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25. maijā Saulkrastu novada 
dome sveica šī mācību gada labā-
kos skolēnus, kuri ieguvuši augs-
tus sasniegumus ikdienas mācību 
darbā, ar panākumiem piedalīju-
šies mācību olimpiādēs un kon-
kursos, izcīnījuši godalgotas vie-
tas sportā un aktīvi iesaistījušies 
sabiedriskajās aktivitātēs.
 Saulkrastu novada domes at-
zinības rakstus un naudas balvas 
saņēma Saulkrastu vidusskolas  
10. klases skolnieks Rinalds 

Seržants, 11. klases skolnieks 
Niks Ričards Goldiņš, 9. klases 
skolniece Veronika Solovjova, 
10. klases skolnieks Uldis Upī-
tis, Zvejniekciema vidusskolas  
12. klases skolnieces Anete Kal-
niņa un Sanita Martinsone,  
8. klases skolnieks Kārlis Taube 
un Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas (VJMMS) 3. pū-
šaminstrumentu klases audzēk-
nis Kirils Turovs un vizuāli plas-
tiskās nodaļas mākslas nodaļas  

5. kursa audzēkne Kristiāna Va-
naga.
 Tāpat dome izteica pateicību 
skolēnu vecākiem, kā arī skolo-
tājiem no Saulkrastu vidusskolas 
Ilonai Trezunei un Dzintrai Rē-
ķei, no Zvejniekciema vidusskolas 
Valentīnai Bērziņai, Vijai Skudrai 
un Veltai Velmerei, kā arī VJMMS 
pedagogiem Miervaldim Lejam, 
Dainai Pērkonei, Rasai Grāmati-
ņai un koncertmeistarei Beatai 
Gekai.

Maija nogalē norisinājās vairāki 
nozīmīgi notikumi Saulkrastu 
novada dzīvē. 30. maijā notika 
tradicionālais velobrauciens „Ie-
ripo Saulkrastu vasarā 2015” un 
pludmales sezonas atklāšanas 
turnīrs pludmales volejbolā, kas 
simboliski iezīmēja vasaras sezo-
nas atklāšanu. Šī gada velobrau-
ciena tēma bija Šodien jūtos kā 
dīva!. Velobrauciena dalībnieki 
pasākumam gatavojušies un lai-
kus padomājuši, lai tērpi un eki-
pējums atbilstu brauciena moto. 
Brauciena laikā varēja redzēt 
gan Čārliju Čaplinu, gan Pepijas 
Garzeķes, bēgošo līgavu ar drau-
dzenēm, mikipeli, gan citus filmu 
varoņus. 
 Braucienā piedalījās gandrīz 
150 velosipēdisti. Skatītājiem bija 

iespēja nobalsot par visvairāk 
iepatikušos dīvu. Pārsteigumu 
balvas saņēma 1. Čārlijs Čaplins - 
Liene Bernharde, 2. Sāra Džesika 
Pārkere - Elīna Odiņa, 3. Pirāts 
Morgans - Valdis Mellis, 4. Laivi-
nieks no komandas «Easy Sup»,  
5. Deadmaus tēls, kura atveidotājs 
izvēlējās palikt anonīms, 6. Ve-
lopepiju ģimene – Ivetas Sviklānes 
ģimene, 7. Anonīmie «Skeletiņš ar 
Mostriņu». Īpašos kausus “Ieri-
po Saulkrastu vasarā 2015” iegu-
va: EASY SUP komanda - Andris 
Mušperts un dēls Miks; bēgošā lī-
gava un viņas māsas - Aiva Aperjo-
de un komandas biedrenes, Min-
nija ar baloniem - 4 gadus vecā  
saulkrastiete B. Semjonova.
 Foto no pasākuma var apskatīt 
www.saulkrasti.lv sadaļā Galerijas.

29. maijā Saules laukumā noti-
ka Saulkrastu Mazie dziesmu un 
deju svētki „Pats skani! Līdzi ska-
ni!”, kurā uzstājās novada izglītī-
bas iestāžu mākslinieciskie deju 
kolektīvi, kas 2015. gadā piedalī-

jušies XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku atlases 
skatēs. Saulkrastu novada dome 
saka paldies visiem pulciņu vadī-
tājiem un vecākiem par ieguldīto 
darbu! Vēlam mazajiem dziedā- 

tājiem, dejotājiem, rokdarbnie-
kiem, māk sliniekiem, vides ek-
sperimentētajiem un pūtēju or-
ķestra dalībniekiem prieka pilnas 
dienas un jaukus svētkus!

Apsveikti šī mācību 
gada izcilākie

No kreisās: Kristiāna Vanaga, Kirils Turovs, Veronika Solovjova, Niks Ričards Goldiņš, Kārlis Taube, Anete 
Kalniņa un Sanita Martinsone. Foto no domes arhīva.

Atklāta vasaras 
sezona un 
Zvejniekciemā 
jauns stadions

Šogad braucienā piedalījās gandrīz 150 velosipēdisti. Foto: M. Ločmele.

Velobrauciena lauteāti no kreisās: Pirāts Morgans, EASY SUP komanda, 
Velopepiju ģimene, Deadmaus. Foto no domes arhīva.

Savukārt maija pēdējā dienā Zvej-
niekciemā atklāja rekonstruēto 
stadionu. Tajā ir futbola laukums 
ar Starptautiskās Futbola fede-
rāciju asociācijas (FIFA) standar-
tiem atbilstošu mākslīgā zālāja 
segumu, divi vieglatlētikas sek-
tori ar dabīgo zālienu, tāllēkšanas 

bedre, skrejceļš, kā arī divi plud-
males volejbola laukumi. Jaunais 
stadions ir novada galvenā āra 
sporta būve, un tas kalpos ne ti-
kai blakus esošās Zvejniekciema 
vidusskolas vajadzībām, bet pa-
plašinās visu Saulkrastu novada 
iedzīvotāju sportošanas iespējas.

Šogad uz svētkiem dosies un Saulkrastu novadu pārstāvēs 13 kolektīvu 184 dalībnieki. Trīs kolektīvi uzstāsies ielu 
koncertos, tajā skaitā vides spēlēs un eksperimentos Vērmanes dārzā. Foto: M. Druva.

Lai jauki un 
izdevušies svētki!
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Vairākus gadus Saulkrastos nori-
sinājās plaši ūdenssaimniecības 
uzlabošanas būvdarbi - veikta 
ūdensapgādes un sadzīves kana-
lizācijas paplašināšana. 2013. gada 
nogalē ekspluatācijā tika nodoti 
jaunizbūvētie ūdensvada un ka-
nalizācijas tīkli. 
 Pieslēdzoties centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai, mājsaimniecībām ir ie-
spēja izmantot tīru dzeramo ūde-
ni un centralizētās kanalizācijas 
priekšrocības - iedzīvotājiem uz-
labojas sadzīves kvalitāte, sama-
zinās mājsaimniecības izmaksas, 
tiek saudzēta apkārtējā vide un, 
kas nav mazsvarīgi, paaugstinās 
nekustamā īpašuma vērtība.
 Saulkrastietis un iniciators pa-
rakstu vākšanai pieslēgšanai pil-
sētas komunikācijām, Rīgas Teh-
niskās universitātes pasniedzējs 
Dr.Sc.Ing. Aivars Cers, jautāts 
par pieredzi īpašuma pieslēguma 
veikšanai maģistrālajam tīklam, 
norāda, ka ierīkošanas darbi no-
tikuši bez liekas kavēšanās. ”Ie-

sniedzu iesniegumu, operatīvi 
saņēmu pieslēguma tehniskos 
noteikumus, pieslēguma shēmu 
un piedāvājumu par darbu iz-
maksām. Parakstīju  līgumu ar 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS), un būvdarbi varēja sākties”, 
stāsta A.  Cers. „Tagad man tikai 
jānolasa ūdens skaitītāju rādīju-
mi un jānosūta tos komunālser-
visam. Ja piemirstas, tiek atsūtīts 
atgādinājums. Pieslēgumam ir 
daudz plusu: uzlabojas apkārtējā 
vide, netiek piesārņota grunts, un, 
protams, palielinās īpašuma vērtī-
ba. Ir arī tīri sadzīviski ieguvumi, 
piemēram, nav jāizmanto aseni-
zācijas mašīnas pakalpojumi. Tas 
mēdz būt apgrūtinoši aukstas zie-
mas vai lietainā laikā, nemaz ne-
runājot par aromu, kas izplatās iz-
sūknēšanas procesā”, saka A. Cers. 
 Apsverot pieslēguma ierīkoša-
nu, parasti vislielākās pārdomas 
un bažas ir par izmaksām un teh-
nisko dokumentu sakārtošanu.
 „Tas neprasa daudz laika un iz-
maksas nav milzīgas. Ja ir iespēja 

pieslēgties izbūvētajiem tīkliem, 
būtu neracionāli  to nedarīt. Jau 
gadu mūsu māja ir pieslēgta pie 
centralizētās kanalizācijas un 
esam izjutuši papildu ērtības - 
esot prombūtnē, nav jāzīlē, vai 
ģimenei būs jāsauc asenizācijas 
mašīna, tuvējais notekgrāvis va-
sarā nu ir sauss. Ziemā nav jāatkaļ 
no ledus kanalizācijas akas vāks, 
lai to varētu pacelt un izsūknēt 
saturu. Pie temperatūrām zem 
-15°C ir bijuši gadījumi, kad mucas 
mašīnai sasalst sūknis.  Tas viss 
tagad ir pagātnē. Jāsaprot, ka viss 
ieguldītais  nekur nepazudīs, tās 
būs papildu ērtības. Tāpat kā te-
lefons vai internets, peļņu tie ne-
nes, bet atvieglo mūsu dzīvi. Cik 
cilvēks būs motivēts sava īpašuma 
uzlabošanā, tik arī notiks”, uzsver 
A. Cers.
 Saulkrastu poliklīnikas ārsts 
Aivars Bērziņš, kura īpašums arī 
pieslēgts jaunizbūvētajam tīklam, 
ir apmierināts ar izdarīto izvēli. 
„Pieslēguma darbi - gan doku-
mentu sakārtošana, gan pati ie-

rīkošana - noritēja raiti. Nekādi 
dokumentu kalni nebija jākārto. 
Noslēdzu līgumu ar komunāl-
servisu, nokārtoju visus pārējos 
nepieciešamos dokumentus un 
darbi notika. Īpašumā izraka tran-
šeju, ievietoja caurules, izveidoja 
kontrolakas un uzstādīja ūdens 
skaitītājus.  Esmu apmierināts par  
šo lēmumu. Mazāk ikdienišķu 
rūpju - nav jāsauc muca, nav jā-
domā par citām ar šķidro atkri-
tumu izvešanu saistītām sadzīvis-
kām un tehniskām lietām,” atzīst 
A. Bērziņš.
 SKS vadītājs Guntars Ozoliņš 
ir gandarīts, ka projekta rezultātā, 
paplašinot sadzīves kanalizācijas 
sistēmu un izveidojot jaunus pie-
slēgumus, ir uzlabojies apkārtējās 
vides stāvoklis, jo samazinājušās 
notekūdeņu noplūdes no indivi-
duālajām notekūdeņu uzkrāšanas 
tvertnēm, kā arī no nekvalitatīvi 
izbūvētām lokālām attīrīšanas 
iekārtām. „Jau pērn veikti vairāk 
nekā 50 pieslēgumi kanalizācijas 
tīkliem.  Izsniegti vairāk nekā 150 

tehniskie noteikumi ar pieslēgu-
ma skicēm. Arī šogad turpinās 
iedzīvotāju interese par kanali-
zācijas pieslēgumiem,” norāda 
G. Ozoliņš.
 Kopumā pie maģistrālajiem 
tīkliem Saulkrastos ir iespēja 
pieslēgties vairāk nekā 400 māj-
saimniecībām. Iedzīvotāji, kuri 
nolēmuši veikt pieslēgumus, ai-
cināti vērsties ar iesniegumiem 
SKS. Tuvāka informācija pieejama 
pa tālruni 67951361.
 Līdz ar ūdensvadu un kanali-
zācijas tīklu nodošanu ekspluatā-
cijā noslēdzās Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētais 
projekts “Ūdenssaimniecības at-
tīstība Saulkrastos, Ūdenssaim-
niecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 3. kār-
ta”. Kopumā tika izbūvēti 21 362 m 
kanalizācijas un 10 759 m ūdens-
vada tīklu, kā arī rekonstruētas 
divas un izbūvētas 11 jaunas kana-
lizācijas sūkņu stacijas.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Maija sākumā Saulkrastu seniori 
tikās ar Saulkrastu novada do-
mes deputātiem. Tikšanās laikā 
deputāti atbildēja uz senioru jau-
tājumiem, kas saistīti ar novada 
attīstību, labiekārtošanu, drošību 
un citām aktualitātēm. Tajā pie-
dalījās Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis, deputāti Selga Osī-
te, Līga Vaidere un Bruno Veide. 
Sniedzam atbildes uz tikšanās lai-
kā uzdotajiem jautājumiem.
 - Vai Pabažu stacijas ēku nevar 
apvilkt ar sietu, lai skats būtu pievil-
cīgāks?
 - VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
(LDz) ēku pārdevusi privātīpašu-
mā. Juridiski nav sakārts īpašum-
tiesību jautājums starp bijušo un 
esošo īpašnieku. Dome uzdos at-
bildīgajām institūcijām apsekot, 
lai īpašums tiktu sakārtots.
 - Kad Saulkrastos būs zivju vei-
kals un kulinārija?
 - Pašvaldības pienākumos 
neietilpst tirdzniecības vietu vai 
veikalu izveide. Ar to nodarbojas 
privātuzņēmēji. Pašvaldība var 
piedāvāt ēkas, kurās var veikt ko-
mercdarbību.
 - Vai atbalstām uzņēmējus? 
Zvejniekciemā svētdienās klubs ir 
slēgts un ziedu tirdzniecība nav at-
ļauta un pieejama iedzīvotājiem.
 - Iepriekš tirdzniecība svētdie-
nās un svētku dienās nenotika, jo 
kultūras nams šajā laikā nestrādā-
ja un nebija iespējams nodrošināt 
telpu drošību. Pašlaik k.n. „Zvej-
niekciems” darba laiks darbdienās 
ir no 8.00 līdz 22.00, brīvdienās 
no 10.00 līdz 20.00. Tirgotājs ap-
sver iespēju uzsākt tirdzniecību 
svētdienās.
 - Zvejniekciema kāpās un plud-
malē viss atļauts suņiem, zirgiem, 
kvadracikliem. Varbūt derētu kāda 
aizlieguma zīme?
 - Saulkrastu novada dome 
pieņēmusi saistošos noteiku-
mus attiecībā uz prasībām, kas 

jāņem vērā, uzturoties pludmalē 
un peldvietās. Tajos minēti iero-
bežojumi par suņiem un zirgiem 
pludmalē. Ja pludmalē vai kāpu 
zonā tiek pamanīti kādi pārkāpu-
mi, aicinām nekavējoties sazinā-
ties ar pašvaldības policiju, tālr. 
67142525.
 - Vai nav iespējamas biļešu cenu 
atlaides pensionāriem autobusu 
maršrutos pilsētas teritorijā? Jo 
braukt no Zvejniekciema un Paba-
žiem uz Saulkrastu centru, tāpat 
no centra uz Zvejniekciema klubu ir 
nepieciešamība, ne izklaide.
 - Pasažieru pārvadāšanas pa-
kalpojumus sniedz AS CATA, kas 
nav pašvaldības uzņēmums. Paš-
laik šāda iespēja nav skatīta un 
nav veikti aprēķini, cik pašvaldī-
bai tas varētu izmaksāt. Aicinām 
vērsties domē ar rakstisku priekš-
likumu par autobusa biļešu cenu 
atlaidēm!
 - Ko domāts darīt, lai atbrauku-
šajiem atpūtniekiem sakārtotu au-
tomašīnu novietošanu, lai atslogotu 
ielu braucamo daļu?
 - Lai izveidotu autostāvvietu, 
nepieciešami lieli ieguldījumi, 
tādas finanses pašlaik nav pie-
ejamas. Galvenā iela atrodas VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” īpašumā, uz 
tās pašvaldībai nav tiesību izvie-
tot vai mainīt ceļa zīmes. Tomēr 
jautājums par autostāvvietām 
vasaras sezonā ir ļoti aktuāls. Tas 
izskatīts arī 18.  maijā notikušajā 
Saulkrastu Uzņēmēju padomes 
sanāksmē. Plānots, ka uzņēmēji 
un domes vadība kopīgi darbosies, 
lai situāciju atrisinātu.
 - Vai Saulkrastu stacija ēkā vai 
apkārtnē paredzēts uzlabotas (salī-
dzot ar pašreizējo) tualetes?
 - Dzelzceļa stacijas ēkā veikta 
rekonstrukcija. Tualete vairs neat-
rodas ārpus stacijas, bet gan ēkā. 
Līdzko tā tiks nodota ekspluatāci-
jā, tualetes būs pieejamas. Pašlaik 
pie stacijas uzstādītas biotualetes.
 - Kurš pieņēma lēmumu par 
pareizticīgo krustu uzstādīšanu 

Saul krastu kapsētā, veltītu 1914. -  
1918. gadā kritušajiem Krievijas 
impērijas karavīriem? Teritorija ap 
krustu nav labiekārtota. Kādi pasā-
kumi pie krusta ir paredzēti? Varbūt 
9. maija svinēšana Saulkrastos?
 - Pašvaldība ierādījusi vietu  
I pasaules karā kritušo karavīru 
pārapbedīšanai. Biedrība „Brāļu 
kapu komiteja” koordinē apbedī-
šanas jautājumus, savukārt Krie-
vijas vēstniecība sedz izdevumus. 
Kapa vietas apkārtne ir sakopta. 
Pie krusta pasākumi nav paredzē-
ti. 
 - Zvejniekciemā pastkaste pie-
ejama tikai kultūras nama darba 
laikā. Vai te nevar ko līdzēt?
 - Informējam, ka k.n. darba 
laiks darbdienās ir no 8.00 līdz 
22.00, brīvdienās no 10.00 līdz 
20.00.
 - Vai vasarā Zvejniekciemā, Os-
tas ielas galā pie jūras atkal nebūs 
novietots atkritumu konteiners, ko 
sola jau vairākus gadus?
 - Dome plāno ar ostas vadību 
pārrunāt šo jautājumu, lai vietu 
uzturētu kārtībā. Ir iegādāts spe-
ciāls aprīkojums, lai nofilmētu 
piegružotājus un sauktu pie atbil-
dības.
 - Cik liels šobrīd ir pašvaldības 
kredīts (aizņēmums)?
 - Aptuveni 4 miljoni eiro, kas 
nepārsniedz riska robežu, lai radī-
tu problēmas ar aizņēmuma atdo-
šanu.
 - Ja mainās kāds darbinieks 
domē, kur to var uzzināt?
 - Ja mainās darbinieks domē, 
tiek veiktas izmaiņas domes mā-
jaslapas sadaļā Kontakti. Ja depu-
tāts atsakās no mandāta un, ņe-
mot vērā to, ka deputāti ir vēlētas 
personas, par to tiek paziņots in-
formatīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas”.
 - Cik izmaksāja kora „Anima” 
koncertuzvedums „Sauleskrasti”?
 - Uzveduma tehniskais un 
mākslinieciskais risinājums iz-
maksāja 3000 eiro.

