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Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” izsaka 
pateicību par atbalstu un 
palīdzību Saulkrastu novada 
svētku organizēšanā un to 
norises nodrošināšanā:

Saulkrastu Jauniešu iniciatīvas 
centram un tā vadītājai Vairai Cī-
rulei, kā arī īpašs paldies Rihar-
dam Milleram un Terezei Tīnai 
Turkupolei, Saulkrastu TIC per-
sonālam, bet jo īpaši Gitai Mem-
mēnai, jauktajam korim „Anima” 
un diriģentiem Laurai Leontjevai 
un Kārlim Rūtentālam, jauktajam 
korim „Bangotne” un diriģen-
tiem Ērikam Kravalim un Jānim 
Lucānam, kā arī Jānim Veisma-

nim, Saulkrastu rokdarbnieku 
pulciņam un vadītājai Gunai Lā-
čauniecei, Saulkrastu audēju ko-
pai „Kodaļa” un vadītājai Rasmai 
Krūkliņai, Altai Bringinai un līnij-
deju grupai „Sunbeach”, mūsdienu 
deju grupai „Šokolāde”, „Šokolā-
dīte” un vadītājai Ivettai Tamanei, 
mūsdienu deju grupai „Fractus” 
un vadītājai Sandrai Ozolai-Ozoli-
ņai, deju kolektīviem „Saulgrieži”, 
„Jūrdancis”, „Krustu šķērsu”  un 
Jānim Kalniņam, Zvejniekciema 
vidusskolas folkloras kopai un 
folkloras kopai „Dvīga”, un vadī-
tājai Antrai Deniškānei,  mūsdie-
nu deju grupai „Desperado” un 
vadītājai Ingai Burkovai, pūtēju 
orķestrim „Neibāde” un vadītājam 
Ingum Leontjevam, koklētāju an-

Paldies par svētkiem! 

Ar aizrautīgiem pasākumiem, 
dziesmām, dejām, sporta 
spēlēm, brīnišķīgu laiku, 
smaidiem, prieku, draugu 
tikšanos aizritējuši 
gadskārtējie Saulkrastu 
novada svētki, kas šogad 
norisinājās no 3. līdz 6. jūlijam. 
Četru dienu garumā novada 
iedzīvotāji un viesi varēja gūt 
prieku un baudīt koncertus, 
izstādes, sporta spēles, 
atrakcijas, amatnieku tirdziņa 
piedāvātos labumus –  
pasākumi bija nodrošināti 
ikvienai gaumei.

Saulkrastu novada dome pateicas 
visiem svētku dalībniekiem par at-
saucību, aktivitāti un atraktivitāti! 
Uz tikšanos nākamajos svētkos!

Plašāks ieskats svētku norises 
pasākumos – pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv,  
sadaļā „Galerijas”, savukārt video si-
žets par Džona Delgalvaja organizēto 
mākslinieku ielu – sadaļā „Video”.

Saulkrastu svētku laikā tika 
sumināti konkursa „Skaista un 

sakopta vide Saulkrastu novadā” 
uzvarētāji. Attēlā: konkursa lau-

reāti, novada domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis un 

priekšsēdētāja vietnieks
 Normunds Līcis. 

Katru gadu Saulkrastu svētkos viesojas novada sadraudzības pilsētu 
pārstāvji. Šogad uz svētkiem bija ieradušies Neringas pašvaldības pār-
stāvji no Lietuvas (attēlā), un pirmo reizi svētkus apmeklēja Radoškoviču 
pilsētas delegācija no Baltkrievijas. Foto: Nils Smelteris

Saulkrastieša Armanda Jēkabsona sudrabā darināto Saulkrastu Lielo 
balvu šogad saņēma Saulkrastu Tūrisma un informācijas centra vadītāja 
Gita Memmēna.

samblim „Saule” un vadītājai Sol-
veigai Ivanovai, VJMMS koklētāju 
ansamblim, Saulkrastu sākumsko-
las meiteņu vokālajam ansamblim 
un vadītājai Lailai Bāliņai, Dzidrai  
Dulpiņai, Mārtiņam Neilandam, 
Jānim Ābolam, Voldemāram Ku-
čerukam, Elvijam Kučerukam, Ilg-
varam Kornim, Guntim Vinterim,  
Gundaram Patmalniekam, Jānim 
Cīrulim, Oļegam Gantimurovam, 
Ivaram Einikam, Jānim Einikam, 
Jānim Skujiņam, Justīnei Cīrulei, 
Vizmai  Vimbai, Aināram Liepi-
ņam, Kristīnei Ungurei, Vairai 
Cīrulei, Dagnijai Gurtiņai, Matī-
sam Ivanovam, Aivim Kuliševam, 
Rasai Šmotekai, Ivetai Možajevai, 
Rutai Možajevai, Ievai Šteinbergai, 
Oskaram Švānam, Andrim Liela-
jam, Gunāram Mednim, Zvejniek-
ciema vidusskolai, bet jo īpaši 5.–6.
klašu deju kolektīvam, Saulkrastu 

vidusskolai, bet jo īpaši 5.–6.klašu 
deju kolektīvam, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” un jo īpaši Gunta-
ram Ozoliņam, Saulkrastu pašval-
dības policijai, firmas „Euroshow” 
apsardzes dienestam, apsardzes 
firmai „Taipans” un jo īpaši Vikto-
ram Dedjuško, Rīgas Starprajonu 
zvejnieku kooperatīvajai biedrībai, 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajai draudzei un mācītā-
jam Ivo Pavlovičam, kafejnīcas 
„Costa del sola” personālam un jo 
īpaši Raivo Jēkabsonam, kafejnīcai 
„Mare”, Saules laukuma kafejnī-
cai, Andrim Vanagam, SIA „GG 
Cafe”, Skultes ostas pārvaldei,  SIA 
„TEHHE” un Inesim Zaporože-
cam, un jo īpaši Tamārai Ulbikai, 
viesu namam „Aizvēji” un perso-
nīgi Līgai Vaiderei, SIA „Binders” 
un īpaši Raivim Kasņikovskim,  
firmai „Silvanols”, Carnikavas 

sporta centram, „CATA” Saulkras-
tu filiālei un Andrim Silavniekam, 
Aleksejam Berezinam, Didzim 
Plēpim, SIA „Saulkrastu meži”, jo 
īpaši Valdim Baltiņam un Aiga-
ram Ulbikam, SIA „Blaizers AG” 
un Anrī Kursītim, Jānim Mickā-
nam un viņa komandai, biedrībai 
„Vidzemes jūrmalas mākslinieki” 
un Sandrai Delgalvei, Ivaram Eini-
kam, PII „Rūķītis”, „Sunrepublic” 
komandai, Saulkrastu sociālās ap-
rūpes mājai, Saulkrastu frizierēm, 
jaunajiem Saulkrastu vecākiem, 
futbola klubam „Supernova”, ap-
vienībai „Sandras kundzītes”, spor-
ta un atpūtas centram „Koklītes”.

Paldies visiem Saulkrastu iedzī-
votājiem par līdzdalību, atsaucību 
un sapratni! 

 Judīte Krūmiņa, Vija Skudra,  
Signe Sinkeviča, Raitis Keišs 

Jau ceturtdien Saules laukumā notika svētku svinīgā atklāšana. Piedaloties jauktajam korim „Bangotne”, tika 
pacelts svētku karogs, ko darinājuši Terēze Tīna Turkupole un Rihards Millers.

Saulkrasti ir 
modušies!

Saulkrastieši ir radoši, ar lielisku 
humora izjūtu – par to varēja pār-
liecināties, vērojot svētku gājiena 
dalībnieku izdomas bagātos priekš-
nesumus un to noformējumu.
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21. un 22. jūnijā mēs, folkloras 
kopa „Dvīga”, viesojāmies 
starptautiskajā folkloras 
festivālā „Tek sauluže 
ant maračiu” Saulkrastu 
sadraudzības pilsētā Neringā 
Lietuvā. 

Tur mūs sirsnīgi sagaidīja lietu-
viešu folkloras kopa „Giedruže”, 
kura ir viesojusies arī Saulkrastu 
folkloras festivālā „Pa saulei”, kā 

arī Neringas pašvaldības pārstāvji. 
Festivāls ne velti notiek va-

saras saulgriežu laikā, jo saule 
tiek godināta gan lietuviešu, gan 
latviešu, gan baltkrievu, gan vācu 
tradīcijās. Festivāla atklāšanā 
neparasta bija rituālās uguns 
iedegšana, ziedojot dzintara 
putekļus ugunij. 

Dziesmās, dejās un sarunās 
pagāja pirmā diena, kad viesi 
rādīja savu tradīciju pūru. Kopā 

Maija sākumā Saulkrastu 
senioru vokālais ansamblis 
„Dzīle” Jāņa Lucāna vadībā 
piedalījās pirmajos vokālo 
ansambļu sadziedāšanās 
svētkos „Dziesmas mīlestībai”, 
kur ieguva galveno balvu un 
juveliermākslas meistara 
Oļega Auzera darināto 
sudraba putnu.

Kopumā pasākumā piedalījās 
deviņi vokālie ansambļi no visas 
Latvijas. Dziedātāju sniegumu 
vērtēja skatītāji un žūrija, kuras 
sastāvā bija visu ansambļu vadī-
tāji.

Vokālo ansambļu sadziedāša-
nās turpmāk paredzēta ik gadu, 
tādēļ par lielās balvas mājvietu 
kļūs Dzīvā sudraba muzejs Lim-
bažos.

Sadziedāšanās svētkus rīkoja 
Skultes pagasta kultūras centrs 
sadarbībā ar Limbažu novada 
pašvaldību.

Saulkrastu novada dome aicina pieteikties 

uz vakanto sekretāres/-a amatu
Amata pienākumi:
• Dokumentu reģistrēšana dokumentu elektroniskās vadības sistēmā 
• Korespondences saņemšana, šķirošana, reģistrēšana, dokumentu 
izpildes termiņu kontrolēšana
• Dokumentu tehniskā noformēšana, rediģēšana un nosūtīšana
• Sanāksmju protokolēšana
• Ienākošo zvanu koordinēšana, apmeklētāju uzņemšana
• Informācijas aprites nodrošināšana 
• Atbalsta sniegšana ikdienas pienākumu veikšanā vadībai un dar-
biniekiem

Prasības pretendentiem:
• Pieredze līdzīgā (sekretāra, biroja vadītāja, vadības asistenta) amatā
• Augstākā izglītība vai speciāli kvalifikāciju apliecinoši kursi
• Spēja uzraudzīt vairākas lietas vienlaikus, veiksmīgi plānojot un 
organizējot savu ikdienu
• Zināšanas un pieredze lietišķajā sarakstē un lietvedībā
• Ļoti labas datora (MS Office) un biroja tehnikas lietošanas prasmes 
• Pamatzināšanas lietvedībā
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte un teicamas saskarsmes spējas 
• Aktīva, pozitīva, lojāla un ar iniciatīvu apveltīta personība
• Teicamas latviešu valodas zināšanas 

Mēs piedāvājam:
• Iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā
• Dinamisku un atbildīgu darbu
• EUR 569,15 darba algu (bruto) un veselības apdrošināšanu

Piedāvājumus (CV, motivācijas vēstule) iesniegt Saulkrastu novada 
domē (201. kab., Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
LV-2160) vai nosūtīt uz e-pastu dome@saulkrasti.lv ar norādi 
„Sekretāra vakance” līdz šā gada 18. jūlijam. 
Informācija pa tālr. 67951250.

„Dzīle” iegūst galveno balvu

Ciemos pie draugiem Neringā PIEŅEMŠANAS DIENA, DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00
09.00–17.00

NEATLIEKAMĀS MEDI-
CĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA: TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA 29. jūlijs 14.00–17.00

Kardiologs 16. jūlijs 10.00–13.00
Dermatoloģe
Ruta BARLO 18. jūlijs 10.15–12.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 31. jūlijs 14.00–17.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE 14., 21. jūlijs 10.00–16.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE 17., 18. jūlijs 16.00–18.00

Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA 17. jūlijs 10.00–13.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS 18. jūlijs 10.30–16.00

Neiroloģe
Dace DZIRKALE 15., 22., 29. jūlijs 14.00–17.00

Onkoloģe
Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00

Interniste Tatjana 
GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, ceturtdiena
piektdiena 11.00–17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

trešdiena
ceturtdiena

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–13.00

Ķirurgs
Kārlis VĒRDIŅŠ svētdiena 11.00–14.00

Ķirurgs
Guntis AIVARS trešdiena 12.00–15.00

Ķirurgs
Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sest-
diena

Svēt-
diena

14 15
14.00–17.00

16 17
10.00–17.00

18
14.00–17.00

19 20

21
9.00–17.00

22
9.00–14.00

23 24
9.00–17.00

25 26 27

28
9.00–17.00

29
9.00–14.00

30 31
9.00–17.00

Saulkrastu poliklīnikas ārstu pieņemšanas laiki jūlijā

Rtg kabineta darba laiks jūlijā

Saulkrastu novada bibliotēka 
sadarbībā ar biedrību ,,Mēs va-
ram’’ aicina pirmsskolas vecuma 
bērnus kopā ar vecākiem uz bēr-
nu rītu 12.jūlijā un 26.jūlijā no 
plkst.11.30 līdz 13.00.

Aicinām arī krievu valodā ru-
nājošos.

Lūdzam iepriekš pieteikties 
pa tālruni 67951502 vai 29625609, 
jo vietu skaits telpā ir ierobežots.

Fokloras kopa „Dvīga” starptautiskajā folkloras festivālā „Tek sauluže ant 
maračiu”, kas norisinājās Saulkrastu sadraudzības pilsētā Neringā. 
Foto: Elīna Nolle

ar dziedātājiem no dažādiem 
Lietuvas novadiem un arī Viļņas, 
Klaipēdas, Jodkrantes, Kauņas 
un Paņevežas, ar draugiem no 
Vācijas un Baltkrievijas, dziedot 
dažādās valodās, 21.jūnija vakarā 
pavadījām sauli, guldinot to 
Baltijas jūrā.

Otrajā festivāla dienā 
mācījāmies lietuviešu valodu, 
draugu dziesmas un dejas, 
pagaršojām sarūpēto cienastu 
un piedāvājām savējo. Mūsu 
rupjmaize, Jāņu siers un kaņepju 
maizītes garšoja lieliski pie 
neringiešu piedāvātās slavenās 
zivju zupas un kūpinātām zivīm!

Divas saulainas dienas šai  
dzintara krastā aizritēja nema-
not – ar krāsainiem tautastērpu 
rakstiem, draugu smaidiem, 
sadziedāšanos, un tad jau bija 
pienācis laiks posties mājup, lai 
kopā ar savējiem pavadītu Līgo 
nakti.

Sirsnīgs paldies par atbalstu un 
palīdzību brauciena organizēšanā 
Saulkrastu kultūras dzīves 
vadītājām Judītei Krūmiņai un 
Vijai Skudrai. 

Folkloras kopa „Dvīga” 

Deviņu vokālo ansambļu vērtējumā visaugstāko novērtējumu saņēma 
ansamblis „Dzīle”, tādējādi iegūstot galveno balvu. Foto no domes arhīva

Bērnu rīts ,,Dūnu gultiņā guļ zelta zivtiņa’’ 
un ,,Saki, saki, ko tu saki?’’

Foto: Iveta Sviklāne
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No 1. jūlija līdz 30. jūlijam 
norisinās SIA „ZAAO” (ZAAO) 
organizēta elektrotehnikas 
savākšanas akcija „Sper 
EKOsoli”, kuras laikā iespējams 
bez maksas nodot nolietotu, 
neizjauktu dažādu izmēru 
elektrotehniku – sākot no 
ledusskapja un beidzot ar 
mobilā telefona lādētāju un 
citām ierīcēm.

