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Šogad 16 izcilnieki
Arī šogad, mācību gadam
noslēdzoties, Saulkrastu
novada dome sveica
Zvejniekciema vidusskolas,
Saulkrastu vidusskolas un
Vidzemes jūrmalas Mākslas
un mūzikas skolas (VJMMS)
skolēnus, kuri šajā mācību
gadā, pierādījuši sevi ar
teicamiem sasniegumiem
mācībās, augstiem rezultātiem
novadu un valsts olimpiādēs,
sportā, aktīvu sabiedrisko
darbu un panākumiem
mākslas un mūzikas
konkursos. Kopumā domes
Atzinības rakstus un naudas
balvas saņēma 16 labākie
skolēni.
No Zvejniekciema vidusskolas par
augstiem mācību rezultātiem, sasniegumiem Pierīgas novadu un
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā un aktīvu sabiedrisko
darbību domes Atzinības rakstu un naudas balvu saņēma 9.b
klases skolniece Dita Kantore un
11. klases skolniece Krista Brigita
Čerpakovska. Tāpat dome sumināja Zvejniekciema vidusskolas
volejbola komandas spēlētājas –
Alisi Naniju Umbraško, Sintiju Simonu Umbraško, Anniju Liniņu,
Īvaisi Zaķi, Agnesi Jermacāni, Kitiju Ūdri, Mildu Martinsoni, Paulu Dalbiņu un Agitu Kristu Nolli.
Par izciliem sasniegumiem
ikdienas mācību darbā, labiem
rezultātiem mācību priekšmetu
olimpiādēs un ilggadēju, atbildīgu, aktīvu un radošu teātra mākslas popularizēšanu skolā dome
sveica Saulkrastu vidusskolas 9.b
klases skolnieci Dārtu Vijgriezi,
savukārt Uldi Upīti no 8. klases
sumināja par izciliem sasniegumiem orientēšanās sportā. Uldis
šajā mācību gadā ir ieguvis Latvijas un Baltijas čempiona titulu, kā

Foto no domes arhīva
arī pasaules skolēnu čempionāta
uzvarētāja godu.
Tāpat
atzinību
saņēma
VJMMS skolas Klavierspēles nodaļas 7. klases audzēkne Linda
Liliana Pūle par dalību koncertos, aktīvu iesaistīšanos skolas
sabiedriskajā dzīvē, koncertu organizēšanā un sadarbību ar medijiem, Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas 7. kursa audzēkne Elīza
Marta Burberga par aktīvu pie-

dalīšanos izstādēs un konkursos,
labām un teicamām sekmēm
mākslas izglītībā, tostarp aktīvu
iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē, kā arī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 6. kursa
audzēkne Elīza Ozola par aktīvu
piedalīšanos izstādēs un konkursos, labām un teicamām sekmēm
mākslas izglītībā.
Pateicības vārdus saņēma ne
vien skolēni un viņu vecāki, bet

arī pedagogi – Zvejniekciema vidusskolas skolotājas Lāsma Burberga, Aina Jermacāne un Dzidra
Dulpiņa, Saulkrastu vidusskolas
skolotāja Lilita Rihtere, sporta
trenere Dzintra Rēķe un VJMMS
mācību spēki – Eleonora Širškova, Māra Alena, Vidaga Grīnberga, Ieva Lazdauska, Vaira Cīrule, Rasa Grāmatiņa un Daina
Pērkone.
Uzrunājot pasākuma dalīb-

Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu rezultāti
Saulkrastu novada pašvaldības
vēlēšanās piedalījās 2314 vēlētāju
no 4810 balstiesīgajām personām,
t. i., 48,1 %.
Vēlētājiem izsniegto vēlēšanu
aplokšņu skaits bija 2316, balsoja
2314 (diviem vēlētājam sabojātas
aploksnes vietā tika izsniegta jauna aploksne). Par nederīgām tika
uzskatītas 17 aploksnes, no tām
piecas aploksnes bija tukšas, bet
pārējās bija ieliktas divas vai vairāk vēlēšanu zīmes.

LNNK” – 1116
• Latvijas Zaļā partija – 207
• Partija “Vienotība” – 801

Par katru kandidātu
sarakstu nodoto derīgo
vēlēšanu zīmju skaits
• Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs” – 168
• Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/

Ievēlētie deputāti
alfabēta secībā
• Santa Ancāne – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Aiva Aparjode – partija “Vienotība”

Kandidātu saraksti iegūto
vietu skaita secībā
• Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” – 8
• Partija “Vienotība” – 5
• Politisko partiju apvienība
“Saskaņas centrs” – 1
• Latvijas Zaļā partija – 1

• Valdis Baltiņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Artis Blankenbergs – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Edgars Brumermanis – partija “Vienotība”
• Antra Deniškāne – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Andris Dulpiņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Ervīns Grāvītis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Mārtiņš Kišuro – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Guna Lāčauniece – Nacio-

nālā apvienība “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
• Normunds Līcis – partija
“Vienotība”
• Selga Osīte – partija “Vienotība”
• Līga Vaidere – partija “Vienotība”
• Bruno Veide – Latvijas Zaļā
partija
• Igors Žukovs – politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana notiks 18. jūnijā plkst. 10 Saulkrastu
novada domes zālē.
Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja

niekus, Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
pauda gandarījumu par skolēnu
augstajiem sasniegumiem un uzsvēra vecāku, pedagogu un skolēnu kopīgi ieguldītā darba nozīmīgumu.
Foto no pasākuma apskatāmi
vietnes www.saulkrasti.lv sadaļā
“Galerijas”.
Marika Grasmane

Ielīgošana
Saulkrastos
Visus aicinām piektdien,
21. jūnijā, pulksten 20
Saules laukumā piedalīties ielīgošanā lustīgā
garā. Līgotājus ar latviešu
tautas tradīcijām – gan
nopietnām, gan nenopietnām – iepazīstinās un
kopā sauks folkloras kopa
“Dvīga” ar Saulkrastu
mākslinieciskajiem
kolektīviem. Būs iespēja
arī padejot zaļumballes
mūzikas pavadījumā.
Bet Līgo vakarā 23. jūnijā
no pulksten 22 Saulkrastu
estrādē Līgo nakts balle
kopā ar grupu “Bellacord”.
Ieeja brīva.
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Vasaras sezonā
ieripo ar
velosipēdiem
Lai arī 25. maija pēcpusdiena
bija lietaina, tas netraucēja
pulcēties gandrīz diviem
simtiem velo braucēju, to vidū
arī vienam suņukam, kas lepni
sēdēja saimnieces velo grozā,
kopīgi dodoties no Saulkrastu
velosipēda muzeja uz Saules
laukumu, un atklāt Saulkrastu
vasaras sezonu.
Daļa braucēju ceļu bija mērojuši
no Rīgas, piedaloties Vidzemes
tūrisma asociācijas rīkotajā velobraucienā, kas sākās Mežaparkā
un veda cauri Carnikavas novadam līdz Saulkrastiem, kopumā
nobraucot 56 kilometrus. Velo
braukšanas entuziasti bija ieradušies ne tikai no Saulkrastiem, Zvejniekciema, Skultes, Mandagām,
bet arī no Rīgas, Siguldas, Raganas,
Madonas, Baldones, Ogres, Ādažiem, Baltezera un pat Norvēģijas.
Pirms sezonas atklāšanas
brauciena tā dalībnieki kopīgi
darbojās radošajās darbnīcās, piedalījās sportiskās aktivitātēs un
izveidoja savu lomu. Ne velti šogad velobrauciena moto bija “Vedam lomu!”, – ikviens dalībnieks
varēja sevi pierādīt radoši, tērpjoties jūrnieku un retro stilā, kā arī
vest savu lomu. Labāko tērpu autori pasākuma noslēgumā saņēma balvas no Saulkrastu tūrisma
un informācijas centra un radošās apvienības “Seasidefeeling”.
Pirmās balvas tika pasniegtas
labākajiem dalībniekiem – sportistiem, kuri pirms velobrauciena
uzrādīja vislabākos rezultātus dažādās velosporta disciplīnās:
• Labākais konusu trases braucējs ar savu velosipēdu (5–10 gadi) –
Robins Zaščerinskis (14,46 s.);
• Labākais konusu trases
braucējs ar īpašo – mazo velosipēdu (līdz 10 gadiem) – Aksels
Puzulis (17,61 s.);
• Labākais konusu trases
braucējs ar īpašo – mazo velosipēdu (10–15 gadi) – Rūdolfs Grēve
(16,49 s.);

Lielā Kapteiņa gods – Valdim Mellim.
• Labākais velorata ripinātājs – Jānis Mickāns (11,20 s.);
• Labākais līdzsvara noturētājs uz velosipēda – Andris Kursītis (30,1 s.);
• Labākais riepu mešanā (zēniem) – Kristers Auseklis (3 riepas
no 4);
• Labākā riepu metēja (meitenēm) – Laima Grase (2 riepas no 4);
• Labākais riepu metējs (pieaugušajiem) – Mārtiņš Eisaks
(3 riepas no 4).
Tāpat tika sumināti:
• jaunākie
velobrauciena
dalībnieki – Kristers Mednis
(1 gads), Monta Mušperte (1 gads)
un Kārlis Jānis Strazdiņš (4 gadi);
• velobrauciena dalībniece,
dāma skaistos gados – Sarmīte
Midaga.
Īpaša žūrija šogad rūpīgi vērtēja
dalībnieku atraktivitāti un tērpus.
• kā Mazo Katrīnu nominēja
Simonu Gesti;

Šogad velobrauciens pulcēja gandrīz 200 dalībnieku.
• kā Lielo Katrīnu nominēja
Elīnu Odiņu;
• kā Mazo Kapteini nominēja
Jēkabu Līci;
• kā Lielo Kapteini nominēja
Valdi Melli.
Šajā gadā īpašo nomināciju
un balvu par “Velo parādes pārsteigumu” saņēma Vineta un
Andris Neimaņi no Rīgas.
Trīs īpašas balvas par “Brangāko lomu” saņēma Rūdolfs
Grēve, Anastasija, Liene un Lilija
Bernhardes.
Pagājušajā gadā Saulkrastos
notika pirmais sezonas atklāšanas velobrauciens, kas pulcēja
vairāk nekā 100 braucēju.
Saulkrastu novada dome izsaka pateicību Saulkrastu tūrisma un informācijas centra vadītājai Gitai Memmēnai, radošai
apvienībai “Seasidefeeling” un
īpaši Andai Gailītei, pašvaldības
aģentūrai “Saulkrastu kultūras

Pirms velobrauciena ikviens varēja sevi pierādīt dažādās velosporta
disciplīnās. Foto: Nils Smelteris
un sporta centrs”, kā arī Saulkrastu velosipēdu muzeja pārstāvim
Guntim Sereginam par lieliski
noorganizēto pasākumu. Tāpat
paldies visiem dalībniekiem un
klātesošajiem, kas nenobijās no
lietus un kopīgi radīja sezonas

atklāšanas sajūtu!
Vairāk foto pieejami www.
saulkrasti.lv sadaļā “Galerijas”, kā
arī sadaļā “Video” ir apskatāms
video sižets par pasākuma norisi.
Marika Grasmane

Atklāta piemiņas vieta somu lidotājiem

Foto no domes arhīva

Somijas Armijas karoga dienā,
4. jūnijā, Inčupē atklāja piemiņas
plāksni 1943. gada 23. aprīlī lidmašīnas avārijā bojā gājušiem somu
lidotājiem – Urho Jāskelainenam,
Lauri Suhonenam, Aimo Valkeniemi un Erki Hormam. Saskaņā ar
somu kara lidotāju tradīcijām lidmašīnu krišanas vietās tiek uzstādītas piemiņas zīmes.
Piemiņas vietas atklāšanas pasākumā piedalījās Aimo Valkeniemi tuvinieki no Somijas, tostarp
viņa meita Sirka-Līsa Koivuniemi,
kas tēvu pazīst tikai no fotogrāfijām un nostāstiem, Lapzemes lidotāju ģildes pārstāvji no Somijas,
Latvijas Republikas vēstnieks So-

mijā Juris Bone, Somijas Republikas vēstniece Latvijā Pirko Hamalainena un konsule Petra Sarias,
Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis, Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvji, Saulkrastu novada domes vadība, somu senioru
grupa trīsdesmit cilvēku sastāvā,
kur vecākajam grupas pārstāvim
gadu skaits sniedzās pāri deviņdesmit, kā arī lūgtie viesi un interesenti no Latvijas un Somijas.
Neatsveramu
ieguldījumu
piemiņas vietas tapšanā sniedzis
somu militārais vēsturnieks Vesa
Rinkinens, kas Saulkrastos pirmo
reizi ieradās 2010. gadā, lai sīkāk

izzinātu lidmašīnas avārijas ap
stākļus. Izpētē V. Rinkinenam palīdzēja Saulkrastu velosipēdu muzeja dibinātājs Jānis Seregins un
viņa māte Jadviga Seregina, kas
ir senā notikuma aculieciniece.
Savu ieguldījumu piemiņas vietas
izveidē sniedza Somijas un Latvijas uzņēmēji un privātpersonas,
tostarp Saulkrastu novada dome.
Piemiņas vieta ir cieņas un
piemiņas apliecinājums bojā gājušiem somu karavīriem, kā arī
ieguldījums draudzīgu attiecību
stiprināšanai starp Latviju un
Somiju.
Marika Grasmane
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Atkritumu sķirošanas
vērtīgie augļi

Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās stilizētā koka izveidē.
Starptautiskajā Vides dienā
Saulkrastos 5. jūnijā notika
SIA “ZAAO” (ZAAO) rīkotā
interaktīvā akcija “Atkritumu
sķirošanas vērtīgie augļi”. Tās
laikā ZAAO kopā ar Saulkrastu
vidusskolas jauniešiem un
garāmgājējiem uzstādīja vides
instalāciju – stilizētu koku, kura
augļus veidoja no šķirotajiem
atkritumiem – plastmasas.
Augļu veidošanai jaunieši piegāja
ļoti radoši – gan aplīmējot, gan
apzīmējot un dažādos citos veidos pārvēršot plastmasas pudeles,

kannas un citus iepakojumus no
atkritumiem par interesantiem
un vizuāli pievilcīgiem mākslas
darbiem.
Aktīvi dalību akcijā ņēma arī
garāmejošie pilsētnieki un viesi,
iesaistot savas atvases instalācijas veidošanā un atkritumu koka
zīmēšanā. Zīmējumus šobrīd var
apskatīt arī ZAAO vietnē internetā www.zaao.lv sadaļā “Galerija”.
Šādu akciju ZAAO rīkoja, lai
pievērstu uzmanību, ka šķirotie atkritumi ir vērtīga izejviela
jaunu produktu ražošanā un lai
mudinātu cilvēkus rīkoties videi

draudzīgi. Saulkrastos attiecībā
uz atkritumu šķirošanu patlaban
ir nodrošināti gan eko punkti
(šķiroto atkritumu konteineri atsevišķi stiklam un atsevišķi
papīra, plastmasai un metālam),
gan pieejams eko laukums, kur
arī šķirotos atkritumus var nodot
bez maksas.
Akciju finansiāli atbalstīja
Latvijas vides aizsardzības fonds.
Foto no pasākuma apskatāmi
vietnes www.saulkrasti.lv sadaļā
“Galerijas”.
Lija Ozoliņa

