniem un 
viņu audzinātāju jau vairāku 
gadu garumā esam mācījušies 
žēlsirdību un dāvināšanas prieku. 
Šajā gadā, tāpat kā iepriekšējos, 
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 
iemītnieki saņēma bērnu darinā
tos apsveikumus.

Ziemassvētku dāvanas saņē
ma trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes, I  grupas invalīdi, vien
tuļie Saulkrastu iedzīvotāji, kā arī 
Saulkrastu sociālās mājas iemītnie
ki un pēc deputātu ieteikuma arī 
paši cienījamākā vecuma seniori.

Paldies visiem, kas ir atbal
stījuši šo labdarības pasākumu 
20 gadu garumā.

Novēlu visiem mūsu klien
tiem, pasākuma organizētājiem 
un atbalstītājiem 2014.  gadā pa
ļāvību mierīgai, stabilai dzīvei un 
ticību saviem spēkiem, un visa 
laba izdošanos!

Sižetu par akciju “Gaišus  
Ziemassvētkus” var noskatīties in-
terneta vietnes www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Video”.

Anita Bogdanova, 
Sociālā dienesta vadītāja

Lai nodrošinātu skolēnu drošu 
došanos uz mācību iestādēm, 
Saulkrastu novada pašvaldības 
policija katru darbdienu turpina 
pagājušā gada decembrī sāktās 
dežūras pie Saulkrastu vidussko
las sākumskolas ēkas gājēju pār
ejas Raiņa ielā no 7:45 līdz 8:15 
un Zvejniekciemā pie Tallinas un  

Atpūtas ielas gājēju pārejas no 
8:00 līdz 8:30. Raiņa ielā pie krus
tojuma ar Skolas ielu ir uzstādī
tas trīs papildu apgaismojuma 
lampas, kā arī papildus esošajai 
brīdinājuma zīmei uzstādītas čet
ras jaunas gājēju pārejas zīmes uz 
dzeltena fona un ātruma ierobe
žojuma 30 km/h zīmes. 

Pagājušā gada nogalē noslēdzās 
iepirkums par gājēju ietves pro
jektēšanu Skolas ielā starp Raiņa 
ielu un Smilšu ielu un pa Smilšu 
ielu līdz Saulkrastu vidusskolas 
vārtiņiem, kā arī gājēju pārejas ie
rīkošanai pie sporta halles Skolas 
ielā. Minēto ietvi un gājēju pāreju 
plānots izbūvēt 2014.  gada vasa

ras sezonā.
Saulkrastu novada dome vēršas 
pie autobraucējiem ar atbildību 
ievērot ceļu satiksmes noteiku
mus, īpaši izglītības iestāžu tuvu
mā, kur darbdienās pirms mācību 
stundu sākuma un pēc to beigām 
ir intensīva gājēju un transporta 
kustība.

Noslēdzies 
izglītības iestāžu 

projekts 
Saulkrastu novada dome sa
darbībā ar Carnikavas novada 
domi ir īstenojusi projektu “At
balsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības 
riska mazināšanai un jauniešu 
ar funkcionālajiem traucēju
miem integrācijai izglītībā Car
nikavas un Saulkrastu novadā”, 
kura ietvaros tika finansētas 
pagarinātās dienas grupas un 
speciālās korekcijas izglītības 
programmas izstrāde un ievie
šana. 

Ar projekta starpniecību 
tika risināts skolēnu pēcstun
du nodarbju jautājums gan 
Saulkrastu, gan Zvejniekciema 
vidusskolā. Divās pagarināta
jās dienas grupās katrā skolā 
skolēni varēja pildīt mājas
darbus, kā arī nodarboties ar 
radošajām nodarbēm pedago
ga uzraudzībā. Savukārt Zvej
niekciema vidusskolā papildus 
pēc stundu nodarbēm tika 
izstrādāta speciālā korekcijas 
izglītības programma, lai bērni 
ar uztveres vai citiem funkcio
nāliem traucējumiem varētu 
apgūt izglītības programmu 
tepat Saulkrastu novadā. Kā 
interesantu un vajadzīgu pa
sākumu projekta dalībnieki 
atzinīgi novērtēja arī koučinga 
nodarbības profesionālu psi
hologu vadībā, kurās piedalījās 
skolu pēdējo klašu skolēni. 

Projekts tika īstenots 
no 2012.  gada 1.  janvāra līdz 
2013.  gada 31.  decembrim. 
Kopējās projekta izmaksas  – 
Ls 110 771, kuras pilnībā tika 
finansētas no Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļiem.

Vilnis Klibiķis, 
Attīstības un plānošanas  

nodaļas vadītājs

Saulkrastietim 
izcili  
sasniegumi 
Pasaules 
kausa izcīņā

Decembrī Lillehammeres trasē Norvēģijā notika Pasaules kausa izcīņas junioriem 3. posms. Teicamu sniegumu atkal demonstrēja 
saulkrastietis Kristers Aparjods, kas divu braucienu summā, uzrādot laiku viena minūte 37,549 sekundes, apsteidza visus 
26 sāncenšus un izcīnīja 1. vietu. Turpinājumu par saulkrastiešu panākumiem lasiet 2. lappusē.

Atbalsts un dāvināšanas prieks jau 
divu desmitu gadu garumā

Nodrošina drošu pārvietošanos pie mācību iestādēm

Kristers Aparjods trasē. Foto no domes arhīva

Domē mainās 
deputātu sastāvs

Ņemot vērā to, ka savas 
pilnvaras nolicis deputāts Edgars 

Brumermanis (“Vienotība”), 
Saulkrastu novada domē darbu 
sācis deputāts Jurģis Grabčiks 

(“Vienotība”). J. Grabčiks turpmāk 
darbosies Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejas 

un Finanšu komitejas sastāvā. 
Vēlētāji aicināti sazināties ar 

J. Grabčiku pa tālruni 29233235 vai 
rakstot uz e-pastu jurgis@ourea.lv. 
 Atgādinām, ka Saulkrastu novada 

domes deputātu pieņemšanas laiki 
atrodami interneta vietnē 

www.saulkrasti.lv, sadaļā “Dome”, 
vai arī zvanot 

pa tālruni 67951250.
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
13. janv.

9:00–14:00
14. janv.

9:00–17:00
15. janv. 16. janv.

9:00–14:00
17. janv.

14:00–17:00
20. janv.

14:00–17:00
21. janv.

9:00–14:00 22. janv. 23. janv.
9:00–17:00

24. janv.
9:00–14:00

27. janv. 28. janv.
9:00–14:00

29. janv.
14:00–17:00

30. janv.
9:00–14:00

31. janv.
9:00–17:00

Rentgena  kabineta  darba laiks janvārī

Speciālists Kab.
Nr.

Pieņemšanas 
Datums Pieņemšanas laiks

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      1 17., 31. janvāris 14:00–17:00

Kardiologs 1 22. janvāris 10:00–13:00

Dermatoloģe
Ruta BARLO 1 16. janvāris 14:00–17:00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 5 16., 23., 30.janvāris 14:00–17:00

Acu ārste
Ausma SPROĢE 11 13., 20., 27. janvāris 10:00–16:00

Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA 11 16., 23., 30. janvāris 10:00–13:00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE 11 21., 22., 29. janvāris  9:20–12:00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS 11 17., 31.  janvāris 10:30–16:00

Neiroloģe
Dace DZIRKALE 4 14. janvāris 14:00–17:00

Saulkrastu slimnīcas ārstu 
pieņemšanas laiki janvārī

SIA ZAAO (ZAAO) ir 
izsūtījusi klientiem nākamā 
gada atkritumu izvešanas 
kalendārus gan sadzīves, gan 
šķiroto atkritumu konteineru 
tukšošanai, kā arī informāciju 
par plānotajiem maksājumiem 
jeb aprēķinu privātpersonām.

2014.  gada sadzīves atkritumu 
izvešanas kalendāram otrā pusē 
atrodama informācija veiksmīgai 
sadarbībai: grafiku maiņas iespējas, 
izmaiņu pieteikšana līgumā, SMS 
pakalpojumu piedāvājums, elek
troniskā klientu pašapkalpošanās 
norēķinu sistēma. Izskaidroti arī 
jaunā zvanu centra darbības prin
cipi – tas izveidots, lai nodrošinātu 
zvana savienojumu ar kompeten
tāko speciālistu klientu interesē
jošā jautājumā. Šķirotu atkritumu 
izvešanas kalendāra aizmugurē 
izvietota informācija, kas ļauj 
precīzi izprast, kādi atkritumi ir 
nododami otrreizējai pārstrādei 
un cik daudz dažādu iespēju 
ZAAO piedāvā bezmaksas šķiroto 
atkritumu veidu savākšanai.

ZAAO īpaši akcentē, ka nevar 
solīt precīzu pulksteņa laiku katra 
konteinera tukšošanai, jo grafiku 
var ietekmēt dažādi apstākļi, to 
skaitā atkritumu daudzums kat
rā adresē, ceļu stāvoklis, nokrišņi. 
Tomēr, pasūtot bezmaksas SMS 
pakalpojumu, klients vienmēr būs 
drošs, ka neaizmirsīs atkritumu 
konteineru tukšošanas dienu, jo 
iepriekšējā dienā saņems atgādinā
jumu mobilajā tālrunī. Konteineru 
tukšošanas dienā jānodrošina to 
atrašanās pie brīvi piebraucama 
ceļa vai ielas malā ārpus slēgtām te
ritorijām ne vēlāk kā pulksten 8.00.

Reizē ar kalendāru klientiem 
tiek sūtīts aprēķins jeb informāci
ja par veicamajiem maksājumiem, 
atsevišķi izdalot summu par 
saņemtajiem pakalpojumiem 
2013.  gadā, kā arī plānoto maksu 
par pakalpojumiem 2014.  gadā. 
Aprēķini veikti, ņemot vērā abpu
sēji saskaņotu atkritumu kontei
nera tukšošanas grafiku. Klientus, 
kuri nav pilnībā norēķinājušies 
par ZAAO 2013.  gadā sniegtajiem 
pakalpojumiem, aicinām to izdarīt 
līdz 2014. gada 15. janvārim, pretējā 
gadījumā no 2014. gada 1. februāra 
uzņēmums pārtrauks pakalpoju
mu sniegšanu līdz parādsaistību 
nomaksai.

Būtiski, ka ZAAO aicina 
klientus izvērtēt iespēju atteik
ties no papīra formāta informā
cijas saņemšanas pa pastu, lai 
taupītu dabas resursus, un tā 
vietā izmantot vairāku tūkstošu 
klientu jau gadiem izmantoto 
klientu pašapkalpošanās sistēmu, 
kura darbojas caur uzņēmuma 
mājaslapu www.zaao.lv. Izman
tojot minēto sistēmu, klients 
jebkurā laikā var piekļūt saviem 
datiem  – saņemto pakalpojumu 
sarakstam, norēķinu stāvoklim, 
konteineru tukšošanas grafi
kam, kā arī veikt maksājumus. 

