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Saulkrastu novada dome līdz 
15. jūnijam aicina iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus 
Saulkrastu lielās balvas 
piešķiršanai.

Saulkrastu lielā balva ir aug-
stākais novada apbalvojums. 
Saulkrastu lielo balvu – mākslas 
darba atveidojumu un naudas 
līdzekļus - piešķir kā apbalvoju-
mu par izciliem nopelniem vai 

sasniegumiem Saulkrastu paš-
valdības labā tautsaimniecības, 
zinātnes, veselības aizsardzības, 
sociālās aprūpes, drošības, kul-
tūras, izglītības, sporta, sabied-
riskajā, saimnieciskajā darbā 
un Saulkrastu vārda populari-
zēšanā. Pasniedzot Saulkrastu 
lielo balvu, īpašniekam tiek iz-
maksāta vienreizēja naudas bal-
va četru minimālo mēnešalgu  
apmērā.

 Apbalvojumu var piešķirt fi-
ziskai vai juridiskai personai, 
Saulkrastu domes institūcijai, 
pašdarbības kolektīvam, sporta 
kolektīvam. Tiesības ieteikt ap-
balvošanai citu personu, iesnie-
dzot Saulkrastu domē rakstisku 
ierosinājumu, ir fizisku personu 
grupai (ne mazāk kā 5 cilvēki), 
juridiskai personai, domes depu-
tātam.
 Ierosinājumā par apbalvoša-

nu jānorāda:
1) apbalvojamās personas dati –  
vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai 
nosaukums un adrese,
2) nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvošanai,
3) dati par iesniedzēju – vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta vai nosau-
kums un adrese.
 Fizisku personu grupas ie-
rosinājumu par personas izvir-
zīšanu apbalvojumam paraks-

ta visi grupas locekļi, norādot  
savu vārdu, uzvārdu un dzīves-
vietu.
 Juridiskas personas ierosinā-
jumam par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam jāpievieno lē-
mums.
 Saulkrastu lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu svētkos, kas 
šogad notiks no 1. līdz 3. jūli- 
jam.
 Gaidām jūsu ierosinājumus!

Sestdien, 28. maijā, Saulkrastos 
notiks 3. Latvijas tūrisma infor-
mācijas tirgus, kurā piedalīsies 
Latvijas tūrisma informācijas 
centri (TIC) kopā ar savu novadu 
mājražotājiem un amatniekiem. 
Līdztekus tirgum notiks tradi-
cionālais Saulkrastu vasaras se-
zonas atklāšanas pasākums „Ieri-
po Saulkrastu vasarā!”.
 Tirgus laikā TIC būs iespē-
ja apmeklētājus iepazīstināt ar 
savu novadu aktuālākajiem pie-
dāvājumiem – apskates vietām, 
naktsmītnēm, ēdināšanu un ci-
tiem brīvdienu piedāvājumiem, 
savukārt apmeklētājiem šis būs 
ērts vienotas tūrisma informāci-
jas iegūšanas veids.
 Pasākuma laikā ikviens varēs 

Visi aicināti uz 3. Latvijas 
tūrisma informācijas tirgu 
un sezonas atklāšanu 
„Ieripo Saulkrastu vasarā!”

baudīt dažādu novadu muzikālos 
priekšnesumus, piedalīties velo-
parādē „Re, kā nu rullējam no 
Vidzemes, Latgales, Zemgales, 
Kurzemes!”, kurā labākajiem te-
matisko tērpu un noformējuma 
autoriem paredzētas pārsteigu-
ma balvas. Būs iespēja iegādāties 
Latvijas amatnieku un mājražo-
tāju produkciju, piedalīties de-
gustācijās. Bērniem notiks jaut-
ras stafetes un rotaļas. Dienas 
programmas noslēgumā - grupas 
„DAGAMBA” muzikāls sveiciens.

Dienas programma
No 11.00 Ainažu ielā Latvijas TIC, amatnieku un mājražotāju tirgus.
No 11.00 Saules laukumā Latvijas novadu māksliniecisko kolektīvu 
priekšnesumi.
No 11.00 Jūras parkā piepūšamās atrakcijas bērniem.
No 14.00 pie kafejnīcas Bundulis pulcēšanās un reģistrācija velopa-
rādei.
14.45 veloparāde „Re, kā nu rullējam no Vidzemes, Latgales, Zemga-
les, Kurzemes!” (brauciens līdz Saules laukumam).
15.00 Saules laukumā Saulkrastu novada domes vadības svētku uz-
runa.
15.30 Jūras parkā vides objekta „Jūraspuika” atklāšana un veloparā-
des uzvarētāju apbalvošana. Galvenā balva veloparādes uzvarētājam 
no „Porto Resort”.
16.00 Saules laukumā grupas “DAGAMBA” muzikāls sveiciens.

Vakara programma pēc 17.00
11.00 līdz 22.00 - peldvietā “Centrs” aktīvās atpūtas programma “Ie-
šauj Saulkrastos”. Nakts SUPošana, traukšanās ar ūdens motociklu, 
peintbola stends pludmalē, specefekti “Dūmi nebūs bez uguns”. La-
bākajiem un aktīvākajiem pasākuma dalībniekiem paredzētas balvas.
17.00 viesu namā “Saulrieti” dziedās Harijs Užāns.
17.00 pludmales bārā “Mare” iepazīstināšana ar jauno ēdienu un dzē-
rienu karti par draudzīgām cenām.
18.00 kafejnīcā „Saules dārzs” karaoke kopā ar Mozi.
20.00 pludmales kafejnīcas “Costadel Sol” terasē saulrietu ieskandi-
nās DJ Kaktuss. Pirmajiem viesiem atspirdzinošs un reibinošs pār-
steigums.
22.00 mūzikas un deju klubā “Katrīnbāde” DJ Andee, īpašais vakara 
viesis - velotriālists Kristaps Skudra.

Visas dienas garumā kafejnīcā SIA “Bemberi maiznīca” piedāvā atlai-
des kulinārijas un konditorejas izstrādājumiem Vidrižu ielā 21D un 
Raiņa ielā 7.

Gaidām priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai

Gatavojoties Latvijas valsts simt-
gades svinībām, Latvijas tauta 
tika rosināta 4. maiju – LR Ne-
atkarības atjaunošanas gadadie-
nu – svinēt pie baltiem galdau-
tiem, kopā sanākot tuvākajiem 
draugiem un radiem. Saulkrastu 
novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” aprīļa sākumā 
aicināja pieteikties cilvēkus, kuri 
būtu gatavi pastāstīt, kā viņi sa-
prot šo jauno notikumu, kādi ļau-
dis pulcējušies pie balti klātā gal-
da, kā arī savu stāstu darīt zināmu 
pārējiem. Tādēļ tieši 4. maija rītā 
devāmies ciemos pie saulkrastie-
šiem. 
 Pirmā vizīte Pērses ielā – te 
mūs sagaida ar draudzīgu čalu, 
un tas nepārsteidz, jo pie balti 
klāta galda pulcējies deju kolek-
tīvs „Saulgrieži”. Atmiņas par  
1990. gada 4. maiju, Latvijas ceļš 
līdz šodienai, nākotnes ieceres –  
tik plašs bija sarunu loks. Kā at-

miņu par šo dienu „Saulgrieži” 
Janīnas Sprinces dārzā iedēstīja 
pīlādzīti –  spēka, izturības un ne-
pakļāvīguma simbolu. 
 Tālāk ceļš veda uz Zvejniekcie-
ma „Dimantiem” – arī te skanēja 
dziesmas, joki, smaržoja karsta 
tēja, jo kopā pie balti klāta galda 
košas un skaistas bija sanākušas 
folkloras kopas „Dvīga” dziedā-
tājas. Īpašs rituāls – dziesmas 
uzsākšana – bija jāveic ikvienam, 
kurš piepulcējās. Pašas folkloras 
kopas dalībnieces gan atzīst, ka 
šādi pie šī paša galda satiekoties 
gan gadskārtu svētkos, gan jubi-
lejās, tāpēc viņām tā esot ierasta 
lieta. 
 Interesanta bija ciemošanās 
pie Rasmas Dzelzs, kura mūs ai-
cināja ciemos, jo gribēja pārsteigt 
savas draudzenes. Arī te galdā bija 
likti pašdarināti gardumi, skanēja 
sarunas par politiku un mākslu, 
par plānoto braucienu uz Igates 

baznīcu. Dāmas lepojās, ka viņas 
tiešām jūtoties kā svētkos, jo ista-
bu rotāja arī goda vietā likts valsts 
karogs, un uzsvēra, ka patiesi ne-
kur neesot tik skaisti kā Latvijā. 
 Pēcpusdienā, kad saulīte jau 
krietni bija iesilusi, devāmies pie 
Līču ģimenes. Radi, draugi, bēr - 
ni – pie Līčiem bija pulcējušies 
gan viņu kaimiņi, gan tuvākie 
draugi. Īpaši svinīga bija nama-
tēva Normunda Līča uzruna vie-
siem un aicinājums kopā dzie-
dāt valsts himnu. Patiesi, stiprās 
ģimenēs un tradīcijās sakņojas 
mūsu tautas nākotne! 
 Noteikti arī citur Saulkrastos 
bija klāti balti galdauti, kas aici-
nāja kopā svinēt mūsu neatkarī-
bu, aicināja teikt PAR Latvijai un 
tās nākotnei! 

Vija Skudra, 
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”

Baltā galdauta 
svētki arī mūsu 
novadā

Zvejniekciema „Dimantos” pie balti klāta galda skanēja dziesmas un valdīja priecīgs noskaņojums.

https://www.facebook.com/bundulis45/
https://www.facebook.com/portresort/
https://www.facebook.com/DaGambas/
https://www.facebook.com/SIABemberi-maizn%C4%ABca-1427195004160809/
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Līdz 31. maijam notiek SIA 
“ZAAO” organizēta akcija “EKO 
ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz 
ZAAO biroju, var pieteikt neiz-
jauktas nolietotas elektrotehni-
kas (sākot no ~5 kg) bezmaksas 
savākšanu. Pakalpojums tiek 
sniegts, izbraucot uz klienta no-
rādīto adresi, iepriekš jāvienojas 
par savākšanas dienu. Akcija ir 
spēkā tikai ZAAO darbības re-
ģionā – 28 novados. Arī ikdienā 
ZAAO piedāvā minēto pakalpo-
jumu, taču maijā ir iespēja laimēt 
balvu – iRobot. Turklāt akcijas 
laikā nolietotā elektrotehnika bez 
maksas tiks vākta arī no juridis-
kām personām, izsniedzot pie-
ņemšanas-nodošanas aktu. Pie-
teikumus pieņem pa tālruņiem 
26132288 un 29221847.
 Telefoniski saņemot neiz-
jauktas nolietotas elektrotehni-

kas (televizori, ledusskapji, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas, pu-
tekļu sūcēji, virtuves kombaini 
u.c.) savākšanas pieteikumu un 
pajautājot klienta atļauju, ZAAO 
biroja darbinieks aizpildīs akci-
jas kuponu. Visi kuponi piedalās 
izlozē par balvu – iRobotu. Katrs 
klients var veikt pieteikumus ne-
ierobežotā daudzumā, par katru 
reizi tiek aizpildīts viens kupons. 
Akcijas nolikums pieejams uzņē-
muma mājaslapā www.zaao.lv. 
 Atgādinām, ka nolietotu neiz-
jauktu elektrotehniku privātper-
sonas bez maksas ikdienā var no-
dot arī 20 EKO laukumos ZAAO 
darbības reģionā. Iedzīvotāji, kuri 
izmanto šo pakalpojumu, kon-
krētajā akcijā nepiedalās. 

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Aprīļa vidū saņemta priecīga ziņa 
no Zilā karoga starptautiskās 
žūrijas sanāksmes - Saulkrastu 
peldvietā „Centrs” trešo gadu pēc 
kārtas plīvos Zilais karogs. Tas 
nozīmē, ka ir izpildīti starptau-
tiskās ekoprogrammas kvalitātes 
kritēriji ūdens, vides pārvaldes, 
vides informācijas un izglītības, 
tostarp arī labiekārtojuma un ser-
visa jomās.
 Starptautiskā žūrija izvērtējusi 
šogad pieteiktās Latvijas peldvie-
tas un jahtu ostas. 2016. gadā Lat-
vijā plīvos 19 Zilie karogi - 17 no 
tiem peldvietās un 2 jahtu ostās.

 Zilais karogs ir pasaules popu-
lārākais tūrisma ekosertifikāts, ko 
plaši pazīst gan iedzīvotāji, gan 
pašvaldības un vides institūci-
jas. Kritēriju ieviešana nodrošina 
pilnvērtīgu metodoloģiju peld-
vietu apsaimniekošanai, kurā ir 
ņemti vērā visi vides aizsardzības 
un ilgtspējīgas attīstības fakto-
ri un pievērsta liela uzmanība 
vides kvalitātes uzturēšanai un 
bioloģiskās daudzveidības aiz-
sargāšanai. Iesaistoties kampaņā, 
pašvaldības apņemas īstenot arī 
vides informācijas un izglītības 
plašākas iniciatīvas.

Sākot ar marta beigām, papil-
dus esošajiem valsts sniegtajiem 
pakalpojumiem, ko var saņemt 
Klientu apkalpošanas centrā Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, pievienoti 
3 jauni pakalpojumi un 12 veidu 
izziņas.
 Pakalpojumi:
l vecuma pensijas pārrēķins sa-
karā ar uzkrāto pensijas kapitālu 
periodā pēc pensijas piešķiršanas/
pārrēķināšanas;
l personas datu vai izmaksas ad-
reses maiņa;
l klienta nāves gadījumā nesa-
ņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzī-
bas izmaksa.
 Izziņas:
l informācija par sociālās ap-

drošināšanas iemaksām un ap-
drošināšanas periodiem; 
l informācija par reģistrēto dar-
ba stāžu (līdz 1996. gadam);
l informācija par piešķirtās pen-
sijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;
l informācija par izmaksai no-
sūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
l informācija par VSAA ieturēto 
ienākuma nodokli;
l informācija par prognozējamo 
vecuma pensijas apmēru;
l valsts fondēto pensiju shēmas 
(pensiju 2. līmeņa) dalībnieka 
konta izraksts;
l informācija par valsts fondēto 
pensiju shēmas (pensiju 2. līme-
ņa) līdzekļu pārvaldītāja un iegul-
dījuma plāna maiņu;

l informācija par izmaksātajiem 
pabalstiem/pensijām/atlīdzībām 
un ieturēto ienākumu nodokli ;
l informācija par apdrošinātās 
personas pensijas kapitālu;
l informācija par valsts fondēto 
pensiju shēmas dalībnieka reģis-
trāciju un ieguldījuma plāna izvē-
li;
l informācija par ieturējumiem 
no izmaksājamās pensijas/pabal-
sta/atlīdzības.
 Izziņas tiks sagatavotas 10 dar-
ba dienu laikā. Ja klients izziņu 
vēlēsies saņemt pa pastu, jārēķinās 
ar laiku, kas nepieciešams tās no-
sūtīšanai no VSAA Pierīgas filiāles 
uz klienta norādīto adresi. Tuvāka 
informācija pa tālr. 67142530.

Neskatoties uz ne pārāk labvēlīga-
jiem laika apstākļiem, šogad Lielā 
talka Saulkrastu novadā pulcēja 
lielu dalībnieku skaitu – kopumā 
strādāja vairāk nekā 250 talcinie-
ku. Talkas laikā tika labiekārtota 
teritorija Smilšu ielā 3 pie Pēter-
upes baznīcas, iztīrīta Pēterupes 

gultne un krasti, savācot izska-
lotos kokus un gružus, sakopta 
Saulkrastu estrāde, blakus esošais 
parks un Ķīšupes krasti, satīrīts 
Zvejniekciema stadions un Aģes 
krasti, kā arī citas vietas. Tāpat lab-
iekārtoti un satīrīti gājēju celiņi un 
uzstādīti jauni putnu būrīši.

