
www.saulkrasti.lv   Saulkrastu novada domes informatīvais izdevums 2016. gada 12. janvāris, nr. 1

Pēc gaišu un labestīgu svētku aiz-
vadīšanas gribas izteikt pateicību 
visiem, kuri ar savām prasmēm, 
labajiem novēlējumiem un mate-
riālu atbalstu palīdzēja organizēt 
akciju „Gaišus Ziemassvētkus”: 
SIA „Saulkrastu Aptieka P.B.”,  
SIA „Gales”, Dacei Puriņai, Juham 
un Olgai Suokkola, Saulkras-
tu rokdarbniecēm par mīļajiem 
roku darbiem, Vidzemes jūrma-
las Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem par skaisto svētku 
koncertu, Saulkrastu sākumsko-
las skolotājai Daigai Bernaus un 
2.b klases audzēkņiem par svētku 
apsveikumiem, Marutai Mustei 
par atsaucību un palīdzību.
 Lai 2016. gads dod mums ve-
selību, drosmi izaicinājumiem un 
spēku to īstenošanai!

Anita Bogdanova, 
Saulkrastu sociālais dienests

Pagājušajā gadā Saulkrastu no-
vada dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēti 47 jaundzimušie, no tiem 
27 zēni un 20 meitenes. Pirmais 
bērns dzimis 14 ģimenēs, ot- 
rais – 22, trešais – 8, ceturtais –  
1 ģimenē, bet piektais – 2 ģime-
nēs. Civilstāvokļa aktu reģistrā-
cija Saulkrastu novadā liecina, ka 
laulībā dzimuši 28 bērni, savukārt 
19 reģistrēti ar paternitātes atzī-
šanu – bērna tēvs un māte nav re-
ģistrējuši laulību. Divās ģimenēs 
piedzimuši dvīņi. Vairākām mei-
tenēm dots vārds Marta un Amē-
lija, zēniem - Mārtiņš, Ričards un 
Jēkabs.
 2015. gadā Saulkrastu novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
135 laulības, no kurām nodaļā no-
slēgtas 130, savukārt 3 – Pēterupes 
evaņģēliski luteriskajā draudzē 
un 2 – Saulkrastu Dieva žēlsirdī-
bas Romas katoļu draudzē. Lau-
lības noslēgtas ar 14 ārvalstu pil-
soņiem, t.sk. līgava vai līgavainis 
bijuši no Igaunijas, Lietuvas, Balt-
krievijas, Krievijas, Kazahstānas, 
Maķedonijas, Austrijas, Vācijas, 
Dānijas, Nīderlandes un ASV.
 Pērn Saulkrastu novada 
dzimt sarakstu nodaļā reģistrētas 
arī 54 mirušas personas: 26 vīrie-
ši un 28 sievietes. No mirušajiem  
46 bijuši Saulkrastu, 8 – citu no-
vadu iedzīvotāji.

Lai nodrošinātu publisko pakal-
pojumu pieejamību, ņemot vērā 
iedzīvotāju un uzņēmēju vaja-
dzības, atbilstoši vienas pieturas 
aģentūras principam, Saulkrastu 
novada domes ēkas 1. stāvā 4. jan-
vārī darbu sācis valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs.
 Saulkrastu novada domes tel-
pās papildus pašvaldības pakalpo-
jumiem turpmāk būs pieejami arī 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Valsts zemes dienesta un Lauku 
atbalsta dienesta nodrošinātie 
pamatpakalpojumi. 
 Centra izveidei pašvaldība sa-
ņēmusi līdzfinansējumu no valsts 
budžeta 10 000 eiro apmērā, kā 
arī ik mēnesi saņems valsts bu-
džeta dotāciju darbības nodro-
šināšanai - 500 eiro darbinieka 
atalgojumam un 300 eiro centra 
uzturēšanai.
 Vairāk informācijas par valsts 
un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra sniegtajiem 
pakalpojumiem iespējams uz-
zināt pa tālr. 67142530, e-pastu 
kac@saulkrasti.lv, kā arī interneta 
vietnē www.latvija.lv/pakalpoju-
mucentri.
 Adrese: Raiņa iela 8, Saulkras-
tu novads. Apmeklētāju pieņem-
šana: pirmdienās un ceturtdienās 
8.30 - 18.00, otrdienās un treš-
dienās 8.30 - 17.00, piektdienās 
8.00 - 14.00. Pusdienas pārtrau-
kums no 12.00 līdz 13.00, izņemot 
piektdienas, kad centrs strādās 
bez pusdienas pārtraukuma.

Saskaņā ar domes lēmumu  
Nr. 18, 7.  §  (30.12.2015.) tiek rī-
kota sabiedriskā apspriešana par  
44 koku nozāģēšanu Ainažu ie- 
lā 28A un pieguļošajā teritorijā, 
saistībā ar plānoto zemes  gabala 
apbūvi (veikals un auto stāvvieta).
 Publiskās apspriešanas laiks 
noteikts no 12. līdz 22. janvārim.

 Koku ciršanas shēma un   sī-
kāka informācija  pieejama Saul-
krastu domes ēkā Raiņa ielā 8, 
klientu apkalpošanas centrā. 
Tālr. uzziņām 67142530.
 Ierosinājumus lūdzam ie-
sniegt klientu apkalpošanas cen-
trā vai nosūtīt  uz domes oficiālo  
e-pasta adresi dome@saulkrasti.lv.

Labdarības akcijas noslēguma koncertā klātesošos ar muzicēšanu priecēja Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļu audzēkņi. 
Foto no domes arhīva.

Paldies labdarības akcijas 
„Gaišus Ziemassvētkus” atbalstītājiem

Atklāts vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 
Saulkrastu novadā

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis (vidū no labās) un priekšsēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis, atklājot klientu apkalpošanas centru. Foto no domes arhīva.

Pagājušajā gadā novads 
kļuvis bagātāks ar vairāk 
nekā 40 mazuļiem

2013. gads 2014. gads 2015. gads

Dzimšanas reģistri 57 53 47

Laulības reģistri 85 119 135

Miršanas reģistri 72 67 54

Jāatgādina, ka kopš 2013. gada 1. janvāra ir spēkā Civilstāvokļu aktu 
reģistrācijas likums, kas paredz iespēju laulību, personas dzimšanas, 
miršanas faktu reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Baiba Meldere, 
Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļa

Notiks sabiedriskā apspriešana

mailto:saulkrasti@pakalpojumucentrs.lv
http://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
http://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki 1. un 4. februārī no plkst. 10 līdz 15 
pieņems klientus Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā.

Tumšo rītu un vakaru ieskauts, 
skaisti, sirsnīgi un ļoti darbīgi 
pagājis Ziemassvētku laiks Saul-
krastu vidusskolā. To aizsāka 
adventa rīti, kas skolā ilga trīs 
nedēļas, un jau vairākus gadus tas 
mums saistās ar svētku noskaņu, 
adventa svecēm un Ziemassvētku 
dziesmām. Katru pirmdienu pēc 
pirmās adventes svētdienas skolā 
uz mirkli apstājas macību laiks 
un ieskanas Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks, kad lielajā un ma-
zajā skolā visi bērni pulcējas, lai 
iedegtu gaismu adventa vainagā, 
lai sāktu jaunu nedēļu ar gaišiem 
vēlējumiem un svētku dziesmu. 
Šajā nemīlīgajā un tumšajā laikā 
labs vārds un svece uzrunā arī 
daudzus no tiem, kuriem paslīd 
garām svētku noskaņa un gaidī-
šanas prieks. 
 Ar adventa laiku mācību darbs 
skolā nebeidzas, tas tikai noris 
gaišā un sirsnīgā noskaņā. Vēl ilgi 
pēc mācību stundu beigām, laikā, 
kad lielākā daļa skolēnu piedalījās 
skolas telpu rotāšanā un eglīšu 
pušķošanā, bioloģijas skolotāja 
Ilona Trezune turpināja mācību 
darbu ar saviem skolēniem pēc 
stundām, jo gatavojās nopietnām 
zināšanu pārbaudēm - bioloģijas 
olimpiādei. Jau trešo gadu biolo-
ģijas olimpiāde notiek tiešsaistē -  
skolēni uzdevumus pilda e-vidē. 
Pozitīvais – iespēja savu rezultātu 
(punktus) redzēt uzreiz pēc aiz-
pildītā darba nosūtīšanas. Nega-
tīvais – divas ar pusi astronomis-
kās stundas intensīva darba pie 
datora rada skolēnos nogurumu, 
pieļaujot neuzmanības kļūdas.
 Valsts 38. bioloģijas olimpiādes 
2. posmā vidusskolu 10. - 12. kla-
šu grupās katrā piedalījās vairāk 
nekā 500 skolēnu no visas valsts. 
Olimpiādes saturs ir sarežģīts - ar 
augstākām prasībām attiecībā uz 

Darbīgais svētku laiks

mācību priekšmeta apguvi. Uzde-
vumus sastāda LU Bioloģijas fa-
kultātes studenti un mācībspēki. 
 No Saulkrastu vidusskolas 
Pierīgas novadu bioloģijas olim-
piādes 2.  posmā piedalījās 3 sko-
lēni. Lepojamies ar viņu sasnie-
gumiem! 11.  klases skolniekam 
Rinaldam Seržantam 1. vieta, 10. 
klases skolniecei Veronikai Solov-
jovai 2. vieta un 12. klases skolnie-
kam Nikam Ričardam Goldiņam 
iegūta 2. vieta. Paldies skolēniem 
par ieguldīto darbu, uzņēmību un 
neatlaidību, gatavojoties biolo-
ģijas olimpiādei, kā arī skolotājai 
Ilonai Trezunei, kura kārtējo reizi 
pierādīja, ka neatlaidīgs mācību 
darbs nes rezultātus!

Darbīgs Ziemassvētku laiks ir ne 
tikai mācibu stundās, kad katrs 
skolēns cenšas saņemt vēl kādu 
labu vērtējumu, šajā laikā skolas 
bērniem un skolotājiem ir iespēja 
aktīvi darboties radošajās darbnī-
cās. Jau otro gadu skolā viesojās 
Sveču darbnīcas meistari, kuri 
palīdzēja uzzināt daudz ko jaunu 
par sveču vēsturi, iemācīja liet un 
izstrādāt smaržīgās sveces, krāsot 
tās, gatavot sveces dažādās for-
mās. Tā pirmssvētku laikā skolē-
niem bija iespēja iemācīties gan 
prakstiski darboties, gan uzzināt 
daudz ko jaunu par sveču vēsturi, 
bet galvenais, ka bija iespēja pa-
šiem pagatavot un rūpīgi iesaiņot 
Ziemassvētku dāvanas saviem tu-
viniekiem.
 Ziemassvētki nāk ne vien ar 
svecēm, dāvanām un eglīšu mir-
dzumu, bet arī ar piparkūku saldo 
smaržu. Šo brīdi skolēni sāk gai-
dīt ar nepacietību jau decembra 
sākumā. Tas ir laiks, kad skolas 

gaitenī put pa gaisu balti milti, 
skan Ziemassvētku dziesmas, un 
bērni rosīgi rullē piparkūku mīk-
lu, lai uz pannas liktu jautras un 
pašu gatavotas formiņas. Pipar-
kūku cepšanas prieks turpinās vēl 
tad, kad katra klase saņem smar-
žīgu trauku ar kraušķīgajiem Zie-
massvētku gardumiem un kopā 
ar skolotājiem mielojas vēl visas 
dienas garumā.
 Tomēr galvenā Ziemassvētku 
sajūta skolā sākas tad, kad klāt ir 
lielā skolas balle, ko 5. - 12. klašu 
skolēniem sarūpē skolēnu Mērija, 
kura katru gadu gatavo savu pār-
steiguma priekšnesumu - nelielu 
svētku uzvedumu. Svētku sajūtu 
ballē rada paši skolēni, jo visas 
klases gatavo savu priekšnesumu, 
bet sarīkojuma vadītāji rūpējas 
par interesantām un ziemīgām 
spēlēm, tradicionālo karaoki.