 - Kāpēc pie mums ir vienveidīgi 
kultūras pasākumi?
 - Kultūras pasākumi tiek vei-
doti un organizēti, tie lai būtu 
interesanti un saistoši dažādām 
vecuma grupām. 
 - Vai nav iespējams sakopt Zvej-
niekciema ostas pieminekli bez pro-
jekta un lieliem ieguldījumiem? Vai 
to uzdot ostas pārvaldei? Pieminek-
ļa pārcelšana citā vietā nav nepie-
ciešama.
 - Vieta tiks sakārtota, iesaistot 
uzņēmējus.
 - Kādēļ Saulkrastu pašdarbnie-
kiem nopirkti cita reģiona tautas-
tērpi? Vai Vidzemes tērpi jau tiem ir? 
Vai lētuma dēļ?
 - Saulkrastu senioru deju ko-
lektīvam „Saulgrieži” Latgales 
novada tautastērpi tika iegādāti, 
jo tie ir nepieciešami tieši Latga-
les novada dejām. Vidzemes tērpi 
deju kolektīvam ir.
 - Kāpēc pretī ugunsdzēsēju depo 
izcirsti koki?
 - Šajā vietā tika izcirstas izstī-
dzējušas, lielākoties bez skujām 
esošās egles. Izcērtot bojātos ko-
kus, atsegti vēsturiskie ozoli, kas 
atrodas pie baznīcas. Vieta tiks 
labiekārtota.
 - Kāpēc jau tik daudz gadu nav 
pārģērbšanās kabīne pie Saules til-
ta?
 - Kabīne šajā vietā tiks novieto-
ta.
 - Vai Saulkrastos ir veloceliņš?
 - Ir izstrādāts veloceliņa teh-
niskais projekts no Lilastes līdz 
Zvejniekciemam. Izbūves dar-
biem solītā Eiropas nauda diem-
žēl nav piešķirta.
 - Vai sagaidāms īpašuma un 
zemes nodokļa pieaugums? Vai pa-
redzēta nodokļa diferenciācija tiem, 
kas pērk īpašumus (dārgos) pēdējā 
laikā, vai ir vienīgā īpašuma turētāji 
vecie iedzīvotāji? 
 - Tas atkarīgs no attiecīgā gada 
kadastrālās vērtības, ko aprēķina 
Valsts zemes dienests. Pašvaldība 
šo aprēķinu nevar ietekmēt.

Domes deputātu tikšanās ar novada senioriem

Turpinās mājsaimniecību pieslēgšana jaunizbūvētajiem tīkliem

28. aprīlī SIA “Saulkrastu ko-
munālserviss” noslēdza līgumu 
„Siltumtrašu rekonstrukcija Zvej-
niekciemā, samazinot enerģijas 
zudumus pārvades un sadales 
sistēmā” (projekta identifikācijas 
nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/022) ar SIA 
“SANART”, reģ. Nr. 44103043748, 
par tehniskā projekta izstrādi 
siltumtrašu rekonstrukcijai un 
būvdarbu veikšanai. Projekts tiks 
īstenots sadarbībā ar Kohēzijas 
fondu. Plānots, ka divus mēne-
šus notiks tehniskā projekta iz-
strāde un trīs mēnešus - būvnie-
cības darbi. Kopējās izmaksas ir  
219  953 eiro. Projekts jāpabeidz 
līdz šī gada oktobra vidum.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Noslēgts līgums 
par siltumtrašu 
rekonstrukciju 
Zvejniekciemā

Uzmanību! 
Uzņēmēju padomes 
tikšanās pirmdien, 

29. jūnijā, plkst. 17.30 
Saulkrastu novada 

domes telpās.

NVA 
konsultācijas
Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) Siguldas 
filiāles darbinieki pieņems 

klientus 2. un 6. jūlijā 
Saulkrastu domes telpās 

zālē 2. stāvā 
no plkst. 10 līdz plkst. 15.
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Vasara solās būt aizraujoša un 
saulaina, tāpēc Vidzemes pie-
krastes pašvaldību tūrisma in-
formācijas centri sadarbībā ar 
“Karšu izdevniecību “Jāņa sēta”” 
sagatavojuši noderīgu pārsteigu-
mu piekrastes novadu apceļotā- 
jiem – mobilo aplikāciju “Vidze-
me Coast”.
 Aplikācija pieejama latviešu, 
krievu un angļu valodā un tajā 
pārskatāmi un ērti iespējams at-
rast informāciju par 676 objek-
tiem un pakalpojuma sniedzējiem 
Alojas, Carnikavas, Limbažu, Sa-
lacgrīvas un Saulkrastu novadā. 
 Kartē pārskatāmi un ērti at-
rodama informācija par visu no-
vadu ievērojamākajiem apskates 
objektiem un norādītas to atraša-
nās vietas - katram apskates ob-
jektam kartē pieejams apraksts, 
kontaktinformācija un fotoat-

„Man ir svarīgi, lai mūsu kolēģi 
saviem amata pienākumiem ne-
pieietu formāli. Cilvēki, kas strā-
dā ar aizrautību, kopā veido ļoti 
pozitīvu atmosfēru – tu pats no 
tā uzlādējies un arī klienti jūtas 
gaidīti.” Citāts no grāmatas „Kā 
gūt panākumus Latvijā”.
 Haruki Murakami „Par ko es 
runāju, runādams par skriešanu. 
Vienlaikus jautrs un nopietns 
darbs, kas atklās daudz jauna 
mūsdienās strauji pieaugošajam 
sportotāju skaitam.
 „Gandijs. Stāsts par maniem 
eksperimentiem ar patiesību”. 
Mohandāsa Karamčanda Gandi-
ja dzīve ir apliecinājums tam, cik 
daudz var paveikt viens cilvēks, 
praktizējot nevardarbību, vien-
kāršību un patiesību.
 „Zinātnes un kultūras mijie-
darbība Latvijā un pasaulē. Jāņa 
Stradiņa gada grāmata”. Iespē-
jams, ka autoru izteiktās idejas 
un priekšlikumi veicinās sarunas 
un diskusijas starp visdažādāko 
nozaru un interešu grupu pār-
stāvjiem.
 Ella Mārča Čeisa „Troņa cena. 
Māsu Greju liktenis”. Karaļa 
Henrija VIII valdīšanas laikā pie-
ļautie varas paņēmieni ir leģen-
dāri vēl mūsdienās. Pēc tam, kad 
seš padsmit gadīgā Džeina Greja 
pavada Anglijas tronī deviņas die-
nas, trīs māsu dzīve tiek ierauta 

Tjūdoru galma izdzīvošanas spē-
lēs uz visiem laikiem.
 Federiko Močia „Cilvēks, kurš 
negribēja mīlēt”. Talantīgajai 
pianistei Sofijai un viņas jauna-
jam vīram Andrea bija visas pa-
saules laimes apsolījums. Iespē-
jams, viņi būtu laimīgi līdz mūža 
galam, tikai...
 Literatūra bērniem, pusau-
džiem:
 Džons Grīns „Papīra pilsē-
tas”. Margo ir jauka, ekscentriska 
meitene, noslēpums, kas jāatrisi-
na gudriem, spurainiem pusau-
džiem.
 Megana Makdonalda „Džūdija 
Svipaste šodien ir omā”. Iepazīsti 
trešklasnieces Džūdijas Svipastes 
dažādās omas.
 Mika Kerenens „Noslēpumai-
nais puķu čiepējs”. Domu pilnas 
galvas un darāmā papilnam ir Zu-
pasciema jaunajiem detektīviem.
 Deivids Robertss, Alans Mak-
donalds „Nevīža Bērtijs. Blusas!” 
Iepazīstieties ar Nevīžu Bērtiju –  
zēnu, kurš tiešām nav sevišķi kār-
tīgs un pieklājīgs, bet viņam ir 
laba sirds un galva vienmēr pilna 
nebēdnīgām idejām un trakiem 
plāniem.
 Vita Štelmahere „Es dzīvoju 
Latvijā”. Aizraujošs ceļojums pa 
Latviju.

Saulkrastu bibliotēka

Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs (TIC) aicina novada uz-
ņēmējus, kuru darbība tieši vai 
netieši ir saistīta ar tūrismu, bez 
maksas izvietot savus informatī-
vos materiālus – bukletus, kartes, 
skrejlapas, kā arī vizuālo informā-
ciju – TIC informatīvajā ekrānā.
 Ja tiek rīkoti publiski pasāku-
mi vai sagatavoti jauni, īpaši pie-
dāvājumi un nepieciešama pla-
šāka publicitāte, lūgums laikus 
informēt tūrisma informācijas 
centru. Ziņa tiks ievietota mājas-
lapā www.visitsaulkrasti.lv latvie-
šu, krievu, angļu un vācu valodā, 
informācija, sagatavota angļu un 
krievu valodā – facebook.com/
Saulkrasti, informācija latviešu 
valodā - draugiem.lv/Saulkrastic, 
twitter.com/Saulkrastic, kā arī iz-
sūtīta tūrisma nozares plašsaziņu 
līdzekļiem.

Uzmanību !
Saulkrastu tūrisma 

informācijas centram  
līdz 31. augustam  

mainīts darba laiks. 
Apmeklētāji katru dienu 

gaidīti no 10 līdz 18, 
svētdienās no 10 līdz 16.

Aicinājums novada 
uzņēmējiem

Uzmanību! Notiks militārās mācības
No 8. līdz 19. jūnijam Ādažu poligonā, Saulkrastu un Sējas 
novadu teritorijā notiks starptautiskā militārās mācības  

Saber Strike 2015 (Zobena cirtiens 2015). 

Mācībās Ādažu poligonā tiks izmantoti imitācijas līdzekļi, 
bruņutehnika un militārā aviācija. Notiks intensīva 

bruņutehnikas un transporta kustība poligona un novadu 
teritorijās.

Nacionālie bruņotie spēki atvainojas par iespējamām 
neērtībām, kā arī lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamiem 

īslaicīgiem satiksmes apgrūtinājumiem.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 67335615.

 Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centra e-pasts tic@saulkrasti.lv, 
tālrunis 67952641, adrese Ainažu 
iela 13b, www.visitsaulkrasti.lv. 
 Tāpat TIC informē, ka sadarbī-
bā ar karšu izdevniecību Jāņa sēta 
sagatavota un izdota Saulkrastu 
pilsētas un novada karte (tirāža 
10  000 eks.) latviešu, krievu, an-
gļu un vācu valodā.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu TIC

Aicinām ielūkoties 
Saulkrastu bibliotēkas 
jaunumu plauktā

Jaunajā aplikācijā “Vidzeme Coast” -  
brīvdienu ceļvedis Vidzemes 
piekrastē tavā tālrunī

Kopīgas mobilās aplikācijas 
izstrāde jau ilgu laiku bijusi 
„Saviļņojošā Vidzeme” tūrisma 
klastera iniciatīvas (Alojas, 
Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas 
un Saulkrastu pašvaldības) 
darāmo lietu sarakstā. Iesaistītās 
pašvaldības cer uz vēl lielāku 
tūristu aizrautību „Saviļņojošās 
Vidzemes” apceļošanā. 
Foto: G. Memmēna.

tēli. Kartē attēloti arī maršruti 
autobraucējiem, kājāmgājējiem, 
laivotājiem un velobraucējiem. 
Aplikācijā iekļauta arī informāci-

ja par 2015. gada lielākajiem pasā-
kumiem visā „Saviļņojošās Vidze-
mes” teritorijā. Mobilā aplikācija 
palīdzēs saplānot „Saviļņojošās 
Vidzemes” apceļošanu, ērti atrast 
tuvumā esošās ēdināšanas iestā-
des vai naktsmītnes un pat kartē 
iezīmēs tuvāko ceļu, pa kuru no-
nākt galamērķī. 
 Android ir pasaulē populārā-
kā viedtālruņu operētājsistēma, 
kura tiek izmantota vairāk nekā 
80% ierīcēs. Šī iemesla dēļ pirmā 
“Vidzeme Coast” lietotnes ver-
sija ir izstrādāta Android viedtāl-
ruņiem un planšetām. Lietotne 
atbalsta visas operētājsistēmas 
versijas, sākot ar 3.0. Lietotāji var 
ielādēt “Vidzeme Coast” Google-
Play veikalā bez maksas.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Šogad Muzeju nakts pasākums 
notika Raiņa ielā ar devīzi  
„Es kā Jānis, tu kā Elza”, kas 
veltīts dižajiem dzejniekiem 
Rainim un Aspazijai viņu  
150. gadadienā.

Pētot vēsturiskos faktus, nācās 
secināt, ka ne Rainis, ne Aspa-
zija mūsu jūrmalu diemžēl nav 
apmeklējuši, taču dižā dzejnieka 
vārdu jau vairāk nekā 65 gadus 
nes viena no Saulkrastu centrāla-
jām ielām. 
 Muzeju nakts pasākuma lai-
kā apmeklētāji pastaigā pa Rai-
ņa ielu meklēja dižo dzejdaru 
daiļrades atspulgus pie šīs ielas 
uzņēmējiem un uzņēmumu dar-
biniekiem. Saulkrastu vidussko-
las pedagogu kolektīvs atsauca 
atmiņā Raiņa dzejas personāžu 
lellīti Lolīti; katrs varēja izgatavot 
savu lellīti un to iegūt kā suve-
nīru. Saulkrastu novada domes 
darbinieki meklēja brašāko, āt-
rāko un elegantāko Antiņu, kurš 
uzjās Stikla kalnā un kā Saulvedis 
uzmodinās aizmigušo Saulcerīti. 

Aptiekas kolektīvs dalīja Raiņa 
vitamīnus ilgdzīvošanai. Pārtikas 
veikala „Samtene 74” un grāma-
tu veikala „Līderis” darbinieces 
mācīja apmeklētājiem no papīra 
gatavot Aspazijas ziedu kartītes, 
kas tika dekorētas ar seno laiku 
dzirnaviņās tikko maltu smaržī-
go dabīgo kafiju. Bibliotēkā katru 
apmeklētāju pārsteidza krāšņa 
gleznu izstāde, kas bija izkārtota 
gan pie sienām, gan uz molber-
tiem visās telpās. Datorzāles cen-
trā atradās uzvilkts audekls, uz 
kura pasākuma laikā apmeklētāji 
gleznoja kopīgu dzejoļa „Lauztās 
priedes” gleznu. Katram jauna-
jam māksliniekam pirms otas 
paņemšanas rokā tika nolasīts šis 
Raiņa dzejolis. Skaistumkopšanas 
salona „Klēra” meitenes intere-
sentiem atbildēja uz jautājumiem 
par kosmētikas lietošanu, kā arī 
uzkrāsoja apmeklētājām „Aspa-
zijas lūpiņas”. Bērnu un jaunat-
nes dienas centra „Saulespuķe” 
radošajā darbnīcā bija iespējams 
atcerēties pazīstamākos Raiņa 
un Aspazijas dzejoļus un tos res-

Bērnu un jaunatnes dienas centra „Saulespuķe” radošajā darbnīcā bija 
iespējams atcerēties pazīstamākos Raiņas un Aspazijas dzejoļus un tos 
restaurēt, noteiktā secībā sakārtojot sajauktās rindiņas. Foto: D. Gurtiņa.

taurēt, sakārtojot noteiktā secībā 
sajauktās rindiņas. Bet kafejnīcas 
„Krastiņbārs” īpašnieki par godu 
dižo dzejnieku jubilejas pasāku-
mam katru apmeklētāju pacienā-
ja ar svētku dzērienu.
 Muzeju nakts noslēgums noti-
ka Raiņa ielas galā pie jūras. Šeit 
Aspazija (Inese Petrošina) aicināja 
apmeklētājus nobaudīt dzejiskās 
pankūkas ar rabarbera ievārīju-
mu, izgatavot kameju, piedalīties 
Raiņa un Aspazijas dzejoļu lasī-
šanas duelī, nofotografēties stāj-
bildē 20.gs. sākuma apģērbā. Par 
vizuālo tēlu atbilstoši laikmetam 
bija padomājusi arī kuplā Buiļu 
ģimene.
 Krāšņajos tērpos Sandra Ozo-
la-Ozoliņa kopā ar savām „Sand-
ras kundzītēm” ne tikai izdaiļoja 
Raiņa ielu, bet arī jūrmalā atraktī-
vi nodejoja tā laika deju - čarlsto-
nu.
 Katrs apmeklētājs no Muzeju 
nakts sev atmiņai no Aspazijas sa-
ņēma aploksnīti ar mīļvārdiņiem, 
kurus savās vēstulēs rakstīja Rai-
nis un Aspazija.
 Par atsaucību, atbalstu, palī-
dzību, piedaloties Muzeju nakts 
norisēs, gribu pateikties Saul-
krastu vidusskolas pedagogu 
kolektīvam, Saulkrastu domes 
darbiniekiem, Aptiekas R.B., SIA 
„Samtene 74” un SIA „Līderis” 
darbiniecēm, Saulkrastu biblio-
tēkas un skaistumkopšanas salo-
na „Klēra” kolektīvam, Bērnu un 
jaunatnes dienas centra „Saules-
puķe” vadītājai ar palīgu un kafej-
nīcas „Krastiņbārs” īpašniekiem; 
skolotājām Gunai Lāčauniece, 
Inesei Petrošinai un Vizmai Nied-
rei; PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” darbiniekiem.