 Saulkrastu novada dome izsa-
ka pateicību SIA „Binders” aktīva-
jiem talciniekiem, novada māks-
linieciskās pašdarbības kolektīvu 
pārstāvjiem, sportistiem, domes 
darbiniekiem, senioriem un indi-
viduālajiem talkotājiem. Turēsim 
tīru un sakoptu mūsu novadu!

Kopīgs darbs 
novada sakopšanā

Talkotāji labiekārto teritoriju pie Pēterupes baznīcas. Foto no domes arhīva.

Tīra vide ir viena zvana 
attālumā!

Var saņemt jaunus 
pakalpojumus un izziņas 

Saulkrastu 
peldvietā atkal 
plīvos Zilais karogs

5. maijā Saulkrastu novada domē 
notika sabiedriskās apsprieša-
nas sanāksme, kurā pulcējās 
Saulkrastu novada vispārizglīto-
jošo vidusskolu skolēnu vecāki, 
pedagogi, skolēni, Saulkrastu 
novada domes vadība, deputāti 
un izglītības stratēģijas izstrādā-
tāji. Sapulces laikā klātesošie tika 
iepazīstināti ar iespējamiem sce-
nārijiem, kurus nodot apsprie-
šanai ierosināja darba grupa, kas 

pie izglītības stratēģijas strādāja 
kopš gada sākuma. Diskusijā tika 
pārrunāti stratēģijas scenāriji, to 
plusi un mīnusi, izglītības kva-
litāte novada skolās, transporta 
risinājumi skolēnu pārvadāšanai, 
telpu piemērojamība, pirmssko-
las grupu izveide.
 Tuvākajos gados abas vidus-
skolas tiks saglabātas, un tiem, 
kuri mācības sākuši vidusskolu 
klasēs, tās varēs pabeigt savā 

skolā. Taču nepietiekamā sko-
lēnu skaita dēļ nekavējoties ir 
jārisina 10. klases izveidošanas 
jautājums nākamajam mācību 
gadam kādā no vidusskolām un 
jāspriež, kurā no vidusskolām tā 
atradīsies.
 Atsevišķi diskusijas dalībnie-
ku ierosinājumi tiks iekļauti stra-
tēģijā. Par izstrādāto dokumentu 
domes deputāti lems Saulkrastu 
novada domes sēdē 25. maijā. 

Notikusi sabiedriskās 
apspriešanas sapulce

http://www.zaao.lv/
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Jaunieši! Esiet aktīvi, 
izsakiet savas vēlmes 
un priekšlikumus par 
jautājumiem, kas tieši skar 
jūsu intereses! Piedalieties 
Saulkrastu novada 
Jaunatnes stratēģijas 
izstrādē! Atrodiet iespēju 
ierasties 24. maijā 16.00 
Saulkrastu novada domes 
zālē, kur diskusijās 
uzklausīsim jūsu idejas 
par to, ko jūs vēlaties 
redzēt novadā. Aizpildiet 
arī aptaujas anketu, kas 
pieejama domes mājaslapā 
līdz 19. maijam vai sūtiet 
priekšlikumus e-pastā 
normunds.licis@saulkrasti.lv.

Jaunatnes politikas mērķis ir uz-
labot jauniešu dzīves kvalitāti, 
veicinot viņu iniciatīvas, līdzda-
lību lēmumu pieņemšanā un sa-
biedriskajā dzīvē, atbalstot darbu 
ar jaunatni un nodrošinot jaunie-
šiem vieglāku pāreju no bērna uz 
pieaugušā statusu.
 Viena no pašvaldības funkci-
jām ir darba ar jaunatni (perso-
nu vecumā no 13 līdz 25 gadiem) 
plānošana un īstenošana. Būtiski, 
ka vietējie jaunieši līdzdarbojas 
jaunatnes stratēģijas izstrādē, 
iesakot savas idejas pašvaldības 
jaunatnes politikas vīzijai, priori-
tātēm un uzdevumiem, kas ilgter-

miņā ietekmēs jauniešu ikdienu 
un viņu aktivitātes pašvaldībā.
 Atbilstoši Saulkrastu novada 
domes lēmumam ir izveidota Jau-
niešu politikas stratēģijas 2016. -  
2023. gadam izstrādes darba gru-
pa, ko vada Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis. Izstrādes pro-
cesā piedalās arī pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” pieaugušo izglī-
tības koordinators-projektu spe-
ciālists Ainārs Liepiņš, Saulkrastu 
jauniešu iniciatīvu centra vadītāja 
Vaira Cīrule, Bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” vadī-
tāja Ingūna Feldmane, Saulkrastu 
bibliotēkas vadītāja Vizma Stūr-
mane, Zvejniekciema vidusskolas 
sociālā pedagoģe Sigita Kliedere, 
Zvejniekciema vidusskolas ab-
solvente, Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes 1. kursa stu-
dente Anete Kalniņa, Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas 10. klases skolnieks, 
Zvejniekciema iedzīvotājs Dāvis 
Vītols, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 
11. klases skolniece, Saulkrastu 
pilsētas iedzīvotāja Santa Klie-
dere, Saulkrastu vidusskolas  
12. klases skolniece Arta Grabčika 
u.c. interesenti. Plānots, ka darbā 
tiks iesaistīti arī Saulkrastu vidus-
skolas Skolēnu mērijas un Zvej-
niekciema vidusskolas Skolēnu 
līdzpārvaldes pārstāvji. 

Aicinām jauniešus uz 
diskusiju

Bērnu – jauniešu – vecāku žūrija 
2016 ir klāt un gaida savus lasī-
tājus arī Saulkrastu bibliotēkā. 
Šī žūrija ir Valsts kultūrkapitā-
la fonda lasīšanas veicināšanas 
mērķprogramma, kas darboties 
sāka 2002. gadā gandrīz visās bib-
liotēkās Latvijā, iesaistot jaunus 
lasītājus par žūrijas ekspertiem, 
aktīviem grāmatu lasītājiem, vēr-

tētājiem un ieteicējiem. Arī mūsu 
bibliotēkā žūrija darbojas jau  
13 gadus.
 Bibliotēka, kas iesaistās šajā 
projektā, iegādājas grāmatu ko-
lekciju, savukārt lasītāji, kuri 
piedalās akcijā, kļūst par žūrijas 
ekspertiem. Grāmatu lasīšanas 
un vērtēšanas posms norisinās no 
maija līdz nākamā gada martam.

Bērnu – jauniešu – vecāku 
žūrija ir klāt

16. aprīlī kultūras namā „Zvej-
niekciems” notika mazo vokālis-
tu konkurss „Saulkrastu cīrulītis 
2016”. Kā katru gadu, atsaucība 
bija tiešām liela, jo dalību kon-
kursam pieteica 38 mazie censo-
ņi. Šoreiz konkursanti sniedza 
priekšnesumus žūrijai trijās vecu-
ma grupas: 3 - 4 gadus lieli kon-
kursanti, 5 gadus un 6 gadus lieli 
konkursanti. 
 Žūrija, kuras sastāvā bija mū-
ziķe un pedagoģe Beata Geka, 
Ādažu vidusskolas pedagoģe Sa-
nita Krauze un diriģents, mūziķis 
Jānis Lucāns, pēc konkursa atzi-
nīgi novērtēja mazo dziedātāju 
sniegumu un atzina, ka Saulkras-
tos pilnīgi noteikti pēc gadiem 
būs vēl vairāki kori, jo mazajiem 
vokālistiem esot patiesi atzīstams 
sniegums un labs balss materiāls. 
Īpaši žūrija priecājās par to, ka 
dzied arī zēni, jo šādos konkursos 
nereti vērojama tendence meite-
nēm būt daudz aktīvākām. 
 3 - 4 gadus lielo dziedātāju 
grupā par laureāti kļuva Renāte 

Saulkrastu mazie 
cīrulīši

Kūliņa-Priede, piecgadnieku gru-
pā laurus plūca Marta Dziedātāja, 
bet sešgadnieku grupā sīvā kon-
kurencē uzvarēja Raimonds Las-
manis. 
 Gribētos cerēt, ka mazo vo-
kālistu konkurss būs jauks jau-
no talantu radošā ceļa sākums! 

Īpašs paldies arī mazo dziedātā-
ju vokālajiem pedagogiem Līgai 
Priedei, Lailai Bāliņai un Dacei 
Kalniņai! 

Vija Skudra, 
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”

Pagājušajā gadā tika izveidota 
vienota Pierīgas novadu biblio-
tēku novadpētniecības koncep-
cija tuvākajiem pieciem gadiem. 
Viens no tās uzdevumiem bija 
katrai Pierīgas bibliotēkai iz-
gatavot savu novadpētniecības 
planšeti. Šogad aprīļa vidū, kad 
norisinājās Latvijas pirmais bib-
liotēku festivāls, īpašajā Biblio-
tēku ideju tirgū tika prezentētas 
Pierīgas novadu bibliotēku, to-
starp arī Saulkrastu, izveidotās 
novadpētniecības planšetes. Par 
tās noformēšanu liels paldies 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei Ievai 
Lazdauskai un skolotājai Rasai 
Grāmatiņai.

Planšetē atrodama informācija 
par novadniekiem, kuru vārds un 
radošais devums ir pazīstams visā 
valstī.

Ieguldījums 
novadpētniecībā

„Reiz sen senos laikos, bet varbūt 
arī ne tik ļoti senos, kad tieši, to 
neatklāsim, jo dāmām jau vecumu 
nejautā… Kādā skaistā dienā šeit, 
Minsterē, satikās enerģiskas, dzī-
vespriecīgas un radošas meitenes 
un domāja, cik forši būtu reizi pa 
reizei sanākt kopā un uzdejot… 
Domāts, darīts! Šajā dienā dzima 
Minsteres līnijdeju grupa ”Bal-
zams”.
 Koncerta moto bija „Dzīvo 
dzīvi dejodams”. Dejošana ir ne ti-
kai „Balzama” meiteņu sirdslieta. 
Deja - tie ir arī lieliski draugi. Un 
dzimšanas dienu taču svin kopā ar 
draugiem! 
 Jubilejas koncertā piedalījās arī 
līnijdeju grupa Sunbeach&Asorti 
no Saulkrastiem un Pabažiem.
 Brauciena laikā parādijām sa-
vas deju prasmes un guvām patī-
kamu pieredzi sadraudzībā ar tau-
tiešiem ārzemēs. Iepriecinoši, ka 
saspringtajā notikumu grafikā bija 
noorganizētas ekskursijas Minste-

„Sunbeach” un „Balzams” dejotājas. Foto: K. Skubenica.

Ciemos pie draugiem 
Minsterē

rē, Teklenburgā un Brēmenē.
 Varējām gūt izsmeļošu ieskatu 
Minsteres Latviešu centra vēstu-
rē, iepazīties ar Zentas Mauriņas, 
Jāņa Jaunsudrabiņa un Konstantī-
na Raudives memoriālām istabām 
un viņu gaitām trimdā, kā arī Vā-
cijā dzīvojošo latviešu ikdienu.

 „Sunbeach“ saka lielu paldies 
Saulkrastu novada domei par ras-
to iespēju atbalstīt dalību Minste-
res Latviešu centra līnijdeju gru-
pas „Balzams“ divu gadu jubilejas 
koncertā.

Alta Bringina

NVA pieņemšana
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 2. un 6. jūnijā no plkst. 10 līdz 15 
Saulkrastu novada domes zālē.

Minsteres līnijdeju grupa „Balzams”.

Vismazākie cīrulīši.

mailto:normunds.licis@saulkrasti.lv
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Mācību gads tuvojas izskaņai. Vēl tikai 
nepilns darba mēnesis, un skolēniem 
un skolotājiem klāt ilgi gaidītais vasaras 
brīvlaiks. Bet pirms tam ir laiks atska-
tīties uz padarīto, uz darba rezultātiem. 

Šajā mācību gadā skolēnu sasniegu-
mi mūs īpaši priecē, jo praktiski visās 
mācību olimpiādēs, kurās piedalījās 
Saulkrastu vidusskolas audzēkņi, tika 
iegūtas godalgotās vietas. Arī interešu 

izglītībā ir iegūti augsti novērtējumi. 
Varam secināt, ka Saulkrastu vidusskolā 
ir augsts izglītības līmenis, kas nodroši-
na kvalitatīvu sākumskolas, pamatsko-
las un vidusskolas mācību programmas 

apguvi. Paldies skolēniem un skolotā-
jiem par darbu!

Linda Lapiņa, 
Saulkrastu vidusskola

Mācību priekšmets Dalībnieki Rezultāti Pedagogs

A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu” vidusskolu grupā valsts līmenī Niks Ričards Goldiņš 12. klase 1. vieta Ilona Trezune

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Rinalds Seržants 11. klase 1. vieta Ilona Trezune

Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Edgars Aišpurs 9. klase 1. vieta Ruta Grabčika

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5. - 9. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Elīza Ozola 9. klase 1. vieta Lilita Rihtere

Siguldas novada skolu konkurss “Pazīsti savu organismu” Niks Ričards Goldiņš 12. klase 1. vieta Ilona Trezune

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Niks Ričards Goldiņš 12. klase 2. vieta Ilona Trezune

Alternatīvā olimpiāde. Izteiksmīgās runas konkurss „Edelweis” Pierīgas novadu apvienībā Gatis Kalvišs 3. klase 2. vieta Astrīda Dineviča

Olimpiāde alternatīvā bioloģijā “PSO” 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Rinalds Seržants 11. klase 2. vieta Ilona Trezune

Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Rinalds Seržants 11. klase 2. vieta Ruta Grabčika

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Veronika Solovjova 10. klase 2. vieta Ilona Trezune

Atlants.lv Eseju konkurss 2015. valsts līmenī Niks Ričards Goldiņš 12. klase 3. vieta Liene Riekstiņa

Ģeogrāfijas alternatīvā olimpiāde 8. klasei Pierīgas novadu apvienībā Artūrs Bahmanis 8. klase 3. vieta Jānis Bite

Matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Edgars Aišpurs 9. klase 3. vieta Oksana Vanaga

Olimpiāde alternatīvā bioloģijā “PSO” 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Niks Ričards Goldiņš 12. klase 3. vieta Ilona Trezune

Olimpiāde alternatīvā bioloģijā “PSO” 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Veronika Solovjova 10. klase 3. vieta Ilona Trezune

Vēstures olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Rihards Grāmatiņš 9. klase 3. vieta Liene Riekstiņa

Fizikas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Loreta Livčāne 10. klase 3. vieta Alisa Vedjaševa

Vizuālās mākslas olimpiāde Pierīgas novadu apvienībā Toms Račinskis 6. klase 3. vieta Jana Plankāja

A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu” vidusskolu grupā valsts līmenī Rinalds Seržants 11. klase Atzinība Ilona Trezune

Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Krišjānis Balgalis 6. klase Atzinība Irēna Kursīte

Matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Toms Račinskis 6. klase Atzinība Ināra Strapcāne

Ķīmijas olimpiāde 9. -  12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Arta Grabčika 12. klase Atzinība Ruta Grabčika

Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Veronika Solovjova 10. klase Atzinība Ruta Grabčika

Ķīmijas olimpiāde 9. - 12.klasēm Pierīgas novadu apvienībā Viktorija Blinova 10. klase Atzinība Ruta Grabčika

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5. - 9. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Marks Henrijs Majors 5. klase Atzinība Juris Biuka

Vēstures olimpiāde 9. - 12. klasēm Pierīgas novadu apvienībā Elīza Ozola 9. klase Atzinība Liene Riekstiņa

