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Pagājušā gada novembra nogalē 
notika XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku Mūsdie-
nu deju lielkoncerta repertuāra 
apguves skates piecos Latvijas 
vēsturiskajos novados. Pavisam 
skatēm tika pieteikti 112 kolektīvi, 
tai skaitā arī Saulkrastu novada 
mūsdienu deju grupas „Fractus” 
(vad. S.Ozola-Ozoliņa), „Šokolā-
de” un „Desperado” (1. – 4. un 5. – 
7. klašu grupa). Skašu mērķis bija 
apzināt mūsdienu deju kolektīvu 
māksliniecisko līmeni, deju ie-
studējuma kvalitāti un ieteikt 
dalībniekus lielkoncerta papildu 
repertuāra apguvei. 
 Žūrija, kuras sastāvā bija Anni-
ka Andersone – horeogrāfe, deju 
studijas “Benefice” māksliniecis-
kā vadītāja, Aleksandrs Ivanovs –  
horeogrāfs, “Jurmala Dance Cen-
ter” pedagogs, Edmunds Veizāns –  
horeogrāfs, profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes “Veizāna deju 
skola” vadītājs un Zanda Mūrnie-
ce – horeogrāfe, Valsts izglītības 
satura centra Interešu izglītības 
un audzināšanas darba nodaļas 
vecākā referente, vērtēja dejas 
horeogrāfiskā teksta precizitāti 

un muzikalitāti, dejas tēlu, māks-
liniecisko izpildījumu un dejas 
vizuālo ietērpu, skatuves kultūru 
un estētiku, kā arī kolektīva ko-
piespaidu.
 Mūsu novada kolektīviem 
tas bija liels izaicinājums, jo sa-
gatavošanās process bija ļoti sa-
springts un intensīvs. Tāpēc jo 
liels prieks par mūsu novada de-
jotājiem un kolektīvu vadītājām, 
un – lai jauks ceļavējš šī gada svēt-
kos! 
 Priecē arī iegūtie rezultāti: 
deju lielkoncerta papildu reper-
tuāra apguvei žūrijas komisija 
ieteikusi Ingas Burkovas vadī-
tās deju grupas „Desperado”  
1. – 4. klases dejotājus (konkursa 
piedalījās ar deju „Pučitata” un 
ieguva 20,33 p.) un Saulkrastu 
novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” deju grupas 
„Fractus” un „Šokolāde” 5. – 7. 
klašu deju grupas (20,00 p.), kas 
konkursā piedalījās ar deju „Mie-
ga bumbas”. Žūrijas komisija 
ieteikusi rezervei „Desperado” 
5. – 7. klašu deju grupu ar deju 
„Miega bumbas” (iegūti 18,66 p.).
 Lielu paldies „Desperado” 

Iegūta ceļazīme dalībai skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos

Jaunais gads ienācis mūsu mājās 
ar jauniem uzdevumiem 2015. ga-
dam, bet Ziemassvētku atmiņas 
un noskaņas vēl saglabājušās.
 Lai svētki izdotos un svētku 
dāvanas būtu bagātīgākas, dau-
dzi ieguldīja savu darbu, prasmes 
un materiālos līdzekļus. Kā kat-
ru gadu, arī šajos Ziemassvētkos 
atklājās, cik cilvēki ir atvērti la-
bajam, gatavi dalīties un sagādāt 
svētku prieku citiem.
 Paldies visiem, kas atbalstīja 
Saulkrastu sociālo dienestu, gata-
vojot svētku sveicienus: 
l SIA „Saulkrastu Aptieka R.B.”, 
l Saulkrastu novada domes de-
putātei Selgai Osītei, 
l Saulkrastu un Zvejniekcie-
ma čaklajām rokdarbniecēm par 
sirdssiltajiem adījumiem, 
l Saulkrastu pensionāru biedrī-
bas vadītājai Marutai Mustei, 
l folkloras kopas „Dvīga” dalīb-
niecēm, 
l tipogrāfijai „Imanta”, 
l Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centram, 
l Vidzemes jūrmalas mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem, 
l Saulkrastu sākumskolas sko-
lotājai Daigai Bernaus un viņas 
audzēkņiem, 

„Fractus” un „Šokolāde” dejotājas. Foto no deju grupu arhīva.

Paldies labdarības akcijas  
„Gaišus Ziemassvētkus” 
atbalstītājiem

dejotāji un vadītāja I. Burko-
va saka Saulkrastu novada do-
mei par piešķirto finansējumu  
(1000 eiro) tērpu iegādei un 

Saulkrastu novada PA „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” par 
transporta finansējumu, kas ļāva 
kolektīvam atlases skatē. Deju 

grupu „Fractus” un „Šokolāde” 
dalību skatē finansiāli nodrošina 
Saulkrastu PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs”.

l Ivetai Nitišai par svētku dāva-
niņām mazuļiem.
 Sociālā dienesta kolektīvs pa-
teicas Ziemassvētku vecītim, kas 
bija atnācis ciemos un sagādājis 
pārsteiguma dāvanas.
 Lai 2015. gads stiprina paļāvī-
bu un cerības par visu mūsu no-
domu un sapņu īstenošanos!

Anita Bogdanova, 
Sociālā dienesta vadītāja

Labdarības akcijas noslēgumā 
koncertā muzicēja Saulkrastu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
mācītājs Ivo Pavlovičs. Foto no 
domes arhīva.

Šī gada sākuma vētra radījusi 
iespaidīgus postījumus Baltajā 
kāpā. Īpaši cietusi tās ziemeļu 
daļa apmēram 130 m garumā. No-
skalota apjomīga kāpas daļa, iz-
veidojot stāvkrastu 2 - 6m augstu-
mā. Ņemot vērā, ka kāpa ir smilšu 
veidojums, smiltīm žūstot, tā 
pamazām brūk, ieņemot dabīgo 

nogāzes leņķi. Minēto iemeslu dēļ 
tiks nojauktas esošās kāpnes un 
slēgta slīpā noeja uz jūru.
 Apjomīgi postījumi šajā kāpas 
daļā sākās jau pirms gada, Inčupei 
mainot gultni, izveidojot jaunu lī-
kumu ap Balto kāpu un pamazām 
noārdot priekškāpu tās ziemeļu 
daļā. 2014. gada augusta lietavās, 

strauji ceļoties ūdens līmenim 
Inčupē, upe noārdīja ievērojamu 
kāpas daļu, atsedzot to pilnībā jū-
ras viļņiem.
 Uzmanību! Saulkrastu no-
vada dome aicina Baltā kāpas 
apmeklētājus būt maksimāli uz-
manīgiem un ievērot tur novie-
totās brīdinājuma zīmes.

Vētra plosa Balto kāpu

Uzņēmēju padomes tikšanās
Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās notiks  

pirmdien, 26. janvārī, plkst. 17.30 
Saulkrastu novada domes ēkas cokolstāvā. 
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Janīna un Vitālijs Starpcāni pa-
gājušā gada pašā nogalē - 30. de-
cembrī - atzīmēja Zelta kāzu jubi-
leju. Tieši pirms 50 gadiem - 1964. 
gada 30. decembrī - Rīgas rajona 

Saulkrastu ciemata padomē tika 
reģistrēta abu laulība.
 Janīna un Vitālijs agrā jaunībā 
neatkarīgi viens no otra ieradu-
šies Saulkrastos no Latgales, lai 

Pie Tavas rokas turēšos lietū, putenī. 
Pie Tavas sirds sildīšos mūža rudenī.

sāktu darba gaitas. Jaunībā Janī-
na smagi sākumā strādājusi celt-
niecības darbos, vēlāk daudzus 
gadus rūpējusies par bērniņiem 
Saulkrastu bērnudārzā. Savukārt 
Vitālijs sācis darbus ceļu būvē kā 
buldozera vadītājs, pēc tam strā-
dājis ceļu būves uzņēmumā „Bin-
ders”. Ģimenē draudzīgi izauguši 
dvīņi Ruta un Guntis. Šobrīd abus 
ikdienā priecē piecas mazmeitas. 
Janīna ir aktīva katoļu draudzes 
locekle, kā arī liela adītāja - ne 
viens vien kolektīvs dejo viņas 
adītajās zeķēs. Vitālijs un Janīna 
priecājas par dzīvi, bērniem un 
mazbērniem, labprāt izpalīdz sa-
vējiem. Abiem ļoti patīk dzīvot pie 
jūras. Viņi ir lepni, ka Saulkrasti 
ar katru gadu kļūst sakoptāki un 
skaistāki. Lai viņiem laba veselība 
un neizsīkstošs dzīvesprieks!

Inta un Juris Deičmaņi zelta 
kāzu jubileju atzīmēja 2014. gada  
12. augustā. Zelta pāris Saulkras-
tus par saviem sauc jau 35 gadus. 
Ģimene dzīvo pašu celtā mājā, 
kuru jau vairāk nekā 15 gadus 
ieskauj sarkans rožu krūms, kas 
savos skāvienos paņēmis ģimenes 
stāstu. Inta daudzus gadus no-
strādājusi poligrāfijas jomā Rīgas 
paraugtipogrāfijā un uzņēmumā 
„Agroprojekts››. Juris kā tālbrau-
cējšoferis mērojis garus ceļus pa 
bijušo Padomju Savienību, strā-
dājis arī AS „CATA”. Kopā ģimeni 
saturējusi prasme priecāties par 
visu skaisto, darbotiesprieks sa-
vas mājas iekārtošanā un kopīga 
ceļošana. Tāpat ir prieks būt kopā 
ar savējiem - meitu Sanitu un 
mazdēlu Kristapu, prieks uzņemt 

ciemos radiņus. Jubilāri ir pilni 
enerģijas, dzīvesprieka. Vienīgā 

viņu vēlme - lai veselība turas un 
miers mājās!