Dagnija Gurtiņa, 
novadpētniecības speciāliste

Muzeju nakts 
Saulkrastos, Raiņa ielā
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Kas var būt vērtīgāks Latvijas 
vēstures izzināšanai kā laba te-
matiska ekskursija? Saulkrastu 
vidusskolas 7.a klase pieteicās 
Monreālas Latviešu biedrības un 
Vītolu fonda organizētajam Lat-
vijas vēstures izpētes ekskursiju 
projektu konkursam un ieguva 
400 eiro finansējumu, lai dotos 
izpētīt seno latgaļu vēsturi, ma-
teriālo un garīgo kultūru. 
 Ekskursija bērnus saistoši ie-
pazīstināja ar šā novada vēsturi 
un tradīcijām, skolēni bija Jer-
sikā, Rēzeknē un Ludzā, sajuta, 
kā māla pikucis rokās pārvēršas 
traukā, Ludzas Amatniecības 
centrā pie latgaļu virsaiša iepazi-
na seno goda kodeksu, uzzināja, 

ka pat pirms vairākiem gadsim-
tiem nemaz tik vienkārši nebija 
izkļūt no bērna kārtas, jo gan 
meitām, gan puišiem bija jāiztur 
pārbaudījumi un tikai tad varēja 
valkāt lielu ļaužu drānas. Apko-
pojot ekskursijā iegūto informā-
ciju, bērni veidoja prezentācijas 
Latvijas vēstures stundai un 
nopelnīja labas atzīmes. Paldies 
Monreālas Latviešu biedrībai un 
Vītolu fondam, ka skolēni varēja 
priecāties par skaisto Latgales 
dabu, valodu, cilvēkiem un uzla-
bot savas zināšanas Latvijas vēs-
turē!

Inese Ābola,  
Saulkrastu vidusskola

Stipra ģimene prot
Ūdeni no vienas akas smelt,
Rūpju nastu tikai kopā celt,
Pažēlot, kad ēna ceļā krīt,
Riecienu pa diviem sadalīt.
 Šogad Saulkrastu vidusskola 
Pateicības dienas svētkos svei-
cām 95 skolēnus un viņu ģime-
nes. Visiem svētku dalībniekiem 
vidējais sekmju vērtējums gadā 
ir 8 balles un augstāk. 2014./15. 
mācību gadā izstrādājām jaunu 
nolikumu par apbalvojumu pie-
šķiršanu. Jaunums ir goda raksti, 
ko saņem skolēni, kuriem gada 
vērtējumā ir tikai 9 un 10 balles. 
Šogad sveicām 20 bērnus, kas bija 
nopelnījuši augstāko skolas no-
vērtējumu. Skolas direktore Velta 
Kalnakārkle viņiem sarūpējusi arī 
ļoti vērtīgas dāvanas. Lepojamies 
ar vidusskolēniem Daniēlu Krū-
miņu, Anniju Bērziņu un Rinaldu 
Seržantu, kuru zināšanas ir no-
vērtētas tikai ar 9 un 10 ballēm.
 Lai sasniegtu augstus rezultā-
tus mācībās, skolēni pēc stundām 

apmeklē ne vien konsultācijas, bet 
arī sporto, dzied un dejo. Lepoja-
mies ar 10.  klases skolnieku Uldi 
Upīti, kurš ieguvis godalgotas 
vietas orientēšanās sportā, pārstā-
vot Latviju Pasaules čempionātā, 
lepojamies ar 11. klases skolnieku 
Maksimu Halatinu, kurš izcīnījis 
augstus rezultātus karatē, pār-
stāvot Latviju Pasaules kausa sa-
censībās. Tāpat lepojamies ar de-
vītklasnieku Edgaru Karnīti, kurš 
lieliski startē kamaniņu sportā, 
pārstāvot Latviju pasaules čem-
pionātā. Godalgotas vietas kama-
niņu sportā saņēmis arī Aleksejs 
Mišins no 7.a klases. Viņa klases-
biedrs Mareks Balodis piedalījies 
ekspedīcijā uz Āfriku un sasnie-
dzis Kilimandžāro virsotni, kā arī 
veiksmīgi brauc (pašlaik 6. vieta) 
BMX sacensībās BM grupā Latvi-
jas Nacionālajā čempionātā.
 Šogad iespēju piedalīties Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos izcīnīja 5. - 6. kla-
šu tautisko deju kolektīvs, kuru 

Mācību priekšmets Dalībnieki Rezultāti Pedagogs

Bioloģijas olimpiāde Rinalds Seržants 10.kl. 1. vieta Ilona Trezune

Niks Ričards Goldiņš 10.kl. 2. vieta Ilona Trezune

Ķīmijas olimpiāde Rinalds Seržants 10.kl. 3. vieta Ruta Grabčika

Ģeogrāfijas olimpiāde Andrejs Plankājs 11.kl. Atzinība Jānis Bite

Matemātikas olimpiāde Krišjānis Balgalis 5.kl. Atzinība Irēna Kursīte

Skatuves runas konkurss un mazo formu 
uzvedumu konkursā

Marks Kanstons 1.kl. 2. vieta Daiga Bernaua

Armīns Dambergs 5.kl. 2. vieta Ivonna Ungrure

Daiļrunāšanas konkurss “Edelweis” Madara Bērziņa 3.kl. 2. vieta Inna Jenerte

Armīns Dambergs 5.kl 3. vieta Astrīda Dineviča

Artūrs Kaprano 4.kl. Atzinība Astrīda Dineviča

Latvijas Rakstnieku savienība,  
Latviešu valodas un literatūras  
skolotāju asociācijas rīkotais Egona Līva 
literārās prēmijas radošo darbu konkurss

Ilze Ručevska 11.kl 2. vieta Inese Ābola

Madara Mieze 11.kl. 2. vieta Inese Ābola

Mājturības un tehnoloģijas konkurss  
5. - 7. kl. meitenēm/zēniem

Elīna Ozola 8.kl. 2. vieta Lilita Rihtere

Sergejs Pavļiks 8.kl 2.vieta Juris Biuka

Konkurss „Pazīsti savu organismu” Niks Ričards Goldiņš 11.kl. 2. vieta Ilona Trezune

Veronika Solovjova 9.kl. 3. vieta
Atzinība valstī

Ilona Trezune

Pasaules ģeogrāfija Anete Liepiņa 9.kl. 2. vieta Jānis Bite

Krievu valoda Kristīne Cvetkova 7.kl. vieta Jeļena Poperedena

Vizuālā māksla Una Undīne Ungure 2.kl. 2. vieta Jana Plankāja

Sākumskola Lada Vežane Atzinība Marija Andrejeva
Ginta Urdziņa

Valsts konkurss “Vēstule Aspazijai “ Niks Ričards Goldiņš 11.kl. Atzinība Inese Ābola

Konkurss “Skolēni eksperimentē” Marks Kantsons 1.a Izvirzīts uz valsti, 
piedalās Latvijas 
Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju 
svētkos

Daiga Bernaua

Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti 
vidi”

Kristofers Astafjevs 4.kl.
Kristiāns Edvards Drozdovs, 
Ēriks Lankmanis 10.a kl.

Izvirzīti 2. kārtai Erna Černišova, 
Ivonna Ungure
Lilita Rihtere

Pierīgas skolēnu skatuves runas un 
literāro uzvedumu konkurss

Marks Kantsons 1.a 2. vieta Daiga Bernaua

Armīns Dambergs 2. vieta Ivonna Ungure

Pierīgas novadu skolu sporta sacensībās 
krosā 500 m

Henrihs Āboliņš 3.b
Valters Jenerts 5.b
Vanesa Legzdiņa-Puķēna 5.a

vieta Dzintra Rēķe
Marina Ārgale

Pierīgas novadu skolu sporta sacensībās 
krosā 1500 m

Uldis Upītis 1. vieta Marina Ārgale

Individuālās sacensības dambretē Mārtiņš Druva 2.a 2. vieta Inese Petrošina

Ance Annija Grabčika 2.a 2.vieta Inese Petrošina

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
Pierīgas reģiona konkurss “Rakstu raksti”

Kolektīvais darbs 2. - 5. kl. 2. pakāpe Jana Plankāja

Pierīgas radošā darbnīca “Ogu krelles” Kolektīvais darbs 2. - 5. kl. 2. pakāpe Jana Plankāja

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU, KONKURSU UN 
SACENSĪBU REZULTĀTI 2014./2015.m.g. 

5. - 6. klašu tautisko deju kolektīvs Pateicības dienas svētku koncertā. 
Foto: G. Sakārnis.

Sveicam 
Saulkrastu 
vidusskolas 
skolēnus un 
vecākus

Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva.

Pētām un izzinām 
Latvijas vēsturi

vada skolotājs Jānis Trezuns. Tā 
būs piedzīvojumiem bagāta, ne-
aizmirstama un ar smagu dar-
bu piepildīta vasara gan pašiem 
dejotājiem, gan skolotājiem un, 
protams, arī vecākiem, jo bez viņu 
atbalsta svētkos neiztikt.
 Vislielāko paldies sakām Saul-
krastu vidusskolas skolēniem, 

kuri ar savu uzcītīgo mācību dar-
bu, neatlaidību sportā, mūzikā, 
dejā un mākslā godā ceļ ne vien 
savu ģimeni un vecākus, bet arī 
mūs - Saulkrastu vidusskolu. Pal-
dies skolotājiem par pacietību, 
izturību un radošu pasaules uz-
tveri! Paldies stiprajām un kriet-
najām ģimenēm, kas audzina un 

atbalsta savus bērnus ceļā, ko šajā 
dzīves posmā ejam visi kopā! Vēlu 
visiem mūsu skolēniem, vecākiem 
un skolotājiem piedzīvot skaistus 
un vērtīgus mirkļus vasarā, kas 
mūs sildīs un priecēs visu nākamo 
gadu! Uz tikšanos 1. septembrī!

Linda Mieze
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Pēc nopietnas gatavošanās un 
piedalīšanās dažādu konkursu un 
skašu vairākās atlases kārtās Zvej-
niekciema vidusskolas septiņi in-
terešu izglītības kolektīvi ir izvir-
zīti un gatavi pārstāvēt skolu un 
novadu XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos, kas 
notiks Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam.
 Uz Dziesmu un deju svētkiem 
dosies Zvejniekciema vidusskolas 
5. - 6. klašu tautas deju kolektīvs, 
ko vada Judīte Krūmiņa. Svētkos 
piedalīsies arī 5. - 9. klašu koris un 
folkloras kopa. 
 Par sistemātisko un grūto 
darbu, kas sniedzis milzīgu gan-
darījumu, stāsta šo kolektīvu 
vadītāja Antra Deniškāne, īpaši 
uzsverot folkloras jomā izdarīto: 
„Izvirzījām mērķi - mums jātiek uz  
XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem! Lai to sa-
sniegtu, strādājām, piedalījāmies 
skatēs gan reģionā, gan valsts mē-
rogā. Vidzemes novada skatē tika 
iegūta 1. pakāpe un mērķis sa-
sniegts – mēs piedalīsimies svēt-
kos, kuplinot to repertuāru fol-
kloras programmā “Rotaļu raksti” 
pie Brīvības pieminekļa un Brīv-
dabas muzejā! Priecājos un esmu 
lepna par mūsu bērniem un viņu 
vecākiem, kuri ir atbalstījuši sa-
vas atvases ar folkloru saistītajās 
aktivitātēs - adot zeķes, pinot bi-
zes vai apjautājoties: „Kā veicas?”. 
Īpašs paldies, Ievai Kiseļevskai un 
Artai Dēdelei par sadarbību!”
 Svētku repertuārā iekļautas ne 

tikai dejas un dziesmas, bet arī vi-
zuālās mākslas konkursa „Rakstu 
darbi” uzvarētāju veikums, ko vi-
zuālās mākslas pulciņa dalībnieki 
demonstrēs pasākuma norises 
dienās Rīgā, Vērmanes dārzā, 
piedāvājot svētku apmeklētājiem 
un citiem interesentiem veidot 
radošus darbus, izmantojot dabas 
materiālus, kas saistīti ar jūru un 
kāpām. Pulciņa vadītāja - Māra 
Alena. 
 Vērmanes dārzā uzstāsies arī 
jaunās vides pētnieces, 6. kla-
ses skolnieces Laura Mihailova 
un Undīne Strupiša, demons-
trējot eksperimentu ar intriģē-
jošu nosaukumu „Kā nokrāsot 
sauso ledu?”. Vides izziņas spēli 
„Zaļā cepure” demonstrēs 2. kla-
ses skolniece Estere Appena un  
7. klases skolnieks Armands Grū-
be. Vides pulciņa vadītāja Svetla-
na Grube.
 Arī Zvejniekciema vidusskolas 
rokdarbu pulciņa „Adatiņa” dalīb-
nieču veidotā tērpu kolekcija „Ar 
saulīti rotājos” tiks demonstrēta 
noslēguma skatē Rīgas Latviešu 
biedrības namā un Vērmanes dār-
zā.
 Par tērpu kolekcijas veido-
šanas ideju un tās īstenošanu 
stāsta „Adatiņas” vadītāja Guna 
Lāčauniece: „Par iedrošināšanu 
piedalīties un atbalstu paldies 
skolas direktoram Andrim Dul-
piņam. Dalībnieces izvēlējos, ie-
priekš veicot aptauju un uzzinot, 
kuras no pulciņa meitenēm vēlas 

darināt tērpus un pilnveidot savas 
prasmes lietišķās mākslas jomā. 
Interesentes bija vairākas, bet tēr-
pu, aksesuāru un priekšnesuma 
sagatavošana prasīja daudz pūļu, 
tāpēc Dziesmu un deju svētkos 
piedalīsies viscentīgākās dalībnie-
ces Liene Bernharde, Ariana Kur-
pinoviča, Aiva Bērziņa, Viktorija 
Rajevska, Marija Ķēniņa un Kate 
Strupiša. Gatavošanās sākām de-
cembrī: meitenes darināja kleitas 
un somiņas, izšuva piespraudes. 
Kleitas rotājām madarošanas jeb 
tekstilapdrukas tehnikā ar lat-
viešu rakstu zīmēm. Galvenais 
rotājums visiem tērpiem ir saules 
zīme, tāpēc tērpu kolekcijai de-
vām nosaukumu „Ar saulīti rotā-
jos”, kas sasaucas ar mūsu novada 
nosaukumu. Pašreiz gatavojamies 
svētkiem, nedaudz mainām mu-
zikālos akcentus priekšnesumā. 
Paldies kolēģēm, kuras mums pa-
līdzēja, veidojot vizuālo un muzi-
kālo ietērpu!”
 Priecājamies par Zvejniekcie-
ma vidusskolas kolektīvu panā-
kumiem un vēlam daudz patī-
kamu pārdzīvojumu, piedaloties 
svētkos! 
 Vairāk informācijas par 
Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem: 
http://dzied undejo.lv/ Uplo-
ads/2015/03/11/1426102729_0166.
pdf

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola

2014. gada nogalē mūsu skolas 
skolēns Kārlis Taube ar ļoti la-
biem panākumiem startēja Latvi-
jas TV erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl 
gudrāks”. 8. klašu grupā Kārlis ļoti 
veiksmīgi spēja atrast pareizās at-
bildes uz konkursa jautājumiem 
un izcīnīja uzvaru pusfinālā, ie-
gūstot 1. vietu 12 spēles dalībnie-
ku vidū, parspējot ļoti spēcīgus 
konkurentus. Šī uzvara deva ie-
spēju Karlim mēroties zināšanām 
konkursa finālā, cīnoties par gal-
veno balvu - planšetdatoru, kā 
arī par iespēju tikties  ar Latvijas 
Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
 10. decembrī notika TV spēles 
fināls, kurā Kārlis sacentās sešu 
astotklasnieku grupā un izcīnīja 
galveno balvu.
 Es kā Kārļa klases audzinātāja 
atbalstīju zēna dalību konkursā, 
kā arī kopā ar viņu biju uzaici-
nāta uz pieņemšanu pie Valsts 
prezidenta. Latvijas gudriniekiem 
bija noorganizēta eksursija pa 
Melngalvja namu, kā arī bija in-
teresanta tikšanās ar prezidenta 
kungu. Notika savstarpēja domu 
apmaiņa starp skolēniem un gal-
veno valsts amatpersonu. Un kur 
tad vēl tradicionālā ELVI torte!

Ar gudrību pie 
prezidenta!

Valsts prezidents Andris Bērziņš un 
Kārlis Taube. Foto no V. Velmeres 
privātā arhīva.

 Zvejniekciema vidusskola le-
pojas ar Kārli un saka PALDIES  
zēna vecākiem, kā arī visiem pe-
dagogiem, kuri ir snieguši  pa-
matzināšanas daudzajos mācību 
priekšmetos. Paldies Kārlim par 
Zvejniekciema vidusskolas popu-
larizēšanu valstī!

Velta Velmere, 
Zvejniekciema vidusskola

22. maijā Rīgā notika Ceļu satik-
smes drošības direkcijas rīkotais 
(CSDD) Latvijas Jauno satiksmes 
dalībnieku forums. Zvejniekcie-
ma vidusskolu tajā pārstāvēja  
3. klases komanda: Elizabete 
Anna Brodele, Elza Strupiša, Lās-
ma Strupiša, Kristers Karlsons, 
Aivis Voilaks un Adrians Zaķis.
 Gatavojoties forumam, skolē-
ni mācījās satiksmes noteikumus, 
iepazinās ar velosipēda tehnisko 
uzbūvi, apguva pirmās palīdzības 
sniegšanas pamatus. Šajā mācību 
procesā tika iesaistīti visi 3. klases 
skolēni.

 Tikai foruma norises dienā 
skolēni uzzināja, ka ir vienīgā  
3. klases komanda, kas piedalās 
šajā pasākumā. Citi dalībnieki 
bija par gadu vai pat diviem ve-
cāki.
 Prieks, ka mūsu audzēkņi ļoti 
labi zināja satiksmes noteikumus 
un citus teorētiskos jautājumus, 
grūtāk jaunajiem censoņiem vei-
cās velobraucienos dažādas sarež-
ģītības pakāpes trasēs.
 Komanda un līdzjutēji ir gan-
darīti par piedalīšanos forumā, 
tajā gūtajām zināšanām un prak-
tiskajām iemaņām velobraukša-

Trešklasnieki gūst 
panākumus  
Jauno satiksmes 
dalībnieku forumā

nā, bet vislielākais prieks ir par 
CSDD Atzinības rakstu skolai un 
dāvanām. Skolēni domā, ka arī 
nākamajā gadā varētu piedalīties 
Jauno satiksmes dalībnieku foru-
mā.
 Lai veloprieks vasaras brīvlai-
kā sniedz tikai pozitīvas emocijas! 

Aina Strupiša,  
Zvejniekciema vidusskola

3. klases komanda. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas 
arhīva.