Mainās ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifi
Tā kā kopš 2007. gada, kad Rīgas rajona reģionālais regulators
Saulkrastiem apstiprināja divpakāpju ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, ekonomiskā
situācija valstī ir krasi mainījusies – ir sadārdzinājusies elektrība,
palielinājušās cenas degvielai, paaugstināts dabas resursu nodoklis –, kā arī saskaņā ar izmaiņām
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2010. gada
12. maija lēmumā nr. 1/18 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” SPRK
padome ir mainījusi spēkā esošo
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu Saulkrastu novadā.
Līdz ar SPRK apstiprināto tarifu stāšanos spēkā, t. i., šī gada 1. jūliju, patērētājiem būs jānorēķinās

tikai par reāli patērēto pakalpojumu apjomu. Līdz šim aprēķini par
pakalpojumu tika veikti, ņemot
vērā divpakāpju ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus, kas ietvēra ne
vien tarifu par saņemto pakalpojumu (mainīgā daļa), bet arī par pastāvīgo daļu – abonēšanas maksu (nemainīgo daļu). Pēc SIA “Saulkrastu
komunālserviss” (SKS) iesniegtā
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projekta izvērtēšanas regulators apstiprināja jaunus tarifus,
atceļot līdzšinējo praksi Saulkrastu
novadā papildus maksai par izmantoto pakalpojumu iekasēt arī pastāvīgo jeb abonēšanas maksu.
Regulators SKS apstiprināja
šādus tarifus: ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,73 Ls/m3 (bez
PVN) un kanalizācijas tarifs 1,19

Ls/m3 (bez PVN), kas pie maziem
patēriņiem būs mazāks nekā iepriekšējais tarifs.
Apstiprinātie SKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir ekonomiski pamatoti un noteikti tādā
apmērā, lai segtu uzņēmuma sniegto pakalpojumu izmaksas. Ja nākotnē mainīsies tarifus ietekmējošie
faktori, pastāv iespēja, ka regulators
var ierosināt tarifu pārskatīšanu un
atcelt pieņemto lēmumu.
Līdz ar projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Saulkrastos” ieviešanu Saulkrastu
novada iedzīvotājiem ievērojami
uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte un sadzīves kanalizācijas
savākšanas pieejamība.
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Aicinām informēt par grūtībām atkritumu izvešanā
Pašlaik novada teritorijas lielākajā daļā notiek ūdenssaimniecības būvdarbi un ir aktualizējies
jautājums par atkritumu izvešanu – pārrakto ielu dēļ daudzviet nav iespējams piekļūt
adresēm, lai iztukšotu konteinerus. SIA “ZAAO” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un
gadījumos, ja redz, ka adresei piebraukt nav iespējams, informēt par to vai arī nodrošināt
konteineru novietošanu vietā, kur var piebraukt. Ja konteiners tiek pārvietots citur, lūgums par
to informēt “ZAAO”, lai šoferi zinātu, kur konteiners atrodas, un varētu to iztukšot.
Klientu apkalpošanas nodaļas tālrunis – 64281250.
Jau iepriekš paldies par atsaucību!

Jaunumi
novada attīstībā
Maija vidū Saulkrastu pilsētas peldvietai “Centrs” piešķirts Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts,
kas ir otra augstākā kvalitātes zīme
peldvietām Latvijā aiz Zilā karoga
ekosertifikāta. Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts ir Latvijas
mēroga ekosertifikāts, kurā tiek
ņemta vērā Latvijas peldvietu specifika, kā arī Latvijas likumdošana
attiecībā uz peldvietu apsaimniekošanu. Šī sertifikāta saņemšana
nozīmē to, ka lielākā daļa kvalitātes
kritēriju ūdens, vides pārvaldes,
vides informācijas un izglītības, kā
arī labiekārtojuma un servisa jomās
ir izpildīti. Domes speciālisti aktīvi
strādā pie tā, lai nākamajā peldsezonā virs Saulkrastu pludmales plīvotu Zilais karogs.
Savukārt
maija
beigās
Saulkrastu novada domes deputāti šī sasaukuma pēdējā sēdē apstiprināja Attīstības programmu
2014.–2020. gadam un ilgtermiņa
attīstības stratēģiju 2014.–2029.
gadam. Ar to ir noslēdzies projekts
“Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. Projektu īstenoja ar 100 %
Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Attīstības programma tika
izstrādāta, apzinot un izvērtējot
Saulkrastu novada rīcībā esošos
dabas, infrastruktūras, cilvēku un
finanšu resursus, paredzot rīcības
mērķtiecīgai novada attīstībai, ie-

tverot potenciālo investīciju plānu
2014.–2020. gadam. Ar attīstības
dokumentiem var iepazīties domes tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā “Novada plānošana”.
Laba sadarbība Saulkrastu domei ir izveidojusies ar Vidzemes
zvejnieku biedrību, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums. Tā jūnija
vidū tiks sākti divi Valsts zivju fonda finansētie projekti par dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu
Pēterupē un Ķīšupē. Projektu ietvaros paredzēta iepriekš apzinātu
atsevišķu upju posmu attīrīšana no
koku sagāzumiem, krastu attīrīšana no aizaugušiem krūmiem un
kokiem, kā arī lašveidīgo zivju nārsta vietu izpļaušana un atjaunošana. Tiks veikta arī akmens krāvumu un bebru dambju nojaukšana.
Jau iepriekš informējām par
Zvejniekciema stadiona rekonstrukciju. Jūnija sākumā novada
dome ir iesniegusi projektu Rīgas
rajona lauku attīstības biedrībā.
Projektā plānots rekonstruēt stadionu, paredzot noteiktiem standartiem atbilstoša izmēra futbola
laukumu ar mākslīgu segumu, kā
arī labiekārtot teritoriju. Projektu
paredzēts finansēt no EZF līdzekļiem LEADER tipa pasākumiem.
Vilnis Klibiķis,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs

Atbalsts ģimenēm
Saulkrastos
Saulkrastu
novada
domes
2011. gada 29. jūnija saistošie noteikumi nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” paredz sociālos pabalstus,
kas pienākas trūcīgām un maznodrošinātām (novadā noteiktais līmenis maznodrošinātai personai
ir līdz Ls 150) ģimenēm to materiālās situācijas uzlabošanai.
• Ģimenes ar nepilngadīgiem
bērniem var gada laikā ar mājokļa
maksājumiem saistīto izdevumu
atmaksai saņemt līdz Ls 320.
• Medicīnas pakalpojumu apmaksas kārtība nosaka, ka viena
persona (arī bērni) var gada laikā saņemt Ls 50 medikamentu iegādei.
• Neizvērtējot ģimenes ienākumus, hroniski slims bērns var
saņemt Ls 20 mēnesī veselības
pakalpojumu apmaksai.
• Pabalsti bērna izglītībai un
audzināšanai nosaka, ka: skolas
piederumu un mācību grāmatu
iegādei bērns var saņemt Ls 20;
apģērba iegādei bērns var saņemt
Ls 30; vispārizglītojošās skolās ir
nodrošinātas brīvpusdienas (5.–
12. klase); neizvērtējot ģimenes

ienākumus, brīvpusdienas saņem
visi sākumskolas bērni; neizvērtējot ģimenes ienākumus, tiek
nodrošināts bezmaksas transports visiem novada pamatskolas
skolēniem un ar 50 % apmaksu vidusskolas skolēniem; tiek apmaksātas līdz Ls 80 vasaras nometnes
bērniem bāreņiem, aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem
invalīdiem.
Jauniešu un bērnu dienas
centrs “Saulespuķe” sniedz bezmaksas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bērniem, nodrošinot izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
Saulkrastu novadā jaundzimuša bērna vecāki saņem materiālu pabalstu Ls 200 (to nosaka
2011. gada 30. marta saistošie noteikumi nr. 4 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”).
Īpaši daudzbērnu ģimeņu
bērni tiek apdāvināti Ziemassvētku akcijas laikā.
Anita Bogdanova,
Sociālā dienesta vadītāja

VSAA un NVA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbinieks
pieņems klientus 20. jūnijā Saulkrastu novada domē
108. kabinetā no plkst. 10 līdz 12.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems
klientus 1. un 4. jūlijā Saulkrastu novada domes zālē
no plkst. 10 līdz 15.
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Dejas spēle

Meža stādīšanā piedalījās 4. un 7.b klase. Foto: Andris Zande

Dāvana Latvijai
“Fractus”
dejotājas.
Foto:
Jana
Kohno
27. aprīlī Ķekavas kultūras namā
norisinājās Starptautiskajai dejas dienai veltīts mūsdienu deju
festivāls “Dejas spēle 2013”, kurā
piedalījās arī Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” deju
grupa “Fractus”.
Festivālā savus priekšnesumus sniedza dažādu vecuma gru-

pu deju kolektīvi no visas Latvijas.
Deju grupa “Fractus” piedalījās ar
deju “Istabeņu tracis” 1.–4. klašu grupas izpildījumā, “Face your
fear” jeb “Sajūti savas bailes”
5.–9. klašu grupas izpildījumā, kā
arī “Ladies in the frontline”, kuru
izpildīja vidusskolas grupa.
Tomēr tas vēl nebija viss.
Katras deju grupas “mājasdarbs”

bija iemācīties deju soļus, lai ar
pārējiem dalībniekiem vienotos
kopīgā dejā un līksmi noslēgtu
festivālu. Noslēgumā “Fractus”
meitenes par piedalīšanos un
lielisku priekšnesumu saņēma
pateicības un garšīgu dāvanu –
kliņģeri.
Jana Kohno

“Anima” – dziesmu svētku koru konkursā
2013. gada 29. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā,
norisināsies Vispārējo latviešu
XXV Dziesmu un XV Deju svētku
koru konkurss “Koru kari”, kur
Saulkrastus pārstāvēs Saulkrastu
jauktais koris “Anima”.
Jaukto koru grupā “Koru
karu” dalībnieki tika izvēlēti, izvērtējot skates rezultātus, un no
visiem Siguldas apriņķa koriem
“Anima” ir vienīgais kolektīvs,
kam būs iespēja piedalīties šajā
latviešu kora mūzikas nozīmīgākajā konkursā.
Kora diriģente Laura Leontjeva uzskata, ka dalība dziesmu
svētku “Koru karos” ir liels gods
un atbildība. Tas nav tikai konkurss, bet arī liels notikums un
svētki, kur uz vienas skatuves ir
iespējams satikt labākos Latvijas
korus. Īpašs prieks par to, ka “Animas” 11 pastāvēšanas gadu laikā
koris ir vienmēr bijis izvirzīts
“Koru kariem” – 2003., 2008. gadā
un arī šogad. Konkursa dienā LU
Lielajā aulā valda ne tikai pozitī-

Jaukto koru grupā “Koru karu” dalībnieki tika izvēlēti, izvērtējot skates
rezultātus, un no visiem Siguldas apriņķa koriem “Anima” ir vienīgais
kolektīvs, kam būs iespēja piedalīties šajā latviešu kora mūzikas
nozīmīgākajā konkursā.
vas konkurences gars, bet arī liels
prieks, latvietības gars, dziesmas
spēks un mīlestība uz mūziku.
Savukārt kora diriģents Kārlis
Rūtentāls uzsver, ka, ņemot vērā
koru kustības Latvijā nozīmību – gan skaitliskajā, gan jo īpaši
kvalitatīvajā ziņā –, kā arī šogad
izteikti stingro un patiesi objektīvo vērtēšanu, jau iekļūšana “Koru
karos”, kas ir augstvērtīgāki par

audziem starptautiski atzītiem
d
fināliem, un atrašanās labāko
Latvijas jaukto koru divdesmitniekā ir lielisks sasniegums, pie
kura, protams, koris neapstāsies.
Šobrīd aktīvi tiek gatavota fināla
programmu, kas solās būt neparasta un skaista.
Uz tikšanos dziesmu svētkos!
Kristīne Smilga

Par pašvaldības policijas paveikto maijā
Maijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki par dažādiem pārkāpumiem aizturēja un nogādāja
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai 18 personas, no tām
par atrašanos sabiedriskā vietā
alkohola reibumā 17 personas un
vienu personu, kura atradās policijas meklēšanā. Piecas personas
par atrašanos sabiedriskā vietā

alkohola reibumā aizturētas un
nogādātas savā dzīvesvietā.
Saulkrastu novada pašvaldības policijā 62 gadījumos ir sāktas
lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās, no kurām vienā
gadījumā par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu, divos gadījumos par
īpašuma teritorijas nesakopšanu,
vienā gadījumā par ceļa piegružo-

šanu un 58 gadījumos par līgumu
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.
Piecos gadījumos par līgumu
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
Valdis Kalniņš,
Saulkrastu novada pašvaldības
policijas priekšnieks

Latvijas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena – 4. maijs.
Kas ir šī diena mums, Latvijas
pilsoņiem. Tie ir tikpat lieli svētki kā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena 18. novembrī.
Svētki, kuros varam pārdomāt arī
savu ieguldījumu mūsu Latvijas
uzplaukumā.
Ko mēs varam dot savai zemei, savai valstij? Kas gan īsti ir
mūsu valsts? Atbildes uz šiem jautājumiem atradām svinīgajā pasākumā sākumskolas skolēniem
2. maijā, kad vēstures skolotājs
Ģirts Blekte pavisam vienkāršā
veidā ļāva saprast, ka valsts esam
mēs paši, ar saviem darbiem un
labajām iecerēm. Valsts ir tās iedzīvotāji, viņu brīvība, labklājība,
nākotnes cerības.
3. maijā 4. un 7.b klašu skolēni pasniedza savai valstij Latvijai
skaistu dāvanu. Pa visiem kopā
sastādījām apmēram hektāru lielu meža platību Saulkrastos. Lai
izcirstā meža vietā pēc gadiem

kuplo jauns, skaists mežs, lai tajā
dzīvo mūsu spēks un cerības.
Darbs nebija viegls tik mazām rokām, bet gandarījums par padarīto liels. Gandrīz divarpus tūkstoši
jauno priežu stādiņu iegūla cirsmas zemē, lai pieņemtos spēkā
un izaugtu par lielām priedēm,
Latvijas galveno bagātību.
Paldies mežziņiem Andim
Pommeram, Normundam Strapcānam un Vilnim Baltiņam par
sagādāto iespēju izmēģināt savus
spēkus šādā darbā. Paldies jaunajiem mežziņiem, kuri vadīja un
palīdzēja skolēniem ar šo darbu
tikt veiksmīgi galā. Paldies arī
skolotājiem Andrim Zandem un
Gunāram Lācim, kuri ne tikai ar
padomu, bet arī spēku palīdzēja
darbā.
Lai zeļ mūsu jaunais mežs –
mūsu dāvana Latvijai tās otrajā
dzimšanas dienā!
Valda Krasovska,
4. klases audzinātāja

Kā PaREizi šķiRoT aTKRiTuMuS?
Atkritumu dalītas vākšanas būtība ir atdalīt no kopējās atkritumu plūsmas tos atkritumu veidus, ko iespējams nodot
otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti. Atkritumu šķirošana ir garš un uzmanību prasošs process, kura sākums
ir pareiza atkritumu sašķirošana jau katrā mājsaimniecībā. Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt visu šķirošanai
paredzētā atkritumu konteinera saturu, un tos nebūs iespējams nodot tālāk pārstrādei, bet gan jānoglabā atkritumu
noglabāšanas poligonā Daibe kopā ar sadzīves atkritumiem.
Arī jums ir pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. Tie paredzēti sekojošiem atkritumu veidiem – otrreiz pārstrādājamiem materiāliem:

Konteiners stiKLAM
DRĪKST MEST

NEDRĪKST MEST

Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas.
Visa veida stikla pudeles un burkas.Var būt ar
metāla gredzeniem, riņķiem un etiķetēm.