2014. gada 1. oktobrī stājies spē-
kā jaunais Būvniecības likums. 
Pamatojoties uz to, izdoti jauni 
Ministru kabineta noteikumi, kas 
būtiski mainīs līdzšinējo būvnie-
cības kārtību. Ar jauno regulēju-
mu tiek noteikts atšķirīgs būvnie-
cības process:
l būvatļauju izsniegs, pamatojo-
ties uz būvniecības ieceres iesnie-
gumu un būvprojektu minimālā 
sastāvā, kas izstrādāts atbilstoši 
teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumos noteiktajām pra-
sībām; 
l atkarībā no plānotās būves 
sarežģītības pakāpes un ietekmes 
uz vidi būvatļauja tiks izdota ar 
nosacījumiem (tie ietvers prasības 
būvprojektēšanai un nepiecieša-
mos saskaņojumus, kā arī prasī-
bas būvdarbu sākšanai); 
l būvdarbus drīkstēs sākt pēc 
tam, kad būvvalde būs izdarījusi 
atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto 
nosacījumu izpildi un būvatļau - 

ja būs kļuvusi neapstrīdama. 
 Jaunais būvniecības process 
paredz būvvaldei pieņemt vienu 
lēmumu – izsniegt būvatļauju 
(līdzšinējo trīs lēmumu – plāno-
šanas un arhitektūras uzdevuma 
izsniegšana, būvprojekta akcepts, 
būvatļaujas izdošana – vietā), līdz 
pasūtītājam ir tiesības uzsākt būv-
darbus.
 Atkarībā no būvniecības iece-
res būvvalde pieņems lēmumu 
šādos termiņos:
l 1 mēneša laikā – būvatļaujas 
izdošana vai atteikums to izdot; 
l 14 dienu laikā – būvniecības 
ieceres akcepts, izdarot atzīmi ap-
liecinājuma kartē, vai atteikums 
izdarīt atzīmi; 
l 7 dienu laikā – būvniecības ie-
ceres akcepts, izdarot atzīmi būv-
niecības ieceres paskaidrojuma 
rakstā, vai atteikums izdarīt atzī-
mi. 
 Būvatļaujas apstrīdēšanas ter-
miņš ir noteikts 1 mēneša garumā.

Izmaiņas būvniecības procesā

Saņemt būvatļauju atbilstoši jau-
najam būvniecības procesa regu-
lējumam būs atļauts šādu agrāk 
izsniegtu dokumentu derīguma 
termiņa laikā:
· plānošanas un arhitektūras uz-
devums (derīguma termiņš 2 vai 
4 gadi); 
· tehniskais projekts (akceptētā 
tehniskā projekta, izvērstā skiču 
projekta, nulles cikla tehniskā pro-
jekta derīguma termiņš – 2 gadi). 
 Būvvaldē iesniedzot būvpro-
jektus saskaņošanai, būvprojek-

tam turpmāk jāpievieno Ministru 
kabineta noteikumos noteiktās 
formas iesniegums par būvatļau-
jas izsniegšanu, jo pēc 01.10.2014. 
tiks izsniegta būvatļauja ar atzīmi 
par projektēšanas nosacījumu 
izpildi vai noteikti projektēšanas 
un būvdarbu uzsākšanas nosacī-
jumi vai tiks atteikta būvatļaujas 
izsniegšana.
 Tuvāka informācija pa tālr. 
67142519, www.saulkrasti.lv sadaļā 
Būvvalde.

Par būvatļaujas saņemšanu

SIA ZAAO (ZAAO) ikdienā 
cenšas nodrošināt modernu 
atkritumu apsaimniekošanu 
un kvalitatīvu klientu servisu. 
Klienti aicināti paust savu 
vērtējumu uzņēmuma 
darbībai un sniegtajiem 
pakalpojumiem, aizpildot 
ikgadējo ZAAO klientu 
aptaujas anketu.

ZAAO ir svarīgs klientu viedok-
lis. Tas vienmēr tiek analizēts, 
attīstot uzņēmuma piedāvājumu. 
ZAAO vēlas izzināt atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
saņēmēju viedokli par līdzšinējo 
sadarbību, saņemtajiem pakal-
pojumu veidiem un nepiecieša-
miem jauniem pakalpojumiem 
gan sadzīves atkritumu, gan otr-
reizējai pārstrādei derīga iepako-
juma savākšanai. Tāpat klienti 
aicināti izvērtēt komunikāciju ar 

uzņēmumu, tostarp SMS pakal-
pojumu, Zvanu centra darbību, 
iegūto informāciju, apmeklējot 
uzņēmuma infrastruktūras ob-
jektus.
 Aptaujas anketu klienti saņem 
pa pastu kopā ar 2015. gada atkri-
tumu izvešanas kalendāru. Aizpil-
dītās anketas līdz 1. februārim var 
atdot dažādos veidos – nodot at-
kritumu savācējmašīnu šoferiem, 
ienest kādā no ZAAO birojiem, at-
stāt EKO laukumu pārziņiem vai 
sūtīt pa pastu uz Valmieras biroju 
(SIA ZAAO, Rīgas iela 32, Valmie-
ra, LV4201), to var arī sūtīt pa fak-
su 64281251. Ērti aptaujas anketu 
gan privātpersonas, gan uzņēmu-
mu un organizāciju pārstāvji var 
aizpildīt elektroniski uzņēmuma 
mājaslapā www.zaao.lv.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

ZAAO klientu aptauja 
pakalpojumu 
attīstīšanai

SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina darbā galveno grāmatvedi
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību 

apliecinošo dokumentu kopijām līdz 19. janvārim sūtīt pa pastu: 
Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 

vai e-pastu guntars.sks@apollo.lv
(ar norādi “galvenā grāmatveža amatam”).

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26529380.

Foto no personīgā un domes arhīva.

http://www.saulkrasti.lv
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Es šo spēli uztvēru kā savu 
zināšanu pārbaudi, jo iepriekš 
nebiju īpaši gatavojies, tikai 
nedaudz, bet rezultāts ir lielisks! 
Varu apgalvot, ka guvu jaunas 
zināšanas un atsāku ticēt veiksmei 
un brīnumiem! Manuprāt, katram 
ik dienu būtu jāuzzina kaut kas 
jauns, fakti jāsaglabā savā „cietajā 
diskā” un attiecīgajā brīdī tas 
jāatver. Šoreiz ieguldītais darbs ar 
veiksmi, manuprāt, gāja roku rokā! 
Foto: L. Bernhards.

Gudram būt 
ir stilīgi! jeb 
Zvejniekciema 
vidusskolas 
astotklasnieks 
Kārlis Taube – 
visgudrākais valstī
Latvijas Televīzija arī šajā sezonā 
rīko televīzijas spēli „Gudrs, vēl 
gudrāks” 6. - 12. klašu skolēniem. 
Tās mērķis - atrast gudrāko, spējī-
gāko bērnu visās vecuma grupās, 
veicināt izglītību, attīstīt jaunie-
šos izpratni, ka zināšanas ir sva-
rīgas nākotnes mērķu īstenošanā. 
Spēles jautājumus un uzdevumus 
katrai dalībnieku vecuma grupai 
sagatavo kompetenti savas jomas 
eksperti, kā arī sabiedrībā zināmi 
cilvēki. Jautājumi aptver mācību 
vielu un sabiedriski aktuālus jau-
tājumus mūzikā, mākslā, vēsturē, 
politikā un citās jomās.
 Spēle tiek organizēta 2 kār-
tās, lai tajā piedalītos, jāaizsūta 
pieteikuma anketa. No Zvejniek-
ciema vidusskolas spēlē „Gudrs, 
vēl gudrāks” veiksmīgi piedalījās  
8. klases skolnieks Kārlis Taube, 
kurš uzvarēja konkursa finālā, 
iegūstot gudrākā astotklasnieka 
titulu valstī un sagādājot prieku 
un pozitīvas emocijas klasesbied-
riem, audzinātājai Veltai Velmerei 
un pedagogiem. Un, protams, ve-
cākiem – Marikai un Mārim Tau-
bēm, kuri vēlas pateikties Kārļa 
klasesbiedriem – vispirms par viņa 
iedrošināšanu pieteikties spēlei, 
kā arī par uzmundrinājumu un 
aktīvo līdzjušanu. Tāpat sirsnīgu 
paldies vecāki izsaka pedagogiem, 
kas viņu “eksaminēja” un atbal-
stīja, gatavojoties spēlei. Paldies 

1. rindā no kreisās: K. Mārtiņa, M. Ķēniņa, A. Ērenfrīde, S. Briede,  
P. E. Grīnberga, L. K. Mežapuķe. 2. rindā no kreisās: D. I. Saukuma,  
P. Vimbsons, P. Zaicevs, A. Lucāne, S. M. Leimane. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Eiropas skolu kopienas 
elektroniskā vide eTwinning 
arī šajā mācību gadā piedāvā 
skolēniem un skolotājiem 
iesaistīties dažādos projektos.

eTwinning projektā “Silent 
Night” piedalījās skolas no Po-
lijas, Grieķijas, Vācijas, Franci-
jas, Itālijas, Igaunijas, Turcijas, 
Horvātijas, Čehijas un Latvijas. 
Arī Zvejniekciema vidusskolas  
7. klases skolēni  iesaistījās šajā 
projektā, mācoties dziesmu 
„Klusa nakts, svēta nakts” un 
kopā ar klases audzinātāju un 
mūzikas skolotāju Antru Deniš-

kāni sagatavojot tai atbilstošu 
priekšnesumu. 
 “Silent Night” mērķis bija 
radīt projektā iesaistītajiem da-
lībniekiem un citiem interesen-
tiem Ziemassvētku noskaņu, 
katras skolas skolēniem nodzie-
dot dziesmu «Klusa nakts, svēta 
nakts» savā dzimtajā valodā. Pēc 
tam no visu projektā iesaistīto 
dalībvalstu skolu ierakstītajiem 
videorullīšiem tika izveidota vi-
deomontāža, kas priecē ar Zie-
massvētku dziesmas izpildījumu 
un pievērš uzmanību dažādu 
tautu valodas skanīgumam, kopī-
gajām un atšķirīgajām iezīmēm. 

Projekta videomontāža skatā-
ma portālā www.youtube.com .
 Prieks, ka Zvejniekciema vi-
dusskolas 7. klases skolēnu iesais-
tīšanās projektā „Silent Night” 
ir novērtēta valstī un projekts 
ieguvis Nacionālo kvalitātes ser-
tifikātu. Tas ir apliecinājums labi 
paveiktam darbam un iedvesmo 
skolēnus piedalīties arvien jaunos 
projektos. Projektā iesaistītajām 
skolām sertifikāts apliecina iegul-
dītā darba kvalitāti un atvērtību 
Eiropas sadarbības projektiem.