Akcijas laikā ZAAO EKO lauku-
mos jeb šķiroto atkritumu pie-
ņemšanas laukumos bez maksas 
no iedzīvotājiem tiks pieņemta 

visdažādākā elektrotehnika: tele-
vizori, ledusskapji, trauku mazgā-
jamās un veļasmašīnas, datori un 
monitori, radio aparāti, mūzikas 
centri un magnetolas, telefoni, 
putekļu sūcēji, gludekļi, fēni, 
tējkannas, blenderi un cita mazā 
virtuves sadzīves tehnika, mobilie 
telefoni un to lādētāji utt. 

Nolietotu elektrotehniku 
var nodot jebkurā no 18 ZAAO 
EKO laukumiem, kas atrodas 
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos, 
Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos, 
Mazsalacā, Rūjienā, Salacgrīvā, 
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, 
Valkā, Valmierā un reģionāla-

jā atkritumu apsaimniekošanas 
centrā „Daibe”. EKO laukumu 
darba laiks un akcijas nolikums 
pie ejams uzņēmuma mājaslapā 
www.zaao.lv. 

Nododot elektrotehniku, EKO 
laukuma apmeklētājs tiek aici-
nāts aizpildīt īpašu akcijas ku-
ponu un piedalīties balvu izlozē. 
Uzvarētājus noteiks, izlozējot 
vienu kuponu katrā no 18 EKO 
laukumiem. Kupona iesniedzējs 
balvā saņems T-kreklu ar SIA 
„ZAAO” apdruku. Visi kupo-
ni, kas EKO laukumos iemesti 
akcijas kuponiem paredzētajās 
kastēs, automātiski piedalās iz-

lozē par galveno balvu – putekļu 
sūcēju robotu Infinuvo CleanMa-
te QQ-2LT, trim dāvanu kartēm 
kancelejas preču iegādei un akci-
jas atbalstītāju simpātiju balvām: 
Valmieras pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību un tūrisma 
nodaļas suvenīru komplektu ar 
zīmolu „Zaļā Valmiera”, Vidze-
mes Augstskolas – pirmās EKO 
augstskolas Baltijā – suvenīru 
komplektu, kā arī „Valmiermui-
žas alus” darītavas piedāvājumu, 
proti, godājot latviskās tradīcijas, 
uzņēmums ciena rūpes par tīru 
dabu un sakārtotu vidi, tāpēc ak-
cijas uzvarētājiem dāvās iespēju 

ciemoties alus darītavā, lai uzzi-
nātu, kā nesteidzīgi top dzīvs un 
dabīgs alus.

Atgādinām, ka ZAAO bez mak-
sas savāc nolietotu, neizjauktu 
sadzīves elektrotehniku arī pēc 
telefoniska vai rakstiska pietei-
kuma, izbraucot uz mājām. No-
lietotas elektrotehnikas savāk-
šanu var pieteikt pa tālruni 642 
81250 vai mob. tālr. 26132288, kā 
arī sūtot pieteikumu uz e-pastu  
zaao@zaao.lv. Personas, kas iz-
manto šo pakalpojumu, konkrē-
tajā akcijā nepiedalās. 

Zane Leimane

Nolietotās elektrotehnikas savākšanas akcija „Sper EKOsoli”

Šogad pirmo reizi tika rīkots 
konkurss „Skaista un sakopta 
vide Saulkrastu novadā”, kura 
mērķis ir veicināt dzīves vietas 
sakopšanu un labiekārtošanu, 
tajā skaitā draudzīgu 
apsaimniekošanu.

Saulkrastu novada pašvaldības 
pārstāvju žūrijas komisija jūnija 
beigās vērtēja konkursam pie-
teiktās lauku sētas, vasarnīcas un 
daudzdzīvokļu mājas.

Vērtējot tika ņemts vērā pirmais 
kopiespaids, īpašumam piegulošās 
teritorijas sakoptība, ēku fasādes 
noformējums, dekoratīvie stādī-
jumi, to sakoptība, kā arī īpašuma 
funkcionālais risinājums.

Apmeklējot konkursam pieteik-
tos īpašumus, žūrija pārliecinājās 
par īpašnieku ieguldīto darbu un 
laiku, lai īpašums priecētu ne vien 
pašus saimniekus, bet arī viesus. 
Ivetas un Māra Vīmaņu dārzs 
saulainā ielejā iepriecināja ar pār-
domātu kompozīciju, ziedu un de-
koratīvo augu dažādību un īpašu 
mulču ar šokolādes smaržu. 

Savukārt Tamāras Sīpolas rūpīgi 
koptajā dārzā dārzkopības koope-
ratīvā „VEF – Biķernieki” varēja 
ieraudzīt ne vien krāšņumkrūmus 
un ziedus, bet arī tādus Latvijas 
klimatiskajiem apstākļiem ekso-
tiskus dārzeņus kā papriku un 

baklažānus, kas aug īpaši tiem iz-
veidotā siltumnīcā.

 Ivetas un Andra Mušpertu īpa-
šums kooperatīvā „Rozes” izcēlās 
ar dažādiem interesantiem vides 
risinājumiem, ēku noformējumu 
un, kas īpaši jāuzsver, piegulošās 
teritorijas sakoptību. Jāpiebilst, ka 
Mušpertu ģimene par savas dzīvo-
jamās vides izgreznošanu un sa-
koptību rūpējas arī ziemā, iegūstot 
apbalvojumu konkursā „Skaistā-
kais Ziemassvētku noformējums”. 

 Sakoptākās daudzdzīvokļu 
ēkas augstu vērtējumu ieguva SIA 
„Saulkrastu nams” apsaimnieko-
tās dzīvojamās ēkas Tallinas ielā 

Zvejniekciemā un biedrība „Skolas 
iela 5” par daudzdzīvokļu ēku Sko-
las ielā Saulkrastos, kas rūpējas 
ne vien par īpašumu funkcionālo 
risinājumu un glītām ēku fasā-
dēm, bet arī par apkārtējās terito-
rijas sakoptību. 

Konkursa uzvarētāji saņēma 
Saulkrastu novada domes Atzinī-
bas rakstus un dāvanu kartes no 
Baltezera kokaudzētavas.

Saulkrastu novada dome aug-
stu novērtē ieguldīto darbu un 
pateicas visiem konkursa dalīb-
niekiem par skaistajiem un sa-
koptajiem dārziem, kas padara 
novadu vēl pievilcīgāku! 

No 16. līdz 27. jūnijam 
mūsu pilsētā notika BJDC 
„Saulespuķe” kārtējais vasaras 
projekts pašvaldības bērniem. 
Šovasar laikapstākļi mūs 
nelutināja, bet, neskatoties uz 
to, projektā darbojās 41 mazais 
saulkrastietis. 

Bērni, kā ierasts, daudz sportoja, 
piedalījās dažādās spēlēs, atklāja 
savus talantus radošajās darbnīcās, 
spēlēja teātri, devās ekskursijās. 

Mūsu pilsēta atrodas pie jū-
ras, tāpēc šogad projektā vairāk 
darbojāmies pie un ap jūru. Mūs 
apciemoja pats jūras valdnieks 
Neptūns kopā ar savu pavadoni, 
uzdāvināja katram dalībniekam 
Jūras pasi, kur varēja krāt Pēr-
les visa projekta garumā. Devā-
mies divu dienu ekskursijā arī 
uz citu jūras pilsētu – Ventspili, 
kur apskatījām Piejūras muzeju, 
piedalījāmies izglītojošā nodar-
bībā par Līgo svētkiem, gājām 
rotaļās, mācījāmies dziesmas, 
vizinājāmies ar bānīti un kuģīti, 
izstaigājām Enkuru un Džungļu 
taku, atpūtāmies Bērnu pilsētiņā 
un Piejūras kempingā. Pa ceļam 
paviesojāmies Sabilē un Kuldīgā. 
Daudziem liels pārsteigums bija 
Ventas rumba un skaistais Sabiles 
Vīna kalns. Šogad pirmo reizi visi 
kopā devāmies velosipēdu pārgā-
jienā. Tas bija liels izaicinājums 
arī mums, vadītājiem, taču bērni 
bija ļoti organizēti un patstāvī-
gi, palīdzēja cits citam, ja gadījās 
kāda ķibele. Kā atzina dalībnie-
ki, šī bija „foršākā diena manā 
mūžā”. Paldies vecākiem par uz-
ticēšanos un atbalstu velosipēdu 

pārgājiena dienā nesaudzīgajos 
laika apstākļos! 

Neviltota sajūsma bija pēc zi-
nātnes centra „Zili brīnumi” ap-
meklējuma un iluzionista priekš-
nesuma, kā arī pēc izklaides un 
sportošanas Iecavas „Labirintos”.

Daži izteikumi no bērnu atzi-
ņām projekta pēdējā dienā: „Es ie-
guvu jaunus draugus; es iemācījos 
palīdzēt citiem, jo arī citi man pa-
līdzēja; vislabāk man patika drau-
dzība un vismīļākie skolotāji; es ļoti 
labi pavadīju laiku, jo mājās nav ko 
darīt; es iemācījos braukt velosipē-
du kolonnā; iemācījos airēt laivu; 
es mācēju labi uzvesties; es nekāvos 
ne reizi, jo bija ko darīt; paldies par 
šo projektu, tā bija labākā nomet-
ne, kādā esmu bijusi...” Šādas atzi-
ņas silda sirdi un dod spēku meklēt 
jaunas idejas nākamajam, nu jau 
desmitajam „Saulespuķes” vasaras 
projektam!

Lai projekts noritētu veiksmī-
gi, par katru dalībnieku rūpējās 
Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas 
centra „Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane, skolotāja Inese Petrošina, 
Krista Petrošina, sociālie pedagogi 
Baiba Cīrule un Raitis Zeps. 

Paldies bērniem un viņu vecā-
kiem par uzticēšanos un sapratni! 
Paldies projekta pedagogiem par 
ieguldīto darbu projekta sagata-
vošanā un norisē. 

Nometnes dalībnieki un organi-
zatori ir pateicīgi Saulkrastu nova-
da domei par materiālo atbalstu, 
šoferim Andim Strazdiņam, vedot 
tuvākās un tālākās ekskursijās. 
Saulainu atlikušo vasaru!

Ingūna Feldmane

„Mans vasaras 
piedzīvojums 2014”!

Nometnes dalībnieki devās divu dienu braucienā uz Ventspili. 
Foto no domes arhīva

Apbalvoti novada skaistākie 
un sakoptākie īpašumi

Daudzdzīvokļu ēkas Tallinas ielā teritorija ir tīra un sakopta, un tajā ir
pieejamas arī bērnu rotaļierīces.

Ivetas un Andra Mušpertu lolojums kooperatīvā „Rozes”.
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Šogad aprit 25 gadi, kopš 
pasaulē plaši izskanēja 
informācija par 1989. gada 
23. augustā organizēto Baltijas 
ceļu – unikālu un mierīgu 
masu demonstrāciju, kuras 
laikā vairāk nekā divi miljoni 
cilvēku sadevās rokās, lai 
veidotu 600 km garu cilvēku 
ķēdi caur trim Baltijas valstīm, 
vienojot Igauniju, Latviju un 
Lietuvu centienos pēc brīvības.

Pret ko Baltijas ceļā 
protestēja?
1940.  gadā Baltijas valstis oku-
pēja Padomju Savienība, iepriekš 
par to vienojoties ar nacistisko 
Vāciju. Vienošanās tika noslēgta 
1939.  gada 23.  augustā Maskavā 
un bija slepena. Šis dokuments 
tiek saukts par Hitlera–Staļina 
paktu vai par Molotova–Riben-
tropa paktu (pēc parakstītāju uz-
vārdiem: PSRS ārlietu ministrs 
Vjačeslavs Molotovs un Vācijas 
ārlietu ministrs Joahims fon Ri-
bentrops).

Astoņdesmito gadu   nogalē 
Molotova–Ribentropa pakta se-
kas Baltijas valstīs joprojām bija 
skaudri jūtamas. Okupācija tur-
pinājās, bet PSRS noliedza pakta 
eksistenci un turpināja apgal-
vot, ka Baltijas valstis Padomju 
Savienībā iestājušās brīvprātīgi. 
1989. gada 23. augustā, Molotova–
Ribentropa pakta parakstīšanas 
50. gadadienā, trīs Baltijas valstu 
iedzīvotāji prasīja pakta slepeno 
protokolu publisku atzīšanu un 
Baltijas valstu neatkarības atjau-
nošanu.

Kā notika Baltijas ceļš?
1989. gada 23. augustā plkst. 19 ap-
tuveni divi miljoni Baltijas valstu 
iedzīvotāju sadevās rokās, veido-
jot cilvēku ķēdi no Tallinas caur 
Rīgu līdz Viļņai. Baltijas ceļu or-
ganizēja Baltijas valstu nacionālās 
kustības – „Rahvarinne” Igaunijā, 
Tautas fronte Latvijā un „Sajūdis” 
Lietuvā. Dalībnieki pulcējās akci-
jas norises pilsētās, ciemos vai arī 
organizēti vai paši ar transportu 
devās uz tām Baltijas ceļa norises 
vietām, kur tas vijās cauri mazāk 
apdzīvotām teritorijām.

Pēc ziņu aģentūras „Reuters” 
informācijas, akcija pulcējusi 

700  tūkstošus cilvēku Igaunijā, 
500  tūkstošus Latvijā un veselu 
miljonu Lietuvā. Saskaņā ar TASS 
sniegto PSRS oficiālo informāci-
ju, akcijā piedalījušies 300  tūk-
stoši iedzīvotāju Igaunijā un 
500  tūkstoši iedzīvotāju Lietuvā, 
datus par dalībnieku skaitu Lat-
vijā TASS nepubliskoja. Precīzu 
akcijas dalībnieku skaitu noteikt 
nav iespējams, ņemot vērā dažā-
dos informācijas avotus un atšķi-
rīgo dalībnieku skaitu pilsētās un 
lauku apvidos.

Berlīnē, Ļeņingradā, Maskavā, 
Melburnā, Stokholmā, Tbilisi, 
Toronto un citviet pasaulē notika 
solidaritātes apliecinājuma mītiņi 
Baltijas ceļa atbalstam.

Kāda bija politiskā situācija, 
kad notika Baltijas ceļš?
Kopš iekļaušanas PSRS 1940. gadā 
Baltijas valstu iedzīvotāji bija 
spiesti dzīvot Komunistiskās 
partijas diktatūras apstākļos – 
domas un vārda brīvība netika 
nodrošināta. 1986. gadā Padomju 
Savienības Komunistiskā partija 
pieņēma t.  s. Atklātības politiku 
vides aizsardzības jautājumos un 
saistībā ar staļinisma noziegu-
miem. Sāka veidoties sabiedriskas 
organizācijas, kas savus uzskatus 
un neapmierinātību ar pastāvošo 
situāciju pauda aizvien atklātāk.

Baltijas ceļš ir lielākā un nozī-
mīgākā akcija Baltijas valstu cen-
tienos pēc neatkarības atgūšanas, 
taču tā nebija pirmā. 1986.  gada 
14. jūnijā notika 1941. gada depor-
tāciju upuru atceres diena Rīgā, 
pie Brīvības pieminekļa. Pēc tās 
Baltijas valstu bijušie politieslo-
dzītie vienojās par kopīgu piemi-
ņas akciju 23. augustā visās trijās 
Baltijas republikās.