Tā jautri varētu noslēgties mā-
cību gads, bet vēl visus skolēnus 
un skolotājus pēc Ziemassvētku 
koncerta „Rūķu ciems” uzrunāja 
skolas direktore Velta Kalnakārk-
le, lai pateiktu paldies par mācību 
darbu un ar dāvaniņām sveiktu 
pašus labākos. Tas ir skaists un 
sirsnīgs mācibu gada noslēgums, 
kad pie svētku eglītes skan dzies-
mas, laba vēlējumi un tiek dalītas 
dāvanas. Skolā viss notiek tāpat 
kā mājās. Te ir ikdienas darbs, 
pienākumi, te ir savas svētku tra-
dīcijas un daudz, daudz jauku brī-
žu. Lai šis gads mums visiem nes 
veselību, saticību un brīnumainu 
spēju īstenot visus mūsu sapņus 
un izvirzītos mērķus!

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Bioloģijas olimpiādes uzvarētāji. No 
kreisās Veronika Solovjova 10. kl., 
skolotāja Ilona Trezune, Rinalds 
Seržants 11.kl., Niks Ričards Goldiņš 
12.kl. Foto: L. Mieze.

Uzvedums “Rūķu ciems” 5. - 12.kl. Foto: L.Mieze.

Par Ziemassvētku tuvošanos  
2015. gada nogalē Zvejniekcie-
ma vidusskolā vēstīja piparkūku 
smarža, jo skolēni mājturības sko-
lotājas Gunas Lāčaunieces vadībā 
darināja našķus, lai iepriecinātu 
draugus, vecākus un skolotājus. 
 10.  decembrī skolā notika 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, 
kurā uzstājās Vidzemes Jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi, radot klausītājos svētku 
brīnuma tuvošanās izjūtas. No 
14. līdz 16. decembrim skolā dar-
bojās Ziemassvētku pasts. Rūķi 
cītīgi strādāja, šķiroja un nogā-
dāja norādītajiem adresātiem ne 

tikai vēstules, bet arī citus patīka-
mus pārsteigumus. Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā skola tika rotāta 
ar dažādiem dekoriem, bet, pro-
tams, goda vietu ieņēma meža 
zaļā princese – eglīte. 
 Skolas Mazajā zālē pie izgrez-
notās eglītes 18. decembrī notika 
svētku sarīkojums Ziemassvētku 
dziesma, kas tika veidots pēc an-
gļu rakstnieka Čārlza Dikensa 
tāda paša nosaukuma darba –  
A Christmas Carol – motīviem. 
Galvenajā – skopā Ebenīzera 
Skrūdža – lomā iejutās Kārlis 
Taube, kurš ar emocionālo tēloju-
mu lika noticēt brīnumam, uz ko 

mēs visi ceram un kam ticam, –  
ka jebkurš no mums spēj atzīt 
savas kļūdas, prot lūgt piedošanu 
un mainīties. Teatralizētajā uzve-
dumā tika dziedātas Ziemassvēt-
ku dziesmas, deju kolektīva dalīb-
nieki iejutās sniegpārsliņu lomā. 
 Paldies skolēniem par piedalī-
šanos pasākumā un vecākiem par 
atbalstu sarīkojuma tapšanā! Pal-
dies pedagogiem par skaisto uz-
vedumu Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā! Lai šis gads mums visiem 
darbīgs, veiksmīgs un laimīgs! 

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola

Ziemassvētku gaidīšana

Grāmatas “Mātes piens” 
prezentācija kopā ar 
autori Noru Ikstenu

8. decembrī tikšanās ar rakstnieci 
Noru Ikstenu laikā un viņas jaunās 
grāmatas „Mātes piens” prezentā-
cijā izvērtās dialogs starp autori un 
sanākušajiem interesentiem.
 Nora Ikstena prezentācijā at-
zina, ka šis bijis emocionāli sma-
gākais, sāpīgākais un patiesākais 
darbs, kādu viņa jebkad uzrakstī-
jusi. Autore, nedaudz jokodama, 
atzina, ka šādu grāmatu, kuras 
ceļš tik īsā laikā iestiepies jau tik 
tālu pasaulē un ir autoram tik 
tuva, ka to pat nav iespējams lasīt 
publiski, viņasprāt, var uzrakstīt 
tikai vienreiz dzīvē. Rakstniece arī 
neslēpa – kad, grāmatu rakstot, 
manuskriptus lasījusi savai redi-
ģētājai Ievai Grabei, viņa devusi 
padomus, no kuriem kā labākais 
bijis: „Paņem salvetes, noslauki 
asaras un puņķus, citādi neko ne-
var saprast!”. Asaras bijušas pama-
totas. Prezentācijā pati rakstniece 
atzina: „Grāmata stāsta par šo 
dīvaino ceļu, kam man bija jāiziet 
cauri, kas man bija jāsaprot, lai es 
spētu piedot savai mātei visu, ko 
viņa darījusi... Arī vēsturiskais lai-
kaposms man bija ļoti tuvs, jo tādā 
tik tiešām mēs dzīvojām!” Rakst-
niece atklāj, ka māte bērnībā attei-
kusies mazulim dot savu pienu, jo 
pati nevēlējusies dzīvot, līdz ar to 
nevēlējās šādas emocijas iesakņot 
mazā bērnā...

 Kad auditorija jautāja, kāds 
būšot nākamais literārais darbs, 
rakstniece kļuva izvairīga. Viņai 
esot nepieciešams brīdis atelpas, 
kurā ļaut vēl svaigajām, sāpīgi uz-
plēstajām brūcēm apdzīt. Taču, 
uzzinājusi, cik aizkustinoši vecākā 
gadagājuma cilvēki lasījuši viņas 
grāmatu, viņa solīja noteikti uz-
rakstīt par to stāstu. Viņa plāno 
atgriezties sfērā, kurā jūtas vis-
drošāk un ērtāk. Un var jau būt, 
ka viņa uzrakstīs par „nakts lasī-
tājām”, kurām šī ekskluzīvā grā-
mata, kas Saulkrastu bibliotēkā ir 
tikai vienā eksemplārā, tika dota 
lasīšanai uz mājām vienu vakaru 
un no rīta bija jānes atpakaļ...
 „Autoram būtu jāmaksā arī 
par viņa neveiksmēm. Īpaši par 
neveiksmēm, jo tikai tā, kļūdo-
ties, mēs gūstam pieredzi!” Šādus 
vārdus rakstniece finālā saka par 
savu rakstniecības karjeru. „Ofi-
ciālo vēsturi raksta uzvarētāji. 
Patieso - Latvijas dzimtu atmiņā 
glabātie notikumi, izjustais un 
pārdzīvotais,” - ar šiem vārdiem 
rakstniece vēlas pateikt, ka tas 
nav vēstures faktu romāns, tas ir 
viņas ģimenes stāsts, kas norisi-
nājās paralēli Otrajam pasaules 
karam.

Līga Vilcāne, 
Zvejniekciema vidusskola

Nora Ikstena Saulkrastu bibliotēkā, parakstot grāmatas „Mātes piens” 
eksemplārus. Foto: L. Kravčenko.

Svētku sarīkojuma “Ziemassvētku dziesma” dalībnieki. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.
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Pērnā decembra vidū noslēdzās 
komersantu, biedrību, nodibinā-
jumu, pašvaldību un plānošanas 
reģionu iesniegumu atlase   da-
lībai Latvijas nacionālajā stendā 
starptautiskajās tūrisma izstādēs  
2016. gada 1. ceturksnī.
 “Saviļņojošā Vidzeme”, 5 paš-
valdību – Alojas, Carnikavas, Lim-
bažu, Salacgrīvas un Saulkrastu - 
tūrisma informācijas centri šogad 
piedalīsies šādās izstādēs: „Ad-
ventur” Viļņā Lietuvā no 22. līdz 
24. janvārim,  „Tourest” Tallinā 
Igaunijā no 12. līdz 14. februārim 
Latvijas nacionālajā stendā un ar 
atsevišķu stendu “Balttour” Rīgā 
no 5. līdz 7. februārim.
 Dalībai izstādēs un darbam 
tūrisma informācijas centros  
2016. gadā Vidzemes piekrastes 
karte tūristiem tiks izdota arī 
igauņu un vācu valodā papildu 
latviešu, krievu un angļu valodai. 
Pārgājienu cienītājiem tiks piedā-
vāta jauna, labāka mēroga Vidze-
mes piekrastes karte. “Balttour 
2016” piedalīsies arī Vidzemes pie-
krastes gardumu ražotāji un tūris-

ma pakalpojuma sniedzēji. Ar at-
sevišķu uzņēmuma stendu izstādē 
piedalīsies Saulkrastu viesnīca un 
restorāns “Sunny Dune Hotel”.
 2015. gada sezonas sākumā 
sadarbībā ar karšu izdevniecību 
“Jāņa sēta” tika pabeigts darbs 
pie Vidzemes piekrastes mobilās 
aplikācijas “Vidzeme Coast”. Tā 
pieejama latviešu, krievu un angļu 
valodā un tajā pārskatāmi un ērti 
iespējams atrast informāciju par 
676 objektiem un pakalpojuma 
sniedzējiem Alojas, Carnikavas, 
Limbažu, Salacgrīvas un Saulkras-
tu novadā. Lietotnes versija ir iz-
strādāta Android viedtālruņiem un 
planšetēm. Aplikācija lejupielādē-
jama bez maksas GooglePlay vei-
kalā. Izstāžu laikā apmeklētāji tiks 
aicināti izmēģināt un lejupielādēt 
jauno aplikāciju, lai, jaunai sezo-
nai sākoties, būtu informēti par 
sarīkojumiem un sporta norisēm, 
kā arī smeltos idejas atpūtai Vidze-
mes piekrastē.
 Vidzemes piekrastes tūrisma 
klasteris „Saviļņojošā Vidzeme” 
izveidots, lai ar mērķtiecīgu darbu 

Piedalīsies vairākās 
starptautiskajās tūrisma 
izstādēs

Saviļņojošā Vidzeme” -  
5 pašvaldību – Alojas, Carnikavas, 
Limbažu, Salacgrīvas un 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centri šogad piedalīsies vairākās 
izstādēs. Foto: N. Smelteris.

veicinātu Vidzemes piekrastes un 
reģiona popularitāti starptautiskā 
tirgū.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Nacionālā kultūras padome 
2015. gadu pasludināja par Raiņa 
un Aspazijas jubilejas gadu, ro-
sinot piedalīties dažādās aktivi-
tātēs, kas veltītas abu dzejnieku 
personībām un viņu radītajam 
kultūras mantojumam. 
 Arī Saulkrastu vidusskolas 
valodu skolotāji un skolēni visās 
klašu grupās piedalījās daudz-
veidīgās aktivitātēs. Skaists no-
slēgums mūsu aktivitātēm bija 
pasākums „Un gals top sākums” 
Rīgas Latviešu biedrības namā, 
kurā tika daudzināti Latviešu 
valodas un literatūras asociāci-

jas rīkotā Aspazijas un Raiņa 
jubilejai veltītā skolēnu jaun-
rades konkursa laureāti. Mūsu 
skolas 12.  klases skolēni Ričards 
Niks Goldiņš un Evita Samanta 
Vanaga ieguva žūrijas atzinību 
par dzejniekiem veltītajiem ap-
sveikumiem, viņu darbi 364 citu 
starpā tika pamanīti un izvir-
zīti apbalvošanai. Ričarda Nika 
Goldiņa veidotais apsveikums 
Aspazijai joprojām skatāms Du-
bultu muzeja izstādē.