Stikla burkas un pudeles ar pārtikas un ķīmisko atkritumu piejaukumu. Logu, durvju, automašīnu, pakešlogu stiklu, spoguļus, traukus,
keramiku („Balzāma” dzēriena pudeles).

KONTEINERS PAPĪRAM, PLASTMASAI, METĀLAM
DRĪKST MEST
PaPĪRa aTKRiTuMuS
Biroja papīrs, avīzes, žurnāli, grāmatas,
iepakojuma papīrs, kartons, gofrēts kartons,
pārtikas dzērienu tetrapakas. Materiāliem ir
jābūt tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena
atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Kartona
kastes pirms izmešanas konteinerā ir jāizjauc
un jāsaplacina.
PlaSTMaSaS aTKRiTuMuS
Polietilēna plēves un plastmasa kannas,
pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE). Tiem
ir jābūt tīriem. PET dzērienu pudeles - visa
veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas
dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar korķiem
un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav jāmazgā.
Pirms izmešanas pudeles ir jāsaplacina.

NEDRĪKST MEST
Vienreizējās lietošanas traukus, papīra
dvieļus un salvetes, folija iepakojuma
materiālu (čipšu pakas, saldējuma papīrus),
līmpapīrus, fotopapīrus utml.

Vienreizējās lietošanas plastmasas traukus,
krējuma un margarīna trauciņus, kečupa un
eļļas pudeles, skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās plastmasas veidu izstrādājumus (PP; PS: PVC).

METāla aTKRiTuMuS
Visa veida metāla iepakojumus un metāla
priekšmetus.

Savāktās otrreizējās izejvielas ZAAO izved bez maksas. Tās tiek transportētas uz poligonu Daibe, kur tālāk tiek pāršķirotas un sagatavotas nodošanai otrreizējai pārstrādei.
šajos konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus!
Sīkāka informācija par atkritumu šķirošanu pa tālruni 64281250 vai 26132288.

5

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada jūnijs

Dēka ar
jautājumiem mežā

Zvejniekciema vidusskola
aizvadītajā mācību gadā

Saulkrastieši Tērvetē. Foto no “Mammadabas” arhīva
Iespējams, vispamanāmākā no
Saulkrastu vidusskolas audzēkņu
vides aktivitātēm bija ZAAO organizētā šķiroto atkritumu akcija,
kurā teju visu mācību gadu skolēni vāca PET pudeles. Saulkrasti var lepoties, jo kopumā tika
savākti gandrīz 38 kubikmetri
atkritumu. Par ko aktīvie vācēji,
kas pārsvarā bija no 1.–4. klases,
devās pelnītā ekskursijā. Īpaši jāizceļ skolotāju Ernas Černišovas
un Gintas Urdziņas klases, kuras
bija pašas darbīgākās. No skolēniem visčaklākie bija K. Čipinskis,
K. Dreimanis un T. Teterovskis.
Liels prieks, ka daudzi vecāki izteica apņēmību arī turpmāk piedomāt pie atkritumu šķirošanas.
Šogad labi veicās arī vides izziņas spēļu konkursos, kuru tēma
bija “Latvijas aizsargājamās dabas
teritorijas”. Toma, Armīna, Diānas
un Emīlijas no 3.b klases izdomātā
galda spēle “Dabas dārgumi” Pierīgas novadu skatē tika atzinīgi novērtēta un izvirzīta uz republikas
skati, kur spēles autori, ne mirkli

nesabijušies, spēja līdzvērtīgi darboties pat ar vidusskolēniem.
Kā jau katru gadu, arī šogad
iesaistījāmies “Mammadabas” pasākumos. Vispatīkamākās emocijas sagādāja dalība konkursā
““Mammadabas” dēka”. Skolēniem
bija jāapvieno orientēšanās prasmes un zināšanas par prātīgu meža
apsaimniekošanu. Skolām bija iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām vietām Latvijā, kur šo dēku piedzīvot. Saulkrasti izvēlējās Tērvetes
dabas parku. Saulkrastu komanda
nebija liela, toties ņipra – Elīna
Austra Siliņa, Uldis Gailis, Uldis
Upītis, Edgars Karnītis, Kristiāns
Drozdovs, Ēriks Lankmanis, Madara Memmēna, Marta Vijgrieze, Undīne Kuple un Eva Grebeža. Skolēniem bija jāpieveic divu kilometru
trase, jāatrod kontrolpunkti, kuros
jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu. Par
nepareizu atbildi sods bija bargs –
piecas soda minūtes. Jau pēc finiša
uzzinājām, ka 8. klases skolnieks
Uldis Upītis, trasi veicot 12 minūtēs

un pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, ir kļuvis par visātrāko visā
Latvijā no visiem 1610 dalībniekiem. Peļami nebija arī citu dalībnieku rezultāti, vēl bez soda minūtēm iztika Kristiāns Drozdovs, citi,
neraugoties uz vienu vai pat divām
kļūdām jautājumos, uzrādīja teicamus rezultātus.
Jau dažas dienas vēlāk saņēmām apsveikumu no “Mammasdabas”, jo Tērvetes dabas
parkā bijām visātrākā skola. Tāpēc 23. maijā tikām uzaicināti
uz Mežparku, lai saņemtu lielo
balvu – orientēšanās poligonu
pie skolas – un pavadītu dienu
jautrās orientēšanās sacensībās
ar citām skolām uzvarētājām. Noslēgumā skolēniem bija iespēja iesēt pašiem savu koku, kuru vēlāk
izstādīt mežā. Vēl Saulkrastu vidusskola tika pie vienas ļoti īpašas
balvas – bērza stāda, kas, draudzīgi nodēvēts par “Uldi”, tagad aug
skolas pagalmā.
Jānis Daukša

Cīņa jaunā automašīnā
Šī sezona auto sportistam saulkrastietim Itālo Alsiņam iesākās ne visai veiksmīgi. Tika uzbūvēta jauna
mašīna, kurai pēdējos labojumus
nācās veikt vēl īsi pirms došanās
startā. Tāpēc pirms Latvijas čempionāta (LČ) 1. posma nebija iespēja pietiekami trenēties, kā rezultātā Biķernieku trasē 4. maijā, kur
norisinājās LČ 1. posms, tehnisku
iemeslu dēļ kvalifikācijas braucienā netika uzrādīts kontrollaiks
un nācās startēt no pēdējās – 22.
vietas. Tomēr spraigā cīņā, pat ar
sadursmi I. Alsiņš izcīnīja 8. vietu.
LČ 2. posms, kurš norisinājās
Igaunijā, Pērnavā, iesākās un pagāja ne tik dramatiski kā 1. posms,
un iegūta 5. vieta.

Latvijas čempionāta kopvērtējumā I. Alsiņš ir godpilnajā 4. vietā,
savukārt “Dzintara apļa” ieskaitē – 5. vietā. Foto no domes arhīva

“Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai
dari kaut ko, attīsties,” šos viedos
vārdus teicis latviešu rakstnieks un
dramaturgs Rūdolfs Blaumanis.
Arī Zvejniekciema vidusskolas
pedagogi, ieviešot mācību procesā dažādas inovācijas, piemēram,
jaunākās informāciju tehnoloģijas, kas tiek integrētas ar atbilstošām mācību metodēm un
paņēmieniem, cenšas panākt, lai
skolēni mācoties, darot attīstītu
savas spējas un talantus. Izvērtējot Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo sasniegumus mācībās,
interešu izglītībā un dažādos konkursos, jāatzīst, ka 2013./2014. mācību gadā varam lepoties ar savu
audzēkņu veikumu.
1. vietu Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
ieguva 9.b klases skolniece Dita
Kantore (skolotāja Lāsma Burberga), bet 11. klases audzēknei Kristai Brigitai Čerpakovskai 1. vieta
konkursā “Pazīsti savu organismu”
(skolotāja Aina Jermacāne), 1. pakāpes diploms Pierīgas novadu II Latvijas mūzikas olimpiādē 9.b klases
skolniecei Elīnai Nollei (skolotāja
Antra Deniškāne). Visas trīs skolnieces ar labiem rezultātiem pārstāvēja Pierīgas novadu, piedaloties
valsts olimpiādēs un konkursā.
Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē 3. vietu ieguva
11. klases skolniece Jana Kohno
(skolotāja Valda Tinkusa), bet viņas klasesbiedrene Krista Brigita
Čerpakovska bioloģijas olimpiādē
ieguva atzinību (skolotāja Aina
Jermacāne).
Vēl trešo vietu Pierīgā ieguva
6. klases skolnieks Kārlis Taube
un 3. klases skolnieks Dairis Mareks Paeglītis, piedaloties vizuālās
mākslas olimpiādē. Dairis Mareks
Paeglītis un viņa klasesbiedrs Kristiāns Bogdanovs ieguva 2. pakāpes
diplomu vizuālās mākslas konkursā “Kur saulīte rotājas”, bet 8. klases skolniecei Annijai Dzērvei šajā
konkursā – atzinība. Starptautiskajā konkursā “Jūras melodija”, kas
katru gadu notiek Jūrmalā, augstu
novērtējumu – 2. vietu – ieguva
8. klases skolnieces Īvaises Zaķes
darbs, kas tika izmantots konkursa
dalībnieku diplomu noformējumam. Skolēnus vizuālās mākslas
olimpiādei un konkursiem sagatavoja skolotāja Māra Alena. Zīmējumu konkursā “Kā es redzu elektronisko valsts pārvaldi?” 3. vieta 7.a
klases skolniecei Mildai Martinsonei (skolotāja Santa Tinkusa).
Zvejniekciema
vidusskolas
skolēni pēdējo gadu laikā, skolotājas Svetlanas Grūbes mudināti,
vairāk uzmanības pievērš videi
draudzīgai rīcībai, tostarp atkritumu apsaimniekošanai, tādēļ iegūti augsti rezultāti SIA “ZAAO”
rīkotajos konkursos: animācijas un
video konkursā “Cilvēks. Daba. Atkritumi” godalgots Ditas Kantores
un Kalvja Rudzīša veidotais video,
kas aplūkojams vietnē http://www.
youtube.com/watch?v=Xqg2jHzpclc,
zīmējumu konkursā ““ZAAO”
pastkarte” augstu vērtējumu ieguvis Emīla Kiseļevska darbs. Pierīgas
reģionālajā skolēnu zinātniski pēt-

niecisko darbu skatē socioloģijas
sekcijā augstu vērtējumu ieguva
11. klases skolnieču Anetes Eglītes un Janas Kohno darbs “Video
reklāmas ietekme uz videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (skolotāja
Valda Tinkusa). SIA “L&T” rīkotajā
konkursā “Šķiro un uzvari” Radošās klases titulu un 2. vietu ieguva
5. klases skolēni par darbu “Karaliskā PET pīle” (klases audzinātāja
Santa Tinkusa). ““Mammadabas”
meistarklases” diplomu saņēma
4. klase un audzinātāja Valda Krasovska par centīgu darbu vides izglītības programmā “Izzini mežu”.
Latvijas Okupācijas muzejā notika konkursa “Vēsture ap
mums” fināls, konkursa tēma
šogad – “Mācīšanās, izglītība un
skolas Latvijā”. Konkursa finālā
Zvejniekciema vidusskolu pārstāvēja 10. klases skolniece Anete
Kalniņa ar savu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē “Izglītības tēmas atspoguļojums periodiskajā
laikrakstā “Saulkrastu Stars””.
Zvejniekciema
vidusskolas
7. un 9. klašu skolēni skolotājas
Gaidas Haritones vadībā iesaistījās
starptautiskajā projektā “Nordplus
Junior” ar mērķi veidot savstarpēju
sadarbību starp Zviedrijas, Somijas un Latvijas skolēniem un pedagogiem, lai labāk iepazītu dažādas
tradīcijas un kultūru.
Skolotājas Svetlanas Grūbes
vadībā ar panākumiem darbojas
apkārtējās vides pētnieki. 4. klases
skolniece Undīne Strupiša ar darbu “Vai mans akmens ir dzintars?”
piedalījās starptautiskajā konkursā “Es esmu pētnieks” Minskā
un ieguva III pakāpes diplomu.
Pierīgas novadu Vides pētnieku
konkursā uzvarēja 5. klases skolnieces Samanta Briede, Samanta
Made Leimane, Andžela Zusele,
Kate Strupiša, Patrīcija Elīza Grīnberga, 4. klases skolēni Undīne
Strupiša, Elvijs Romāns un Laura
Mihailova, – šie skolēni piedalījās
vides pētnieku forumā valstī.
Savukārt radošo darbu konkursā “Sveiciens lāčiem jaunajās
mājās” 3. klases skolēnu rakstītās
pasakas un to ilustrācijas izpelnījās
Zooloģiskā dārza žūrijas uzmanību, jo skolēni balvā saņēma ielūgumus Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumam, kurp devās kopā ar
klases audzinātāju Jolantu Liniņu.
Zvejniekciema
vidusskolas
skolēni labprāt dejo un dzied,
tādēļ 5.–9. klašu koris (skolotāja
Antra Deniškāne) Vidzemes novada konkursā “Dziesmai būt!”
izcīnīja 1. pakāpes diplomu (lai
piedalītos novada konkursā, vispirms tika iegūta 1. pakāpe Pierīgā). 1. pakāpes diploms un augsts
novērtējums Pierīgas novadu skolu tautisko deju kolektīvu skatē
3.–4. klašu grupā Zvejniekciema
vidusskolas 4. klases deju kolektīvam (skolotāja Judīte Krūmiņa).
Savukārt izcīnītās uzvaras
volejbola sacensībās pat grūti saskaitīt, jo to ir ļoti daudz, tādēļ
tiks minēti tikai paši rezultatīvākie sasniegumi Pierīgā un valstī.
6. lpp. 
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Saulkrastu novada TIC
jauna vietne –
Visitsaulkrasti.lv

Saulkrastu novada Tūrisma
informācijas centram (TIC)
izstrādāta jauna interneta
vietne – www.visitsaulkrasti.lv –
un Saulkrastu tūrisma
informācijas centra logo.
Paldies saulkrastietei Elīnai Odiņai par tēlu – meitene uz riteņa,
slēpēm un riteņbraucēju ģimenes – izstrādi un Līgai Delverei
par Saulkrastu tūrisma infor-

mācijas centra logo izstrādi un
Saulkrastu tēlu “iedzīvināšanu”
jaunajā tūrisma lapā.
Paldies uzņēmējiem, kuri atsaucās aicinājumam un iesūtīja
fotogrāfijas un informāciju. Lapa
vēl tiks papildināta un uzlabota,
un ar laiku informācija vietnē būs
pieejama arī angļu, krievu un vācu
valodā. Tāpēc uzņēmēji, kuri vēlas
kaut ko vēl papildināt pie informācijas par ēdināšanu, naktsmītnēm

vai aktīvās atpūtas (piemēram, pievienot aprakstus vai bildes), aicināti iesūtīt papildinājumus vai labojumus uz e-pastu tic@saulkrasti.lv.
Saulkrastu TIC informācijai
aicināti sekot arī sociālajos tīklos twitter.com/Saulkrastic, www.
draugiem.lv/saulkrastic, www.facebook.com/Saulkrasti.
Gita Memmēna,
TIC vadītāja