1987.  gada 23.  augustā notika 
mītiņi Viļņā, Rīgā un Tallinā, kur 
katrā piedalījās vairāki tūkstoši 
cilvēku. Tallinā notikušais mītiņš 
bija mierīgs, taču Rīgā un Viļņā 
izcēlās asas sadursmes ar miliciju, 
kuru laikā tika aizturēti vairāki 
simti cilvēku.

1988. gada 23. augustā piemiņas 
akcijas notika jau nacionālo kus-
tību vadībā un pulcēja daudzus 
desmitus tūkstošus cilvēku. Bal-
tijas atmoda no entuziastu kustī-
bas bija kļuvusi par visu trīs valstu 
vienojošo kustību.

Kādas ir Baltijas ceļa sekas?
Protesta akcijas lielākais panā-
kums bija PSRS piekāpšanās Bal-
tijas valstu iedzīvotāju kopējā 
protesta priekšā, atzīstot pagātnes 
noziegumus. PSRS atzina Moloto-
va–Ribentropa pakta eksistenci un 
pasludināja to par spēkā neesošu. 
Tas kļuva par vienu no būtiskā-
kajiem soļiem ceļā uz neatkarīgu 
valstu atjaunošanu Baltijā.

Baltijas ceļš panāca lielu starp-
tautisku publicitāti visu trīs val-
stu kopējai cīņai. Tas deva grūdie-
nu demokrātiskām kustībām arī 
citviet pasaulē, bija pozitīvs pie-
mērs citu valstu neatkarības at-
jaunošanas centieniem, arī Vāci-
jas atkalapvienošanās procesam.

Baltijas ceļš apliecināja, ka ticī-
ba demokrātiskām idejām vieno 
Baltijas valstu iedzīvotājus. Šādi 
stiprināta brālības, vienotības un 
kopēja mērķa izjūta kļuva par no-
zīmīgu faktoru politiskās līdzda-
lības nodrošināšanai, kas noveda 
pie Baltijas valstu neatkarības at-
jaunošanas.

Atzīmējot šo gadadienu, Lat-
vijā tiks rīkoti pasākumi, kuros 
ir iespēja piedalīties arī mums, 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem.

UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija sadarbībā ar partneriem 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īste-
no projektu „Baltijas ceļa stāsti”, 
un tā mērķis ir veicināt sabiedrī-
bas izpratni par Baltijas ceļa noti-
kumiem caur dzīvo vēsturi – Bal-
tijas valstu iedzīvotāju stāstiem. 

Kas ir „Baltijas ceļa stāsti”?
Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadie-
nu, UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija apkopo atmiņu stāstus, 

lai nodrošinātu, ka tie tiktu sa-
glabāti nākamajām paaudzēm un 
kļūtu pieejami gan virtuālā vidē, 
gan muzeju un bibliotēku kolek-
cijās. Projekts aicina ikvienu fiksēt 
savu Baltijas ceļa pieredzi neatka-
rīgi no tā, kādā veidā tas piedzīvots 
– vai cilvēks pats ir piedalījies, iz-
lēmis nepiedalīties vai arī bijis da-
lībnieks kādā no atbalsta akcijām 
citviet pasaulē.

Kā piedalīties  
„Baltijas ceļa stāstos”?
Izmantojot „Baltijas ceļa stās-
tu” formu (pieejama mājaslapā 
www.thebalticway.eu), fiksē savu 
Baltijas ceļa pieredzi rakstiski! Ja 
iespējams, pievieno arī ieskenē-
tas tā laika fotogrāfijas! Aizpil-
di stāsta formu līdz 2014.  gada 
30.  oktobrim un iesniedz to šajā 
mājaslapā vai sūti uz e-pastu 
info@thebalticway.eu. vai arī pa 
pastu UNESCO Latvijas Nacio-
nālajai komisijai (adrese: Pils lau-
kums 4–206, Rīga, LV-1050).

Kā „Baltijas ceļa stāsti” 
tiks izmantoti?
Visi projekta laikā savāktie stāsti 
tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. ga-
dadienai veltītā kolekcijā, kas tiks 
nodota glabāšanai Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā un Tautas 
frontes muzejā kā nozīmīga na-
cionālā mantojuma daļa. Digita-
lizētās fotogrāfijas tiks nodotas 
digitālās bibliotēkas „Europeana” 
arhīvam. Stāstam pievienotais 
vizuālais materiāls un sniegtā 
informācija apkopotā veidā vai 

atsevišķos gadījumos citējot tiks 
atspoguļota interneta vietnē 
www.thebalticway.eu, izmantota 
pētnieciskiem nolūkiem vai ie-
kļauta vēsturisko liecību popula-
rizēšanas materiālos. 

25 spilgtākie stāsti Latvijā, Lie-
tuvā un Igaunijā tiks apkopoti 
Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā 
izdevumā.

Kāpēc piedalīties „Baltijas 
ceļa stāstos”?
Baltijas ceļš atmiņās un izjūtās par 
notikumiem Baltijas valstīs pirms 
25 gadiem vieno vairāk nekā miljo-
nu cilvēku. UNESCO starptautis-
kajā reģistrā „Pasaules atmiņa” ir 
iekļauti Baltijas ceļa dokumentārā 
mantojuma nozīmīgākie doku-
menti, kas atspoguļo Baltijas ceļa 
organizēšanu un norisi. Ir svarīgi 
šo nozīmīgo notikumu dokumen-
tēt vispusīgi, iekļaujot individuālas 
pieredzes un tādējādi stiprinot 
Baltijas valstu iedzīvotāju kopīgo 
sociālo atmiņu un nododot to nā-
kamajām paaudzēm.

Savukārt Nacionālie bruņotie 
spēki, atzīmējot Baltijas ceļa jubi-
leju, organizēs atceres pasākumu, 
kura laikā būs iespēja ar velosipē-
diem izbraukt vēsturisko Baltijas 
ceļa maršrutu Latvijas robežās. 
Paredzams, ka brauciens sāksies 
no abām Latvijas robežām. Posms 
no Lietuvas robežas līdz Brīvības 
piemineklim Rīgā būs 84 km garš 
un sadalīts deviņos starpposmos, 
katra tā garums paredzēts vidēji  
10 km garš, bet posms no Igaunijas 
robežas līdz Brīvības piemineklim 
paredzams 176 km garumā, un tas 
ir sadalīts 17 starpposmos.

Brauciena starpposmu garums 
aprēķināts ar nolūku, lai braucie-
nā varētu piedalīties pēc iespēja 
vairāk iedzīvotāju arī bez īpašas 
fiziskas sagatavotības. Velobrau-
cienu ar savu dalību atbalstīt tiks 
aicināts ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs, kurš šo notikumu uzskata 
par vēsturisku un piemiņas vērtu. 

Šobrīd aicinām rakstīt savu 
„Baltijas ceļa stāstu”, uzkrāt spē-
kus un gatavot velosipēdu 23. au-
gusta atceres pasākumam. Sīkāk 
par šo velobraucienu – nākamajās 
„Saulkrastu Novada Ziņās”.

Dagnija Gurtiņa

Jau trīs gadus Saulkrastu 
vidusskolā darbojas 
Jaunsardzes organizācija, kas 
ir Aizsardzības ministrijas 
organizēta un vadīta 
jauniešu interešu izglītības 
forma. Darbojoties tajā, 
mūsu skolēni stiprina savu 
patriotismu, pilsonisko apziņu, 
biedriskumu, drošsirdību, 
fizisko sagatavotību un 
disciplīnu, kā arī iegūst 
zināšanas valsts aizsardzības 
jomā.

Šā gada 18. maijā Rīgas 108. jaun-
sargu vienība kopā ar Rīgas 111. 
jaunsargu vienību devās laivu 
braucienā pa Gauju no Cēsīm līdz 
Līgatnei. Laivu braucienā pieda-

lījās skolēni no Saulkrastu vidus-
skolas, Carnikavas pamatskolas, 
Ādažu vidusskolas, Rīgas Teikas 
vidusskolas, Juglas vidusskolas un 
Mežciema vidusskolas. Jaunsar-
giem bija iespēja apskatīt smilš-
akmens klintis, izbaudīt Gaujas 
krāces un saprast, ka ar pašu spē-
kiem un minimālu komfortu var 
lieliski izdzīvot brīvā dabā un iz-
just kārtīgu piedzīvojuma.
Jūnija sākumā notika vairākas 
jaunsargu nometnes, kurās pie-
dalījās arī Saulkrastu vidusskolas 
skolēni.

No 18. līdz 20. jūlijam jaunsar-
giem paredzēta nometne „Lejup 
pa Gauju”, kurā piedalīsies arī 
Saulkrastu vidusskolas jaunsargi. 
Interesanta, piedzīvojumiem ba-

gāta un ārkārtīgi audzinoša būs 
Saulkrastu vidusskolas jaunsargu 
vasara, kuru finansē Aizsardzības 
ministrija. Aicinu visus, kas vēl 
šaubās, pievienoties jaunsargiem, 
jo Latvijai ir nepieciešami gudri, 
veselīgi un patriotiski noskaņoti 
jaunieši.

Gaidām jaunus jaunsargu kan-
didātus ar jauniem spēkiem jau-
najā mācību gadā! Sīkāka infor-
mācija pie jaunsargu instruktora 
Gunāra Strazdiņa, kā arī sekojiet 
līdzi informācijai mūsu jauna-
jā „Facebook.com” un „Drau-
giem.lv” lapā „Jaunsardzes 108.  
vienība”.

Gunārs Strazdiņš,  
Linda Mieze

Jaunsardze stiprina un audzina

Laivu brauciena laikā jaunsargiem bija iespēja apskatīt smilšakmens 
klintis, izbaudīt Gaujas krāces un saprast, ka ar pašu spēkiem  un mini-
mālu komfortu var lieliski izdzīvot brīvā dabā un izjust kārtīgu piedzīvo-
jumu. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Baltijas ceļam 25. gadadiena
Lūdzu atsaukties tos 
Saulkrastu novada 
iedzīvotājus, kuru 

arhīvos ir fotogrāfijas, 
diapozitīvi vai negatīvi, 

kā arī priekšmeti un 
dokumenti par 

1989.gada 23.augusta 
Baltijas ceļu 
notikumiem. Kārtojot savu māju, 

piebūvi vai šķūnīti, 
neizmetiet jums 

nederīgos priekšmetus, 
dokumentus, fotogrāfijas 

utt., bet piedāvājiet tos 
topošajam muzejam. 

Tas, kas šķiet nederīgs 
jums, varbūt ļoti 

nepieciešams muzeja 
krājumam. 

Zvaniet Dagnijai 
Gurtiņai uz mob.tālr. 

20222765.
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12 skolas gadi aizskrējuši 
vēja spārniem. Par to 
Zvejniekciema vidusskolas 
nākamajiem absolventiem 
atgādināja pēdējais zvans 
uz stundu, kad jaunieši 
atskārta: „Ierastā skolas dzīve 
ir beigusies, tūlīt sāksies 
nākamais, nezināmais, bet, 
šķiet, interesantākais dzīves 
posms, kad patstāvīgi jāpieņem 
atbildīgs lēmums: turpināt 
studijas vai sākt strādāt.”

Šogad Zvejniekciema vidusskolu 
absolvēja 11 audzēkņi: Krista Bri-
gita Čerpakovska, Linda Dinbire, 
Anete Eglīte, Elza Kalniņa, Jana 
Kohno, Ieva Krone, Pēteris Osī-
tis, Egija Pelša, Lauma Rudzīte, 
Monta Saksone, Alberts Šaļcs. Šie 
jaunieši var lepoties ar skolas lai-
kā paveikto: viņi ir dziedājuši un 
sportojuši, piedalījušies dažādos 
skolas un ārpusskolas pasākumos, 
kā arī aktīvi darbojušies Skolēnu 
līdzpārvaldē – ekopadomē. 

Gandrīz visi nākamie absolven-
ti ļoti atbildīgi izturējās pret savu 
galveno pienākumu – mācībām. 
Krista Brigita Čerpakovska, Anete 
Eglīte un Jana Kohno uzrakstīja un 
ar labiem rezultātiem reģionā un 
valstī aizstāvēja zinātniski pētnie-
cisko darbu, Elza Kalniņa piedalījās 
interaktīvo zīmējumu konkursā 
„Darini ābeci!”, Pēteris Osītis iz-
cīnīja 1.  vietu „StartIT” program-

Mācību priekšmets Klase Izglītojamā vārds, 
uzvārds Godalgotā vieta Skolotājs

Sasniegumi valstī

Matemātikas atklātā olimpiāde 5. Emīls Kiseļevskis 1. vieta Aleksandra 
Ivanova

Radošo darbu konkurss „Es un 
mana dzimtene” 9. Alise Nanija Umbraško 1. vieta Vija Skudra

Programmēšanas konkurss 
„StartIT” 12. Pēteris Osītis 1. vieta Santa Tinkusa

Interneta spēle-konkurss 
„Mežotājs” 6. Lauris Lecis 1. vieta Santa Tinkusa

Dziedāšanas konkurss „Dziesmu 
dziedu, kāda bija” 5. Emīls Kiseļevskis

2. pakāpe un 
„Dižlielā dziedā-
tāja” tituls

Antra Deniškāne 

Latviešu valoda un literatūra 11. Anete Kalniņa III pakāpe Vija Skudra
Zinātniski pētnieciskais darbs 
socioloģijā 12. Anete Eglīte, Jana 

Kohno III pakāpe Valda Tinkusa 

Jauno vides reportieru konkurss 8.b Inga Sermule 3. vieta Svetlana  Grube 
Konkurss „Eiropas balva” – 
labākais tiešsaistes saturs 
bērniem

6.
Marija Ķēniņa, Saman-
ta Briede, Samanta 
Made Leimane

3. vieta un 
simpātiju balva 
no „Inbox.lv”

Santa Tinkusa 

Matemātikas neklātienes skolas 
Profesora cipariņa 4. nodarbība 5. Una Tirule, Emīls 

Kiseļevskis Atzinība Aleksandra 
Ivanova

Matemātikas neklātienes skolas 
Jauno matemātiķu konkursa 4. 
kārta

6. Andris Ivanovs Atzinība Aleksandra 
Ivanova

Vēstures skolotāju biedrības 
rīkotais starptautiskais zinātniski 
pētniecisko darbu konkurss 
vēsturē

11. Anete Kalniņa Atzinība Ģirts Blekte 

Sasniegumi Vidzemes un Pierīgas reģionā, Saulkrastu novadā

Zinātniski pētnieciskais darbs 
socioloģijā 12.