Zane Leimane, 
SIA “ZAAO”

Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs (TIC) sadarbībā ar karšu izdev
niecību “Jāņa sēta” gada nogalē izstrā
dājis un izdevis jaunu Saulkrastu no
vada noplēšamo karti. Kartē iekļauta 
informācija par apskates objektiem, 
naktsmītņu un uzņēmēju piedāvā
jumi, kā arī cita noderīga informā
cija. Karte izdota kombinēti latviešu 
un angļu, vācu un krievu valodā, 

kopējā tirāža 10  000  eksemplāru.  
Pašlaik norisinās darbs pie Saulkras
tu novada 2014.  gada pasākumu 
kalendāra un Vidzemes piekrastes 
kartes izstrādes.

Informējam, ka 2014.  gadā no 
7. līdz 9.  februārim Starptautis
kajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 
21.  starptautiskā tūrisma izstā
de–gadatirgus “Balttour 2014”, 

kurā piedalīsies arī Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrs. Lai 
pieteiktos dalībai izstādē vai iz
vietotu reklāmas materiālus 
stendā, lūdzam zvanīt pa tālruni 
67952641 vai sūtīt informāciju:  
tic@saulkrasti.lv.

Gita Memmēna, 
TIC  vadītāja

VSAA un NVA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)  Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus 

17. janvārī Saulkrastu domes telpās 108. kabinetā no pulksten 10.00 līdz 12.00.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 
3. un 6. februārī Saulkrastu domes zālē 2. stāvā no pulksten 10.00 līdz 15.00.

Izdota jauna karte un iespēja pieteikties dalībai izstādē

Tūrisma 
informācijas centrs

ZAAO atkritumu izvešanas 
kalendāri 2014. gadam 

Tas aizsākās pirms sešām ne
dēļām, kad Latvijas junioru un 
jauniešu izlase devās uz citu 
valstu trasēm papildināt savas 
iemaņas un gūt starptautisku 
sacensību pieredzi. Izlases sastā
vā tika iekļauti arī saulkrastie
ši Kendija un Kristers Aparjodi, 
kā arī trenere Aiva Aparjode. 
Pirmās trīs nedēļas izlase pavadīja, 
piedaloties starptautiskajās treni
ņu nedēļās Altenbergā (Vācija), Īgl
sā (Austrija) un Kēnigszē (Vācija), 
lai pēc tam atgrieztos Altenbergā, 
kur sākās pirmais Pasaules kausa 
posms junioriem un jauniešiem. 

Pirmais posms tika aizvadīts 
godam, kur labākie rezultāti bija 

Kendijai (6. vieta jauniešu konku
rencē), siguldietim Kristenam Ro
zītim (6. vieta junioru konkuren
cē) un Kristeram (3. vieta jauniešu 
konkurencē). Kristera grupā, kurā 
bija vislielākā konkurence, star
tēja 46  dalībnieki. Kristers pie
rādīja, ka ar vācu sportistiem var 
cīnīties arī viņu pašu mājās.

Nākamā pieturvieta un otrais 
Pasaules kausa posms notika Vir
tembergā (Vācija). Šajā trasē mēs 
bijām pagājušajā sezonā, līdz ar to 
braukt bija vienkāršāk. Arī šeit re
zultāti mūs priecēja. Kendijai sestā, 
Kristeram ceturtā vieta un Kristena 
Rozīša uzvara junioru konkurencē. 
Bet ilgi gulēt uz lauriem neiznāca, 
jo ceļš veda tālāk uz Lillehammeri 

(Norvēģija). Tur daļa sportistu bija 
pirmo reizi, un treniņos nebija tik 
viegli, bet tas saprotams, jo ritēja 
jau sestā sacensību nedēļa un bija 
jaušams nogurums. Tomēr mači 
mūs atkal iepriecināja: Kristeram 
uzvara. Pirmā zelta medaļa! Un, do
mājams, labs pieteikums jaunatnes 
ziemas olimpiādei, kas notiks tieši 
šajā trasē Lillehammerē 2016. gadā. 
Kendijai šoreiz astotā vieta. 
Sešas nedēļas ir pagājušas, un mēs 
noguruši, bet laimīgi un priecīgi 
esam atgriezušies mājās un tur
pinām treniņus Siguldā, jo 10. un 
11.  janvārī Siguldā notiks ceturtais 
Pasaules kausa posms junioriem, 
kas vienlaikus ir arī Eiropas čempio
nāts. Līdz tam cītīgi jāturpina uzla
bot gan fizisko formu, gan braukša
nas iemaņas. Turpmākais ceļš vedīs 
uz Kēnigszi un Oberhofu Vācijā, kur 
notiks 5. un 6. Pasaules kausa posms, 
bet Īglsā (Austrija) janvāra beigās 
notiks pasaules junioru čempionāts. 
Patlaban Kristers Aparjods Pa
saules kausa kopvērtējumā ieņem 
pirmo vietu. Arī Kristens Rozītis 
junioru konkurencē ir pirmajā 
vietā kopvērtējumā, kas dod pui
šiem labas izredzes cīnīties par 
Pasaules kausa iegūšanu. Ken
dija Aparjode pēc trim posmiem 
ieņem godpilno septīto vietu. 
Aicinām līdzjutējus uz Sigul
du 11.  janvārī atbalstīt mūsu  
sportistus!

Aiva Aparjode, 
kamaniņu braucēju trenere

Izcili panākumi kamaniņu 
braucējiem. Kristeram zelts

 Kristers Aparjods uz goda pjedestāla Lillehammerē. 
Foto no domes arhīva

 1. lpp.

Paziņojums 

A/S „Latvijas elektriskie tīkli” paziņo par paredzētās darbības papildinājumu

ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Paredzētās darbības nosau
kums: elektropārvades tīklu savienojuma “Igaunijas– Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsa
vienojums”. Tuvāka informācija interneta vietnēs: www.let.latvenergo.lv; www.vpvb.gov.lv; www.ast.lv;  
www.saulkrasti.lv. Paredzētā sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks: Sējas novada kultūras namā 
“Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, 3.02.2014. plkst. 18.00; Garkalnes novada kultūras centrā “Ber
ģi”, Brīvības gatvē 455, 5.02.2014. plkst. 17.00.Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 
2014. gada 7. februārim: AS “Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV1073, tālr. 67725272; 
Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045; tālrunis 67321173.
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Saulkrastu sociālais dienests 

aicina darbā sociālo pedagogu 
pilnas slodzes darbam Saulkrastu vidusskolā

Prasības: augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais pedagogs; 
labas komunikatīvās, saskarsmes un organizatoriskās prasmes; 
prasmes sociālā un psiholoģiskā procesa vadībā; valsts valodas 

prasmes; datorlietotāja prasmes.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 28. februārim Saulkrastu sociālajam dienestam 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 vai uz e-pastu: anita.bogdanova@saulkrasti.lv 

Sīkāka informācija pa tālruni 67142510

Pagājušā gada nogalē modes 
un izklaides centrā “Rīga Plaza” 
sadarbībā ar improvizācijas 
teātri “Spiediens” notika 
pirmā Skolu teātru olimpiāde. 
Tajā piedalījās arī Saulkrastu 
vidusskolas 6.a klases 
improvizācijas komanda 
“Saulainie hipopotomusi un 
Co” ( M. Vijgrieze, N. Ķigure, 
U. Kuple, L. Bērtiņa, K. Auseklis) 
un finālā savā klašu grupā 
dalīja pirmo un otro vietu ar 
Kusas pamatskolas komandu. 

Tie bija pelnīti panākumi, kurus 
skolēni sasniedza ar neatlaidīgu 
darbu, izdomu un azartu. Ceļš uz 
panākumiem bija mērķtiecīgs – lai 
nokļūtu finālā, bija jāpārvar divas 
atlases kārtas. Vispirms tika filmēts 
ar emocijām bagāts videosižets, 

tam sekoja piedalīšanās atlases 
turnīrā, kurā komanda prezentē
ja savu vizītkarti, rādīja “pasaku 
mūsdienu mērcē”, bet komandas 
kapteine M. Vijgrieze piedalījās im
provizācijas sacensībās. Iekļūšana 
finālā komandai šķita jau pietie
kami liela balva, tāpēc nākamais 
mājasdarbs  – multfilmas varoņu 
Smurfu iepazīstināšana ar latvis
kajām tradīcijām – tika veikts ar 
īstu degsmi. Liels bija komandas 
prieks par žūrijas atzinīgajiem vār
diem, komentāriem, vērtējumiem, 
iegūto vietu un dāsnajām modes 
un izklaides centra “Rīga Plaza” sa
gādātajām balvām. Paldies arī sko
lēnu vecākiem par atbalstu un līdzi 
jušanu sacensību laikā.

Inese Ābola, 
Saulkrastu vidusskolas skolotāja

Pagājušā gada novembrī 
Latvijas Banka rīkoja konkursu 
skolēniem, kurā katrs varēja 
pārbaudīt savas zināšanas par 
mūsu jauno valūtu – eiro.

Konkursa mērķis bija paplašināt 
skolēnu zināšanas par eiro nau
das zīmēm un pievērst uzmanī
bu to pretviltošanas elementiem, 
sniegt būtiskāko informāciju, kas 
jāzina, mainot latus pret eiro, kā 
arī par naudas nozīmi ikdienā.
Katrs skolēns (6.–8. un 9.–12. kla
šu grupā) varēja kārtot testu mā
jaslapā http://www.naudasskola.
lv/content/konkurss-sveiks-eiro  vai 
klātienē interaktīvajā “Eiro iz
stādē” un atbildēt uz 20  jautā
jumiem par eiro. Šo uzdevumu 
bija veikuši 1088 Latvijas skolēni. 
No Zvejniekciema vidusskolas 
konkursā “Sveiks, eiro!” piedalī
jās vairāki skolēni, bet laureātos 
iekļuva 7.  klases skolnieks Kārlis 
Taube, savukārt uzaicinājumu 
piedalīties konkursa noslēguma 

pasākumā saņēma arī 12.  klases 
skolniece Anete Eglīte un viņas 
skolasbiedrene Anete Lucāne.

Konkursa noslēgums notika 
13. decembrī Dailes teātrī. Tur kon
kursa laureāti iepazinās ar Eiropas 
Centrālās bankas ceļojošo “Eiro iz
stādi”. Skolēni arī smēlās informā
ciju par eiro naudaszīmju izskatu, 
vēsturi, nominālvērtību, dažādu 
eirozonas valstu vēsturisko naudu.

Dailes teātra Mazajā zālē nori
sinājās pasākuma svarīgākā daļa – 
apbalvošana. Viesus sveica Latvijas 
Bankas Kases un naudas apgrozī
bas pārvaldes Monētu daļas vadī

tāja Maruta Brūkle un saksofonu 
kvartets “Next move”. 6.–8. klašu 
grupas labākie (1.–3. vieta) saņēma 
Emīlijas Adumānes veidotā dizai
na piemiņas monētu “Cūciņa”, kā 
arī jaunāko īpašo 1 lata apgrozības 
monētu un piemiņas balvas no 
Latvijas Bankas un Eiropas Cen
trālās bankas, bet 9.–12. klašu gru
pas labākie lata jubilejas monētu 
“Sudraba lasis”. 4.–6.  vietas iegu
vēji – jaunāko īpašo 1 lata apgrozī
bas monētu un piemiņas balvas no 
Latvijas Bankas.