Siguldas reģionālais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Ilze Ručevska 12. klase Atzinība Ivonna Ungure

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Pierīgas vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016” (I kārta) 2. - 4. klašu vokālais ansamblis 1. pakāpe Laila Bāliņa

Pierīgas 2. - 4. klašu koru konkurss “Taureņu balsis 2016” ( I kārta) 2. - 4. klašu koris 1. pakāpe Laila Bāliņa

Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu skate BDK “Saulīte” 3. - 4. klases gr. 1. pakāpe Jānis Trezuns

Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu skate BDK “Saulīte” 5. - 6. klases gr. 1. pakāpe Jānis Trezuns

Pierīgas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (I kārta) Jonatāns Pavlovičs (8.a klase) 1. pakāpe Inese Ābola

Valsts skatuves runas konkurss Jūrmalā Jonatāns Pavlovičs (8.a klase) 1. pakāpe Inese Ābola

Vidzemes novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016” (I kārta) 2. - 4. klašu vokālais ansamblis 2. pakāpe Laila Bāliņa

Latvijas 2. - 4. klašu koru konkurss “Taureņu balsis 2016” (I kārta) 2. - 4. klašu koris 2. pakāpe Laila Bāliņa

Pierīgas vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016” (I kārta) 8. - 12. klašu vokālais ansamblis 2. pakāpe Līga Priede

Pierīgas novada sacensības “Rudens krosā” 1000 m Jenerts Valters 6.b 2. vieta Marina Ārgale

Pierīgas novada sacensības “Rudens krosā” 2000 m Uldis Upītis 11. klase 2. vieta Marina Ārgale

Pierīgas novada sacensības “Rudens krosā” 1000 m Frīdrihsone Tīna 11. klase 2. vieta Marina Ārgale

Pierīgas skolu skatuves runas konkurss-individuālie priekšnesumi (2. - 3. klašu grupa) Elīna Kulberga (3.b klase) 3. vieta Irēna Kursīte

Pierīgas Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē” Jurģis Egons Strazdiņš 4.b, Tomass Galvāns 4.b, 
Heinrihs Āboliņš 4.b

3. vieta Ginta Urdziņa

Pierīgas skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 7. - 8. klašu teātra pulciņš diploms Inese Ābola

Pierīgas novada sacensības rudens krosā Heinrihs Āboliņš 4.b 3. vieta Dzintra Rēķe

Augsti sasniegumi mācību olimpiādēs un 
konkursos

Aprīļa vidū kultūras namā „Zvej-
niekciems” notika Pierīgas pirms-
skolas izglītības iestāžu deju ko-
lektīvu sadancošanās koncerts. 
Tajā piedalījās Krimuldas k.n. 
bērnu deju kolektīvs (vad. Agne-
se Kalniņa), Vangažu pirmsskolas 
bērnu deju kolektīvs „Pīlādzītis” 
(vad. Ilona Petrovska), Ropažu 
novada Zaķumuižas deju ko-
lektīvs „Zaķubērni” (vad. Terē-
za Jozefa), Ropažu kultūras un 
izglītības centra deju kolektīvs 
„Annele” (T. Jozefa), Stopiņu no-
vada PII „Pienenīte” 1. un 2. grupa 

(vad. Aiga Medne), Baldones PII 
„Vāverīte” sagatavošanas un ve-
cākās grupas dejotāji ( vad. Ivetta 
Tamane), kā arī Saulkrastu no-
vada PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs „Rūķītis” (vad. Alta 
Bringina).
 Paldies visiem dalībniekiem, 
bērnu vecākiem, deju skolotājiem 
un kultūras nama darbiniekiem, 
kas piedalījās šī jaukā koncerta 
organizēšanā.

Alta Bringina Pirmsskolas bērnu deju kolektīva „Rūķītis” dejotāji un vadītāja A. Bringina.  Foto: I. Veispale.

Pierīgas 
mazo dejotāju 
tikšanās
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 Starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs” 5. klases skolnieks Artūrs Kiseļevskis ieguva 9. vietu, 
bet 12. klases skolniekam Raivim Vītolam - 17. vieta, skolotāja Aleksandra Ivanova. 3. klases skolnieka Artūra 
Taubes vizualizācija par miera tēmu iekļauta izdevumā “Darini kalendāru 2016”, skolotāja Valda Krasovska. 

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola

Skolēna 
vārds, 

uzvārds

Iegūtā 
vieta

Klase 
Olimpiāde, 

konkurss

Pedagoga 
vārds, 

uzvārds

Godalgotās vietas valstī

Nikita 
Lavigins, 
Ralfs Ričards
Bite 

1. 5. Vides izziņas spēļu 
konkurss “Iepazīsti 
vidi” 

Svetlana 
Grube

Andris Ivanovs 1. 8. „Latvijas Valsts mežu” 
iniciatīva: 
„Mammadaba” 
dzejoļu konkurss

Santa Tinkusa

Kārlis Taube 3. 9. 22. latviešu valodas 
un literatūras 
olimpiāde

Valda Tinkusa

8. klases 
komanda

3. 8. Konkurss “Eiropas 
pēdas Latvijā 2015”

Santa Tinkusa

7., 8. klases 
komanda

3. 7.,8. “Meža olimpiāde 
2016”

A. Ivanova, 
G. Lāčauniece, 
V. Krasovska 

Godalgotās vietas Pierīgā 

Linda Ozola 1. 11. Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 
konkurss 

Ģirts Blekte

Nikita Lavigins 1. 5. Matemātikas 
olimpiāde

Aina Strupiša

Kārlis Taube 1. 9. Latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 

Valda Tinkusa

3. klases 
komanda

2. 3. Konkurss “Erudīts 
2016” sākumskolas 
skolēniem

Valda 
Krasovska 

Artūrs 
Kiseļevskis

2. 5. Matemātikas 
olimpiāde 

Aina Strupiša

Kārlis Taube 2. 9. Vēstures olimpiāde Vaira Cīrule

Ēriks Teteris 2. 12. Vēstures olimpiāde Ģirts Blekte

Ēriks Teteris 2. 12. Bioloģijas olimpiāde Aina 
Jermacāne

Andžela Zusele 3. 8. Krievu valodas 
olimpiāde 

Sandra  
Ozola-Ozoliņa 

Dairis Mareks 
Paeglītis 

3. 6. Mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 

Juris Biuka

Emīls Kiseļevskis 3. 7. Matemātikas 
olimpiāde 

Aleksandra 
Ivanova 

Kārlis Taube 3. 9. Skatuves runas 
konkurss 

Valda Tinkusa 

Līga Vilcāne 3. 12. Latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde

Vija Skudra 

Sabīne Alise 
Leimane 

Atzin. 11. Angļu valodas 
olimpiāde 

Daiga Zande 

Sabīne Alise 
Leimane 

Atzin. 11. Matemātikas 
olimpiāde 

Aleksandra 
Ivanova 

Mums ir, ar ko 
lepoties!
Pirms kārtējā darba cēliena noslēguma Zvejniekciema vidusskolā esam izvērtējuši un apkopojuši rezultātus 
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šobrīd varam lepoties ar to, kas izdarīts, jo mūsu skolas 35 
skolēnu sasniegumi ļoti augsti novērtēti gan Pierīgā, gan valsts mērogā, par ko liecina iegūtās piecas 1. un 
2. vietas, astoņas 3. vietas, atzinības un diplomi. Mums ir liels prieks, ka mūsu skolēni ir izvirzījuši augstus 
mērķus un cenšas tos sasniegt ar nopietnu darbu. 
 Paldies skolēniem! Paldies viņu vecākiem par atsaucību un sadarbību, audzinot mērķtiecīgus un konku-
rētspējīgus jauniešus! Paldies pedagogiem par profesionālo darbu izglītojamo sagatavošanā!

Somu, igauņu un latviešu dzejas 
ceļojums Latvijā sākās Zvejniek-
ciema vidusskolā, kur 26. aprīlī 
viesojās somu dzejniece Heli Lāk-
sonena (Heli Laaksonen) un igau-
ņu rakstniece Lēlo Tungala (Leelo 
Tungal). Kopā ar vārda māksli-
niecēm uzstājās iemīļotā latviešu 
bērnu rakstniece Inese Zandere 
un atdzejotājs Guntars Godiņš. 
Tikšanās reizē 5. - 8. klases sko-
lēniem bija iespēja tuvāk iepazīt 
dzejnieces, klausīties dzejas lasī-
jumus un uzzināt daudz jaunas 
informācijas par valodām.
 Sarunu ar skolēniem sāka vie-
na no vispopulārākajām somu 
dzejniecēm H. Lāksonena, kura 
skolēnus pārsteidza ne tikai ar 
košu vizuālo izskatu, bet arī ar 
dzejas teatrālu lasīšanu. Skolēni 
iepazinās ar Heli dzejas grāma-
tu „Piec ait kalns”, kas sarakstīta 

dienvidrietumu somu valodas 
dialektā, bet atdzejotājs G. Go-
diņš to tulkojis, izmantojot Vid-
zemes lībiskās izloksnes iezīmes. 
Tādējādi skolēnu uzmanība tika 
pievērsta latviešu valodas dialek-
tu un izlokšņu daudzveidībai.
 Skolēnus ieinteresēja L. Tun-
galas dzejoļu krājums “Daudz-
pusīgais ronis” Guntara Godiņa 
atdzejojumā, no kura asprātīgie 
un jautrie dzejoļi skanēja gan 
igauņu, gan latviešu valodā.  
L. Tungala ir vispazīstamākā bēr-
nu dzejniece un rakstniece Igau-
nijā. 
 Pasākuma laikā Zvejniekciema 
vidusskolas skolēni klausījās arī 
latviešu dzejnieces I. Zanderes 
dzejoļus no krājuma “Līze Analī-
ze un citi slimnīcas skaitāmpan-
ti”, kuru somu valodā tulkojis G. 
Godiņš. Tikšanās laikā I. Zandere 

Somu un igauņu 
dzejas ceļojums 
sākās Zvejniekciema 
vidusskolā

dalījās pieredzē ar skolēniem, kā 
dažādās valodās mauj govis, čivi-
na putni un lec zaķi.
 Īpaši šim pasākumam gatavo-
jās skolas vokāli instrumentālais 
ansamblis, kas izpildīja latviešu 
tautasdziesmu, bet tā vadītāja 

Antra Deniškāne dziedāja līvu 
tautasdziesmu. Paldies bērniem 
par košajām un asprātīgajām  
H. Lāksonenas, L. Tungalas un 
I. Zanderes dzejoļu ilustrācijām. 
Īpašs paldies pasākuma rīko-
tājiem: Ziemeļvalstu Ministru 

padomes birojam Latvijā, iz-
devniecībai Liels un mazs, kā arī 
starptautiskajai biedrībai Poetry 
Ride.

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

No labās Guntars Godiņš, Heli Lāksonena, Lēlo Tungala, Inese Zandere. Foto no Zvejniekciema vidusskolas 
arhīva.

Labākie skolēni un viņu pedagogi.
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Kā jau iepriekš tika informēti 
lasītāji, konkursa “Talants Lat-
vijai” finālam, kas uzskatāms 
par vienu no prestižākajām Lat-
vijas jauno mūziķu skatēm, no 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) tika iz-
virzīti sitaminstrumentu klases 
audzēknis Reinis Baltiņš un pū-
šaminstrumentu klases audzēk-
nis Kirils Turovs. Svētdienas,  
1. maija, rītā puiši kopā ar saviem 
pedagogiem, koncertmeistari un 
vecākiem atkal devās uz Rīgas 
Latviešu biedrības namu, lai at-
skaņotu nu jau vēl sarežģītākus 
skaņdarbus. Finālistu vidū, kur 
pulcējušies Latvijas talantīgā-
kie jaunie mūziķi, mūsējie go-
dam izturēja radošo konkurenci 
un R. Baltiņš ieguva diplomu, 
bet K. Turovs - 3. vietu valstī!  
VJMMS līdz ar vecākiem un pe-
dagogiem no sirds priecājas par 
mūsu audzēkņu nu jau oficiāli 
apstiprināto talantu un izaugsmi 
un īpaši sveic pedagogus Mier-
valdi Leju, Raimondu Kalniņu un 
koncertmeistari Beatu Geku. 
 Muzikāls un radošs aprīlis 
izdevies arī citiem VJMMS au-
dzēkņiem un pedagogiem. Dobe-
lē mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursā piedalījās sko-
lotājas Tamāras Āriņas klavieru 
klases audzēknis Gatis Kalvišs, 
iegūstot 2. vietu radošā sacensībā 
ar 25 dalībniekiem. 
 Skolotājas Solveigas Ivanovas  
kokles klases audzēkņi 20. aprīlī 
ansambļa “Mazā saule” sastāvā, 

apgūstot daļu no pieaugušo kok-
lētāju - ansambļa “Saule” - reper-
tuāra, uzstājās  Austrumlatvijas 
koklētāju ansambļu koncertā-
festivālā. 
 Tālākā braucienā  20. aprīlī 
pie draugiem uz Šauļu 2. mūzikas 
skolu Lietuvā devās viss VJMMS 
pedagogu pianistu kolektīvs ar 
astoņiem audzēkņiem, kuri sa-
gatavojuši atbilstošu, kvalitatīvu 
programmu, lai godam (kā vie-
nīgie Latvijas pārstāvji) uzstātos 
Starptautiskā jauno pianistu fes-
tivālā. Visi audzēkņi atskaņoja 
programmatisko klaviermūziku, 
un, lai gan festivāls ilga 3 stun-
das, to klausīties bija interesan-
ti. Jūtams, ka izvēlētie skaņdarbi 
audzēkņiem patika, tie izvēlēti 
atbilstoši viņu spējām. Tika mu-
zicēts bez stresa, ar prieku. Ļoti 
patika organizatoru attieksme 
un rūpes par mums, elegantie 
sertifikāti un balvas. Tika rasts 
laiks arī Šokolādes muzeja un 
Krusta kalna apmeklējumam.
 22. aprīlī Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles au-
dzēkņu konkursā Salacgrīvā 
uzstājās flautas klases, skolotā-
jas Aivas Zaubergas audzēknes 
Rebeka  Elīna  Sarma, Luīze  Ro-
zentāle un lasītājiem jau labi zi-
nāmais eifonija spēles audzēknis 
K.  Turovs. Kā ierasts, arī šajā 
konkursā Kirils muzicēja pārlie-
cinoši, ieguva skatītāju balvu un 
3. vietu. Jāteic, ka šajā konkursā  
vienā vērtējuma sistēmā iekļāva 
visus pūšaminstrumentus. 

Valsts konkursa dizainā laureāti kopā ar atbalstītājiem un pedagogiem Ievu Lazdausku un Rasu Grāmatiņu 
(fotografēšanās brīdī apbalvošanā  klāt nebija K. Vanaga) pēc apbalvošanas Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā. Foto: T. Muzikants.