Vasarā mainīts TIC darba laiks
Sākoties vasaras sezonai, mainās
Saulkrastu tūrisma informācijas
centra darba laiks. No 1. jūnija
līdz 31. augustam tūrisma centrs
būs atvērts darba dienās un sestdienās no 10 līdz 18, svētdienās –
no 10 līdz 16.
Saulkrastu tūrisma informācijas centrā iespējams saņemt
aktuālāko tūrisma informāciju
un informatīvos izdevumus par
Saulkrastu novadu un citiem Latvijas novadiem. Tūrisma infor-

mācijas centrs piedāvā biroja pakalpojumus un suvenīru iegādi.
Pie mums iespējams iegādāties
Saulkrastu karogus, T kreklus,
krūzītes, magnētiņus un radošās
apvienības “Seasidefeeling” suvenīrus un dāvanas.
Maksas tualešu darba laiks no
1. jūnija līdz 31. augustam darba
dienās ir no 9 līdz 20, sestdienās un
svētdienās no 10 līdz 20. Bezmaksas
tualetes no 1. jūnija uzstādītas līdzās
pludmalei “Centrs” un “Rūķīši”,

pie Baltās kāpas, dzelzceļa stacijā
“Saulkrasti”, Ainažu ielā 8 (līdzās
veikalam “Aibe”) un Ainažu ielā 20
(veikala “Elvi” stāvlaukumā), Raiņa
ielas galā, Zvaigžņu ielas galā un
Stacijas ielā, līdzās stacijai “Pabaži”.
Saulkrastu TIC atrodas Ainažu ielā 13b, tālr. 67952641, e-pasts
tic@saulkrasti.lv, vietne www.visitsaulkrasti.lv.
Gita Memmēna,
TIC vadītāja

Brīvpusdienas bērniem
Arī 2013./2014. mācību gadā
novada maznodrošināto un
trūcīgo ģimeņu skolēniem
būs iespēja saņemt
brīvpusdienas.
Saskaņā ar Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu nr. 20
punktu 21.3 bērnam, kuram ir
13 gadi, vasaras brīvlaikā jānostrādā 20 stundas pilsētas labiekārtošanas darbos, lai varētu mācību
gadā saņemt brīvpusdienas vispārizglītojošā skolā, kura atrodas pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Ja bērnam nepieciešamas brīv

pusdienas un ģimene atbilst
maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusam, sākot no 1. augusta (pirmdienās vai ceturtdienās) kādam no vecākiem sociālajā
dienestā jāraksta iesniegums par
statusa piešķiršanu, uz kā pamata
bērnam var tikt piešķirtas brīvpusdienas.
Saulkrastu vidusskolas skolēniem jānostrādā
5., 6., 11., 12. klase 17.06.2013.–
21.06.2013.,
7., 8., 9., 10. klase 8.07.2013.–
12.07.2013.
vai
5.08.2013.–
9.08.2013.
Visi, kuri dažādu iemeslu

dēļ nav atstrādājuši savos laikos, var nostrādāt 26.08.2013.–
30.08.2013.
Plkst. 9 jābūt pie Saulkrastu
novada domes autostāvlaukuma.
Zvejniekciema vidusskolas
skolēniem jānostrādā
7., 8., 9., 10. 12. klase
29.07.2013.–2.08.2013.
Visi, kuri dažādu iemeslu
dēļ nav nostrādājuši savos laikos, var nostrādāt 26.08.2013.–
30.08.2013.
Plkst. 9 jābūt pie Zvejniekciema vidusskolas.
Informācija pa tālr. 67142511,
67142510.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2013. gada 29. maija lēmumu (sēdes protokols nr. 7 § 36),
ir sākta detālplānojuma izstrāde
īpašuma “Brīni”, Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā, zemes gabalam ar kadastra nr. 8033 001 0510.

Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabala ar kadastra nr.
8033 001 0510 plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta “mazstāvu
dzīvojamā apbūve” (DzM).
Rakstiskus
priekšlikumus
un ieteikumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt Saulkras-

tu novada domē Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes
darba laikā no 2013. gada 25. jūnija līdz 29. jūlijam.
Detālplānojuma
izstrādes
vadītāja – Saulkrastu būvvaldes
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.
67142519).

Sapņu kāzas un
palīgs vedējiem
Saulkrastu tūrisma informācijas
centrs sadarbībā ar Saulkrastu
uzņēmējiem sagatavojis Saulkrastu kāzu piedāvājumu “Jūsu sapņu
kāzas Saulkrastos!” un “Vecpuišu
un vecmeitu ballīte Saulkrastos”,
ar informāciju, kas noderēs vedējiem, vecmeitu un vecpuišu ballīšu organizētājiem.
Pēdējo gadu laikā arvien biežāk un biežāk saņemam pieprasījumu pēc informācijas par iespējām organizēt kāzas Saulkrastos.
Kāzu organizatori bieži vien taujā, ko interesantu un skaistu varam ieteikt, kā arī interesē daudz
praktiskākas lietas, kā svinību telpas vai kas varētu uzņemties kāzu
organizatorisko darbu.

Interesenti informāciju var
saņemt Saulkrastu tūrisma informācijas centrā Ainažu ielā
13B, vai elektroniski sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi tic@
saulkrasti.lv, kā arī meklēt vietnē
www.visitsaulkratsi.lv.
Gita Memmēna,
TIC vadītāja

Zvejniekciema vidusskola
aizvadītajā mācību gadā
 5. lpp.
Latvijas Volejbola federācijas
“Kausa izcīņas” finālsacensību
rezultāti: A grupas jaunietēm –
4. vieta. Komandā K. B. Čerpakovska, A. Eglīte, A. Lece, M. Urdziņa, E. Paeglīte, A. Liniņa.
C1 grupas meitenēm – 3. vieta.
Komandā Ī. Zaķe, A. Jermacāne,
S. S. Umbraško, K. Ūdre, M. Martinsone, A. N. Umbraško. C2 grupas volejbolistēm – 3. vieta. Komandā S.S. Umbraško, K. Ūdre,
M. Martinsone, L. Jermacāne,
A. K. Nolle, P. Dalbiņa. D1 grupas
meitenēm – 4. vieta. Spēlēs piedalījās L. Jermacāne, A. K. Nolle,
P. Dalbiņa, M. Ķēniņa.
Zvejniekciema
vidusskolas
meiteņu volejbola komandas panākumus guva dažādos starptautiskajos volejbola turnīros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Turnīrā
Daugavpilī mūsu skolas volejbola
komanda septiņu komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu. Lietuvā
notika XII starptautiskais turnīrs,
kurā 14 komandu konkurencē
Zvejniekciema vidusskolas komandas izcīnīja 2. vietu.
Par labāko turnīra spēlētāju tika atzīta un balvu saņēma
9. klases skolniece Annija Liniņa. Starptautiskajā turnīrā Rīgā
Latvijas izlases sastāvā 8. klases
skolniece Īvaise Zaķe un 7. klases
skolniece Milda Martinsone izcīnīja 3. vietu.
Pērnavā notikušajā III starptautiskajā turnīrā tika izcīnīta
3. vieta. Šajā turnīrā balvu “Labākais spēlētājs” saņēma Milda Martinsone. Baltijas kausa izcīņas sacensībās Igaunijā Latvijas izlases
sastāvā cīnījās Zvejniekciema vidusskolas 8. klases skolniece Īvaise Zaķe, iegūstot bronzas medaļu.
Zvejniekciema volejbolisti rezultatīvi piedalījušies Pierīgas novadu skolu sporta spēlēs volejbolā:
A grupas jaunietēm – 1. vieta. Komandā A. Eglīte, K. B. Čerpakovska, E. Kalniņa, M. Urdziņa, B. Barkāne, A. Lece, E. Paeglīte. A grupas
jauniešiem – 2. vieta. Komandā
A. Tirzmalis, Ģ. Bružis, A. Širokovs, J. Kalniņš, M. Šmits, K. Kapzems. B grupas zēniem – 4. vieta.

Komandā R. Volberts, K. Taube,
K. Miķelsons, R. Kalniņš, A. Birzgalis, A. Keišs, A. Klešs.
““Lāses” kausā 2013” 30 komandu konkurencē Zvejniekciema vidusskolas B grupas meiteņu
komanda starp Latvijas skolām
izcīnīja vicečempiones godu –
2. vietu. Uzvaru izcīnīja A. N. Umbraško, Ī. Zaķe, A. Liniņa, S. S. Umbraško, A. Jermacāne, K.Ūdre,
P. Dalbiņa, M. Martinsone.
Latvijas Jaunatnes čempionāta
spēlēs Zvejniekciema vidusskolu
pārstāvēja septiņas komandas, tostarp viena zēnu komanda. Šajās
spēlēs A grupas jaunietēm – 4. vieta. Komandā A. N. Umbraško,
A. Eglīte, B. Barkāne, A. Liniņa,
M. Urdziņa, E. Paeglīte, A. Lece,
K. B. Čerpakovska. C1 grupas meitenēm – 4. vieta. Komandā Ī. Zaķe,
A. Jermacāne, S. S. Umbraško,
K. Ūdre, M. Martinsone, P. Dalbiņa. C2 grupas volejbolistēm –
2. vieta. Komandā S. S. Umbraško,
K. Ūdre, M. Martinsone, L. Jermacāne, A. K. Nolle, P. Dalbiņa.
D1 grupas meitenēm – 4. vieta.
Spēlēs piedalījās B. A. Odīte, L. Jermacāne, A. K. Nolle, P. Dalbiņa. D2
grupas meitenēm – 3. vieta. Komandā B. A. Odīte, L. Jermacāne,
M. Ķēniņa, K. Strupiša, E. K. Avramuka, U. Tirule, L. Neimane,
E. D. Virse, S. Briede, S. Pastare.
Katrā vecuma grupā tika nominēti sezonas labākie volejbola
spēlētāji valstī. No Zvejniekciema vidusskolas C1 vecuma grupā
par labāko spēlētāju tika atzīta
Ī. Zaķe, C2 grupā – M. Martinsone, D1 grupā – L. Jermacāne,
D2 grupā – B. A. Odīte.
Zvejniekciema
vidusskolā
skolēni ir attīstījuši savas spējas
un talantus ļoti daudzpusīgi, sasniedzot augstus rezultātus Pierīgas, valsts un starptautiskos konkursos, olimpiādēs un sacensībās.
Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs lepojas ar saviem zinātkārajiem, radošajiem un aktīvajiem
audzēkņiem un pateicas vecākiem
par ieguldīto darbu un veiksmīgo
sadarbību bērnu izglītošanā.
Valda Tinkusa
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Brīvdienas ar skatu uz jūru
Saulkrastu tūrisma
informācijas centrs (TIC) ir
viens no retajiem, kas saņēmis
Tūrisma attīstības valsts
aģentūras piešķirto kvalitātes
zīmi. Tā apliecina, ka ar katru
gadu novads pilnveidojas un
attīstās, piedāvājot tūristiem
arvien plašākas atpūtas
iespējas. “Tas ir apliecinājums,
ka strādājam labi,” smej TIC
vadītāja Gita Memmēna.

– Kādus sagatavošanās darbus
veicāt pirms sezonas sākuma?
– TIC galvenais darbs vasarā
ir tiešā klientu apkalpošana, bet
ziemā gatavojam tos ratus – materiālus. Nesen Saulkrastiem tapusi
jauna vietne – visitsaulkrasti.lv.
Viens no mūsu uzstādījumiem, ko
gribējām, ir savs logotips, kas asociējas ar Saulkrastiem. Tādēļ tika
izstrādāts logo, kas atgādina sauli
virs laivas. Un jau vairākus gadus
izmantojam moto – “Saulkrasti
tuvāk saulei”. Gribējām vairāk iedzīvināt saules tēlu, jo Saulkrasti
ir unikāli ar to, ka saules vārds jau
iekļauts nosaukumā.
Katru gadu uz vasaras sezonu
mēs sagatavojam labu Saulkrastu
novada karti. Šogad to izveidojām
arī krievu un vācu valodā. Arī ar
blakus novadiem mums veidojas
veiksmīga sadarbība. Ceram, ka jau
tuvākajā laikā iznāks kopīga Vidzemes piekrastes karte Carnikavas,
Saulkrastu, Limbažu, Salacgrīvas
un Alojas novadiem. Domāju, ka
tā būs ļoti laba. Pirmais eksperiments – karte, ko mēs izveidojām
pirms pāris gadiem, – bija ļoti pieprasīta. Toreiz tā bija tikai latviešu
valodā, bet šī jau būs trijās. Tajā
iekļauti gan apskates objekti, gan
praktiskā informācija, naktsmītnes. Nākamais lielais darbs, kas
paredzēts, ir šīs pašas Vidzemes
piekrastes kartes izveidošana kā
brošūra – lielā grāmata.
Vēl viens jaunums, ko uz šo
sezonu esam sagatavojuši, ir kāzu
piedāvājums jaunajam pārim ar
romantisku laulību ceremoniju
Baltajā kāpā.
– Nevar nepamanīt, ka pie
jums ir ļoti daudz dažādu informatīvu materiālu, karšu, ceļvežu.
– Jā, mēs tiešām saņemam komplimentus par materiālu daudz
veidību un dažādību. To, ko paši uz
savas muguras sanesam, tas arī ir.
– Kādas valodas dominē tūrisma bukletos?
– Pie mums visvairāk iegriežas
vietējie tūristi, pēc tiem seko krievi
un lietuvieši, bet materiāli ir latviešu, krievu, vācu un angļu valodā.
– Kādiem tūristiem Saulkrasti šķiet pievilcīgi?
– Man šķiet, ka Vidzemes piekraste ir ļoti simpātiska gan gājējiem, gan riteņbraucējiem, gan
ģimenēm ar bērniem, kas ceļo ar
mašīnu. Kopš ir uzbūvēts apvedceļš, Saulkrasti kļuvuši klusāki, līdz
ar to zināmā mērā pievilcīgāki. Sākumā, kad apvedceļu būvēja, mēs
ļoti uztraucāmies, vai visi tūristi
nebrauks mums garām pa lielo šoseju, bet nē. Izrādās, ir tieši otrādi.
Esam ieguvēji. Pēdējos gados ievēroju, ka ir palielinājies velosipē-