Santa Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Panākumi starptautiskā 
projekta aktivitātē

Katrā mājā un ģimenē, kur aug 
bērni, vieni no gaidītākajiem 
svētkiem ir Ziemassvētki un 
Jaungads. Arī mēs, Saulkrastu 
vidusskola, esam liela ģimene, 
kurā skolojas, dažreiz blēņojas, 
bet kopumā cītīgi mācās vairāk 
nekā 300 bērnu. Šogad skolotāji 
ar skolēniem visai skolai ziemas 
sajūtu radīja, veidojot logu un 
telpu noformējumu ar baltām 
sniega bumbām. Ziemassvētku 
noskaņu skolā iededzām ar pirmo 
adventa sveci jau 30. novembrī, 
un tā katru pirmdienu gan sā-
kumskolas, gan „lielās skolas” tel-
pās uz mirkli pārtraucām mācību 
procesu, lai visi kopā paietos soli 
pretim Ziemassvētkiem, iededzot 
adventa vainagā pa svecītei. Tā ir 
iespēja uz mirkli visiem būt kopā 
un sajust, ka skola ir arī mājvieta 
svētkiem, priekam un sirsnīgai 
kopābūšanai. 
 Ziemassvētku laiks skolā at-
nāk arī ar pirmā mācību semestra 
izvērtējumu. Tas ir laiks, kad par 
labu un ļoti labu ikdienas mā-
cību darbu skolēniem ir iespēja 
saņemt pateicības, atzinības un 
goda rakstus, turklāt vērtīgas dā-
vanas un balvas. Vēl vecajā gadā 
Saulkrastu vidusskolas 10. klases 
skolēni paspēja piedalīties Pie-
rīgas novadu bioloģijas olimpiā-

des 2. posmā un iegūt godalgas. 
Rinalds Seržants izcīnīja 1., bet 
Ričards Goldiņš - 2. vietu. Sko-
las direktore Velta Kalnakārkle 
īpaši sveica 10. klases skolnieku  
R. Seržantu un 11. klases skol-
nieces Anniju Bērziņu un Artu 
Grabčiku, kas pirmā semestra 
vērtējumos saņēma tikai 8, 9 un 
10 balles un aktīvi piedalījās sko-
las sabiedriskajā dzīvē - darbojās 
skolas mērijā, dziedāja ansamblī 
un uzstājās skolas teātra uzve-
dumos. Šie skolēni saņēma sko-
las augstāko apbalvojumu - goda 
rakstu un vērtīgas balvas. Vēl  
45 pamatskolas un vidusskolas 
klašu audzēkņiem direktore pa-
sniedza atzinības rakstus ar dā-
vanām un pateicības rakstus, jo 
vidējais sekmju vērtējums šiem 
skolēniem ir 8 un vairāk balles. 
Taču sākums visiem labajiem 
darbiem ir sākumskola, tāpēc īpa-
ši priecājamies par pašiem mazā-
kajiem, jo par teicamiem sasnie-
gumiem ikdienas mācību darbā 
1. semestrī ar goda rakstiem ap-
balvoti divdesmit divi 2. - 4. kla-
šu skolēni, bet divdesmit astoņi 
nopelnīja atzinības un pateicības 
rakstus.
 Ziemassvētkiem ir sava īpaša 
garša un smarža, ko nevar sajaukt 
ne ar vienu citu. Arī skolā svētki 

Svētku laiku 
sagaidot

Svētku garša skolā ienāca ar jautru un sirsnīgu kopā būšanu. 
Foto: L. Mieze.

Saulkrastu vidusskolai steidzami vajadzīgs
speciālais pedagogs uz vienu darba slodzi, 

asistents bērnam ar invaliditāti.
Tuvāka informācija pa tālr. 29197129, 67951638.

ienāk ar piparkūku cepšanu. Sā-
kumskolā mājturības kabinets uz 
laiku pārvēršas par Ziemassvēt-
ku kārumu ceptuvi. Ar mīklas 
ruļļiem un piparkūku formītēm 
rokās rosās ne vien sākumskolas 
skolēni, bet arī viņu vecāki un 
skolotāji. Ja put pa gaisu balti mil-
ti, skan bērnu smiekli un prieks, 
skolu pārņem saldeni rūgts aro-
māts, tad Ziemassvētku garša ir 
klāt arī Saulkrastu vidusskolā. 
5. - 12. klašu audzēkņi piparkūku 
cepšanu pilnībā pārņēmuši savās 
rokās, jo vidusskolēni patstāvīgi 
rosās skolas lielajā virtuvē, kur 
krāsnī nonāk panna pēc pannas 
ar pārējo skolēnu izrullētajām 
un sagatavotajām piparkūkām. 
Tā svētku noskaņa ienāk skolā ar 
jautru un sirsnīgu kopābūšanu, ar 
Ziemassvētku garšu.
 Gada vistumšākajā laikā arī 
skolā cenšamies ienest gaišus un 
prieka pilnus mirkļus – rīkojam 
svētku koncertu, klases eglītes un 
lielo skolas Ziemassvētku balli. 
Bet šogad svētku gaismai skolā 
bija iespēja ienākt caur katra bēr-
na rokām, jo 3. - 12. klašu skolēni 
piedalījās sveču meistardarbnīcā, 
kurā katrs varēja vairāk uzzināt 
par sveču vēsturi un to ražošanu 
mūsdienās, kā arī izgatavot paši 
savas sveces mērkšanas tehnikā, 
silikona, metāla un plastikas for-
mās. Tāpat bija iespēja pašiem iz-
gatavot savas aromātiskās sveces. 
Tā svētku gaisma iemirdzējās arī 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu 
rokās, lai izzinātu, lai iemācītos, 
lai iepriecinātu. Saglabāt gaismu 
sirdī ikdienā un grūtos laikos 
vēlam visiem Saulkrastu vidus-
skolas skolotājiem, skolēniem un 
viņu vecākiem! Laimīgu un veik-
smīgu šo gadu!
„Re, arī zvaigznēs ierakstīts tas pats,
Kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc 
Tepatās - mūsos pašos.”
(Imants Ziedonis)

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Zvejniekciema vidusskolas admi-
nistrācijai un direktoram Andrim 
Dulpiņam, kā arī visiem, kas vēlēja 
veiksmi un apsveica ar uzvaru!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

http://www.youtube.com
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Notiks zvejas nomas 
tiesību izsole

16. janvārī plkst. 12 
Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

notiks pašpatēriņa 
zvejas nomas tiesību 

izsole zvejai Rīgas līcī, 
Saulkrastu novada 

teritorijā 
ar zvejas rīkiem – zvejas 

tīkls un lucīšu murds.  
Izsoles veids – slēgta 

mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi 

pieejami www.saulkrasti.lv.

No 6. līdz 8. februārim Rīgā, 
izstāžu centrā Ķīpsalā notiks  
22. starptautiskā tūrisma izstāde-
gadatirgus „Balttour 2015”, snie-
dzot aktuālāko informāciju par 
jauniem maršrutiem, kārdinošām 
cenām un Latvijas apceļošanas 
iespējām. 
 Šogad Vidzemes piekrastes 
tūrisma klastera iniciatīva „Sa-
viļņojošā Vidzeme”, kas ietver 
sevī Alojas, Carnikavas, Limbažu, 
Saulkrastu un Salacgrīvas novadu, 
tradicionāli piedalīsies tūrisma iz-

stādē un iepazīstinās ar aktuāliem 
jaunumiem Vidzemes piekrastē. 
 Jau vairākus gadus „Saviļņo-
jošā Vidzeme” gatavo vienotu 
materiālu, ko atzinīgi novērtē 
gan vietējie ceļotāji, gan ārvalstu 
izstāžu apmeklētāji, jo vienuviet 
atrodama informācija par apska-
tes objektiem, naktsmītnēm un 
aktīvās atpūtas iespējām. 
 „Balttour” popularitāte ar 
katru gadu pieaug. Šī tendence 
novērojama arī tūrisma profe-
sionāļu vidū – 2010. gadā izstādi 

apmeklēja 3800 profesionāļi, bet 
2014. gadā viņu kopskaits pār-
sniedza 5000. Izstādes ekspo-
zīciju veidoja 450 stendi, kuros 
darbojās vairāk nekā 700 uzņē-
mumu pārstāvji no 38 valstīm. 
Šogad organizatori plāno pie-
saistīt līdz pat 30 100 intere-
sentu, no kuriem vismaz 5300 
būs dažādu valstu tūrisma pro-
fesionāļi un aicinātie klienti. 
Svētku atmosfēru bagātinās la-
bākie Latvijas šefpavāri, novadu 
amatu meistari, lieli un mazi de-

jotāji, dziedātāji un mūziķi.
 Aicinu iepazīties ar jaunās 
izstādes piedāvājumu www.balt-
tour.lv un laikus (līdz 3. februārim) 
nogādāt reklāmas materiālus uz 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra telpām! 
 Mūsu kontakti: e-pasts tic@
saulkrasti.lv, tālrunis 67952641, 
adrese Ainažu iela 13b, www.visit-
saulkrasti.lv.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Tūrisma uzņēmēji aicināti piedalīties 
izstādē-gadatirgū “Balttour 2015”

Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
priekšniece pulkvežleitnante 
Irina Burdiļova pirms 
nepilniem pieciem gadiem 
ir atgriezusies tur, kur 
pirms gadsimta ceturkšņa 
sākusi savas darba gaitas 
kā izmeklētāja. Protams, 
sena atziņa māca, ka vienā 
upē divreiz iekāpt nevar. Ir 
mainījušies gan laiki, gan 
cilvēki, tikai paši Saulkrasti 
palikuši turpat, kur bijuši.  