Anete Eglīte, Jana 
Kohno

1. vieta (darbs 
izvirzīts uz valsts 
kārtu)

Valda Tinkusa

Zinātniski pētnieciskais darbs 
vēsturē 11. Anete Kalniņa 

1. vieta (darbs 
izvirzīts uz valsts 
kārtu)

Ģirts Blekte

Tradicionālās dziedāšanas 
reģionālais konkurss „Dziesmu 
dziedu, kāda bija”

5. Emīls Kiseļevskis  

1. vieta un „Lielā 
dziedātāja” tituls 
(izvirzīts uz valsts 
kārtu)

Antra Deniškāne

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 11. Anete Kalniņa 1. vieta (izvirzīta 

uz valsts kārtu) Vija Skudra

Saulkrastu jaunatnes eseju 
konkurss „Trīs Latvijas atmodas” 11. Anete Kalniņa 1. vieta Ģirts Blekte

Jauno vides pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē” 1. Estere Appena, Artūrs 

Taube

1. vieta (darbs 
izvirzīts uz valsts 
kārtu)

Svetlana Grube

Vizuālās mākslas olimpiāde 1. Ģirts Nolle 1. vieta Māra Alena
Konkurss 
„Pazīsti savu organismu” 12. Krista Brigita 

Čerpakovska  
2. vieta (izvirzīta 
uz valsts kārtu) Aina Jermacāne

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 12. Jana Kohno 2. vieta (izvirzīta 

uz valsts kārtu) Valda Tinkusa

Vizuālās mākslas olimpiāde 4. Liene Bernharde 2. vieta Māra Alena
Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 8. b Inga Sermule 2. vieta Iveta Pečaka

Skatuves runas konkurss 8. b Inga Sermule 2. vieta Vija Skudra
Konkurss „Erudīts 2014” 3. 3. klases komanda 2. vieta Anita Uzkalna

Matemātikas olimpiāde 5. Markuss Baltais 3. vieta Aleksandra 
Ivanova

Matemātikas olimpiāde 5. Emīls Kiseļevskis 3. vieta Aleksandra 
Ivanova

Matemātikas olimpiāde 5. Una Tirule Atzinība Aleksandra 
Ivanova

Mājturības olimpiāde 6. Viktorija Rajevska Atzinība Guna Lāčauniece
Vizuālās mākslas olimpiāde 7. Paula Dalbiņa Atzinība Māra Alena
Vizuālās mākslas olimpiāde 8.a Elīza Marta Burberga Atzinība Māra Alena
Ģeogrāfijas olimpiāde 7.  Rūdolfs Grēve Atzinība Velta Velmere

12. klases absolventi; centrā – audzinātāja Guna Lāčauniece. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Lepojamies ar saviem 
divpadsmitās klases absolventiem!

Zvejniekciema vidusskolas skolēniem augsti sasniegumi reģionā un valstī 
Nesen noslēdzies 2013./2014. mācību gads, ir apkopoti skolēnu sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencēs. Šajā gadā Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs lepojas ar 
savu audzēkņu panākumiem, jo tie ir ļoti augsti. Ir iegūtas 20 godalgotas vietas 
Vidzemes un Pierīgas reģionā un Saulkrastu novadā. 12 skolēni vai komandas 
ieguvušas godalgotas vietas valsts mērogā. Tā kā sasniegumu un godalgoto vietu 
ir daudz, rezultāti apkopoti tabulā. 

mēšanas konkursā valstī, Krista 
Brigita Čerpakovska ieguva 2. vietu 
Pierīgas novadu  konkursā „Pazīsti 
savu organismu”, bet Janai Kohno 
2. vieta Pierīgas novadu latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē – 
abas meitenes tika izvirzītas dalībai 
konkursā un olimpiādē arī valsts 
kārtā. Latvijas Universitātes (LU) 
Sociālo zinātņu fakultātes zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā 
Anete Eglīte un Jana Kohno ieguva 
1. vietu un papildu punktus kon-

kursā uz budžeta vietu izvēlētajā 
komunikāciju zinātnes specialitā-
tē. Anete Eglīte ieguva arī prestižo 
LU mecenātes M. M. V. Petkevičs 
piemiņas stipendiju.

Krista Brigita Čerpakovska, 
Jana Kohno un Pēteris Osītis sa-
ņēma Latvijas Republikas Minis-
tru prezidentes atzinības rakstu 
par teicamām sekmēm mācībās. 
Liels prieks un gandarījums par 
ieguldīto pedagoģisko darbu un 
tā rezultātiem arī klases audzinā-

tājai Gunai Lāčauniecei. 
Nu jau saņemti žetoni, kas ap-

liecina piederību Zvejniekciema 
vidusskolai, apliecības par vidē-
jās izglītības ieguvi, centralizēto 
eksāmenu sertifikāti, atliek vien 
vēlēt mūsu absolventiem: „Lai 
Zvejniekciema vidusskolā gūtās 
zināšanas un prasmes ir kā laba 
ceļamaize turpmākajās gaitās un 
lai piepildās viss iecerētais!” 

Valda Tinkusa

Mācību priekšmets Klase Izglītojamā vārds, 
uzvārds Godalgotā vieta Skolotājs

S au lkrastu 
vidu sskolai 

pastāvīgam darbam 
steidzami vajadzīgi:

1) speciālais pedagogs;

2) asistents;

3) mājturības skolotājs 

(zēniem);

4) datorsistēmu tehniķis;

5) logopēds;

6) mūzikas skolotājs(-a).

Sīkāka informācija, zvanot 
skolas direktorei pa 

tālr. 29197129 vai 67951638.

Va i rā k nekā
 3 000 jau n iešu  va r 

b ez  ma ksa s iegūt 
profesiju

Visā Latvijā sākusies uz-
ņemšana profesionālās iz-
glītības iestādēs, kuras pie-
dāvā jauniešiem vecumā no 
17 līdz 29 gadiem bez mak-
sas apgūt kādu no 90 pro-
fesijām. Mācības ilgs vienu 
vai pusotru gadu, pieejama 
arī stipendija līdz EUR 115 
mēnesī.

Plašāka informācija par 
profesijām, uzņemšanas 
nosacījumiem pieejama 
mājaslapā www.niid.lv.

Papildu informācija par 
projektu pieejama mājasla-
pā www.viaa.gov.lv, sadaļā 
„VIAA īstenotie projekti”.
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Saulkrastu rokdarbnieces 
brīvāku brīdi sarunai 
atrod dienu pirms pilsētas 
svētkiem. Visi lielie 
pirmssvētku darbi jau 
apdarīti – stilizētās zaķu 
figūras, kas turpmāk būs 
apskatāmas Saules laukumā, 
ir apadītas un aptamborētas. 
Skaidrs, ka jau sesto 
reizi notiks arī adīšanas 
čempionāts, un linu cepures, 
ar ko rokdarbnieču pulciņš 
dosies svētku gājienā, ir 
gatavas. Visi, kas gaidījuši 
kaut ko jaunu no Saulkrastu 
rokdarbniecēm, arī šogad 
varēs būt gandarīti. Atkal ir 
izdomāts kaut kas jauns un 
pats galvenais – izveidots 
pašu rokām.

Kodols – četrpadsmit 
dāmas – nemainās 
Uz tikšanos Saulkrastu domes 
tā sauktajā kamīnzālē atnākušas 
četras no Saulkrastu rokdarbnie-
cēm: pulciņa vadītāja, Zvejniek-
ciema vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju skolotāja Guna 
Lāčauniece, pensionētā mediķe 
Ruta Smilga, pieredzes bagātā 
rokdarbniece Astrīda Jēkabsone, 
kura savulaik beigusi Rīgas Daiļ-
amatniecības vidusskolu, un tek-
stila tehnoloģe un dizainere Enēri 
Akmentiņa. Skolotāja Lāčauniece 
ir arī Tautas daiļamata meistare 
un Saulkrastu novada domes de-
putāte.

Jautātas, kāpēc Saulkrastu 
rokdarbnieču pulciņā ir tieši 14 
dāmas un ne par vienu vairāk vai 
mazāk, jo no psiholoģijas rokas-
grāmatām taču zināms, ka pie 
skaitļa 15 sākas dalīšanās frakcijās, 
kundzes smejas un teic, ka par to 
nemaz neesot domājušas. Tieši 
otrādi – bijuši laiki, kad pulciņā 
darbojušās divdesmit, dažreiz pat 
trīsdesmit rokdarbnieces, bet pats 
kodols, kas turas kopā visstiprāk 
jau 38 gadus, ir 14 rokdarbnieces. 
Pašlaik pulciņā darbojas dažādu 
profesiju pārstāves: šuvējas, bēr-
nudārza audzinātājas, grāmatve-
des, mediķes, tekstilmākslinieces. 
Pašai jaunākajai – Vijai – ir 32 
gadi, vecākajai – Astrīdai – jau 81.

Sākumā, vēl 60. gados, 
Saulkrastos izveidojās audēju 
pulciņš. Tad pamazām apvienojās 
tie, kuri negribēja aust, bet vairāk 
pievērsties rokdarbiem. „1976. 
gadā izveidojām pašas savu pulci-
ņu, kuru vadīja Ausma Apša. No 
pašiem pirmsākumiem esam pa-
likušas divas rokdarbnieces. No 
pirmsākumiem pulciņā ir mūsu 
Veltiņa, bet nu Veltai Krūmiņai 
jau ir 90, un tagad sirmā kundze 
ir mūsu pulciņa goda biedre. Ja 
Veltiņa kaut ko uztaisa, tad no-
teikti iedod izstādei, bet veselības 
dēļ kopā ar mums uz nodarbībām 
vairs atnākt nevar,” teic G. Lā-
čauniece. 

Rokdarbnieču skaita mainī-
gumu viņa skaidro ar to, ka cilvē-
ki atnāk uz pulciņu tad, ja viņus 
interesē kāds konkrēts rokdarbu 
veids, piemēram, zīda apglezno-
šana, ko māca Vaira Cīrule. Kad 
jaunās iemaņas ir apgūtas, inte-
rese mazinās. „Tādā ziņā noderīgi 
būtu kursi, jo mēs pašas māca-
mies visu laiku un apgūstam vis-

dažādākos rokdarbu smalkumus. 
Arī tad, ja ir mazi bērni, sievietēm 
atliek mazāk laika rokdarbiem.

Es pati apmeklēju „Hobby 
set” kursus un Latvijas Nacionālo 
kultūras centru. Kad atkal esmu 
uzzinājusi kaut ko jaunu, iemā-
cu pārējām pulciņa dalībniecēm. 
Vēl es daudz mācos no Astrīdas, 
kuras izdomātā linu kleita ir man 
mugurā.”

„Jā, Gunai, kad sanākam kopā, 
vienmēr ir tik daudz jaunumu, ko 
pastāstīt un parādīt par rokdar-
biem, ka nemaz neatliek laika 
papļāpāt par ikdienas niekiem,” 
smaidot teic Smilgas kundze un 
piebilst, ka pērn dāmas esot tam-
borējušas linu lietussargus, bet 
šogad gatavojušas linu apģērbu 
un mācījušas izgatavot linu cepu-
res. „Lins jau ir mūžīga vērtība – 
lai arī padārgs, toties ilgi kalpo.”

Jau gadiem ilgi nosaukuma 
meklējumos
„Mēs jau gadiem ilgi esam sava 
nosaukuma meklējumos. Varbūt 
kādreiz paliksim pie „Saulkras-
tietēm”. Tas tāpēc, ka visur, kur 
ejam – uz Dziesmu svētku vai 
citām izstādēm, modes skatēm –, 
ja kāds piemin saulkrastietes, visi 
uzreiz zina, kas sagaidāms. Mums 
pašām par sevi nemaz nav īpaši 
jāstāsta,” bilst G. Lāčauniece.

Viņa teic, ka Saulkrastu pil-
sētā ir daudz cilvēku, kas kaut 
ko paši taisa, taču rokdarbnieču 
pulciņš ir tas, kas vismaz reizi 
gadā, bet parasti biežāk, rīko iz-
stādes, pieaicinot arī klāt kādu 
no malas. „Nesenajos Saulkrastu 
svētkos pieaicinājām sadarbības 
partnerus no veikala „Adele”, kas 
demonstrēja tērpus, jo citreiz viņi 
mums izpalīdz ar rokdarbu mate-
riāliem.” 

Pulciņa vadītāja stāsta, ka 
rokdarbnieces piedalās Latvi-
jas meistaru dienās „Satiec savu 
meistaru.” Piemēram, vienu gadu 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolās rādījām bērniem savus 
cimdu rakstus. Tad, kad pilsētā ir 
Muzeju nakts vai kādi citi svētki, 
mēs atveram radošās darbnīcas –  
piemēram, šopavasar mācījām 
izgatavot olu paliktnīšus jeb šū-
polītes.

„Kad tuvojas Dziesmu svētki, 
mūs vairāk interesē etnogrāfiski 
darbiņi. Tad adām cimdus, zeķes, 
izšujam. Un nav nevienas lielās 
Dziesmu svētku izstādes, kurā 
mēs, saulkrastietes, nebūtu pie-
dalījušās. 

Tāpat mēs ejam pilsētas svēt-
ku gājienā. Pagājušajā reizē mēs 
piedalījāmies modes skatē ar 
saviem adītajiem tērpiem. „Tie 
nebija etnogrāfiskie tautas tērpi, 
bet mūsdienīgs, ikdienā valkā-
jams apģērbs ar etnogrāfiskiem 
elementiem, kas tapis no mūsdie-
nīgiem materiāliem. Tādu tērpu 
var valkāt arī ikdienā,” teic Enēri 
Akmentiņa. 

No apadīta tilta 
līdz saules zaķiem
Zaķu apadīšana šogad uz 
Saulkrastu pilsētas svētkiem, kas 
turpmāk būs apskatāmi Saules 
laukumā, pirmām kārtām esot 
stāsts par kopīgu darbošanos. 
Dāmas teic, ka, lai apģērbtu vie-

nu zaķi, vajadzējis sešas stundas, 
bet jau iepriekš bija uzadītas gan 
bikses, gan kleitas. Tā kā tie ir 
Saules zaķi, tie apšūti ar speciāli 
darinātiem ziediem, kuros ir ie-
stiprināti spogulīši. Zaķu siluetā 
atstāta vieta sejai, kur cilvēki, kas 
vēlēsies kopā ar zaķiem nofoto-
grafēties, varēs ielikt savējo. Lī-
dzīgas figūriņas, kur nofotografē-
ties, ir arī Kandavā, bet nu būs arī 
Saulkrastos. Te gan dāmas teic, ka 
ideju par Saules zaķiem piespēlē-
jusi Saulkrastu kultūras nama va-
dītāja Judīte Krūmiņa kopā ar šā 
gada svētku saukli „Modināsim 
aizmigušos!”. Zaķu figūras Saules 
laukumā parādījās jau Lieldienās, 
un viņa apvaicājusies, kāpēc gan 
tos nevarētu apadīt. Atlika šo ide-
ju tikai īstenot. 

„Taču pirms vairākiem ga-
diem mēs apadījām tiltu pār Pē-
terupi. Kad dzijas izbalēja, vaja-
dzēja ņemt nost, bet citādi būtu 
atstājušas. Vēl esam aptamborē-
jušas akmeņus un priedes. Tā jau 
mums ir tāda tradīcija katru gadu 
kaut ko ietērpt tamborējumos. 
Un nu jau cilvēki arī gaida, kas 
tad būs šogad. Jāpabrīnās, ka ne-
viens neko nav nozadzis. Blakus 
lielajiem akmeņiem ir mazi, ap-
tamborēti akmentiņi un bija visu 
ziemu – kur nolikti, tur arī stāv. 
Var ja būt, ka tos akmeņus tā īsti 
nav kur likt, bet zaķi var nolikt 
savā dārzā, bērniem par prieku. 

Tiltam arī pa visu laiku tikai viena 
vīlīte bija atārdīta.” 

Nav iespējams ieslīgt rutīnā 
Enēri Akmentiņa teic, ka reizēm, 
piemēram, griboties uzadīt džem-
peri, bet nav skaidrs, kā to labāk 
izdarīt. „Tad savelkam kopā visas 
idejas, izpētām, kādi ir jaunākie 
materiāli, kā tos pielieto, kā bati-
ko ziedus, kā tos veido. Un tad jau 
neiznāk ieslīgt rutīnā, bet visu lai-
ku var darīt kaut ko jaunu.” Viņa 
uzsver, ka arī visi pulciņa dalīb-
nieču darbi ir ļoti dažādi. „Nav tā, 
ka visu laiku jādara viens un tas 
pats. Tikšanās reizēs iemācāmies 
kaut ko jaunu, tad divas nedēļas 
katra atsevišķi darbojamies šajā 
virzienā. Kad atkal sanākam kopā, 
varam pārrunāt, kādas nianses 
esam atklājušas. Un tad jau visi, 
ieskaitot mājiniekus, gaida, kad 
atkal būs kaut kas jauns.” Viņai 
piekrīt arī Ruta Smilga: „Turklāt 
tuvinieki mūs labi saprot; vīru 
kungi mūs atved uz nodarbībām, 
aizved mājās un, kad vajag, vien-
mēr atbalsta.” 