distu skaits. Gan paši saulkrastieši
daudz pārvietojas ar riteņiem, gan
tūristi tranzītā. Viņu ceļš nereti
ved no Igaunijas cauri Latvijai un
tālāk uz Lietuvu vai otrādi. Viņi
labprāt piestāj Saulkrastos, jo šeit
ir tāda klusāka daļa, kur mierīgi var
braukt ar riteņiem, fūres un autobusi neiet, bet mašīnām ātruma
ierobežojums ir 50 km/h.
Pie mums bieži brauc ģimenes
ar bērniem. Gan viņi, gan mēs gribētu, lai vairāk bērnu rotaļu laukumu būtu pludmalē. Laukumi jau
it kā ir, bet nostāk. Cerams, kad
realizēs jūras parka projektu, tad
arī oficiālajā peldvietā “Centrs” būs
viens kārtīgs laukums, kur bērniem atpūsties.
– Ja es ierodos Saulkrastos un
neko par šo apkārtni nezinu, ko
jūs man ieteiksiet?
– Jebkurā situācijā mums ir
“Top 3”, ar ko lepojamies. Viens ir
Velosipēdu muzejs – pērn tas svinēja 15 gadu jubileju, bet kolekcija
tikusi vākta jau 35 gadus. Iesakām
arī Balto kāpu un Saulrieta taku.
Tāpat mēs piedāvājam izmantot
vietējās velo nomas, ja cilvēki nevar vai negrib visu izstaigāt kājām,
jo pilsēta tomēr ir gara. Tajā pašā
laikā tā ir pievilcīga nūjotājiem vai
tiem, kam patīk skriet maratonus.
Uz vasaru tagad parādījušies arī
ļoti daudz skrituļotāju.
Kad cilvēki pie mums atnāk,
mēs vienmēr jautājam, uz cik ilgu
laiku viņi ir ieradušies. Izejot no
tā, arī plānojam. Ja laiks ir slikts un
pludmali baudīt neiznāk, jādomā,
ko interesantu piedāvāt, lai diena
tiktu pavadīta saturīgi.
– Ko vietējie saka par to, ka
vasarās sabrauc daudz svešinieku
un izjauc ierasto mieru?
– Vietējie, kas pie mums iegriežas, ir pozitīvi noskaņoti. Šad tad
noziņo, ja pilsētā kaut kur kaut kas
nav kārtībā. Piemēram, pērn demolētāji laipas bija salauzuši. Tad uzreiz zvanām tālāk uz domi, un laipu
sataisa. Tā jau cenšamies savu apkārtnes teritoriju apsekot, bet sezonā gadās arī kaut ko palaist garām.
Vietējie mums ir vērīgi, uzmana, kā
pašvaldība strādā, un tas jau ir labi.
Šobrīd lielākā problēma ir auto
stāvlaukumu trūkums. Kad to
atrisinās, tad arī vietējiem nebūs
kreņķu. Visvairāk jau nepatīk, ka
šaurajās ieliņās saliek mašīnas, bet
kopumā man šķiet, ka saulkrastieši
ir iecietīgi un viesmīlīgi. Līdz šim
nekādu konfliktu nav bijis. Turklāt, ja tu dzīvo pilsētā pie jūras, ir
neizbēgami, ka cilvēki šeit brauks
atpūsties. Mēs nevaram uzlikt apkārt žogus un pateikt: viss – vasarā
Saulkrasti būs tikai mūsu un mēs
te nevienu negaidām. Tie, kas šeit
pērk mājas vai īpašumus, arī to
saprot. Būtībā Saulkrasti jau vēsturiski ir veidojušies kā kūrortpilsēta.
Savs labums jau no tā visa ir arī vietējiem – vasarā rodas vairāk darbavietu, veras vaļā vasaras kafejnīcas,
naktsmītnes. Īpaši forši tas ir jauniem cilvēkiem, studentiem, kuri
pa vasaru var strādāt tepat novadā.
– Vai izjūtat, ka pēdējos gados
latvieši savu dzimteni apceļo arvien vairāk?
– Jā, es tiešām jūtu, ka tūris-

Saulkrasti Tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna atzīst, ka vasarā par Saulkrastu pludmali
ir sajūsmā ne viens vien ārzemju tūrists, bet gada vēsākajā laikā še ciemojas krievu inteliģences pārstāvji no
Maskavas un Sanktpēterburgas, lai baudītu mieru. Foto: Krišjānis Grantiņš
ma informācijas centrā iegriežas
arvien vairāk latviešu. Viņi meklē
specializētos piedāvājumus, piemēram, kur brīvdienās atpūsties
kopā ar bērniem. Tāpat ļoti patīk
atpūsties aktīvi – laivot vai braukt
ar riteņiem. Bet pēdējā laikā daudzi nāk un interesējas tieši par kultūras pasākumiem.
– Novadi un valstis savā starpā labprāt sadarbojas, veido kopīgus projektus?
– Jā, pārsvarā visi grib sadarboties. Ja runājam par starptautiskām izstādēm, kur tūrists apmeklē Latvijas stendu, viņš bieži vien
neņem informāciju par atsevišķu
novadu, bet grib apkopotu informāciju par visu Latviju vai labākajā gadījumā visām trim Baltijas

Ja tu čakli strādā un
koncentrējies uz savām
vērtībām, tad cilvēki pie
tevis brauks.
valstīm. Tūristi, kas pie mums ceļo
no tālākām valstīm, sīki neizdala,
uz kuru novadu brauks. Viņi vienkārši brauc uz Baltiju.
Mēs, protams, priecājamies, ka
cilvēki uzslavē un saka – Latvijā ir,
ko redzēt, bet mums tiešām jādomā par ceļiem. Varam jau reklamēt
valsti, novadu, piekrasti vai vēl
kaut ko, bet ceļš, pa kuru nokļūt,
ir primārs.
Mums tiešām ir paveicies, ka
blakus ir labs “Via Baltica” ceļš.
Pie mums ir bijuši velotūristi no
Austrālijas, Francijas un citām tālākām valstīm, un viņi saka – kad
no Lietuvas iebrauc Latvijā, ir šoks.
Īsti nav varējuši saprast – kāpt no
riteņa nost un meklēt pirmo vilcienu vai autobusu un braukt atpakaļ,
vai cerēt, ka tālāk ceļš būs labs. Kad
tomēr atbrauca un tika līdz “Via
Baltica”, tad beidzot varēja uzelpot.
Velotūristi un gājēji ir empātiskāki pret dabu, viņi novērtē to,
kas mums ir. Ko mēs, vietēji, varbūt pat bieži vien nenovērtējam.
Atbrauc cilvēki no Baltkrievijas,
ierauga mūsu kāpas un ir sajūs-

mā. Bet paši latvieši citreiz saka –
nu ko tad te redzēt, te jau nekā
nav. Mums ir, ko piedāvāt, jautājums tikai – ko mēs savam viesim
stāstām. Viesmīlība jau nesākas
tūrisma informācijas centrā, lidostā vai autoostā. Tā sākas ar to,
kā mēs pasniedzam savu novadu
un valsti.
– Ar kādām problēmām saskaraties “karstajā” sezonā?
– Vasaras sezonā mums ir
problēmas ar naktsmītnēm, tām
mums ir 100 % noslogojums. Novadā tiek piedāvātas apmēram
800 gultasvietu, un tās visas tiek
aizņemtas, īpaši nedēļas nogalēs
vai uz kādiem lielākiem pasākumiem. Ja mums pašiem pietrūkst
vietu, kur izguldīt, kooperējamies
ar kaimiņu novadiem un iesakām
nākamās tuvākās naktsmītnes. Tāpēc varam teikt, ka pa vasaru strādāt ar reklāmu Saulkrastiem nav
nepieciešams. Ja tu reklamē novadu vairāk, nekā pats vari uzņemt,
tad tas ir pat slikti.
Kas attiecas uz transportu, cilvēkiem bieži nākas braukt pašiem
ar savu privāto, jo pēdējais vilciens
no Saulkrastiem uz Rīgu aiziet
tad, kad ballīte tikai sākusies, bet
nākamais vilciens ir tikai agri no
rīta. Līdzīgi ir ar autobusiem. Pēdējais, kas iziet cauri Saulkrastiem
uz Rīgu, ir 19.34. Tā kā sabiedriskā
transporta kustība nav pārāk ērta,
tad sanāk, ka katram latvietim vajag pa mašīnai. Ja tiktu sakārtota
sabiedriskā transporta kustība, daļēji tiktu atrisinātas arī problēmas
ar stāvlaukumiem.
– Bet ar ko esat interesanti
ziemā?
– Ziemā, rudenī un pavasarī pie
mums brauc daudz krievu tūristu,
kas meklē mieru, – krievu inteliģence no Maskavas un Sanktpēterburgas. Viņi citreiz ienāk pie mums
un stāsta, cik viņiem Maskavā stresains dzīves temps un ka, atbraucot
uz šejieni, var vienkārši atslēgties.
Viņi grib atpūsties mierā un klusumā, un tieši to mēs varam piedāvāt.
Ja iziet pie jūras un paskatās
apkārt – pie krasta ir ļoti maz
māju. Es it kā saprotu tos, kuri

saka, ka tieši pie jūras vajadzētu
būt visai infrastruktūrai, spa un
viesnīcām, tomēr es nedomāju,
ka Saulkrastus vajadzētu uztaisīt
copy – paste kā Jūrmalu. Mums
nav jākonkurē, varam radīt katrs
savu. Tie, kas grib tos spa un skaļāku atpūtu, var braukt uz to pusi,
bet tie, kam vairāk patīk mierīgi
pabūt pie dabas, tie uz Saulkrastiem. Tajā pašā laikā mums ir bagātīgs kultūras pasākumu plāns.
Konkurences nav. Es uzskatu, ka
Latvijai tas vispār nav raksturīgi.
Ja tu čakli strādā un koncentrējies
uz savām vērtībām, tad cilvēki pie
tevis brauks.
Dažreiz izjūtam, ka pietrūkst
augtas klases restorānu. Mazo kafejnīcu mums ir daudz, bet, kad
cilvēki atnāk un jautā pēc zivju
restorāna, mums nav, ko piedāvāt.
Cilvēki grib ieturēt maltīti smalkā
restorānā ar skatu uz jūru un ēst
tikko ķertu zivi. Par laimi, “Lauču
akmens” nav tālu, un šādos gadījumos mēs iesakām viņus. Atkarībā
no sezonas – ko zvejnieks izvelk no
jūras, to arī tur var dabūt.
– Kādus suvenīrus piedāvājat
par atmiņu no Saulkrastiem?
– Par suvenīriem mums rūpējas paši vietējie saulkrastieši. Mēs
gribam atbalstīt savus meistarus,
kas gatavo kaut ko īpaši Saulkrastiem raksturīgu. Nav noslēpums,
ka Ķīnā konteineriem var saražot
visu, kas ienāk prātā, vajag tikai pareizo nosaukumu uzdrukāt. Labi,
es pieļauju, ka sagataves krūzītēm
ir nākušas no Ķīnas, bet viss pārējais ir pašu roku darbs.
Zigrīda Tauriņa uz jūras izskalotiem koka gabaliņiem darina akmeņu uzrakstu “Saulkrasti”. Sporta
centra vadītāja Signe Sinkēviča
gatavo kokā iestrādātus jubilejas
latus, Ivars Judrups taisa interesantas kastītes no finiera, bet radošā
apvienība “Seasidefeeling” ir radījusi
jau veselu apģērbu līniju. Sākot ar
cepurītēm un beidzot ar pludmales
somām un tunikām. Cilvēkiem patīk gan praktiskas lietas, gan nelieli
suvenīri.
Agnese Dzene
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Kā izaudzināt laimīgu bērnu?
Viena no mūsdienu
sabiedrības aktualitātēm
saistībā ar izglītības jomu ir
vecāku izglītība, nepieciešams
veicināt ģimeņu aktīvu
līdzdalību bērnu audzināšanā
un sadarbību ar izglītības
iestādēm.

Lai attīstītu un veicinātu vecāku
izglītošanu mūsu pilsētā, Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķītis” psiholoģe Rota Ļihačeva
un Saulkrastu Bērnu un jauniešu
dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane ar Saulkrastu
novada domes atbalstu 10 nedēļās
centrā “Dardedze” apguva vecāku
apmācības programmu “Bērnu
emocionālā audzināšana” (BEA).
Paralēli mācībām 10 nedēļas katru trešdienu no pulksten
18 līdz 20 Rota un Ingūna vadīja
Bērnu emocionālās audzināšanas
nodarbības vecākiem Saulkrastu
PII “Rūķītis”.
BEA ir desmit soļu programma, kur katrs nākamais solis balstās uz iepriekšējo un tā palīdz vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu
audzinātājiem. Spēja pielāgoties
apstākļiem, tikt galā ar stresu, atbilstoši rīkoties sarežģītās situācijās un justies droši ir atkarīga no
bērna emocionālās attīstības, kurā
lielu ieguldījumu var dot vecāki.
Programmas izveidotāja ir
psiholoģe Sāra Lendija (Encouraging Healthy Socialand Emotional Development in Young Children, Toronto, Kanāda). Savukārt
Latvijā programmu ieviesa un
adaptēja psiholoģe Edīte Ozola
sadarbībā ar centru “Dardedze”,
Latvijas Universitāti un Bērnu un
ģimenes lietu ministriju.
10 māmiņas un viens tētis
darbojās apmācības grupā, lai labāk izprastu sava bērna uzvedību
un iemācītos to labot reizēs, kad
bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs
vai agresīvs. Nodarbībās piedalījās ne tikai pirmsskolas bērnu
vecāki, bet arī tādi, kam atvasītes
jau mācās skolā.
Desmit nodarbībās vecāki
guva izpratni par šādām tēmām:
• bērna attīstība un temperaments;
• kā bērns iegūst veselīgu apziņu par savu ķermeni;

• kā bērns izveido drošu piesaisti;
• kā attīstīt rotaļāšanās prasmes un fantāziju;
• kā bērna uzvedību ietekmē
valoda un komunicēšanas prasmes;
• kā disciplinēt bērnu;
• kā attīstīt veselīgu pašcieņu;
• kā iemācīt bērnam regulēt
emocijas un kontrolēt savu uzvedību;
• kā iemācīt koncentrēšanās
un problēmu risināšanas prasmes;
• kā veicināt empātiju un gādīgumu.
Nozīmīga nodarbību laika daļa
tika veltīta pašu vecāku bērnības
pieredzei savā ģimenē. Tieši caur
paša piedzīvotajām emocijām ir
vieglāk saprast savu bērnu. Interaktīvās nodarbībās vecāki guva
teorētiskas zināšanas, izspēlējot
lomu spēles, risināja problēmsituācijas un apguva jaunas prasmes,
piemēram, kā rotaļāties ar bērnu.
Nodarbības galvenā daļa bija
veltīta diskusijām.
Svarīgi, lai iegūtās zināšanas
vecāki izmēģinātu praksē, tādēļ
katrā tēmā bija paredzēti mājasdarbi, kur viens uzdevums saistīts
ar bērnu, bet otrs veltīts sevis lutināšanai un emocionālās labsajūtas vairošanai.
Šādas grupu nodarbības ir pozitīvas tajā ziņā, ka nereti vecāki
jūtas atviegloti, uzzinot, ka citiem
vecākiem ir līdzīgas problēmas. Ir
svarīgi, ka grupā viņi var saņemt
atbildes un atbalstu.
Mums bija svarīgi, lai nodarbībās vecāki justos droši un ērti,
varētu dalīties pieredzē, runāt
par savām grūtībām. Tādēļ īpaša nozīme tika pievērsta mājīgai
videi ar tēju, kafiju un saldām
uzkodām, draudzīgai, labvēlīgai
attieksmei.
Netrūka ne jautru brīžu, ne
nopietnu pārdomu, bet visi kā
viens vēlētos turpināt papildināt
savas prasmes un zināšanas līdzīgās nodarbībās.
Daži citāti no vecāku
novēlējumiem nodarbību
beigās
“Turpināt nodarbības, jo bija
fantastiski labi.”
“Nodarbības vajag garākas, jo

Lai attīstītu un veicinātu vecāku izglītošanu mūsu pilsētā, Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
psiholoģe Rota Ļihačeva un Saulkrastu Bērnu un jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna
Feldmane ar Saulkrastu novada domes atbalstu 10 nedēļās centrā “Dardedze” apguva vecāku apmācības
programmu “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA).
ir tik labi, ka gribas vēl. Paplašināt
zināšanas par pašu vecāku pilnvērtīgu dzīvi.”
“Ļoti gribētos apmeklēt nodarbības, kas saistītas ar pusaudžu audzināšanu.”
“Gribu, lai Jūs izmantojat savu
ļoti, ļoti labo profesionālo pieredzi un attieksmi un piedāvātu vēl
citas apmācību programmas.”
Paldies vecākiem par atsaucību un izturību! Paldies PII “Ŗūķītis” par mājīgajām telpām un
Saulkrastu novada domei par iespēju apgūt BEA programmu!
Rudenī gatavojamies organizēt nākamo vecāku apmācību
grupu.
Ieteikumi labiem vecākiem
• Esiet bērnam pozitīvs paraugs.
• Izrādiet mīlestību bez nosacījumiem un ļaujiet bērnam
apzināties, ka viņš tiek cienīts un
mīlēts.
• Atzīstiet bērna centienus,
pūles un spējas.
• Veidojiet situācijas tā, lai
palīdzētu bērnam piedzīvot panākumu izjūtu.