Nebija šaubu, ka gribu būt 
izmeklētāja
Irina Burdiļova: – Ģimenē esmu 
pirmā policiste. Mācoties 4. kla-
sē, izlasīju grāmatu “Izmeklētāja 
piezīmes”. Un man tapa skaidrs: 
es arī gribu būt izmeklētāja. Ik pa 
laikam gadījās atkāpes no izvēlē-
tās līnijas, bet, kad pienāca brīdis 
izšķirties, ko pēc skolas darīt, bez 
liekām šaubām devos uz Latvijas 
Universitātes Juridisko fakultāti. 
Vēl mazāk šaubu man bija, kad 
pabeidzu augstskolu. Daļa kur-
sabiedru lūkoja, kā aizšmaukt no 
darba toreizējā milicijā, bet es 
biju viena no retajām, kas tieši tur 
gribēja nokļūt.  
 Mans tēvs ir krievs un māte 
latviete, tāpēc valodas problē-
mas man nekad nav bijušas, lai 
gan esmu beigusi krievu skolu. 
Vienkārši maniem vecākiem bija 
skaidrs, ka ar krievu valodu man 
dzīvē izdosies sasniegt vairāk. 
Tā tolaik, 80. gadu pirmajā pusē, 
daudzi domāja.
 Savukārt, mācoties univer-
sitātē, mani interesēja krimi-
nāltiesības, kriminālprocesi, arī 
kriminālistika. Bet, piemēram, 
civillikumi, kas vairāk interesēja 
topošos advokātus, mani pārāk 
nesaistīja. Patiesībā sevi varu 
uzskatīt par praktiski orientētu 
cilvēku. Par milicijas skolu gan 
nekad neesmu domājusi, jo skola 
tomēr ir skola, tāpēc universitā-
te ar akadēmisku izglītību šķita 
saistošāka. Turklāt tolaik izglītī-
ba bija bez maksas, un kur nu vēl 
iespējas izbaudīt studentu dzīves 
gadus... Pa vasaru ar studentu 
celtnieku vienību braucām uz Si-
bīriju.
 Kad sāku strādāt, neviens vēl 
nedomāja, ka jau drīzumā būs citi 
laiki un milicijas vietā būs polici-
ja. Taču vismaz Pierīgā viss mai-
nījās bez lielām kaislībām. Man 
bija jāstrādā pie krimināllietām 
Saulkrastos un Carnikavā. Tās pa-
matā bija saistītas ar zādzībām no 
mājām vai vasarnīcām. Maniem 
kolēģiem tāpat bija pilni seifi ar 
šādām lietām, un tam visam tie-
šas sasaistes ar politiku nebija.

Atgriešanās pēc 
ceturtdaļgadsimta
– Parasti jau priekšnieku amati 
policijā ir tādi, ka ar paša vēlēša-
nos tajā nokļūt vien nepietiek. 
Šoreiz tas, kurš man šo iespēju 
piedāvāja, bija ģenerālis Ints Ķu-
zis. Un tā pēc sarunas ar ģenerāli 
es kopš 2010. gada 1. septembra 

esmu Valsts policijas Rīgas gal-
venās policijas pārvaldes Krimi-
nālpolicijas pārvaldes priekšnie-
ka vietniece reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa priekšniece. 
Pirms tam esmu strādājusi Mo-
bilajā policijas pulkā, bijusi Rīgas 
Galvenās policijas pārvaldes Per-
sonālsastāva inspekcijas priekš-
niece, Patruļpolicijas vienības 
pulka komandiera vietniece, arī 
Rīgas Galvenās policijas pārvaldes 
Ziemeļu iecirkņa priekšniece.
 Man gan tā bija sava veida at-
griešanās Saulkrastos, jo tieši šeit, 
Pierīgā, sākās manas izmeklētājas 
darba gaitas Iekšlietu ministrijas 
sistēmā. Tas bija mazliet vairāk 
nekā pirms gadsimta ceturkšņa –  
1989. gadā. Tagad man jau ir 
pulkvežleitnanta pakāpe.
 Tāpat kā toreiz, 80. gadu bei-
gās, mans darbalauks, tikai citā 
statusā, ir ne tikai tagadējais 
Saulkrastu novads, bet arī Carni-
kava, Garkalne un Ādaži. Katram 
novadam ir divi iecirkņa inspek-
tori, bet “hroniski” trūkst opera-
tīvo darbinieku.
 Mums nav arī sava patruļdie-
nesta un ceļu policijas. Ja rodas 
nepieciešamība, vēršamies pēc 
palīdzības Rīgas reģiona pārval-
des Kārtības policijas. Iespēju ro-
bežās viņi mums palīdz, taču ce-
rēt uz to, ka Saulkrastu iecirkņa 
teritorijā katru diennakti patrulēs 
ceļu policija, mēs nevaram.
 Kopumā mēs rūpējamies vai-
rāk nekā par 30  000 cilvēku 
drošību, taču iedzīvotāju skaits, 
sākoties vasaras sezonai, krasi 
pieaug.

“Gadsimta noziegumi” 
mūsu pusē ir izpalikuši
– Vispirms jau Saulkrasti ir kū-
rortpilsēta, kas atdzīvojas vasarā. 
Ziemā šeit iestājas klusums. Tas 
gan nenozīmē, ka policisti var do-
ties atvaļinājumā līdz nākamajai 
pludmales sezonai. Zādzības no 
vasarnīcām, no policijas viedokļa 
raugoties, ir viena no Saulkrastu 
un Carnikavas novada lielākajām 
problēmām. Arī statistika liecina, 
ka valstī aptuveni divas trešdaļas 
no reģistrētajiem noziedzīgiem 
nodarījumiem ir zādzības. Ne ar 
ko neatšķiras arī Saulkrastu iecir-
kņa statistika. Neaizmirsīsim, ka 
tepat tuvumā ir arī dažādas dārz-
kopības sabiedrības un koopera-
tīvi, kurus tāpat mēdz apciemot 
nelūgti viesi. Un zog pārsvarā sī-
kumus. Vienu laiku bija populāri 
nest prom no vasarnīcām krāsai-
nos un nekrāsainos metālus, pat 
vecus katliņus, bet pērn tādu ga-
dījumu pie mums bija salīdzinoši 
maz.  
 Runājot par zādzībām, laika 
gaitā klāt nākusi viena būtiska 
atšķirība no 80. gadu beigām - 
tolaik nebija tik daudz automašī-
nu. Agrāk visi, arī tie, kam patīk 
svešas mantas, brauca ar vilcie-
nu. Tagad katrs, kas nav pavisam 
slinks, par kādiem 700 eiro var 
nopirkt sagrabējušu braucamo, 
kas daudzmaz kust uz priekšu. 
Toreiz, ja bija saņemts ziņojums 

Gadsimta noziegumi Saulkrastos ir izpalikuši

par zādzību, atlika, piemēram, 
iecirkņa inspektoram aiziet uz 
pirmo vilcienu vai vēlāk vakarā uz 
pēdējo, un tad jau kāds ar zagtām 
mantām parasti pa ceļam trāpī-
jās. Tad tikai atlika noskaidrot, 
kas kuram aiznests. Un var sacīt, 
ka mums bija savs “klientu” loks. 
Tagad vasarnīcas apbraukā arī 
agrāk šajā pusē neredzēti cilvē-
ki. Protams, nekur nav pazuduši, 
sacīsim, “savējie” jeb “pastāvīgie 
klienti”. Piemēram, ne tik sen 
stāv viens “mūsējais” pie veikala 
“Elvi” un lūko pārdot vecu radio. 
Kad viņu atveda uz iecirkni, ap-
stiprinājās, ka radio tik tiešām ir 
svaigi zagts. Gadās arī tā.
 Ja arī Saulkrastu pusē policijai 

nākas konstatēt, ka notikusi tra-
ģēdija – miesas bojājumu rezul-
tātā kādam iestājusies nāve, tad 
pie tā parasti ir vainīgs alkohols: 
iedzēra, radās kašķis, sakāvās, un 
tās visbiežāk nav tīšas slepkavī-
bas. Vismaz kamēr es te esmu 
pēdējos nepilnus piecus gadus, 
nekādu “gadsimta noziegumu” 
nav bijis.
 Toties vienmēr bijis populāri 
zagt velosipēdus, lai gan Ādaži 
šajā ziņā ir Saulkrastiem un Car-
nikavai priekšā. Ikgadējai statis-
tikai noteikti jāpierēķina vismaz 
pāris zādzību pludmalē. Iespē-
jams, tādu ir vairāk, bet vistica-
mākais, ka apzagtie ne vienmēr 
par to paziņo policijai.

Policija elektrības padevi 
neatjauno
– Ja gadās, ka mūspusē cilvēki 
saplūcas, tad parasti tie ir kašķi 
starp radiem, kaimiņiem, pie-
mēram, nesadalītas mantas dēļ 
vai arī kaimiņš ne tur uzbūvējis 
žogu. Visbiežāk tie ir civiltiesiski 
strīdi, kurus cilvēki tā vietā, lai 
ietu uz tiesu, mēģina atrisināt 
ar policijas starpniecību. Tā ir 
diezgan izplatīta parādība. Taču 
mēs neesam visuvareni, un īpaši 
tad, ja nav līdz galam nokārtotas 
īpašuma tiesības, pat gribēda-
mi, neko nevaram palīdzēt. Šajā 
sakarā gan vēlāk nākas dzirdēt 
piezīmes, ka “policija neko ne- 
dara”.

 Protams, ja cilvēki agrāk sū-
dzējās avīzēm, tad tagad raksta 
komentārus internetā vai sauc 
policiju. Mūsu uzdevums ir no-
darboties ar likumpārkāpējiem, 
bet cilvēki mēdz dežūrdaļai pa-
ziņot, ka, piemēram, ir pazudusi 
elektrība. Jā, pazuda, bet ko tālāk? 
Policija taču “Latvenergo” vietā 
elektrolīniju nelabos!