Radošais 
aprīlis

 Ir patīkami ik reizi ieprieci-
nāt lasītājus ar jauno mūziķu sa-
sniegumiem un, protams, arvien 
godināt pedagogus par ieguldīto 
darbu, nesavtīgo radošo atdevi. 
Aprīļa īpašais paldies visai pianis-
tu nodaļai!
 Jaunums arī mākslas izglītī-
bā - Valsts konkursa finālā vei-
došanas - dizaina jomā Valmie-
rā piedalījās 4 mākslas nodaļas 
audzēkņi: Elizabete Ruša, Laura 
Poļakova, Kristiāna Vanaga un 

Emīls Kiseļevskis. Veidojot dizai-
na projektu, katrai komandai tika 
uzdevums, iedvesmojoties un 
analizējot putnu (mūsu gadījumā 
- melnā stārķa tēlu), radīt pašu iz-
domātu, lietojamu dizaina objek-
tu cilvēkam. Projektā tika radīta 
gan planšete - priekšmeta dizai-
na analīze un idejiskais pama-
tojums, gan makets. Pārsteidzot 
gan veidošanas priekšmeta peda-
gogus, gan sevi, par mugursomas 
projektu “Lidsoma” komanda iz-

Aprīļa pirmajā pusē bērnudār-
zā norisinājās projekts “Putni”. 
Daudzveidīgās nodarbībās un 
pastaigu laikā bērni iepazina put-
nu dzīvi. Projektā aktīvi iesaistī-
jās arī bērnu vecāki, kuri kopā ar 
bērniem darināja putnus. Bēr-
nudārza telpās bija vērojami gan 
pazīstami, gan eksotiski, nevienā 

putnu enciklopēdijā nemanīti 
eksemplāri. Projekts noslēdzās 
ar krāšņu putnu balli. Uz sadzie-
dāšanos ieradās ciemiņi - bērnu 
ansamblīši no sešām Pierīgas 
pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Ar pavasarīgām putnu dziesmām 
“Rūķīti” pieskandināja Krimuldas 
“Krimuldēni”, Stopiņu pagasta 

“Zīļuks”, Zaķumuižas “Saules za-
ķēni”, Baldones “Vāverēni”, Māru-
pes novada “Mārupēni”, Mārupes 
bērnu un jaunatnes radošo spēju 
attīstības centra “Namiņš” pop-
grupa un mūsu pašu “Zvaniņš”.

Rota Ļihačeva, 
PII „Ŗūķītis”

Putnu balles dalībnieki. Foto no „Rūķīša” arhīva.

Putnu dienas „Rūķītī”

Mūzikas izglītībā -
l pūšaminstrumentu 
nodaļā (no 9 gadu 
vecuma): flauta, 
saksofons, mežrags, 
eifonija, trompete,
l taustiņinstrumentu 
nodaļā: akordeons  
(no 9 gadu vecuma), 
klavieres (no 7 gadu 
vecuma), 
l stīgu instrumentu 
nodaļā: kokle, čells, vijole (no 7 gadu vecuma),
l vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadu vecuma),
l sitaminstrumentu nodaļā: marimba un bungas (no 7 gadu 
vecuma).
 Programmās apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, 
mūzikas literatūru un teoriju.
 Pieteikšanās un audzēkņu noklausīšanās (pārbaudījums - dzirde, 
ritms) pirmdien, 23. maijā, pl. 18.00 - 19.30 Zvejniekciemā, Ostas  
ielā 15. Papildu informācija – t. 28449184.
 Uzņemšana ģitāras klasē tiek plānota septembra sākumā (ja būs 
brīvas vietas), savukārt mākslas izglītības programmā uzņemšana 
plānota augusta beigās, septembra sākumā. Papildu informācija –  
t. 26563226.

VJMMS audzēkņu putni izstādē Dizaina un mākslas vidusskolā.

pelnījās negaidīti augstu žūrijas 
vērtējumu. Tika saņemti vairāki 
vērtējumi “teicami” un  “ļoti labi” 
no Latvijas dizaina “guru” - Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profe-
sores Barbaras  Ābeles un kera-
miķes Ineses Pētersones. Līdz ar 
to 70 skolu vidū VJMMS iekļuva 
labāko dizaina projektu piec-
padsmitniekā valstī un saņēma 
atzinību. Līdz 3. vietai pietrūka 
vien 2 punktu! Bet par to nekas - 
mūsu audzēkņu dizaina projekts 
tika izstādīts valsts konkursa 
darbu labāko vidū Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolā. Turpat 
bija skatāma arī valsts konkur-
sā veidoto 365 putnu izstāde un  
29. aprīlī notika krāšņa apbalvo-
šana. Par sasniegto - gandarījums 
un prieks. Apsveicam valsts kon-
kursa laureātus!

Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas 
skola uzņem 
jaunus audzēkņus 
2016./2017. mācību gadā
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XI Latvijas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētku mūsdienu 
deju lielkoncertā „Te mēs es@m” 
Saulkrastu novada PA „Saulkras-
tu kultūras un sporta centra” 
mūsdienu deju grupas FRACTUS 
spēki netika izsmelti. Arī šajā se-
zonā ir daudz aktivitāšu un panā-
kumu, ar ko dejotāji var lepoties. 
 Marta sākumā Mālpilī notika 
ikgadējais Pierīgas novadu mūs-
dienu deju kolektīvu radošais 
konkurss-festivāls. Tajā piedalījās 
1. - 4. klašu grupa ar deju „Sest-
diena ir klāt” un 7. klases grupa 
ar deju „Just squad”. Konkursā 
FRACTUS 5. - 7. klašu grupas deja 
„Dance in casino” ieguva maksi-
mālo punktu skaitu un saņēma  
I pakāpi. 10. - 12. klašu grupā deja 
„Skaņas mozaīka” ieguva II pa-
kāpi. Šajā priekšnesumā dejotāji 
centās sevi parādīt FRACTUS ne-
raksturīgā dejas manierē, ko žūri-
ja arī atzinīgi novērtēja, izvirzot 
deju grupu 2. kārtai.
 24. martā Rīgā, Maskavas 
namā, norisinājās Baltijas val-
stu dziesmu un deju konkurss 
„Starlight”, kurā FRACTUS sīvā 
konkurencē pierādīja savas spē-
jas. „Juniors” vecuma grupā 
deja „Dance in casino” ieguva  
III pakāpi, bet deja „Just squad” – 
II pakāpi. „Adults” vecuma grupā 
deja „Skaņas mozaīka” saņēma  
I pakāpi, ar ko neizsakāmi lepojās 
ne tikai paši dejotāji, bet arī deju 
grupas vadītāja. 
 Taču priecāties nebija daudz 
laika, jo 8. aprīlī Ogrē norisinājās 
Vidzemes novadu mūsdienu deju 
kolektīvu radošais konkurss. Gan 
5. - 7. klašu grupas deja „Dance 
in casino”, gan 10. - 12. klašu gru-

FRACTUS 
mozaīka

pas deja „Skaņas mozaīka” ieguva  
III pakāpi.
 FRACTUS ir deju grupa, kurā 
bērni ne tikai attīsta deju pras-
mes, bet arī prasmi draudzēties. 
14. aprīlī dejotāji devās apsveikt 
Upesleju internātpamatskolas un 
rehabilitācijas centra deju grupu 
5. jubilejā, kā arī piedalījās tam 
veltītajā koncertā „Pieci”.
 Pēc gūtā prieka grupai radās 
spēks nākamajam pārbaudīju-
mam – konkursam „Best Show 
2016”, kas notika 4. maijā. FRAC-
TUS šajā konkursā startēja di-
vās vecuma kategorijās – „Juni-
ors” vecuma grupā ar deju „Just 
Squad” un „Adults” vecuma grupā 
ar deju „Skaņas mozaīka”. 
 Deju grupai FRACTUS šogad 
piebiedrojusies arī mūsdienu 
deju senioru grupa “Sandras kun-
dzītes”. Atraktīvās kundzītes ar 
dejām “Uz laukiem” un “Ilgas pēc 
Valensijas” iepriecināja Vidzemes 
novada seniorus Rīgas apriņķa 
senioru kolektīvu salidojumā 

“KOPĀ BŪT - 12!” Salaspilī un Pa-
bažu kultūras namā „Jurģu dienas 
lustēs”.
 Deju grupa FRACTUS vēlas 
uzaicināt uz savu 19 gadu jubile-
jas koncertu „Mozaīka”, kur arī 
skatītājiem būs iespējams no-
vērtēt šajā sezonā paveikto. 
 Gan jaunie, gan vecie dejotāji 
saka vislielāko paldies deju gru-
pas FRACTUS vadītājai Sandrai 
Ozolai-Ozoliņai, kurai vienmēr 
izdodas motivēt dejotājus iemā-
cīties pat visgrūtākās kustības un 
sarežģītākos soļus, kā arī mūsu 
fotogrāfei – Elīnai Marī Maksi-
movai.
 Šī sezona dejotājiem bijusi ļoti 
darbīga un piedzīvojumiem bagā-
ta. Paldies visiem, kuri palīdzēja 
šo piedzīvojumu realizēšanā, – 
vecākiem un Saulkrastu novada 
PA „Saulkrastu kultūras un spor-
ta centrs”, īpaši Judītei Krūmiņai.

Sabīne Alise Leimane, 
deju grupa FRACTUS

Grupas FRACTUS dejotāji.

Saulkrastu 
rokdarbnieces 
Skultē

Limbažu novada Skultes biblio-
tēkā no aprīļa vidus līdz maija 
sākumam varēja aplūkot izstā-
di „No Saulkrastu rokdarbnie-
ču pūralādes”. Tajā ar saviem 
darbiem piedalījās 12 kolektīva 
amatnieces. Tika izlikti atšķi-
rīgās tehnikās veidoti darbi: 
apģērbi, aksesuāri, rotaslietas, 
apsveikuma kartiņas, apgleznots 
zīds u.c. 
 21. aprīlī notika interesentu 
tikšanās ar rokdarbniecēm Skul-
tes pagasta mazajā zālē. Tikša-
nās laikā bija iespēja piedalīties 
meistarklasē, kurā Ruta Smilga 
pastāstīja un praktiski parādīja, 

kā top pergamano apsveikumu 
kartītes. Katram viesim bija ie-
spēja pašam pagatavot savu ap-
sveikumu. Apmeklētāji varēja 
aprunāties un konsultēties ar 
rokdarbu darinātājām. Atzinību 
izpelnījās Marijas Purples zīda 
izstrādājumi un Līgas Kleinšmi-
tes austās pērļu rotaslietas. 
 Vislielāko paldies par uzai-
cinājumu un jauko uzņemšanu 
rokdarbnieces izsaka Skultes pa-
gasta bibliotekārei Danutei Eglī-
tei.

Guna Lāčauniece, 
Saulkrastu rokdarbu pulciņš

Zemkopības ministrija (ZM) ai-
cina zivsaimniecības nozares uz-
ņēmējus un jaunos darbiniekus 
pieteikties balvai “Lielais loms 
2016”. Balvas mērķis ir veicināt 
zivsaimniecības nozares attīstī-
bu un nozīmīgumu sabiedrībā. 
Izvirzīt pretendentus konkur-
sam aicināti ne tikai zivsaimnie-
cības nozares uzņēmumi un ne-
valstiskās organizācijas, bet arī 
pašvaldības. 
 Pretendenti gada balvai 
“Lielais loms 2016” tiks vērtēti 
nominācijās “Gada zvejas/ak-
vakultūras uzņēmums”, “Gada 
uzņēmums zivju apstrādē” un 
“Jauns un daudzsološs nozarē”. 
Šogad tiks pasniegta arī gada 
speciālā balva “Ieguldījums ziv-
saimniecības popularizēšanā”. 
Pieteikumi dalībai šajās no-
minācijās un speciālajai balvai 
jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
konsultāciju birojos vai Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģi onā-

lajās lauksaimniecības pārval-
dēs, vai LAD Centrālajā aparātā 
Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, 
Republikas laukumā 2 līdz 1. jū-
nijam.
 Tāpat šogad tiks pasniegta 
balva “Par mūža ieguldījumu ziv-
saimniecībā”, kas tiks piešķirta 
personai par ilgstošu un nozīmī-
gu ieguldījumu zivsaimniecības 
nozares attīstībā. Pretendentus 
šai balvai var izvirzīt zivsaim-
nieku nevalstiskās organizācijas 
un pašvaldības. Lai pieteiktu 
pretendentus balvai “Par mūža 
ieguldījumu zivsaimniecībā”, 
līdz 1. jūnijam jāiesniedz pietei-
kums ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļā Rīgā, Repub-
likas laukumā 2, 2302. telpā 
(tālr. 67027622), e-pasta adrese  
viktorija.kalnina@zm.gov.lv.
 Katrā nominācijā noteiks vie-
nu laureātu, kurš saņems balvu 
“Lielais loms 2016”, Zemkopības 
ministrijas diplomu un naudas 
balvu, kā arī veicināšanas balvu 

saņēmējus. Plānots, ka laureātu 
godināšanas pasākums notiks 
2016. gada nogalē.
 Iepazīties ar gada balvas “Lie-
lais loms 2016” nolikumu, vēr-
tēšanas kritērijiem, pieteikuma 
veidlapu un iesniedzamo infor-
māciju var ZM tīmekļa vietnē 
www.zm.gov.lv sadaļā “Lielais 
loms”.

Aicina pieteikties gada balvai 
zivsaimniecībā

1. rindā no kreisās: Rita Novožilova, Astrīda Jejabsone, Ilga Rubene, 
Skultes bibliotēkas vadītāja Danute Eglīte; 2. rindā no kreisās: Rita 
Matīsa, Aina Karpa, Erna Baune, Līga Kleinšmite, Ruta Smilga, Marija 
Purple, Karmena Upīte.

http://www.zm.gov.lv
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Pirms mēneša, veidojot filmu par 
vardarbību pret bērniem, biju 
aizbraukusi uz Zantes ģimenes 
krīzes centru. Izstaigāju glīti un 
gaumīgi iekārtotās telpas, kurās, 
kā izrādās, gandrīz nekad nav 
tukšu vietu, un uzklausīju stāstus 
par ģimenēm, kur bērni dzimst 
kā mazi kaķēni, dzīvo smirdī-
gos un netīros mājokļos, saņem 
savu vecāku dzēruma lamas un 
sitienus un tiek pamesti kā ne-
vajadzīgas un izmetamas lietas. 
Kad no iepriekšējiem bērniem šīs 
„dzeguzes” ir atbrīvojušās, viņas 
atkal dzemdē jaunus, jo par tiem 
var saņemt labus pabalstus, ko 
nodzert vai izpirkt dažādos nie-
kos. Tik vienkārši. Nekādu mātes 
instinktu, nekādas vēlēšanās no-
sargāt un paturēt to, kam vaja-
dzētu būt visdārgākajam pasaulē, 
nekādu jūtu, kas radušās no viena 
maģiska vārdiņa – „mīlestība”.
 Bet labi, ka dzīvē līdzās šīm ap-
lamībām un sāpīgajām pieredzēm 
tomēr dzīvo cilvēki, kuri prot 
godā turēt savu ģimeni, audzināt 
bērnus, viņus cienīt un mīlēt.
 Jau labu laiku gaidīju mirkli, 
kad varēšu iepazīstināt ar vienu 
šādu ģimeni Saulkrastos - Ievu 
un Uldi Mazajiem, kas ar saviem 
četriem bērniem - Emīlu, Katrī-
nu, Filipu un Marku - dzīvo man 
kaimiņos . Daudzus gadus vēroju 
šo ģimeni, viņu attiecības, intere-
ses, sadzīves rituālus, iedibinātās 
tradīcijas. Arī to, cik vienoti viņi 
ir savā ģimeniskumā un labprāt 
laiku aizvada kopā. Viņi paši  
saka – „savā kompānijā”. Tāpēc 
maijā, kad svinam Mātes un arī 
Ģimenes dienu, gribējās aiziet 
ciemos pie viņiem un aprunāties 
ar Ievu un Uldi. Saruna rit starp 
bērnu čalām un rotaļām, ģimenes 
vakariņām un trokšņaino noska-
ņu, kas šajā mājā aprimst tikai 
nakts miera stundās.