Pašiem savs 
ātradīšanas čempionāts
Lai gan vietējais ātradīšanas čem-
pionāts Saulkrastu pilsētas svēt-
ku programmā ir tikai viens no 
daudzajiem pasākumiem, tas kār-
tējo reizi pulcināja krietnu intere-
sentu pulku. Šoreiz sacentās des-

mit dalībnieces no Saulkrastiem, 
Zvejniekciema un Rīgas. Starp 
čempionāta dalībniecēm bija ne 
tikai pieredzējušas rokdarbnie-
ces, bet arī trīs skolnieces. Par uz-
varētāju šoreiz kļuva pensionāre 
no Skultes Maija Eglīte. 

Viena no čempionāta rīkotā-
jām ir Guna Lāčauniece, un viņa 
stāsta, ka ne jau katrs sevi var 

spoži apliecināt dziedot vai dejo-
jot. „Ir klusāki cilvēki, kuri sevi 
labāk prot parādīt, kaut ko pavei-
cot paši savām rokām, piemēram, 
uzadot. Taču laiks ir parādījis, 
ka citus tas interesē. Ātradīšanas 
sacensības pašiem dalībniekiem 
vienlaikus ir liels pārbaudījums, 
jo piemetas gan lampu drudzis, 
gan uztraukumā dreb rokas. Taču 
nenoliedzami tā ir interesanta iz-
rāde arī skatītājiem.” 

Jau gatavojoties konkursam, ir 
padomāts, lai visiem dalībniekiem 
būtu vienādas adāmadatas un šo-
gad arī vienāda sarkana dzija, lai 

Kā gan var nedarīt kaut ko jaunu

Uz Lieldienām Saules laukumā 
parādījās Saules zaķi. Tagad 
tiem, atbilstoši rokdarbnieču 
pulciņa tradīcijām, noadīti arī 
tērpi.

Ir klusāki cilvēki, kuri 
sevi labāk prot parādīt, 
kaut ko paveicot paši 

savām rokām, piemēram, 
uzadot. Laiks ir 

parādījis, ka daudzus tas 
tomēr interesē.
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kāds neteiktu, ka adīšana, piemē-
ram, ar zaļas krāsas dziju iet ātrāk 
nekā ar melno, un lai nebūtu ne-
kādu citu nesaprašanos. Tad no-
teiktā laikā ir jāuzmet 15 valdziņi 
un jāuzada desmit rindas. Lai to 
izdarītu, pieredzes bagātākajiem 
dalībniekiem parasti nevajag vai-
rāk par 15 minūtēm, taču tas nav 
tik vienkārši izdarāms, ja ir jāsēž 
uz skatuves un visi uz tevi skatās. 
„Lai nu kā tur veiktos ar adīšanu, 
katrs konkursa dalībnieks ir iegu-
vējs. Neviens nepaliek bez saldas 
balvas, bet par piemiņu paliek dzi-
jas kamols un adāmadatas,” pie-
bilst Lāčaunieces kundze.

Runājot par ātradīšanas čem-
pionāta tradīcijām, viņa stāsta, ka 
2009. gadā uz Saulkrastiem atbrau-
cis izklaides industrijas darbinieks 
Māris Ozoliņš no TV šova „Sapņu 
fabrika”. Tolaik viņš Rīgā bija at-
vēris veikalu adītājiem un rekla-
mēja dzijas, ko tur pārdeva. Tad arī 
Saulkrastos notika pirmais ātradīša-
nas konkurss. „Ozoliņš ar savu šovu 
aizceļoja tālāk, bet mums tā iepati-
kās, ka nolēmām – kāpēc gan mēs 
pašas nevaram kaut ko tādu sarīkot? 
Un cilvēki no mums, Saulkrastu 
rokdarbniecēm, tagad katru gadu 
sagaida ne tikai to, ko nu mēs atkal 
apadīsim – tiltu, akmeņus vai deko-
ratīvos zaķus –, bet arī ātradīšanas 
konkursu,” teic G. Lāčauniece.

Konkursā piedalās ne tikai 
vietējie, Saulkrastu iedzīvotāji, 

bet arī iebraucēji. Pērn dalībnieku 
vidū bija viena maskaviete, citgad 
čempionātā piedalījušies cilvēki, 
ar kuriem bijis jāsazinās angļu va-
lodā. Ir cilvēki, kas konkursā pie-
dalās atkārtoti. „Nekad jau nevar 
zināt, kuram tajā dienā būs laimī-
gākā roka.” 

Kā nu bez draugiem
Dāmas stāsta, ka svarīgi ir redzēt, 
ko dara citu novadu rokdarbnie-
ki. „Draudzējamies ar Ķekavas 
rokdarbniecēm – nesen bijām pie 
viņām. Augustā gaidām ciemos 
ķekavietes. Krimuldā katru gadu 
notiek rokdarbnieku festivāli. 
Šogad tas bija saistīts ar lina iz-
strādājumiem, un mums tas bija 
ļoti saistoši. Jau daudzus gadus 
draudzējamies ar Siguldas dāmu 
klubiņu „Madaras” un tautas lie-
tišķās mākslas studiju „Vīgrieze”. 
Dzird, ka arī Ādažu rokdarbnie-
ces ar mums grib draudzēties. 
Pavisam nesen mums bija izstāde 
„Tauriņi” Līgatnē, kur mūs uzai-
cināja ciemos, un nu ir mūsu kār-
ta līgatnietes aicināt pie sevis.”

„Daudzus rokdarbnieku pul-
ciņu vadītājus no visas Latvijas 
var satikt Rīgā. Labprāt parunā-
jamies ar talsiniekiem, bet tas 
attālums starp mums ir diezgan 
liels. No otras puses, ar novada 
Kultūras aģentūras atbalstu dau-
dzus pasākumus mēs tomēr va-
ram apmeklēt, jo saņemam gan 
finansiālu atbalstu, gan palīdzību 
ar transportu. Dabūjām pat ma-
teriālus Saules zaķu apadīšanai, 
tāpēc no mūsu puses bija jāiegul-
da tikai izdoma un darbs. Tā nu 
iznāk, ka mēs atbalstām kultū-
ru, bet kultūras iestāde atbalsta 
mūs,” uzsver G. Lāčauniece.

Kultūras aģentūra Saulkras-
tos katru gadu janvārī rīko tema-
tisku balli. „Mēs esam pieradušas 
strādāt ar rokām un tā īsti nemā-
kam ne dziedāt, ne dejot, ne teātri 
spēlēt, un tas mums savā ziņā ir 
liels pārbaudījums. Taču vienmēr 
par savu priekšnesumu izpelnā-
mies aplausus. Šogad, sagaidot 
Zirga gadu, apspēlējām zirgu, 
un Enēri saģērbās kā jātniece un 
skaisti nodancoja kā zirdziņš, 
parādot, ka mēs, tās klusās, arī 
varam kaut ko tādu izdarīt. Citu 
gadu rādījām, kā Ēģiptes kapenēs 
ada zeķes, jo ar to runāšanu jau 
tik viegli mums neiet,” atceras 
dāmas. 

Kritika ir draudzīga
Vaicātas, kā rokdarbnieces iz-
turas pret otras neveiksmēm, 
kundzes visas kā viena teic, ka 
kolēģu darba vērtēšana ir ļoti 
saudzīga. „Tā jau, ka iztiktu bez 
strīdēšanās, nav. Piemēram, mā-
jās, taisot kādu darbiņu, cilvēks 
tik ļoti ir iedziļinājies, ka nemaz 
vairs neredz, ko varēja izdarīt la-
bāk. Atnākot uz pulciņu, citi redz, 
kas tur īsti ir sanācis, un dažkārt 
arī pasaka, ko varēja izdarīt citā-
di. Tad jau arī ir skaidrs, kas bija 
tas, kas pašam neienāca prātā 
vai kāpēc neizdevās izdarīt tā, kā 
bija cerēts. Cilvēki jau ir dažādi – 
vieniem labāk padodas adīšana, 
citam tamborēšana, trešajam vēl 
kaut kas cits. Pieliekot klāt kādu 
niansi, darbiņš tikai iegūst. Un 
nav jau nekad tā, ka visas mūsu 

rokdarbnieces uztaisītu pilnīgi 
vienādus darbus. Taču tā mēs 
varam radīt brīnišķīgus tērpus, 
kuros ir gan austas, gan adītas de-
taļas,” uzsver E. Akmentiņa. 

„Un vēl kāda būtiska lieta: 
mēs savus darbus nepārdodam. 
Tie paliek vai nu pašiem, vai tiek 
atdāvināti bērniem un mazbēr-
niem, tāpēc reti kad mums ir ar 
ko piedalīties Ziemassvētku tir-
dziņā. Taisām visu pašas sev vai 
savējiem. Arī es aužu un veidoju 
tērpu konkrētiem cilvēkiem, tā-
pēc viss, ko es radu, ir vienā ek-
semplārā. Daļa paliek tepat Lat-
vijā, bet ir tādi, kas aizgājuši uz 
ārzemēm. Bet to es daru tikai tad, 
ja man ir laiks, un tad, ja ar kādu 
sarunājam, kas tieši viņam ir va-
jadzīgs.” 

Enēri papildina G. Lāčaunie-
ces teikto, sakot, ka pērn dāmas 
esot izdomājušas taisīt linu lie-
tussargus. „Katra taisīja savu, un 
divu vienādu nebija, jo atšķīrās 
gan raksti, gan veids, kā tie bija 
izgatavoti. Šogad izdomājām, ka 
vienojošais būs linu cepure. Ie-
sim arī svētku gājienā ar šīm ce-
purēm. Pērn dabūjām specbalvu 
par komandas oriģinālāko nofor-
mējumu. Tas ir ļoti patīkami, ka 
tiekam novērtētas un visi prasa, 
kas mums būs jauns, kad atkal 
satiksimies.” 

Maza dāvana no visas sirds
„Protams, tie nav tikai rokdarbi, 
kas mūs saista. Gadu gaitā cita 
citu esam iepazinušas, ja nepie-
ciešams – cita citai palīdzam un 
apmaināmies ne tikai ar rokdar-
bu iemaņām, bet pat kulinārijas 
noslēpumiem, dalāmies puķu un 
dārzu kopšanas pieredzē,” atzīst 
dāmas.

„Un tad vēl mums ir „slepenie 
draudziņi”. Tā ir tradīcija jubile-
jas reizēs apdāvināties ar pašu da-
rinātām lietām. Mēs zinām, kad, 
kurai ir dzimšanas un vārda die-
na. Gada sākumā velkam lozes, 
kura kuru šajā reizē apsveiks. Tas, 
kuru apsveiks, nezina, no kā tie-

ši saņems dāvanu. Savu „slepeno 
draudziņu” jubilārs atklāj, tikai 
saņemot dāvanu. Tā ir iespēja kat-
ram pašam savām rokām izgata-
vot dāvanu konkrētam cilvēkam, 
un tas ir ļoti personiski. Enēri Ak-
mentiņa atceras, ka reiz saņēmusi 
dāvanā kaltētus rabarberus ar ra-
barberu sīrupu, lai būtu vitamīni 
un pietiktu enerģijas darboties. 
Tādā dāvanā izpaužas dāvinātāja 
dvēseles siltums, kas tiek adresēts 
kādam konkrētam cilvēkam. Tad 
esot tāda ģimeniska sajūta. „Tur-
klāt mēs jau labi zinām, kas kurai 
kādā brīdī ir vajadzīgs.” 

Ģirts Kondrāts

Kā gan var nedarīt kaut ko jaunu

„Mēs noteikti sanākam kopā reizi divās nedēļā. Ātrāk jau nevienu darbiņu nevar uztaisīt. Protams, ja vajag, 
mēs sazvanāmies, satiekamies jebkurā brīdī, cita citai palīdzam ar padomiem,” stāsta G. Lāčauniece (pirmā no 
kreisās). Viņai piekrīt arī R. Smilga un A. Jēkabsone. Foto: Krišjānis Grantiņš un no Gunas Lāčaunieces arhīva

Adīšanas čempionātā kārtējo reizi uzvarēt palīdzēja pieredze un ātrums. Šā gada čempione – Maija Eglīte (trešā 
no kreisās)

Katru gadu apadām kaut ko citu, piemēram, vienu gadu – akmeņus.
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Par remontdarbu uzsākša-
nu PII „Rūķītis” un iepirku-
ma līguma noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 8 (E. Grāvītis, 
N.  Līcis, L.  Vaidere, M.  Kišuro, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „PRET” –  
nav, „ATTURAS” – nav, NO-
LEMJ: 
1. Noslēgt ar SIA „BK MĀJA”, re-
ģistrācijas numurs 40103281730, 
juridiskā adrese Kalnciema iela 
91-29, Rīga, LV-1046, līgumu par 
Saulkrastu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Rūķītis” telpu re-
montdarbu veikšanu atbilstoši 
iepirkuma „Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” telpu remont-
darbi”, ID Nr. SND 2014/15, no-
teikumiem.
2. Uzdot Saulkrastu novada paš-
valdības izpilddirektoram līdz 

2014.  gada 20.  jūnijam noslēgt šā 
lēmuma 1. punktā noteikto līgumu. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta „Zvej-
niekciema stadiona rekons-
trukcija” realizācijai
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 8 (E. Grāvītis, 
N.  Līcis, L.  Vaidere, M.  Kišuro, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Zon-
bergs, A.  Silavnieks), „PRET” –  
nav, „ATTURAS” – nav, NO-
LEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2014.  gadā uz 20 gadiem EUR 
531 755 apmērā ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. projekta „Zvejniekcie-
ma stadiona rekonstrukcija” rea-
lizācijai, aizdevuma atmaksu ga-
rantējot ar pašvaldības budžetu. 

Par grozījumu veikšanu de-
leģēšanas līguma projektā
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 8 (E. Grāvītis, 
N. Līcis, L. Vaidere, M. Kišuro, B. 
Veide, A. Deniškāne, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt un noslēgt deleģē-
šanas līgumu ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” par pašvaldības 
autonomās funkcijas nodrošinā-
šanu – organizēt iedzīvotājiem 
siltumapgādi Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā.
2. Informēt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
par deleģēšanas līguma noslēg-
šanu.