Paziņot var, iesniegumu 
rakstīt negrib
– Protams, mēs pazīstam savus 
iedzīvotājus, ir apzinātas arī tā 
saucamās riska personas. Arī es 
esmu dzirdējusi nostāstus par 
iecirkņa inspektoriem, kuri “iet 
garām nelegālā alkohola izplatī-
tājiem un neko neredz”. Taču tas 
drīzāk ir jautājums, vai iedzīvotāji 
paši grib no tās, sacīsim, “točkas” 
tikt vaļā.
 Policists, visticamāk, tāpat kā 
kaimiņi, zina, kur atrodas “toč-
ka”, kurā nelegāli tirgo alkoholu. 
Arī pie mums tādas divas vai trīs 
ir. Taču nepietiek tikai ar to, ka 
kaimiņi “cepas”, ka “policija neko 
nedara”. Mums jāpierāda, ka kaut 
kas tāds kādā noteiktā vietā no-
tiek. Un laukos ar “točkām” cīnī-
ties ir daudz grūtāk nekā pilsētā, 
kur šādas vietas atgādina caur-
staigājamos pagalmus. Pilsētā, 
kur visi, kas grib, var atnākt un 
kāroto dziru nopirkt, nav prob-
lēmu izdarīt kontrolpirkumu un 
pēc tam rīkoties atbilstoši liku-
mam. Laukos, lai policija kaut 
ko varētu iesākt, nepietiek tikai 

ar iedzīvotāju sūdzībām, bet va-
jadzīgs pircējs, kas atnāk pie pār-
devēja, nopērk pudeli un pasaka 
mums, ka to ir izdarījis. Pirms pā-
ris gadiem, cik nu varējām, visas 
novada “točkas” apciemojām un 
savu iespēju robežās rīkojāmies. 
Tagad tas nav tik vienkārši. Kat-
ram šādam rūpalam ir noteikts 
klientu loks, un neviens alkoholu 
svešiniekam nepārdos. Arī pircēji 
no savējo loka pēc tāda pirkuma 
uz policiju nenāks un neteiks: es 
biju tur vai tur un, lūk, ko no-
pirku, jo zina - ja reiz tā būs iz-
darījis, nākamreiz tur neko vairs 
nedabūs. Un tad ir tā, ka cilvēki 
var būt neapmierināti ar visu ko, 
bet tad, kad policists viņiem saka: 
„Uzrakstiet iesniegumu!”, seko 
klusums. Diemžēl tas, ka “viena 
tante teica”, policijai nav pietie-
kams iemesls, lai sāktu adminis-
tratīvo vai pat kriminālo lietu. 
Ir vajadzīgs iesniegums, uz kura 
balstīties, jo pretējā gadījumā sa-
ņemsim iebildi, ka te jau policija 
pati kaut ko izdomājusi vai kāds 
nosapņojis, ka es te kaut ko tirgo-
ju. Iznāk koks ar diviem galiem. 
No vienas puses, mums zvana 
un, uzticoties policijai, stāsta, ka 
ir pazudusi elektrība, bet, no ot-
ras, kad notiek kaut kas tiešām 
no likuma puses nepieņemams, 
kur policijai būtu darbs, cilvēki 
ir gatavi to pateikt ar vārdiem, 
bet uzrakstīt iesniegumu daudzi 
neuzņemas. Turklāt jāņem vērā, 
ka Saulkrasti ir vide, kur cits citu 
daudzmaz tomēr pazīst.

Ikdienā vairāk papīru darba
– Protams, tas, kas notiek pie 
mums Saulkrastos, no policijas 
viedokļa raugoties, visbiežāk nav 
saistīts ar krimināllietām. Taču 
nav arī tā, ka viss būtu kā šokolā-
dē glazēts, jo kaut kas notiek arī 
tad, ja kādam šķiet, ka nenotiek 
nekas.
 No pieredzes zinu, ka cilvēkus 
kādreiz ietekmē tikai policista pa-
rādīšanās. Grūti teikt, vai cilvēks 
pēc sarunas ar policistu maina 
savas domas, bet uzvedību vairu-
mā gadījumu gan, un parasti vairs 
necenšas sarūpēt sev nepatikša-
nas. Protams, vienmēr tā nav, bet 
tas galvenokārt ir atkarīgs no paša 
cilvēka. Par saviem regulārajiem 
klientiem varam saukt divus, trīs 
cilvēkus, ar kuriem iznāk tikties 
vismaz reizi pāris mēnešos. Ir arī 
tādi, kas puslīdz regulāri nonāk 
iecirknī izgulēt reibumu, daži 
jāapciemo reizēs, kad dzērumā 
sāk kašķēties ar radiem vai kai-
miņiem, kuri tad raksta iesniegu-
mus policijai ar lūgumu palīdzēt, 
ietekmēt vai tamlīdzīgi. Tā ir 
mūsu ikdiena.
 Ar katru gadu vairāk un vai-
rāk ierokamies papīros. Nesen 
televīzijā skatījos raidījumu, kurā 
salīdzinātas vienādas situācijas ar 
nozagtu maku Latvijā un, šķiet, 
Zviedrijā. No stāstītā izriet, ka 
Zviedrijā policijā cietušie tika 
rūpīgi uzklausīti, bet pie mums 
divos policijas iecirkņos “cietu-
šos” atrunāja no vēlmes rakstīt 
iesniegumu, bet trešajā sacīja, lai 
raksta iesniegumu, bet necer uz 
to, ka tiks ierosināts krimināl-
process. Problēma jau nav iesnie-
guma pieņemšanā, bet gan ar to, 
kas notiek pēc tam! Sižetā varēja 
izsecināt, ka no cietušā saņemtā 
informācija tika ievadīta datu-
bāzē un, iespējams, pēc piecām 
minūtēm policijas darbinieks 
bija aizmirsis par puisi no Latvi-
jas, kurš bija palicis bez maka. Pie 

mums tas viss notiek papīra for-
mā. Lai uzsāktu kriminālproce-
su, mums jāpieņem uz veidlapas 
rakstīts iesniegums, tad jāpieņem 
rakstisks lēmums par krimināl-
procesa uzsākšanu, ja iesniedzējs 
to vēlas, tad jāpieņem lēmums 
atzīt iesnieguma rakstītāju par 
cietušo un viņš jānopratina kā 
cietušais, jāaizpilda Kriminālpro-
cesa reģistrs, jāsaraksta ziņojumi 
un jāveic meklēšanas pasākumi. 
Informācija par reģistrēto nozie-
gumu izmeklētājam jāievada uz-
reiz divās datubāzēs. Pēc diviem 
mēnešiem procesu var apturēt, 
bet tas jāsaskaņo ar uzraugošo 
prokuroru. Ja viņš uzskata, ka 
lietā kaut kā trūkst, dod norādī-
jumus noskaidrot vēl kādus pa-
pildu apstākļus vai veikt papildu 
izmeklēšanas darbības. Protams, 
Rīgā, kur katrā iecirknī diennaktī 
tiek reģistrēti vismaz 20 dažāda 
smaguma notikumi, katra izmek-
lētāja lietvedībā ir simtiem pro-
cesu. Ticu, ka neviens nedeg en-
tuziasmā meklēt nozagto maku. 
Negribu nevienu attaisnot un 
arī saviem darbiniekiem cenšos 
iemācīt, ka cilvēku, kurš nāk pēc 
palīdzības, ir uzmanīgi jāuzklausa 
pat tad, ja nav iespējams palīdzēt. 
Turklāt mūsu darbā ir daudz kas 
tāds, ko cilvēki vienkārši neredz 
un uzskata, ka mēs neko neda-
rām.

Krīze ir pārdzīvota?
– Kopumā pagājušais gads nebi-
ja ne īpaši labāks, ne sliktāks kā 
iepriekšējie. Krīzes laiks ir pār-
dzīvots, lai gan policistu algas 
pirmskrīzes līmenī nav atgriezu-
šās. Protams, mēs strādājam, to-
mēr sacīt, ka algai mūsu profesijā 
nav nekādas nozīmes, nevar.
 Pirms 25 gadiem, kad sāku 
strādāt, Rīgas rajonā nebija ne-
vienas iecirkņa inspektores, šajos 
amatos bija tikai vīrieši. Arī vis-
maz puse izmeklētāju bija vīrieši. Irina Burdiļova: - Protams, var domāt, ka mūsdienās jaunas meitenes skatās kino par mis Mārplu un tāpēc grib būt izmeklētājas. Bet tad 

jāprasa, kāpēc detektīvs Puaro vai Šerloks Holmss un tagad Bārnebijs darbam policijā neiedvesmo vīriešus?

Goda zīme “Latvijas Valsts policijai 95” un Valsts ceļu policijas apbalvojums.
Foto: E. Binders.

Protams, tas, kas notiek pie mums Saulkrastos, no 
policijas viedokļa raugoties, visbiežāk nav saistīts ar 
krimināllietām. Taču nav arī tā, ka viss būtu glazēts 

kā šokolādē, jo kaut kas notiek arī tad, ja kādam 
šķiet, ka nenotiek nekas.

Šodien darbu policijā nāk meklēt 
tikai sievietes. Iecirkņa inspekto-
ru sieviešu ir jau nedaudz vairāk 
par pusi, bet izmeklētājas ir tikai 
sievietes. Puiši uz šiem amatiem 
nenāk tieši atalgojuma dēļ. De-
žūrdaļā, kur ir diennakts darbs, 
cilvēkiem iespējams piestrādāt 
citā vietā, vīrieši piesakās, bet ie-
cirkņa inspektoram vai krimināl-
policijas inspektoram šādu iespē-
ju nav.
 Ļoti iecienīts darbs policijā 
mūspusē ir Kadagas karavīru sie-
vām, meitenes ar atbilstošu izglī-
tību labprāt piesakās darbam po-
licijā. Taču ir darbi – aizturēšanas, 
konvoji –, kas ir pa spēkam tikai 
vīriešiem.
 Pārsvarā sadarbojamies ar 
pašvaldības policiju un apmainā-
mies ar informāciju, ja ir kaut kas 
aktuāls, kaut vai jau pieminētās 
zādzības no vasarnīcām. Dažkārt 
tās ir sērijveida, piemēram, vie-
nā un tajā paša dārzkopības ko-
operatīvā mājiņas tiek apzagtas 
regulāri. Tad lūdzam pašvaldības 
policistus pievērst šai vietai vai-
rāk uzmanības. Ja arī garnadžus 
uzreiz noķert neizdodas, vismaz 
viņi vairs nejūtas netraucēti.
 Ne tik sen vienvasar aktualitā-
te bija pasažieru vilcienu vagonu 
apzīmēšana. Kamēr vilciens pa 
nakti stāv stacijā, “mākslinieki” 
to pārklāj ar grafiti zīmējumiem. 
Patrulējām uz maiņām ar pašval-
dības policiju un noķērām divus 
poļus un divus vāciešus. Tātad 
ārzemniekus, varētu teikt, “vies-
māksliniekus”, kuri ceļo pa pa-
sauli, apzīmēdami vilcienus. Polis 
bija stipri pārsteigts, kad nokļuva 
pie mums izolatorā, kamēr izdo-
mājām, kā pārkāpumu atbilstoši 
likumam kvalificēt – kā kriminā-
lo vai administratīvo pārkāpumu. 
Šis gadījums bija uz robežas, bet 
divas diennaktis izolatorā tomēr 
nācās pavadīt.
 Tā nu mēs sadarbojamies, bet 
galvenais, ka pašvaldība to ne-
liedz. Un pirmie uz izsaukumiem 
tāpat brauc pašvaldības policisti, 
kuri lemj, vai konkrētās situācijas 
atrisināšanai nepieciešama Valsts 
policijas iejaukšanās, vai arī viņi 
paši spēj atrisināt to uz vietas.