 - Ļoti labi atceros reizi, kad 
iepretī mūsu mājai piestāja ma-
šīna, no tās izkāpa jauna sieviete 
un vīrietis un aizgāja skatīties 
brīvo zemes gabalu. Domāju - 
vai tiešām viņi te nāks dzīvot? 
Uz meža zemes ar panīkušiem 
kokiem, mitrumā izaugušām 
garām smilgām un gadiem krātu 
atkitumu kalnu? Bet jūs tomēr 
atnācāt, īsā laikā uzcēlāt māju, 
visu sakopāt un iztīrījāt. Kāpēc 
jums iepatikās šī vieta un paši 
Saulkrasti?
 Ieva: - Dzīvojām labā dzīvoklī 
pilsētas centrā. Divi jauni cilvēki, 
kuriem bija ērti, ka jebkurā brīdī 
varam aizskriet līdz veikaliem, 
darbam, teātriem un koncertiem, 
bieži satikt paziņas un draugus, 
pasēdēt kafejnīcās. Mēs pat le-
pojāmies, ka mums laimējies tikt 
pašiem pie sava dzīvokļa. Pēc lai-
ka piedzima pirmais bērns. Spilg-
ti atceros dienu, kad pirmo reizi 
laimīgā māmiņa ar bērnu ratiņos 
izgāja pastaigāties. Braucām pa 
Čaka ielu uz Ziedoņdārzu. Pēkšņi 
mums līdzās nobremzēja dzel-
tenais autobuss Ikarus. Uzņēma 
pieturā pasažierus un, izpūtis 
melnus dūmus, aizbrauca. Tas 

man bija šoks. Mans bērns, kuru 
tik ļoti mīlēju, bija spiests ieel-
pot šo indīgo smirdoņu! Pārnācu 
mājās, savas sajūtas un pārdomas 
vakarā atklāju vīram. Tad mums, 
pārliecinātiem vairākās paaudzēs 
dzīvojošiem rīdziniekiem, ienāca 
prātā doma, ka Rīga nav piemēro-
ta vieta dzīvei ar bērniem.
 Uldis: - Vēl jau pagāja kāds 
laiks, kamēr sākām nopietni do-
māt par vietu ārpus Rīgas. Vis-
pirms jau, lai pavadītu vasaras 
pie dabas zaļumos. Par pastavīgu 
dzīvi Saulkrastos nekādas domas 
nebija. Man gan ļoti gribējās at-
rast vietu pie jūras. Atmiņā bija 
palikušas vasaras, ko aizvadīju 
skolu brīvlaikā pie vecmāmiņas  
Jūrma lā - Mellužos. Tādā Jūr-
malā, kāda tā bija attīstījusies, 
dzīvot gan vairs negribēju. Pieļā-
vām varbūtību, ka izvēle varētu 
būt par labu Pierīgas ezeru tu-
vumam: Langstiņi, Berģi, Upes-
ciems. Braucām, skatījāmies un 
katru reizi atgriezāmies vīlušies. 
Tad pavirzījāmies mazliet tālāk 
no Rīgas. Sākām apskatīt piedā-
vājumu Saulkrastu kooperatīvos 
viņpus dzelzceļa sliedēm. Mums 
jau toreiz naudas arī nebija, neko 
izcili dārgu nevarējām atļauties. 
Te atkal mūs piemeklēja vilšanās. 
Pārdošanā bija dzīvošanai nederī-
gas būdas nesakoptā, pielūžņotā 
vidē un visapkārt cilvēki runāja 
svešā mēlē.
 Tad Ievas tēvs teica, ja meklē-
jam zemi ārpus Rīgas, tad vajag 
celt kārtīgu māju un pārvākties 
uz dzīvi. Nav ko velti naudu tērēt. 
Visā šajā meklēšanas gaitā mūsu 
ģimenē pieteicās otrais bērns. Nu 
jau lieta kļuva pavisam nopietna. 
Braucām atkal uz Saulkrastiem. 
Šoreiz jau skatījām zemes ga-
balus šaipus dzelzceļam, kur ir 
ziemas māju rajons. Izšķiršanās 
bija starp diviem apbūves gaba-
liem. Viens tuvāk Pabažu stacijai,  
otrs - Baltajai kāpai. Izšķīrāmies 
par otro. Prozaiska iemesla dēļ -  
tas bija par 2 dolāriem kvadrāt-
metrā lētāks. Kopumā tā bija ie-
vērojama summa un mums tas 
nebija mazsvarīgi.
 Varējām jau lētāk toreiz no-
pirkt Mārupes pļavās, taču man 
bija vajadzīga jūra. Tas likās arī 
pārāk bezpersoniski. Tukšā vietā 
bez kāda kociņa.
 Ieva: - Skats pirmajā acumirklī 
nebija pievilcīgs. Te bija iestaigāts 
celiņš cilvēkiem, kuri no koope-
ratīviem gāja uz staciju. Viņiem 
šķita svēts pienākums savus at-
kritumu maisiņus, ejot uz vilcie-
nu, izmest mežā. Vēl labu laiku, 
kamēr nebija uzlikts žogs, šis ie-
radums turpinājās. Kad aizrādī-
jām, ka šī taču ir privāta teritorija, 
daudzi dusmojās un nesaprata, 
kāpēc gadiem viņi to drīkstēju-
ši, bet tagad vairs ne. Kad sākām 
veidot zālāju un apstādījumus, 
plēsām ārā no zemes atstāto kul-
tūrslāni: vecas bundžas, burkas, 
stikla lauskas, gultu matraču 
atsperes un sazin vēl ko. Māju 
uzcēlām praktiski gada laikā un 
tūlīt arī atnācām šeit dzīvot. Gan 
Emīls, gan Katrīna varēja elpot 

Tajā pavasarī, kad ziedēja ceriņi

svaigu jūras un priežu gaisu un 
justies brīvi un neierobežoti.
 Te mums ir labi. Esam pilsētā 
un tomēr nomaļus no centra. Pa 
dienu garām aizbrauc tikai dažas 
kaimiņu mašīnas. Bērni var dro-
ši spēlēties arī ārpus sētas. Man 
nav jāuztraucas, ka viņi izies aiz 
vārtiņiem. Jūra un pludmale arī 
gluži kā privātā. Izņemot karstās 
vasaras dienas, cilvēku nav pārāk 
daudz.
 Uldis: - Saulkrastos ir arī ļoti 
interesanta un spraiga kultūras 
dzīve. Festivāli, koncerti, pasā-
kumi bērniem. Cenšamies tos 
apmeklēt. Īpaši jau patīk ikgadējs 
koncerts Baltajā kāpā saulrietā, 
kas notiek pilsētas svētkos jūlijā. 
Reizēm gan gribētos vairāk in-
formācijas par pasākumiem, lai 
neatjēdzamies, ka kaut kas inte-
resants paslīdējis garām, kā arī 
varbūt svētku reizēs biežāk varētu 
kursēt vietējie autobusi, jo, brau-
cot ar mašīnu, ir lielas problēmas 
ar tās novietošanu saprātīgi sa-
sniedzamā vietā.
 - Vai, dibinot ģimeni, jau bija 
doma, ka tajā varētu būt vairāk 
par diviem bērniem? 
 Ieva: - Tajā brīdī noteikti par 
to nedomājām. Es biju ģimenē 
vienīgais bērns un man nebi-
ja priekšstata, kā ir dzīvot lielā, 

trokšņainā ģimenē. To biju vē-
rojusi tikai no malas un man tas 
nelikās nemaz tik pievilcīgi. Pati 
augu uzpasēta, pieskatīta un kon-
trolēta, visa vecāku uzmanība 
tika man vienai.
 Divu bērnu ģimene ir tāds 
standarts: dēls un meita. Tā vienu 
laiku mums bija. Dēls un meita 
aug, māja uzbūvēta, dzīve sakār-
tota - ko vēl var vēlēties. Iestājās 
kaut kāds mulsums. Zemapziņā 
noteikti nelika mieru doma par 
vēl kādu bērnu. Pamazām abi ar 
Uldi sapratām, ka mums gribas 
mājās vēl kādu mazu balstiņu.
 Tad nāca bēdīgi slavenie krīzes 
gadi, darba kļuva mazāk, un es 
jutu, ka tas varētu būt brīdis vēl 
vienam mazulim. Likās - dzīve 
būtu piepildītāka, ja dosim dzīvī-
bu vēl vienam cilvēkbērnam. Tā 
pasaulē nāca Filips. Bija jau arī 
mazliet pārdomas par šo izšķir-
šanos. Man nedaudz pāri trīsdes-
mit gadiem, vēl jauna, varētu pa 
ballītēm paskraidīt, bet jau trešais 
bērns... Bet tas tikai tāds mirkļa 
vājums. Esmu pārliecināta, ka 
sievietei karjeras kāpnes nav pats 
galvenais. Manu pašapziņu stipri-
na kaut kas cits, nevis tas, kā vei-
došu savu karjeru. Trīs bērni nāca 
pārdomāti un iecerēti. Jāatzīstas, 
ceturtais gan mums bija pārstei-

gums. Ieradās pasaulē kā speciāla 
Dieva dāvana! Tagad skatos uz vi-
siem četriem un saprotu, ka tieši 
tā tam vajadzēja būt. Mēdz taču 
teikt - trīs lietas labas lietas, bet 
ceturtā - no sirds.
 Uldis: - Pats nāku no lielas ģi-
menes, esam trīs brāļi un māsa. 
Gluži kā mums tagad. Tāpēc hi-
potētiski pieļāvu, ka arī man varē-
tu būt vairāk bērnu. Mums ir ļoti 
kupls tuvāko radu loks. Katram 
manam brālim ir pa trīs bērniem. 
Kad sabrauc ciemos, kopā ar vec-
māmiņām ir 20 cilvēki. Un tas ir 
tikai šaurais ģimenes loks. Kad 
nāk jubilejas, bērniem jautājam, 
kā svinēsim, - šaurajā ģimenes 
lokā vai ar draugiem. Tad sanāk 
visi 50 cilvēki. 
 - Mēdz teikt, kur paēd divas 
mutes, pietiks arī trešajai un ce-
turtajai. Vai izjūtat lielu starpī-
bu fiziskajā un arī emocionālajā 
slodzē, kad bija divi un tagad 
četri bērni?
 Ieva: - Liela starpība man šķita 
starp divi un trīs. Četri jau ir pavi-
sam liela atšķirība slodzē. Varbūt 
tāpēc cilvēki tik lielu uzsvaru kā 
uz gala ciparu liek tieši uz trim. 
Varbūt tā atšķirība nav tik daudz 
fiziskajā jomā, bet gan emocio-
nāli. Vienmēr manā galvā jābūt 
sakārtotai pārraudzībai. Ne jau 

tas, ka jāvāra lielāks zupas katls 
un cik šķīvju uz galda jāliek. Kat-
ram no viņiem jāatrod laiks. Par 
katru jāpadomā. Jāseko līdzi. Tas, 
ka bērns ir pusaudzis, nenozīmē, 
ka viņam var veltīt mazāk laika. 
Dažkārt tieši viņam tā uzmanība 
vajadzīga visvairāk. Kam tad viņš 
uzticēs savus pārdzīvojumus, šau-
bas, nesapratni par dzīves lietām, 
ja ne vecākiem! Tāpat kā maza-
jiem, arī lielākajiem vakaros gri-
bas gultā pirms miega parunāties, 
izkratīt sirdi. Viņš redz, ka man ir 
bēbis klēpī, nesaka neko un aiziet 
uz savu istabu, bet zināma sāpe 
paliek... Man negribas palaist 
dzīvē garām šo uzticēšanās mir-
kli. Nezinu, vai man vienmēr tas 
izdodas, bet apzinos, ka to neva-
jadzētu darīt.
 - Uldi, vai tev pietiek laika 
bērniem, sievai? Kādam taču ir 
jānopelna tā nauda, ar ko ģime-
ni uzturēt. Bieži redzu, ka tavā 
darba istabā gaisma ir pat divos 
naktī.
 Uldis: - Nevaru lepoties, ka 
man būtu daudz brīva laika, ko 

varu pilnībā veltīt ģimenei. Taču 
visgrūtākie bija tieši pirmie pie-
ci gadi, kad strādāju vairāk nekā 
šobrīd, lai nodrošinātu ģimeni, 
uzceltu māju, sakārtotu dzīvi. 
No rīta agri braucu uz darbu, kad 
bērni vēl gulēja, vakarā atgriezos, 
kad viņi jau bija devušies pie mie-
ra. Tas bija Rīgas laiks, kad gri-
bējām ātrāk tikt projām. Pilsēta 
nemanāmi tevi ievelk. Ja ļaujies, 
darbs ir 24 stundas diennaktī. Tur 
ir nemitīgas, pat neplānotas tik-
šanās, sarunas, pasākumi. Ja vien-
reiz nepateiksi „stop”, vari sevi tā 
arī sadedzināt. Šeit tu iekāp mašī-
nā, brauc uz mājām un darbdiena 
ir beigusies. Vakara cēlienu esi 
kopā ar ģimeni un bērniem. Izņe-
mot gadījumus, kad vēl pa vakaru 
vai arī pusnakti jāpasēž pie datora 
un jāpastrādā. Mūžīgi tā dzīvot 
nevarēja. Lai tik lielu ģimeni uz-
turētu, patiešām daudz jāstrādā, 
jo izdevumi ir pieauguši. Bet visas 
lietas sakārtojot, laika pietiek arī 
bērniem. Tas ritms bija par nežē-
līgu. Tagad saprotu, ka tolaik lie-
tas esmu darījis tādā vājprātā. Tad 
cilvēks pārtrauc dzīvot, jo ir tikai 
viens traks skrējiens pa dzīvi. To 
nogurumu jau tūlīt nemana. Tas 
uzkrājas gadiem, līdz vienā brīdī 
cilvēku salauž. Ir reizēm jāiemā-
cās pateikt „nē”. 
 - Rudenī piedzima mazais 
Marks, un visiem par pārsteigu-
mu kaimiņi saka - viņi ar mēnesi 
vecu bērnu pirms Ziemassvēt-
kiem aizbraukuši slēpot uz Itāli-
ju. Kas jūs pamudināja pieņemt 
tik pārdrošu lēmumu?
 Ieva: - Mums ģimenē ir lietas, 
ko visi darām kopā. Šī ir viena no 
tādām -  reizi vai divas gadā brau-
cam uz kalniem slēpot. Šis pasā-
kums jau sen bija ieplānots, bet 
tad pieteicās Marks. Domājām, 
ko darīt. Es jau ģimenei teicu, lai 
brauc bez manis. Mēs ar Marču-
ku paliksim mājās. Taču pārējie 
teica: „Nē, tad arī mēs paliekam 
kopā ar tevi!”. Es viņiem nevarē-
ju atteikt šo ilgi gaidīto prieku un 
nolēmām braukt visi. Bija ļoti jau-
ki. Tētis ar bērniem slēpoja, mēs 
ar mazo dzīvojāmies pa kalniem 
un elpojām svaigo Alpu gaisu. At-
braucām mājās izslēpojušies, visi 
spirgti un veseli.