Inese Ābola, 
Saulkrastu vidusskola

Nav šaubu, ka mūsdienās visu ve-
cumu cilvēki, bet īpaši bērni un 
jaunieši, lasa mazāk nekā pirms 
interneta un dažādo tehnolo-
ģiju izgudrošanas. Neskatoties 
uz to, ik pa brīdim parādās kāds 
autors vai grāmatu varonis, kas 
spēj aizraut mūsdienu jaunatni 
un atkal pievērst to grāmatu lasī-
šanai. Viens no šādiem autoriem 
ir Džefs Kinnijs, kurš radījis ne-
daudz nīkulīgā skolnieka Grega 
tēlu - viņa dzīve rit pavisam pro-
zaiskā pusaudža ikdienas realitā-
tē un tajā katrs var saskatīt ne-
daudz no sevis.
 8. un 9.  decembrī Džefs Kin-
nijs pasaules tūrē viesojās Rīgā, 
un aktīvākajiem Grega faniem 
bija iespēja tikties ar populāro 
rakstnieku Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Saulkrastu vidussko-
lā šo iespēju ieguva 6.b klases 
lasošo, zīmējošo, aktīvo un at-
raktīvo skolēnu komanda – Ar-
mīns Dambergs, Valters Jenerts, 
Adrians Magons, Vanesa Puķē-
na-Legzdiņa, Toms Račinskis, 
Daniela Krista Sprudzāne un Ma-
reks Upīte. Ar savu klasesbiedru 
līdzdalību un skolotāju Janas 
Plankājas un Ivonnas Ungures, 
bibliotekāres Lauras Kravčenko 
atbalstu skolēni izveidoja plakā-
tu „Dienasgrāmata par saldskābo 
skolasdzīvi”, kas atspoguļoja ai-

niņas no skolas ikdienas, savstar-
pējām attiecībām un pusaudžiem 
raksturīgo komunikācijas veidu 
un humoru. Vairāk nekā 100 pla-
kātu konkurencē saulkrastiešu 
veikums tika atzīts par vienu no 
desmit labākajiem. Balvā skolēni 
no Džefa Kinnija saņēma diplo-
mu, jaunākās Grega dienasgrā-
matas eksemplārus ar autogrāfu, 
kā arī privātu fotosesiju ar rakst-
nieku. 
 Šī tikšanās ar rakstnieku 
Džefu Kinniju – vienu no simts 
pasaules ietekmīgākajiem cilvē- 
kiem – atstāja neizdzēšamu un 
emocionāli saviļņojošu iespaidu 
uz tās dalībniekiem, jo tika atspo-
guļota tiešraidē, dažādos sociāla-
jos tīklos, kā arī tiks iekļauta filmā 
par Džefa Kinnija pasaules tūri.
 Prieks, ka grāmatas par Gregu 
visā pasaulē, tai skaitā arī Lat-
vijā, pievērsušas veselu bērnu 
un jauniešu, īpaši zēnu, paaudzi 
grāmatu lasīšanai. Arī Saulkrastu 
novada bibliotēkā netrūkst Grega 
fanu, kuri ar nepacietību gaida 
un izlasa katru jauno Grega die-
nasgrāmatas daļu. Šī grāmata būs 
lieliska dāvana jebkuros svētkos, 
īpaši zēniem līdz 10 – 12 gadu ve-
cumam. Lasītprieku jaunajā gadā!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskolas bibliotēka

Vairāk nekā 100 plakātu konkurencē saulkrastiešu veikums tika atzīts par 
vienu no desmit labākajiem darbiem. Foto: I. Ungure.

Grega festivāls un 
tikšanās ar rakstnieku

Aizvadīts Raiņa un 
Aspazijas jubilejas gads

Saulkrastu novada bibliotēkā no 11. janvāra 
skatāma glezniecības studijas „JD ART Klubs” 

gleznu izstāde „Laikabiedra portrets”. 

Jauno vides reportieru kustībā 
var piedalīties jaunieši vecumā 
no 11 līdz 20 gadiem, lai iegūtu 
prasmes žurnālistikā un zināša-
nas par vides jautājumiem. Arī 
Zvejniekciema vidusskolas skolē-
ni aktīvi iesaistījušies vides prob-
lēmu pētīšanā, tādēļ 12. decembrī 
Zvejniekciema vidusskolā notika 
jauno vides reportieru nodarbī-
ba. Tajā piedalījās 18 jauniešu un 
5 skolotāji no visas Latvijas. No 
mūsu skolas nodarbību apmeklē-
ja Monika Kļaviņa, Nauris Mikuļ-
skis, Elīna Marī Maksimova un 
video operators Leons Bernhards. 
Ciemiņus laipni sagaidīja skolas 
direktors Andris Dulpiņš, ekopa-
domes pārstāves Annija Dzērve 
un Dina Eglīte. Nodarbību orga-
nizēja un vadīja Vides izglītības 
fonda jauno vides reportieru ko-
ordinators Edmunds Cepurītis.

 Jauno vides reportieru uzma-
nība tika pievērsta cilvēku dar-
bības radītajām globāla mēroga 
izmaiņām dabas sistēmās: atmos-
fērā, augsnē, klimatā un okeānā, 
tādēļ nodarbības tēma bija „Jūras 
piesārņojums”. Projekta „Mana 
jūra” dati vēsta, ka lielāko daļu 
no jūru piesārņojošiem atkritu-
miem arī Zvejniekciemā veido 
plastmasa. Pasaulē ik gadu tiek 
saražots apmēram 250 miljonu 
tonnu plastmasas. Šis skaitlim ir 
tendence palielināties. Plastma-
sas atkritumi jūras krastā rada ne 
tikai kaitējumu dabai, bet arī ie-
tekmē pludmales tīrību.
 Jaunie vides reportieri uzzinā-
ja, kas ir mikroplastika. Tie ir sīki 
plastmasas gabaliņi, kas rodas, 
dabā sadrūpot plastmasas atkri-
tumiem. Ir gadījumi, kad mirušo 
putnu vēderā atrod mikroplas-

tikas daļiņas. Tās var nonākt arī 
cilvēka organismā, piemēram, 
peldoties vai bērnam rotaļājoties 
smiltīs pie jūras. Jaunie vides re-
portieri zina, ka plastmasa dabā 
sadalās vairākus simtus gadu, tā-
dēļ problēma ir ļoti nopietna, un 
jauno vides draugu uzdevums ir 
informēt sabiedrību, kā samazi-
nāt atkritumu daudzumu. 
 Latvijas ekoskolu koordinators 
Daniels Trukšāns aicināja iesai-
ņot Ziemassvētku dāvanas dabai 
draudzīgos materiālos, kā arī 
pirms dāvanas pirkšanas pārlieci-
nāties, ka saņēmējam tā patiešām 
vajadzīga, jo varbūt mums vairāk 
vajag dāvināt laiku, ko pavadīt 
kopā ar draugiem, ģimeni, domu-
biedriem.

Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola 

Oktobris, novembris, decembris 
ir gada vistumšākie mēneši, tādēļ 
Zvejniekciema vidusskolā šajā lai-
kā vairāk uzmanības tiek pievērsts 
tam, vai skolēni ir uzvilkuši gais-
mu atstarojošās vestes un tumšajā 
diennakts laikā ir pamanāmi.
 Arī 2015./2016. mācību gadā, 
tāpat kā iepriekšējos, pirmsskolas 
un 1.  klases skolēniem atstarojo-
šās vestītes skolā tika dāvinātas. 
Klases stundās audzinātājas kopā 
ar skolēniem pārrunāja dažādus 
satiksmes drošības jautājumus, 
īpaši pievēršot uzmanību tam, ka 
tumsā gājēji bez gaismu atstaro-
jošām vestēm un citiem atstaro-
jošiem elementiem nav redzami. 
Skolēnu uzmanība tika pievērsta 
Ceļu satiksmes drošības direkci-
jas organizētajai kampaņai „Esi 

gaismas vest-nesis!”, kā arī citiem 
informatīvajiem materiāliem par 
drošību uz ceļa tumšajā diennakts 
laikā. Skolēnu līdzpārvaldes pār-
stāvji izgatavoja maketu – cilvēka 
siluetu, kas ietērpts gaismu atsta-
rojošā vestītē un rokā tur aicināju-
mu būt redzamiem. Šis „cilvēciņš” 
novietots pie skolas ārdurvīm un 
ir labi saskatāms, ierodoties skolā.
 Bet vai skolēni ir redzami un 
izmanto gaismu atstarojošus ele-
mentus, par to Skolas padomes 
vecāku pārstāvji un Skolēnu līdz-
pārvaldes pārstāvji pārliecinājās 
1. decembrī organizētajā reidā. Lai 
gan skolā tiek veikts izglītojošais 
darbs, reida rezultāti nav ieprie-
cinoši - 22,8% skolēnu ne pie ap-
ģērba, ne pie somas nebija neviena 
gaismu atstarojoša elementa. Bet 

10 sākumskolas bērni ieradās sko-
lā bez gaismu atstarojošās vestes. 
Reida dalībnieki ne tikai vēlreiz 
stāstīja par atstarotāja nepiecieša-
mību, bet „neredzamajiem” skolē-
niem atstarotājs tika dāvināts.
 Paldies par atsaucību un sadar-
bību Skolas padomes priekšsēdē-
tājam Verneram Lastoveckim, ve-
cāku pārstāvēm Janai Picalcelmai 
un Maijai Siliņai, kā arī skolēnu 
līdzpārvaldes pārstāvjiem Nikitam 
Laviginam, Dinai Eglītei, Annijai 
Dzērvei un Kārlim Taubem!
 Vecāki, lūdzu pārliecinieties, ka 
jūsu bērns uz ceļa ir pamanāms, jo 
ir uzvilcis gaismu atstarojošo vesti, 
nevis ielicis to somā!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Esi redzams vienmēr!

Jauno vides reportieru nodarbība
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Pirms Ziemassvētkiem interneta 
vietnē ieraudzījām bildi: mūsu 
jaunā basketbola zvaigzne Kris-
taps Porziņģis lidmašīnas pārli-
dojumā no vienas ASV pilsētas 
uz otru kopā ar saviem komandas 
biedriem. Vienam no viņiem ap 
kaklu bija aplikta latviešu rakstos 
adītā apaļšalle. Izrādījās, šādas 
siltas Ziemassvētku dāvanas Kris-
taps bija sarūpējis visiem saviem 
Knicks spēlētājiem. Skaists atgā-
dinājums par zemi, no kuras nācis 
šis Ameriku iekarojušais sporta 
talants.
 Taču šajā apdāvināšanas stās-
tā visvairāk pārsteidza, ka šīs 
šalles radījusi un darinājusi Ilze 
Edžiņa, kuras ģimene jau vairā-
kās paaudzēs ir saulkrastieši. Kad 
tikšanās brīdī vaicāju par ierosmi 
šādai nodarbei, viņa nevilcinoties 
par piemēru minēja savu tēvu, jau 
daudzus gadus biznesa jomā sevi 
apliecinājušu cilvēku.
 Lai uzzinātu, kas ir šīs labās 
ietekmes pamatā, tapa saruna ar 
meitu un tēvu - ILZI EDžIņU un 
EINāRU KIZJALO.