Trīsdesmit labāko rezultātu 
ieguvēji, t.  sk. Anete Eglīte un 
Anete Lucāne, saņēma piemiņas 
balvas no Latvijas Bankas, un visi 
laureāti noskatījās Dailes teātra 
izrādi “Pasaka par vērdiņu”. Uz
skatu, ka katrs pasākuma dalīb
nieks paplašināja savas zināšanas 
par jauno Latvijas valūtu un liet
derīgi pavadīja laiku. 

Kārlis Taube, 
Zvejniekciema vidusskola

Katru gadu Zvejniekciema 
vidusskolā tiek veikts 
informējošais un izglītojošais 
darbs saistībā ar skolēnu 
drošību uz ceļa diennakts 
tumšajā laikā. 

Ņemot vērā atstarotāju pārbau
des rezultātus, redzam, ka ne visi 
skolēni lieto atstarotājus, taču 
atstarojošu elementu neesamība 
apdraud bērnu veselību un dzī
vību. Rudenī un ziemā, kad pat 

dienas gaišajā laikā ir miglains, 
lietains un redzamība ir apgrūti
nāta, mēs visi esam atbildīgi par 
bērnu drošību uz ceļa. 

Tādēļ Zvejniekciema vidussko
las administrācija pagājušā gada 
decembrī uzskatīja par nepiecieša
mu izsniegt katram pirmskolas un 
sākumskolas skolēnam lietošanā 
gaismu atstarojošu vestīti, tā mēģi
not panākt pēc iespējas maksimālu 
mūsu skolas audzēkņu drošību uz 
ceļa diennakts tumšajā laikā. 

Vecākiem tika lūgts parūpēties, 
lai bērns katru dienu, ierodoties 
skolā un pārnākot mājās, būtu uz
vilcis šo gaismu atstarojošo vesti. 

Mums visiem jāzina, ka dro
šākais veids, kā tikt pamanītiem 
rudens un ziemas tumšajā laikā, 
ir – lietot pēc iespējas vairāk gais
mu atstarojošu elementu. 

Valda Tinkusa 
Zvejniekciema vidusskolas skolotāja 

Gada krāšņāko svētku 
gaidīšanas laiks Zvejniekciema 
vidusskolā sākās ar Vidzemes 
Jūrmalas mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu un 
viņu pedagogu sagatavoto 
Ziemassvētku ieskaņas 
koncertu sākumskolēniem. 

Pēc tam skolā bija jūtama kārdi
nošā piparkūku smarža, jo gan 
rokdarbu pulciņa dalībnieki, gan 
vairāki klašu kolektīvi skolotājas 
Gunas Lāčaunieces vadībā cepa 
šos saldos našķus. Daļa no tiem 
bija nopērkami arī skolas Ziemas
svētku tirdziņā 16. decembrī kopā 
ar citiem pašgatavotiem izstrādā
jumiem. 

Lai arī šajos Ziemassvētkos 
nebija sniega, īpaši gaišu svētku 
noskaņu radīja skolas rotājumi 
par Baltā kaķīša balto dzirnavu un 

jaunā – Zirga – gada tēmu. Skolas 
telpu noformējums tapa skolotājas 
Māras Alenas vadībā un lieliski sa
saucās ar Ziemassvētku teatralizēto 
uzvedumu “Kaķīša dzirnavas”, kas 
tika veidots pēc Kārļa Skalbes pasa
kas motīviem. Uzveduma scenārija 
autore V. Skudra uzbūra brīnišķīgu 
stāstu par ticību labajam, par ne
padošanos un nepieciešamību sa
glabāt pozitīvu skatījumu uz dzīvi 
jebkurā situācijā, jo, tikai vairojot 
prieku, nevis lejot asaras, var sas
niegt izvirzītos mērķus. Uzvedumu 
“Kaķīša dzirnavas” bagātināja tajā 
meistarīgi iekļautās Ziemassvētku 
dziesmas kora un individuālajā iz
pildījumā (skolotāja A. Deniškāne) 
un tautas dejas 1.–4. klašu kolektī
vu sniegumā (skolotāja J. Krūmiņa). 
“Kaķīša dzirnavas” tika rādītas arī 
Limbažu kultūras namā, kur izrādi 
noskatījās Limbažu sākumskolas 

kolektīvs. 
Ziemassvētku pasākuma 

noslēgumā klātesošos uzrunāja 
direktora vietniece V.  Velme
re, sakot paldies skolēniem un 
māksliniecisko kolektīvu pedago
giem par ieguldīto darbu svētku 
koncerta sagatavošanā un vēlot 
visiem gaišus, sirsnīgus Ziemas
svētkus, kā arī visa iecerētā pie
pildīšanos jaunajā gadā. 

Paldies Ziemassvētku vecītim 
SIA “Binders” par sarūpētajām 
dāvanām visiem skolēniem!

Līdz ar skaistajiem Ziemas
svētku pasākumiem beidzies arī 
pirmais šā mācību gada semes
tris, un skolēni saņēma liecības 
ar savu zināšanu novērtējumu. 
Zvejniekciema vidusskolas admi
nistrācija lepojas ar visiem zināt
kārajiem un centīgajiem 1.–3. kla
šu skolēniem un izsaka pateicību 

4.–12. klašu izglītojamajiem, kuru 
sekmju vērtējums pirmajā semes
trī ir astoņas balles un augstāk: 
Ingai Sermulei, Anetei Kalniņai, 
Unai Tirulei, Emīlam Kiseļev
skim, Kārlim Taubem, Elīnai 
Kūliņai, Lienei Bernhardei, Elī
nai Marī Maksimovai, Ričardam 

Sergejevam un Pēterim Osītim. 
Paldies šo skolēnu vecākiem par 
mērķtiecīgo un efektīvo darbu! 
Lai mums visiem daudz spēka un 
izturības 2. semestrī!

Valda Tinkusa 
Zvejniekciema vidusskolas skolotāja

Saulainie hipopotomusi un Co

Saulkrastu vidusskolas 6.a klases improvizācijas komanda “Saulainie 
hipopotomusi un Co”. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Izrādes “Kaķīša dzirnavas” radošais kolektīvs – aktieri un skolotāja Vija 
Skudra. Foto: Valda Tinkusa

Labas zināšanas par jauno naudu

Īpašais Ziemassvētku laiks

Esi redzams ar gaismu atstarojošo vestīti!

Ar gaismu atstarojošo vesti var panākt maksimālu redzamību ne vien 
diennakts tumšajā laikā, bet arī pa dienu. Foto no Zvejniekciema vidus-
skolas arhīva
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Labākās zāles – gleznošana
“Šogad es tikai gleznošu,” 
izrādot pašu rokām radīto 
mākslas darbnīcu, kur mājīgi 
iekārtojies “J. D. Art Klubs”, 
savu apņemšanos jaunajā 
Zirga gadā atklāj mākslinieks 
DžonS DeLgALvIS, kurš 
pēc ilgu gadu prombūtnes 
Amerikā nu atgriezies 
Latvijā un par savām mājām 
sauc Saulkrastus.

“Špaktelējām, likām sijas, taisījām 
trepes, krāsojām grīdas, sienas  – 
visu ar Džonīti paši,” viesmīlīgi 
aicinot mākslas darbnīcā, kas ie
kārtota blakus dzīvojamajai mā
jai, stāsta Džona sieva Sandra. Te 
vienkopus var aplūkot Džona radī
tās gleznas, kas vairāku gadu garu
mā tapušas gan Amerikā, gan Lat
vijā: ainavas gaišās krāsās, skaistas 
latviešu tautumeitas, kluso dabu. 
“Klubiņu nodibināju ar domu, 
ka kopā ar citiem māksliniekiem 
regulāri gleznošu, bet sanāca, ka 
lielāko laiku pavadīju, remontējot 
māju un darbnīcu, un gleznoju 
galvenokārt plenēros vasarās. Bet 
man ir septiņdesmit pieci gadi un 
pietiek ar āmuru ņemties. Tagad 
gribu gleznot,” stāsta mākslinieks 
un atklāj, ka sevišķi viņu iedvesmo 
latviešu tautumeitas. “Vienkārši 
portrets nav nekas, bet, ja tu šo 
portretu uzglezno kā tautumeitu, 
tas iegūst citu jēgu.”

Atgriešanos 
negaidīja neviens
Džons, īstajā vārdā Jānis, dzimis 
Latvijā 1938. gadā. Taču, kad Džo
nam bija tikai četri gadi, Otrā pa
saules kara laikā, ģimene ar četriem 
bērniem pameta Latviju un de
vās bēgļu gaitās. Vispirms būts 
vairākās bēgļu nometnēs Vācijā,  
pēc tam ceļi veduši uz Ameriku, 
kur gleznotājs dzīvojis līdz pat 
2003. gadam. Pēc gadu desmitiem 
ilgas prombūtnes atkalredzēšanās 
ar Latviju notikusi tikai 90.  gadu 
sākumā, kad Džona tēvs Nikolajs 
Delgalvis visiem bērniem nokār
tojis nepieciešamos dokumentus 
un 1991.  gadā atvedis ģimeni uz 
Latviju. “Nevarēju iedomāties, ka 
kādreiz atkal redzēšu Latviju,” viņš 
atzīst. Atmiņas par iebraukšanu 
Rīgā ar kuģi no Zviedrijas milici
jas pavadībā vēl arvien ir spilgtas. 
“Toreiz, skanot himnai, asaras 
acīs bija visiem.” Tā sācies Džona 
ceļš uz Latviju. Taču mākslinieks 
atzīst, ka nebūt nav bijis tas, kurš 
ģimenē visvairāk kopis latviskās 
tradīcijas. “Arī mūsu ģimenē aug
sti vērtēja izglītību, kopa latviskās 
saknes, apmeklēja latviešu saietus, 
nometnes, bet es vairāk biju ame
rikānis nekā latvietis. Ģimenē biju 
tā dēvētā baltā avs  – agri aizgāju 
no mājām, iestājos armijā, appre
cējos. Kad tēvam teicu, ka braukšu 
dzīvot uz Latviju, viņš man neticī
gi pajautāja – tiešām tu no visiem 
bērniem?” smej Džons. 