 Mums nav daudz tradīciju, 
taču pie dažām cenšamies turē-
ties. Katru vakaru kopā ēdam va-
kariņas. No rītiem katrs ceļamies 
savā laikā un neiznāk satikties pie 
brokastu galda. Jebkurā citā laikā 
arī darbdienās ir neiespējami būt 
kopā. Tad nu ir šis vakariņu galds, 
kur kopā ēdam, pārrunājam die-
nas notikumus. Tad nav nekāda 
televizora skatīšanās vai planše-
tes. Šis laiks pieder tikai mums 
pašiem. Tas ir ģimeni vienojošs 
pasākums. Ieaudzina arī discip-
līnu, jo zina, ka mamma gaida 
mājās ar vakariņām un nevar ka-
vēties.
 - Kādu dienu braucām no 
Saulkrastu centra ar mašīnu. 
Skatāmies, pa vienu no šķērsie-
liņām pastaigājas pusaudzis ar 
bērnu ratiņiem. Piebraucām tu-
vāk un redzam, ka tas ir Emīls, 
kas iet ar mazo brālīti. Viņš tik 
aizkustinoši rūpējas par saviem 
jaunākajiem brāļiem un māsu! 
Vai šie un citi pienākumi tiek 
labprātīgi pieņemti vai arī ir jā-
pierunā?
 Ieva: - Rūpes par mazākajiem 
lielie uzņemas labprātīgi. Taču 
ir pienākumi, kas nesagādā gan-
darījumu, un tad ir burkšķēšana 
un īgnuma izrādīšana. Viens no 
tādiem ir trauku novākšana un 
virtuves uzkopšana pēc ēšanas. 
Tāpēc esam kalendārā atzīmējuši 
dežūras, lai nav nekādi strīdi. Ja 
tik lielā ģimenē bērnus neiesais-
ta darbos, bez palīga grūti iztikt. 
Ar laiku arī man pašai nācies sa-
mierināties, ka mājā vairs nav tik 
perfekta kārtība, kur katrs putek-
lītis ir noslaucīts un katra lietiņa 
atrodas savā vietā. To roku un arī 
spēka ir par maz. Prioritātes ir jā-
plāno. Es labāk izvēlos laiku veltīt 
bērniem un vīram, nevis nemitī-
gai tekalēšanai, lai visu uzturētu 
ideālā kārtībā.
 Uldis: - Kā radināt bērnus pie 
darba, vienotu paņēmienu nav. 
Katrs gadījums ir jārisina atšķirī-
gi. Ja redzi, ka darbs nav izdarīts, 
jāatgādina vienu, otru un dažreiz 
arī piekto reizi. Galvenais ir ne-
censties padarīt bērna vietā. Vēl 
ir svarīgi saglabāt mieru un pa-
cietību jebkurā situācijā. Nekāda 
bļaušana un kliegšana situāciju 
neatrisinās. Tikai vēl vairāk sa-
režģīs.
 Ieva: - Agrāk gāju bērnu ista-
bās un centos sakārtot izmētātās 
lietas. Tagad reizēm paveru dur-
vis, paskatos - bardaks baigākais. 
Aizrādu, ka derētu istabu sakār-

tot. Dažreiz pietiek ar vienu at-
gādinājumu, citreiz to nākas darīt 
vairākkārt. Tā ir viņu pasaule, un, 
ja patīk dzīvot nekārtībā, lai to 
dara, pēc kāda laika pašam ap-
niks un sakārtos. Tā kā man ir trīs 
dēli, es gribētu, lai viņi izaug par 
foršiem vīriešiem. Lai viņos būtu 
sajūta, ka sieviete nav domāta, lai 
aiz vīrieša savāktu viņa nekārtību. 
Lai viņi iemācītos cienīt sievieti, 
padomātu par to. Prastu uzņem-
ties rūpes par ģimeni. Neaizmirs-
tu reizēm atnest un uzdāvināt 
puķes, iepriecināt. Filips jau tagad 
nes puķes dzimšanas dienās. Do-
māju, ka to var ieaudzināt, ja viņi 
redz, ka tētis nes puķes mammai 
un prot salabot saimniecības lie-
tas. Tas ir desmitkārt audzinošāk 
par visām lekcijām un runāša-
nām! Man ir vīrs, kurš spēj parū-
pēties gan par bērniem, gan sievu.
 - Jūs abi esat beiguši augst-
skolas un ieguvuši labas profe-
sijās. Kādu jūs iedomājaties savu 
bērnu nākotni?
 Ieva: - Esmu beigusi Rīgas 
Franču liceju. Man tik ļoti patika 
šī valoda, ka nolēmu turpināt to 
apgūt Latvijas Universitātē. Tā 
man ir sirdslieta. Nekad neesmu 
nožēlojusi ne savu izvēli, ne arī 
universitātē pavadītos gadus. Es 
jau studēju ne tikai valodu, bet 
visu, kas saistīts ar Franciju, fran-
ču kultūru, vēsturi, kas ir bagāta 
un interesanta. Varu tulkot no 
angļu, franču, krievu valodas. 
Vienu brīdi strādāju izdevniecībā 
un tulkoju bērnu grāmatas. Man 
ir arī zvērināta tulka sertifikāts.
 Tagad savas zināšanas varu 
pielietot saskarsmē ar saviem 
bērniem. Tikai reizēm ir skum-
ji - tu satiec kādu paziņu un  
viņš jautā, par ko es strādāju. Es 
atbildu: „Par mammu”. Tad ir 
tāda neizpratnes izteiksme sejā. 
Daudzi cilvēki sabiedrībā to ne-
uzskata par cienījamu nodarbi. 
Vēl trakāk, ja cilvēki saka: „Tu jau 
sēdi mājās”. 
 Man liekas, ka bērniem izau-
got, jābūt pašpietiekamiem, ar 
interesi par lietu, ko viņi dara. 
Svarīgi dzīvē atrast, kas dod šo 
interesi. Obligāti nav jābūt ma-
temātikas profesoram, bet vecā-
kiem jāpalīdz atrast virzienu, kur 
viņš var vislabāk realizēties.
 Uldis: - Mācījos Rīgas 7. vidus-
skolā un pēc 8. klases aizgāju uz 
Celtniecības tehnikumu. Varbūt 
šī izvēle man palīdzēja ļoti ātri 
kļūt patstāvīgam un pieaugušam. 
Tas veicināja spēju pašam ar visu 

dzīvē tikt galā. Pēc tam jau loģis-
ki, ka aizgāju studēt arhitektūru 
RTU.
 Nesen saskaitīju, ka esmu iz-
strādājis projektus 256 objektiem, 
piemēram, viesnīcai «Tallink» 
Rīgā, Elizabetes ielā un Ādažu 
lielveikala «Apelsīns» jaunajam 
korpusam.
 Kaut kur esmu lasījis gudru 
domu, ka bērnam vajag palīdzēt 
attīstīties, bet vienlaikus šajā ceļā 
nedrīkst traucēt augt un paš-
realizēties. Cilvēks, kaut arī vēl 
maziņš, ir personība, nav pareizi 
viņu visu laiku regulēt, dīdīt, no-
rādot, kā viņam rīkoties. Lai pats 
meklē risinājumu katrai situāci-
jai! Mēs varam tikai palīdzēt, ja 
jūtam, tas ir nepieciešams. Bērnu 
nemitīgi raustot, aizliedzot un 
rājot, mēs šo personību graujam 
un salaužam. Protams, tas prasa 
laiku, kas jāvelta bērnam, un arī 
pacietību. Vienkāršāk ir uzkliegt 
un panākt paklausību.
 - Vai vēl atceraties, kā iepazi-
nāties?
 Ieva: - Protams. Satikāmies ar 
Uldi Rīgas Franču licejā. Mācījos 
jau 12. klasē. Viņa brālis arī te mā-
cījās un viņam bija 9. klases izlai-
dums.
 Sēdēju ar draudzeni uz soliņa 
pie skolas un apcerējām, kā tas 
būs, kad šeit vairs nemācīsimies. 
Lai arī nepatika daži skolotāji, 
aiziet no skolas, no visa, pie kā esi 
ļoti pieradis, bija sāpīgi. Visapkārt 
ziedēja ceriņi, bija silta novakare, 
pasaule smaržoja pēc šiem zie-
diem...
 Uldis: - Brālis piegāja pie 
meitenēm un uzaicināja uz savu 
dzimšanas dienu, kas bija 9. jūlijā. 
Es teicu, lai meitenes nāk, būs in-
teresantāk.
 Ieva: - Aizgāju pie viņa brāļa 
uz dzimšanas dienu un iepazi-
nos ar Uldi. Tajā vasarā man bija 
brauciens uz Itāliju. Ar autobu-
su. Domāju, lai nebūtu garlaicī-
gi, uzaicināšu Uldi braukt līdzi. 
Man gan sākumā viņš nemaz tik 
ļoti nepatika. Viņš piekrita. Tā 
jau saka - lai pārbaudītu, vai mēs 
deram viens otram, vajag kopā 
doties ceļā. Tad atklājas visas 
rakstura īpašības. Izbraucām ļoti 
labi, ne reizi pat nesastrīdējāmies. 
Naudas mums gandrīz nebija ne 
vienam, ne arī otram. Grauzām 
līdzpaņemto žāvēto desu ar rupj-
maizi, kurai pa virsu uzkrāmējām 
majonēzi. Iznāca nauda tikai kā-
dai vīna pudelei. Atbraucām mā-
jās un pēc diviem gadiem svinē-
jām kāzas.
 Uldis: - Agrāk domāju, ka pats 
nosaku savu dzīvi. Tagad sapro-
tu, ka daudz kas jau izlemts tur, 
augšā - debesīs. Tas lielais dzīves 
plāns. Tu ar savu attieksmi vai 
rīcību vari to pabojāt vai uzlabot. 
Ar katru nodzīvoto gadu aizvien 
vairāk ļaujos dzīvei un nemēģinu 
savai laimei stāvēt ceļā vai mai-
sīties pa kājām. Redzu, ka tas ir 
pareizi. Vienmēr tikai sev lūdzu – 
dod, Dievs, prātu atšķirt labu no 
ļauna. Tas ir pats svarīgākais.

Dzidra Smiltēna

Visi kopā svinam Emīla sešpadsmito dzimšanas dienu.

Pēc gada māja Saulkrastos  bija gatava un varējām sākt te dzīvot.

Aizpērnajos Ziemassvētkos ģimenē jau bijām seši cilvēki.

Katru gadu doties slēpot kalnos ir viena no mūsu kopējām  tradīcijām.

Uldis kopā ar meitu  liekot mājas pamatus.
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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (SPRK)  
5. maijā apstiprinājusi  
AS “Sadales tīkls” iesniegto 
elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifu 
(sadales tarifu) līdzsvarošanas 
projektu. Plānots, ka 
līdzsvarotie tarifi varētu stāties 
spēkā ar 2016. gada 1. augustu, 
tādējādi pirmos rēķinus 
atbilstoši SPRK pieņemtajam 
tarifu projektam klienti no 
elektrības tirgotājiem saņems 
septembra sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi lielā-
kajai daļai mājsaimniecību par 
22% samazinās elektroenerģijas 
piegādes maksu, vienlaikus ie-
viešot fiksētu maksu par pieslē-
guma nodrošināšanu neatkarīgi 
no elektroenerģijas patēriņa ap-
joma. Aptuveni 700 tūkstošiem 
mājsaimniecību šādas izmaiņas 
elektrības gala rēķinu būtiski ne-
ietekmēs vai tas pat samazināsies. 
Savukārt juridiskajiem klientiem 
sadales tarifu struktūra tiks līdz-
svarota, samazinot elektroenerģi-
jas piegādes maksu un palielinot 
no pieslēguma jaudas atkarīgo 
fiksētās maksas īpatsvaru. Rezul-
tātā juridiskajām personām, kas 
efektīvi izmanto pieslēguma jau-
du, kopējais rēķins par elektro-
enerģiju nemainīsies vai samazi-
nāsies.
 “Regulatora lēmums apliecina, 
ka AS “Sadales tīkls” sadales tari-
fos iekļautās elektrotīklu uzturē-
šanas un atjaunošanas izmaksas 
ir ekonomiski izsvērtas un tarifu 
līdzsvarošana ir nepieciešama un 
pamatota. Līdztekus bojājumu 
skaita un elektroenerģijas piegā-
des pārtraukumu samazināšanai 
un pieslēguma jaudas izmanto-
šanas efektivitātes veicināšanai, 
sadales tarifu struktūras līdzsva-
rošana palīdzēs mazināt nevien-
līdzību ikmēneša izmaksu ziņā 
starp klientiem. Tas nozīmē, ka 
turpmāk tiem, kuri tērē elektrī-
bu, vairs nebūs jāmaksā arī par 
tiem, kas to netērē, bet kuriem 
tik un tā mums ir jānodrošina 
elektroenerģijas pieslēgums, ne-
pārtraukta elektrības piegāde un 
skaitītāju apkalpošana,” uzsver 
AS “Sadales tīkls” valdes priekšsē-
dētājs Andis Pinkulis.
 Šobrīd aptuveni 120 000 klien-
tu objektu ir tā dēvētie „nulles” 
un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, 
turklāt pretēji mītiem un pieņē-
mumiem tie neatrodas tikai lau-
ku reģionos – puse no šiem objek-
tiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu 
elektrolīniju kopgarums līdz šiem 
objektiem ir aptuveni 3000 km. 
Lai nodrošinātu efektīvu elek-
trotīklu un iekārtu darbību, arī 
šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” 
pieslēgumiem laikus jāatjauno un 
pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. 
Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sa-

uzturēšanas un atjaunošanas iz-
maksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības 
minimālā prasība ir to moderni-
zēt atbilstoši klientu vajadzībām 
un katru gadu pilnībā atjaunot 
vismaz 2% no kopējā elektrotīkla 
apjoma. Tādējādi tiek uzlabota 
valsts elektroapgādes kvalitāte un 
nodrošināta elektrības piegādes 
nepārtrauktība. Ik gadu nepie-
ciešams rekonstruēt un atjaunot 
elektrolīnijas vidēji 1600 km ga-
rumā. Tas ir minimālais apjoms, 
ko AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis 
kā kompromisa variantu starp 
iedzīvotāju un uzņēmumu mak-
sātspēju un objektīvu nepiecie-
šamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 
2024. gadam sasniegtu ES vidējo 
elektroapgādes drošuma un kva-
litātes līmeni. 
 “Tas, cik daudz un efektīvi 
investējam elektrotīkla pārbūvē 
šobrīd, noteiks, kāda būs elek-
troapgādes kvalitāte un izmaksas 

turpmākajos 30 - 50 gados, jo tas 
ir laiks, kādu vidēji kalpo elektro-
tīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no 
jaunajiem, līdzsvarotajiem tari-
fiem ļaus efektīvāk un mērķtie-
cīgāk modernizēt “padomju laika 
mantojuma” tīklu, kas vēl veido 
50% no valsts kopējā elektrotīkla. 
Tas vairs neatbilst ne klientu va-
jadzībām un prasībām pēc kvali-
tatīvas elektroenerģijas piegādes, 
ne arī iedzīvotāju apdzīvotības 
blīvumam un elektroenerģijas 
patēriņa apjomam – tur, kur bija 
padomju saimniecības un lielas 
rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir 
tikai pamestas ēkas, bet kādreizē-
jo pļavu vietā piepilsētās tagad ir 
plaši jauno projektu ciemati vai 
arī attīstījusies uzņēmējdarbība,” 
norāda A. Pinkulis.
 Informatīvie pasākumi par 
gaidāmajām tarifu struktūras 
izmaiņām veikti jau kopš tarifu 
projekta iesniegšanas Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisi-
jā gada sākumā. Tie tiks turpināti 
līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā 
stāšanās brīdim, lai mājsaimnie-
cības un juridiskās personas, īpa-
ši reģionos, informētu par tarifu 
līdzsvarošanas ietekmi uz elek-
trības gala rēķinu. Paredzams, 
ka klientus par rēķina izmaiņām 
informēs arī elektroenerģijas tir-
gotāji.
 Lai sniegtu informāciju par 
plānotajām izmaiņām sadales 
tarifos, februārī un martā AS 
“Sadales tīkls” vadība tikās ar 
lielāko elektroenerģijas patērē-
tāju pārstāvjiem:Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameru, 
Latvijas Pensionāru federāciju, 
Lauksaimnieku organizāciju sa-
darbības padomi, Latvijas Pašval-
dību savienību, Latvijas Patērētā-
ju interešu aizstāvības asociāciju 
un Būvmateriālu ražotāju asociā-
ciju.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija apstiprina izmaiņas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifos

AS “Sadales tīkls” ir 
elektrotīkla uzturētājs 
un attīstītājs Latvijā, 

kas nodrošina 
elektroenerģijas piegādi 

vairāk nekā vienam 
miljonam klientu objektu 

visā Latvijas teritorijā,  
un elektroenerģijas 

sadales tīklu  
kopgarums ir gandrīz  

95 000 kilometru.