Ģirts Kondrāts

http://www.saulkrasti.lv
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Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas”- nav, NOLEMJ: 
1.  Zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80330032513, platība 0,9  ha, 
noteikt lietošanas mērķi – ar maģis-
trālajām elektropārvaldes un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naf-
tas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attī-
rīšanas būvju apbūve, kods – 1201.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, nosaukuma, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” -  nav, „atturas”- nav, NOLEMJ: 
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Ainažu iela 13B (kadastra ap-
zīmējums 80130020372), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Piešķirt nosaukumu un lietošanas 
mērķi zemes gabaliem:
2.1. zemes ierīcības projektā liters „1” – 
Ainažu iela 19C, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mērķi 
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimniecis-
kā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa, kods – 0501, platība 2,8724 ha;
2.2.  zemes ierīcības projektā liters  
„2” – Stirnu iela, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mēr- 
ķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 
0,2728 ha;
2.3.  zemes ierīcības projektā liters 
„3” – Ainažu iela 17D, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitā-
ma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 
6,7939 ha;
2.4.  zemes ierīcības projektā liters  
„5” – Vidrižu iela, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mēr- 
ķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101, platība 
0,3525 ha;
2.5.  zemes ierīcības projektā liters 
„7” – Ainažu iela 17A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitā-
ma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 
6,582 ha;
2.6.  zemes ierīcības projektā liters 
„11” – Ainažu iela 13D, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitā-
ma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 
3,2328 ha;
2.7.  zemes ierīcības projektā liters  
„12” – Raiņa iela 18, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitā-
ma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods – 0501, platība 
3,1763 ha.
3. Piešķirt adresi un lietošanas mērķi 
zemes gabaliem:
3.1.  zemes ierīcības projektā liters 
„4” – Ainažu iela 17C, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša-
nas mērķi – neapgūta sabiedriskas 
nozīmes objektu apbūves zeme,  
kods – 0900, platība 0,1523 ha;
3.2.  zemes ierīcības projektā liters 
„6” – Ainažu iela 17B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša-
nas mērķi – neapgūta sabiedriskas 
nozīmes objektu apbūves zeme,  
kods – 0900, platība 0,1414 ha;
3.3.  zemes ierīcības projektā liters  
„8” – Ainažu iela 13A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – komercdarbības objektu ap-
būve, kods – 0801, platība 0,1214 ha;
3.4.  zemes ierīcības projektā liters  
„9” – Ainažu iela 13B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – valsts un pašvaldību pārval-
des iestāžu apbūve, kods – 0903, pla-
tība 0,1239 ha;
3.5.  zemes ierīcības projektā liters 
„10” – Ainažu iela 13C, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša-
nas mērķi – neapgūta sabiedriskas 
nozīmes objektu apbūves zeme,  
kods – 0900, platība 0,1200 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 
(Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) vie-
na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Noteikt dalīto nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi īpašumam 272F, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadas-
tra apzīmējums 80130020225: 
„neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods 0600” – 
platība 1200 kv.m, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība,  
kods - 0102” – platība 3150 kv.m.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi īpašumam „Ruduļi”, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330040766: 
„individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0601” – platība 0,12 ha, 
„zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība,  
kods – 0102” – platība 0,6637 ha.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Mežveļas” (kadastra apzīmējums 
80330032538), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums 
80130030752), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) ze-
mes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu pašvaldības ze-
mes īpašuma Ainažu iela 35, Saulkras-
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 80130010174, daļas 1626 kv.m 
platībā nomu pie nekustamā īpašuma 
Viļņu iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apz. 80130010235.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā - 
EUR 237,07 (divi simti trīsdesmit sep-
tiņi euro, 07 euro centi) un EUR 49,78 
(četrdesmit deviņi euro, 78 euro centi) 
21% PVN, kopā gadā EUR 286,85 (divi 
simti astoņdesmit seši euro 85 euro 
centi). Mainoties zemes īpašuma Ai-
nažu iela 35 kadastrālajai vērtībai, 
mainās zemes nomas maksa.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā pie-
cām personām no aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas par 
nekustamo īpašumu.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 
slēgtas izsoles nolikuma un izsoles 
komisijas apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Nodot izsolei pašpatēriņa zve-
jas nomas tiesības zvejai Rīgas līcī, 

Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas 
rīkiem – zvejas tīkls un lucīšu murds. 
Izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
2.  Apstiprināt pašpatēriņa zvejas no-
mas tiesību izsoles noteikumus.
3. Izsoles rīkotājs - Saulkrastu novada 
pašvaldības mantas atsavināšanas un 
izsoles komisija šādā sastāvā:
3.1.  Andris Silavnieks – domes depu-
tāts, izsoles komisijas priekšsēdētājs;
3.2.  Artis Blankenbergs – nekustamo 
īpašumu speciālists;
3.3. Jolanta Rudzīte – galvenā grāmat-
vede;
3.4. Elmārs Brente – Valsts vides die-
nesta inspektors.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Mainīt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi īpašumam „Kurmīši”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmē-
jums 80330010964, no „individuālā 
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, 
uz „zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība”, 
kods 0101 – platība 3,24 ha, atbilstoši 
pašreizējai izmantošanai.

Brīdinājums par piespiedu izpildi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Brīdināt X.X. (vārds, uzvārds) par 
Saulkrastu novada domes 2014. gada 
25. jūnija lēmuma Nr. 9, §39 “Par žoga 
nojaukšanu “Mežvidi 45”” piespiedu 
izpildi.
2.  Aicināt X.X. (vārds, uzvārds) 
līdz 2015. gada 1.  martam iesniegt 
Saulkrastu būvvaldē žoga nojauk-
šanas projektu un līdz 2015.  gada 
31. maijam labprātīgi nojaukt patvaļīgi 
uzbūvēto žogu.
3. Ja X.X. (vārds, uzvārds) līdz 2015. gada 
31.  maijam lēmumu neizpilda (žogu 
nenojauc) labprātīgi, Saulkrastu no-
vada pašvaldība veiks lēmuma izpildi 
piespiedu kārtā.
4. Lēmuma izpildi piespiedu kārtā var 
uzsākt ar 2015. gada 1. jūniju.
5. Administratīvā akta piespiedu izpil-
de tiks veikta uz žoga īpašnieces X.X. 
(vārds, uzvārds) rēķina. 
6.  Šo lēmumu Administratīvā pro-
cesa likuma 361.  panta piektajā daļā 
noteiktajos gadījumos un kārtībā var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, 
septiņu dienu laikā no tā spēkā stāša-
nās dienas. 

Par Saulkrastu novada attīstības 
programmas investīciju daļas aktua-
lizāciju
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt šādas izmaiņas Saulkras-
tu novada attīstības programmas 
2014. -2020. gadam investīciju plānā:

1.1.  uzdevumu U3.4.2. Sporta infra-
struktūras objektu sakārtošana un izbū-
ve papildināt ar pasākumu – Zvejniek-
ciema stadiona modernizācijas 2. kārta, 
ietverot infrastruktūras uzlabošanu (in-
vestīciju avots – EJZF un pašvaldības 
līdzekļi - kopā 80 000 euro);
1.2.  uzdevumu U1.3.2. Atbalsts viesu 
uzņemšanas un pakalpojumu dažādo-
šanas un kvalitātes nodrošināšanai pa-
pildināt ar pasākumu Infrastruktūras 
atbalsta nodrošināšana uzņēmējdarbī-
bas, t.sk. tūrisma nozares uzņēmumiem 
(investīciju avots – ERAF un pašvaldī-
bas līdzekļi, kopā 400 000 euro);
1.3.  uzdevumu U3.1.3. Labiekārtot iz-
glītības iestāžu infrastruktūru un vidi 
papildināt ar pasākumu – Ēkas Nolik-
tavas ielā 10 pārbūve izglītības iestāžu 
vajadzībām (investīciju avots - EJZF, 
ERAF un pašvaldības līdzekļi, kopā 
400 000 euro).
2. Aktualizēto Saulkrastu novada At-
tīstības programmu 2014. - 2020. ga-
dam nosūtīt zināšanai Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

Par sadarbības līguma apstiprinā-
šanu un noslēgšanu ar AS „Latvijas 
valsts meži”
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Apstiprināt sadarbības līgumu par 
pašvaldības autoceļa Pievedceļš izgāz-
tuvei, kurš noteikts līguma pielikumā 
Nr. 1, izmantošanu plānotai AS „Lat-
vijas valsts meži” kokmateriālu trans-
portēšanai un uzturēšanai.
2. Noslēgt ar AS „Latvijas valsts meži” 
sadarbības līgumu.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par”  - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt un sākot ar 2014. gada 1. de-
cembri aprēķināt pašvaldības kom-
pensāciju X.X. (vārds, uzvārds) 106,72 
(simtu seši euro, 72 centi) euro mēnesī 
par to, ka viņa meita X.X. (vārds, uz-
vārds) apmeklē bērnu attīstības cen-
tru „Pūces skola”, reģistrācijas nu-
murs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu ar  X.X. (vārds, uz-
vārds) par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu 
– viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stā-
šanās dienas. Gadījumā, ja X.X. (vārds, 
uzvārds) norādītajā termiņā nav noslē-
dzis līgumu, lēmums zaudē spēku.