Par zemes īpašuma Smil-
šu iela 10A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., nomas 

tiesību izsoles noteikumu 
apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 8 (E. Grāvītis, 
N. Līcis, L. Vaidere, M. Kišuro, B. 
Veide, A. Deniškāne, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot nomas tiesību izsolei paš-
valdības zemes īpašumu Smilšu 
iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 8013 002 0494,  
platība 0,1894 ha (1894 m2). 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma Smil-
šu iela 10A, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
8013 002 0494, nomas tiesību iz-
soles noteikumus (pielikumā).
3. Apstiprināt zemes īpašu-
ma Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nomas tiesību 

izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – 
Saulkrastu novada domes depu-
tāts Andris Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis – Saulkras-
tu novada domes Nekustamo 
īpašumu nodaļas nekustamo īpa-
šumu speciālists Artis Blanken-
bergs;
3.3. komisijas loceklis – Saulkras-
tu novada domes Finanšu un grā-
matvedības nodaļas vadītāja, gal-
venā grāmatvede Jolanta Rudzīte
3.4. komisijas sekretāre – 
Saulkrastu novada domes Juridis-
kās daļas iepirkumu speciāliste 
Daina Kučeruka
4. Uzdot izsoles komisijas priekš-
sēdētājam 27.06.2014. rīkot no-
mas tiesību izsoli.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritī-
bu un reģistrāciju zemesgrā-
matā uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda

Saulkrastu novada dome, 
atklāti balsojot „PAR”- 
13 (E. Grāvītis, N. Līcis,  
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode,  
I. Žu kovs, M. Kišuro, B. Veide, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- nav, NOLEMJ: 
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
Kirilam Gorbačevam (Kirill Gor-
bachev), personas kods 260118 –  
10136 (miris 09.05.2002.), uz apbū-
vētu zemes gabalu 0.0699 ha platī-
bā „Silmala 185”, Silmala, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, ka-
dastra apzīmējums 8033 002 0768.
2. Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējams zemes īpašums „Sil-
mala 185”, Silmala, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 8033 002 0768, platība 0,0699 
ha. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes platība var tikt precizēta. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR”- 13 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) 
par Saulkrastu pašvaldībai piekri-
tīga zemes īpašuma XX (adrese) 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums (xxxxx) platība 0,4492 ha, 
¼ domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5% no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Apar- 
jode, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul - 

piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar X.X. (vārds, uz-
vārds) par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma XX (ad-
rese) Pēterupe, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums (xxxxx), platība 0,0619 ha, 
nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5% no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.

Par bankomāta vietas no-
mas līguma noslēgšanu Ar 
SIA „First Data Latvia” 
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. Lī - 
cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece,  
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt līgumu ar  SIA „First 
Data Latvia” uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošas telpas 1,0 (viena) m2 
platībā Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, nomu banko-
māta uzturēšanai.
2. Noteikt bankomāta vietas no-
mas maksu EUR 60,00 (sešdesmit 
eiro 00 eiro centi) un  21% PVN 
EUR 12,60 (divpadsmit eiro 60 
eiro centi), kopā EUR 72,60 (sep-
tiņdesmit divi eiro 60 eiuro centi) 
mēnesī.
Par nekustamā īpašuma uz-
ņemšanu pašvaldības bilancē 
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Kišuro,  
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčaunie-
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Saulkrastu novada paš-
valdības bilancē nekustamo īpa-
šumu Ainažu iela 1A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra ap-
zīmējums 8013 002 1404, platība 
4863 m2, kadastrālā vērtība saska-
ņā ar Nekustamā īpašuma Valsts 
kadastra informācijas sistēmas 
datiem EUR 681,00 (seši simti as-

toņdesmit viens eiro 00 eiro centi).

Par nekustamā īpašuma uz-
ņemšanu pašvaldības bilancē 
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Apar - 
jode, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul- 
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Saulkrastu novada 
pašvaldības bilancē nekustamo 
īpašumu – divu vieglo automa-
šīnu garāžu īpašumu Ainažu iela 
1B, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, ēkas kadastra apzīmējums 
80130020489 005, platība 57,66 
m2, kadastrālā vērtība saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma Valsts kadas-
tra informācijas sistēmas datiem –  
EUR 2231,00 (divi tūkstoši divi 
simti trīsdesmit viens eiro 00 eiro 
centi).

Par nekustamo īpašumu uz-
ņemšanu pašvaldības bilancē 
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. 
Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Uzņemt Saulkrastu novada paš-
valdības bilancē šādus nekustamos 
īpašumus: 
1.1. nekustamā īpašuma – ēkas Ai-
nažu iela 10, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 
80130020337 001, 351/9204 domā-
jamo daļu, platība 1060,9 m2, kadas-
trālā vērtība EUR 515,67 (pieci simti 
piecpadsmit eiro 67 eiro centi);
1.2. neapdzīvojamo telpu Ainažu 
iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130020337001 009, platība 29,7 
m2, kadastrālā vērtība EUR 9033,00 
(deviņi tūkstoši trīsdesmit trīs eiro 
00 eiro centi).

Par īpašuma zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. Lī-

cis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks), „PRET” – 
 nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Skuju iela 20 (kadastra apzī-
mējums 80130030773), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Kišu-
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, „AT-
TURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekus-
tamā īpašuma „Vijas” (kadastra 
apzīmējums 80330040565), Lilas-
te, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā „liters 
2’’ – „Saules Priedes”, Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mēr-
ķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601, platība  
0,396 ha. 
3. Noteikt zemes gabalam „Vijas” 
(kadastra apz. 80330040565) lieto-
šanas mērķi – individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve, kods – 0601, 
platība 0,2816 ha.

Par iekšējo noteikumu 
„Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldībā tiek 
ierobežota vai slēgta 
transportlīdzekļu satiksme” 
apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. 
Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldībā tiek ierobežota vai slēgta 
transportlīdzekļu satiksme”.
2. Noteikumi stājas spēkā pēc to ap-
stiprināšanas.

Par žoga nojaukšanu  
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 11 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, M. Kišuro, A. Deniškāne, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, „AT-
TURAS” – 2 (I. Žukovs, B. Veide), 
NOLEMJ:
1. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) līdz 
2014. gada 1. novembrim nojaukt 
patvaļīgi uzbūvēto žogu, kas uz-
būvēts uz Saulkrastu pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
XX (adrese) Saulkrastu pagas-
tā, Saulkrastu novadā, kadastra  
Nr. (xxxxx). 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Baldones 
ielā 1A, Rīgā, LV 1007, viena mēne-
ša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Par būvvaldes lēmuma 
pārsūdzēšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 12 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, A. Aparjode, I. Žu-
kovs, M. Kišuro, B. Veide, A. Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. 
Zonbergs, A. Silavnieks), „PRET” –  
nav, „ATTURAS” – 1 (S. Osīte), 
NOLEMJ:
1. Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) iz-
strādāt būvprojektu būvniecī-
bas darbu veikšanai XX (adrese) 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr.(xxxxx). Būvprojektu 
izstrādāt saskaņā ar Saulkrastu 
būvvaldes izsniegto plānoša-
nas un arhitektūras uzdevumu. 
Projekta sadaļā „Būvdarbu or-
ganizēšanas un darbu veikšanas 
projekts” izstrādāt būvdarbu ģe-
nerālplānu, kurā norādīt žoga iz-
vietojuma plānu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā Baldo-
nes ielā 1A, Rīgā, LV  1007, viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

Saulkrastu novada domes 16. jūnija ārkārtas sēdes nr.8 lēmumi 

Saulkrastu novada domes 26. jūnija sēdes nr.9 lēmumi

 9. lpp.
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Par grozījumu veikšanu 
Saulkrastu vidusskolas 
nolikumā
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Kišu-
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, „AT-
TURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Saulkrastu vidusskolas 
direktori V. Kalnakārkli slēgt īres 
(nomas) līgumus par Saulkrastu 
vidusskolas telpu izīrēšanu (izno-
māšanu) iestādēm un dažādām 
organizācijām skolēnu un darbi-
nieku ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai.
2. Izteikt nolikuma X nodaļas 57. 
punktu šādā redakcijā: 
„Skola drīkst izīrēt telpas iestādēm, 
skolēnu un darbinieku ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai un dažā-
dām organizācijām, kuru darbība 
neietekmē un netraucē izglītības 
procesa nodrošināšanu skolā.”

Par pārvaldes līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Kišu-
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks), „PRET” – nav, „AT-
TURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt pārvaldes līgumu ar paš-
valdības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca”.

Par papildu līdzekļu 
piešķiršanu PII „Rūķītis”  
plānoto remontdarbu 
būvuzraudzībai un 
autoruzraudzībai 
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. 
Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem PII „Rūķī-
tis” budžetā EUR 1062,00 apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
2232 (uz uzņēmuma līguma pa-
mata pieaicināto ekspertu izde-
vumi), lai atmaksātu PII „Rūķītis” 
plānoto remontdarbu būvuzrau-
dzību un autoruzraudzību.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu”, 
iekļaujot 1. punktā minētos gro-
zījumus.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu elektrotīkla 
pieslēguma ierīkošanai 
Saulkrastu novada dome, atklā-
ti balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvī-
tis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Ki-
šuro, B. Veide, A. Deniškāne,  
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš,  
G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no Spe-
ciālā budžeta izdevumu pozīcijas 

„Ostu maksas izlietojums” līdz 
EUR 10 000,00 apmēram, lai at-
maksātu elektrotīkla pieslēguma 
ierīkošanu ielu apgaismojuma 
nodrošināšanai ostu pievedce-
ļiem.
2. Apmaksu veikt pēc tehniskā pro-
jekta izstrādes un saskaņošanas ar 
AS „Sadales tīkls”.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014. 
gada budžetu”, iekļaujot 1. punktā 
minētos grozījumus.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu koka laipu 
ierīkošanai 
Saulkrastu novada dome, at-
klāti balsojot „PAR”- 13 (E. Grā- 
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, I. Žukovs, M. Kišuro, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāč- 
auniece, A. Dulpiņš, G. Zon- 
bergs, A. Silavnieks), „PRET”- nav, 
„ATTURAS”- nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no Speciālā 
budžeta izdevumu pozīcijas „Ostu 
maksas izlietojums” līdz EUR  
52 000,00 apmēram, lai atmaksātu 
koka laipu izveidošanu Melnsilu 
ielas galā un Upes ielas galā, Zvej-
niekciemā.
2. Apmaksu veikt pēc iepirkuma 
procedūras veikšanas, pamatojo-
ties uz iepirkuma procedūras re-
zultātiem.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014. 
gada budžetu”, iekļaujot 1. punktā 
minētos grozījumus.

Par papildu līdzekļu 
piešķiršanu sabiedriskās 
t u a l e t e s  ē k a s  re m o nt a m
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. 
Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, M. Kišuro, B. Veide, A. 
Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā „Ēku apsaimniekošana” 
EUR 2800,00 apmērā ekono-
miskās klasifikācijas kodā 2241 
(ēku, telpu kārtējie remonti), lai 
atmaksātu sabiedriskās tualetes 
ēkas Ainažu ielā 13B remontdar-
bus.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu”, 
iekļaujot 1. punktā minētos gro-
zījumus.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

Ar pilnu domes lēmumu teks-
tu (ievērojot Fizisko peronu datu 
aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu nova-
da pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes 
lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša 
sēde notiks trešdien, 30.jūnijā, 
plkst.15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

8. lpp. Apstiprināti  Saulkrastu novada domes 2014. gada 30. aprīļa sēdē  (prot. Nr.6§, Nr.37)

„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtību Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275   

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Saulkrastu novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldība) sociālo 
pakalpojumu veidus, kā arī soci-
ālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegša-
nas mērķis ir uzlabot personas, 
ģimenes, personu grupas un sa-
biedrības dzīves kvalitāti un uz-
labot personu spējas sociāli funk-
cionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Sociālo pakalpojumu uzdevu-
mi ir nodrošināt personai tiesī-
bas dzīvot pēc iespējas neatkarīgi 
sev ierastajā vidē, sniegt sociālo 
atbalstu atbilstoši personas funk-
cionēšanas spēju līmenim un vei-
cināt personas atbildību par savu 
dzīvi.
4. Tiesības saņemt sociālos pa-
kalpojumus ir personām, kuras 
savu dzīvesvietu deklarējušas 
Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (turp-
māk – Saulkrastu novadā), kā arī 
citām personām normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā.
5. Saulkrastu sociālais dienests 
(turpmāk – Sociālais dienests) 
atsevišķos gadījumos ir tiesīgs 
noteikt citu personai (ģimenei) 
un/vai personas apgādniekam 
labvēlīgāku pakalpojuma samak-
sas kārtību, ņemot vērā personas 
(ģimenes) un/vai personas apgād-
nieka individuālo sociālo gadīju-
mu.

II. Sociālo pakalpojumu 
veidi
6. Pašvaldība sniedz vai nodroši-
na šādus sociālos pakalpojumus:
6.1. aprūpe mājās;
6.2. ilgstoša sociālā aprūpe un so-
ciālā rehabilitācija institūcijā;
6.3. īslaicīga sociālā aprūpe un so-
ciālā rehabilitācija institūcijā;
6.4. specializētā autotransporta 
pakalpojumi;
6.5. ģimenes asistenta pakalpoju-
mi;
6.6 podologa pakalpojumi.

III. Sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība
7. Sociālos pakalpojumus persona 
vai tās likumiskais pārstāvis pie-
prasa Sociālajā dienestā.
8. Lai saņemtu sociālo pakalpo-
jumu, persona vai tās likumiskais 
pārstāvis, uzrādot personu aplie-
cinošu dokumentu, Sociālajā die-
nestā iesniedz:
8.1. iesniegumu;
8.2. ģimenes ārsta izziņu par per-
sonas veselības stāvokli, par nor-
matīvajos aktos noteikto medicī-
nisko kontrindikāciju neesamību, 
kā arī vēlamās rekomendācijas 
personas aprūpei;
8.3. Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas 
izziņu un invaliditātes apliecības 
kopiju (uzrādot oriģinālus), ja so-
ciālo pakalpojumu vēlas saņemt 

persona ar invaliditāti;
8.4. iztikas līdzekļu deklarāciju;
8.5. citus dokumentus pēc sociālā 
darbinieka pieprasījuma atbilsto-
ši attiecīgā pakalpojuma veidam.
9. Sociālais dienests pēc iesniegu-
ma un dokumentu saņemšanas:
9.1. reģistrē personas iesniegumu;
9.2. apmeklē personu dzīvesvietā, 
ja tas nepieciešams lēmuma pie-
ņemšanai;
9.3. izvērtē personas vai tās ģime-
nes locekļu līdzdarbības iespējas; 
9.4. novērtē personas vajadzības, 
aizpildot personas vajadzību pēc 
sociālajiem pakalpojumiem no-
vērtēšanas karti;
9.5. pieprasa nepieciešamo infor-
māciju no citiem speciālistiem;
9.6. lemj par personai piemēro-
tāko sociālā pakalpojuma veidu, 
apjomu, ilgumu un personas un/
vai tās apgādnieka līdzfinansēju-
ma apmēru;
9.7. nosaka samaksu par sociālo 
pakalpojumu, vērtējot tikai per-
sonas (ģimenes) ienākumus, ne-
vis personas (ģimenes) materiālo 
stāvokli; 
9.8. 10 darbdienu laikā pieņem 
lēmumu par sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu/atteikumu un raks-
tiski par to informē sociālā pakal-
pojuma pieprasītāju.
10. Pēc lēmuma pieņemšanas par 
sociālā pakalpojuma piešķiršanu 
Sociālais dienests izsniedz nosū-
tījumu sociālā pakalpojuma sa-
ņemšanai vai noslēdz sadarbības 
līgumu ar sociālā pakalpojuma 
sniedzēju par sociālā pakalpoju-
ma sniegšanu personai (ģimenei) 
(turpmāk – klients).
11. Sociālo pakalpojumu saturs 
un apjoms tiek noteikts saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem un lī-
gumiem ar sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem.

IV. Klienta tiesības un 
pienākumi
12. Klientam ir tiesības:
12.1. bez maksas saņemt infor-
māciju par sociāliem pakalpoju-
miem, to saņemšanas kārtību un 
nosacījumiem;
12.2. iesniegt priekšlikumus un 
sūdzības par pakalpojuma kvali-
tāti.
13. Klientam ir pienākums:
13.1. sniegt patiesas ziņas par sevi 
un savu sociālo situāciju;
13.2. ievērot sociālā pakalpojuma 
sniedzēja noteikto sociālā pakal-
pojuma saņemšanas kārtību un 
iekšējās kārtības noteikumus;
13.3. maksāt par sociālo pakalpo-
jumu normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā;
13.4. sociālā pakalpojuma saņem-
šanas laikā nebūt alkohola, nar-
kotisko, psihotropo, toksisko vai 
citu apreibinošo vielu ietekmē.