Gandarījums par dalību svētkos

9.  maijā Saulkrastu slimnīcas te-
ritorijā (Ainažu ielā 34) noritēja 
Mākslas dienām un Eiropas dzim-
šanas dienai veltīta izstāde, kura 
piedalījās Saulkrastu gleznotāji. 
Savus darbus aplūkošanai izlika 
14 mākslinieki: Džons Delgalvis, 
Sandra Delgalve, Elīna Odiņa, 
Zanda Cera, Gunita Berga, Gita 
Dinbire, Giors Geks, Inese Plāte-
re, Juta Policja, Baiba Apsīte, Bai-
ba Līmane, Ilze Balgale, Andrejs 
Severetņikovs (Ainaži), K. Lapkov-
ska (jaunā saulkrastiete, 12 g.)
 Visam pasākumam bija arī 
labdarības konteksts, jo slimnī-
cā atrodas sociālā māja, kuras 
iemītniekiem šī diena noteikti 
bija krāsaināka nekā citas. Izstā-
des atklāšanā skatītājus ar savu 
priekšnesumu priecēja mazais 

Saulkrastu cīrulītis Gabriela Geka.
 Paldies slimnīcas vadītājai 
Santai Ancānei un saimniecības 
daļas vadītājam Egonam Mež-
galam par lielo atbalstu. Ceram, 
ka sadarbība turpināsies, jo slim-
nīcas teritorija ir ļoti piemērota 
šāda veida pasākumiem.
 Laikapstākļi bija labvēlīgi, spī-
dēja saule, smaržoja ievas, fonā 
skanēja Miervalža Lejas saksofo-
na spēle. Krāsainie mākslinieku 
darbi kā izplaukuši pavasara ziedi 
ieveda mūs mākslas dārzā.
 Paldies visiem māksliniekiem 
par aktīvu piedalīšanos izstādes 
tapšanā, kā arī visiem saulkras-
tiešiem un pilsētas viesiem, kuri 
apmeklēja izstādi!

Sandra Delgalve

Krāsainie darbi 
ieveda mākslas 
dārzā

Saulkrastu mākslinieku darbi. Foto no domes arhīva.

Zvejniekciema vidusskolas  5.- 9. klašu koris un diriģente A. Deniškāne. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

http://dziedundejo.lv/Uploads/2015/03/11/1426102729_0166.pdf
http://dziedundejo.lv/Uploads/2015/03/11/1426102729_0166.pdf
http://dziedundejo.lv/Uploads/2015/03/11/1426102729_0166.pdf
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Tikai ieminos, ka braukšu uz 
Zvejniekciemu ar autobusu, kad 
tieku pārtraukta pusvārdā. «Jums 
nekur nav jābrauc. Es iekāpšu 
mašīnā un pats pēc stundas būšu 
pie jums», balsī, kas nav radusi 
uzklausīt iebildumus, stingri no-
saka Ilmārs Līdums. Mirkli vēl 
šaubos, vai piekrist, jo man taču 
iecerēta saruna ar cilvēku, kura 
gadu skaits iestiepies gandrīz līdz 
devītajam desmitam. Taču viņa 
nepiekāpība šoreiz uzvar. 
 Atbraucis viņš visai mundri 
iztraušas no mašīnas un nāk, ro-
kās nesdams gan biezus fotoalbu-
mus, gan izgriezumus no vairāk 
nekā gadsimta ceturksni senām 
avīzēm. Tā arī aizsākas mūsu sa-
runa par tiem laikiem, kad Ilmārs 
Līdums bija zvejnieks, kuģu kap-
teinis, ekspedīcijas vadītājs un 
visbeidzot kolhoza «Zvejnieks» 
priekšsēdētājs. Tepat Zvejniekcie-
mā.
 - Atverot avīzes “Latvijas 
Zvejnieks” 1969. gada 16. jūlija 
numuru, lasām: “VZTR-9050 
šogad atzīmēs savu desmit gadu 
jubileju. Ar katru reisu pieaug 
apkalpes meistarība. Cilvēki uz 
šī kuģa strādā daudzus gadus 
pēc kārtas, labi pazīst cits citu. 
Jūrnieki mīl un ciena savu kap-
teini. Ilmārs Līdums vienmēr ir 
mierīgs, nosvērts. Viņš nekliedz 
uz matrožiem, jo zina, ka tie 
paklausīs tāpat. Kapteinis bieži 
apspriežas ar padotajiem.” Tādi 
cildinoši vārdi par jums lasāmi 
vai ikkatrā publikācijā. Vai at-
ceraties tos gadus, kad jūrā tika 
aizvadīts vairāk laika nekā uz 
zemes?
 - Tas ir neaizmirstams laiks 
manā dzīvē. Jūrā pirmo reizi izgā-
ju 1954. gadā. Sākumā strādāju uz 
mazajiem kuģiem. Zvejojām zivis 
un gāja mums ļoti labi. Ar darbu 
biju apmierināts. Pēc pieciem ga-
diem kolhozā “Zvejnieks” atnāca 
lielais zvejas kuģis. Tajā brīdī man 
pat sapņos nerādījās, ka varētu 
ar tādu kuģot pa pasaules jūrām. 
Bet, kā par brīnumu, tieši mani 
izsauca pie sevis kolhoza priekš-
sēdētājs Alfrēds Biezais un stin-
gri noprasīja: “Tu gribi nākt par 
kapteini uz šī lielā zvejas kuģa?” 
Man acis lielas un sirds dauzījās 
kā negudra. Protams, ka gribē-
ju, - un vēl par kapteini! Bet te  
viņš uzreiz saka: „Ir viens no-
sacījums. Jāstājas partijā.” Nu, 
protams, komunistiskajā. Toreiz 
jau citu nebija. Mēģināju atrunā-
ties - sak, kur ņemšu galvotājus. 
Priekšsēdis tikai atmeta ar roku 
un viss tika nokārtots. Tā gribot 
negribot iestājos partijā un kļuvu 
par zvejas kuģa kapteini.
 Kad zvejoja, tad četrus mē-
nešus dzīvoja jūrā. Pāris mēnešu 
mājās un atkal prom. Man pa-
tika tā dzīve uz jūras ūdeņiem. 
Izej ar kuģi no Rīgas ostas un jau 
pēc 19 dienām esi pie Amerikas 
krastiem. Nekāda vieglā gan tā 
zvejnieka dzīve nebija. Vissma-
gāk gāja Ņūfaundlendā. Tur bija 
ledāji un liels aukstums. Brīžiem 
pirkstus vairs nejuta, kā tie no 
sala bija sastinguši. Džordža baņ-

cām ekskursijās. Pie Melnās jūras 
kolhozs nopirka vietas dzīvošanai 
atpūtas namā. Arī uz turieni pār-
maiņus varēja doties atpūsties 
mūsu cilvēki. Mums nebija So-
ciālistiskā Darba varoņu kā citos 
zvejnieku kolhozos. Toties bija 
sirsnīgas un draudzīgas savstar-
pējās attiecības.
 Protams, nācās vienu otru rei-
zi iekost mēlē un lieku nerunāt, 
risinot ar ideoloģiju saistītus jau-
tājumus. Tas katrā iekšēji gruzdē-
ja un sāpēja.
 Te, Vidzemes jūrmalā, bija ļoti 
latviska vide, kas saglabājās visus 
tā saucamos krievu laikus. Tie 
krievu tautības cilvēki, kas atnāca 
pie mums strādāt, ātri iemācījās 
latviešu valodu un mums nebija 
nekādu problēmu. Visas sapulces 
un pasākumi notika latviešu va-
lodā, krieviski bija vienīgi civilās 
aizsardzības nodarbības.
 Uz kuģiem gan bija grūtāk. 
Braucot jūrā, vienmēr līdzi tika 
sūtīti «stukači». Kad komplektē-
ja kuģa komandu, bija jābrauc uz 
«stūra māju» saskaņot kandida-

tūras. Ja es pret kādu iebildu, tūlīt 
tiku norāts, ka konkrētais cilvēks 
noteikti jāņem. Kad kuģi atnā-
ca malā, sievas, bērni, tuvinieki 
krastā gaidīja, kad varēs satikties 
ar savējiem, kas nebija redzēti 
mēnešiem. Bet viņi vēl ilgi netika 
laisti uz kuģa, kamēr čekisti nebi-
ja visus kaktus izložņājuši un pār-
baudījuši. Arī es bez viņu atļaujas 
nedrīkstēju iet uz kuģa. Vienu rei-
zi pusi dienas kratīja, līdz kādam 
zvejniekam atrada noslēptus sie-
viešu lakatiņus. Tā skaitījās kon-
trabanda un puika toreiz dabūja 
četrus gadus nosēdēt cietumā.
 Mums Anatolijs Gorbunovs -  
partijas CK trešais sekretārs, at-
bildīgais par ideoloģiju, vienmēr 
pirms izbraukšanas jūrā deva 
norādījumus, ko drīkst un ko ne-
drīkst ārzemēs darīt. Mums pat 
līdzi tika dota pakete, kas jāatver 
kara gadījumā. Tur bija norādīju-
mi, kā mums rīkoties.
 Tā situācija, neapšaubāmi, dzī-
vi bojāja, bet atklāti paust domu 
par brīvu Latviju līdz 1990. gadam 
uzdrošinājās tikai retais.

Šis zilais plašums velk pie sevis

ķī (sēklī) pie Hudzonas līča atkal 
nepārtrauktas miglas. Mēnešiem 
tinies miklos miglas vālos. Kad 
uznāca saulains laiks, tad gan 
bija silts. Saulīte spīd un ūdens 
dzidri zilā krāsā. Tas sēklis bija  
100 - 200 metrus dziļš. Tiklīdz 
paej mazliet nost, tā kilometru 
liels dziļums. Bet tur labi ķērās 
gan siļķe, gan skumbrija. Varēja 
labi nopelnīt. Par tādu vienu zve-
jas laiku toreiz dārgāko mašīnu - 
«Volgu» - varēja nopirkt!
 Daudz esmu pa pasauli mai-
sījies: zvejojis zivis Kolumbijā, 
Austrālijā, Anglijā, Amerikā... Ar 
zvejas kuģi iznāca iebraukt arī 
ārvalstu ostās. Pirmo reizi Angli-
jā Plimutas ostā tikām krastā un 
pašu acīm redzējām, kā dzīvo ta-
jos nīstajos rietumos. Tas mums 
bija liels pārdzīvojums, jo dzīvi 
PSRS ar redzēto nevarēja salīdzi-
nāt.
 Džordža baņķī satikāmies 
arī ar emigrācijas latviešiem no 
Amerikas. Tie bija vīri, kas zvejoja 
zivis. Viņiem bija milzīga intere-
se par dzīvi Latvijā. Viens prasīja, 
vai uz Marijas ielas Rīgā vēl stāv 
viņa tēva nams. Cits interesējās, 
vai joprojām cilvēkus vēl ved uz 
Sibīriju. Ja mums iegadījās kāda 
Latvijas avīze, to tūlīt ar interesi 
lasīja. Varēja just, ka viņi ļoti il-
gojas pēc tuviniekiem un dzim-
tenes. Mēs jau gan muti īpaši 
palaist nevarējām, citādi tā jūrā 
braukšana varētu tikt apturēta. 
Amerikā krastā kāpt mums neļā-
va. Liela jēga jau arī nebūtu bijusi, 
jo mums taču valūtu nedeva, bet 
ar krievu rubli tur nebija ko rādī-
ties.
 Pēc daudziem jūrā nobrauk-
tajiem gadiem man piedāvāja 
kapteiņa amatu nomainīt pret 
ekspedīcijas priekšnieka darbu. 
Tur, risinot dažādus apgādes 
saimnieciskos jautājumus, man 
vairāk nācās dzīvoties uz lielajiem 
bāzes kuģiem. 
 Darbā uz kuģiem ir viena īpat-
nība - ja nāk zivis, neviens nesēž, 
rokas klēpī salicis. Neatkarīgi no 
tā, esi priekšnieks vai matrozis, 
visi metas darbos, kamēr tie pa-
darīti.
 Zivju tajā laikā bija ļoti daudz. 
Pārliecies pār malu un redzi, kā 
ūdens burbuļo. Tad tur nav ko 
tralēt, jāmet tīkls. 5 - 10 minūtes 
pavelk un ceļ ārā. Tīklos tad bie-

ži bija pat 20 - 30 tonnu zivju.Tās 
no tīkliem viegli varēja dabūt ārā. 
Vienīgi, ja trāpījās siļķu haizivis, 
tad gan bija ziepes. Tās ar spurām 
ieķērās tīklu acīs un neparko ne-
nāca laukā. Vēl jau gadījās starp 
skumbrijām arī langusti un mil-
zīgie omāri. Dažus atvedu mājās 
un atdevu bērniem, lai aiznes uz 
skolu uzskates līdzekļiem.
 - Kā no tāda jūrā braucēja 
kļuvāt par kolhoza priekšsēdē-
tāju? Vai apnika dzīve jūrā uz 
ūdeņiem un sirds sāka ilgoties 
pēc krasta?
 - Tā gan nebija. Man darbs jūrā 
joprojām vilināja un doties krastā 
strādāt nemaz negribējās. Sep-
tiņdesmitajos gados, kad zvejo-
jām Ziemeļjūrā, man kādu dienu 
pienāca ziņa: steidzami ar pirmo 
kuģi, kas iet uz Latviju, atgriezties 
mājās. Tad par kolhoza priekš-
sēdētāju strādāja Biezais. Mani 
saticis, viņš paziņoja, ka būs jā-
nāk viņa vietā par priekšsēdētāju. 
Turējos pretī. Kāpēc es iešu? Man 
jūrā ir ļoti labi. Vaicāju, vai pa 
šiem gadiem man ir kādi pārkā-
pumi bijuši. Neviens. Tad kāpēc 
mani grib no tā darba noņemt? Es 
stingri pateicu, ka neiešu. 
 Pēc tam mani izsauca uz par-
tijas Centrālkomiteju. Tur tāds 
Eglītis strādāja. Neviena vārda 
nerunāja latviski, tikai krieviski.
Viņš nekādās garās runās ar mani 
neielaidās. Pateica īsi un skaidri: 
iesi strādāt par kolhoza priekš-
sēdētāju. Ja ne, tad jūrā arī vairs 
nebrauksi. Tas nu bija par traku. 
Tā piespiests pie sienas, es kļuvu 
par kolhoza priekšsēdētāju.
 Sākums šajā amatā nemaz ne-
bija tik grūts. Es visus cilvēkus te 
pazinu, viņi bija pretimnākoši un 
atsaucīgi. Man bija labi palīgi un 
speciālisti, kas savus amatus pie-

prata. Mēs vēl tagad tiekamies ar 
kolēģiem. Un nav svarīgi - esi bijis 
matrozis vai kapteinis. Toreiz pēc 
amatiem nešķirojām. Cilvēks pa-
liek cilvēks. Galvenais, ka labi un 
ar galvu dara savu darbu.
 Mums kolhozā pamatā bija 
zvejniecība un apstrāde. Paši zve-
jojām zivis un zivju cehā taisījām 
speciālā sālījumā reņģes un brēt-
liņas, lai sūtītu projām uz Krievi-
ju. Uz turieni zivis gāja milzīgos 
apjomos.
 Vienreiz sadomāju aizbraukt 
uz Krieviju un apskatīties, kur 
viņi liek to lērumu zivju. Tur 
mani sagaidīja viena kolhoza 
priekšsēdētājs. Viņš mani aizveda 
uz lielu cūku fermu. Ieraudzīju, 
ka tās cūkas tādas sarkanīgas.Pra-
su, vai tā kāda īpaša šķirne. Viņš 
smejas. Saka: „Tas no tām tavām 
zivīm. ko sūti uz Krieviju.” Izrādī-
jās, viņiem nav ar ko cūkas barot, 
tāpēc ņem zivis un sajauc ar smal-
ki samaltiem alkšņiem. Krūmu 
viņiem pilni lauki. No tiem arī 
cūkas kļūst sarkanīgas. Kad nāk 
kaušanas laiks, tās mazliet pabaro 
ar kartupeļiem un miltiem, lai tās 
atgūst normālu gaļas krāsu. Man, 
to redzot, dūšu nošķebināja. Pie 
mums tādas nejaucības nekādos 
laikos nav notikušas.
 Paralēli zvejniecībai un ap-
strādei mums bija tīklu cehs. Tur 
sievas lāpīja tīklus un gatavoja 
jaunus. Tad vēl braucām paši ar 
savām smagajām mašīnām. Bija 
tehniskā flote ar zemes smēlēju 
un racēju, jo vienmēr jau vajadzē-
ja uzlabot krasta un ostu gultni. 
Toreiz varējām lepoties arī paši 
ar savu dārzniecību. Audzējām 
visdažādākās puķes, tomātus un 
gurķus. Pašiem pietika un vēl 
devām tirgošanai veikalos. Vienu 
laiku mums pat bija vistu ferma.