Par novada logo apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Apstiprināt SIA „DUE” izstrādāto 
Saulkrastu novada logo.
2. Līdz 2015. gada 1. februārim Juridis-
kajai nodaļai izstrādāt logo lietošanas 
noteikumus.

Saulkrastu novada domes 19. decembra 
sēdes Nr. 17 lēmumi

7. lpp. 
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Par līguma noslēgšanu ar privāto 
izglītības iestādi „Telpa bērnam” par 
kompensāciju izmaksu 
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Noslēgt līgumu par kompensāciju 
izmaksu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “Telpa bērnam”, vienotais 
reģistrācijas numurs 40103739884, 
bērnu uzraudzības pakalpojumu snie-
dzēja reģistrācijas numurs 333200956, 
juridiskā adrese Jersikas iela 29 - 2, 
Rīga, LV-1003.
2. Noteikt līguma noslēgšanas termi-
ņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja sabied-
rība ar ierobežotu atbildību “Telpa 
bērnam” norādītajā termiņā nav no-
slēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku.

Par līguma ar privāto izglītības 
iestādi „Pūces skola” kompensāciju 
izmaksu pagarināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt 2012. gada 5. marta līgu-
ma Nr. Li047/01.19.3. ar SIA „Pūces 
skola”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103489806, termiņu līdz 2016. gada 
31. augustam. 
2.  Noslēgt vienošanos par grozīju-
miem 2012.  gada 5.  marta līgumā 
Nr. Li047/01.19.3. ar SIA „Pūces sko-
la”, vienotais reģistrācijas numurs 

40103489806, bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
numurs 343100095, juridiskā adrese 
Palejas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2160.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termi-
ņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja sabied-
rība ar ierobežotu atbildību „Pūces 
skola” norādītajā termiņā nav noslē-
gusi līgumu, lēmums zaudē spēku.

Par saistošo noteikumu “Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
krītošu vai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu, kurus iznomā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas 
maksas apmēra noteikšanu” izdo-
šanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Izdot saistošos noteikumus „Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
krītošu vai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu, kurus iznomā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas 
maksas apmēra noteikšanu”.
2.  Izdotos saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstu triju dar-
ba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.
3.  Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.  panta 
noteiktajā kārtībā.

Par laivas un dzinēja nodošanu sa-
biedriskā labuma organizācijai - 

biedrībai „Vidzemes zvejnieku bied-
rība”
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” 
nelietotu stiklaplasta laivu AMBER 
600 (inventāra numurs 8122) ar bilan-
ces vērtību 4510,36 euro un piekaramo 
dzinēju Tohatsu MFS9.8A3L (inventā-
ra numurs 8118) ar bilances vērtību 
1900 euro.
2.  Noteikt pamatlīdzekļu izmanto-
šanas termiņu 10 gadi. Pamatlīdzekļi 
tiek nodoti biedrībai „Vidzemes zvej-
nieku biedrība”, kamēr tai ir sabied-
riskā labuma organizācijas statuss, 
bet ne ilgāk par 10 gadiem.
3. Biedrība “Vidzemes zvejnieku bied-
rība” nodrošina pamatlīdzekļu uz-
turēšanu, saglabāšanu un attiecīgu 
izmantošanu, lai veiktu apkārtējās 
vides resursu saglabāšanai nepiecie-
šamos pasākumus Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, tā iekšējos 
ūdeņos un jūras piekrastē, kā arī sedz 
visus ar tiem saistītos izdevumus.
4.  Ja biedrība “Vidzemes zvejnieku 
biedrība” nodod pamatlīdzekļus ci-
tam lietotājam vai izmanto citiem 
mērķiem, kā arī lieto neatbilstoši 
lietošanas instrukcijai, tad dome pa-
matlīdzekļus pieņem atpakaļ pirms 
termiņa beigām. 
5.  Par pamatlīdzekļu nodošanu bez-
atlīdzības lietošanā slēgt rakstveida 
līgumu. 
6.  Uzdot Saulkrastu novada domes 
Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu 
par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlī-
dzības lietošanā.

Par mūzikas instrumentu iekļauša-
nu Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatlīdzekļu sastāvā
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1.  Atzīt iegādātos aktīvus par ilg-
termiņa ieguldījumiem un iekļaut 
Saulkrastu novada pašvaldības iestā-
des “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola” pamatlīdzekļu sastāvā 
šādus mūzikas instrumentus:
1.1.  sešas vijoles par summu 348,00 
euro (vienas vienības vērtība 58 euro);
1.2.  četras flautas par summu 568,00 
euro (vienas vienības vērtība 142 euro).

Par finansējuma piešķiršanu projek-
ta “CHARTS” īstenošanai un grozī-
jumu izdarīšanu līgumā
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
2014.  gada izdevumu pozīcijā “Pro-
jekts «CHARTS»” (Str. 017245) budže-
tā 253,00 EUR apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un paš-
valdību budžeta dotācija biedrībām 
un nodibinājumiem), lai atmaksātu 
projekta “CHARTS” līdzfinansējuma 
maksājumu. 
2.  Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada pašval-
dības 2014.  gada budžetu”, iekļaujot  

1. punktā minētos grozījumus.
3.  Noslēgt vienošanos par 2012.  gada 
29. marta sadarbības līguma par pro-
jekta „1328R4 Culture and Heritage 
Added value to Regional policies for 
Tourism Sustainability (CHARTS)” 
īstenošanu Nr. 9 beigu termiņa paga-
rināšanu.

Par saistošo noteikumu „Grozīju-
mi 29.01.2014. saistošajos notei-
kumos Nr.  5 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014. gada budžetu” izdošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „par” - 14 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L.  Vaidere, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, J.  Grabčiks, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.  Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
29.01.2014. saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014.
gada budžetu”.
2.  Saistošos noteikumus pēc to pa-
rakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 28.  janvārī, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē, Raiņa  
ielā 8.

ra, ir samaksāta daļa no nodevas 
par būvatļaujas saņemšanu (40% 
apmērā) un pasūtītājam ir tiesī-
bas saņemt būvatļauju atbilstoši 
būvniecības regulējumam, kas ir 
spēkā no 2014. gada 1. oktobra, 
pasūtītājs atlikušo nodevas daļu 
(60% apmērā no iepriekš noteik-

tās nodevas) samaksā:
37.1. pirms dokumentu iesnieg-
šanas būvatļaujas saņemšanai, ja 
pasūtītājs lūdz izdot būvatļauju 
un projektēšanas nosacījumus 
būvatļaujā atzīmēt kā izpildītus;
37.2. pirms dokumentu par būv-
atļaujā ietverto projektēšanas 

nosacījumu izpildi iesniegšanas 
būvvaldē, ja pasūtītājs lūdz iz-
sniegt būvatļauju ar projektēša-
nas un būvdarbu uzsākšanas no-
sacījumiem.”
2.  Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām”  
45. panta kārtībā.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Grozījumi veikti, lai aktualizētu atsevišķus saistošo noteikumu punktus sakarā ar 
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņām. 

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts. Tiek grozīts nodevas par būvatļaujas saņemšanu iemaksas apmērs no 40% uz 50% 
(pēc būvatļaujas saņemšanas), attiecīgi no 60% uz 50% atlikusī nodevas daļa pirms 
dokumentu iesniegšanas būvvaldē par projektēšanas noteikumu izpildi. Papildināti 
arī saistošie noteikumi par būvatļaujas nodevas samaksu, ja būvniecības process 
uzsākts pirms 2014. gada 1. oktobra.

3. Informācija par plānoto noteikumu pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Ar saistošo noteikumu piemērošanas jautājumiem persona var vērsties Saulkrastu 
novada būvvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu  “Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2006. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15  
“Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā””  
PASkAIdrojUmA rAkStS

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

2014. gada 26. novembra SAIStoŠIE NotEIkUmI Nr. 19

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2006. gada  
27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15  
„Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”
Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot. Nr. 16, 47.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 12. pantu 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. 
punktu, Ministru kabineta 2005. 
gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 
480 „Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību 
nodevas” 3. punktu

1.  Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2006. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
pašvaldības nodevām Saulkrastu 
novadā” (turpmāk - Noteikumi) 
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 31. punktu 
šādā redakcijā:
“31. 50% no nodevas par būvatļau-
jas saņemšanu maksā pēc būvat-
ļaujas saņemšanas būvvaldes no-
teiktajā termiņā. Atlikušos 50% 
no nodevas samaksā pirms doku-
mentu iesniegšanas būvvaldē par 
būvatļaujā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi. Ja būvatļau-
jas nosacījumi netiek izpildīti 
vai būvatļauja netiek realizēta, 
iekasēto pašvaldības nodevu ne-
atmaksā.”;
1.2.  Papildināt Noteikumus ar  
37. punktu šādā redakcijā:
“37. Ja būvniecības process uz-
sākts pirms  2014. gada  1. oktob-

Decembrī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki saņēmuši  
25 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 14 per-
sonas, no kurām par atrašanos sa-
biedriskā vietā alkohola reibuma 
stāvoklī - 5, savukārt 5 personas 
nogādātas Rīgas reģiona pārval-
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai. 9 per-
sonas nogādātas savā dzīvesvietā. 
 Četros gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes Mežavairo-
gi darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.
 Sastādīti 17 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
1 par teritorijas vai pieguļošās te-
ritorijas nesakopšanu, 2 par rek-
lāmas izvietošanu bez saskaņoša-
nas, 13 par Latvijas valsts karoga 
likuma prasību neievērošanu un 
1 - par mājas dzīvnieku labturības 
prasību pārkāpšanu.
 Uzsāktas 5 administratīvā pār-
kāpuma lietvedības: par nekus-
tamā īpašuma un tai pieguļošās 
teritorijas nesakopšanu, par māj-
dzīvnieku labturības noteikumu 
neievērošanu.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Pašvaldības 
policijas 
paveiktais 
decembrī

http://www.saulkrasti.lv


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.