V. Aprūpe mājās
14. Aprūpe mājās ir sociālais pa-
kalpojums dzīvesvietā, nodro-

šinot personas pamatvajadzību 
apmierināšanu un dzīves līmeņa 
saglabāšanu, ja persona objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sevi aprūpēt.
15. Tiesības saņemt šo sociālo pa-
kalpojumu ir personai, kura dzīvo 
viena vai ar šo personu kopā dzīvo 
ģimenes locekļi, kuri veselības vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodro-
šināt tai nepieciešamo aprūpi.
16. Aprūpes mājās pakalpojums 
personai tiek piešķirts uz noteik-
tu laiku atbilstoši klienta vaja-
dzībām, situācijai un izvērtējot 
klienta apstākļus. Aprūpes mājās 
sociālā pakalpojuma apjoms tiek 
iedalīts četros aprūpes līmeņos:
16.1. I līmenis – līdz 4 stundām 
nedēļā;
16.2. II līmenis – līdz 6 stundām 
nedēļā;
16.3. III līmenis – līdz 12 stundām 
nedēļā;
16.4. IV līmenis – līdz 20 stundām 
nedēļā;
16.5. līdz 28 stundām nedēļā ap-
rūpe vientuļām personām var tikt 
nodrošināta arī brīvdienās.
17. Pakalpojumu par pašvaldības 
līdzekļiem var saņemt persona: 
17.1. kurai piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statuss;
17.2. atsevišķi dzīvojošs, nestrādā-
jošs invalīds vai pensionārs, kura 
ienākumi nepārsniedz 284,57 eiro 
mēnesī.
18. Ja personas ienākumi pār-
sniedz 284,57 eiro mēnesī, perso-
na veic līdzmaksājumu.
19. Apgādniekam jāveic līdzdar-
bības pienākumi aprūpes mājās 
pakalpojuma īstenošanai.
20. Ja apgādnieks neveic līdzdar-
bības pienākumus, tiek izvērtēti 
viņa ienākumi un noteikts līdz-
maksājums. Atsevišķi dzīvojošs 
apgādnieks no līdzmaksājuma 
tiek atbrīvots, ja tā ienākumi ne-
pārsniedz vienas valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēru.

VI. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām 
personām
21. Ilgstoša sociālā aprūpe un so-
ciālā rehabilitācija institūcijā ir 
sociālais pakalpojums institūcijā 
pensijas vecuma personām un in-
valīdiem no 18 gadu vecuma, kuri 
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj sevi aprūpēt, un personai 
nepieciešamo pakalpojumu ap-
joms pārsniedz aprūpes mājās 
pakalpojumu.
22. Ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
nodrošina personu ar mājokli, 
sociālo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju.
23. Pakalpojuma finansēšanas 
kārtība:
23.1. persona sedz izdevumus par 
institūcijas sniegtajiem pakal-
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pojumiem no pensijas vai valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā;
23.2. ja persona ar saviem ienā-
kumiem nevar segt pilnu pakal-
pojuma izmaksu, atlikušo maksu 
līdz pilnai pakalpojuma izmaksai 
sedz:
23.2.1. no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, ja:
23.2.1.1. personai nav mantinie-
ku un tai ir piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas sta-
tuss; 
23.2.1.2. Sociālais dienests apgād-
nieku (apgādnieka ģimeni) ir atzi-
nis par trūcīgu vai maznodrošinā-
tu personu (ģimeni);
23.2.1.3. apgādnieka vienīgie ienā-
kumi ir pensija vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsts;
23.2.1.4. apgādnieks ir apgādāja-
mās personas mazbērns vai maz-
mazbērns;
23.2.2. no personas vai tās ap-
gādnieku līdzekļiem ar noteiktu 
pašvaldības līdzfinansējumu (sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2003. 
gada 27. maija noteikumiem Nr. 
275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sa-
maksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojuma izmaksas tiek segtas 
no pašvaldības budžeta”);
23.2.3. apgādnieka pilns finansē-
jums.

VII. Īslaicīga sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā 
24. Īslaicīga sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā ir 
terminēts (uz laiku līdz trīs mēne-
šiem) sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums ins-
titūcijā pilngadīgām personām, 
kurām vecuma, funkcionālo trau-
cējumu vai veselības stāvokļa dēļ 
ir objektīvas grūtības nodrošināt 
savas pamatvajadzības un uzlabot 
vai atjaunot sociālo funkcionēša-
nu.
25. Tiesības saņemt šo sociālo pa-
kalpojumu ir personai:
25.1. kurai vecuma, funkcionālo 
traucējumu vai veselības stāvokļa 
dēļ ir objektīvas grūtības nodro-
šināt savas pamatvajadzības un 

uzlabot vai atjaunot sociālo funk-
cionēšanu;
25.2. kurai nepieciešamais pakal-
pojuma apjoms pārsniedz aprū-
pes mājās noteikto pakalpojuma 
apjomu;
25.3. pēcoperācijas periodā, at-
veseļošanās periodā vai līdz pa-
kalpojuma saņemšanai ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā.
26. Pakalpojumu par pašvaldības 
līdzekļiem var saņemt: 
26.1. persona, kurai piešķirts trū-
cīgas vai maznodrošinātas perso-
nas (ģimenes) statuss;

26.2. atsevišķi dzīvojošs, nestrā-
dājošs invalīds vai pensionārs, 
kura ienākumi nepārsniedz 
284,57 eiro mēnesī un tā atsevišķi 
dzīvojošo apgādnieku ienākumi 
nepārsniedz vienas valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas 
apmēru mēnesī.

VIII. Specializētā autotrans-
porta pakalpojumi
27. Specializētā autotransporta 
pakalpojums ir sociālais pakalpo-
jums personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, kurām ir apgrūti-

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta 
satura izklāsts 

Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos „Par sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu 
novadā” pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti un 
aprakstīti visu Saulkrastu novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo 
pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas 
un samaksas kārtība.

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ņemot vērā Saulkrastu novada iedzīvotāju pieaugošo vajadzību 
pēc sociālajiem pakalpojumiem, ir radīti vairāki jauni sociālie 
pakalpojumi, kuru nodrošināšana paredzēta šajos noteikumos, 
piemēram, ģimenes asistenta pakalpojumi, specializētā transporta 
pakalpojumi, podologa pakalpojumi, un, mainoties sociālo pakal-
pojumu sniedzējam atsevišķos pakalpojumu veidos, ir radusies 
nepieciešamība precizēt sociālo pakalpojumu Saulkrastu novadā 
sociālo pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un samaksas 
kārtību, definēt jaunos pakalpojuma veidus.
Tā kā atbilstoši aktualitātēm būtiski mainās Saulkrastu novada 
domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 18 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkras-
tu novadā”, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi.

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

Saistošo noteikumu īstenošana saistās ar finansiālu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu, jo katram pakalpojuma veidam ir noteikts 
attiecīgs finansiālais apmērs. Saistošajos noteikumos noteikto fi-
nansējumu katru gadu apstiprinās Saulkrastu novada pašvaldības 
budžeta ietvaros.

4.Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Neietekmē

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo Saulkrastu Sociālā dienesta admi-
nistratīvo procedūru īstenošanu.

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav bijušas

nāta pārvietošanās ar sabiedrisko 
transportu. 
28. Specializētā autotransporta 
pakalpojums netiek piešķirts per-
sonām, kuras atrodas pilnā valsts 
vai pašvaldības apgādībā.
29. Tiesības saņemt šo sociālo 
pakalpojumu ir personai,,kurai 
ir funkcionāli traucējumi, ir ap-
grūtināta pārvietošanās, un kura 
nespēj pārvietoties ar sabiedris-
ko transportu, lai nokļūtu uz/no 
ārstniecības vai rehabilitācijas 
iestādes vai no stacionāra pēc 
ārstniecības kursa beigšanās.
30. Specializētā autotransporta 
pakalpojumu piešķir:
30.1. personai ar trūcīgas vai maz-
nodrošinātas personas (ģimenes) 
statusu;
30.2. atsevišķi dzīvojošs, nestrā-
dājošs invalīds vai pensionārs, 
kuram nav apgādnieku un kura 
ienākumi nepārsniedz 284,57 eiro 
mēnesī.
31. Specializētā autotransporta 
pakalpojumu finansē no pašval-
dības budžeta.
32. Ārkārtas situācijas gadījumā 
Sociālais dienests var lemt par 
specializētā autotransporta pa-
kalpojuma piešķiršanu un ap-
maksu.

IX. Ģimenes asistenta 
pakalpojumi 
33. Ģimenes asistenta pakalpo-
jums ir sociālais pakalpojums, kas 
nodrošina personai atbalstu un 
apmācību sociālo prasmju apgū-
šanā, funkcionēšanā, bērna aprū-
pē un audzināšanā, mājsaimnie-
cības vadīšanā.
34. Ģimenes asistenta pakalpo-
jums nodrošina personai atbal-
stu un apmācību sociālo pras-
mju apgūšanā, bērnu aprūpē un 
audzināšanā, mājsaimniecības 
vadīšanā saskaņā ar individuāli 
izstrādātu sociālās rehabilitācijas 
plānu.
35. Tiesības saņemt šo pakalpoju-
mu: 
35.1. no 1 līdz 4 stundām nedēļā 
ir jauniešiem pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās, kuriem nav 
pietiekamu prasmju un iemaņu 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
35.2. no 2 līdz 14 stundām nedēļā 
ir ģimenēm, kurām nav pietie-

kamu prasmju un iemaņu bērnu 
audzināšanā un aprūpē.
36. Sociālais dienests var pieņemt 
lēmumu par ģimenes asistenta 
pakalpojuma piešķiršanu perso-
nām, kuras nespēj pārvarēt īpašas 
dzīves grūtības sociālo funkcio-
nēšanas prasmju atjaunošanai.
37. Tiesības sniegt ģimenes asis-
tenta pakalpojumus ir personām, 
kuras ieguvušas augstāko izglī-
tību sociālajā darbā, sociālās ap-
rūpes vai sociālās rehabilitācijas 
jomā, augstāko izglītību pedago-
ģijā vai psiholoģijā vai profesio-
nālo vidējo izglītību sociālās vai 
veselības aprūpes jomā.

X. Podologa pakalpojumi
38. Podologa pakalpojums ir so-
ciālais pakalpojums ārstnieciskai 
pēdu aprūpei cukura diabēta pa-
cientiem ar smagiem funkcionā-
liem traucējumiem.
39. Tiesības saņemt šo pakalpoju-
mu (trīs reizes gadā) ir personai: 
39.1. kura ir cukura diabēta slim-
nieks ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem;
39.2. kuras ienākumi nepārsniedz 
vienas valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērus.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība
40. Sociālā dienesta pieņemto lē-
mumu par sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu/atteikumu var apstrī-
dēt Saulkrastu novada domē.
41. Saulkrastu novada domes pie-
ņemto lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsū-
dzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi
42. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.
43. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nās dienu spēku zaudē Saulkrastu 
novada domes 2010. gada 29. sep-
tembra saistošie noteikumi Nr. 
18 „Par sociālo pakalpojumu sa-
ņemšanas un samaksas kārtību 
Saulkrastu novadā”.

Domes priekšsēdētājs  
E. Grāvītis

Vēsā 29. maija rītā seniori, 
mūsu Marutas vadībā, možā 
garastāvoklī brauca iepazīt 
tuvākos Limbažu, Alojas 
un Salacgrīvas novadus, 
satikties ar Alojas un Staiceles 
senioriem.

Drīz vien bijām Limbažos. Eks-
kursiju sākām ar Limbažu vizīt-
karti – pieminekli komponistam 
Baumaņu Kārlim. Ejot garām 
greznajai Kristus Apskaidrošanas 
pareizticīgo baznīcai, kas celta 
1903. gadā neobizantiešu stilā un 
ir lielākā Vidzemē (izņemot Rīgu), 
nonācām pie vecā rātsnama. 
Šo ēku 18. gadsimta otrajā pusē 
cēlis tirgotājs Braunšveigs kā 
dzīvojamo ēku, bet vēlāk, 19. gad-
simta vidū, to nopirkusi Limbažu 
rāte. 2011. gadā restaurācijas laikā 
atklājušies unikāli sienu glezno-

jumi. Tagad šeit atrodas Sudraba 
muzejs. Ieraudzījām brīnišķīgus 
sudraba izstrādājumus. Par kat-
ru eksponātu izsmeļoši pastās-
tīja pats mākslas darbu meistars 
Oļegs Auzers. Pēc izstādes apska-
tes mākslinieks pastāstīja par to, 
kā sudrabs ietekmē cilvēku, kā to 
pielietot veselības uzlabošanā. Vēl 
apskatījām darbnīcas telpas pag-
rabstāvā.

Tālāk braucām uz Alojas nova-
du. Alojas pilsētā, domes centrā, 
kas iekārtots bijušā universālvei-
kala telpās, mūs sagaidīja Alojas 
seniori. Viņi pastāstīja, ka šeit 
draudzīgi sadzīvo bērni, jaunieši 
un seniori. Uzzinājām, ka alojieši 
ir čakli projektu rakstītāji, tā ie-
gūstot līdzekļus sporta inventāra –  
trenažieru, velosipēdu – iegādei. 
Alojas seniori daudz sporto, do-
das regulāros velobraucienos pa 

tuvāku un tālāku apkārtni, nūjo, 
ziemā slēpo.

Padzēruši siltu tēju un apmai-
nījušies veikto darbu pieredzē, 
braucām tālāk uz Staiceli. Pil-
sētas pirmsākumi rodami 1893. 
gadā, kad tika uzsākta Baltijas 
papīra un papes fabrikas celtnie-
cība, sāka veidoties strādnieku 
ciemats. Par papīrfabriku šodien 
var teikt: „Reiz bija...” Bet pilsētā 
saglabājusies vecā koka apbūve. 
Apkārtne skaisti sakopta, iekārto-
ti jauni futbola laukumi. Staiceles 
centrā atrodas skulptūra, robež-
akmens latviešiem, lībiešiem un 
igauņiem – akmens laiva ar put-
niņu (mākslinieki Z. un J. Rapas). 
Putniņš uz laivas malas simbolizē 
dzīvību, proti, lai arī dzīvē viss 
mainās, putni vienmēr atgriežas 
savās ligzdās. Arī stārķu pāris, kas 
apmeties ligzdā pilsētas centrā. 

Stārķis grezno pilsētas ģerboni, 
un Staiceli dēvē par stārķu galvas-
pilsētu.

Staiceles muzejā iesākts ļoti in-
teresants projekts – apzināt visas 
mājas, esošās un bijušās, par kat-
ru no tām savākt visas iespējamās 
ziņas. Darba apjoms ļoti liels, 
jo māju ir daudz – aptuveni seši 
simti.

Staicelietes mums parādīja sa-
vus skaistos rokdarbus: krāsainas 
austās segas, lielo lakatu izstādi. 
Pēc iepazīšanās ar pilsētu Staiceles 
seniores mūs pacienāja ar gardu 
Staiceles īpašo zupu. Jaukā tikša-
nās beidzās ar kopīgu dziesmu.

Nākamais ceļamērķis – Ainažu 
jūrskolas muzejs, kurš nesen no-
svinēja 150 gadu jubileju. Apbrī-
nojami, cik neatlaidīgi un stipri 
bijuši nabadzīgo zemnieku dēli, 
lai īstenotu savus sapņus un kļū-

tu par tālbraucējiem, stūrmaņiem 
un kapteiņiem. Uzzinājām, kā 
piekrastes ciemos būvēja un laida 
ūdenī senos buriniekus. Muzeja 
dārzā aplūkojām seno enkuru ko-
lekciju.