Paralēli mācībām 10 nedēļas katru trešdienu no pulksten 18 līdz 20 Rota
un Ingūna vadīja Bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības vecākiem
Saulkrastu PII “Rūķītis”. Foto no domes arhīva
• Esiet mīļi un iejūtīgi, bet
nosakiet arī uzvedības robežas,
ko konsekventi ievērojiet.
• Īpaši pievērsiet uzmanību
bērna labai uzvedībai, tas paaugstina bērna pašcieņu.
• Veltiet laiku priecīgām nodarbēm kopā ar bērnu, jo, kad
bērns pieaugs, viņš atcerēsies tieši

šos brīžus, nevis to, cik kārtīgi bija
sakārtota istaba vai izgludināta
veļa.
Atcerieties, ka tikai laimīgi
vecāki var izaudzināt laimīgu
bērnu!
Rota Ļihečeva,
Ingūna Feldmane

Seniori turpina smelties spēku un prieku
Aizvien pensionāriem pašreizējā
ļoti sarežģītajā laikmetā rodas situācijas, ka nogurstam no stresa,
no dažādu nepadarītu darbu un dažādu domu neizdošanās arī materiālo apstākļu dēļ. Tomēr ir jāatrod
brīdis un iespējas, lai sevi sakārtotu.
Kas palīdzēs un kas mums to
dos?
Lai gan vecumā izmainās intereses, tomēr paliek dzīves kvalitāte: veselība, sociālie kontakti un
ekonomiskā situācija “Pieredzes
zenītā”, vienmēr vajag kādu, kas
par to atgādinātu un nostiprinātu, lai izdzīvotu. Saulkrastu novada pensionāri var būt pateicīgi, ka
mums tāds palīgs un padomdevējs

ir mūsu pensionāru konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja M. Mustes kundze (mūsu Maruta), kura,
kā jau zināms, ik mēnesi organizē
pensionāru tikšanos (katra mēneša pirmajā otrdienā), to atklājot
ar kādas pasaules slavenības četrrindi no dzīves. Kalendāra gadu
sadalot – ziemā uz teātra izrādēm
par visdažādākajām tēmām, jo
zina, ka kultūra “baro” pensionāru dvēseles. Vasarā ekskursijas.
Savu ziemas sezonu beidzām ar
nacionālā teātra izrādi “Trīs vīri
kūrortā” 16. maijā.
Vasaras sezonu iesākām
30. maijā ar ekskursiju pa Rīgu,
pulksten 7.30 izbraucot no

Saulkrastiem. Ļoti skaists, saulains rīts, nedaudz rotāts ar mākonīšiem. Klausījāmies Marutas
stāstījumā par dienas plāniem un
ļoti izpalīdzīgo autobusa vadītāju
Jāni. Pirmā pietura bija netālu no
Bastejkalna, kur paredzēts brauciens ar kuģīšiem pa pilsētas kanālu. Grupā, kurā atrodos, mūsu
kuģīti sauca “Rebeka”, ar ļoti patīkamu un runīgu kapteini: gandrīz
kā gids viņš stāstīja visa brauciena
garumā par kanāla malā esošām
ēkām. No kanāla viss izskatās citādi. Brauciens ilga vienu stundu.
Nākamais apskates objekts
bija Rīgas Jūgendstila muzejs
Alberta ielā 12. Muzejs pilnībā

atklāj jūgendstila vērtību no telpu plānojuma, oriģināliem sienu
krāsojumiem un griestu gleznojumiem, logu vitrāžām, virtuves
flīzēm, ozolkoka sienu paneļiem
līdz pat durvju un logu rokturiem. Ļoti patīkama muzeja gide
mūs pavadīja un ar visu iepazīstināja – bija, ko redzēt.
Tālāk dodamies uz Ministru
prezidenta kabinetu – vairākiem
stāviem iekārtoto mūsu likteņa
izlemšanas vietu. Kabinetus izrādīja un par darbību tajos un ar
filmiņu mūs iepazīstināja kāda
darbiniece. Labi bija apskatāma
bibliotēkas telpa ar daudzām
likumu grāmatām un tajā eso-

šajiem dāvanu skapjiem ar saņemtām dāvanām daudzu valstu
tikšanās gadījumos. Izskaidroja
arī, kā un kur paliek dāvanas.
Mājās braucot, iegriezāmies
stādaudzētavā “Baltezers”, priecājāmies par ziedošiem rododendriem, kā arī iegādājām kādu stādu savas sētas izdaiļošanai. Kārtējo
reizi mums jāpateicas Marutai un
autobusa vadītājam Jānim par pacietību un izpalīdzību, mūs saturot kopā šajā patīkamajā ekskursijā, gan paceļot visiem garastāvokli,
gan praktiski pasniedzot roku.
Velta Krūmiņa,
pensionāre
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Pasaules klases pludmales volejbols
Saulkrastu sportiskās
aktivitātes jau divdesmit
gadus nav iedomājamas bez
pludmales volejbola turnīriem,
bet tieši šogad “Saulkrastu
kokteilis” pulcēs pasaules
klases volejbolistus
no vairākiem kontinentiem.
28. un 29. jūnijā Saulkrastu estrādē startēs ne tikai 2012. gada Londonas olimpisko spēļu bronzas
medaļnieki Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš ar saviem jaunajiem
pāriniekiem, bet arī visi labākie
Baltijas pludmales volejbolisti un
pat aizokeāna ciemiņi.
“Saulkrastu kokteiļa” pludmales volejbola turnīrs šogad
tiks īstenots ar saukli “Londona–
Saulkrasti–Rio”, jo šovasar Latvijas trīs labākie dueti – Mārtiņš
Pļaviņš/Jānis Pēda, Aleksandrs
Samoilovs/Jānis Šmēdiņš, Toms
Šmēdiņš/Ruslans Sorokins – jau
sākuši jauno olimpisko ciklu, kura
mērķis ir dalība 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Latvijas dueti jau izmēģinājuši spēkus
Pasaules kausa posmos, bet pirmā
iespēja klātienē sacensību atmosfērā redzēt visus šos meistarus būs
tieši “Saulkrastu kokteilī”, kas šogad būs viens no Latvijas čempionāta oficiālajiem posmiem.
Pirmie pludmales volejbola
turnīri Saulkrastos notika pirms
gadiem divdesmit, taču oficiāli
par pirmajiem “Saulkrastu kokteiļa” čempioniem 1995. gadā kļuva
pašreizējais Latvijas valstsvienī-

bas treneris Uģis Krastiņš un Aivis Eida. 2012. gadā pirmo vietu
izcīnīja Toms Vanags un Ingars
Ivanovs, finālā pārspējot Tomu
Šmēdiņu un Edgaru Toču. Vēl
9. jūnijā “Saulkrastu kokteiļa” čempioni I. Ivanovs, Austris Štāls un
Artis Caics Latvijas valstsvienības
rindās startēja 2013. gada Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīra
pārspēles, paliekot soļa attālumā
no fināliem.
Pēc dažu gadu pārtraukuma
“Saulkrastu kokteilis” atgriezīsies
Saulkrastu estrādē, kur tradicionāli pulcējušies daudz skatītāju.
Divas dienas uz diviem laukumiem notiks pludmales volejbola
turnīra spēles. 29. jūnijā pasākuma apmeklētājiem būs ne tikai iespēja klātienē vērot cīņas par Baltijas mērogā unikālo 10 000 ASV
dolāru balvu fondu, bet arī spēļu
starplaikos tikties ar Latvijas labākajiem pludmales volejbolistiem.
Finālspēļu sākums iecerēts 29. jūnijā plkst. 19. Līdz ar sportisko
batāliju noslēgumu neilgi pirms
pusnakts aktivitāšu stafetes kociņu pārņems pašmāju muzikālā
sensācija – “Bermudu divstūris”.
Par mākslinieciskiem pārsteigumiem, ieskaitot gleznu izsoli,
rūpēsies Rīgā, tirdzniecības centrā “Galleria Riga” esošais Laimīgās mākslas muzejs “Happyartmuseum.co”.
Pludmales volejbola turnīros
no 1995. gada uzvarētāju laurus
plūkuši vairums pašreiz slavenāko pludmales volejbolistu – Jānis

“Saulkrastu kokteiļa” pludmales
volejbola turnīru visi čempioni
1995.
1996.
1997.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2010.
2011.
2012.

Uģis Krastiņš/Aivis Eida
Andris Krūmiņš/Ilgvars Ozoliņš
Ringolds Štāls/Andris Treijs
Jānis Grīnbergs/Juris Gendelis
Jānis Grīnbergs/Tarass Tabačuks
Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
Henriks Čivass/Tads Donela (Lietuva)
Klāvs Zaļkalns/Edgars Sebežs
Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
Jānis Grīnbergs/Armīns Vensbergs
Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
Toms Šmēdiņš/Jānis Šmēdiņš
Jānis Grīnbergs/Austris Štāls
Jānis Šmēdiņš/Kristiāns Marnics
Toms Šmēdiņš/Andris Krūmiņš
Toms Šmēdiņš/Artis Caics
Toms Vanags/Ingars Ivanovs

Grīnbergs, Toms Šmēdiņš, Ruslans Sorokins, Andris Krūmiņš,
Austris Štāls, Jānis Šmēdiņš, Kristiāns Marnics, Artis Caics. 2001.
gadā vienīgo reizi “Saulkrastu
kokteilī” triumfēja lietuvieši –
Henriks Čivass un Tads Donela.
Saulkrastos pa sešām reizēm uzvarējuši J. Grīnbergs un A. Krūmiņš.
Līdzās pludmales volejbola
sacensībām “Saulkrastu kokteiļa” neatņemama sastāvdaļa bijusi
ielu basketbola turnīra “Mix” grupas komandām. Pirms apmēram
desmit gadiem Saulkrastu turnīrā startēja arī Igaunijas vēsturē
vienīgais Nacionālās basketbola
asociācijas (NBA) spēlētājs Mar-

Saulkrastieši Latvijas čempionātā

Foto: Renārs Buivids
tins Mīrseps, kurš laukumā devās
kopā ar profesionāliem ziemeļu
kaimiņu basketbolistiem. Arī šogad “Saulkrastu kokteilī” 29. jūnijā

notiks ielu basketbola turnīrs tikai
Saulkrastiem raksturīgajās grupās.
Renārs Buivids

Džudo turnīrs
zēniem un meitenēm
1.–2. jūnijā Saulkrastu sporta centrā risinājās pirmais Saulkrastu
džudo turnīrs zēniem un meitenēm, ko organizēja PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
ar treneri Leonīdu Kuzņecovu
priekšgalā. Kopā divās dienās piedalījās 180 sportisti no Saulkrastiem, Ādažiem, Carnikavas, Rīgas,
Ventspils, Liepājas, Gaujas, Tartu
(Igaunija), Ulbrokas, Bauskas, kā
arī viens pārstāvis no Venecuelas.

Saulkrastiešiem izdevās izcīnīt trīs pirmās vietas. Par uzvarētājiem kļuva Artūrs Kisiļevskis, Valters Jenerts un Lizete
Jenerte. 2. vietā ierindojās Aleksis Siņelnikovs. Bronzas medaļas – Jurģim Strazdiņam, Klāvam
Vanagam, Lūkasam Ģertmanim,
Elīzai Innus. Tūlīt aiz goda pjedestāla palika Edvards Dūcis,
Emīls Kisiļevskis un Arnis Linkmanis.

Noslēgusies basketbola sezona

Latvijas čempionātā tika uzrādīti šādi rezultāti: Artis Puķīte 26. vieta, Anda Upīte 10. vieta, Edgars Karnītis
6. vieta, Kristers Aparjods 5. vieta, Uldis Upītis 4. vieta, Laura Puķīte 7. vieta. Foto no domes arhīva
1. un 2. jūnijā Alūksnē un
Alūksnes novadā norisinājās
Latvijas čempionāts
orientēšanās sportā.
470 dalībnieku sastāvā bija arī
11 saulkrastieši.
Pirmajā dienā Alūksnē orientēšanās sprintā mums pilns medaļu
komplekts – S35 grupā uzvarēja
Irita Puķīte, S18 grupā 2. vietā

Kendija Aparjode un 3. vietā Laura Puķīte, un V16 grupā 3. vietā
Uldis Upītis. Otrā dienā sacensības norisinājās Veclaicenē dabas lieguma teritorijā pie pašas
Igaunijas robežas. Arī garajā distancē Latvijas čempiona medaļu
izcīnīja Irita Puķīte, bet Kendijai
Aparjodei bronzas medaļa. Visi
Saulkrastu jaunieši startēja savos
jaunajos tērpos un uzrādīja šādus

rezultātus: Artis Puķīte 26. vieta,
Anda Upīte 10. vieta, Edgars Karnītis 6. vieta, Kristers Aparjods 5.
vieta, Uldis Upītis 4. vieta, Laura
Puķīte 7. vieta.
Pieaugušo grupās startēja Jānis Pēilāns V21E (10. vieta), V21B
Gatis Puķīte (7. vieta) un Uģis Kūliņš (2. un 5. vieta).
Dzintra Rēķe

18. maijā reizē ar Saulkrastu basketbola čempionāta finālu tika
pielikts punkts arī LBL3 sezonai.
Sezonas garumā ļoti aktīvi tika
nodarbināti ne vien spēlētāji, bet
arī līdzjutēji. Katrā spēle notika loterija, kurā tika izlozētas spēlētāju
kartiņas. Uzdevums bija savākt
spēlētāju piecinieku, lai varētu cīnīties par galveno balvu. Noslēgumā tika iesniegti astoņi komplekti,
seši veiksmīgākie īpašnieki cīnījās
finālā. Lai iegūtu komandas sponsora SIA “Buildimpeks” dāvanu karti 100 latu vērtībā, vajadzēja būt
ātrākam puzles ar Saulkrastu komandas kopbildi salikšanas sacensībā. Sīvā cīņā visātrākais izrādījās
Mārtiņš Bulāns. Otrs skatītāju uzdevums šajā sezonā bija balsošana
par katras spēles labāko spēlētāju.
Šajā nominācijā pārliecinoši labākais ar 119 balsīm izrādījās Edgars

Brumermanis. Arī viņam sporta
veikala 100 latu dāvanu karte no
SIA “Buildimpeks”. Edgaram arī
turpmāk veicās ar balvu krāšanu –
viņš kļuva par priekšsacīkšu rezultatīvāko spēlētāju, kā arī saņēma
finālspēles MVP balvu.
Saulkrastu čempionāta spēle
par 3. vietu diemžēl beidzās bez
cīņas, jo SMRT komanda spēļu
zālē tā arī neparādījās. Līdz ar to
bronzas medaļas tika komandai
“Saimnieks”. Savukārt Saulkrastu čempionu titulu 7. reizi izcīnīja “Izaicinājuma” basketbolisti,
diezgan pārliecinoši pieveicot
komandu BK “Saulkrastu Nafta”.
Spēles starplaikos basketbolistus
un skatītājus priecēja Saulkrastu
sporta centra karsējmeitenes treneres Ivettas Jakovļevas vadībā.
Signe Sinkeviča
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Saistošie noteikumi
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa sēdē (prot. nr. 5, § 23)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos nr. 15 “Par pašvaldības kompensāciju
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 21. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu
novada domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos nr. 15 “Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu
novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” (turpmāk tekstā – Noteikumi):
1. Papildināt Noteikumus ar 3¹.punktu
šādā redakcijā:
“3¹. Ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk
nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene), pašvaldības kompensācijas
apmērs ir Ls 120 (viens simts divdesmit lati) mēnesī par Privātās iestādes
pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam”.
2. Izteikt Noteikumu 4.3. punktu šādā
redakcijā:
“4.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Saulkrastu novada dome neveic
attiecīgās pašvaldības padotībā esošās
izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.”