 Ilze: - Adīšana man bijusi 
sirdslieta jau no mazām dienām. 
Atceros, biju tikai piecus gadus 
veca knīpa, kad mamma jau ierā-
dīja, kā ada zeķi. Visgrūtāk gāja 
ar papēdi, to adīju un ārdīju rau-
dādama, kamēr izdevās. Studiju 
laikā paralēli mācībām piestrādā-
ju pie vīramātes dziju veikaliņā. 
Tad katru nedēļu tapa pa jaunam 
džemperim, cepurei vai šallei. 
 Draugi, ieraudzījuši manus 
adījumus, sāka lūgt, lai noadu 
kaut ko arī viņiem. Tie bija mani 
pirmie klienti. Ar laiku adījumu 
gribētāju saradās aizvien vairāk. 
Naudu vajadzēja un, mācoties 
augstskolā, brīvajā laikā adīju. Vē-
lāk nopirku arī adāmmašīnu. To-
reiz pat prātā neienāca, ka adīšana 
man varētu kļūt par pamatnodar-
bi, jo vairāk interesējos par banku 
darbu un finansēm.
 Kad pabeidzu Zvejniekciema 
vidusskolu, iestājos Latvijas Uni-
versitātē. Piecos gados ieguvu 
bakalaura grādu, tad, mācoties 
pusotru gadu, arī maģistra grādu 
finansēs. Paralēli mācībām strā-
dāju bankā Parex un kalu nākot-
nes plānus saistībā ar šo nozari. 
Bet tad mūsu ģimenē pieteicās 
mazais. Uz kādu laiku vajadzēja 
no darba aiziet un auklēt mazuli. 
Brīvajos brīžos atkal ņēmu rokās 
adāmadatas. Šķita tik jauki savām 
rokām radīt lietas, kas citus cilvē-
kus iepriecina! Tā pēc bērna kop-
šanas atvaļinājuma bankā vairs 
neatgriezos, bet sāku domāt par 
adījumu biznesu.
 Mājās kļuva par šauru, jo pa-
sūtījumu skaits palielinājās. Tajā 
brīdī sapratu, ka jāveido koman-
da. Rīgā sameklējām piemērotas 
telpas birojam un darbnīcai, sa-
pulcināju darbiniekus un nodibi-
nāju savu uzņēmumu. Daudzas 
meitenes jau no pašiem pirmsā-
kumiem uz šo darbu brauc no 
Saulkrastiem.
 Adījumiem izmantojam dažā-
das tehnoloģijas. Adām ar rokām, 

ar mašīnu, ja vajag, tamborējam.
Klientu mums netrūkst, jo ar kat-
ru gadu aizvien vairāk cilvēku no-
vērtē gan dabīgos materiālus, gan 
arī roku darbu.
 Mums ir divas tirdzniecības 
vietas. Viena ir Rīga Plaza, otra -  
amatnieku tirdziņā Egle Vecrīgā 
pie Rīgas domes. Tieši tur visvai-
rāk iepērkas ārzemju viesi. Nu 
jau ir arī 15 sadarbības veikali, kur 
var nopirkt mūsu darinājumus. 
Ir arī līgumi ar lieliem uzņēmu-
miem, kuriem dodam savu pro-
dukciju. Piemēram, lidsabiedrība  
airBaltic tirgo mūsu latviskos 
rakstos veidotās šalles. Jūs lidojat 
uz kādu no ārvalstīm un lidma-
šīnā varat iegādāties šo lielisko 
dāvanu draugiem vai sadarbības 
partneriem!
 Einārs: - Latviešu tauta skait-
liski ir maza, un iepriecina, ka 
pēdējā laikā esam sākuši lepoties 
ar savu latviskumu. Tāpēc dāva-
nās vedam šādas mīļas lietiņas, 
cepuri vai šalli ar latvisku rakstu, 
kas vienmēr atgādina par dzimto 
zemi, lai kur tu atrastos.
 Šīs apaļšalles ir Ilzes jaunie-
vedums. Patīkami, ka bieži to 
izmanto ne tikai kā šalli, bet arī 
kā piederības zīmi. Ir gadījies, ka, 
ejot pa ielu Berlīnē, pēkšņi pretī 
nāk cilvēks ar šādu šalli ap kaklu. 
Tad ir prieks - tas ir no Latvijas. 
Valkātājam tā bieži kļūst par at-
miņu no mājām.
 - Vai jūs domājat par tiem, 
kuri aizbraukuši projām no Lat-
vijas un par savām mājām tagad 
sauc Angliju, Īriju, Vāciju? Vai 
jūsu paziņu un draugu lokā arī 
no Saulkrastiem daudzi devušies 
labākas dzīves meklējumos?
 Einārs: - Man ir gan skolas-
biedri, gan draugi, kas devušies 
laimi meklēt plašā pasaulē, bet no 
mūsu ģimenes neviens nav aiz-
braucis. Cenšamies dzīvot tā, lai 
radītu sev un citiem darba vietu 
savā zemē, nevis sēdēt un gaidīt, 
lai kāds to piedāvā. Un ja nevari 
atrast darbu, kas tev patīk, lai tev 
iepatīkas darbs, ko tu dari! Tas ir 
manas dzīves princips.
 Daudzi cilvēki visās nelaimēs 
vaino valsti, kas nav viņiem no-
drošinājusi labus darba un dzīves 
apstākļus. Bet vai tas ir valsts pie-
nākums? Drīzāk tas ir katra valsts 
pilsoņa pienākums - domāt, kā 
sakārtot savu zemi, kā nodrošināt 
savu ģimeni, kā radīt darba vietas. 
Tiesa gan, valsts var daudz palī-
dzēt vai vismaz netraucēt, un te 
mūsu valstij ir vēl lielas perspek-
tīvas.
 Mani novērojumi liecina, ka 
visvairāk par darba vietu trūkumu 
sūdzas cilvēki, kuriem nav izglītī-
bas, zināšanu kādā no profesijām 
vai arī nav prasmes to pielietot. 
Daudziem trūkst elementāras 
uzņēmības pašiem sakārtot savu 
dzīvi, un tādi cilvēki nevar cerēt 
uz labi atalgotu darbu. Te arī ro-
das vēlme visās neveiksmēs vainot 
valsti, valdību, līdzcilvēkus, tikai 
ne pašam sevi. Daudzi arī izvēlas 
sapakot koferi un braukt projām 
no Latvijas ar domu atgriezties te, 
kad šī zeme būs tikpat labklājīga 

Kad nauda ir tikai mērvienība

5. klasei, taču Ieva beidza mācības 
mūzikas skolā jau pēc 3. klases. 
Gluži vienkārši parādījās citas in-
tereses un mūzikai vairs neatlika 
laika.
 Lai tur vai kā, bet muzicēšanu 
neviens neesam aizmirsuši. Esam 
visi kopā taisījuši mūzikas ierak-
stus, veidojuši mājas koncertus. 
Mammas māsai ir divi bērni, kopā 
ar mums esam pieci. Viņi arī lab-
prāt muzicē. Mammas dzied kopā 
ar mums un iznāk skaisti ģimenes 
koncerti. Bez tiem neiztiek nevie-
ni svētki. Īpaši skanīgi pie mums 
Saulkrastu mājā vienmēr ir Zie-
massvētki.

 Einārs: - Tagad jaunajā mājā ir 
lielākas telpas un mēs visi ar ra-
diem varam sanākt kopā. Ikdienā 
izklīstam kur kurais, bet pienāk 
Ziemassvētku vakars un zinām, 
ka būsim kopā Saulkrastos. 
 Visi trīs mūsu bērni jau izau-
guši lieli, diviem jau pašiem ir bēr- 
ni - Ilzei puika, kurš iet skolā, Kār-
lim divas meitas. Jaunākā meita 
Ieva studē fizioterapiju Sporta pe-
dagoģijas akadēmijā. Saulkrastu 
vidusskolas laikā viņa sāka dejot 
deju grupā “Desperado”. Tas vai-
rāk saistīts ar modernām kustību 
mākslām, viņai iepatikās. Tagad 
viņa ir sertificēta trenere dažādos 

majām, līdz atrod tās, kas atveras. 
To dzīvē esmu iegaumējusi un tā 
arī rīkojusies.
 Einārs: - Vienu mazu brīdi biju 
pārcēlies uz dzīvi Rīgā. Pēc tam 
atgriezos Saulkrastos. Te tā dzīve 
rit pēc pilnīgi citiem principiem. 
Rīgā visur stress un cilvēki. Tu izej 
no mājas, viss pilns ar ļaudīm, bet 
nav neviena, ar ko sasveicināties! 
Vai nu ir cilvēki, kuri nerunā tavā 
mēlē, vai tādi, kas ierāvušies sevī, 
slīd garām kā tādas ēnas.
 Saulkrastos visi ir savējie. Ja 
runā par attālumu, tad man tas 
neliekas nepārvarams. Kad nebija 
mašīnas, braucu vilcienā un lasī-
ju grāmatas. Tagad tā stunda līdz 
mājai palīdz atslēgties no domām 
par darbu un noskaņoties vaka-
ram ģimenē.
 - Kas ir tā viena, bet vissvarī-
gākā lieta, ko vecāki mēģinājuši 
ieaudzināt savos bērnos jūsu 
ģimenē? Varbūt prast nopelnīt 
naudu?
 Ilze: - Uz to var atbildēt ar vie-
nu vārdu - attieksme. Tas ir pats 
svarīgākais. Pret darbu, cilvēkiem, 
savu zemi, valsti. Cilvēks lielā 
mērā visu parāda ar savu attiek-
smi. Tu vari sasniegt ļoti daudz, ja 
mērķtiecīgi ej izraudzītajā virzie-
nā. Diemžēl tā šodien ir problēma 
daudziem cilvēkiem, kas nespēj 
lietas izdarīt līdz galam. Mēs esam 
mācīti vienmēr iet uz rezultātu, 
saglabājot savas cilvēcīgās īpašī-
bas, esot atvērtiem, gaišiem cilvē-
kiem attieksmē pret citiem.
 Ne jau nauda taisa biznesu. 
Biznesu komunicējot un veidojot 
attiecības taisa cilvēki. Tas ir sva-
rīgi. Tieši tas nodrošina iecerēto 
mērķu piepildīšanos.
 Einārs: - Manuprāt, nauda ir 
drīzāk mērvienība, tava darba un 
attieksmes mērvienība. Nauda 
būs, ja cilvēkam būs attieksme, ti-
kai jābūt gatavam naudu sagaidīt. 
Ja tu ej pa ielu un atrodi dimantu, 
bet nesaproti, ka tas ir dimants, 
no tā neko neiegūsti. Ja proti at-
rasto dimantu likt lietā, tad arī 
nauda radīsies. Pati par sevi nau-
da neko nenozīmē. Ja tā bijusi paš-
mērķis, tad tā neved ne uz kurieni 
un nedod gandarījumu.

Dzidra Smiltēna

kā vecās Eiropas valstis. Tā teikt, 
kad melno darbu manā vietā būs 
izdarījis kāds cits, es atgriezīšos 
pie jau uzklāta galda. Kad dzir-
dam par cilvēkiem, kuri dažādu 
apstākļu dēļ brauc pie mums 
dzīvot, par viņiem uzreiz veido-
jas savs vērtējums, turklāt ne jau 
tas labākais, taču paši ar prieku 
apmetamies citu sakārtotā vietā. 
Man šāda morāle nekad nav bijusi 
saprotama.
 - Kā veidojies jūsu bizness un 
ar ko tajā nodarbojaties?
 Einārs: - Mūsu uzņēmums  
SIA SNS NODAĻA būtībā nodar-
bojas ar vienkāršām lietām. Pie-
gādājam dažādus metāla plauktus 
noliktavām, veikaliem un tos sa-
montējam. Kad plaukti ir nelieli, 
to montāža ir samērā vienkārša, 
bet, tiklīdz tie ir daudzstāvu māju 
augstumā, vajadzīga gan pieredze, 
gan arī nopietnas zināšanas, kā šo 
darbu paveikt.
 1998. gadā, dibinot uzņēmu-
mu, bijām tikai 3 cilvēki un prātā 
nenāca doma, ka tas varētu tapt 
par lielu kompāniju ar vairāk nekā 
200 darbiniekiem. Sākumā taču 
pat datoru nebija, visu zīmējām 
ar roku. Ja klientam ir telpa, kurā 
viņš grib iekārtot noliktavu, vis-
pirms tā tiek izmērīta, tad jārasē, 
kur atradīsies plaukti un kāds 
būs to izkārtojums. Pēc tam ar šo 
projektu tiek iepazīstināts klients 
un atrasts optimālais risinājums. 
Pirmie rasējumi tika radīti uz vat-
maņpapīra ar zīmuli, tikai vēlāk 
jau parādījās datori un piedāvātas 
dažādas iespējas ar datoru progra-
mām.
 Principā - kas ir noliktava? Tā 
veidojas tad, kad cilvēks ir paēdis, 
bet rītdienai domātais nonāk pār-
nestā nozīmē ledusskapī vai no-
liktavā. Sākumā Latvijā uzņēmē-
jus pārliecināt par šādu saliekamu 
un daudzkārt lietojamu plauktu 
vajadzību bija grūti. Daudzi at-
runājās, ka paši kaut ko no koka 
sanaglos un būs labi. Ar laiku viņi 
sāka saprast, ka tas īsti nedarbo-
jas un nav racionāli. Tad arī sākās 
mūsu biznesa attīstība. Loģistikas 
centri, lielās tirdzniecības telpas 
un noliktavas - gan no jauna uz-
būvētas, gan restaurētas un nonā-
kušas jaunā pielietojumā - bija ļoti 
plašs darba lauks.
 Bet tad pienāca krīzes gadi, un 
Godmanis mūs visus mācīja, ka 
vajag saspiesties kopā kā pingvī-
niem, lai pārciestu grūto laiku. 