Deviņdesmitajos gados līdz 

ar valsts neatkarības atjaunošanu 
daudziem bija iespēja atgūt pa
domju laikos zaudētos īpašumus, 
un Delgalvju ģimene atguvusi 
māju Rīgā, Maskavas forštatē. 
Rīgā dzīvo arī Džona māsa, meto
distu draudzes mācītāja Gita Med
ne. Atgriežoties Latvijā, sākotnēji 
viņš gribējis dzīvot Rīgā, bet saticis 
Sandru jeb savu princesīti, kā sie
vu mīļi dēvē Džons. Abi iepazinu
šies 1998.  gadā un apmetušies uz 
dzīvi Sandras divistabu dzīvok
lī, tomēr ātri vien sapratuši, ka 
kopdzīvei un Džona sirdslietai  – 
gleznošanai – vietas būs par maz. 
Sākuši meklēt plašāku dzīvokli un 
atskārtuši, ka cenas Rīgas dzīvok
ļiem ir teju mājas vērtībā, tāpēc 
devušies skatīt privātmājas tuvējā 
Rīgas apkārtnē un ievērojuši kādu 
māju Saulkrastos. “Kad braucām 
apskatīt mājas, vienmēr aprunājos 
ar kaimiņiem, jo kaimiņi parasti 
pastāsta to, ko saimnieks noklu
sē,” padomu dod gleznotājs. “Taču 
šoreiz pie kaimiņiem neaizgāju, 
un mājas īpašnieks mums nepa
stāstīja, ka ir problēmas ar apkuri.” 
Izrādījies, ka saimnieka izlielīta
jam modernajam siltumsūknim 
nav jaudas apsildīt māju, un kādu 
laiku bijis jācīnās ar aukstumu. 
Taču Džons neņem ļaunā iepriek
šējā īpašnieka mānīšanos – apku
res sistēma nu ir sakārtota. Tepat 
blakus ir jūra, arī Rīga nav pārāk 
tālu, ir lieliski kaimiņi, tā ka nav 
par ko sūdzēties. Starp citu,  pāris 
māju attālāk it kā kādreiz dzīvojis 
slavenais latviešu lidotājs Herberts 
Cukurs, bet tās gan esot leģendas.

Armijā kopā ar Elvisu Presliju
Lai arī Džons ir pensijā un 
nu pilnasinīgi var nodoties 
gleznošanai, ilgi gadi pirms tam 
pavadīti darbā policijā. “Pēc vidus
skolas beigšanas 18  gadu vecumā 
iestājos armijā, pēc tam sāku strā
dāt policijā.” Reiz, dienējot armijā 
Vācijā, notikušas kara spēles, ku
rās piedalījies arī rokenrola karalis  
Elviss Preslijs. “Es gan viņu nesati
ku, jo tur bija tūkstošiem cilvēku, 
bet zinu, ka arī viņš tur toreiz bija,” 
smej mākslinieks. Pirmos deviņus 
gadus Džons strādājis par ierin
das policistu uz ielas Longailen
dā, bet vēlāk kļuvis par detektīvu. 
“No policista kļuvu par policistu 
mākslinieku. Strādāju birojā un 
zīmēju fotorobotus. Kā detek
tīvs nostrādāju 23  gadus. Man šis 
darbs ļoti patika.” Reiz pēc paša 
zīmētajiem fotorobotiem vienā 
dienā noķerti pat divi noziedznieki. 
“Tas ir neticami, parasti tā nemēdz 
notikt,” lepojas mākslinieks un 
skaidro, ka patiesībā fotoroboti top 
vienkāršāk, nekā daudzi to iedo
mājušies. “Ja jautātu, lai pastāstāt, 
kāds izskatās jūsu dzīvesbiedrs, to 
izdarīt būtu ļoti grūti. Mums bija 
datu bāzes, kur bija dažādu formu 
un lielumu acu, degunu zīmējumi, 
un tad kopā ar cietušajiem mēģi
nājām izveidot līdzīgāko noziedz

nieka seju.” Taču, ja mūsdienās 
fotorobotus veido ar datoru, toreiz 
tie tapuši, zīmējot ar zīmuli. Un 
te nu Džons varējis likt lietā savu 
zīmēšanas prasmi. Ar pirmajiem 
fotorobotiem nemaz tik gludi ne
esot gājis, taču pamazām padevies 
aizvien labāk. Talantu ātri vien ie
vērojuši kolēģi, tāpēc Džonam bieži 
uzticēts zīmēt to kolēģu portretus, 
kuri devās pensijā vai gribēja sevi 
iepriecināt ar skaistu ģīmetni, ko 

pielikt pie sienas. Džons rāda mapi 
ar neskaitāmiem bijušo kolēģu 
portretiem – tie visi rūpīgi izzīmēti 
līdz smalkākajai detaļai, un katram 
ir savs stāsts. “Tie tapuši lēnā garā, 
daudzreiz no labām fotogrāfijām. 
Zīmēju ar zīmuli vai pasteli.” Sandra  
uzslavē vīru  – darbi ir unikāli, un 
grūti noticēt, ka tie ir zīmējumi. 
Vai nav bijusi iecere veidot izstā
di no šiem darbiem? “Tā ir laba 
ideja,” viņa atzīst. Pašam autoram 

pagaidām nav šādas domas, taču 
viņš atceras gadījumu, kad mazliet 
nokaitinājis policijas priekšnieku. 
“Viņš man prasa, lai uzzīmēju viņa 
portretu. Es saku: labi, bet tikai 
darba laikā. Viņš nav ar mieru – lai 
zīmēju pēc darba. Bet es nepiekri
tu.” Pēdīgi portrets tomēr tapis, bet 
pēc vairākiem gadiem, smaidot at
ceras mākslinieks. “Jā, daudzi darbi 
tapuši ārpus darba laika, jo man 
patika zīmēt, taču  pienākumu bija 

Džons iedvesmojis gleznot arī Sandru. “Iepriekš pat īsti nebiju otu rokās turējusi. Kad mēģināju pirmo reizi, 
nepadevās, toties tagad reizēm pat trīc roka, kā patīk,” rādot pašas gleznoto kluso dabu, stāsta Sandra. 
Foto Elīna Kondrāte

“Astoņpadsmit novada mākslinieku gleznas izvietoju Saulkrastu centrā – apmēram 80 metru garumā abās ielas 
pusēs. Cilvēki pēc tam teica, ka nekur Latvijā tik lielu brīvdabas izstādi nebija redzējuši.” 
Foto no personiskā arhīva
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ļoti daudz.” Longailendas policijā 
bija ap 1400 darbinieku, un papil
dus fotorobotiem vajadzējis veidot 
arhīvu, dokumentēt ziņas par no
ziedzniekiem, kuru plašajā Ameri
kā nebūt nebija maz.

Meistarklases jūras krastā
Dzīvojot Amerikā, galveno
kārt tapuši portreti, taču līdz ar 
pārcelšanos uz Latviju Džons 
var lepoties arī ar košām un 
iedvesmojošām ainavām. Sandra 
atklāj, ka arī Džona mamma 
mazliet gleznojusi. Taču māksli
nieks atceras, ka aizraušanās ar 
zīmēšanu sākusies skolas laikā. 
“Kad sāku iet skolā, angļu valodu 
vēl nepārvaldīju, tāpēc vislabākie 
panākumi bija fizkultūrā un zī
mēšanā, kas man arī ļoti patika. 
Man bija draugs grieķis, kuram lī
dzīgi padevās tikai daži priekšme
ti – zinātnes un zīmēšana,” smej 
mākslinieks. “Vidusskolā mums 
bija zīmēšanas skolotāja, kurai 
vienmēr bija daudz darba, un kla
sē viņu varēja sastapt ļoti reti.” 
Tomēr vairāk sirdslietai sanācis 
pievērsties līdz ar darbu policijā. 
Papildus fotorobotu zīmēšanai  
Džons Amerikā darbojies vairā
kos mākslas klubiņos. Tieši šīs 
radošās un brīvdomīgās mākslas 
klubu gaisotnes Latvijā pietrū
cis visvairāk. Turklāt, lai nezustu 
prasmes, gleznotājam ļoti svarīgi 
kustināt roku vismaz reizi nedēļā, 
tāpēc 2008. gada pavasarī Džons 
izveidojis mākslas klubiņu “J. D. 

Art Klubs”, kurā var piedalīties ik
viens pieredzējis vai mazāk piere
dzējis gleznotājs vecumā no 15 līdz 
115 gadiem. Mākslinieks stāsta, ka 
savu klubu nav īpaši reklamējis 
un tas nav radīts peļņas nolūkos, 
pašam vēl jāpiemaksā par elek
trību. Tāpēc jau drīzumā ir plāns 
dibināt Saulkrastu novada māk
slinieku biedrību. Tā būšot iespē
ja gūt papildu līdzekļus dažādu 
ideju realizēšanai, kā arī nodroši
nāt siltas telpas zīmētgribētājiem. 
Pamazām tiek lolota iecere par 
mūžizglītības kursiem, tos varētu 
apmeklēt gados vecāki cilvēki, kas 
vēlas apgūt gleznošanu. “Pašlaik 
pie mums nāk gleznot dažādi cil
vēki, piemēram, skolotājs Georgs 
Geks, tad ir Zanda, kas absolvē
jusi Tallinas Mākslas akadēmiju, 
brauc meitenes no Limbažiem.” 
Ir arī doma uz meistarklasēm uz
aicināt kādu slavenu mākslinieku 
no Latvijas vai Krievijas, piemē
ram, Sanktpēterburgas. “Viņš 
varēs šeit dzīvot, atpūsties un 
sauļoties pie jūras, un sniegt arī 
meistarklases.” Džons atceras, ka 
savulaik Ņujorkā redzējis daudzu 
pasaulslavenu gleznotāju darbus, 
kā arī meistarklases. “Šeit lieli 
mākslinieki atklāti,  lai to redz arī 
citi cilvēki, glezno ļoti reti. Ame
rikāņi šajā ziņā ir atklātāki. Mums 
pagaidām arī nav daudz vietu, kur 
māksliniekiem sanākt kopā. Pār
svarā ir tikai kursi,” savos novēro
jumos dalās Sandra un Džons. 

Saulkrastus – par Latvijas 
mākslas meku
Pirmais mākslinieks, kas sastapts 
un iepazīts Latvijā, bijis Sandras 
paziņa Jānis Jansons. Pēcāk uz 
gleznošanu devies arī pie Jāņa 
Anmaņa un vēlāk pasākumā Vēr
manes dārzā Rīgā iepazinies ar 
Juri Jermani. Vaicāts, kuru māk
slinieku darbi pašam visvairāk 
iet pie sirds, Džons atklāj, ka tas 
ir itāliešu gleznotājs Pino Daeni, 
savukārt no latviešiem īpaši pie
saistījuši latviešu mākslas vēs
turnieka un gleznotāja Imanta 
Lancmaņa darbi un dzīvesstāsts. 
“Esam vairākas reizes tikušies 
arī plenēros. 2011.  gadā I.  Lanc
mani virzīja “Purvīša balvai”, bet 
viņš to nesaņēma. Tad gan bijām 
neapmierināti, rakstījām atsauk
smju grāmatai savu viedokli.” 
Pirms gadiem septiņiem Džons 
aizsācis plenērus Saulkrastos, bet 
pērnvasar pilsētas svētku laikā 
tapusi viena no lielākajām ielu 
izstādēm Latvijā. Džons rāda fo
togrāfijas un stāsta, ka molberti, 

uz kuriem izvietotas gleznas, bi
jis paša izgudrojums. “Uz viena 
molberta var uzlikt astoņas bil
des, tādējādi varu izveidot izstādi 
200  metru garumā.” Bijusi doma 
molbertu modeli patentēt, tomēr 
tas izrādījies pārāk ilgs un dārgs 
process. “Ja būtu jaunāki un mums 
būtu jātaisa pašiem savs bizness, 
pacīnītos, bet tagad nolēmām to 
nedarīt.” Taču galvenais, ka pēc iz
stādes saņemtas pozitīvas atsauks
mes no vietējiem iedzīvotājiem. 