3. Izteikt Noteikumu 5. punktu šādā
redakcijā:
“5. Šo noteikumu 4. punktā norādītā persona uzrāda pasi un iesniedz
Saulkrastu novada domē iesniegumu
(1. pielikums) par pašvaldības kompensācijas pieprasīšanu, kuram pievieno šādus dokumentus:
5.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju
(uzrādot oriģinālu);
5.2. bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina
aizbildnības nodibināšanas faktu vai
audžuģimenes statusa piešķiršanu,
kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.3. izziņu no Privātās iestādes par
bērna uzņemšanu šajā iestādē.”
4. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā
redakcijā:
“8. Uz Saulkrastu novada domes lēmuma par pašvaldības kompensācijas
piešķiršanu pamata starp Saulkrastu
novada domi un iesnieguma iesniedzēju ar vienu no bērna vecākiem tiek
noslēgts savstarpējs līgums par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību
atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā

pievienotajam līguma paraugam.”
5. Aizstāt Noteikumu 10. punktā vārdus “Saulkrastu novada pašvaldības
Centralizētā grāmatvedība” ar vārdiem “Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa”.
6. Izteikt Noteikumu 13.7. punktu
šādā redakcijā:
“13.7. ja zudis kaut viens no šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem, kas piešķir personai tiesības
saņemt pašvaldības kompensāciju.”
7. Izteikt Noteikumu 18. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Saulkrastu novada dome bez domes
lēmuma pārtrauc pašvaldības kompensācijas izmaksu pēc personas, kurai ar domes lēmumu ir piešķirta pašvaldības kompensācija, iesnieguma ar
atbilstošu lūgumu saņemšanas.”
8. Izteikt Noteikumu 1. pielikumu
jaunā redakcijā (1. pielikums).
9. Izteikt Noteikumu 2. pielikumu
jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes
2013.gada 24.aprīļa
saistošo noteikumu nr.5
1. pielikums
SAULKRASTU NOVADA DOMEI,
reģ. nr. 90000068680,
juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
____________________________________________(vārds, uzvārds)
deklarētā dzīvesvietas adrese: ______________________________
_____________________________________, _________________
(tālruņa nr.)
IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bērnam
________________
___________________________________________ (vārds, uzvārds)
nav nodrošināta vieta Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Pielikumā:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) izziņa nr. ________ no 20___. gada ____. ______________;
3) Bāriņtiesas lēmuma______________________________________________ kopija.
Piekrītu, ka Saulkrastu novada dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā
iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
Piekrītu desmit dienu laikā pēc Saulkrastu novada domes lēmuma par kompensācijas
piešķiršanu spēkā stāšanās, noslēgt savstarpēju līgumu ar Saulkrastu novada domi par
pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību atbilstoši līguma paraugam (Saulkrastu
novada domes 2011. gada 28. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par pašvaldības
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Saulkrastu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
2. pielikums).
20___. gada___. ________________
/___________/

_______________________

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saulkrastu novada domes
2013. gada 24. aprīļa
saistošo noteikumu nr. 5
2. pielikums
Līgums
par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību
Saulkrastos, 20__. gada ______ . ______________
Saulkrastu novada dome, reģ. nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
_________________ __________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar
likumu “Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses,
un
____________________________________,
personas
kods
_________________________,
deklarētās
dzīvesvietas
adrese:
__________________________________________________
_______________________________________________________________________
____,
turpmāk tekstā saukta “Persona”, no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saulkrastu novada dome apņemas veikt pašvaldības kompensācijas izmaksu šī
līguma darbības laikā atbilstoši Saulkrastu novada domes 20___. gada
__. _____________ lēmuma Nr. ____ (prot. nr.____) noteiktajam apjomam.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kompensācijas izmaksas pamatā ir privātās pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes un
izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādes, kuras reģistrētas Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā, turpmāk tekstā saukta “Privāta iestāde”:
_______________________________________(nosaukums),
reģ.
nr.
__________________,
Juridiskā
adrese:
_____________________________________________________________
rēķini par Personas bērna (aizbilstamā):
______________________________________________________________ (vārds
uzvārds),
personas kods _________________-___________ izglītošanu minētajā iestādē.
2.2. Kompensācijas izmaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī Privātā iestādē
sniegtajiem Personas bērna (aizbilstamā) izglītības pakalpojumiem bezskaidras naudas
norēķina veidā uz rēķinā norādīto Privātās iestādes bankas kontu ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pašvaldībā.
2.3. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli rēķinā uzrādītajam dienu skaitam,
kad Personas bērns (aizbilstamais) apmeklējis Privāto iestādi.
2.4. Ja Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par kompensācijas izmaksas
pārtraukšanu sakarā ar to, ka Persona sniegusi nepatiesas ziņas, tad Personai, kurai uz
nepatiesu ziņu pamata piešķirta kompensācija, ir pienākums atmaksāt viena mēneša
laikā saņemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā.

Apstiprināts Saulkrastu novada domes 2013. gada
24. aprīļa sēdē

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

2. Īss projekta satura izklāsts

redakcijā:
“7.3. SIA “ZAAO”.”
3. Svītrot Noteikumu 9.4. punktu.
4.
Papildināt
Noteikumus
ar
9.14. punktu šādā redakcijā:
“9.14. Civilās aizsardzības komisija.”
Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti ar mērķi noteikt (palielināt) kompensācijas apmēru daudzbērnu ģimenēm, kuru bērns
(aizbilstamais) ir reģistrēts pašvaldības reģistrā
uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, bet viņam
netiek nodrošināta vieta pirmsskolas iestādē, un piešķirt
vecākiem tiesības, saglabājot bērna reģistrāciju uz vietu
pirmsskolas iestādē, izmantot privātu iestādi.
Ar grozījumiem tiek noteikts, ka ģimenei, kurā ir 3 (trīs)
un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene), pašvaldības kompensācijas apmērs ir Ls 120 (viens simts
divdesmit lati) mēnesī par Privātās iestādes pakalpojumu
saņemšanu vienam bērnam.
Papildus Saulkrastu novada domes 2011. gada 28.decembra saistošajos noteikumos nr. 15 “Par pašvaldības
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības pro
grammas apguvei” ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi
punkti, kā arī noteikumu pielikumi.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.
Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Šis līgums uzskatāms par spēkā esošu ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 20___. gada ____. ________________.
3.3. Šis līgums izbeidzas pirms noteiktā termiņa ar Saulkrastu novada domes lēmuma
par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu spēkā stāšanās brīdi.
3.4. Puses šo līgumu var izbeigt, abpusēji rakstveidā vienojoties.
3.5. Persona ir tiesīga vienpusēji rakstveidā izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī.
4. ATBILDĪBA
4.1. Saulkrastu novada dome nav atbildīga par Privātās iestādes rēķinā uzrādīto norēķinu
termiņu ievērošanu, Personas parādu saistībām, līgumsodiem vai jebkādām citām
Personai uzrēķinātām soda vai kavējuma naudām. Pašvaldība nenes atbildību pret
Privāto iestādi par Personas saistībās ietilpstošiem maksājumiem šai iestādei.
4.2. Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ kavētām vai
neizpildītām šī līguma saistībām, ja kavējumā vai saistību neizpildē vainojamā puse
nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanos. Par šajā punktā
minētajiem apstākļiem nav uzskatāms finanšu līdzekļu trūkums vai nepietiekamība.
5.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. Jebkuri grozījumi šajā līgumā noformējami rakstveidā kā abpusēja vienošanās.
5.2. Par izmaiņām Līgumā fiksētajos datos viena puse apņemas informēt otru pusi ne
vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
5.3. Šis līgums sastādīts uz ___ lapām un parakstīts divos juridiskā spēka ziņā vienādos
eksemplāros – pa vienam katrai pusei.
6. PUŠU NORĒĶINU REKVIZĪTI:
Personas vārds, uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Saulkrastu novada dome
reģ. nr. 90000068680
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Tālrunis 67951250, Fakss 67951150
E-pasts: dome@saulkrasti.lv

____________________________

_________________________________

20__. gada ___________________

20__. gada ___________________

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos
noteikumos nr. 13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts

Grozījumi 2009. gada 13. jūlija
saistošajos noteikumos nr. 13
“Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums”
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos nr. 13
“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Noteikumi):
1. Svītrot Noteikumu 6.11. punktu.
2. Izteikt Noteikumu 7.3. punktu šādā

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos
nr. 15 “Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē
pirmsskolas izglītības programmas apguvei””
paskaidrojuma raksts

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldībā un ievērojot,
ka SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” nosaukums ar 20.10.2012.
ir mainīts uz SIA “ZAAO”.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu novada domes 2009. gada 13.jūlija
saistošajos noteikumos nr. 13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.
1) no saistošajiem noteikumiem izslēgta Nekustamo īpašumu privatizācijas un izsoles komisija;
2) saistošie noteikumi papildināti ar Civilās aizsardzības komisiju;
3) no saistošajiem noteikumiem izslēgta reorganizēta Saulkrastu novada pašvaldības iestāde
“Kapu saimniecība”;
4) precizēts SIA “ZAAO” nosaukums.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekono- Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
misko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

11

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada jūnijs

Saulkrastu domes 29. maija sēdes lēmumi
Par zemes nomas līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 25 gadiem zemes
nomas līgumu ar apbūves tiesībām
ar Igaunijas Republikā reģistrētu uzņēmumu “JEKEST Holding”
(reģistrācijas kods 12078088) par
Saulkrastu pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma “Stacijas mežs”
(kadastra apzīmējums 8013 002
0255) daļas 1,5 ha platībā nomu (zemes nomas līgums pielikumā).
2. Noteikt šādu zemes nomas
maksu:
2.1. par periodu no līguma parakstīšanas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā nomas maksa tiek noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
2.2. sākot ar zemes nomas 5 (piekto)
gadu līdz līguma darbības beigām,
nomas maksa tiek noteikta 6 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu XX (īpašuma adrese) (kadastra
apzīmējums xxxxx), un XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums
xxxxx) Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo
īpašumu XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx), XX
(īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx) un XX (īpašuma adrese) (kadastra apzīmējums xxxxx),
Zvejniekciems, Saulkrastu novads,
zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par nekustamā īpašuma
nodokļu parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli ar
nokavējuma naudu no nekustamā
īpašuma trīs nekustamā īpašumu
īpašniekiem.
Par zemes vienību
apvienošanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu, adreses
piešķiršanu un adreses
likvidāciju
1. Atļaut apvienot vienā īpašumā X.X. (vārds, uzvārds) piederošos nekustamos īpašumus, platība

0,0570 ha (zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem xxxxx, xxxxx, xxxxx,
xxxxxx), un nekustamos īpašumus,
platība 0,0247 ha (kadastra apzīmējums xxxxx), kā arī dzīvojamās mājas daļas ar kadastra apzīmējumiem
xxxxx un xxxxx.
2. Noteikt apvienotā nekustamā
īpašuma, kopējā platība 0,0817 ha,
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601.
3. Apvienotam nekustamam īpašumam – zemei un ar to saistītai dzīvojamai ēkai – piešķirt adresi: XX
(īpašuma adrese), Lilaste, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
4. Likvidēt adresi: XX (īpašuma
adrese), Lilaste, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma XX
(īpašuma adrese), Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., (kadastra
apzīmējums xxxxx), kopējā platība
2421 m2, dalīto lietošanas mērķi:
1200 m2 platībai – “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,
1221 m2 platībai – “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par neapdzīvojamo telpu
nomas līguma pagarināšanu
ar SIA “I&DB”
1. Pagarināt līdz 2016. gada
30. septembrim 2010. gada 12. maijā noslēgto neapdzīvojamo telpu
nomas līgumu ar SIA “I&DB” par
Saulkrastu pašvaldības neapdzīvojamo telpu 121 m2 platībā nomu
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu nov., ar 2010. gada 12. maijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas
līguma nosacījumiem.
2. Par neapdzīvojamo telpu nomas
līguma pagarināšanu noslēgt rakstisku vienošanos.
Par zemes nomas līguma
noslēgšanu
Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem)
gadiem par Saulkrastu pašvaldības
zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu nov.
(kadastra apzīmējums xxxxx), daļas
350 m2 platībā iznomāšanu sakņu
dārza uzturēšanai.
3. Noteikt nomas maksu 15 % apmērā no zemes īpašuma kadastrālās
vērtības – Ls 3,89 (trīs lati 89 santīmi) un Ls 0,82 (nulle lati 82 santīmi)

21 % PVN, kopā gadā Ls 4,71 (četri
lati 71 santīms).
Par dzīvokļa īres līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds)
dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma
XX (īpašuma adrese), Saulkrastos,
Saulkrastu nov. (kadastra apzīmējums xxxxx), platība 30,82 m2, īri.
2. Ar 2013. gada 1. septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izmaksām, kuru apmērs
tiks noteikts pēc dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmuma.
Par dzīvokļa īres līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds)
dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma
XX (īpašuma adrese), Saulkrastos,
Saulkrastu nov. (kadastra apzīmējums xxxxx), platība 42,7 m2, īri.
2. Ar 2013. gada 1. septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izmaksām – Ls 0,48 par
vienu m2 + PVN 21 %, kas ir Ls 24,38
(divdesmit četri lati 38 santīmi) mēnesī.
Par dzīvokļa īres līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds)
dzīvokļa īres līgumu par Saulkrastu pašvaldības dzīvokļa īpašuma
XX (īpašuma adrese) Saulkrastos,
Saulkrastu nov. (kadastra apzīmējums xxxxxx), platība 20,4 m2, īri.
2. Ar 2013. gada 1. septembri noteikt dzīvokļa īres maksu, kas vienāda ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izmaksām – Ls 0,48 par
vienu m2 + PVN 21 %, kas ir Ls 11,85
(vienpadsmit lati 85 santīmi) mēnesī.
Par jaunu adrešu piešķiršanu
un adreses likvidāciju
1. Ar Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā nr. C04245706, PAC0248 reāli sadalītai ēkas daļai Kāpu
iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
(telpu grupas nr. 1 un nr. 2), piešķirt
adresi:
Kāpu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu
novads;
2. Ar Civillietu tiesu palātas spriedumu lietā nr. C04245706, PAC0248 reāli sadalītai ēkas daļai Kāpu
iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
(telpu grupas nr. 3 un nr. 4), piešķirt
adresi:

Apstiprināts Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa sēdē (prot. nr. 5, § 26)