dales tīkls”, ko pašlaik sedz tikai 
tie, kuri patērē elektroenerģiju.
 Esošajos sadales tarifos ietver-
tas elektroenerģijas piegādes iz-
maksas, un turpmāk visiem iedzī-
votajiem līdzšinējā pakalpojuma 
cena par elektroenerģijas sadali 
veidosies no 2 daļām: nelielas fik-
sētas ikmēneša maksas par pieslē-
guma nodrošināšanu un samazi-
nātas cenas par elektroenerģijas 
piegādi atbilstoši patērētajām ki-
lovatstundām. Lielākai daļai māj-
saimniecību kopējais rēķins par 
elektroenerģiju būtiski nemainī-
sies, lietotājiem, kas elektroener-
ģiju patērē efektīvi, gala elektrības 
rēķins pat samazināsies, savukārt 
tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, 
kas elektroenerģiju nepatērē, vai 
neefektīvajiem patērētājiem būs 
rēķina pieaugums.
 Piemēram, mājsaimniecībām 
vienfāzes pieslēgumos, kurās 
elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksē-
to mēneša maksu 1,50 eiro (ietve-
rot PVN). Savukārt pie salīdzinoši 
maza elektroenerģijas patēriņa –  
85 kilovatstundas (kWh) mēne-
sī – kopējais rēķins pieaugs par  
0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa 
mēnesī gala rēķins samazinā-
sies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu  
300 kWh mēnesī kopējais rēķins 
samazināsies par 2,97 eiro mē-
nesī. 
 Mājsaimniecībām trīsfāžu 
pieslēgumos fiksētās ikmēneša 
maksas apjoms būs atkarīgs no 
pieslēguma jaudas. Piemēram, 
20 A trīsfāžu pieslēgumos, kuros 
elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksē-
to mēneša maksu 4,84 eiro (ietve-
rot PVN). Savukārt ar salīdzinoši 
mazu elektroenerģijas patēriņu –  
100 kWh mēnesī – kopējais rēķins 
pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu 
400 kWh mēnesī gala rēķins sa-
mazināsies par 1,13 eiro, bet pie 
elektrības patēriņa 600 kWh ko-
pējais rēķins samazināsies par 
4,10 eiro mēnesī. 
 Sadales tarifiem, saskaņā ar 
kuriem iedzīvotāji un uzņēmu-
mi norēķināsies atbilstoši elek-
trotīkla pieslēguma jaudai un 
patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla 
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Volejbola 
veterānu turnīrs

Saulkrastu volejbola veterānes.

30. aprīlī Saulkrastu sporta cen-
trā un Zvejniekciema vidusskolā 
pulcējās 14 volejbola veterānu 
komandas no dažādām Latvijas 
vietām. PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” sadarbībā  ar 
sporta klubu “Izaicinājums” un 
Saulkrastu volejbola veterānu 
entuziastiem noorganizēja lielis-
ku turnīru, ko atzina arī daudzi 
viesu komandu spēlētāji. Turklāt 
Saulkrastu dāmu un kungu ko-
mandām izdevās izcīnīt bronzas 

godalgas. Kungiem uzvarēja Burt-
nieku komanda, 2. vietā Litene. 
Dāmām labākas par mūsējām bija 
Talsu un Litenes volejbolistes. 
 Paldies Sandrai Kornei un 
viņas ģimenei par ieguldīto dar-
bu, kā arī veikalam “Mezgls” un  
SIA “Saulkrastu meži” par atbal-
stu.

Signe Sinkeviča,  
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”

Saulkrastu skrējiens

Šī gada Saulkrastu skrējiena dalībnieki. Foto no domes arhīva.

ku. Šogad Saulkrastu vidussko-
las dalībniekiem piepulcējušies 
arī Zvejniekciema vidusskolas 
 bērni.
 20. aprīlī Siguldā notika vē-
rienīgākās skolēnu sporta sacen-
sības Latvijā - skolu orientēšanās 
kauss, kurā piedalījās 750 sko- 
lēni no 90 skolām. Kopvērtē-
jumā 1. vietu ieguva Jelgavas 

Spīdolas ģimnāzija, Saulkrastu 
vidusskolas komanda ierindojās  
20. vietā, Zvejniekciema vidus-
skolas jaunsargi - 55. vietā. La-
bākos rezultātus kvalifikācijā 
uzrādīja Saulkrastu vidusskolas 
skolēni - Uldis Upītis ieguva 2. 
un Zane Kaluma - 9. vietu.

Dzintra Rēķe

Orientēšanās 
sacensības uzņem 
apgriezienus

Pie kontrolpunkta Jurģis Strazdiņš un Tomass Galvāns. Foto: Dz. Rēķe.

Lai gan aprīlis tiek uzskatīts par 
orientēšanās vasaras sezonas pir-
mo mēnesi, lielu un mazu sacen-
sību bija daudz.
 Latvijas čempionātā nakts 
orientēšanās Baldones novadā 
pilnu medaļu komplektu ieguva 
saulkrastieši - zeltu Uldis Upītis, 
sudrabu Irita Puķīte un bronzu 
Anda Upīte.
 Latvijas kausa sacensībās Āda-
žos startēja 15 Saulkrastu orien-
tieristi. Godalgotās vietas izcī-
nīja Kendija Aparjode un Uldis 
Upītis - abiem 1. vieta. Iritai Pu-
ķītei 2., bet Kārlim Strazdiņam -  
3. vieta. Divu dienu sacensī-
bās startēja 520 dalībnieku, un 
galvenais tiesnesis pirmo reizi 
bija Saulkrastu vidusskolas ab-
solvents Ainārs Lupiķis, aktīvs 
Latvijas elites grupas skrējējs. 
Apsveicam!
 2016. gada orientēšanās se-
riālam „Saulkrastu pavasaris” 
aizvadītas 4 kārtas, rezultātos re-
dzama liela mūsu novada iedzī-
votāju atsaucība. Katru trešdienu 
Saulkrastu apkārtnes distancēs 
dodas aptuveni 80 - 90 dalībnie-

7. maijā jau 23. reizi notika tra-
dicionālais Saulkrastu skrējiens, 
kurā dalībnieki sacentās distan-
cē no Baltās kāpas līdz stāvlau-
kumam Vidrižu ielas galā. Kopā 
startēja 66 dalībnieki. Lai gan 
Saulkrastu skrējienam jau ie-
priekš bijusi starptautiska pieska-
ņa, šogad pirmo reizi ārzemnieks 
kļuva par absolūto sacensību 
uzvarētāju. To paveica Artjoms 
Cibaks no Maskavas. Dāmu kon-
kurencē par uzvarētāju kļuva 

saulkrastiete Elīna Austra Siliņa. 
Savukārt Juris Jevsins no Ozol-
niekiem laboja sacensību rekordu 
8. grupā vīriešiem.

Rezultāti: 
1. gr. meitenes. 1. Alise Luīze 
Kreitenberga 31:12; 
1. gr. zēni. 1. Emīls Mičulišs 23:13; 
2. Raivo Smilga 23:43; 3. Marks 
Ustenko 24:12. 
2. gr. jaunietes. 1. Adriana 
Kreitenberga 24:21; 2. Katrīna 

Smilga 26:24; 3. Vanesa Legzdiņa 
28:00. 
2. gr. jaunieši. 1. Ričards Kalniņš 
21:51; 2. Aleksandrs Toms 
Turkupols 24:41; 3. Emīls Ēvalds 
Augulis 24:47. 
3. gr. jaunietes. 1. Sindija 
Dzelzkalne 37:04. 2. Laine 
Bērziņa 37:07. 
3. gr. jaunieši. 1. Žanis Jevsins 
19:35; 2. Kristers Kubliņš 24:08;  
3. Valters Viļums 24:26. 
4. gr. jaunietes. 1. Elīna Austra 

Siliņa 21:45 – labākais rezultāts. 
4. gr. jaunieši. 1. Māris Alups 21:42. 
5. gr. sievietes. 1. Eva Šauriņa 
22:58; 2. Ketrin Normen 23:56;  
3. Ance Oļševska 31:46. 
5. gr. vīrieši. 1. Artjom Cibak  
17:31 – labākais rezultāts;  
2. Matīss Priedītis 20:00;  
3. Rolands Puriņš 20:18. 
6. gr. sievietes. 1. Dace Kalniņa 
26:20; 2. Inga Zaparožeca 28:51; 
3. Kristīne Ungure 29:42. 
6. gr. vīrieši. 1. Artūrs Kančs 

21:09; 2. Mareks Gureckis 23:21; 
3. Rinalds Smilga 26:50. 
7. gr. sievietes. 1. Skaidrīte Šnitka 
21:55. 
7. gr. vīrieši. 1. Jānis Jeņins 25:49. 
8. gr. vīrieši. 1. Juris Jevsins 
20:56 – 8. grupas rekords;   
2. Andris Jansons 22:11; 
3. Pēteris Leja 27:22.

Signe Sinkeviča,  
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”
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Sēdē piedalās E. Grāvītis, N. Līcis,  
L. Vaidere, S. Osīte, J. Grabčiks,  
M. Ki šuro, I. Žukovs, B. Veide, A. De-
niškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs,  
A. Silavnieks.

Par 2015. gada 30. decembra lēmuma 
„Par Saulkrastu novada izglītības 
attīstības koncepcijas 2016. – 2021. 
gadam izstrādi” (prot. Nr. 18, 17. §) 
precizēšanu
1.  Precizēt 2015. gada 30. decembra 
lēmuma „Par Saulkrastu novada iz-
glītības attīstības koncepcijas 2016. –  
2021. gadam izstrādi” (prot. Nr. 18, 

17. §) un tā pielikuma tekstā vār-
dus un skaitļus „koncepcija 2016. –  
2021. gadam”, aizstājot tos ar vār-
diem un skaitļiem „stratēģija 2016. –  
2025. gadam” attiecīgā locījumā.
2.  Lēmums stājas spēkā 2016. gada  
22. aprīlī.

Par dalību INTERREG V-A  
Igaunijas-Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektu 
ideju konkursā
1.  Pieteikt projekta „Promotion of 
new business development in the 
area of tourism, recreation and bal-

neology in the coastal area” pieteiku-
mu sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību 
kā vadošo projekta partneri INTER-
REG V-A Igaunijas-Latvijas pārrobe-
žu sadarbības programmas projektu 
ideju konkursā.
2.  Noteikt Saulkrastu novada pro-
jekta daļas plānotās izmaksas 
100 000,00 euro apmērā, no kuriem 
Eiropas Savienības finansējums 
85  000,00 euro jeb 85% no projekta 
plānotājām izmaksām, bet pašvaldī-
bas finansējums 15  000,00 euro jeb 
15% no projekta plānotajām izmak-
sām.

Par Saulkrastu novada izglītības at-
tīstības stratēģijas 2016. – 2025. ga-
dam sabiedrisko apspriešanu
1.  Nodot publiskai apspriešanai 
Saulkrastu novada izglītības attīstības 
stratēģiju 2016. – 2025. gadam.
2.  Noteikt sabiedriskās apsprie-
šanas termiņu no 25.04.2016. līdz 
16.05.2016. Tikšanās ar iedzīvotājiem 
tiks organizēta 05.05.2016. plkst. 18.30 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes zālē.
3.  Paziņojumu par publisko apsprie-
šanu publicēt pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, kā arī izvie-
tot paziņojumu pašvaldības iestādēs:

3.1. Saulkrastu vidusskolā;
3.2. Zvejniekciema vidusskolā;
3.3.  Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis”;
3.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā;
3.5.  pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”;
3.6. Saulkrastu novada domē.

 Visos minētajos jautājumos lē-
mums vienbalsīgs. 

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 22. aprīļa 
ārkārtas sēdes Nr. 4 lēmumi

Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
N. Līcis, L. Vaidere, A. Aparjode,  
S. Ancāne, I. Žukovs, B. Veide, G. Lā-
čauniece, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, 
G. Zonbergs, A. Silavnieks, M. Kišuro, 
J. Grabčiks.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi  
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu no- 
vadā””.

Par zemes vienības atdalīšanu un 
apvienošanu, lietošanas mērķa 
noteikšanu
1.  Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma Saules iela 37B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes vienību.
2.  Atļaut pievienot zemes vienību 
nekustamajam īpašumam Saules iela 
22, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
izveidojot vienu īpašumu 0,1534 ha 
platībā.
3.  Jaunizveidotajai zemes vienībai 
Saules iela 22, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, noteikt zemes lietošanas 
mērķi - individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme 0,1534 ha platībā.

Par pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības sadalīšanu, nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1.  Atļaut sadalīt Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāma-
tā nereģistrētu zemes vienību ceļi 
d/s „Zeme” ar kadastra apzīmējumu 
80330021700, deviņās zemes vienībās, 
veidojot patstāvīgus īpašumus.
2. Piešķirt nosaukumu atdalītajām ze-
mes vienībām:
2.1. 1. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,3493 ha;
2.2. 2. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,2534 ha;
2.3. 3.līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,2031 ha;
2.4.  4. līnija, Zeme, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, platība 
0,1783 ha;
2.5. 5. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,1522 ha;
2.6. 6. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,1114 ha;
2.7. 7. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,1018 ha;
2.8. 8. līnija, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,1238 ha;
2.9.  Loka iela, Zeme, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, platība 
1,0074 ha.

3. Noteikt lietošanas mērķi visām ze-
mes vienībām - zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā.
4.  Veicot kadastrālo uzmērīšanu, ze-
mes vienību platības var tikt precizē-
tas.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
„Bražas”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts,  Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1. mai-
ju aprēķināt pašvaldības kompensāci-
ju personai 107,00 euro (viens simts 
septiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, 
ka viņas dēls apmeklē bērnu attīstības 
centru „Pūces skola”.

Par nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
Uzsākt Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Varoņu 
iela 37A – 6, Valka, platība 33,7 m2, at-
savināšanas procedūru, veicot nekus-
tamā īpašuma vērtēšanu, lai noteiktu 
tā nosacīto cenu.

Par 2015. gada finanšu pārskata 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slim-
nīca” 2015. gada pārskatu;
2. apstiprināt SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” 2015. gada pārskatu;
3. apstiprināt SIA „ZAAO” 2015. gada 
pārskatu;
4.  apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes 2015. gada pārskatu;
5.  apstiprināt konsolidēto Saulkrastu 
novada pašvaldības 2015. gada pār-
skatu;
6.  apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2015. gada 
pārskatu.

Par Saulkrastu vidusskolas 
ieņēmumu un izdevumu pozīciju 
palielināšanu 
1. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2016. gada budžeta ieņēmumus:
1.1.  ieņēmumu pozīciju “Citi iepriekš 
neklasificētie maksas pakalpojumi” 
par 400,00 EUR.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2016. gada 
izdevumos:
2.1.  izdevumu pozīciju “Projekts ”Pē-
tīsim un izzināsim Latvijas vēsturi 
(Str.02)”” par 300,00 euro apmērā un 

EKK 2279 par 100,00 euro apmērā 
(projekts 145);
3,  Veikt atbilstošus grozījumus 2016. 
gada 27. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. SN2/2016 „Saistošie noteiku-
mi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2016. gada budžetu”, iekļaujot tajā 
skaitā 1. un 2. punktā minētos grozī-
jumus.

Par ēdināšanas pakalpojumu 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis”
1.  Noteikt Saulkrastu novada pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” vasaras nometnes dalībnie-
kiem ēdināšanas pakalpojuma maksu 
vienai ēdienreizei 2016. gadā:
1.1. brokastis (1 porcija) – 0,97 euro 
(bez PVN);
1.2.  pusdienas (1 porcija) – 1,13 euro 
(bez PVN);
1.3. launags (1 porcija) – 0,69 euro (bez 
PVN);
1.4.  vakariņas (1 porcija) – 0,97 euro 
(bez PVN).