Arī noliktavas tika “saspiestas” -  
samazinātas vai pat pilnīgi likvi-
dētas, dzīvošana notika “no ro-
kas mutē”, tādēļ apjomi ruka un 
mūsu pamatnodarbe bija stipri 
apdraudēta. Taču jau 2006. gadā 
mēs, kā paredzēdami Latvijas at-
tīstības buma beigas, bijām sākuši 
sadarbību ar mūsu piegādātāju un 
partneri - Vācijas plauktu ražotā-
ju firmu SSI Schäfer - montāžas 
nodaļas izveidē. SSI Schäfer ražo 
noliktavu aprīkojumu un izpla-
ta pa visu pasauli, katrā valstī vai 
reģionā ir viņu pārstāvniecība. 
Baltijas valstīs to pārstāvam mēs. 
Katrā valstī ir arī uzņēmumi, kas 
piedāvā montāžas pakalpojumus. 
Izveidojot speciālu montāžas no-
daļu, sākām saņemt pasūtījumus 
un pamazām ar savu kvalitāti un 
pievilcīgajām cenām no darba tir-
gus izspiedām vietējos - frančus, 
zviedrus, holandiešus, vāciešus.
 Tagad grūti nosaukt valstis, 
kurās neesam strādājuši. Mūsu 
puiši savas prasmes pierādījuši 
Eiropas valstīs, Krievijā, Baltkrie-
vijā, Kazahijā, Ukrainā,  Brazīli-
jā, ASV. Sākam apgūt arī āfriku. 
Tikko esam atgriezušies no Arābu 
Emirātiem, un ir jau pasūtījumi 
darbam Nigērijā, Ganā, Dienvid-
āfrikas Republikā, Saūda Arābijā. 
Ģeogrāfija ir ļoti plaša.
 Pats svarīgākais, ka tādējādi 
dodam darbu vīriem no visiem 
Latvijas reģioniem. Pie mums 
strādā arī daudzi Saulkrastu puiši. 
Tiesa, šis darbs ir saistīts ar ko-
mandējumiem uz svešām zemēm, 
taču tas viņiem vienmēr nodro-
šina iespēju atgriezties mājās pie 
savas ģimenes tepat Latvijā.
 - Kā radās šāda biznesa ideja? 
Vai tā plauktu būšana ir saistīta 
ar jūsu izglītību un iegūtu profe-
siju?
 Einārs: - Esmu dzimis un uz-
audzis Saulkrastos, beidzis Saul-
krastu vidusskolu.Toreiz, kad vēl 
biju, kā mēdzu teikt, mazs un 
neglīts, mācījos arī Zvejniekciema 
mūzikas skolā, spēlēju klavieres. 
Savukārt mana mamma bija sko-
lotāja Saulkrastu vidusskolā un 
mācīja bērniem latviešu valodu -  
pareizi latviski runāt un rakstīt. 
Vēl tagad no prāta nav izgaisuši 
visi tie likumi, kad likt vai nelikt 
komatu. Viņa bija diezgan stin-
gra, es ar viņas viedokli rēķinājos. 
Beidzot mūzikas skolu, man bija 
doma turpināt izglītoties mūzikas 
jomā. Taču mamma teica: - Vai tu 

ar to mūziku nopelnīsi sev maizi? 
Tad nu izvēlējos radiotehniku. 
Toreiz likās, ka tas ir vismaz kaut 
kas saistīts ar mūziku. Rīgas Poli-
tehniskajā institūtā pabeidzu Ra-
diotehnikas un sakaru fakultāti. 
Pirmo pusgadu nostrādāju toreiz 
slavenajā rūpnīcā VEF un sapratu, 
ka rūpnīcas dzīve mani nevilina. 
Muzicēju un strādāju dažādus 
darbus, kamēr nonācu pie domas 
par metāla plauktu tirdzniecību 
un uzstādīšanu. Man šis darbs 
liekas ļoti interesants, jo mainās 
situācijas, satiktie cilvēki, tagad ir 
iespēja arī paralēli darba pienāku-
miem iepazīt pasaules zemes.
 - Vai kopš tā brīža mūzika pil-
nībā nolikta tāltālā plauktā aiz-
mirstībai?
 Einārs: - Tolaik, kad beidzu 
mūzikas skolu, vēl diezgan ilgi no-
darbojos arī ar muzicēšanu. Šķiet, 
pēdējais, kad spēlēju grupā, bija 
1988. gads. Bijām izveidojuši gru-
pu Krasts. Piedalījāmies pat Mik-
rofona aptaujā! Koncertējām ne 
tikai pa visu Latviju, bet arī Lietu-
vā, Igaunijā un Krievijā. Tad sākās 
lielie juku laiki un muzikā palika 
visizturīgākie. Kāda tur vairs mū-
zika! Vajadzēja taisīt revolūciju, 
ielās celt barikādes. Mūziķi izklīda 
kur kurais. Es vēl kādu brīdi pa-
spēlēju citās grupās.
 Ja šodien gribētu muzicēt, tam 
būtu javelta ļoti daudz laika, kura 
vienkārši nav. Savam priekam šad 
tad gan iznāk uzspēlēt.
 Ilze: - Mēs ģimenē esam trīs 
bērni. Es esmu vecākā, vidējais ir 
brālis Kārlis, jaunākā - māsa Ieva. 
Tā kā tētis bija gājis cauri mūzikas 
dzirnavām, viņam likās gluži vai 
pienākums arī mūs mudināt mā-
cīties mūzikas skolā. Es pabeidzu 
pilnu mūzikas skolas program-
mu, brālim pietika pacietības līdz  

spēka vingrojumos, ko izmanto 
ķermeņa stabilitātes un spēka at-
tīstīšanai, sava ķermeņa pilnvei-
došanai. Fizioterapeita izglītība 
viņai šajā darbā palīdzēs. Vasarā 
Jūras parkā Saulkrastos viņa vei-
doja tādus kā pulciņus un vadīja 
tiem nodarbības. To nosaukums 
bija Vingro līdzi. Tur ikviens varē-
ja pievienoties. Dēls Kārlis strādā 
kopā ar mani. Viņš ieguvis labu 
pieredzi un zināšanos darbos, kas 
no plauktu montāžas tagad jau 
izauguši par metāla konstrukciju 
montāžu. Pašlaik viņam uzticēti 
personāla atlases un apmācības 
jautājumi. Tieši viņš mūsu firmā 
iesaistījis daudzus jaunus cilvēkus 
no Saulkrastiem. Tāpēc varu ap-
galvot, ka cilvēkam, kas grib dar-
boties, bezdarbs nedraud.
 - Jūs savu darba ikdienu aiz-
vadat Rīgā. No rīta aizbraucat un 
vakarā pārbraucat. Vai atliek lai-
ka arī Saulkrastiem, te notieko-
šajiem pasākumiem, svētkiem, 
kādām nodarbībām?
 Einārs: - Varbūt mums nav 
rak sturīga Katrīnbādes apmeklē-
šana katru piektdienu, taču ir ļoti 
daudzi pasākumu, kuros mēs pie-
dalāmies. Esam savākušies neliels 
dažādu paaudžu un vecumu entu-
ziastu pulciņš, kas svētdienās uz-
spēlē futbolu. Tagad Zvejniekcie-
mā ir jauns futbola laukums, un 

mums par to patiess prieks. Ga-
diem ilgi nebija kur uzsist bumbu. 
Neliels sporta laukums tapis arī 
pie Saulkrastu vidusskolas. Taču 
būtībā izaugusi vesela paaudze 
bez sportiskām aktivitātēm. Viņi 
māk darboties ar datoriem, bet iz-
kustēties savas veselības labā nav 
raduši. Šajā brīdī tas ir ļoti jūtams. 
Saulkrastos ir aptuveni 6000 cil-
vēku. Cik no viņiem izdodas ie-
saistīt aktīvā sportošanā? Mani 
šī doma nodarbina un uztrauc. 
Tās ir zaudētas paaudzes, jo ne-
bija, kur to darīt. Tagad pamazām 
lietas sakārtojas, bet tas notiek 
daudz par lēnu.
 Gribētos, lai deputāti, kurus 
mēs ievēlam un kuriem ir vara un 
teikšana, patiešām darītu visu ie-
spējamo un dažreiz neiespējamo, 
lai Saulkrasti kļūtu par īstu kūror-
tu, kur cilvēki varētu braukt un 
atpūsties, izmantojot ne tikai jūru 
un dabu, bet gan visdaudzveidīgā-
kās iespējas.
 Ilze: - Patīk, ka pēdējos gados 
tiek domāts par bērnu atpūtu, 
taču paliek jautājums, ko bērniem 
darīt pēc stundām. Ne visi mā-
cīsies mūzikas skolā. Vajadzētu 
sporta skolu, interešu nodarbības. 
Joprojām nav peldbaseina, kas zie-
mas mēnešos ir īpaši izjūtams.
 Visām lietām, lai tās notiktu, 
ir vajadzīga neatlaidīga rīcība un 
tieksme pēc rezultāta. Ar žēlabām 
neko izdarīt nevar. Ja vienas dur-
vis neatveras, jāklauvē pie nāka-

Mazdēls Anrijs noķēris lielāko savu 
zivi - 3 kg smagu karpu.

Mūsu meitenes Ziemassvētku vecīša apskāvienos.

Sieva Gita Somijas ziemeļos vēlas pabarot ziemeļbriedīti.

Divi futbolisti - Kizjalo un Ronaldo.

Elmārs ar meitu Ilzi.

Kizjalo jaunākie: dēls Kārlis ar 
sievu Agnesi un meitām Kindiu 
Keitu un Klaudiu Kamillu.

Domātāji Dainu kalnā.

Brīdis virs pilsētas Bergenā, Norvēģijā.

Kļūdas 
labojums
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieka Normunda Līča 
uzrunā Saulkrastu Domes Ziņu de-
cembra numurā pareizi jābūt: - Ir 
aizvadīts aizraujošs 2015. gads, kas 
iesākās ar apziņu, ka Zvejniekciemā 
mācās Latvijas gudrākais astotklas-
nieks Kārlis Taube. (Nevis Artūrs 
Taube, kā bija minēts). Atvainoja-
mies par sagādātajām neērtībām !