 Toreiz kolhozā pilnīgi obligāti 
bija jānodarbojas arī ar lauksaim-
niecību. Braucu pie priekšnie-
kiem un stāstīju, kāda mums te 
zemīte. Plika smilts. Nekas lāgā 
neaug. Iesējam vairāk nekā no-
vācam. Viņi tajā partijas komitejā 
par to pat dzirdēt negribēja. Lai 
arī ar zaudējumiem, bet jāsēj.
 Pats uz savu roku pārtraucu šo 
lauksaimniecisko nodarbi, likvi-
dējot arī vistu fermu. Par to saņē-
mu partijas rājienu, kas tajā laikā 
bija ļoti bargs sods par nepakļau-
šanos pavēlēm.
 - Daudzi Zvejniekciema un 
Saulkrastu ļaudis šos kolhoza 
laikus piemin ar labu vārdu. Var-
būt tieši tāpēc, ka bija tik cilvē-
cīgs un saprātīgs tā vadītājs?
 - Vai tad kolhoza laikos nebi-
ja skaisti atpūtas vakari? Cilvēki 
labprāt nāca kopā un lustējās. Pie 
mums brauca pazīstami māksli-
nieki, aktieri. Lasīja dzeju, spēlēja 
teātri, dziedāja. Nekur nebija tālu 
jābrauc. Katru vasaru bija skaisti 
Zvejnieku svētki. Ziemā Jaunga-
du ar groziņu vakaru sagaidījām 
kopā. Cilvēki slikti nedzīvoja. 
Protams, mēs nebijām tik bagāti 
kā “Ādaži” vai “Lāčplēsis”, bet sava 
pārticība mums bija. Par cilvē-
kiem domājām - lai viņi būtu ap-
mierināti. Īpašas rūpes vienmēr 
bija par vecajiem ļaudīm. Nāca 
ziema un ar traktoru izdzinām 
ceļu uz katru māju, lai tiek uz vei-
kalu, pie ārsta. Lai nav ieslodzīts 
savā mājā. Pensionāriem visiem 
pieveda malciņu klāt. Ja redzēja, 
ka grūti saskaldīt, nāca palīgā. 
Norīkoja kādu no kolhoza vīriem.
 Toreiz pie valsts pensijām va-
rējām katram pielikt no saimnie-
cības līdzekļiem. Bērniem skolā 
pusdienas arī kolhozs apmaksāja. 
Cilvēki noteikti atceras, kā brau-

 - Lielākā dzīves daļa jums 
pagājusi te, Saulkrastu novadā, 
Zvejniekciemā. Vai esat arī te 
dzimis un uzaudzis?
 - Ar mani ir pavisam jocīgi. 
Esmu dzimis Vitebskā Baltkrie-
vijā. Juku laikos tēvs un māte, 
būdami latvieši, no Latvijas bija 
izbraukuši uz šo zemi drošākas 
dzīves meklējumos. Kad Krievijā 
gāja vaļā lielā tīrīšana, arī manu 
tēvu saņēma ciet un aizveda uz 
Sibīriju. Tā es nekad vairs netiku 
viņu redzējis. Māte palika dzīvot 
Baltkrievijā. Es bērnībā redzēju 
tās šausmas, kas šajā zemē noti-
ka gan no vācu, gan krievu puses. 
Neviens no šiem režīmiem nebija 
saudzējošs. Baltkrievijā darbojās 
ļoti daudz partizānu, un vācieši 
bez žēlastības viņus iznīcināja. 
Vēl tagad acu priekšā ir skats, kā 
parkā, aizāķēti aiz kakla ādas, ko-
kos karājas cilvēki. Visapkārt val-
dīja arī neciešams bads.
 1942. gadā kopā ar māti atgrie-
zāmies Latvijā un apmetāmies pie 
vectēva un vecmātes Lielvārdes 
novada Lēdmanē. Mājas «Rīta-
rasas». Tur Ogres upe satiekas ar 
Lobes upīti. Toreiz biju 12 gadus 
vecs. Tieši te iemācījos visus lau-
ku darbus. Lēdmanē arī pabeidzu 
septīto klasi. Kaut biju latvietis, 
iesākumā man negribēja dot pa-
valstniecību, jo dzimis taču esot 
Baltkrievijā.
 Pēc skolas beigšanas domāju, 
ko darīt tālāk. Man bija draugs, 
kas plānoja stāties jūrskolā. Mani 
aicināja līdzi. Tā atkūlāmies uz 
Vecmīlgrāvi un iestājāmies jun-
gu skolā. Pabeidzām to un, lai 
nebūtu jāiet armijā, nolēmām 

turpināt mācības lielajā jūrskolā 
Rīgā, Kronvalda bulvārī. Es gri-
bēju mācīties par kuģu mehāniķi. 
Taču, paskatījušies manus pa-
pīrus, visi grozīja galvu un teica, 
ka laikam nevarēs - tēvs izsūtīts 
uz Sibīriju un pazudis. Mani pa-
ņēma mācīties par hidrotehniķi. 
Tas ir speciālists ostu celtniecībā. 
Šo jūrskolu beidzu ar zelta diplo-
mu. Atkal lauzīju galvu, ko darīt 
tālāk. Man draudēja norīkojums 
darbam Krievijas ostās. Biju jau 
paspējis apprecēties, manas sie-
vas vecāki dzīvoja Vecmīlgrāvī, 
Rīnūžu ielā. Izrādījās, ka tieši lī-
dzās atradās rakstnieka un Minis-
tru padomes priekšsēdētāja Viļa 
Lāča mātes māja. Vienu dienu 
sieva man saka: - „Varbūt varam 
palūgt, lai Vilis Lācis palīdz palikt 
darbā tepat Latvijā?”.
 Tā arī izdarījām. Satikos ar 
pašu Vili Lāci. Viņš uzreiz no-
prasīja, ar kādām sekmēm esmu 
beidzis jūrskolu. Kā pateicu, ka 
ar zelta diplomu, tā tūlīt atrada 
man darbu celttniecībā Latvijā. 
Tajā laikā uzzināju, ka mani va-
rētu uzņemt Latvijas Universitātē 
bez iestājeksāmeniem. Iestājos 
inženieros un, paralēli strādājot, 
uz lekcijām braukāju no vectēva 
Lēdmanes.
 Nejauša sakritība saveda mani 
kopā ar cilvēku, kas bija saistīts ar 
zvejniecību. Vārds pa vārdam, un 
es tiku pie vietas uz kuģa, kas pie-
derēja zvejnieku kolhozam «Zvej-
nieks».
 - 90. gadi Latvijā nāca ar lie-
lām pārmaiņām arī katra mū - 
su zemes cilvēka dzīvē. Tika at-
gūta Latvijas brīvvalsts. Kā šīs 

pārmaiņas skāra jūs un jūsu ģi-
meni?
 - Piederu paaudzei, kam Lat-
vijas brīvība atnāca mazliet par 
vēlu. Šodien ar dzīvi var būt ap-
mierināti jauni cilvēki, kuriem 
pavērušās lielas iespējas izglīto-
ties, ceļot, strādāt, izvēlēties, kurā 
valstī dzīvot. Manas iespējas ir 
ierobežotas.
 Visvairāk sāp sirds par to, kā 
notika kolhoza likvidēšana. Mēs 
normāli strādājām, nekad nebija 
problēmu ar naudu. Varējām at-
rast citu veidu, kā turpināt strā-
dāt. Bet bija cilvēki, kas cēla augšā 
karogu, dziedāja himnu, bet pēc 
tam Latviju izsaimniekoja.
 Man prieks ir par to, ka savā 
mūžā esmu uzcēlis māju Zvej-
niekciemā un varu tajā aizvadīt 
savas vecumdienas. Esam ģimenē 
izaudzinājuši meitu un dēlu, ku-
riem pašiem nu jau ir mazbērni. 
Šodien robežas ir vaļā un to re-
dzu arī savā ģimenē: meita jau 
trīspadsmito gadu dzīvo Īrijā, bet 
mazmeita apprecējās ar āfrikāni 
un nu, atgriezusies Latvijā, audzi-
na trīs bērniņus. 
 Skatos visapkārt un arī uz sa-
viem jaunajiem. Tā vien liekas, ka 
šajos pārmaiņu un nevaļas laikos 
esam par maz ielikuši viņos darba 
un savas zemes mīlestību. Maz-
dēls atnāk pie manis un stāsta, ka 
gribot ar jūras lietām nodarboties. 
Ierunāju viņu vienā darbā. Ar labu 
algu. Bet viņš uzreiz prasa, kā būs 
ar brīvdienām. Cik stundas jāstrā-
dā. Viņš nesaprot - kad zivis nāk, 
tad jāstrādā. Kad iestāsies tukšais 
laiks, tad arī būs brīvdienas. Bet 
tas viņam neder. Viņš nav jūrskolā 
gājis un izbaudījis to disciplīnu, 
kurai es gāju cauri. Pirms doties 
brīvdienā, mūs visus nolika strīpā 
un pārbaudīja, vai krādziņas un 
kabatlakatiņi izgludināti. Ja nav, 
brīvdienā netiec. Novelc apavu no 
kreisās kājas, ja zeķes ir nemaz-
gātas, atkal brīvdiena garām. Tur 
mācīja, kā vajag dzīvē uzvesties. 
Tas raksturam nāca par labu.
 Bet ar jūru saistītajiem tādiem 
jābūt. Šis zilais plašums velk pie 
sevis. Manam dēlam ir zvejnieku 
saimniecība, un mēs abi joprojām 
ejam jūrā zvejot. Pagājušajā gadā 
zveja bija pasakaina. Šogad zivis 
nenāk. Nav tas vējš un tā straume. 
Pazūd un cauri. Tā ir dzīve, ko tu 
padarīsi.

Dzidra Smiltēna

Informējam, ka SIA „Lilastes kā-
pas” plāno ēku/būvju, infrastruk-
tūras un inženierkomunikāciju 
izbūvi nekustamajos īpašumos 
„Emīlijas” (kadastra numurs 
80330040517) un „Amandas” (ka-
dastra numurs 80330040518) Li-
lastē, Saulkrastu novadā.
 Vides pārraudzības valsts bi-
rojs 2013. gada 9. decembrī pieņē-
ma lēmumu Nr. 8-n Par ietekmes 
uz Eiropas nozīmes īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju (Natura 
2000) – dabas parku „Piejūra” 
novērtējuma procedūru. Novērtē-
juma programma izsniegta 2014. 
gada 16. oktobrī. Novērtējuma 

ziņojums „SIA „Lilastes kāpas” 
ēku/būvju un inženierkomunikā-
ciju izbūves ietekmes uz Eiropas 
nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) – dabas 
parku „Piejūra” novērtējums” sa-
gatavots 2015. gada maijā un tā 
sagatavotājs ir SIA „Estonian, Lat-
vian & Lithuanian Environment”.
 Aicinām visus interesentus 
piedalīties novērtējuma ziņoju-
ma sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmē, kas notiks 16. jūnijā  
plkst. 17 Saulkrastu novada domē, 
101. kab., Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
 Ar ziņojumu var iepazīties 
Saulkrastu novada domē, Ap-

meklētāju pieņemšanas centrā 
(adrese - Raiņa iela 8, Saulkrasti) 
darba laikā, kā arī ziņojuma sa-
gatavotāja mājaslapā www.envi-
ronment.lv. Rakstiskus priekšli-
kumus par ziņojumu līdz 29. jū - 
nijam var iesniegt SIA „Lilastes 
kāpas”, sūtot tos uz adresi Mazā 
Skolas iela 2 – 1, Rīga, LV-1050 
(tālr. 67358095, elektroniskā pas-
ta adrese info@makslasbanka.lv), 
un Vides pārraudzības valsts bi-
rojā, sūtot tos uz adresi Rūpnie-
cības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 
67321173, elektroniskā pasta ad-
rese vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapa  
www.vpvb.gov.lv).

Notiks sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme

Aicinām laikus gatavoties 
Saulkrastu svētku gājienam,

kas notiks 18. jūlijā, Saulkrastu svētku kulminācijas vakarā, un 
pieteikt dalību pa tālruni 67954179 (darbdienās no 9 līdz 17)  

vai rakstot elektroniski knz@saulkrasti.lv. Šogad svētku gājiena 
moto ir Mēs no filmas... Aicinām padomāt, kura Latvijā 

agrāk vai pavisam nesen uzņemta mākslas vai animācijas 
filma ir jūsu sirdij tuva, kuras lentes tēlos vēlaties iejusties un 

Saulkrastu svētku laikā tikties ar citiem filmu tēliem! 

Saulkrastu svētku laikā par skaistu tradīciju kļuvusi sestdienas 

rīta modināšana –
īpaši jums veltīts skaņdarbs tieši pie mājas. Prieks, ka esat 

bijuši atsaucīgi, tādēļ arī šogad aicinām pieteikt adreses, 
kurās vēlaties dzirdēt Saulkrastu svētku rīta modināšanu. 

Piebildīsim, ka šogad jūs gaida neliels pārsteigums – kopā ar 
pūtējiem dosies arī kāds dziedātājs, lai rīta dziesma tieši jums 
izskanētu vēl krāšņāk! Lūdzam zvanīt pa tālruni 67954179 vai 

rakstīt elektroniski knz@saulkrasti.lv.

Kopā ar ģimeni.

Apgūstot zinības jūrskolā Rīgā.

Ar kolhoza “ Zvejnieks” zvejas kuģiem pasaules jūrās.

Svētki kolhozā “Zvejnieks”. Foto no I. Līduma personīgā arhīva.

Ilmārs Līdums.

http://www.environment.lv
http://www.environment.lv
mailto:vpvb@vpvb.gov.lv%20
http://www.vpvb.gov.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv
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Laikraksts „Darba Balss” 1945. ga - 
da 8. jūlija numurā vēsta: „ Šā gada 
1. jūlijā saulainā pēcpusdienā savā 
Saulkrastu parkā pulcējās vietējie 
Saulkrastu ciema un apkārtnes 
iedzīvotāji, lai svinētu savas iz-
pildkomitejas atklāšanas svētkus. 
Iedzīvotājiem manāms prieks, jo 
tie reiz tikuši pie savas izpildko-
mitejas un nav vairs jāmēro tālais 
ceļš uz Bīriņu pagasta namu, kas 
atrodas 17 kilometrus no Saulkras-
tiem. Kā Latvijas K/b/B CK pārstā-
vis bija ieradies biedrs Slaidiņš, kas 
nolasīja referātu par tematu „Paš-
reizējais starptautiskais stāvoklis 
un mūsu uzdevumi”, kuru sapul-
ces dalībnieki noklausījās ar lielu 
interesi. Tāpat pie ciema izpild-
komitejas atklāšanas runu teica 
pagasta partorgs biedrs Krūmiņš. 
Saulkrastu ciema jaunieši, to vidū 
zvejnieki, un arī vecāki vīri un sie-
vas, uz izpildkomitejas atklāšanas 
svinībām bija noorganizējuši deju 
ansambli un piedalījās ar latvju 
tautas dejām.”’(V. Zemīte „Darba 
Balss”, 1945. g. 8. jūlijā)
 1945. gada 1. jūlijā Saulkrastu 

ciema izpildkomiteja (pirms tam 
ietilpa Bīriņu izpildkomitejas ap-
kalpojamā mikrorajonā) atradās  
A. Fon Pistolkorsa vasarnī-
cā Forstei (Mežamājā). Pirmais 
Saulkrastu ciema izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Mārtiņš Lasmanis 
(1891.g. 10.oktobris – 1973.g. 25. jū-
lijs). Zvejnieks, viens no kolhoza 
„Zvejnieks” organizētājiem. Vietē-
jās padomes deputāts visus pēcka-
ra gadus līdz mūža pēdējai dienai. 
Pirmā Saulkrastu ciema padomes 
sekretāre (no 1945.  gada 1.  jūlija 
līdz 1947.  gadam) - Velta Aker-
berga (neprec. Jaunzeme, 1924.g. 
23. maijs), pirms tam no 1944. gada 
rudens viņa strādāja Bīriņu pagas-
ta pārvaldē. Velta Akerberga no 
Bīriņiem uz Saulkrastiem veda 
grāmatas, ko izsniegt iedzīvotā-
jiem lasīšanai. Turklāt nākamā 
izpildkomitejas sekretāre Zinaīda 
Želtikova no 1947. gada, vēlāk tele-
foniste Saulkrastu sakaru nodaļā, 
pavasarī sakārtoja toreiz vēl nelie-
lo literatūras fondu un sāka no-
teiktās dienās un stundās izsniegt 
arī grāmatas. 1947. gada 30. jūnijā 

veikts pirmais ieraksts Saulkrastu 
ciema bibliotēkas inventāra grā-
matā. Tas tiek uzskatīts par biblio-
tēkas dibināšanas gadu datumu, 
arī šī iestāde atradās Mežamājā. 
Saulkrastu izpildkomitejas at-
klāšana veicināja kultūras dzīves 
uzplaukumu Saulkrastos, jo drīz 
sāka darboties arī kultūras nams.
 1949. gada 31. decembrī izvei-
doja Saulkrastu rajonu. No 1950. 
līdz 1956.  gadam Saulkrasti bija 
rajona centrs. Iznāca Saulkrastu 
rajona avīze „Saulkrastu Stars”.
 Mečislavs Slocmanis – Saul-
krastu rajona izpildu komitejas 
priekšsēdētājs (no 1950. gada). 
Vēlāk LKP Saulkrastu rajona ko-
mitejas sekretārs līdz 1957. gada 
janvārim.
 Gunārs Kārkliņš – Saulkrastu 
rajona izpildkomitejas sekretārs 
no 1951.g. marta līdz 1954.g. sep-
tembrim.
 1955. - 1957.g.: Aleksandrs Iva-
novs (komponista Jāņa Ivanova 
brālis), Saulkrastu rajona Darba-
ļaužu deputātu padomes izpildu 
komitejas priekšsēdētājs.

 1956. gada 7. decembra Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidija 
dekrēts: 
 9. Likvidēt Saulkrastu rajonu 
(..) un Saulkrastu strādnieku cie-
mata teritoriju pievienot Rīgas 
rajonam.
 1957. gada 5. janvārī Saulkrastu 
rajonu pievieno Rīgas rajonam. 
Saulkrastu izpildkomiteja dar-
bu sāk Raiņa ielā 11 (tagad Raiņa  
iela 5), 2. stāvā, bet 1. stāvā jauno 
mājvietu rod Saulkrastu bibliotē-
ka.
 Ausma Jēkabsone-Krišjāne –  
Saul krastu rajona izpildu komi-
tejas sekretāre no 1950.g. 1. feb-
ruāra līdz 1957.g. 1. janvārim un 
Saulkrastu ciemata izpildu komi-
tejas sekretāre no 1957. g. 1. janvāra 
līdz 1974.g.
 Saulkrastu bibliotēkā darbu 
sāk jauna bibliotekāre, topošā 
žurnāliste, kura ar entuziasmu 
raksta par notikumiem, attīstību 
Saulkrastos un tos publicē gan 
rajona, gan citos preses izdevu-
mos. Laikraksta „Darba Balss” 
1960. gada 14. februāra numurā 

lasām Veltas Strazdiņas rakstu par 
Saulkrastu izpildkomitejas dar-
biniekiem „Ne vieta izceļ cilvēku, 
bet cilvēks vietu”.
 1962. gadā Saulkrastu izpild-
komiteja maina adresi – pārceļas 
uz jauno Ugunsdzēsēju depo ēku 
Ļenina (tagad Ainažu) ielā 1.
 Ērika Jantāļeva - Saulkrastu 
DDP izpildu komitejas priekšsē-
dētāja no 1962. līdz 1971.g., pirms 
tam Saulkrastu kultūras nama di-
rektore (1957. - 1962.).
 Ņina Manzūrova – Saulkrastu 
TDP izpildu komitejas priekšsēdē-
tāja no 1972.g. 16. marta.
 Velta Krūmiņa (1930.g. 2.de-
cembris – 1988.g. 16. jūlijs) – Saul-
krastu pilsētciemata izpildkomi-
tejas sekretāre no 1974.g. 13. de - 
cembra līdz 1988.g. 16. jūlijam.
 1987. gada 5. februārī Saulkras-
tu pilsētciemata izpildkomiteja 
maina adresi – pārceļas uz jaun-
uzcelto Saulkrastu pilsētciemata 
administratīvo ēku Raiņa ielā 8.