Mājupceļā iegriezāmies Salac-
grīvā apskatīt un pastaigāt pa jau-
no promenādi Salacas krastā.

Ekskursija beidzās, sniedzot 
prieku par jaukajām, sakoptajām 
Latvijas mazpilsētām un to rado-
šajiem un darbīgajiem cilvēkiem. 
Jau ievērojamais pedagogs un lat-
viešu koru kultūras pamatlicējs 
Jānis Cimze ir teicis: „Mazs stūrī-
tis var daudz augļu dot, ja to īsti 
apkopt prot.”

Lai redzētais un dzirdētais ie-
dvesmo Saulkrastu seniorus uz 
radošiem darbiem novadā!

Saulkrastu seniore

Jaukais vasaras ekskursiju laiks ir sācies
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27. jūnijā Mārupē nelielā 
Saulkrastu pašvaldības komanda 
parūpējās par sensāciju, apstei-
dzot daudzas spēcīgas komandas, 
piekāpjoties tikai uzvarētājiem –  
mājinieku komandai, kā arī 
Baldones sportojošajiem viet- 
varas pārstāvjiem. Mūsu koman-
da izcēlās ar rezultātu stabilitāti, 
jo atsevišķās disciplīnās izde-

vās izcīnīt tikai divus kausus –  
3. vietu ieguva lielās bumbas fut-
bola spēlētāji, savukārt Ervīns 
Grāvītis un Andra Butāne uzva-
rēja priekšsēdētāju un sekretāru  
trīscīņā.

Šīs sacensības ir iekļautas Pie-
rīgas sporta spēļu kopvērtējumā, 
un augstā 3.  vieta palīdzēs cīņā 
par labu vietu gada noslēgumā.

Ielu basketbols (13 koman-
das)
1. „Ghetto Family” (Renārs 
Buivids, Renārs Uzraugs, Ri-
čargs Roziņš, Artūrs Dušelis)
2. „Basket” (Didzis Bergs, Zin-
tis Plivda, Kristaps Briedis, 
Edgars Vecums)
3. „Aparāti” (Rūdolfs Šleiners, 
Dinārs Ramats, Edmunds Tu-
kišs)

Pludmales volejbols (19 ko-
mandas)
1. Kārlis Kosmačevs/Gunta Pa-
egle
2. Vjačeslavs Dmitrijevs/Kris-
tīne Litavniece
3. Vladimirs Obodovs/ Eliza-
bete Dikmane

Futbols (17 komandas)
1. „Kristapiņi” (Kristaps Kap-
zems, Artūrs Tirzmalis, Ma-
reks Lasmanis, Jurģis Ozols, 
Ralfs Nemiro, Miks Roze, Ro-
māns Dedjuško, Artis Taver-
šauskis)
2. „Orki” (Renārs Baumgar-
tens, Rolands Koršunovs, 
Mārtiņš Kalniņš, Gunārs Bel-
mers, Elvijs Kučeruks, Māris 
Arājs, Genādijs Beļājevs)

3. „Partizāns” (Ditmārs Kašs, 
Andis Maks, Ritvars Linužs, 
Lauris Linužs, Toms Kaušs, 
Egils Martinsons, Svajunas 
Fokas)

Novuss (4 komandas)
1. Monta Tīberga/Lauris Ābols
2. Inga Antonova/Ilgvars Kor-
nis
3. Sanita Tīberga/Ritvars Sku-
kausks

Makšķerēšana (4 koman-
das)
1. Ainārs Paegle, Gundars Pa-
egle (svars 3,29 kg)
2. Otto Bērziņš, Andris Bēr-
ziņš (svars 3,18 kg)
3. Rihards Zariņš, Juris Sale-
nieks (svars 1,05 kg)

Airēšana (31 dalībnieks)
30 km K-2
1. Gatis Krūze/
Aleksis Markuss Štucers
2. Lūcija Bērziņa/
Andris Grosbergs
3. Aivars Ošmucnieks/ 
Juris Apinis
30 km K-1
1. Linards Volks
2. Gints Kalniņš

3. Henriks Grass
12 km absolūti labākie rezul-
tāti
1. Gatis Ozoliņš/ Guntars 
Ozoliņš
2. Mārtiņš Pošivs
3. Jānis Cīmurs/ Kaspars Bu-
kavs
Bērnu starts 200 m
1. Terēze Šulca
2. Klāvs Auznieks
3. Edžus Meirāns

Galda teniss 
(16 dalībnieki)
1. Jānis Cīrulis
2. Ģirts Kleinšmits
3. Artūrs Bauska

Armrestlings 
(20 dalībnieki)
Dāmas 
1. Sandra Zālīte
2. Rūta Kuzmane
3. Anda Veismane
Vīri 75 kg
1. Kaspars Matuļonis
2. Eduards Liepiņš
3. Edvards Liepiņš
Vīri 75 kg+
1. Raimonds Liepiņš
2. Agris Ruņģis
3. Rūdolfs Cīrulis

Saulkrastu novada svētku sporta 
sacensību rezultāti

Saulkrastu pašvaldības 
darbinieki izcīna 3. vietu 
Pierīgas sporta spēlēs

Saulkrastu pašvaldības policijas patruļpolicijas nodaļas priekšnieks 
Guntis Vinteris un domes vecākais eksperts Edgars Brumermanis 
meistarīgi apspēlēja pretiniekus lielās bumbas futbola spēlē.
Foto: Signe Sinkeviča

Pludmales volejbola pirmo trīs vietu ieguvēji.

Godalgotie „Kristapiņi” un „Orki”.

Roku cīņas meistari svarā virs 75 kg.
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
Tirāža: 3500 eksemplāru

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”.

Jūnijā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Gustavs Pūce
Gatis Kojāns
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 
jubilejā
Annu Bondarevu
Ausmu Minkeviču
Jāni Veismani
Āriju Rumpi
Olgu Punculi
Vili Lapkovski
Kārli Kleinšmitu
Valentīnu Jansoni
Voldemāru Strelkovu
Marutu Krūmiņu
Allu Kozačenko
Āriju Kļaviņu
Iru Hļeboviču
Jevgēniju Dudko
Valentīnu Borodkinu
Valdu Halaginu
Jeļenu Druviņu
Smaidu Dzintru Burbergu
Astrīdu Bukovsku
Marutu Ozolu
Olgu Lamšu
Jāni Lamšu
Anitu Dreimani
Lilliju Deniņu
Ņinu Bartuševiču
Anatoly Aninsh

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Viktors Zuselis
10.05.1950. – 03.06.2014.
Dzidra Kārkliņa
20.04.1926. – 08.06.2014.
Stefanija Miroviča
25.12.1917. – 12.06.2014.
Anna Priedīte
04.03.1938. – 17.06.2014.
Skaidrīte Krauze
02.05.1930. – 24.06.2014.

Pasākumu 
kalendārs
11. jūlijā plkst. 19.00 Saulkrastu 
estrādē jaunais humoršovs „Sie-
vietes, sievietes…”. Biļetes „Biļešu 
paradīze” kasēs, kā arī k/n „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem.  
19. jūlijā plkst. 19.00 Saules lauku-
mā gadskārtējā līnijdeju festivāla 
„Jūras līnija” koncerts! Koncertā 
kopā būs teju visas labākās Lat-
vijas līnijdeju grupas, kā arī viesi, 
jo 2014. gads ir jubilejas gads – 
pirms 15 gadiem līnijdeju kustība 
rada pirmos atbalstītājus Latvijā. 
19. jūlijā plkst. 15.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” diriģenta, 
komponista, Saulkrastu patriota 
Jāņa Veismaņa jubilejas koncerts 
„Dzīve dziesmā”. 
20. jūlijā plkst. 18.00 komēdija 
„SEX GURU”. 

Divi Latvijā slaveni vīrieši (Val-
dis Melderis izrādes latviešu un 
Edmunds Kaševskis izrādes krie-
vu valodas versijā) mūsu priekšā 
stāsies pavisam jaunā ampluā, 
kas neierasts gan publikai, gan vi-
ņiem pašiem. Ar veselīga humora 
devu, taču visai pikanti un atklāti 
viņi runās ar mums par seksu!

Biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs 
un k/n „Zvejniekciems” pie admi-
nistratora.
25. jūlijā plkst. 21.00 Saulkrastu 
brīvdabas estrādē. Svinot desmi-
tās jubilejas vasaras sezonu, „Mu-
zikālais teātris 7” skatītājiem jau 
jūlija beigās dāvās īpašu notiku-
mu – jaunu muzikālu brīvdabas 
izrādi „Vella kalpi”.  

Biļetes iepriekšpārdošanā „Bi-
ļešu paradīze” kasēs un www.bi-
lesuparadize.lv, kā arī viesizrāžu 
norises vietās.

„Muzikālā teātra 7” iepriekšējo 

deviņu sezonu vasaras brīvdabas 
izrādes kopā pulcējušas jau vairāk 
nekā 320 tūkstošus skatītāju, pa-
darot teātri par nepārspētu līderi 
brīvdabas iestudējumu žanrā.
9. augustā Saulkrastu estrādē no 
plkst.19.00 (ieeja no plkst. 18.00) 
visi laipni aicināti uz Saulkrastu 
šlāgerfestivālu! Šogad festivālā 
piedalīsies tādas Latvijā populā-
ras grupas kā  „Dakota” un „Ap-
vedceļš”, kā arī „Credo”, „Linga”, 
„Klaidonis”, „Tēva nams”, „Okay” 
un „Novadnieki”.

Īpašais vakara viesis – slavenā 
grupa „Bumerangs”! Šoreiz kopā ar 
grupu uzstāsies arī Edmunds Med-
nis. Biļetes iepriekšpārdošanā „Bi-
ļešu paradīzes” kasēs un k/n „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem. Ieejas 
maksa: iepriekšpārdošanā – EUR 5, 
pirms koncerta – EUR 7. 

SPoRtA AFIšA
19. jūlijā plkst. 11.00 Jūras parkā 
Saulkrastu pludmales volejbola 
čempionāta 2. posms. Sacensības 
notiks 2 grupās – dāmām un kun-
giem.

SeNIoRu AKtIVItāteS
Aicinām ekskursijā uz Latgali – 
Rēzekni, Daugavpili, Andrupeni 
un Aglonu 23.–24. jūlijā. Informā-
cija pa tālr. 26437766.

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 64 
izsaukumus. 

Par dažādiem pārkāpumiem tika 
aizturētas 17 personas, no kurām 
par atrašanos sabiedriskā vie-
tā alkohola reibuma stāvoklī 12 
personas; 12 personas tika nogā-
dātas Rīgas reģionālās pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai, no kurām 
trīs personas uz iesnieguma pa-
mata, bet piecas personas nogā-
dātas savā dzīvesvietā. 

Septiņos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Mežavai-
rogi” darbinieki, lai sniegtu palī-
dzību cietušiem dzīvniekiem un 
utilizētu bojā gājušos.

Sastādīti 69 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, to skaitā viens 
par pārvietošanos ar mehānisko 

transportlīdzekli Rīgas līča krasta 
kāpu aizsargjoslā un pludmalē, 68 
administratīvā pārkāpuma proto-
koli par teritorijas vai piegulošās 
teritorijas nesakopšanu, kā arī par 
likuma „Atkritumu apsaimnieko-
šanas likums” prasību nepildīšanu.

Vienā gadījumā sniegta palī-
dzība neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādei.

Uzsāktas 194 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tam piegu-
lošās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Uzmanību! Pašvaldības policijas 
dežūrdaļas diennakts tālrunis – 
67142525.

Guntis Vinteris

Pašvaldības policijas 
paveiktais jūnijā

KAPU SVĒTKI
Svētdien, 20. jūlijā, plkst.14.00 Saulkrastu kapsētā notiks 

KAPU SVĒTKI. Pasākumā piedalīsies mūziķi Vilnis Daņiļēvičs, 
Miervaldis Jenčs un Kaspars Gulbis.

Tuvojas 
„Saulkrasti Jazz 

2014”!

Programma

No 21. līdz 26. jūlijam Saulkrastos, atpūtas kompleksā „Minhau-
zena Unda” mūzikas mīļotājus priecēs XVII Saulkrastu džeza 
festivāls – „Saulkrasti Jazz 2014”. Visas nedēļas garumā varēs bau-
dīt bezmaksas dienas koncertus Saulkrastu centrā, kā arī vakara 
koncertus uz festivāla lielās skatuves „Minhauzena Undā”.

Festivāla nedēļā notiks arī tradicionālā džeza meistarklašu 
nometne, kurā pie pieredzējušiem ārvalstu pasniedzējiem džeza 
mūzikas smalkumus varēs apgūt bērni un jaunieši no Latvijas, kā 
arī tuvākām un tālākām kaimiņvalstīm.

Festivāla muzikālā programma būs ļoti piesātināta katru vaka-
ru visas nedēļas garumā, tādēļ iepriekšpārdošanā par īpaši pievil-
cīgu cenu būs nopērkamas nedēļas biļetes.

Arī šogad festivāla īpašā „odziņa” būs bezmaksas Studentu 
koncerts sestdien pusdienas laikā, kad uz skatuves kāps meistar-
klašu audzēkņi.

Nepalaidiet garām šīs vasaras karstāko džeza nedēļu!
Uz tikšanos „Saulkrasti Jazz 2014” nedēļā!

PIRMDIENA – 21. JŪLIJS
• Saules laukums plkst.15.00
Bezmaksas koncerts
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
„Markus Gottschlich Trio” (ASV, Latvija)
„Velvet Mallet” (Latvija)
Ventspils bigbends (Latvija)
Jam Session

OTRDIENA – 22. JŪLIJS
• Saules laukums plkst.15.00
Bezmaksas koncerts
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
„Ainavisti” (Latvija)
„Niccolò Faraci Trio” (Itālija)
„Mister Goldhand” (Francija)
Jam Session

TREŠDIENA – 23. JŪLIJS
• Saules laukums plkst.15.00. Bezmaksas koncerts
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
Diksilends „Sapņu komanda” (Latvija)
Paula Pokratnieka trio (Austrija, Ungārija, Latvija)
„Daniel Zamir Quartet” (Izraēla)
Jam Session

CETURTDIENA – 24. JŪLIJS
• Saules laukums plkst.15.00
Bezmaksas koncerts
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
Andreja Jevsjukova kvartets (Latvija)
„Džeza izglītībai Latvijā 10” –  jubilejas koncerts ar „Mirage Jazz 
Orchestra” un Latvijas džeza pedagogiem
„Blue Circle featuring Mayembe Malayika” (Vācija)

PIEKTDIENA – 25. JŪLIJS
• Saules laukums plkst.15.00
Bezmaksas koncerts
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
„3Stick (Latvija)
Hans Antehed „Latvian Sentiments” feat. Jolanta Gulbe 
(Zviedrija, Latvija)
„Coolmans Report” (Latvija)
Jam Session

SESTDIENA – 26. JŪLIJS
• „Minhauzena Unda” plkst.12.00
Studentu koncerts. Ieeja bez maksas
• „Minhauzena Unda” plkst.19.00
„Novas Trio” (ASV, Čīle)
„Incognito” (Lielbritānija)

Biļetes — «Biļešu paradīzē»: http://ej.uz/sjbp .
Nedēļas biļetes par īpašu cenu — Saulkrastu Tūrisma informā-

cijas centrā, Ainažu ielā 13b, Saulkrastos.