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Ausekli Pļaviņu
Ādolfu Bērziņu
Lūciju Šmiti 
Jadvigu Lejasmeijeri
Viļumu Jaņeviču
Dzidru Aldoniju Gribneri
Herbertu Orlovu
Mirdzu Lamsteri
Ausmu Kivlenieci
Nionilu Sokolovu
Elzu Raudiņu
Dainu Pūli
Āriju Mērpoli
Dzintru Vīksnu
Iru Uzkalni
Andri Svētiņu
Janīnu Stankēviču
Daci Pētersoni
Renāti Garanci
Mārtiņu Burbergu
Jāni Aparjodu
Rudīti Ziemeli
Nikolaju Trušinu
Valentīnu Tidriķi
Brigitu Krastiņu
Viktoru Kovaļenko
Pēteri Baziļeviču

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Dzidra Cimdiņa
 30.05.1923. - 04.12.2014.
Pēteris Laimons Kazeks
 22.08.1939. – 12.12.2014.
Ilga Aizpuriete
 01.10.1939. – 13.12.2014.
Gaļina Zubkova
 28.04.1936. - 14.12.2014.
Klāvs Jeršovs
 10.02.1973. - 22.12.2014.
Zoja Grigorjeva
 20.12.1934. - 23.12.2014.
Anna Lauska
 01.01.1929. - 23.12.2014. 
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Pasākumu kalendārs
Kultūras namā „Zvejniekciems” 
mākslinieces Ligitas Caunes dar-
bu izstāde „TE un TĀLUMĀ” ska-
tāma līdz 23. janvārim.
Saulkrastu domes zālē domes 
darba laikā skatāma mākslinieku 
Ilzes Lībietes un Jura Ivanova iz-
stāde „Latvijas heraldika” - no-
vadu, pilsētu, pagastu un dzimtu 
ģerboņi - līdz 30. janvārim.
17. janvārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” jaunā lat-
viešu spēlfilma „Modris”. Ieejas 
maksa 3 eiro.
18. janvārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” jaunā lat-
viešu spēlfilma „Izlaiduma gads”. 
Ieejas maksa 3 eiro.
30. janvārī 14.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” SIA “Jau-
nais Liepājas teātris” piedāvā iz-
rādi “Svētkus meklējot”, kas  liks 
iemirdzēties bērnu sirsniņām. Uz 
skatuves varēs redzēt īpaši izrādei 
apmācītu suni. Tas ir Ziemassvēt-
ku vecīša dāvana bērniem, kas 
būs jānopelna. Bet, kā zināms, dā-
vanu nav, ja bērni neklausa vecā-
kus un strīdas viens ar otru. Bērni 
sastrīdas un aiziet katrs uz savu 

pusi.  Draudzību atjaunot palī-
dzēs ceļā sastaptie tēli -  Sniega 
rūķis, Vāverīte un īpaši - Ļaunais 
mošķis.  Mošķis bērniem jauks 
prātu, pārģērbjoties par  Ziemas-
svētku vecīti. Bet galu galā, kā 
vienmēr,  uzvarēs draudzība un 
tiks nopelnīta dāvana... 
 Ieejas - 2 eiro. Biļetes iepriekš-
pārdošanā no 15. janvāra kultū-
ras namā „Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā.

SPortS
13. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – VIA. Ieeja 
bez maksas. Skatītājiem loterija.
16. janvārī rotaļas, stafetes un 
citi pasākumi Pasaules sniega die-
nā pie Zvejniekciema vidusskolas 
un Saulkrastu sporta centra. Vai-
rāk - www.saulkrasti.lv.
24. janvārī 11.00 picērijā 
„Bundulis” Saulkrastu čempio-
nāts zolītē, 1. posms.
25. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
1. posms.
8. februārī 11.00 Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 1. posms. 

Augusts Strindbergs (22.01.1849. -  
14.05.1912.) bija zviedru drama-
turgs, romānists, gleznotājs un 
esejists. Četras desmitgades ilgajā 
karjerā viņš uzrakstīja vairāk nekā 
60 lugu, kā arī vairāk nekā 30 cita 
veida darbus.
 Augusts Strindbergs „NĀVES 
DEJA” - kaislību drāma 2 cēlienos. 
Pirmajā acu uzmetienā tas ir sa-
dzīvisks stāsts par kādu ne pārāk 
laimīgu laulību. Taču tas pama-
zām pāraug vēstījumā par jūtu en-
tropiju, ja cilvēki ir ieslodzīti slēgtā 
telpā. Alise (Ieva Puķe) ir nerealizē-
jusies aktrise, savukārt Edgars (Ai-
gars Apinis) – līdz majoram tā arī 
neuzdienējies kapteinis. Neviens 
negrib atzīt, ka dzīves aicinājums 
ir nepiepildīts, un aiz garlaicības 

uzsāk spēlītes viens ar otra jūtām 
un seksualitāti un ierauj šajā spē-
lītē arī Kurtu (Ivo Martinsons). 
Tomēr viņam izdodas izrauties no 
elles, ko laulātie paši sev radījuši 
un kurā turpina dzīvot.
 Režisors – Elmārs Seņkovs 
(2013./2014. gada sezonas “Spēl-
maņu nakts” balvas “Gada reži-
sors” ieguvējs). 
 Scenogrāfs – Andris Freibergs 
(2013./2014. gada sezonas “Spēl-
maņu nakts” balva par mūža 
ieguldījumu teātra mākslā).
 Kostīmu māksliniece un sce-
nogrāfa asistente – Evija Pintāne.
 Komponists – Edgars Mākens 
(2013./2014. gada sezonas «Spēl-
maņu nakts» balvas «Gada mūzi-
kas autors» ieguvējs).

Saulkrastu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa izsaka vissirsnīgāko 
pateicību čaklajām Saulkrastu 
adītājām par mazuļu zeķītēm. Ģi-
menes, kas ierodas reģistrēt savu 

mazuli, kopā ar dzimšanas apliecī-
bu nodaļā saņem arī rokdarbnieču 
adīto zeķu pāri mazuļiem. Šādas 
krāsainas zeķu dāvaniņas aizva-
dītajā gadā saņēmusi 35 puisīši un  

18 meitenītes, pavisam 53 bērniņi.
 Bērnu vecāki ir patiesi priecī-
gi par saņemto dāvaniņu savam 
mazulim. Dzimtsarakstu nodaļa 
pateicas Saulkrastu pensionāru 

apvienības priekšsēdētājai Ma-
rutai Mustei un visām čaklajām 
adītājām par prieka mirkļiem. Lai 
veiksmīgs, sirsnīgs un krāsainiem 
dzīpariem piepildīts šis gads!

Šautriņu mešana
Lai arī visos citos sporta veidos 
intriga saglabājās līdz pēdējam 
posmam, visdramatiskākā cīņa 
izvērtās šautriņu mešanā. Tikai 
uzvara pēdējā posma finālā pret 
Arti Blankenbergu Signei Sinkevi-
čai kopvērtējumā pēc 9 posmiem 
deva 1 punkta pārsvaru. Trešajā 
vietā ierindojās Ilgvars Kornis.
 Pirmais no 9 šī gada posmiem 
bija 10. janvārī. Noteikumos ir ne-
lielas izmaiņas par labu kungiem.

Novuss
Novusa sacensībās šogad pir-
mo reizi dāmas sacentās kopā ar 
kungiem, tikai balvas dalīja atse-
višķi. 29 dalībnieku konkurencē 
kopvērtējumā pēc 7 posmiem 
par Saulkrastu čempionu kļuva 
Gunārs Maļina. Sudraba godalga 

Aleksejam Mironovam, trešajā 
vietā Andris Lapsiņš. Dāmu kon-
kurencē par uzvarētāju kļuva Sin-
tija Mediniece, aiz sevis atstājot 
Sanitu Tībergu un Ingu Antono-
vu.
 Pirmais 2015. gada posms no-
tiks 25. janvārī sporta centrā. Spē-
lēšana kļūs patīkamāka, jo iegā-
dāti 2 jauni galdi.

Zolīte
Šogad Saulkrastu zolītes čem-
pionāta 7 posmos spēkus izmē-
ģinājuši 33 dalībnieki. Kungu 
konkurencē par uzvarētāju kļu-
va Gunārs Maļina, 2. vietā Juris 
Vēveris, 3. - Dāvis Balodis. No 
dāmām vislabāk veicās Ingai An-
tonovai, 2. - Katrīne Mickāne,  
3. - Signe Sinkeviča.
 Liels paldies picērijas „Bundu-

SeNIoru AKtIvItāteS
7. februārī 13.00 

domes zālē tikšanās ar  
„Trīs runčiem” no Valmieras.

24. martā izrādes „Hanuma” 
apmeklējums.

23. aprīlī operas „Valentīna” 
apmeklējums.

Tālr. tuvākai informācijai - 
26437766.

Saulkrastu novada bibliotēka
mīļi aicina ikvienu interesentu 

sestdien, 28. februārī
doties ar autobusu uz Valmieras drāmas teātra izrādi

Augusts Strindbergs „Nāves deja”
Teātra biļetes cena 13 eiro (plus papildu maksa par autobusu)

Samaksāt līdz 9. februārim
Izbraukšana plkst. 10.30 pa maršrutu:

Saulkrasti - Zvejniekciema vsk. - Valmiera
(pieturot autobusu pieturās)

Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 29625609

Noslēgušās sacensības individuālajos 
sporta veidos

Zolītes čempionāta uzvarētāji un picērijas viesmīlīgais saimnieks Kristaps 
Lejiņš. Foto no domes arhīva.

Novusa čempioni.

Godalgoto vietu ieguvēji šautriņu mešanā: A. Blankenbergs, S. Sinkeviča 
un I. Kronis.

lis” saimniekiem gan par viesmīlī-
bu visa gada garumā, gan par lielo 
garšīgo picu uzvarētājiem.
 Šajā gadā gaidāmas lielas iz-

maiņas Saulkrastu zolītes čem-
pionāta noteikumos. Pirmais 
posms 24. janvārī picērijā „Bun-
dulis”.

Brīnišķīga tradīcija - pašu adītas zeķītes 
jaundzimušajiem

http://www.saulkrasti.lv