Gleznotājs atklāj arī kādu nā
kotnes vīziju, kuras ideja aizgūta 
Amerikas pilsētā Bolderā Nevadas 
štatā un ko būtu iespējams īstenot 
arī Saulkrastos. “Nupat, esot Ame
rikā, biju aizbraucis uz Bolderu, 
kur dzīvo aptuveni 17  tūkstošu 
cilvēku, taču vienu reizi gadā šajā 
pilsētā uz divām dienām sabrauc 
300 mākslinieku un visi kopā vei
do darbu izstādi, ko savukārt ie
rodas apskatīt 100 tūkstošu cilvē
ku.” Šīs izstādes mērķis ir palīdzēt 
vietējai slimnīcai, ko atvēra, kad 
pilsētā sāk būvēt dambi, vienu no 
lielākajiem pasaulē. Tagad dam
bis ir uzcelts un Nevadas štats 
slimnīcu vairs negrib uzturēt, tā
pēc šīs iestādes vadībai vajadzēja 
izdomāt, kā iegūt līdzekļus slim
nīcas turpmākai pastāvēšanai. 
Tika izmēģināti vairāki projekti, 
un visienesīgākais izrādījies “Art 
in the park”. “Telšu bija tik daudz, 
ka visu pat nepaguvu apskatīt. 
Paralēli tika pārdoti dažādu citu 
mākslas nozaru ražojumi, pie
mēram, keramika. Abas dienas 
notika dažādi koncerti.” Džons 
stāsta, ka uz Bolderu mākslinie
ki sabrauc no dažādiem štatiem, 
pat vairākus tūkstošus kilometru 
tālu, noīrē vietu, kur izvietot sa
vas gleznas, un šajās divās dienās 
pārdod savus darbus, apskata 
citu paveikto, tiekas ar māksli
niekiem no visas valsts. Tieši par 
šādu vērienīgu brīvdabas pasāku
mu Saulkrastos sapņo arī Džons. 
“Amerikā tas notiek daudzviet. Pie 
mums Saulkrastos varētu iebraukt 
ap simt mākslinieku. Neviens jau 
nebrauks ar vienu vai divām glez
nām, katrs gribēs izstādīt vismaz 
15, 20 bildes. Mākslinieki īrēs telti, 
un pilsētai būs ienākumi,” iecerē 
dalās Džons. “Ja tev pieder kurpju 
veikals, tu negribi, lai tieši blakus 
ir vēl viens kurpju veikals. Taču 
ar mākslu ir citādi. Cilvēki brauks 
tur, kur vienkopus var apskatīt 
daudzveidīgas gleznas.” Viņš at
gādina, ka tepat Saulkrastos ik 
gadu pulcējas vairāki simti klau
sītāju un neskaitāmi mākslinieki 
uz Saulkrastu džeza festivālu, labs 
piemērs, viņaprāt, ir arī Jūrmala ar 
“Jauno vilni” un Salacgrīva ar “Po-
sitivus”. “Kāpēc gan mēs nevarētu 
Saulkrastos aizsākt šādu vērienīgu 
mākslas pasākumu? Ar laiku te va
rētu braukt mākslinieki arī no ci
tām valstīm, piemēram, Krievijas. 
Protams, lai šī tradīcija iedzīvotos, 
ir jāiegulda. Būtu nepieciešami 

vismaz astoņi gadi, kamēr tas 
sāktu pelnīt, bet mēs varam to 
iesākt. Un vieta šeit ir brīnišķī
ga  – kamēr sieva bauda mākslu, 
vīrs ar bērniem var sauļoties pie 
jūras,” Saulkrastu priekšrocības  
uzsver Džons.

Sapņu zeme tepat Latvijā
Džons atzīst, ka lēmums pār
celties uz dzīvi Latvijā nav bijis 
grūts, un ir vienisprātis ar Sandru, 
ka stāsti par Ameriku kā sapņu 
zemi bieži ir tikai mīts. “Kādreiz, 
krievu laikos, kad vēl bija dzelzs 
priekškars, visi gribējām kaut ko, 
kā šeit nebija. Cilvēks atveda no 
ārzemēm magnetafonu, bija prie
cīgs pat par lieku ziepju gabaliņu. 
Ārzemes ar saviem labumiem li
kās kā paradīze zemes virsū. Bet 

tagad viss ir mainījies. Ja agrāk 
gribējās tikai kaut ko nopirkt, 
tagad vari aizbraukt un baudīt 
skaistākās vietas, nevis skrai
dīt pa veikaliem,” teic Sandra.  
Džons piebilst, ka nejūt lielu at
šķirību starp Latviju un Ameriku.  
“Iekāpju savā auto, braucu uz 
Saulkrastiem, klausos amerikāņu 
kantrimūziku. Vienīgi pietrūkst 
bērnu un mazbērnu, kas dzīvo 
Amerikā.” Taču vaicāts, kas Lat
vijā iedvesmo gleznot, Džons uz
sver – paldies Dievam, var gleznot 
savam priekam, nevis lai pelnītu 
iztiku. “Kad iesāc gleznot, laiks 
paskrien nemanot. Un tās ir la
bākās zāles pret visām slimībām,”  
viņš piebilst.

Elīna Kondrāte

Turpat deviņus gadus nedēļas nogalēs sēdies vilcienā un devies uz Ņu-
jorku uz vairāk nekā 100 gadu veco, slaveno mākslas skolu “Art Student 
League”. “Tur sanāca kopā skolotāji, mākslinieki. Visi gleznoja modeli, 
runāja par politiku,” radošo gaisotni atceras Džons. 
Foto: Elīna Kondrāte

Kad tēvam teicu, ka 
braukšu dzīvot uz 
Latviju, viņš man 

neticīgi pajautāja – 
tiešām tu no visiem 

bērniem?” 
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Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma “Atvari 1’’ (kadastra apzīmē
jums 80330040090), Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
2. Piešķirt adreses zemes gabaliem:
2.1. Zemes ierīcības projektā “liters 1’’ – 
“Atvari 1’’, Veselība, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201, platība 1,04 ha;
2.2. Zemes ierīcības projektā “liters 2’’ –  
“Baumaņi’’, Veselība, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, noteikt lieto
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba, kods – 0201, platība 0,61 ha.

Par adreses piešķiršanu
1. Piešķirt kūdras pārstrādes ce
ham–noliktavai adresi Skultes iela 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, saskaņā ar grafis
ko pielikumu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumu 25% apmērā X.X. (vārds, 
uzvārds), par nekustamo īpašumu XX 
(adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, laika periodā no 01.01.2014. līdz 
31.12.2014. 

Par Saulkrastu novada domes 
2013. gada 28. augusta saistošo 
noteikumu Nr.14 “Par nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā” apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes 2013. gada 28. augusta Saulkrastu 
novada domes saistošos noteikumus 
Nr. 14 “Par nekustamo īpašumu uztu
rēšanu Saulkrastu novada teritorijā”.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku
mus un to paskaidrojuma rakstu triju 
darbdienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā liku
mā “Par pašvaldībām” 45.  panta no
teiktajā kārtībā.

Par koku nozāģēšanu 
Smilšu ielā 10a, Saulkrastos, un 
Bērzu alejā, 
Zvejniekciemā 
1. Atļaut 20 koku nozāģēšanu Smilšu 
ielā 10a, Saulkrastos, un 18 koku no
zāģēšanu Bērzu alejā, Zvejniekciemā.

Par dalību Rīgas rajona Lauku at-
tīstības biedrības 
izsludinātajā atklātajā projektu 
konkursā 
1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas rajona 
Lauku attīstības biedrības projekta 
“Moderno tehnoloģiju un mūzikas 
instrumentu nodrošinājums Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā” pieteikumu un saistītos doku

mentus projektu konkursa pasākumā 
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietva
ros, nosakot projekta attiecināmās 
izmaksas Ls 10 000.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
to īstenot, uzņemoties visas saistības, 
kas attiecas uz projekta īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, 
paredzēt līdzfinansējumu Ls  1000 no 
projekta attiecināmajām izmaksām un 
priekšfinansējumu projekta kopējo iz
maksu apjomā no pašvaldības līdzekļiem.

Par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
nolikuma apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu novada bā
riņtiesas nolikumu.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
ielas apgaismes ķermeņu 
uzstādīšanai
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no
vada pašvaldības budžeta 2013.  gada 
izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada paš
valdības izdevumu pozīcijas “Dotācija 
SIA “Saulkrastu komunālserviss”” iz
devumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu 
(EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību bu
džeta dotācija valsts un pašvaldību 
komersantiem) par 3122,00 latiem;
1.2. palielināt Saulkrastu novada paš
valdības izdevumu pozīcijas “Ielu ap
gaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, 
rekonstrukcija” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti) par 3122,00 latiem, lai uzla
botu apgaismojumu Raiņa un Skolas 
ielas krustojumā un veiktu apgaismo

juma remontdarbus Saules laukumā.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2013. gada 30.  janvāra saistošajos no
teikumos Nr.  2 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2013. gada budžetu”, iekļaujot 1. pun
ktā minētos grozījumus.

Par līdzekļu piešķiršanu atstaro-
jošo vestu iegādei
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no
vada pašvaldības budžeta 2013.  gada 
izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada paš
valdības izdevumu pozīcijas “Dotācija 
SIA “Saulkrastu komunālserviss”” iz
devumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu 
(EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību bu
džeta dotācija valsts un pašvaldību 
komersantiem) par 684,00 latiem;
1.2. palielināt Saulkrastu novada paš
valdības izdevumu pozīcijas “Saulkras
tu vidusskola” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2352 (Saimniecības mate
riāli) par 684,00  latiem, lai iegādātos 
atstarojošās vestes skolēniem.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2013. gada 30.  janvāra saistošajos no
teikumos Nr.  2 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2013. gada budžetu”, iekļaujot 1. pun
ktā minētos grozījumus.

Par līdzekļu paredzēšanu 
iepirkuma procedūras par malkas 
iegādi veikšanu
1. Paredzēt finansējumu 2014. gada So
ciālo pabalstu budžetā 22 990,00 latu 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas 

kodā (EKK) 6360 (Dzīvokļu pabalsti 
natūrā), lai atmaksātu malkas iegādi 
Saulkrastu novada trūcīgajiem, maz
nodrošinātajiem, I  grupas invalīdiem 
un vientuļajiem pensionāriem.
2. Uzsākt iepirkuma procedūru mal
kas iegādei Saulkrastu novada trūcī
gajiem, maznodrošinātajiem, I grupas 
invalīdiem un vientuļajiem pensionā
riem.
3. Atcelt 27.11.2013. Saulkrastu novada 
domes sēdes lēmumu Nr. 15 §29. 

Par grozījumiem 30.01.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 2
“Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 
2013. gadam”
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 30.01.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteiku
mi par Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetu 2013. gadam”.
2. Saistošos noteikumus pēc to paraks
tīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Ervīns Grāvītis, 
domes  priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē
rojot Fizisko peronu datu aizsardzības 
likumā noteikto) var iepazīties Saulkras
tu novada pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.