No Saulkrastu novada bibliotēkas 
novadpētniecības materiāliem

Pirms 70 gadiem izveidota Saulkrastu ciema izpildkomiteja

Katrs dižens stāsts sākas ar 
nejaušību, sīkumu – bieži 
pietiek ar vienu ideju, pāris 
teikumiem... Un tad lavīnu vairs 
nevar apturēt. Tieši tāds stāsts 
ir Zvejniekciemā bāzētajai deju 
grupai “Fractus”, kura šogad 
atzīmē savu pilngadību, 18 
raženi nodejotas sezonas, ko 
grupa vēlreiz izdzīvoja jubilejas 
koncertā „Pa dzīves baltajiem 
taustiņiem” jau maijā.

Ar ko sākās „Fractus”? Izrādās – ar 
Ziemassvētku uzvedumu Zvej-
niekciema vidusskolā vēl pagā-
jušā gadsimta 90. gados. “Mazās 
laupītājas loma tika ļoti aktīvai 
meitenei Ievai Treijai. Bet kā tad 
Mazā laupītāja bez savas koman-
das! Tā ar vidusskolas zēniem sa-
gatavojām attiecīgu deju. Tas bija 
ļoti skaisti! Vēlāk puiši ierosināja 
deju nodarbības turpināt. Un tā 
turpinām jau astoņpadsmit gadu, 
bet diemžēl jau bez breikeriem,” 
stāsta deju grupas vadītāja Sandra 
Ozola-Ozoliņa. Arī nosaukumam 
ir liela nozīme. „Fractus (latīnis-
ki – lauzts) pirmsākumos dejoja 
breakdance. Tā kā old school break-
dance ir daudz lauztu kustību, ra-
dās nosaukums,” skaidro skolotāja 
Sandra.
 Deju grupa tapusi, nosaukumu 
atradusi... Ko tālāk? Turpinājumā, 
likumsakarīgi, koncerti, deju ska-
tes un konkursi. Aizvadīts jau ne 
mazums – Pierīgas un Vidzemes 
novadu „Mūsdienu deju kolektīvu 
radošais konkurss”, starptautis-
kajai dejas dienai veltītais mūs-
dienu deju festivāls „Dejas spēle”, 
“Modernā renesanse: Maija Grāfa 
svētki” festivāls-konkurss Rīgā, 
starptautiskais skatuves mākslas 
festivāls “Art Masters 2014”, Lat-
vian Open Dance Competition 
„BEST SHOW 2015”, neskaitāmi 
pilsētu svētki, bet turpinājumam – 

No Mazās laupītājas līdz pilngadībai

XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku Mūsdienu deju 
lielkoncerts „Te mēs es@m” jau 
šovasar!
 Sintija Rumpe, kura grupā de-
jojusi 9 gadu, atceras: “Kad sāku 
dejot “Fractus”, bija jāiztur atlase. 
Es mācījos 4. klasē, bet dejotājus 
uzņēma tikai no 5. klases. Man 
paveicās ar 2 vecākām draudze-
nēm, kuras gribēja iet pamēģināt 
un sauca mani līdzi. Lai piedalītos 
atlasē, bija pašām jāizdomā viena 
deja. Esošie dejotāji un Sandra 
mūs vērtēja. Dejas izdomāšana 
sākumā šķita ļoti sarežģīta. Par 
laimi, draudzenes bija jau noskatī-
jušās dažus deju soļus, tā nu likām 
kopā savu pirmo deju. Ar smaidu 
atceros mūsu sarunu – viņas tei-
ca, ka Sandrai baigi patīkot “vil-
nīši” (viļņveida kustība, kuru veic 
ar visu ķermeni), tāpēc nolēmām, 
ka tos horeogrāfijā iekļausim vai-
rakkārt. Lai gan jāatzīst, ka tolaik, 
manuprāt, to visu darījām ļoti ko-
kaini un nepareizi.”
 “Fractus” dejotājiem un vadītā-
jai deja ir kaislība, pat dzīvesveids. 
Monta Saksone, kura pastāvīgi 
dejojusi 4 gadus, atzīst, ka gandrīz 

vienmēr uz dejošanas mēģināju-
miem gājusi ar enerģiju, prieku 
un degsmi. Pat tajās reizēs, kad uz 
mēģinājumu ieradusies ne īpaši 
labā garastāvoklī, deja viņu uzlā-
dējusi. Kaut “Fractus” dalībnieces 
deju uztver nopietni, netrūkst arī 
kuriozu gadījumu. “Visamizan-
tākais atgadījums, kuru drīkst 
publiski apspriest, notika pavisam 
nesen konkursā “Cālis”, kas nori-
sinājās kultūras namā “Zvejniek-
ciems”. Mums bija jādejo žūrijas 
apspriešanās laikā. Kad nu bija 
tas īstais brīdis pienācis, kāpām 
uz skatuves. Viss šķita labi... Līdz 
brīdim, kad, sākušas dejot, sapra-
tām, ka tas taču nav īstais disks! 
Tā nu improvizējām uz nebēdu, 
cenšoties pavisam profesionāli 
un mierīgi izkulties no šīs ķezas. 
Lieki piebilst, ka mūsu vadītājas 
seja brīdī, kad arī viņa pamanīja 
kļūmi, bija neaprakstāmi smiek-
līga,” stāsta Līga Vilcāne, kura ir 
“Fractus” dejotāja jau sesto gadu. 
Sintija atceras, ka neesot trūcis arī 
citu kuriozu uz skatuves, tostarp 
saplīsušu bikšu, atsējušos tērpu 
augšdaļu un krītošu rekvizītu.
 Kas vislabāk raksturo “Fractus” 

dejotājus? Lai gan S. Ozola-Ozo-
liņa min, ka deju grupa iesākumā 
dejoja breakdance, tālāk – show-
dance, bet tagad mūsdienu laik-
metīgo deju, “Fractus” dalībnieku 
svarīgākās rakstura iezīmes un 
vērtību sistēma ceļā līdz pilngadī-
bai nav būtiski mainījusies. Vadī-
tāja saka: “Mums “Fractus” ir dzī-
vesveids. Visi dejotāji ir sabiedriski 
aktīvi cilvēki, personības; skatuve, 
mūzika un deja ir palīdzējusi dau-
dziem sevi atrast.” Arī kopības sa-
jūta un mērķtiecība raksturo deju 
grupu. “Atceros, ka manā laikā 
braucām uz konkursiem arī tad, 
ja bija temperatūra. Ne jau tāpēc, 
ka mums kāds liktu, vienkārši šķi-
ta, ka tur jābūt, ka nedrīkst pievilt 
pārējos. Gribējās parādīt, ko esi 
iemācījies, uzvilkt tērpu un justies 
ļoti īpaši tad, kad esi uz skatuves,” 
atminas Sintija. Savukārt Beatei 
Barkānei, kura deju grupā dejojusi 
piecus gadus, visspilgtāk atmiņā 
palicis laiks, kad „Fractus” strā-
dājuši pie dejas „Sweet dreams”, 
kuras tapšanas gaitā bez ierasta-
jiem mēģinājumiem organizēti arī 
pikniki un deju vakari. Tomēr vis-
precīzāk jau pa dejas taku noieto 
ceļu ar retorisku jautājumu ilustrē 
Sandra: “Ja kopā būt ir interesanti 
un labi, vai tad gadus skaitām?”
 Aiz katras ārēji spožas un skais-
tas fasādes slēpjas ne kilogramos, 
bet  tonnās mērāms ieguldītā dar-
ba, rūpju un mīlestības apjoms. 
Visas dejotājas vienbalsīgi apgal-
vo - “Fractus” ir viņu otrā ģimene, 
bet Sandra Ozola-Ozoliņa – otrā 
mamma, kura allaž rūpējas, lai 
mēģinājumos nevienam nebūtu 
„skāba seja”, un spēj uzmundrināt 
ar savu enerģiju un dzīvesprieku. 
Krista Petrošina, kura „Fractus” 
dejojusi 3 gadus, salīdzina deju 
grupas vadītāju ar viesuļvētru, 
kuras idejas vienmēr piesaista un 
„paķer” līdz. “Sandra ir kā savvaļas 

zirgs. Viņa ir aktīva, gandrīz neie-
spējami viņu apstādināt, ja pati ķē-
rusies pie iecerētā mērķa īstenoša-
nas,” saka Monta. Līga papildina: 
“Domāju, ka viņa ir viens no tiem 
retajiem cilvēkiem, kuri burtiski 
izstaro enerģiju un dzīvesprieku, 
kurš tik tiešām ir “lipīgs”. Īsumā 
- viņa tik tiešām ir SuperSandra.” 
Pati “Fractus” vadītāja atzīst – nav 
domājusi, kas notiks pēc pieciem 
vai desmit gadiem. Galvenais bijis 
pilnveides process, jaunā apguve 
un deju grupas būšana uz viena 
viļņa - iedvesmas, sviedru, asaru 
un laimes viļņa, kas aiznesis līdz 
pilngadībai.
 Neviļus nākas jautāt – ko ta-
gad, pēc pilngadības? Likumsaka-
rīgi – jādodas vēl nopietnākā dzī-
vē! „Galvenais, lai ideju un jauno 
dejotāju netrūkst, tad arī visiem 
būs vēlme strādāt! Tiekāmies uz 
18, nu jau gaidām otro pilngadību 
- 21!” novēl Krista. Beate „Fractus” 
laba vēlējumu ceļasomā liek tikpat 
panākumu, cik gadu, bet Monta – 
neizsīkstošu mīlestību pret deju. 
Sintija novēl nezaudēt tradīcijas: 
„Ceru, ka vēl joprojām saglabāta 
tradīcija tieši pirms uzstāšanās, 
stāvot aizskatuvē, salikt rokas 
kopā un iekliegties “Fractus!”. Ja 
nav saglabāta, novēlu to atjaunot! 
Šis skaļais sauciens izraisa supe-
rīgu emociju vilni!” Un, mācoties 
no Sandras Ozolas-Ozoliņas, kas 
bijusi bāka katra dejotāja pilnvei-
dē un deju grupas attīstībā, skru-
pulozi neplānosim to, kas notiks, 
jo, šķiet, tieši tā ir bijusi „Fractus” 
panākumu atslēga – sapratne, 
spēja darīt no visas sirds, ieguldīt 
enerģiju mirklī... Jeb kā rakstījis 
Imants Ziedonis:
„Ilgāk par mirkli nekas nespēj būt,
Un vairāk par mirkli mums neie-
gūt. ”

Anete Kalniņa

“Fractus” dejotājas un vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa. Foto no ansambļa 
arhīva.
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Šogad otro reizi FBK SĀC flor-
bola komanda, kuras sastāvā 
spēlē jaunieši no Saulkrastiem, 
Ādažiem un Carnikavas, pieda-
lījās plašā starptautiskā turnīrā 
„Tallink floor ball cup 2015”, kurā 
sportisti no 7 valstīm sacentās  
8 laukumos. Mūsējie šogad startē-

ja divās vecuma grupās - 2000. un 
2002. gadā dzimušajiem. Jaunākie 
puiši izstājās astotdaļfinālā, ar 2:3 
zaudējot nākamajiem čempio-
niem no Somijas. Labāk veicās ot-
rai mūsu komandai, kas līdz pus-
finālam pieveica visus pretiniekus, 
tad pēcspēles metienos piekāpās 

somu vienaudžiem, bet spēlē par 
3. vietu pieveica Zviedrijas pār-
stāvjus – tātad mājās tika pārves-
tas bronzas medaļas.
 Taču florbola sezona vēl nav 
beigusies. Pirms Jāņiem mūsu jau-
nieši centīsies iekļūt Latvijas jau-
natnes olimpiādes finālsacensībās. 

Pasākumā „Ieripo Saulkrastu va-
sarā” 30. maijā Jūras parkā notika 
sezonas atklāšanas turnīrs plud-
males volejbolā. Četri dāmu pāri 
vēl paspēja izspēlēt savu turnīru 
labvēlīgos laikapstākļos. Par uz-
varētājām kļuva Īvaise Zaķe un 
Annija Liniņa, otrajā vietā Alise 
Umbraško un Milda Martinsone, 
trešajā - Paula Dalbiņa un Agne-
se Jermacāne. Kungu konkuren-
cē bija pieteikušās 19 komandas. 
Taču pēc pirmās kārtas sākās 

spēcīgs negaiss, un cīņu nolē-
ma turpināt tikai četri izturīgā-
kie pāri. Ekstrēmajos apstākļos 
1.  vietu izcīnīja Jānis Gailītis un 
Kristiāns Burkovs, aiz sevis atstā-
jot Ervīnu Ješus/Māri Mozgu un 
Klāvu Zelču/Edgaru Nemmi.
 Nākamais pludmales volejbo-
la turnīrs Saulkrastos notiks jau  
6. jūnijā, kad tiks izcīnītas „Costa 
del Sol” un Saulkrastu čempionā-
ta 1. posma balvas.

Atklāta 
pludmales 
volejbola sezona

Sezonas atklāšanas turnīra uzvarētājas. Foto: S. Sinkeviča.

Pirmā spēle jaunatklātajā stadionā

Pirmās futbola spēles dalībnieki. Foto: S. Sinkeviča.

Zvejniekciema stadiona atklāša-
nas dienā notika pirmā futbola 
spēle, kurā sacentās „Taipans/
Saulkrasti”  komanda pret pārējo 
Saulkrastu izlasi. Komandas pa-
rūpējās, lai skatītājiem būtu in-
teresanti, gūstot četrus vārtus, ka 
arī sagādājot futbola „saldo ēdie-
nu” – pēcspēles sitienus. Par vie-
nu vārtu staba tiesu veiksmīgāki 
izrādījās taipanieši, un izcīnīja 
pirmo Zvejniekciema stadiona 
uzvarētāju kausu. Vienīgie, kas 
stiprā negaisa un aukstuma dēļ 
netika uz laukuma, lai piedalī-
tos FK „ Supernova” organizētajā  

atklātajā futbola stundā kopā ar 
brazīļu futbolistiem,bija pavisam 
mazie sportisti. Taču dažas die-

nas vēlāk viņiem bija iespēja pa-
veikt iecerēto, turklāt TV kameru 
priekšā.

Florbolistu panākumi Tallinā

Aicina uz atvērto durvju dienu
Sākam gatavoties kamaniņu sporta sezonai- kaļam ragavas vasarā! 

Jau 20. gadu kamaniņu sporta skola uzņems jaunos sportistus,  
lai viņus mērķtiecīgi gatavotu visaugstākā ranga sacensībām - Olimpiskajām spēlēm.  
Visi Latvijas kamaniņbraucēji savu pirmo rūdījumu uz ledus ieguvuši tieši šajā skolā.

15. jūnijā Latvijas bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skola izsludina atvērto durvju dienu 
Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Gaidām bērnus no 9 gadu vecuma, kuri interesējas un vēlētos 
nodarboties ar kamaniņu sportu. Plkst. 10 būs  iespēja vērot BJKSS audzēkņu sacensības -  
kontrolnormatīvus pirms vasaras nometnēm. Savukārt plkst. 12 būs iespēja veikt fiziskās 

sagatavotības kontroltestus un individuālās pārrunas ar treneriem.
Sīkāka informācija pa telefonu 29789245 vai www.kamanas.lv.

Piedalās E. Grāvītis, N. Līcis, L. Vaide-
re, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčaunie-
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks, M. Kišuro.
 Visos turpmākajos lēmumos bal-
sojums vienbalsīgs - 13 „par”.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas-pārdošanas līgu-
ma noslēgšanu
1.  Apstiprināt sertificēta nekusta-
mā īpašuma vērtētāja Andra Gusā-
ra (LĪVA sertifikāts Nr.  36) noteikto 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašu-
ma „Priedes 60”, Priedes, Saulkras-
tu pag., Saulkrastu nov., platība  
0,0535 ha, 1/3 domājamās daļas tirgus 
vērtību - 1200,00 EUR.
2. Noslēgt ar ēkas 1/3 domājamās da-
ļas īpašnieku pirkuma-pārdevuma 
līgumu par Saulkrastu novada paš-
valdībai piederošā zemes īpašuma  
1/3 domājamās daļas atsavināšanu. 

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Smilšu iela 16, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Pļavas iela 5, Saulkrastu nov. 
(platība 1195 m2) zemes ierīcības pro-
jektu, izvērtējot iespēju reāli sadalīt 
kopīpašumu divos īpašumos, ievēro-

jot nosacījumu, ka, sadalot apbūvētu 
zemes vienību, pieļaujama atkāpe 
no teritorijas plānojumā noteiktās 
minimālās platības, ja tiek nodroši-
nāta piekļūšana pie katras zemes vie- 
nības.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.

Par zemes vienības atdalīšanu, jau-
na īpašuma izveidošanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma Vītiņu iela 2, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads (kopējā platība 3904 m2), 
zemes vienību 2742 m2 platība, izvei-
dojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt atdalītajam nekustamajam 
īpašumam (platība 2742 m2) adresi: 
Zītaru iela 22, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads.
3. Noteikt atdalītajam nekustamajam 
īpašumam (platība 2742 m2), lietoša-
nas mērķi - neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme.