Pirmo reizi Saulkrastu pastāvē-
šanas vēsturē 23. janvārī atpūtas 
kompleksā “Minhauzena Unda” 
plkst. 19 notiks Saulkrastu uz-
ņēmēju konsultatīvās padomes 
(UKP) organizēta konference un 
lielā gada balle. Tajā uzņēmēji 
iepazīs savus kolēģus, dibinās jau-
nas korporatīvās attiecības, gūs 
informāciju par jauniem sadar-

bības veidiem gan Saulkrastos un 
Latvijā, gan ārpus valsts robežām.
 Viens no galvenajiem notiku-
miem konferencē būs uzņēmēju 
apbalvošana piecās nominācijās: 
“Gada ražotājs”, “Gada pakalpoju-
mu sniedzējs/tirgotājs”, “Gada jau-
nais uzņēmējs”, “Gada Saulkrastu 
tūrisma veicinātājs”, “Gada lielā-
kais nodokļu maksātājs”.

 Saulkrastu uzņēmēju konsul-
tatīvā padome pateicas novada 
domei par finansiālu līdzdalību 
konferences organizēšanā.
 Uzņēmēju konferencē un 
gada ballē var piedalīties jebkurš 
Saulkrastu novada uzņēmums, 
uzņēmējs, kā arī personas, kas ir 
ieinteresētas attīstīt Saulkrastu 
novada un tā tuvākās apkārtnes 

uzņēmējdarbību. Dalībai kon-
ferencē un ballē nepieciešams 
ielūgums, par ko lūdzam intere-
sēties pa tālruni 22079570. Infor-
mācija par pasākumu internetā -  
www.facebook.com/uznemejisaul-
krastos.

Artūrs Ancāns, 
Saulkrastu UKP

„Sākums ir puse no visa” (Pitagors)

Mīļākā nodarbošanās ziemā - slēpošana.
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodok-
ļiem un nodevām” 12. panta pirmās 
daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. punktu, arī 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu un 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu, Ministru 
kabineta 2005. gada 28. jūnija 
noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas” 3. punktu
 I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-
teikumi) nosaka Saulkrastu novada 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 
nodevu maksāšanas kārtību, ar no-
devām apliekamos objektus, nodevu 
apmērus vai likmes un atvieglojumus 
Saulkrastu novadā, kā arī atbildību par 
noteikumu neievērošanu.
2.  Šie noteikumi attiecas uz pašvaldī-
bas administratīvo teritoriju. Nodevu 
maksātāji ir fiziskas un juridiskas per-
sonas.
3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem no-
teikumiem, tiek ieskaitītas pašvaldības 
budžetā.
4.  Nodevas iekasē, veicot bezskaidras 
naudas norēķinu, pirms pakalpojuma 
vai atļaujas saņemšanas vai ar nodevu 
apliekamo darbību veikšanas.
5. Pašvaldība nosaka un iekasē nodevas 
par:
5.1.  pašvaldības centrālās adminis-
trācijas – Saulkrastu novada domes 
(turpmāk – Dome) izstrādāto oficiālo 
dokumentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanu;
5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sa-
rīkošanu publiskās vietās;
5.3. tirdzniecību publiskās vietās;
5.4.  reklāmas vai reklāmas objektu iz-
vietošanu publiskās vietās;
5.5. pašvaldības simbolikas izmantoša-
nu;
5.6. būvatļaujas saņemšanu.
II. Nodeva par Saulkrastu 
novada domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu
6. Nodeva par domes izstrādāto oficiā-
lo dokumentu un apliecinātu to kopi-
ju, izziņu, norakstu, izrakstu saņemša-
nu tiek uzlikta fiziskām vai juridiskām 
personām, kuras saņem šos dokumen-
tus no pašvaldības.
7. Nodeva tiek noteikta šādā apmērā:
7.1. izziņa no Saulkrastu novada dzimt-
sarakstu nodaļas – 5,00 euro;

7.2.  izziņa no Saulkrastu novada būv-
valdes – fiziskām personām - 5,00 euro, 
juridiskām personām - 10,00 euro;
7.3.  izziņa no Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas – fiziskām 
personām - 5,00 euro, juridiskām per-
sonām - 10,00 euro;
7.4. Domes lēmumi, to izraksti, norak-
sti, protokolu izraksti un citi domes 
izsniegtie oficiālie dokumenti, ja tos 
izsniedz atkārtoti, – 2,00 euro par kat-
ru lappusi;
7.5. izziņa no Domes arhīva - fiziskām 
personām - 7,00 euro, juridiskām per-
sonām -10,00 euro.
8. No nodevas samaksas atbrīvojamas 
valsts un pašvaldības iestādes, I un  
II grupas invalīdi, maznodrošinātas un 
trūcīgas personas, kuras savu dzīves-
vietu deklarējušas Saulkrastu novadā. 
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās
9.  Nodeva par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
tiek noteikta šādā apmērā:
9.1.  par izklaidējoša rakstura pasāku-
mu (t.sk. atrakciju) rīkošanu publiskās 
vietās maksājama nodeva 30,00 euro 
apmērā par 1 (vienu) mēnesi vai 10,00 
euro par 1 (vienu) dienu;
9.2.  par atrakciju rīkošanu publiskā 
vietā pasākumu laikā par 1 (vienu) at-
rakciju - 10,00 euro par 1 (vienu) dienu;
9.3.  par cirka viesizrādes vietu -  
10,00 euro par 1 (vienu) dienu.
10. Izklaidējoša rakstura pasākumu rī-
košana Saulkrastu novadā notiek tikai 
ar Domes atļauju un tam norādītajās 
vietās.
11. No nodevas samaksas atbrīvojamas 
pašvaldības iestādes, fiziskas vai juri-
diskas personas, kuras rīko nekomer-
ciāla rakstura izklaides un sporta pasā-
kumus un pasākumus bērniem.
12. Par izklaidējoša rakstura pasākumu 
šīs nodaļas izpratnē uzskatāmi Pub-
lisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likuma noteiktie izklaides un 
svētku pasākumi. 
IV. Nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās
13. Nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās maksā fiziskas vai juridiskas 
personas, kuras veic vai organizē ielu 
tirdzniecību publiskās vietās.
14.  Tirdzniecība publiskās vietās 
Saulkrastu novadā notiek tikai ar Do-

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 14, 41/2015.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. decembra sēdē (prot. Nr. 18, 19/2015.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 23/2015
Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saulkrastu novada pašvaldībā pašreiz ir spēkā Saul
krastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006. gada  
27. septembra saistošie noteikumi Nr. 15 „Par pašvaldī
bas nodevām Saulkrastu novadā”. Ņemot vērā, ka ne
pieciešamās izmaiņas spēkā esošajos noteikumos pār
sniedz 50% no normatīvā akta apjoma, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2009. gada 2. februāra noteikumiem 
Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas notei
kumi” 140. punktu, nepieciešams izdot jaunus saistošos 
noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks Saulkrastu novada paš
valdības nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām 
apliekamos objektus, nodevu apmērus vai likmes un 
atvieglojumus Saulkrastu novadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval
dības budžetu

Nav.

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

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz soci
āli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par adminis
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultā
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas

Saulkrastu novada domes 30.09.2015. saistošo noteikumu  
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 
PASKAiDRoJumA RAKStS

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Likme A
Būvobjekta kopējā platība

(m2)
3 0  5
6 6  10
9 11  20
11 21  30
14 31  40
17 41  50
20 51 – 60 
23 61  70
26 71  80
31 81  100
34 101  120
40 121  140
45 141  160
54 161  190
63 191  220
71 221  250
80 251  350
88 351  450

100 451  550
111 551  600
125 601  650
137 651  700
151 701  750
165 751  800
185 801  900
210 901  1000
236 virs 1000

1. pielikums
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 23/2015 (prot. Nr.14, 
41/2015.§)
Būvobjekta kopējās 
platības noteikšana – 
likme A

Ēkas vai būves tips Koeficients B

1211 Viesnīcu ēkas
1220 Biroju ēkas

6

1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas1

1261 Pašizklaides pasākumu ēkas
1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

5

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas1

211 Autostāvvietas1
4

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas
23 Rūpniecības kompleksās būves
1242 Garāžu ēkas
241 Sporta un atpūtas būves
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas2

1110 Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem
1121 Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem
1212 Citas īslaicīgas apmešanās vietas
2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

3

1262 Muzeji un bibliotēkas
1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
1265 Sporta ēkas
1130 Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
1272 Kulta ēkas

1

1110 Viendzīvokļa mājas, ar tām saistītās palīgēkas, 
tai skaitā garāžas fiziskas personas individuālajai lietošanai
1121 Divu dzīvokļu mājas, ar tām saistītās palīgēkas, 
tai skaitā garāžas fiziskas personas individuālajai lietošanai

1

zona koeficients C

Saulkrastu pilsētas 
centrs1

3

Cita vieta Saulkrastu 
pilsētā

2

Saulkrastu pagasts 1,5

būvniecības veids koeficients D

jaunbūve 1

pārbūve 1

atjaunošana 0,8

restaurācija 0,5

2. pielikums
Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2015 (prot. Nr.14, 41/2015.§)
Koeficients B - Plānotās ēkas vai būves tips

1 Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga 
veida objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības

1 Saulkrastu pilsētas daļa no Pēterupes 
līdz Ķīšupei un no jūras līdz dzelzceļam

3. pielikums
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 23/2015 (prot. Nr. 14, 
41/2015.§)
Koeficients C, kas 
piemērojams atkarībā 
no būvobjekta atrašanās 
vietas

4. pielikums
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 23/2015 (prot. Nr. 14, 
41/2015.§)
Koeficients D, kas 
piemērojams atkarībā no 
objekta būvniecības veida

mes atļauju.
15.  Nodevu likmes par tirdzniecību 
publiskās vietās šādiem nodevu objek-
tiem:
15.1. tirdzniecība pašvaldības izveidotās 
tirdzniecības vietās vai ar pašvaldību 
saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecī-
bas vietās (novietnēs):
15.1.1.  par tirdzniecību ar pašaudzē-
tiem/savvaļas ziediem, zariem, no tiem 
izgatavotiem izstrādājumiem, savvaļas 
ogām, augļiem, riekstiem un sēnēm – 
5,00 euro mēnesī vai 0,30 euro dienā;
15.1.2.  par tirdzniecību ar nocirstiem/
grieztiem vai podos augošiem kokiem 
vai ziediem – 5,00 euro dienā;
15.1.3.  par tirdzniecību ar pašu ražotu 
vai pašu iegūtu lauksaimniecības (aug-
kopības, lopkopības un zvejas) pro-
dukciju un/vai amatniecības precēm 
- 30,00 euro mēnesī vai 2,00 euro dienā;
15.1.4.  par tirdzniecību ar pārtikas 
precēm un bezalkoholiskajiem dzērie-
niem - 30,00 euro mēnesī vai 2,00 euro 
dienā;
15.1.5.  par tirdzniecību ar rūpnie-
ciski ražotām nepārtikas precēm - 
75,00 euro mēnesī vai 5,00 euro dienā;
15.1.6.  par alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecību novietnēs - 150,00 
euro mēnesī vai 10,00 euro dienā;
15.1.7. par tirdzniecības vietu bez pro-
dukcijas realizēšanas (prezentācijas, 
degustācijas u.c.) - 30,00  euro mēnesī 
vai 2,00 euro dienā;
15.2.  tirdzniecība publisku kultūras, 
sporta u.c. pasākumu laikā:
15.2.1.  par tirdzniecību ar pašu ražo-
tu vai pašu iegūtu lauksaimniecības 
(augkopības, lopkopības un zvejas) 
produkciju un/vai amatniecības pre- 
cēm – 20,00 euro dienā;
15.2.2.  par tirdzniecību ar pārtikas 
precēm un bezalkoholiskajiem dzērie-
niem - 20,00 euro dienā;
15.2.3.  par tirdzniecību ar rūpnie-
ciski ražotām nepārtikas precēm -  
20,00 euro dienā;
15.2.3.  par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs - 
100,00 euro dienā;
15.2.4. par tirdzniecības vietu bez pro-
dukcijas realizēšanas (prezentācijas, 
degustācijas u.c.) - 20,00 euro dienā;
15.2.5.  sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu īslaicīga sniegšana bez alko-
holisko dzērienu realizācijas publiskās 
vietās pasākumu laikā – 30,00 euro die-
nā par vienu tirdzniecības vietu.
16.  Ja persona veic tirdzniecību vienā 
tirdzniecības vietā ar vairākām 15.1.1. 
līdz 15.1.7.apakšpunktā, 15.2.1. līdz 
15.2.5. apakšpunktā minētajām preču/
pakalpojumu grupām, nodevas ap-
mērs tiek noteikts par vienu preču/
pakalpojumu grupu pēc augstākās no-
devu likmes.
17.  Ja tirdzniecības organizators or-
ganizē ielu tirdzniecību, nodevu par 
katru pieteikto tirdzniecības vietu, 
atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības 
dalībnieku sarakstam, maksā tirdznie-
cības organizators, ievērojot šo notei-
kumu 16. punkta noteikumus.
18. Anulējot vai uz laiku apturot tirdz-
niecības atļauju, iekasētā nodeva ne-
tiek atgriezta.
V. Nodeva par reklāmas, reklāmas 
objekta vai aģitācijas materiālu  
izvietošanu publiskās vietās
19. Nodevas maksātāji ir fiziskas un ju-
ridiskas personas, kuras uz Saulkrastu 
novadā esošām būvēm vai zemes, kā 
arī citās tam atvēlētās vietās izvieto 
reklāmu, reklāmas objektu, aģitācijas 
materiālus.
20.  Reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanu publiskās vietās vai vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu 