Grozījumi 2008. gada 23. decembra saistošajos noteikumos nr. 40
“Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta pirmās daļas 9. punktu
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu
novada domes 2008. gada 23. decembra saistošajos noteikumos nr. 40
“Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi):
1. Aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdus “pilsētas ar lauku teritoriju” ar
vārdu “novada”.
2. Izteikt Noteikumu 2.6. punktu šādā
redakcijā:
“2.6. Kapsētas apsaimniekotājs – domes Labiekārtošanas nodaļa, kura,
pamatojoties uz domes lēmumiem,
nodaļas nolikumu un citiem tiesību
aktiem veic kapsētas apsaimniekošanu, nodrošina un uzrauga Noteikumos paredzēto pienākumu izpildi un
to ievērošanu;”
3. Svītrot Noteikumu 2.7. punktu.
4. Izteikt Noteikumu 2.14. punktu

šādā redakcijā:
“2.14. Pārzinis – Kapsētas apsaimniekotāja algots darbinieks, kurš pilda
kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina
šo noteikumu ievērošanu.”
5. Svītrot Noteikumu 9. punktu.
6. Izteikt Noteikumu 12. punktu šādā
redakcijā:
“12. Pārzinis apmeklētājus pieņem
Raiņa ielā 2a, no plkst. 8 līdz 13 katru
dienu, izņemot pirmdienas, svētdienas un Valsts svētku dienas.
7. Izteikt Noteikumu 24. punktu šādā
redakcijā:
“24. Ja Pārzinis vai cits Labiekārtošanas nodaļas darbinieks konstatē, ka
aprīkojums nav atbilstošs, kapa vietas
aprūpētājs par to tiek brīdināts, norādot termiņu defekta novēršanai.”
8. Izteikt Noteikumu 33. punktu šādā

redakcijā:
“33. Kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz Pārziņa sastādītiem
aktiem, ir tiesīgs pēc 3 gadiem neuzraudzītā kapavietā nolīdzināt kapa
kopiņu, vienu mēnesi iepriekš par to
paziņojot kapavietas uzturētājam (ja
tāds ir).”
9. Izteikt Noteikumu 39. punktu šādā
redakcijā:
“39. Bēru gadījumos tiek iznomāta
kapliča sēru pasākumiem. Par kapličas nomu mirušā piederīgie maksā
domei nomas maksu saskaņā ar domes apstiprinātu cenrādi.”
10. Aizstāt 47.4. punktā vārdus “valsts
aģentūras “Sabiedrības veselības
aģentūra”” ar vārdiem “valsts iestādes
“Veselības inspekcija””.
Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Kāpu iela 1B, Saulkrasti, Saulkrastu
novads;
3. Sadalītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 8013 003 0920 0011 un tajā
esošām telpu grupām likvidēt adresi:
Kāpu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu
novads.
Par Saulkrastu novada
attīstības programmas
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.–
2020. gadam.
2. Lēmumu par Saulkrastu novada attīstības programmas apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas
reģionam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Par Saulkrastu novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas apstiprināšanu
1. Apstiprināt “Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
25 gadu perspektīvā” laika posmam
no 2014. līdz 2029. gadam.
2. Lēmumu “Par Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
25 gadu perspektīvā” apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Par spēka zaudēšanu
Saulkrastu pilsētas ar
lauku teritoriju pašvaldības
teritorijas Attīstības
programmai
2007.–2013. gadam
1. Atzīt par spēku zaudējušu
“Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programmu 2007.–2013. gadam” ar 2013. gada 3. jūniju.
Par detālplānojuma “Brīni”
izstrādes sākšanu
1. Sākt detālplānojuma “Brīni” (zemes vienības kadastra apzīmējums
8033 001 1035) izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.

4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar
izstrādes ierosinātāju Albertu Balaško divu nedēļu laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par detālplānojuma
“Brīni” izstrādes sākšanu publicēt
pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu
Domes Ziņas”.
Par pašvaldības
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) Ls 75
(septiņdesmit pieci lati) mēnesī par
to, ka viņa dēls X.X. (vārds, uzvārds)
apmeklē bērnu attīstības centru
“Pūces skola”, reģistrācijas numurs
40103489806.
2. Noslēgt ar līgumu X.X. (vārds,
uzvārds) par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību.
Par apsaimniekošanas
maksas paaugstināšanu
pašvaldības īpašumiem
Apstiprināt Saulkrastu novada domei piederošo nekustamo īpašumu Ostas iela 17-8, Zvejniekciems,
un Ostas iela 17-9, Zvejniekciems,
apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,50 LVL/m2 uz
0,85 LVL/m2, lai īstenotu 2013. gada
3. maija dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto – izveidot pozīciju
“Uzkrājums jumta un skursteņu
renovācijai”.
Par aizņēmuma ņemšanu no
Valsts kases projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, III kārta” realizācijai
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
2013. gadā uz 20 gadiem Ls 772 700
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā
ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas
maksājumu līdz 1.01.2014. projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, III kārta” realizācijai,
aizdevuma atmaksu garantējot ar

12. lpp. 

Saulkrastu novada domē 27.05.2013. ir saņemts iesniegums, kurā lūgts
sniegt atbildi informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” par
situāciju biedrībā “Jūras zirgi”.
Ievērojot, ka iesniegumā minētais varētu skart bērnu tiesības, saņemtais
iesniegums pārsūtīts pēc piekritības Izglītības kvalitātes valsts dienestam,
kura funkcijās ietilpst veikt sporta speciālistu darba uzraudzību.

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2008. gada 23. decembra
saistošajos noteikumos nr. 40 “Saulkrastu pilsētas
kapsētas uzturēšanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti, pamatojoties uz strukturālām
izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldībā. Ar
Saulkrastu novada domes 2013. gada 27. marta
lēmumu (protokols nr. 4, § 44) tiek reorganizēta
Saulkrastu novada pašvaldības iestāde “Kapu
saimniecība” un pašvaldības iestādes funkcijas
tiek nodotas Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas nodaļai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti
Saulkrastu novada domes 2008. gada 23. decembra saistošajos noteikumos nr. 40 “Saulkrastu
pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonouz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmēj- misko stāvokli.
darbības vidi) pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
Nav attiecināms.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
privātpersonām

12
Maijā Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
Paula Smirnova,
Jūlija Buša,
Markuss Kūliņš-Priede,
Rēzija Lūka,
Druvis Eirīks Borkus.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Sirsnīgi sveicam
nozīmīgajā jubilejā
Elzu Vācieti,
Mildu Niedoliņu,
Vandu Miškinu,
Raisu Fedenkovu,
Jāni Būdi,
Janīnu Timmermani,
Jāni Minkeviču,
Jevgeniju Grīnu,
Ausmu Celmu,
Ritu Auziņu,
Guntu Vītoliņu,
Annu Skaidrīti Vāravu,
Mariu Sveklistenkovu,
Valentin Sveklistenkov,
Reginaldu Pavļukeviču,
Ināru Kurtišu,
Armandu Krūmiņu,
Maiju Krievu,
Arni Gunāru Šponu,
Nadeždu Stešku,
Viju Birģeli,
Rutu Smilgu,
Līgu Rammu,
Solveigu Ozoliņu!

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada jūnijs

Pasākumu kalendārs
14. jūnijā
Saules laukumā no 11.00 līdz
19.00 apskatāms fonda “Sibīrijas
bērni” jaunāko materiālu apkopojums – izstāde, veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai.
17.00 Saulkrastu Pēterupes
evanģēliski luteriskajā baznīcas
dārzā pie svētakmens atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai.
15. jūnijā 19.00 Saulkrastu estrādē “Saulkrastu šlāgerfestivāls”.
Ieejas biļetes iepriekšpārdošanās
iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī k/n “Zvejniekciems” un Saulkrastu sporta centrā pie administratoriem. Ieejas
biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3,
pirms koncerta Ls 5.
Festivālā piedalās tādas grupas kā
“Dakota”, “Tālbraucēji”, “Tequila
band”, “Karakums”, “Sestā jūdze”,
“Apvedceļš”, “Emburgas zēni”,
“Muiža”, “Canzone” un solisti
Viktors Zemglas un Žoržs Siksna.
Festivālu vadīs Andris Bērziņš.

16. jūnijā 11.00 sporta un atpūtas
centrā “Koklītes” notiks Saulkrastu
pludmales volejbola kausa izcīņas
1. posms – “Koklīšu balva”.
21. jūnijā 20.00 Saules laukumā
ielīgošana lustīgā garā. Līgotājus
ar latviešu tautas tradīcijām –
gan nopietnām, gan nenopietnām – iepazīstinās un visus kopā
sauks folkloras kopa “Dvīga” ar
Saulkrastu mākslinieciskajiem kolektīviem. Būs iespēja arī padejot
zaļumballes mūzikas pavadījumā.
23. jūnijā no 22.00 Saulkrastu
estrādē Līgo nakts balle kopā ar
grupu “Bellacord”. Ieeja brīva.
28. un 29. jūnijā Saulkrastu
estrādē “Saulkrastu kokteilis”.
28. jūnijā no 10.00 kvalifikācijas spēles. Sestdien, 29. jūnijā
no 10.00 spēļu turpinājums; no
19.00 – finālspēles.
30. jūnijā 12.30 pie k/n “Zvejniekciems” un 13.00 Saules laukumā visi saulkrastieši aicināti

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Valentīna Gibze
13.07.1926.–1.05.2013.
Viesturs Celms
19.07.1954.–9.05.2013.
Nelda Rezgale
5.03.1928.–14.05.2013.
Alevtina Blumberga
29.07.1923.–17.05.2013.
Aina Savicka
18.07.1954.–18.05.2013.
Sergejs Furmaņuks
16.01.1975.–20.05.2013.

kopīgi pacelt Dziesmu svētku karogu un kopā pavadīt mūsu mākslinieciskos kolektīvus ceļā uz Vispārējiem latviešu XXV Dziesmu
un XV Deju svētkiem.
Atgādināsim, ka šoreiz ikviena apdzīvota vieta, no kuras uz svētkiem
dodas kaut viens mākslinieciskais
kolektīvs, pacels savu svētku karogu un skandēs savu dziesmu.
Saulkrastiešu svētku dziesmas
šoreiz ir J. Veismaņa “Saulkrasti”
un J. Mediņa un K. Štrauha “Laša
dziesma” no k/f “Zvejnieka dēls”.
Kopā dziedāsim šīs dziesmas, pacelsim savus svētku karogus, lai
vakarā televīzijā vērotu svētku karogu pacelšanu visā Latvijā, tostarp
arī Saulkrastos un Zvejniekciemā.
Atgādināsim, ka šogad uz svētkiem dosies 11 Saulkrastu novada
mākslinieciskie kolektīvi: jauktie
kori “Bangotne” un “Anima”, deju
kolektīvi “Saulgrieži”, “Jūrdancis”
un “Krustu šķērsu”, koklētāju ansamblis “Saule” un VJMMS koklētāju ansamblis, vokālais ansamblis “Dzīle”, folkloras kopa “Dvīga”,
Saulkrastu rokdarbnieku pulciņš
un audēju kopa “Kodaļa”.
Vairāk par svētku karogu pacelšanas kārtību un svētku norisi meklēt vietnē www.dziesmusvetki.lv.
Un neaizmirstiet – ikviens vēl var
pagūt izveidot tikai savu, pilnīgi
unikālu svētku zīmi!
12.–14. jūlijs
Saulkrastu svētki
“Saulkrasti dzirkstī!”
12. jūlijā
No 19.00 Baltajā kāpā smilšu
kino, mūzika, smilšu figūru konkurss un Saulkrastu gleznotāju
plenēra ekspresizstāde.
13. jūlijā
6.00 makšķerēšana jūrā no laivas
pie sporta un atpūtas centra “Koklītes” no 8.00 Saulkrastu centrā

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaroja sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

amatnieku darinājumu tirdziņš.
9.00 futbols Zvejniekciema stadionā.
11.00 “Ghetto Basket” sporta un
atpūtas centrā “Koklītes”.
11.00 Pludmales volejbols MIX
grupā pie sporta un atpūtas centrā “Koklītes”.
11.00 Galda teniss Saulkrastu
sporta centrā.
11.00 Novuss MIX grupā pie
Saulkrastu sporta centra.
12.00 Orientēšanās. Starts pie
Saules laukuma.
No 12.00 koncerts Saules laukumā lielajiem un mazajiem.
Vakarā (19.45) svētku gājiens no
Saules laukuma uz estrādi ar devīzi “Pēc simts gadiem Saulkrastos”. Gājienam lūdzam pieteikties
iepriekš personīgi PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” vai pa
tālruni 67954179.
20.00 vakara sarīkojums estrādē
“Lai dzirkstī prieks!”.
14. jūlijā
11.00 LKA suņu izstāde un
Saulkrastu kausa izcīņa Nacionālajā suņu daudzcīņā.
15.00
k/n
“Zvejniekciems”
3. Saulrkastu koklētāju festivāls
“Koklē vēju vanadziņš”.
Precīzākai informācijai sekojiet
reklāmai!
Aicinājums!
Mīļie saulkrastieši! Aicinām
laikus pieteikt tās ielas, kurās
Saulkrastu svētku laiku laikā
(sestdienas rītā) vēlaties dzirdēt
īpašo pūtēju orķestra modināšanu! Lūgums zvanīt pa tālruni
67954179 un nosaukt ielu!
Senioru aktivitātes
2. jūlijā 13.00 domes zālē tikšanās ar Pacientu Ombuda pārstāvjiem “Zini savas tiesības”. Informācija par vasaras ekskursijām pa
tālr. 26437766.

Izsakām līdzjūtību
Ainas Savickas
ģimenei un tuviniekiem.
Saulkrastu tūrisma
informācijas centra kolektīvs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv
Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514
Tirāža: 3500 eksemplāri.
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Ar izdevumu elektroniskā formātā var
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Saulkrastu domes 29. maija sēdes lēmumi
 11. lpp.
pašvaldības budžetu.
2. Kredītu Ls 772 700 apmērā ieguldīt SIA “Saulkrastu komunālserviss”
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III
kārta” realizācijai.
Par ieņēmumu un izdevumu
palielināšanu mācību literatūras iegādei
1. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013. gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas mācību literatūrai” par 2870
latiem.

2. Palielināt Saulkrastu novada domes 2013. gada budžeta izdevumus:
2.1. Izdevumu pozīciju “Mācību grāmatu iegāde Saulkrastu vidusskolā”
par 1519 latiem;
2.2. Izdevumu pozīciju “Mācību
grāmatu iegāde Zvejniekciema vidusskolā” par 1347 latiem;
3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par pašvaldības
2013. gada budžeta grozījumiem.
Par dalību Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības
izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā
1. Izstrādāt un iesniegt Rīgas ra-

jona Lauku attīstības biedrības
projekta “Zvejniekciema stadiona
rekonstrukcija” pieteikumu un saistītos dokumentus projektu konkursa pasākumā “Vietējās attīstības
stratēģijas” 1.2.1. rīcībā “Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība
vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem un teritorijas labiekārtošana”, nosakot projekta kopējo summu Ls 169 400, no kuriem
Ls 140 000 ir projekta attiecināmās
izmaksas, Ls 29 400 – projekta neattiecināmās izmaksas.
2. Projekta apstiprināšanas gadī-

jumā to īstenot, uzņemoties visas
saistības, kas attiecas uz projekta
īstenošanu.
3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt līdzfinansējumu
Ls 14 000 no projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu kopējām projekta izmaksām –
Ls 169 400 apjomā no pašvaldības
līdzekļiem.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu
(ievērojot Fizisko peronu datu
aizsardzības likumā noteikto)
var iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes
lēmumi”.