Par zemes nomas līguma vienpusēju 
izbeigšanu
Ar 2015. gada 1. jūniju vienpusēji iz-
beigt 2013. gada 31. maijā noslēgto ze-
mes nomas līgumu ar Jekest Holding 
LLC par zemes gabala 1,5 ha platībā 
nomu Saulkrastu novada pašvaldī-
bas zemes īpašumā „Stacijas mežs” 
daudzstāvu SPA viesnīcas būvniecī-
bai.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Saistošie 
noteikumi par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu Saulkrastu nova-
dā”.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi  
2013. gada 24. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā””.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Saistošie noteiku-
mi par pašvaldības palīdzību bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam pēc pilngadības sasniegša-
nas”.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. maiju 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
divām personām 107,00 (viens simts 
septiņi euro, 00 centi) euro mēnesī 
katrai par to, ka viņu apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvo-
jamo telpu īres maksas noteikšanas 
kārtību un vienota īres līguma pro-
jekta apstiprināšanu
1.  Noteikt Saulkrastu novada pašval-
dības (turpmāk – pašvaldība) dzīvo-
jamo telpu vienotu klasifikāciju pēc 
labiekārtojuma līmeņa:
1.1.  labiekārtota dzīvojamā telpa ir 
dzīvošanai piemērota telpa, kas no-
drošināta ar šādiem pamatpakalpo-
jumiem – centrālapkuri, vannu/dušu, 
siltā un aukstā ūdens apgādi, kanali-
zācijas pieslēgumu, sadzīves atkritu-
mu izvešanu;

1.2.  dzīvojamā telpa ar daļējām ērtī-
bām ir dzīvošanai piemērota telpa, 
kas nodrošināta ar šādiem pamat-
pakalpojumiem: lokālo centrālo vai 
krāsns apkuri, vannu/dušu, siltā 
ūdens apgādi, aukstā ūdens apgādi, 
kanalizācijas pieslēgumu, sadzīves at-
kritumu izvešanu;
1.3. dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzī-
vošanai piemērota telpa, kas nodroši-
nāta ar šādiem pamatpakalpojumiem: 
krāsns apkuri, aukstā ūdens apgādi 
ārpus dzīvojamās telpas un sadzīves 
atkritumu savākšanu.
2.  Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres 
maksu (turpmāk – īres maksa) dzīvo-
jamām telpām pašvaldības īpašumā 
esošiem dzīvokļiem veido:
1.1. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā 
par dzīvojamās telpas lietošanu;
1.2.  īres maksas daļa par dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanu, kas ir pro-
porcionāla attiecīgās izīrētās dzī-
vojamās telpas platībai. To nosaka 
attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopība vai pārvaldnieks 
(apsaimniekotājs).
3.  Īres maksas daļa par dzīvojamās 
telpas lietošanu ir:
3.1.  labiekārtotām dzīvojamām tel-
pām – 0,12 EUR (divpadsmit centi par 
kvadrātmetru);
3.2.  dzīvojamām telpām ar daļējām 
ērtībām – 0,10 EUR (desmit centi par 
kvadrātmetru);
3.3.  dzīvojamām telpām bez ērtī- 
bām – 0,05 EUR (pieci centi par kvad-
rātmetru).
4.  Noteikt, ka papildus īres maksai 
proporcionāli izīrētās dzīvojamās 
telpas platībai kārtojami šādi maksā-
jumi:

4.1.  citi pakalpojumi, kurus nodroši-
na pārvaldnieks (apsaimniekotājs) vai 
cits pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumiem;
4.2.  likumā noteiktais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums un citi 
normatīvajos aktos noteiktie nodokļu 
maksājumi;
4.3.  dzīvokļa vai dzīvojamās mājas 
īpašnieka (valdītāja) un zemes īpaš-
nieka noslēgtajā zemes nomas līgumā 
noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrē-
tais dzīvoklis ir mājā, kas atrodas uz 
citam īpašniekam piederošas zemes;
4.4.  kredīta maksājumi par ēkas sil-
tummezgla rekonstrukciju/izbūvi, 
ēkas remontu un citām ar ēkas uz-
turēšanu saistītajām vajadzībām, ja 
izīrētais dzīvoklis ir mājā, kurai ir 
ņemts kredīts un par kredīta ņem-
šanu ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmums.
5.  Pārjaunot spēkā esošos īres lī-
gumus par Saulkrastu novada paš-
valdībai piederošajiem dzīvokļiem, 
kas noslēgti starp īrniekiem un SIA 
“Saulkrastu komunālserviss”, nosa-
kot, ka Saulkrastu novada dome stā-
jas SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
vietā kā izīrētājs, izsakot tos jaunā 
redakcijā.
6. Slēgt jaunus īres līgumus/veikt gro-
zījumus spēkā esošajos īres līgumos 
(izņemot sociālo dzīvokļu īres līgu-
mos), izsakot tos jaunā redakcijā, no-
sakot tajos kārtību, kādā no 2015. gada 
1. augusta Saulkrastu novada dome ir 
īres maksas un pārējo maksājumu sa-
ņēmēja.
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7. Paredzēt noteikumu, ka līdz vieno-
šanās spēkā stāšanās brīdim Īrnieks 
maksā Īres maksu un norēķinās par 
citiem saņemtajiem pakalpojumiem 
ar pārvaldnieku (apsaimniekotāju), 
un Saulkrastu novada domei nav 
saistoši parādi pret trešajām perso-
nām, tai skaitā pret pārvaldniekiem 
(apsaimniekotājiem), kas radušies 
līdz pārjaunojuma līguma/vienoša-
nās par grozījumiem īres līgumā no-
slēgšanai.
8.  Apstiprināt vienotus īres līguma 
projektus atkarībā no labiekārto-
juma līmeņa, nosakot, ka līgumu  
2.2. apakšpunkts, kas paredz, ka īr-
nieks papildus īres maksai maksā 
izīrētajam par saņemtajiem pakalpo-
jumiem, var tikt mainīts, piemērojot 
tajā noteikumus atbilstoši faktiskajai 
situācijai katrā pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašumā.
9. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai 
rakstiski informēt pašvaldībai piede-
rošo dzīvokļu īrniekus un pārvaldnie-
kus (apsaimniekotājus) par īres līgu-
mu izmaiņām un turpmāko līgumos 
paredzēto īres maksas un citu maksā-
jumu norēķinu kārtību.
10. Noteikt, ka īres līguma noteikumi, 
saistību pārjaunojumu noteikumi un 
grozījumi īres līgumos, kas noteikti 
šī lēmuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7. punktā, 
stājas spēkā un ir piemērojami, sākot 
ar 2015. gada 1. augustu.

Par Vērtēšanas komisijas sastāvu un 
projektu konkursa norises termiņa 
noteikšanu
1.  Noteikt Vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā: domes priekšsēdētāja viet-
nieks Normunds Līcis, izpilddirektors 
Andrejs Arnis, Labiekārtošanas noda-
ļas ainavu arhitekte Laura Vilcāne. 
2. Noteikt projektu konkursa norises 
laiku no 09.06.2015 līdz 09.07.2015. 

Par finanšu līdzekļu pārcelšanu 
caurteku nomaiņai
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2015. gada 
izdevumos:
1.1.  samazināt izdevumu pozīcijas 
“Meliorācijas sistēmu būvniecība” bu-
džeta izdevumu plānu:
1.1.1.  EKK 5242 (Pamatlīdzekļu izvei-
došana un nepabeigtā celtniecība) par 
2100,00 euro;
1.2.  palielināt izdevumu pozīcijas 
“Novadgrāvju uzturēšana” budžeta 
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2249 (Pārējie pakalpojumi) 
par 2100,00 euro, lai veiktu divu caur-
teku nomaiņu d/s “Vēsma”.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA 
“Saulkrastu komunālserviss”
1.  Ņemt 131 971,00 euro aizņēmumu 
Valsts kasē 2015. gadā uz 10 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi 

un atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2016. Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda (turpmāk – ES KF) 
projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija 
Zvejniekciemā, samazinot enerģijas 
zudumus pārvaldes un sadales sistē-
mās” realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu. 
2.  Kredītu 131 971,00 euro apmērā 
ieguldīt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” pamatkapitālā, nodrošinot 
līdzfinansējuma daļu ES KF projekta 
„Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniek-
ciemā, samazinot enerģijas zudumus 
pārvaldes un sadales sistēmās” reali-
zācijai.
3.  Palielināt SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” pamatkapitālu par  
131 971 daļām ar vienas daļas nomināl-
vērtību 1,00 euro, pārskaitot naudas 
līdzekļus uz SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” kontu nedēļas laikā pēc 
aizņēmuma saņemšanas.
4.  Piešķirto finansējumu SIA „Saul -
krastu komunālserviss” drīkst izman-
tot pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā. 
5.  SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
divu nedēļu laikā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uz-
ņēmumu reģistrā rakstiski informē 
Saulkrastu novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļu par pamatka-
pitāla palielināšanu. 
6.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
divu nedēļu laikā pēc projekta gala at-
skaites apstiprināšanas iesniedz pro-
jekta gala atskaiti Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļā.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
deju grupai “Desperado” dalībai sko-
lēnu dziesmu un deju svētkos
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem izdevumu pozī-
cijā “Dotācija pašvaldības aģentū-
rai “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”” budžetā 500,00 EUR apmē-
rā ekonomiskās klasifikācijas kodā  
7230 (Pašvaldības uzturēšanas izdevu-
mu transferti padotības iestādēm), lai 
nodrošinātu deju grupas “Desperado” 
tērpu iegādi.

Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts 
kases PII “Rūķītis” telpu remontam
Ņemt 107 000 euro aizņēmumu Valsts 
kasē 2015. gadā uz 10 gadiem ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2016. PII “Rūķītis” telpu 
remontdarbu realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
PSIA “Saulkrastu slimnīca”
1.  Ņemt 49 731,00 euro aizņēmumu 
Valsts kasē 2015. gadā uz 5 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi 
un atlikto pamatsummas maksāju-

mu līdz 01.01.2016. rentgena iekārtas 
iegādei PSIA “Saulkrastu slimnīca” 
darbības nodrošināšanai , aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu. 
2.  Kredītu 49 731,00 euro apmērā ie-
guldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā, nodrošinot rentgena 
iekārtas iegādi.
3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” pamatkapitālu par 49 731 daļām ar 
vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro, 
pārskaitot naudas līdzekļus uz PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” kontu nedēļas 
laikā pēc aizņēmuma saņemšanas.
4.  Piešķirto finansējumu PSIA „Saul-
krastu slimnīca” drīkst izmantot pēc 
pamatkapitāla palielināšanas reģis-
trēšanas LR Uzņēmumu reģistrā. 
5. PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu ne-
dēļu laikā pēc pamatkapitāla palieli-
nāšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu 
reģistrā rakstiski informē Saulkrastu 
novada domes Finanšu un grāmatve-
dības nodaļu par pamatkapitāla palie-
lināšanu. 
6.  PSIA “Saulkrastu slimnīca” divu 
nedēļu laikā pēc rentgena iekārtas 
uzstādīšanas pieņemšanas-nodošanas 
akta parakstīšanas iesniedz pieņem-
šanas-nodošanas aktu par rentgena 
iekārtas uzstādīšanu Saulkrastu nova-
da domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļā.

Par domes sēdes pārcelšanu
Pārcelt Saulkrastu novada domes 
kārtējo sēdi no 24. jūnija uz 26. jūnija 
plkst. 13.

Par nekustamā īpašuma izsoles re-
zultātu apstiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašuma iz-
soles rezultātus par Saulkrastu nova-
da pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 – 2, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads izsoli, 
saskaņā ar 22.05.2015. protokolu.

Par nekustamā izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašuma iz-
soles rezultātus par Saulkrastu nova-
da pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 26 – 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoli, 
saskaņā ar 22.05.2015. protokolu.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var iepa-
zīties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnes www.saulkrasti.lv 
sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 26. jūnijā, plkst. 13 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8.
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
43. panta trešo daļu, Vispārējā izglītības 
likuma 21. pantu

 1.  Izdarīt grozījumu Saulkrastu 
novada domes 2011. gada 28. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr. 
15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas 
realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu no-
vada pašvaldības izglītības iestādē 

pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei” (turpmāk - Noteikumi), pa-
pildinot Noteikumus ar 9.1 punktu 
šādā redakcijā:
 “9.1 Ja bērns sasniedz pusotra gada 
vecumu mēnesī, kad Saulkrastu no-
vada dome pieņem lēmumu par kom-
pensācijas piešķiršanu, kompensāciju 
aprēķina ar datumu, kurā bērns sa-
sniedz minēto vecumu.”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas 
realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” paredz 
grozījumu, kas precizē kompensācijas aprēķināšanas 
sākuma datumu gadījumos, kad bērns sasniedz pusot-
ra gada vecumu lēmuma par kompensācijas piešķirša-
nu pieņemšanas mēnesī.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 9.1 apakš-
punktu, kas nosaka, ja bērns sasniedz pusotra gada ve-
cumu attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas mēnesī, 
kompensācija tiek aprēķināta ar datumu, kad bērns ir 
sasniedzis minēto vecumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neie-
tekmē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

29.04.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 7/2015
 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 
28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15  
„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem 
vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 7/2015
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. 
gada 28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa 
sēdē (prot. Nr. 6, 61.§)

Rentgena kabineta 
darba laiks jūnijā
Pirmdiena
 22. jūnijs 9.00-16.00
 29. jūnijs  9.00-13.00

Otrdiena
 9. jūnijs  14.00-18.00
 16. jūnijs  14.00-18.00

Trešdiena
 10. jūnijs  9.00-13.00
 24. jūnijs  9.00-16.00

Ceturtdiena
 18. jūnijs  14.00-18.00

Piektdiena
 12. jūnijs  14.00-18.00
 19. jūnijs  9.00-13.00
 26. jūnijs  14.00-18.00

Sestdiena
 20. jūnijs  9.00-16.00

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNIS-
KĀS PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 0.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      

30. jūnijs 14.00-17.00

Kardiologs 17. jūnijs 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 18. jūnijs 14.00-16.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-16.30

Acu ārste Ausma SPROĢE 15. jūnijs 10.00-16.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

25. jūnijs 
16. jūnijs
18. jūnijs

14.50-17.00
15.30-17.00
14.30-17.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

19. jūnijs 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe
Santa RAUDIŅA

sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana 
GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena 

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena
ceturtdiena

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00-15.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdienas 8.00-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča  
(iepriekšējs pieraksts  
t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00
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Saulkrastu novada dome izslu-
dina projektu konkursu vietējo 
iniciatīvu atbalstam. Aicinām ie-
pazīties ar konkursa nolikumu. 
Pielikumi (projekta pieteikums, 
atskaite un līguma paraugs) pie-
ejami pašvaldības oficiālajā inter-

netvietnē www.saulkrasti.lv, sada-
ļā Dome – Projekti.
 Vairāk informācijas pie pro-
jektu vadītājas Anitas Līces, 
e-pasts anita.lice@saulkrasti.lv, 
tālr. 28372658; 67142515.

Nr. 
p.k.

Kritērijs
0 - 2 punkti 

1. Projekts atbilst 
Fonda mērķim

2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa mērķim un ir 
detalizēti izklāstīts;
1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa mērķim un ir 
pilnīgi vai daļēji aprakstīts;
Ja projekts neatbilst konkursa mērķim, pieteikuma 
vērtēšanu neturpina. 

2. Projekta īstenošana 
ir virzīta uz mērķa 
grupas vajadzībām 
un projekta rezultāts 
dos labumu pēc 
iespējas lielākai 
sabiedrības daļai

Realizējamā projekta mērķa grupa un labuma guvēji: 
2 punkti – 101 cilvēki un vairāk;
1 punkts – 51 - 100 cilvēki;
0 punkti – 10 - 50 cilvēki.

3. Projektā plānotās 
aktivitātes ir skaidri 
definētas un 
nodrošina rezultātu 
sasniegšanu

2 punkti – detalizēts plānoto aktivitāšu apraksts, 
noteiktas atbildības projekta grupas ietvaros, 
aktivitātes nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu;
1 punkts – projekta aktivitātes pilnīgi vai daļēji 
aprakstītas, tikai daļēji sasaistītas ar projekta rezultāta 
sasniegšanu;
0 punkti – aprakstītas projekta aktivitātes vāji/daļēji 
saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu.

4. Projektam tiks 
nodrošināta 
ilgtspēja

2 punkti - detalizēti aprakstīts, kā projekta grupa 
nodrošinās projekta ilgtspējību vismaz 3 gadus;
1 punkts – detalizēti vai daļēji aprakstīts, kā projekta 
grupa nodrošinās projekta ilgtspēju vismaz 2 gadus;
0 punkti – projekta grupa var nodrošināt projekta 
ilgtspēju vismaz 1 gadu.

5. Projekta idejas 
oriģinalitāte

2 punkti – ideja ir oriģināla, Saulkrastu novadā nav 
realizēta;
1 punkts – Saulkrastu novadā realizēta līdzīga ideja;
0 punkti – ideja nav oriģināla un atkārtojas vairākkārt.

6. Atbilstība 
izvirzītajām 
konkursa 
prioritātēm, kas 
minētas nolikuma  
4. punktā

Projekta pieteikums atbilst:
2 punkti – rekreācijas un sabiedrisko zonu 
labiekārtošanai;
1,5 punkti – publiski pieejamu sporta bāzu 
pilnveidošanai;
1 punkts – daudzdzīvokļu namu kopīpašuma 
labiekārtošanai;
0,5 punkti – citiem pasākumiem.

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes  
2015. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 6/2015, 49.§)

NOLIKUMS PAR 
SAULKRASTU NOVADA 
DOMES FINANSēJUMA 
PIEŠĶIRŠANU NO PROJEKTU 
ATBALSTA FONDA
I Vispārīgie jautājumi
1.  Nolikums nosaka kārtību, 
kādā tiek iesniegti, novērtēti un 
no Saulkrastu novada domes iz-
veidotā projektu atbalsta fonda 
(turpmāk – Fonds) līdzfinansēti 
projektu pieteikumi Saulkrastu 
novada domes izsludinātajā pro-
jektu konkursā. 
2. Saulkrastu novada dome izvei-
do Fondu, kura darbības mērķis 
ir uzlabot dzīves vides kvalitāti 
Saulkrastu novadā, balstoties uz 
iedzīvotāju iniciatīvu.
3.  Konkursa ietvaros var pieteikt 
projektus, kas saistīti ar dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, sniedz la-
bumu pēc iespējas lielākai sabied-
rības daļai un ir publiski pieejami.
4. Konkursa prioritātes:
4.1.  publisko rekreācijas zonu iz-
veide un labiekārtošana;
4.2.  publiski pieejamu sporta un 
spēļu laukumu izveide un aprīko-
juma uzstādīšana;
4.3.  jauna pakalpojuma ieviešana 
(uzņēmējdarbība), darba vietu ra-
dīšana;
4.4. citi pasākumi.
5.  Piedalīties projektu konkursā 
un pretendēt uz finansējuma sa-
ņemšanu var:
5.1. nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
(gan esoša, gan izveidota tieši šim 
nolūkam);
5.1.1. nereģistrētā iedzīvotāju gru-
pā projektā iesaistīto grupas da-
lībnieku skaits nedrīkst būt ma-
zāks par 5;
5.2. nevalstiskā organizācija (NVO) 
– biedrība vai nodibinājums;
5.3. LR Uzņēmumu reģistrā reģis-
trēts komersants.
6.  Katrs pretendents var iesniegt 
vienu projektu.