Saulkrastu novadā, notiek tikai ar Do-
mes atļauju.
21. Par reklāmas, reklāmas objekta un 
aģitācijas materiāla 1 (viena) m2 izvie-
tošanu maksājama nodeva 4,00 euro 
mēnesī, nosakot nodevas likmi pro-
porcionāli reklāmas, reklāmas objek-
ta, aģitācijas materiāla laukumam. Ja 
reklāmas, reklāmas objekta un aģitā-
cijas materiāla izvietošanas periods ir 
mazāks par mēnesi, 1 (viena) m2 izvie-
tošanu maksājama nodeva 4,00 euro, 
nosakot nodevas likmi proporcionāli 
reklāmas, reklāmas objekta, aģitācijas 
materiāla laukumam.
22. No nodevas samaksas atbrīvojamas 
pašvaldības iestāžu reklāma un Domes 
atbalstīto pasākumu reklāma.
VI. Nodeva par pašvaldības 
simbolikas izmantošanu
23. Par pašvaldības simbolikas izman-
tošanu reklāmā, preču zīmēs, suvenīru  
ražošanā vai citiem mērķiem maksā-

jama nodeva – 70,00 euro par vienu 
izstrādājuma veidu, par katriem 1000 
attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem. 
24.  Pašvaldības simbolikas izmanto-
šana notiek tikai ar Domes izsniegtu 
atļauju.
25. No nodevas samaksas atbrīvojamas 
pašvaldības iestādes. 
VII. Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu
26.  Nodevu par būvatļaujas saņemša-
nu maksā fiziskas un juridiskas per-
sonas, kuras, saskaņojot būvniecību 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 
saņem no Saulkrastu novada būvval-
des būvatļauju.
27.  Nodevas par būvatļaujas saņem-
šanu apmērs nosakāms pēc šādas for-
mulas:
nodeva = A x B x C x D, kur
A – likme, kura atkarīga no plānotā 



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 12. janvāris

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, „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 trūcīgu”  
19.4. apakšpunktu un 
MK 2006. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43. punktu

1.  Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus, 
turpmāk - Grozījumi: 
1.1. Aizstāt Noteikumu 5. punktā 
skaitļus “227,66” ar skaitļiem “235,00”.
1.2.  Svītrot Noteikumu 10.3. apakš-
punktu.
2. Grozījumi stājas spēkā 2016. gada  
1. janvārī.”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 
25.11.2015. domes sēdē (prot. Nr. 17/2015, 11.§) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 28/2015
Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa 
saistošajos noteikumos  
Nr. 4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu 
novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, pamatojoties uz likuma „Par palīdzī
bu dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 
daļu, kas nosaka pilnvarojumu pašvaldībai noteikt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu lī
meni uz katru ģimenes locekli.
Papildus veikts grozījums, pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
2015. gada 4. jūnija atzinumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz paaugstināt pašvaldībā noteikto 
maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu lī
meni uz katru ģimenes locekli.
Noteikumu 10.3. punkts svītrots, pamatojoties uz Vi
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2015. gada 4. jūnija atzinumu.

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 konsultā
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā””
PASKAiDRoJumA RAKStS

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, S. Ancā-
ne, I. žukovs, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks.
Par publiskās apspriešanas rīkošanu 
koku nozāģēšanai
1.  Rīkot publisko apspriešanu par  
44 koku nozāģēšanu Ainažu ielā 28A 
un pieguļošajā teritorijā.
2.  Publiskās apspriešanas laiku no-
teikt no 2016. gada 12. līdz 22. janvā-
rim.

Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra darba laikā
No 2016. gada 1. janvāra noteikt šādu 
darba laiku Saulkrastu Tūrisma infor-
mācijas centram:
- no 1. septembra līdz 31. maijam kat-
ru dienu no 8.45 līdz 17.15; no 1. jūnija 
līdz 31. augustam katru dienu no 9.45 
līdz 18.15;
- sabiedriskās tualetes darba laiks  
1. septembra līdz 31. maijam katru 
dienu no 8.45 līdz 17.15.; no 1. jūnija 
līdz 31. augustam: no pirmdienas līdz 
piektdienai no 9 līdz 20; sestdienās no 
10 līdz 20, svētdienās no 10 līdz 16.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma „Velti-
ņas”, Bātciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 4207 m2, 
lietošanas mērķi nosakot 2200m2 

platībai - neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme; 2007 
m2 platībai – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma Kapteiņu iela 1A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.

Par zemes gabala nodošanu nomā
Iznomāt ar apbūves tiesībām Saul-
krastu novada pašvaldībai piedero-
šu zemes īpašumu Tallinas iela 4A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads 0,1388 ha platībā 
ar mērķi – komercdarbības veikšana.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Ar 2015. gada 1. decembri piešķirt per-
sonai pašvaldības kompensāciju 171 
(viens simts septiņdesmit viens) euro 
mēnesī par to, ka viņas dēls apmeklē 
bērnu attīstības centru „Pūces skola”.

Par koncepcijas izstrādi
1. Izstrādāt Saulkrastu novada Izglītī-
bas attīstības koncepciju 2016. – 2021. 
gadam.
2.  Apstiprināt Saulkrastu novada Iz-
glītības attīstības koncepcijas 2016. – 
2021. gadam darba uzdevumu.
3.  Izveidot Izglītības attīstības kon-
cepcijas izstrādes darba grupu šādā 
sastāvā:
1) domes priekšsēdētājs;
2) domes priekšsēdētāja vietnieks;
3) Saulkrastu vidusskolas direktors;
4)  Zvejniekciema vidusskolas direk-
tors;
5) pirmsskolas izglītības iestādes “Rū-
ķītis” vadītājs;
6)  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktors;
7)  Saulkrastu vidusskolas vecāku pa-
domes priekšsēdētājs;
8)  Zvejniekciema vidusskolas vecāku 
padomes priekšsēdētājs;
9) pirmsskolas izglītības iestādes “Rū-
ķītis” vecāku padomes priekšsēdētājs;
10)  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas vecāku padomes 
priekšsēdētājs.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Par Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”.

Par saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra saistošos no-
teikumus Nr. SN 23/2015 “Par pašval-
dības nodevām Saulkrastu novadā”.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
Noslēgt ar SIA „Katrīnbādes placis”, 
reģ. Nr. 40103882816, zemes no-
mas līgumu uz 10 (desmit) gadiem 
par Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-

jums 80130031411, daļas izmanto-
šanu – automašīnu stāvlaukuma  
2500 m2 platībā pie īpašuma Rīgas 
iela 77, nomu automašīnu stāvvietas 
kompleksa izveidei un uzturēšanai. 
Īslaicīgas lietošanas būves-kafejnīcas 
un bērnu rotaļu laukuma izveidošana 
un uzturēšana, kā arī ielu tirdzniecī-
bas veikšana.
 Noteikt nomas maksu 341,49 euro  
(trīs simti četrdesmit viens euro,  
49 centi) un 21% PVN - 71,71 euro (sep-
tiņdesmit viens euro, 71 centi), kopā 
gadā 413,20 euro (četri simti trīspad-
smit euro, 20 centi).

Par dzīvojamās mājas privatizāci-
jas pabeigšanu un zemes īpašuma 
iekļaušanu privatizācijas objekta 
sastāvā
Pabeigt dzīvojamās mājas Alfrēda 
Kalniņa iela 26, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, privatizāciju.
1. Slēgt pirkuma līgumu ar privatizētā 
dzīvokļa Nr. 1 īpašnieci.
2. Dzīvojamo māju, kura pilnībā atro-
das uz pašvaldības zemes, privatizēt 
kopā ar dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamo zemes gabalu, iekļaujot 
privatizācijas objekta sastāvā zemes 
1804 m2 platībā atbilstoši domājamai 
daļai. 
3.  Saulkrastu novada dome pilnvaro 
novada domes priekšsēdētāju Ervīnu 
Grāvīti parakstīt pirkuma līgumu.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
28.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Saistošie noteikumi par Saul-
krastu novada pašvaldības 2015. gada 
budžetu””.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 50% apmērā 3 perso-
nām un 25% apmērā 3 personām.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, nosaukuma piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpa-
šuma „Valsts mežs 8033” Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ie-

rīcības projektu.Piešķirt nosaukumu 
zemes gabalam, zemes ierīcības pro-
jektā litera „1” – „Poligons”, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība, platība 42,46 ha.

Par ceļa servitūtu nodibināšanu paš-
valdības zemes īpašumā
1.  Nodibināt reālservitūtus – ceļa 
servitūtus Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašumā Upes iela 54A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saul krastu novads, par labu nekusta-
miem īpašumiem:
1.1.Upes iela 56A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, piešķirot tiesību uz braucamo 
ceļu 4,5 m platumā grafiskā pielikumā 
iezīmētajā ar literu „A” kalpojošā ze-
mes īpašuma daļā - platība 0,0165 ha;
1.2. „Sudrabmētras”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, piešķirot tiesību uz braucamo 
ceļu 4,5 m platumā grafiskā pieliku-
mā iezīmētajā ar literu „B” kalpo-
jošā zemes īpašuma daļā - platība  
0,0151 ha.

Par sadarbības līguma slēgšanu 
Slēgt sadarbības līgumu ar Uzņēmu-
mu reģistru par informācijas saņem-
šanu no Uzņēmumu reģistra infor-
mācijas sistēmas elektroniski.