Nākamā domes ikmēneša sēde notiks 
trešdien, 29.  janvārī, pulksten  15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 18. decembra sēdes lēmumi Nr. 16

Saistošie noteikumi Nr.14. Apstiprināti  ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 18.decembra lēmumu  (prot. Nr.16 §13)

Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 
6.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – No
teikumi) nosaka kārtību, kādā kopja
ma Saulkrastu novada administratīvā 
teritorija un uzturamas tajā esošās 
būves, nodrošinot sanitāro tīrību, te
ritorijas sakoptību un aizsardzību. 
2. Noteikumos lietoto terminu skaid
rojums:
2.1. apstādījumi – visas ar augiem 
dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas 
platības ārpus meža zemes, kurās ne
iegūst produkciju (pārtiku, koksni, zie
dus u.c.) realizācijai;
2.2. būve – būvniecības procesā radies 
ar zemi saistīts veidojums, tostarp arī 
ēka, kam ir noteikta funkcija;
2.3. dzīvojamo māju koplietošanas 
telpas – daudzdzīvokļu namu kāpņu
telpas, pagrabtelpas, bēniņi un citas ar 
mājas ekspluatāciju funkcionāli neda
lāmi saistītas telpas;
2.4. ēka (arī nams, māja) – atsevišķs 
arhitektonisks, tehnisks vai kons
truktīvs virszemes, arī daļēji pazemes 
būves veids, kurā atrodas telpas dzī
vošanai, saimnieciskai un publiskai 
izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu 
darbību nodrošināšanai;
2.5. nekustamais īpašums – nekusta
mā īpašuma objekts, tostarp arī ēka, 
būve, zeme un dzīvokļa īpašums, vai 
atsevišķu iepriekš minēto objektu ko
pība, kas saskaņā ar likuma “Par ne
kustamā īpašuma ierakstīšanu zemes
grāmatās” normām atbilst pastāvīga 
nodalījuma prasībām, vai tā domāja
mā daļa. Par nekustamo īpašumu šo 
noteikumu izpratnē uzskatāma arī 
neapdzīvojama telpa;

2.6. pagalms – norobežota teritorija 
starp ēku/būvi un kādu no zemesga
bala robežām ar dažādiem labiekārto
šanas elementiem vai bez tiem;
2.7. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots 
ceļa (ielas) elements, kas paredzēts 
transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa 
(ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) 
piegulošajai teritorijai un īpašumam;
2.8. piegulošā teritorija – Saulkrastu 
novada teritorijā publiskā lietošanā 
esoši un nekustamajam īpašumam 
pieguloši apstādījumi, grāvji (izņemot 
valsts un maģistrālos grāvjus), caurte
kas vai zālieni līdz tuvākajai ietves, bet 
ja ietves nav, brauktuves malai, bet ne 
tālāk kā trīs metru attālumā no ne
kustamā īpašuma robežas;
2.9. publiskā ārtelpa – ielas, bulvāri, 
laukumi, parki, skvēri, krastmalas, 
kvartālu telpa, pagalmi, kas bez iero
bežojumiem pieejami sabiedrībai ne
atkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas;
2.10. sabiedriskā transporta pietur
vieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu 
pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā 
transporta pasažieru iekāpšanai, iz
kāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;
2.11. sabiedriska vieta – pašvaldības admi
nistratīvajā teritorijā esoša par maksu vai 
bez maksas ikvienai personai brīvi pieeja
ma vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās 
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo 
sabiedrības kopējo vajadzību un intere
šu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieeja
mas personām tikai saistībā ar darba, 
uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, 
attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam, 
lietotājam vai turētājam, šo noteikumu 
izpratnē nav sabiedriskas vietas;
2.12. mehāniskā transportlīdzekļa maz
gāšana vai apkope šim nolūkam nepa
redzētās vietās – mazgāšana un apkope, 
tostarp arī eļļas vai citu tehnisku šķid

rumu nomaiņa, vietās, kur notekūdeņi 
un naftas produkti, un to atliekas ne
attīrīti brīvi var nokļūt ūdenstilpēs vai 
iesūkties gruntī, kā arī nokļūt uz ielām 
un daudzdzīvokļu ēku pagalmos;
2.13. dzīvojamo māju tehniskā uzturē
šana – ir organizatorisku un tehnisku 
pasākumu kopums, kas ietver māju 
vispārējo un ārkārtas apsekošanu, māju 
elementu un inženierietaišu tehnisko 
apkopi, māju kārtējo remontu, māju ka
pitālo remontu vai rekonstrukciju;
2.14. zaļā zona – Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā publiskā 
lietošanā esoši apstādījumi, zālieni un 
citas platības uz valsts vai pašvaldības 
zemes, kā arī uz publiskā lietojumā 
esošas privātas zemes, kas nav noro
bežota vai kā citādi apzīmēta;
2.15. zāliens – ar zāli apaugusi terito
rija neatkarīgi no īpašuma piederības.
3. Šie noteikumi ir saistoši visām fizis
kām un juridiskām personām, kuru 
īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir 
nekustamais īpašums, kas atrodas 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā, neatkarīgi no tā, vai šis īpa
šums ir vai nav tiesiski nostiprināts 
konkrētai personai valsts kadastra in
formācijas sistēmā vai zemesgrāmatā.

II. Nekustamo īpašumu, tiem 
piegulošo teritoriju un pagalmu 
uzturēšana un kopšana
4. Par nekustamā īpašuma sakopšanu 
un uzturēšanu ir atbildīgs attiecīgā 
nekustamā īpašuma īpašnieks (val
dītājs). Gadījumos, kad nekustamais 
īpašums sastāv no zemes gabala un 
ēkas, kas pieder dažādām personām, 
par nekustamā īpašuma, tam piegu
lošo teritoriju un pagalmu sakopšanu 
atbild ēkas īpašnieks, ja saskaņā ar 
īpašnieku savstarpēju vienošanos nav 

noteikta cita kārtība.
5. Nekustamā īpašuma īpašnieks no
drošina:
5.1. zāliena nopļaušanu nekustamajos 
īpašumos un to piegulošajās teritorijās;
5.2. nekustamā īpašuma, tam piegulošās 
teritorijas un nekustamajā īpašumā eso
šu piebrauktuvju sakopšanu;
5.3. nekustamo īpašumu un tam piegulo
šās teritorijas šķērsojošo grāvju (izņemot 
valsts un maģistrālo grāvju) sakopšanu, 
tostarp arī koku un krūmu apzāģēšanu, 
nepieļaujot grāvju aizaugšanu;
5.4. atkritumu un citu priekšmetu no
vākšanu no nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas un nekustamajā 
īpašumā esošām piebrauktuvēm;
5.5. dzīvojamo māju koplietošanas tel
pu sakopšanu;
5.6. sīkajiem atkritumiem un izsmē
ķiem paredzētu nedegoša materiāla 
urnu novietošanu – pie ieejām ko
merciāla rakstura objektos un citās 
sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā 
transporta pieturvietās, atkritumu 
urnu iztukšošanu, kā arī atkritumu 
urnu savlaicīgu krāsošanu;
5.7. ciemu un pilsētas teritorijā veikto 
mežistrādes darbu rezultātā radušos 
zaru un atkritumu savākšanu;
5.8. koku un krūmu zaru apzāģēšanu 
vietās, kur koku un krūmu zari sniedzas 
pāri nekustamā īpašuma robežai un tiek 
traucēta gājēju vai transporta pārvietoša
nās, kā arī būvēm traucējošo un vispārēji 
bīstamo (sauso, bojāto, aizlauzto) koku 
nozāģēšanu;
5.9. ziemas sezonā:
5.9.1. piebrauktuvju attīrīšanu no 
sniega un ledus, un to kaisīšanu ar 
pretslīdes materiāliem;
5.9.2. sniega un ledus notīrīšanu no 
balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lās
teku nolaušanu, lai nepieļautu sniega 

un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, 
ūdens notekcaurulēm un balkoniem;
5.9.3. situācijās, kad publiski pieejamās 
vietās tiek apdraudēta gājēju vai trans
portlīdzekļu drošība – nekustamajā 
īpašumā esošas bīstamās vietas norobe
žošanu, nekavējoties veicot pasākumus 
sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lie
tojot visus iespējamos drošības līdzekļus;
5.9.4. uz piebrauktuvēm un pagalmos 
izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu 
viena mēneša laikā pēc sniega nokušanas, 
bet ne vēlāk kā līdz katra gada 30.aprīlim.
6. Tikai nekustamā īpašuma īpašnieks 
nodrošina tā īpašumā esošo caurteku, 
kas atrodas nekustamajam īpašumam 
piegulošajā teritorijā, sakopšanu, ne
pieļaujot caurteku aizsprostošanos 
vai sabrukšanu.
7. Pašvaldība kā īpašnieks nodrošina:
7.1. zāliena nopļaušanu sabiedriskās 
vietās;
7.2. ietvju sakopšanu;
7.3. piegulošās teritorijās esošo caur
teku sakopšanu, nepieļaujot caurteku 
aizsprostošanos vai sabrukšanu;
7.4. gājējiem un transporta satiksmei 
bīstamas vietas norobežošanu ietves, 
brauktuves vai piebrauktuves seguma 
bojājuma gadījumā;
7.5. ziemas sezonā:
7.5.1. ietvju attīrīšanu no sniega un ledus 
un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem;
7.5.2. uz ietvēm izkaisītā pretslīdes 
materiāla savākšanu viena mēneša 
laikā pēc sniega nokušanas, bet ne vē
lāk kā līdz katra gada 30.aprīlim.
8. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
8.1. zāliena pļaušana nozīmē zāles re
gulāru pļaušanu, nepieļaujot, ka tās 
garums pārsniedz 15 cm;
8.2. sakopšana nozīmē tīrības uztu
rēšanu atbilstoši vispārpieņemtām  

 7. lpp.
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sanitārajām normām, nepieļaujot zaru, 
lapu vai atkritumu uzkrāšanos, kā arī sa
vākto lapu, zaru un atkritumu izvešanu;
8.3. attīrīšana no sniega un ledus nozī
mē sniega un ledus kārtas notīrīšanu 
līdz tīrāmās virsmas cietajam segu
mam (katru dienu līdz pulksten 8.00, 
bet, ja tas ir nepieciešams – periodiski 
visas dienas garumā);
8.4. kaisīšana ar pretslīdes materiālu 
nozīmē virsmas regulāru kaisīšanu ar 
smiltīm vai šķembu izsijām. 
9. Pašvaldības institūcija, juridiskā, fi
ziskā, kā arī pilnvarotā persona, kuras 
īpašumā (valdījumā) Saulkrastu novadā 
ir namīpašums, veic tā tehnisko uzturē
šanu, nodrošina obligāti veicamās pār
valdīšanas darbības, ievērojot Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasības.
10. Garāžu īpašnieks nodrošina ga
rāžai piegulošās teritorijas (3 m platā 
joslā) un piebrauktuves sakopšanu.