II Konkursā pieejamais finansē-
jums
7. Projektu atbalsta fonda līdzekļu 
apjomu, kas novirzīti no nova-
da pašvaldības budžeta, nosaka 
Saulkrastu novada dome, apstip-
rinot kārtējā gada budžetu. Fonda 
līdzekļu apjoms var tikt papildi-
nāts ar citu juridisko un fizisko 

personu ziedojumiem.
8. Vienam projektam maksimālais 
pieejamais atbalsts ir 750,00 euro 
un tas nepārsniedz 90% no pro-
jekta kopējām izmaksām.
9.  Projekta ietvaros tiek atbalstī-
tas šādas aktivitātes:
9.1.  materiālu iegāde rotaļu vai 
sporta laukumu izveidei,
9.2. teritorijas labiekārtošana;
9.3. telpu remonts;
9.4. aprīkojuma iegāde;
9.5. vides objektu iegāde un uzstā-
dīšana;
9.6. jauna pakalpojuma ieviešana;
9.7. citas aktivitātes.
10. Projektam piešķirtais finansē-
jums nevar tikt izmantots:
10.1.  personāla izmaksu un citu 
administratīvo izdevumu segša-
nai;
10.2. degvielas izdevumu segšanai;
10.3.  vietējiem un ārvalstu brau-
cieniem;
10.4.  pabalstiem un citiem līdzī-
giem maksājumiem privātperso-
nām (piemēram, naudas pabalsti, 
biļetes, dāvanas, u.tml.);
10.5. datortehnikas un citas biroja 
vai sadzīves tehnikas iegādei;
10.6. projektiem, kas jau tiek īste-
noti vai ir pabeigti;
10.7. peļņas gūšanai;
10.8. kredītsaistību un parādu no-
maksai;
10.9.  politiskiem, reliģiskiem un 
militāriem pasākumiem.

III Konkursa izsludināšanas un 
projektu iesniegšanas kārtība
11. Projektu iesniegšanas laiku 
izsludina Saulkrastu novada paš-
valdības oficiālajā interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv un informatīva-
jā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas”. 
12.  Projektus iesniedzējs nogādā 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2160, 2. stāvā sekre-
tariātā.
13.  Lai piedalītos konkursā, pro-
jektu iesniedzējs iesniedz:
13.1. projekta pieteikumu (1. pieli-
kums);

VI Apstiprināto projektu īsteno-
šana
28.  Projektu īstenošana jāuzsāk 
mēneša laikā pēc lēmuma par 
projekta apstiprināšanu un jā-
beidz ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
1. decembrim.
29.  Projekta īstenotājs pēc pro-
jekta īstenošanas sagatavo atskai-
ti par īstenoto projektu un izlie-
toto finansējumu un iesniedz to 
Saulkrastu novada domē Vērtēša-
nas komisijai izvērtēšanai.
30. Vērtēšanas komisija piecu dar-
ba dienu laikā izvērtē iesniegtās 
atskaites un lēmumu par to ap-
stiprināšanu vai nepieciešamību 
precizēt paziņo projekta īsteno-
tājam.
31. Pēc projekta atskaites apstip-

rināšanas piecu darba dienu laikā 
Saulkrastu novada dome pār-
skaita finansējumu 90% apmērā 
no izlietotā finanšu apjoma par 
projektu īstenošanu, bet nepār-
sniedzot projekta pieteikumā 
pieprasīto un apstiprināto finan-
sējumu.
32.  Vērtēšanas komisijas pār-
stāvji ir tiesīgi jebkurā projektu 
īstenošanas posmā pieprasīt no 
projektu īstenotājiem papildu 
informāciju vai dokumentus, kā 
arī apmeklēt projektu realizācijas 
vietas un tikties ar projektu īste-
notājiem, lai iepazītos ar projektu 
attīstību un virzību. 

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Projektu konkurss 
Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem, 
biedrībām un 
uzņēmējiem!

13.1.1.  aizpildīta pieteikuma veid-
lapa, ko parakstījusi par projek-
ta īstenošanu atbildīgā persona 
(nevalstiskās organizācijas un 
komersanta gadījumā pieteikuma 
veidlapu paraksta organizācijas 
vadītājs), pievienojot pārējo dalīb-
nieku saskaņojuma lapu; 
13.1.2.  gadījumā, ja projekts skar 
daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai 
piegulošās zemes kopīpašumu – 
pieteikuma veidlapai pievienota 
saskaņojuma lapa ar kopīpašnie-
kiem (vismaz 51% no kopīpašnie-
kiem atbalsta projekta ideju un tā 
realizāciju);
13.2. projekta izmaksu tāmi;
13.3.  pārējo projekta īstenošanā 
iesaistīto personu apliecinājumu, 
ka piekrīt projekta pieteikumā ap-
rakstītajam un apņemas projektu 
īstenot;
13.4.  citus pielikumus atbilstoši 
projekta specifikai (piemēram, te-
ritorijas shēma ar objekta novie-
tojumu, skices, attēli, u.tml.).
14. Projekta pieteikuma un tā pie-
likumu lapām jābūt sanumurē-
tām un caurauklotām.
15.  Projekta pieteikums iesnie-
dzams 2 (divos) identiskos eksem-
plāros un uz elektroniskā datu 
nesēja (cd-matrica vai zibatmiņa).

IV Projektu vērtēšanas komisija 
un vērtēšanas kārtība
16.  Projektu pieteikumu izskatī-
šanai un vērtēšanai tiek iecelta 
Vērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvē-
ku sastāvā, no kuriem tiek iecelts 
vērtēšanas komisijas priekšsēdē-
tājs un sekretārs.
17.  Vērtēšanas komisijas sekre-
tārs pārbauda iesniegto projektu 
atbilstību konkursa administra-
tīvajiem vērtēšanas kritērijiem, 
atbilstošos nodod izskatīšanai 
Vērtēšanas komisijai. 
18. Vērtēšanas komisija iepazīstas 
ar saņemtajiem projektu pietei-
kumiem un apmeklē iecerētās 
projektu realizācijas vietas, tieko-
ties ar nolikumam atbilstošu pro-
jektu iesniedzējiem klātienē. 
19.  Projektu pieteikumu pārbau-
des un izvērtēšanas gaitā konkur-
sa vērtēšanas komisijas sekretārs 
var pieprasīt no projektu iesnie-
dzējiem papildu informāciju vai 
dokumentus, kā arī ierosināt 
veikt izmaiņas projekta aprakstā 
un/vai budžetā nolūkā nodrošināt 
konkursā pieejamā finansējuma 
efektīvu izmantošanu, ja par to 
ir lēmusi Vērtēšanas komisija. 
Pieprasītie materiāli jāiesniedz 
konkursa organizētājam 5 darba 
dienu laikā. 
20.  Katrs Vērtēšanas komisijas 
loceklis iesniegtos projektus no-
vērtē katru atsevišķi, piešķirot 
projektam punktus. Projektu vēr-
tējumus apkopo, sastādot vērtēju-
mu protokolu, Vērtēšanas komisi-
jas sekretārs un nodod Vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājam apstip-
rināšanai. 
21. Ja vairāki projekti saņem vienā-
du punktu skaitu, bet finansēju-
ma trūkuma dēļ tos nav iespējams 
apstiprināt, Vērtēšanas komisija 
vēlreiz pārvērtē vienādi novērtē-
tos projektus un lemj, kurš pro-
jekts tiek izvirzīts apstiprināšanai, 
vai arī piedāvā projektus īstenot 
ar samazinātu finansējumu.
22. Lēmumi par iesniegto projek-

tu apstiprināšanu finansējuma 
saņemšanai vai to noraidīšanu 
tiek pieņemti Vērtēšanas komi-
sijas sēdē viena mēneša laikā pēc 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņa beigām.
23.  Projektu iesniedzēji par ie-
sniegtā projekta apstiprināšanu 
vai noraidīšanu tiek informēti pa 
pastu 5 darba dienu laikā pēc lē-
muma par projekta apstiprināša-
nu vai noraidīšanu pieņemšanas. 
24.  Informācija par apstiprinā-
tajiem projektiem tiek publicēta 
Saulkrastu novada pašvaldības 
oficiālajā laikrakstā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti.lv.

V Projektu pieteikumu vērtēša-
nas kritēriji
25.  Vērtējot iesniegtos pieteiku-
mus, tiek izmantoti administra-
tīvie un kvalitatīvie vērtēšanas 
kritēriji.
26.  Projektu pieteikumu vērtēša-
nā tiek ņemti vērā šādi adminis-
tratīvie kritēriji, kas tiek vērtēti ar 
atbilst/neatbilst:
26.1. projekta īstenošanas teritori-
ja – Saulkrastu novads;

26.2.  projekta iesniedzējs - iedzī-
votāju grupa vai NVO;
26.3.  projekta dalībnieku skaits - 
vismaz 5 iedzīvotāju grupā;
26.4. pieprasītais finansējums ne-
pārsniedz 750,00 euro;
26.5. finansējumu plānots izlietot 
tikai izdevumiem, kas atļauti no-
likumā;
26.6. aizpildītas visas sadaļas pie-
teikuma veidlapā;
26.7.  ir saskaņojums ar zemes 
un/vai ēkas īpašnieku (ja attieci-
nāms);
26.8.  ir saskaņojums ar apsaim-
niekotāju vai daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas īpašniekiem (ja 
attiecināms);
26.9.  ir pievienota saskaņojuma 
lapa ar kopīpašniekiem (vismaz 
51%) (ja attiecināms);
26.10.  ir visi nepieciešamie pa-
raksti;
26.11.  pieteikums iesniegts 2 ek-
semplāros un elektroniskā versijā.
27.  Ja projekta pieteikums atbilst 
visiem 26. punktā minētajiem ad-
ministratīvajiem kritērijiem, tas 
tiek nodots vērtēšanas komisijai 
tālākai izvērtēšanai pēc specifis-
kajiem kritērijiem:

http://www.saulkrasti.lv
mailto:anita.lice@saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv


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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri.

Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Pasākumu kalendārs
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Maijā Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Katrīna Kolesnikova
Ričards Kalniņš

Sveicam mazuļus un viņu  
vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Ausmu Eglīti
Valentīnu Putnu
Dzidru Birznieci
Jāni Imantu Audzīti
Larisu Prilapu
Viktoru Zeņkeviču
Yadvigu Bakaradzi
Viju Gulbi
Velgu Johansoni
Mārīti Kalniņu
Jāni Blaževiču
Valdu Aneti Breikšu
Gunti Eglīti
Ināru Krilovu
Ilgu Lukaševicu
Ainu Osīti
Juri Plakanu
Gaidu Skaģeri
Tāli Spulli
Eduardu Švanu
Dzintru Zariņu
Viktoru Akulovu
Romaldu Siņavsku
Jāni Taubi
Jeļenu Vinogradovu

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Matilde Gribuste
27.01.1926. - 06.05.2015.

Gaida Pogule
11.09.1938. - 09.05.2015.

Vilmārs Gunārs Skrubis
28.05.1933. – 13.05.2015. 

Piektdien, 12. jūnijā, plkst. 17  
Saulkrastu novada 
bibliotēkas lasītavā 

biedrības „Vidzemes 
jūrmalas mākslinieki” 

izstādes „Māksla Muzeju 
naktī” slēgšana un tikšanās 

ar māksliniekiem.  
Laipni aicināti visi 

interesenti!

13. jūnijā 19.00 Saulkrastu es-
trādē jau trešo reizi Saulkrastu 
šlāgermūzikas festivāls – šogad ik-
vienu priecēs grupas «Apvedceļš», 
«Dakota», «Kantoris 04», «Jūr-
kant», «Tequila Band», «Linga», 
«Andrejs un draugi no Cēsīm», 
Viktors Zemgals un grupa. Festi-
vālu vadīs džentlmeņu trio: J. Ja-
rāns, J. Kirmuška un I. Vekmanis. 

Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā  
5 EUR (pieejamas «Biļešu para-
dīzes» kasēs un  www.bilesupara- 
dize.lv, kā arī k/n “Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem). Festivāla die-
nā ieejas maksa 7 EUR!

14. jūnijā 10.00 Saulkrastu Pē-
terupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dievkalpojums. 
18. jūnijā Saulkrastu estrādē no-
tiks grandiozas Jāņu ielīgošanas 
svinības ar latviešu visu laiku vis-
vairāk skatītāko izrādi – Rūdolfa 
Blaumaņa „Skroderdienām Sil-
mačos’’ – tautā iemīļotu Dailes, 
Nacionālā un Valmieras teātra 
aktieru, kā arī lielisku estrādes 
solistu izpildījumā. Izrādes sā- 
kums – plkst. 20.00. Izrāžu lai-
kā, kā jau īstiem līgotājiem pie-
nākas, ieplānota arī garda ēdiena 
baudīšana, bet rosību papildinās 
pirmjsjāņu gardumu tirdziņš. 
Tādēļ skatītāji laipni aicināti ie-
rasties jau no plkst. 18. Biļetes 
iepriekšpārdošanā gan “Biļešu pa-
radīzes” kasēs, gan www.bilesupa-
radize.lv, gan k/n “Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem. Ieejas biļetes 
maksa 5, 7, 10, 12 EUR.
 Brīvdabas izrādē skatītājus 
priecēs iemīļoti aktieri Ģirts 
Ķesteris, Zigurds Neimanis, Ieva 
Puķe, Regīna Devīte, Elīna Vāne, 
Mārcis Maņjakovs, Gints Grā-
velis, Imants Strads, Inta Tirole, 
Inese Ramute, Kārlis Neimanis, 
lomās iejutīsies arī dziedātāji Ag-

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
90 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 28 per-
sonas, no kurām par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibu-
ma stāvoklī 13. 20 personas tika 
nogādātas Rīgas reģiona pārval-
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai, no tām 

5 uz iesnieguma pamata, 2 - par 
sīko huligānismu bet 8 - savā dzī-
vesvietā. 
 Piecos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Mežavai-
rogi” darbinieki, lai sniegtu palī-
dzību cietušiem dzīvniekiem.
 Sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par pār-
vietošanos ar mehānisko trans-

portlīdzekli Rīgas līča krasta 
kāpu aizsargjoslā un pludmalē. 
50 administratīvo pārkāpumu 
protokoli uzrakstīti par teritorijas 
nesakopšanu, t.sk. par zāles ne-
pļaušanu, lai novērstu kūlas vei-
došanos, un viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par labturī-
bas prasību pārkāpšanu mājdzīv-
nieku turēšanā.

 Uzsāktas 124 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai pieguļo-
šās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais maijā

nese Rakovska, Nikolajs Puzikovs 
un Ieva Sutugova. Katru iestudē-
jumu kuplinās arī vietējie deju un 
koru kolektīvi.
19. jūnijā 20.00 Saules lauku-
mā ielīgosim Jāņus kopā! Kopā 
ar Saulkrastu mākslinieciskajiem 
kolektīviem jautrās dziesmās un 
dejās uzzināsim gan jaunas, gan 
atkārtosim labi zināmas pimsjāņu 
laika dzīvesgudrības, iedegsim 
svētku ugunskuru un iegriezīsim 
dejas krietnā zaļumballē! 
21. jūnijā 12.00 pie kafejnīcas 
„Aizvēji” (Jūras prospektā, Zvej-
niekciemā) folkloras kopa „Dvīga” 
aicina ikvienu apgūt Līgo dienas 
darbus – siet sieru un vīt vaiņagus 
no trejdeviņām zālēm, kā arī ie-
mācīties vasaras saulgriežu dzies-
mas, kas dziedamas gan dienā, 
gan vakarā.
27. jūnijā 19.00 Saules laukumā 
starptautiskā folkloras festivā- 
la „Baltica 2015” ieskaņas kon-
certs – sadziedās „Seleja” no Si-
guldas, „Cielava” no Salacgrīvas, 
„Putni” no Lēdurgas, „Krulla” un 
„Zvīgzna” no Rīgas un mūsmāju 
folkloras kopa „Dvīga”.
 Lai atgādinātu sabiedrībai par 
starptautiskā folkloras festivāla 
BALTICA nozīmību sabiedrisko 
procesu un Latvijas kultūras dzī-
ves kontekstā, šogad 27. jūnijā 
27 vietās visos Latvijas novados 
folkloras kopas piedalīsies festi-
vāla ieskaņas pasākumos. Līdzīgi 
kā kādreiz ļaudis stiprināja savu 
vienotības izjūtu akcijā Baltijas 
ceļš, šo ieskaņas pasākumu laikā 
pulksten 19 vairāk nekā trīsarpus 
tūkstoši folkloras kopu dalībnieki 
visās 27 vietās vienosies dziedot 
Tēvu tēvi laipas met, Bērnu bērni 
izlaipos. Tā bērniņi laipojat, ka pie-
tika mūžiņam!
 Šogad laikā no 15. līdz 19. jū- 
lijam Latvijā notiks starptau-
tiskais folkloras festivāls „Balti-
ca 2015”. 

3. jūlijā 19.00 Saulkrastu estrā-
dē grandiozais Amigo Dzintara 
dziesmu vasaras tūres koncerts 
un balle. Koncertā piedalīsies 
grupas „Liepavots”, „Galaktika”, 
„Baltie lāči”, „Tekila”, „Laimas 
muzikanti”, „Dakota”, Aigariņš, 
Santa Zapacka un māsas Legz-
diņas. Koncerta vadītāji - Velga 
Vītola un Juris Hiršs. Ballē visus 
priecēs „Baltie lāči” un „Klaido-
nis”. 

Biļešu tirdzniecība „Biļešu Para-
dīzes” kasēs, kā arī iepriekšpār-
došanā k/n „Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie de-
žurantiem. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā 5 un 7 EUR.
5. jūlijā Saulkrastu domes zālē 
gleznotāja Borisa Samusa jubile-
jas izstāde. Lūdzam sekot reklā-
mai par precīzu izstādes atklāša-
nas laiku! 
11. jūlijā 20.00 Saules laukumā 
gadskārtējais līnijdeju festivāls 
„Jūras līnija”.

SPOrTa afiša
17. jūnijā 17.00 – 19.00 orientē-
šanās seriāla „Saulkrastu pavasa-
ris” 12. kārta, kopvērtējuma uzva-
rētāju apbalvošana. Saulkrastos, 
Liepu ielā.

SeniOru akTiviTāTeS
7. jūlijā plkst. 13.00 domes zālē 
tikšanās. Temats „Laimes un paš-
palīdzības māksla”.

http://www.saulkrasti.lv