 Visos minētajos lēmumos balso-
jums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnes  
www.saulkrasti.lv sadaļā Domes 
lēmumi. Sēdes audio ieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 27. janvārī,  
plkst. 15 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 
30. decembra sēdes Nr. 18 lēmumi

būvobjekta kopējās platības (1.  pieli-
kums);
B – koeficients, kas piemērojams at-
karībā no plānotās ēkas vai būves tipa 
(2. pielikums);
C – koeficients, kas piemērojams atka-
rībā no plānotās būvobjekta atrašanās 
vietas (3. pielikums);
D – koeficients, kas piemērojams at-
karībā no objekta būvniecības veida: 
jaunbūve, būves pārbūve (būves vai 
tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās 
daļas apjomu un mainot vai saglabājot 
funkciju, vai funkcijas maiņa, nemai-
not apjomu), atjaunošana (būves vai 
tās daļas remonts (kapitālais remonts), 
lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomai-
not nolietojušos nesošos elementus 
vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu 
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu 
ieviešana būvē, nemainot tās apjomu 
un funkciju) vai restaurācija (būves 
vēsturiskā veidola atjaunošana, pama-
tojoties uz vēsturiskās informācijas zi-
nātnisku izpēti) (4. pielikums).
28. Par pilsētas infrastruktūru veidojo-
šajiem objektiem, kas norādīti 2.  pie-
likumā, par kuriem nav nepieciešams 
pozitīvs būvvaldes atzinums, nodeva 
maksājama būvatļaujas saņemšanas 
brīdī. Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu šiem objektiem aprēķināma pēc 
šādas formulas:
nodeva = m x 0,28 x C, kur
m – metru skaits;
C – koeficients, kas piemērojams at-
karībā no būvobjekta atrašanās vietas 
(3. pielikums).
Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas 
rodas būvprojekta saskaņošanas laikā 
(būvprojekta saskaņošana, nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošana un 
izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta 
saskaņošanu saistītas darbības).
29. Nodevas likme nav nosakāma, pa-
matojoties uz nodevas maksātāja būv-
niecības izmaksām.
30.  50% no nodevas par būvatļaujas 
saņemšanu maksā pēc būvatļaujas 
saņemšanas būvvaldes noteiktajā ter-
miņā, bet atlikušos 50% no nodevas 
maksā pirms dokumentu iesniegša-
nas būvvaldē par būvatļaujā ietverto 
projektēšanas nosacījumi izpildi. Ja 
būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti 
vai būvatļauja netiek realizēta, iekasētā 
pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
31.  Par būves nojaukšanu nodevu ne-
iekasē.
32. No nodevas samaksas atbrīvojamas 
fiziskas personas – I un II grupas inva-
līdi, daudzbērnu ģimenes, represētās 
personas, kuras savu dzīvesvietu dek-
larējušas Saulkrastu novadā, ja tās veic 
būvprojektēšanu un būvniecību savām 
vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai 
divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saim-
niecības ēkas, garāžas individuālajai 
lietošanai), kā arī būvatļaujas saņēmēji, 
ja būvniecība tiek realizēta par pašval-
dības budžeta līdzekļiem.
VIII. Noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība
33.  Par šo noteikumu 10., 14., 20. un 
24.  punkta prasību neievērošanu pie-
mērojams brīdinājums vai naudas 
sods. Maksimālais naudas sods par 
noteikumu neievērošanu fiziskām 
personām ir līdz 350 euro, juridiskām 
personām - līdz 1400 euro. 
34.  Par šo noteikumu neievērošanu 
Saulkrastu pašvaldības policijas darbi-
nieki ir tiesīgi sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus.
VIII. Noslēguma jautājumi
35.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju domes 2006. gada 
27. septembra saistošie noteikumi  
Nr. 15 „Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

 6. lpp.
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8      Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 12. janvāris

Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  
Saulkrastu novadā, LV-2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 
Tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Decembrī 
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Artūrs Matīss
Marta Kūkoja
Adele Felkere
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Valdu Ventu
Leonardu Lūrinu
Valentīnu Ļeoņenko
Rasmu Bērziņu
Staņislavu Birznieci
Aivaru Krišjāni
Astrīdu Briedi
Antoniju Katkeviču
Tamāru Bulajevu
Jāni ādmini
Ģirtu Krūmiņu
Romualdu Daudzi
Juri Čakāni
Dzidru Zviedri
Evaldu Zaķi
Vilhelminu Rubinu
Vandu Zuseli
Tatjanu Sapronovu
Vladimiru Zaičenko
Māru Grunti
Oļegu Mihaļeviču
Alexey Shaskolskiy
Tamāru Trušinu
Alekseju Šadrinu

Saulkrastu novada 
dome izsaka 
līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Fricis Alfreds Trankals
21.09.1927. - 08.12.2015.
Elza Švāne
01.08.1921. - 18.12.2015.
Hedviga Orbitāne
30.09.1942. – 28.12.2015.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Saulkrastu novada  

PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” darbiniekam 

Oskaram Švānam,  
māmuļu smiltājā aizvadot. 

Kolēģi

16. janvārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Siguldas 
Tautas teātris aicina uz Anšlava 
Eglīša izrādi „Galma gleznotājs” 
(masku spēli 4 ainās). Ieeja 1 EUR, 
biļetes – pirms izrādes.

20. janvārī 18.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems”, godinot 
1991. gada barikāžu aizstāvju at-
ceri, pilnmetrāžas dokumentālā 

Senioru tikšanās 
2. februārī  13.00 

domes zālē.
filma “ĪVāNS”. Ieeja brīva. Scenā-
rija autore Nora Ikstena, režisors 
Andrejs Verhoustinskis, kompo-
nists Jēkabs Nīmanis. Filmas ga-
rums - 80 min.

13. februārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Valentīn-
dienas noskaņās Neatkarīgais 
dramaturgu teātris piedāvā pi-
kantu Hermaņa Paukša komē-
diju „Godīgā meitene” (14+). Vai 
ir labi māsai pārdot savu brāli? 
Bet ko citu lai iesāk, ja nav nau- 
das? 
 Izrāde ilgst 2 stundas. Režisors 
Andrejs Saldavs. Ieejas biļetes pie-

augušajiem 5 EUR, pensionāriem 
2 EUR. Biļešu iepriekšpārdoša-
na no 15. Janvāra kultūras namā 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administrato-
riem.

SPoRtA AfišA
15.un 16. janvārī Sniega diena 
pie Saulkrastu sporta centra.
19. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Madona. 
Ieeja bez maksas. Aicināti līdzju-
tēji. 
24. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
1. posms.
30. janvārī 11.00 picērijā 
“Bundulis” Saulkrastu čempi-
onāts zolītē, 1. posms.
31. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te-
nisā, 1. posms.
13. - 14. februārī Saulkrastu 
sporta centrā starptautisks džudo 
turnīrs zēniem un meitenēm.

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
janvārī

Pirmdiena
 18. janvāris  9.00-15.00
 25. janvāris  9.00-16.00

Otrdiena
 12. janvāris  13.00-17.00

Trešdiena
 20. janvāris  9.00-16.00
 27. janvāris  13.00-17.00

Ceturtdiena
 14. janvāris  13.00-17.00
 21. janvāris  9.00-13.00
 28. janvāris  12.00-17.00

Piektdiena
 15. janvāris  9.00-13.00
 22. janvāris  13.00-17.00
 29. janvāris  9.00-13.00

Decembrī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki saņēmuši  
33 izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 8 personas. 
2 personas nogādātas Rīgas reģi-
ona pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikša-
nai, 4 personas savā dzīvesvietā,  
3 personas nodotas Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
brigādei. 
 Divos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.

 Sastādīti 3 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, tostarp 1 par 
teritorijas nesakopšanu un 2 par 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu.
 Uzsāktas 3 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai piegu-
ļošās teritorijas nesakopšanu, par 
ceļa aizsprostošanu, par līguma 
neslēgšanu par sadzīves atkritu-
mu izvešanu no nekustamā īpa- 
šuma.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais decembrīPagājušā gada decembrī Latvijas 

Junioru un jauniešu izlase aizvadī-
ja 3. un 4. Pasaules kausa posmus 
Vācijā  un Austrijā. Izlasē bija ie-
kļauti 6 Saulkrastu sportisti: Kris-
ters Aparjods, Kendija Aparjode, 
Gunārs Bergs, Anda Upīte, Edgars 
Karnītis un Elīna žurzdiņa.
 K. Aparjods Vācijā izcīnīja 2. vie-
tu junioriem, savukārt K.  Aparjo-
de 7.  vietu juniorēm un  A. Upīte  
9. vietu jaunietēm. Pārējie ierindo-
jās otrajā desmitniekā. 
 Austrijā  K.  Aparjods izcīnī-
ja uzvaru junioru konkurence, 
K. Aparjode ierindojās 10. vieta ju-
niorēm un A. Upīte izcīnīja 6. vie-
tu jauniešu konkurencē.
 Pašā gada nogalē 30.decembrī 
Sigulda notika Latvijas kausa iz-
cīņa, kur saulkrastieši guva labus 
panākumus: K. Aparjodam 1.vieta 
un G. Bergam - 3. vieta junioriem; 
K.  Aparjodei 1.  vieta un A. Upītei 
2.  vieta juniorēm, E.  Karnītim 

1. vieta un L. Osei 3. vieta jaunie-
šu konkurencē. Šajās sacensībās 
startēja arī trīs jaunākie Saulkras-
tu sportisti: Vilma Ose izcīnīja 
3. vietu jauniešu B konkurencē, 
Aleksis Siņiļņikovs 2. vietu jau-
niešu C konkurencē un Zane Ka-
luma ierindojās 4. vietā jaunietēm 
C konkurencē. Tostarp jāapsveic 
K.  Aparjods un A. Upīte ar veik-
smīgu kvalifikāciju II Jauniešu 
ziemas olimpiskajām spēlēm, kas 
notiks februārī.
 Jau šī gada pašā sākumā Lat-
vijas jauniešu un junioru izlase 
kamaniņu sportā ir devusies uz 
Vāciju, kur notiek divi  pasaules 
kausa posmi, Eiropas junioru 
un Pasaules junioru čempionā-
ti! Izlases sastāvā  ir K.  Aparjods,  
K. Aparjode, A. Upīte, G. Bergs, kā 
arī jaunpienācēja L. Ose.

Aiva Aparjode, 
BJKSS 

Saulkrastu kamaniņu 
braucēju uzvaras turpinās

Saulkrastu čempions galda teni- 
sā - Ģirts Kleinšmits. Pēc 7 posmu 
cīņas gada garumā otrais Uldis 
Sūna, trešo vietu, neskatoties uz 
diviem izlaistiem posmiem, izcī-
nīja Kārlis Sausnītis.

Galda tenisa čempionāta 
godalgoto vietu ieguvēji. Foto no 
Saulkrastu sporta centra arhīva.

18. - 20.  decembrī Saulkrastos, 
viesnīcā „Minhauzena Unda» no-
tika Latvijas Darts organizācijas 
kausa izcīņa ar labāko Latvijas un 
Lietuvas šautriņu metēju pieda-
līšanos. Šajās sacensībās sekmīgi 
startēja Saulkrastu sporta kluba 
„Izaicinājums» pārstāvji. Pirma-
jā iesildīšanās dienā pielozēto 
pāru sacensībās, startējot kopā ar 
Latvijas labāko šautriņu metēju 

Madaru Razmu, 1.  vietu ieguva 
Jurģis Grabčiks. Individuālajās 
sacensībās mūsējie nepiedalījās, 
savukārt dāmu pāros Signe Sin-
keviča un Diāna Grabčika izcīnīja 
bronzas godalgas. Kungiem tik 
labi neveicās – Jurģis Grabčiks un 
Ilgvars Kornis apakšgrupas spē-
lēs piedzīvoja divus zaudējumus 
ar 3:4 un izstājās no turpmākās 
cīņas.

šautriņu metēju panākumi

Noskaidroti 
labākie galda 
tenisisti

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

08.0016.00

09.0017.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.0024.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      26. janvāris 14.0017.00

Kardiologs 20. janvāris 10.0013.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 22. janvāris 9.0013.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.3016.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 18., 25. janvāris 10.0015.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 14. janvāris 14.5017.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 15., 29. janvāris 11.0016.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.0017.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.0013.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVADZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.0017.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.0017.00
9.0013.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, 
ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.0012.00
14.0017.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.0012.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.0014.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.159.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs pie
raksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.0013.00

9.0018.00

http://www.saulkrasti.lv