III. Ierobežojumi un aizliegumi 
Saulkrastu noada teritorijā 
11. Saulkrastu novada administratīva
jā teritorijā aizliegts:
11.1. ar tiešām darbībām veicināt 
Saulkrastu novada administratīvās 
teritorijas piegružošanu;
11.2. žāvēt veļu uz ēkas fasādes, kā arī uz 
balkona, lodžijas vai terases tādā veidā, 
ka šī veļa redzama garāmgājējiem;
11.3. novietot nekustamā īpašuma 
piegulošā teritorijā, kā arī sabiedris
kās vietās būvmateriālus, būvgružus, 
metāllūžņus un atkritumus (izņemot 
nešķirotu sadzīves atkritumu kontei
neros, kuru tilpums nav lielāks par 
1100 litriem, un, ja tas netraucē gājēju 
un transportlīdzekļu satiksmei); kon
teinerus, kuru tilpums ir lielāks par 
1100 litriem, aizliegts novietot šajā 
punktā minētājās teritorijās, ja par 
konteinera novietošanu nav saņemta 
ceļa īpašnieka (pārvaldnieka) atļauja;

11.4. dzīvojamās mājas teritorijā, to
starp dzīvojamās mājas koplietošanas 
telpās, izvietot (radīt) dažādus veselī
bai bīstamus vides piesārņotājus, at
kritumus un būvgružus, kas rada sa
indēšanās, ievainojumu un infekcijas 
slimību izplatīšanās risku vai ir saistīti 
ar smaku izplatīšanos;
11.5. ziemā kaisīt ietves un piebrauk
tuves ar sāli, izdedžiem, dubļiem, pel
niem, netīrām smiltīm, melnzemi un 
citiem nepiemērotiem materiāliem;
11.6. novietot un uzglabāt kurināmo (mal
ku, akmeņogles, briketes u.c. kurināmo) 
nekustamajam īpašumam piegulošajā 
teritorijā ilgāk par trim diennaktīm;
11.7. novietot un uzglabāt kurināmo 
(malku, akmeņogles, briketes u.c. 
kurināmo) nekustamajam īpašumam 
piegulošajā teritorijā, ja tas traucē gā
jēju vai transporta kustību;
11.8. novietot kurināmo (malku, ak
meņogles, briketes u.c. kurināmo) šim 
nolūkam neparedzētās vietās;
11.9. novietot mēslojumu, mēslus un 
ķimikālijas nekustamajam īpašumam 
piegulošajā teritorijā un citās šim no
lūkam neparedzētās vietās;
11.10. uzglabāt nekustamajā īpašumā 
mēslojumu, mēslus un ķimikālijas bez 
ūdensnecaurlaidīga pārklājuma;
11.11. slaucīt jebkādus atkritumus, dub
ļus un gružus uz ceļiem, lietusūdens 
noteku restēm un vākiem, inženiertīk
lu akām, grāvjos un caurtekās;
11.12. veikt transportlīdzekļu mazgā
šanu un apkopi šim nolūkam nepare
dzētās vietās;
11.13. zaļajā zonā ganīt lauksaimniecī
bas dzīvniekus.

IV. Neapdzīvotu un 
saimnieciskajai darbībai 
neizmantotu ēku un dzīvokļu 
uzturēšana un kopšana
12. Šo noteikumu 4.punktā minēta
jām personām ir pienākums:

12.1. aizdarīt logus un ieejas durvis ne
apdzīvotās, saimnieciskai darbībai ne
izmantotās ēkās, būvēs un dzīvokļos, 
lai novērstu tajās nepiederošu perso
nu iekļūšanu un/vai uzturēšanos;
12.2. ja ēka atrodas publiskajā ārtelpā 
un tās izskats bojā apkārtējo ainavu, 
nodrošināt tās fasādes apsegšanu ar 
dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes 
zīmējumu, ievērojot Saulkrastu novada 
būvvaldes norādījumus, līdz brīdim, ka
mēr būvi saved kārtībā vai nojauc.

V. Saistošo noteikumu
 izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība 
par saistošo noteikumu 
neievērošanu
13. Saulkrastu novada pašvaldības po
licijas un Valsts policijas darbinieki, 
pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgi 
kontrolēt šo noteikumu izpildi, sastā
dīt administratīvā pārkāpuma proto
kolus un pieņemt lēmumus par admi
nistratīvā soda uzlikšanu saistībā ar 
šo noteikumu pārkāpumiem.
14.  Par šo noteikumu prasību neievē
rošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudassodu: fiziskajām personām 
– līdz trīs simtiem piecdesmit eiro, 
juridiskajām personām – līdz vienam 
tūkstotim četriem simtiem eiro.
15. Administratīvais sods par šo notei
kumu neievērošanu uzliekams Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā no
teiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
16. Lietvedība administratīvo pār
kāpumu lietās veicama Latvijas Ad
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā procesuālajā kārtībā. Ad
ministratīvo pārkāpumu lietas, pama
tojoties uz administratīvo pārkāpumu 
protokoliem, izskata Saulkrastu no
vada domes Administratīvā komisija. 
Lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā var pārsūdzēt Latvijas Adminis
tratīvo pārkāpumu kodeksā noteikta
jā kārtībā.
17. Naudassoda samaksa neatbrīvo per
sonu no pienākuma novērst pārkāpumu 
un tā sekas, kā arī atlīdzināt zaudējumus, 
kas radušies pārkāpuma rezultātā.

Noslēguma jautājumi
18. Šie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā.
19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 

dienu zaudē spēku Saulkrastu pilsē
tas ar lauku teritoriju domes 2008.
gada 26.marta saistošie noteikumi 
Nr.4 “Saulkrastu pilsētas ar lauku te
ritoriju administratīvās teritorijas un 
tajā esošo nekustamo īpašumu uztu
rēšanas un saglabāšanas noteikumi”, 
kas apstiprināti ar Saulkrastu novada 
domes 2008.gada 26.marta lēmumu 
(prot. Nr.4 §43).

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Sadaļas Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanu Saulkrastu novada teritorijā” projekts (turp-
māk – Projekts) izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu.
Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kār-
tību, kādā fiziskām un juridiskām personām, kuru īpa-
šumā vai valdījumā Saulkrastu novadā ir nekustamais 
īpašums, jānodrošina to uzturēšana un sakopšana

2. Īss projekta satura izklāsts

Projekts paredz, kāda kārtība nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, valdītājiem un citām pilnvarotajām 
personām jāievēro Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā attiecībā uz nekustamo īpašumu uzturēšanu, 
kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldī-
bas teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā” paskaidrojuma raksts

Pēc septiņu posmu cīņas noskaid
roti spēcīgākie Saulkrastu novusa 
spēlētāji. Dāmām uzvarētāja Sintija 
Aperjote par diviem punktiem pār
spēja 2. vietas ieguvēju Aleksandru 
Prokopeņu. Trešajā vietā ierindojās 
Agnese Lāce. Arī kungu konku
rencē čempionu no vicečempiona 
šķīra tikai divi punkti. Par uzvarē
tāju kļuva Pēteris Visockis, otrais 
Andris Andersons. Trešajā vietā 
Gundars Tībergs. Jaunā gada čem
pionāts sāksies 26. janvārī.

Noslēgusies arī Saulkrastu 
kausa izcīņa šautriņu mešanā, kas 
risinājās visu gadu deviņu posmu 
garumā. Šogad par uzvarētāju diez
gan pārliecinoši kļuva Signe Sin
keviča. Toties par 2. un 3. vietu īstā 
cīņa izvērtās tieši pēdējā posmā. 
Tajā uzvaru izcīnīja Artis Blanken

bergs, kas deva viņam trešo vietu 
kopvērtējumā, izstumjot no god
algotā trijnieka Jurģi Grabčiku. Ot
rais pēdējā posmā un arī kopvērtē
jumā Ilgvars Kornis.

Signe Sinkeviča

 6. lpp.

 Noskaidroti pēdējie 2013. gada 
čempioni novusā un 
šautriņu mešanā

Trāpīgākie šautriņu metēji: Artis 
Blankenbergs, Signe Sinkeviča, 
Ilgvars Kornis.

Spēcīgākie Saulkrastu novusa spēlētāji. Foto no domes arhīva

Pagājušā gada nogalē – 23. 
un 24. novembrī – Valgundē 
notika volejbola “Kausa 
izcīņas” finālsacensības D2 
grupas meitenēm. Sīvā cīņā 
Zvejniekciema vidusskolas 
komanda izcīnīja augsto 3. vietu 
Latvijā. Komandā spēlēja 
E. K. Avramuka, S. Pastare, 
E. D. Virse, L. Neimane, U. Tirule, 
U. Strupiša. 

30.  novembrī Dundagā D2 grupas 
zēni piedalījās volejbola “Kausa 

izcīņas” finālsacensībās, kur iz
cīnīja 7.  vietu valstī. Komandā: 
A. Jansens, J. Jurkevics, A. Skrīvelis, 
M. Keišs, E. Kiseļevskis, M. Kursišs, 
R. Šauriņš, M. Baltais, R. Sergejevs.

30.  novembrī un 1.  decembrī 
Rīgā notika “Kausa izcīņas” finālsa
censības volejbolā B1 grupas meite
nēm. Mūsu skolas komanda Latvijā 
ieguva 6. vietu. Komandā: A. N. Um
braško, A. Jermacāne, Ī. Zaķe, K. Ūdre, 
L. Kaupere, K. Smirnova.

Latvijas Volejbola federā
cijas apkopotā informācija par 

2012./2013.  gada sezonu liecina, 
ka Zvejniekciema vidusskola 
Latvijā šajā sezonā ierindojusies 
7. vietā, bet jaunatnes čempionā
tā komandas izcīnījušas 6.  vietu, 
iegūstot 104,25 punktus un atstā
jot aiz sevis daudzu Latvijas spor
ta skolu un klubu komandas. 

Lai volejbolistiem, viņu vecā
kiem un visiem līdzjutējiem daudz 
spēka un izturības jaunajā gadā!

 
Dzidra Dulpiņa,  Zvejniekciema 

vidusskolas sporta trenere

Zvejniekciema vidusskolas volejbolistu 
augstie sasniegumi finālspēlēs Latvijā 

Sīvā cīņā Zvejniekciema vidusskolas komanda izcīnīja augsto 3. vietu Latvijā. Komandā spēlēja E. K. Avramuka, 
S. Pastare, E. D. Virse, L. Neimane, U. Tirule, U. Strupiša. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

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

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

Tirāža: 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 kalendārsDecembrī Saulkrastu 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Selīna Blankenberga
Mareks Jānis Silgals
Lība Berta Bērziņa
Marks Silovs
Kitija Tauriņa
Ernests Rudzītis
Laura Ozolniece
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 
jubilejā
Veltu Krūmiņu
Ēvaldu Krūkliņu
Annu Lausku
Mirdzu Ozolu
Annu Ivanovu
Birutu Maigu Gruntmani
Zentu Ameriku
Ausmu Dzidru Akulāni
Annu Stradi
Jāzepu Oļģertu Murauski
Jefimiju Dukaļevski
Uldi Bērziņu
Helenu Alehnoviču
Veru Upenieci
Dainu Rudīti Ropu
Aldi Pēteri Miglu
Pēteri Lomanovski
Tatjanu Kuprijanpovu
Vitoldu Kudiņu
Valēriju Vedjaševu
Annu Reču
Veroniku Priedi
Dzintāriju Ozolu
Tatjanu Mogiļevsku
Silviju Miglu
Juriju Gončarovu
Oļegu Čarni
Māri Celmu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Jānis Zvejnieks
14.06.1962.–02.12.2013.

Laima Māra Ulmane
11.01.1946.–13.12.2013.

Andrejs Smiltēns
28.04.1945.–13.12.2013.

Juris Grava
06.11.1945.–24.12.2013.

No 6. līdz 25. janvārim 
Saulkrastu domes zālē apskatāma 
gleznotāja, ainavista Jāņa Andra  
Oša darbu izstāde “Ainava un 
tās transformācijas”. Pats māk
slinieks par saviem darbiem saka 
tā: “Latviešu literatūrā  – teikās, 
nostāstos, parunās – un sadzīvē 
ar purviem saistītais aizvien uz
tverts un locīts tādā kā biedējošā 
izpratnē. Ieskatoties tautas tra
dīcijās balstītajos nosaukumos, 
varam aptvert ļaužu attieksmi, 
virknējas čūsku, rupuču, raganu, 
velna, piķa, rūķu, čukstu, veļu 
un nāves purvi. Ja ņemam vērā, 
ka desmit procentus no Latvijas 
teritorijas aizņem purvi, varētu 
šķist, ka visapkārt mums nav tie 
gaišākie un jautrākie kaimiņi. Šos 
visnotaļ krēslainos priekšstatus 
caurvij noslēpumainas vīzijas. Pa
vīd pa maldugunij, tālāk uzsprēgā 
gan drastiski erotiskas nojausmas 
par purva spīganām, gan gruzd 
nostalģiskas skumjas, un uzmā
cas arī pavisam šodienīgas pār
domas par purva bridēju traģisko 
bravūru. Tas atstāj pēdas.

Mūsdienu civilizētajā pasau
lē, tajā skaitā Latvijas modernajā, 
nereti degradētājā ainavā neskar
tos purvus, tīreļus un dumbrājus 
uztveram kā harmoniski veldzē
jošu oāzi. Te ir ne ar ko nesalīdzi
nāma, skaudra, šķietami nabadzī
gāka, tomēr tēlainajā izteiksmē 
neparasti bagāta augu valsts. Vai 
par nabadzīgām var saukt nelie
lā auguma červeļainās priedītes, 
kuras purvos sasniedz 300  gadu 
vecumu? Visapkārt te valda ciņi, 
lāmas, sūnas, ķērpji, virši, rasenes 
un vesela putnu paradīze. Liels ir 
kārdinājums rotaļāties ar bagātīgi 
fakturēto dabas formu iluzorajām 
vīzijām purvu un dumbrāju ūdens 
spoguļos, bet pāri visam iespēja 
notvert un paust noskaņas un vī
zijas, smeltas no dzīves kņadas at
tālinātajā purva oāzē. Runājot par 
purviem, atšķirībā no senākiem 
laikiem šodienas pragmatiskajā 
pasaulē visbiežāk dominē sauklis 
“Latvijas brūnais zelts – kūdra”. 
Kūdra patiesi ir bioloģiski izcili 
vērtīga dabas dāvana, kuras rūp
nieciskās izstrādes produkts pil
nībā tiek eksportēts. Pirmatnējo, 
neskarto purvu burvības pastāvē

šana nākotnē ir apdraudēta. Jaun
radē purvu savdabīgā ainava īpaši 
rosinoša transformācijām negai
dītā izteiksmē, kura vienlaikus 
piesātināta gan ar savrupo purva 
poēziju, gan daudzveidīgo dabas 
formu un purviem vien raksturī
gām zemes virsmas struktūrām, 
faktūrām un ūdeņu atspulgu ne
tveramām rotaļām.”
18. janvārī 12:00 kultūras 
nama “Zvejniekciems” mazajā 
zālē Saulkrastu rokdarbnieku 
pulciņa dalībnieces Marijas Pur
ples rokdarbu izstādes atklāšana. 
Izstāde veltīta teju 20  gadiem, 
kurus M. Purple veltījusi rokdar
biem: adījumiem, tamborēju
miem, izmantojot gan klasiskās, 
gan gluži jaunas tehnoloģijas. 
Rezultāts brīžiem ir pārsteidzošs, 
un tas priecē gan pašu darinātāju, 
gan rokdarbu valkātājus un nu – 
arī mūs, ikvienu skatītāju. 
18. janvārī 16:00, 
godinot 1991.  gada barikāžu da
lībniekus, aicinām uz Siguldas 
Tautas teātra izrādi “Mantojums. 
Arī tā”. Ieeja izrādē brīva.

“Tu krustcelēs nenonāc,
Tu krustcelēs esi dzimis.” 

M. Zālīte
Jau 22 gadus mēs dzīvojam 

atjaunotā Latvijas valstī. Taču 
valstiskā brīvība būtu jāatceras ne 
tikai 18. novembrī un 4. maijā, bet 
jāīsteno visu laiku. Mēs esam tik 
brīvi, cik tādi gribam būt. Un, lai 
tādi patiesi būtu, savu dzīvi vis
pirms vajadzētu inventarizēt, no
skaidrot, vai mums brīvību vispār 
vajag. Ja liela daļa cilvēku brīvību 

Pagājušā gada decembrī Saulkras
tu pašvaldības policijas darbinieki 
ir saņēmuši 48 izsaukumus, par da
žādiem pārkāpumiem aizturētas 
16 personas, no kurām par atraša
nos sabiedriskā vietā alkohola rei
buma stāvoklī septiņas personas, 
par huligānisku darbību veikšanu 
deviņas personas, vienu personu 
par zādzības izdarīšanu, 14 perso
nas tika nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie
cirknī tālāku darbību veikšanai, 
bet septiņas personas savā dzīves  
vietā.

Saulkrastu novada pašvaldī
bas policija vienai personai iztei
kusi mutvārdu aizrādījumu par 

atstarotāju nelietošanu diennakts 
tumšajā laikā.

Sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par terito
rijas nesakoptību, viens adminis
tratīvā pārkāpuma protokols par 
atstarotāja nelietošanu un viens 
administratīvā pārkāpuma pro
tokols par smēķēšanu, ko izdarījis 
nepilngadīgais.

Trīs gadījumos sniegta palī
dzība ātrās medicīniskās palīdzī
bas ekipāžai cietušo nogādāšanai 
stacionārā.

Guntis Vinteris, 
Sabiedriskās kārtības sargāšanas 

nodaļas priekšnieks

Pašvaldības policijas 
paveiktais decembrī

netur nekādā vērtē, tad notiek 
kas ļoti aplams, kropls. “Cilvēkos, 
sabiedrībā un valstī ir izjaukts 
līdzsvars. Mēs gan to dažādi mē
ģinām atjaunot, bet, ja atmet 
gadu simtos pārbaudītas vērtības, 
noniecina zemi, mūsu barotāju, 
līdzsvars izjūk.” (Anda Līce)

Ko nozīmē šodien būt patrio
tiem? Vispirms tā ir piederības iz
jūta. Bez patriotisma un nacionā
lisma mums draud izšķīšana starp 
citām tautām un valstīm. Eiropas 
Savienībā runāt par nacionālismu 
tagad jau skaitās sliktais tonis, 
dažkārt pat izraisa sašutumu. 
Taču mēs ceram, ka Latvija būs 
viena no pēdējām valstīm, kur 
patriotisms kādreiz varētu izzust, 
jo tas tomēr ir mūsos dziļi iekšā.

 “Valsts ir dārga un būtiska 
lieta, tāpat kā gaiss, ko mēs elpo
jam. Gaisa trūkumu mēs izjūtam 
tad, kad mums tā trūkst. Tāpat it 
ar valsti.” (K. Skujenieks)

Mūsu jauniestudējums “Man
tojums. Arī tā” patiesībā ir dzejas 
teātris, kas prasa uzdrīkstēšanos 
darboties jomā, kurā līdz šim Si
guldas Tautas teātra aktieriem 
pieredzes nekad nav bijis. Esam 
nospēlējuši piecas izrādes savās 
mājās Siguldā. Sesto izrādi mums 
bija gods un iespēja spēlēt 17. no
vembrī Rīgas Latviešu biedrības 
nama Baltajā zālē. Lielākais gan
darījums ir tas, ka pēc izrādes 
ļaudis neiet projām, kavējas vēl 
mūsu spēles laukumā, samulsuši 

no pārdzīvojuma, kas gūts stundā 
un divdesmit minūtēs.

Mēs vēlamies saprast, kādi bi
juši cilvēki, kuri devās asinspirtī, 
lai cīnītos par brīvu Latviju, kādi 
likteņa līkloči un laika pārbaudī
jumi, kādi sapņi un vēlmes vadī
juši latviešus, kas esam un kas ar 
mums notiek tagad. Kuras ir tās 
vērtības, pie kurām turēties un 
kurās smelties spēku, cerību, gud
rību, izturību. Ir ļoti daudz jautā
jumu, uz kuriem kopā ar jums  – 
skatītājiem – meklēsim atbildes. 
Dažkārt šī saruna nebūs visai 
glaimojoša. Un tomēr – kam gan 
vēl par to visu domāt un runāt, ja 
ne mums pašiem. Mēs taču ne
gribam pasaulē būt vien kopiena, 
bet gan sevi cienoša tauta. Mūsu 
kolektīva darbs ir mūsu sirrds dā
vana Latvijai!

Dzejas vākumu veikusi Ārija 
LiepiņaStūrniece, scenogrāfe  – 
Austra Hauka, izmantota P.  Vas
ka, R. Tigula, M. Brauna, U. Mar
hilēviča mūzika.

SPoRTA AfIšA
11. janvārī 19:00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 1. posms
16. janvārī 20:45 sporta centrā 
Latvijas meistarsacīkstes telpu 
futbolā, 3.  līga Taipans/Saulkras
ti – USB
17.–19. janvārī “Minhauzena 
Undā” Latvijas meistarsacīkstes 
šautriņu mešanā
21. janvārī 20:00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – Madona
25. janvārī 11:00 kafejnīcā 
“Nei bāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 1. posms
26. janvārī no 9:30 sporta cen
trā Vidzemes čempionāts telpu 
futbolā 2005. gadā dzimušajiem
26. janvārī 11:00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
1. posms
1.–2. februārī starptautisks džu
do turnīrs bērniem
8. februārī 19:00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 2. posms

Senioru aktivitātes
1. februārī pl. 14.00 domes zālē tikšanās 

karnevāla noskaņās kopā ar vokālo ansambli 
“ZUSTReneS” no Pabažiem. 

19. februārī kolektīvs izrādes apmeklējums Rīgā 
“M.Butterfly”, 

martā “Triumfa arka” Valmierā 
Tālr. uzziņai 26437766