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
27.01.2016. saistošajos noteikumos 
Nr. SN2/2016 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2016. gada budžetu””.

Par saistošo noteikumu izdošanu*
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Grozījumi Saul-
kras tu novada domes 2015. gada  
30. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības node-
vām Saulkrastu novadā””.

Par atbalstu deju kolektīva tērpu 
iegādei
Piešķirt 1140,00 euro no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
Saulkrastu vidusskolas budžetā, lai 
atmaksātu tērpu iegādi deju kolektī-
vam “Saulīte”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā 
divām personām no aprēķinātās ne-
kustamā īpašuma nodokļa summas 
par nekustamo īpašumu.

Par precizējumu Saulkrastu novada 
domes 30.03.2016. lēmumā 
Precizēt Saulkrastu novada domes 
30.03.2016. lēmumu Nr. 3, 14. § „Par 
grozījumiem zemes nomas līgumā 

ar SIA „SINORA””, izsakot lēmuma  
1. punktu šādā redakcijā:
„1. 2014. gada 22. maijā noslēgtajā 
zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar 
personu un 2014. gada 11. jūlijā pār-
jaunots ar SIA ”SINORA”, reģistrāci-
jas Nr. 40003452084, (turpmāk – Lī-
gums), izdarīt šādus grozījumus:”.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt ēkai, kas funkcionāli sais-
tīta ar zemes īpašumu Rīgas iela 51, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, adresi 
Rīgas iela 51, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads.

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes 30.03.2016. lēmumā 
1.  Izdarīt grozījumus Saulkrastu no-
vada domes 30.03.2016. lēmumu  
Nr. 3, 7. § „Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu, adreses piešķirša-
nu un lietošanas mērķa noteikšanu”, 
izsakot lēmuma 2. un 3. punktu šādā 
redakcijā:
„2. Piešķirt adresi zemes gabalam – 
zemes ierīcības projektā litera „2” –  
Amoliņu iela 11, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads. Noteikt lietošanas mērķi – trīs, 
četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 
māju apbūve, platība 0,49 ha.
2.  Mainīt daudzdzīvokļu mājai adre-
si no Kapteiņu iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, uz Amoliņu iela 11, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.
3. Paliekošajam zemes gabalam – ze-
mes ierīcības projektā litera „1” – at-
stāt reģistrēto adresi Kapteiņu iela 1A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, un noteikt dalī-
to lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, platība 3,84 ha, trans-
porta līdzekļu garāžu apbūve, platība 
0,36 ha.”

Par Satiksmes ministrijas pārstāvi 
Skultes ostas valdē
Atļaut Laurim Kanderim savienot 
Skultes ostas valdes locekļa amatu 
ar Satiksmes ministrijas Juridiskā 
departamenta direktora vietnieka 
Valsts kapitāla daļu pārvaldes un 
publisko līgumu nodaļas vadītāja 
amatu.

Par finansējuma piešķiršanu Zivju 
fonda projektu realizācijai
1.  Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2016. gada budžeta ieņēmu-
mus:

1.1.  ieņēmumu pozīciju “Mērķdotāci-
jas no Zivju fonda” par 26 730,00 euro.
2.  Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības budžeta 2016. gada izdevu-
mus:
2.1.  izdevumu pozīciju “Projekts ”Da-
bisko nārsta vietu atjaunošana Pēter-
upes upē Saulkrastu novada teritori-
jā”” par 8815,00 euro;
2.2. izdevumu pozīciju “Projekts „Da-
bisko nārsta vietu atjaunošana Ķīš-
upes upē Saulkrastu novada teritori-
jā”” par 8915,00 euro;
2.3. izdevumu pozīciju “Projekts ”Ziv-
ju resursu pavairošana un atražoša-
na Saulkrastu novada ūdenstilpnēs  
2016.gadā”” par 9000,00 euro.
3.  Iemaksāt 26 730,00 euro priekšfi-
nansējuma projekta realizācijai Valsts 
kasē atvērtajā projekta kontā. 
4.  Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības speciālā budžeta 2016. gada 
izdevumus :
4.1. izdevumu pozīciju “Dabas resursu 
nodoklis” par 1200,00 euro, lai nodro-
šinātu pašvaldības finansējuma daļu 
trīs Zivju fonda realizētajiem projek-
tiem;
4.2.  veikt atbilstošus grozījumus  
2016. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2016 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu”, ie-
kļaujot tajā skaitā 1. 2. un 4. punktā 
minētos grozījumus.

* Balsojums: „PAR” - 9 (E. Grāvītis,  
L. Vaidere, B. Veide, G. Lāčauniece,  
A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks, J. Grabčiks), 
„PRET” - nav, „ATTURAS” - 5 (N. Lī-
cis, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, 
I. Žukovs).
 Visos pārējos minētajos jautāju-
mos lēmums vienbalsīgs.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25. maijā, plkst. 15  
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 27. aprīļa 
sēdes Nr. 5 lēmumi

http://www.saulkrasti.lv


Izdoti saskaņā ar likuma ”Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par materiālo pa-
līdzību Saulkrastu novadā” (turpmāk 
- Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Svītrot Noteikumu 3. punktā vārdu 
“tām” un vārdus “un šī persona dzīvo 
Saulkrastu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā deklarētajā dzī-
vesvietā”.
2. Aizstāt Noteikumu 4. punktā skaitli 
“28,46” ar skaitli “30,00”.
3.  Papildināt Noteikumu 5. punktu 
aiz vārda “dienestā” ar teikuma daļu 
“(turpmāk - Dienests)”.
4.  Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus 
“Saulkrastu sociālais dienests” ar vār-
du “Dienests” attiecīgajā locījumā.
5.  Izteikt Noteikumu III. noda-
ļas nosaukumu šādā redakcijā:  
“III. Ēdināšanas maksas atviegloju-
mi sākumskolas izglītības iestādē un 
daudzbērnu ģimeņu bērniem”.
6.  Svītrot Noteikumu 7. punktā tei-

kuma daļu “un kuru deklarētā dzīves-
vieta ir Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā”.
7.  Papildināt Noteikumus ar 9.1, 9.2., 
9.3, 9.4 un 9.5 un punktu šādā redakcijā:
“9.1 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
kuri nesaņem valsts apmaksātās brīv-
pusdienas un kuri mācās Saulkrastu 
novada izglītības iestādēs, ir tiesības 
pieprasīt brīvpusdienas uz vienu mā-
cību gadu.
9.2. Lai saņemtu 9.1 punktā noteiktās 
brīvpusdienas, vienam no daudz-
bērnu ģimenes vecākiem jāiesniedz 
iesniegums Dienestā līdz 1. septem-
brim. 
9.3 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi, ir tiesības pieprasīt brīvpus-
dienas.
9.4 Lai saņemtu 9.3 punktā noteiktās 
brīvpusdienas, viens no daudzbērnu 
ģimenes vecākiem iesniedz iesniegu-
mu Dienestā līdz 31. decembrim. Brīv-
pusdienas piešķir uz vienu gadu.
9.5Brīvpusdienas piešķir ar Dienesta 
lēmumu.”

8. Papildināt Noteikumus aiz 9.5 pun-
kta ar jaunu Nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā “III.1 Braukšanas mak-
sas atvieglojumi”.
9. Svītrot Noteikumu 14. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma” un aizstāt 
skaitli “42,69” ar skaitli “45,00”.
10. Svītrot Noteikumu 15. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma”.
11. Svītrot Noteikumu 16. punktā vār-
dus “, pensijas vecuma” un teikuma 
daļu “, ja lēmumu par politiski repre-
sētās personas statusa piešķiršanu nav 
pieņēmusi Saulkrastu novada dome”.
12.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
16.1 punktu šādā redakcijā: 
“16.1 Atkārtoti 16. punktā noteiktajā 
kārtībā iesniegumu iesniegt nav ne-
pieciešams, ja netiek mainīts bankas 
konta numurs.”.
13.  Aizstāt Noteikumu 17.1. apakš-
punktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”.
14.  Aizstāt Noteikumu 17.2. apakš-
punktā skaitli “284,57” ar skaitli “290”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

2015. gada 28. oktobra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 24/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 28. oktobra sēdē (prot. Nr. 16/2015, 11. §)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 1/2016, 8.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta sēdē (prot. Nr.3/2016, 23. §)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”

Sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu pašvaldību domes var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi. 
Lai paplašinātu sociālās palīdzības saņēmēju loku un sniegtu atbalstu daudzbērnu ģime-
nēm, Saulkrastu novada dome ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kas paredz ēdināšanas 
maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimeņu bērniem.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētas personas, par kurām lēmumu 
nav pieņēmusi Saulkrastu novada dome, bet kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu nova-
dā, saņem materiālo palīdzību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā bērniem, kas 
iegūst pamatizglītību sākumskolā (neatkarīgi no dzīvesvietas) un arī daudzbērnu ģimeņu 
bērniem (tai skaitā bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē).
Grozījumi arī nosaka kārtību, kādā politiski represētas personas, par kurām lēmumu nav 
pieņēmusi Saulkrastu novada dome, bet kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā, 
saņem materiālo palīdzību.
Papildus nedaudz palielināti materiālās palīdzības apmēri.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde „Saulkrastu sociālais dienests”.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 28.10.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 24/2015
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 
PASKAIDRoJUMA RAKSTS

     13Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 17. maijs

Rentgena kabineta 
darba laiks maijā

Pirmdiena
 23. maijs  9.00-14.00
 30. maijs  9.00-16.00

Otrdiena
 17. maijs  13.00-17.00

Trešdiena
 25. maijs  13.00-17.00

Ceturtdiena
 19. maijs  13.00-17.00
 26. maijs  12.00-17.00

Piektdiena
 27. maijs  9.00-14.00

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

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

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      

24. maijs 14.00-17.00

Kardiologs 18. maijs 10.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE

pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

19. maijs 14.30-16.30

Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA

ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

20. maijs 11.00-16.00

Neiroloģe
Dace DZIRKALE

pirmdiena 14.00-16.00

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 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs
Jurijs SOROKINS

sestdiena 11.00-14.00

USG
A.MICKEVIČA

darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 
pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Aprīlī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši  
60 izsaukumus par dažādiem pār-
kāpumiem, aizturētas 10 personas, 
3 no tām nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie-
cirknī turpmāku darbību veikša-
nai, 7 aizturētas savā dzīvesvietā.
 Sastādīti 10 administratīvā 
pārkāpuma protokoli. 2 no tiem 
par alkoholisko dzērienu lietoša-
nu sabiedriskā vietā un atrašanos 

sabiedriskā vietā reibuma stāvok-
lī, 2 par smēķēšanas ierobežoju-
mu pārkāpšanu, 2 par dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāp-
šanu un 4 par nesakoptiem ne-
kustamajiem īpašumiem (kuros 
izveidojusies kūla).
 Uzsāktas 30 administratīvās 
lietvedības – par sabiedriskas vie-
tas piegružošanu, par nesakopta-
jiem nekustamajiem īpašumiem, 
kā dēļ izveidojusies kūla, par 

dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu, par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu un par ēku 
fasāžu bojāšanu.
 Divos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes “Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem vai bojā gājušajiem 
dzīvniekiem.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais aprīlī

Ņemot vērā to, ka ir veikti 
grozījumi Pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) likumā, sākot no 
šī gada 1. jūlija, daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotājiem par mājas 
apsaimniekošanu papildus būs 
jāmaksā PVN likme 21% apmērā. 
PVN piemērošana dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas pakalpoju-

mam notiek saskaņā ar Eiropas 
Savienības Padomes direktīvu 
par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļu sistēmu. Daudzdzīvokļu 
ēku dzīvokļu īpašnieki rēķinus ar 
apsaimniekošanas maksai pievie-
noto PVN saņems ar augustu.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Valsts nosaka PVN 
apsaimniekošanas 
maksai

Saulkrastu slimnīcā pieejama Beļ-
ģijā izstrādāta medicīnas ierīce 
saspringuma tipa galvassāpju un 
migrēnas ārstēšanai un profilaksei.
 Ierīce ar elektrisku impulsu 
palīdzību stimulē trīszaru nervu, 
tādējādi mazinot vai pilnībā no-

vēršot   galvassāpes. Šādai neiro-
stimulācijai ir relaksējošs  efekts. 
To regulāri atkārtojot, samazinās 
galvassāpju un  migrēnas lēkmju 
biežums.
 Pieteikties procedūrām var pa 
tālr. 67952700 vai 67951275.

Jaunums Saulkrastu 
slimnīcā – migrēnas 
ārstēšanas ierīce
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  
11. punktu, 43. panta pirmās daļas  
13. punktu, Autopārvadājumu likuma 
35. panta pirmo daļu un 39. panta 
piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saulkrastu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par licenču un 
licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem takso-
metriem un maksimālo braukšanas 
maksas (tarifu) noteikšanu” (turpmāk 
- noteikumi) nosaka:
1.1.  kārtību, kādā Saulkrastu novada 
dome (turpmāk – Dome) izsniedz li-
cences un licences kartītes pasažieru 
pārvadāšanai ar vieglajiem taksomet-
riem Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā;
1.2.  kārtību, kādā Dome pārreģistrē, 
anulē vai aptur uz laiku licenču un/vai 
licenču kartīšu darbību; 
1.3.  nosaka maksimālo braukšanas 
maksas (tarifu) apmēru;
1.4. nosaka maksas apmēru par licen-
ces, licences kartītes un to dublikātu 
izsniegšanu;
1.5.  pašvaldības atšķirības zīmi un tās 
izvietojumu ārpusē uz vieglā takso-
metra virsbūves;
1.6.  atbildību par šo noteikumu pār-
kāpšanu.
2.  Licence pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā ir 
izsniedzama, ja licences pieprasītājs 
atbilst normatīvajos aktos un šajos 
noteikumos izvirzītajām prasībām 
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem un ir iesniedzis šajos 
noteikumos norādītos dokumentus. 
Licences paraugs ir noteikumu 1. pie-
likumā.
3.  Licences kartīte attiecībā uz katru 
pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai val-
dījumā esošo autotransporta līdzekli 
ir izsniedzama pēc tam, kad ir saņem-
ta licence šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā, un licences kartītes pieprasī-
tāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā 

esošais autotransporta līdzeklis atbilst 
normatīvajos aktos un šajos noteiku-
mos izvirzītajām prasībām. Licences 
kartītes paraugs ir noteikumu 2. pie-
likumā.
4.  Licenci pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem un licences 
kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieg-
lajiem taksometriem Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā izsniedz, 
pārreģistrē, anulē vai tās darbību ap-
tur uz laiku Domes Atļauju komisija 
(turpmāk – Komisija).
5.  Pieteikumus un dokumentus li-
cenču un licenču kartīšu saņemšanai 
iesniedz Domē. Piešķirtās licences un 
licences kartītes izsniedz pašvaldī-
bas Klientu apkalpošanas centrā pēc  
16. punktā noteiktās maksas veikša-
nas.
6.  Veikt pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglajiem taksometriem atļauts tikai 
tad, ja normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā reģistrētais komersants ir sa-
ņēmis licenci attiecīgā komercdarbī-
bas veida veikšanai un licences kartīti 
katram attiecīgajā komercdarbībā iz-
mantojamam transportlīdzeklim.
7. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglajiem taksometriem, tiek noteik-
tas šādas prasības pasažieru pārvadā-
šanai izmantojamam transportlīdzek-
lim:
7.1.  tehniskā stāvokļa atbilstība pa-
sažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem prasībām. Transport-
līdzekļa vizuālajam stāvoklim jābūt 
pievilcīgam, bez bojājumu pazīmēm, 
rūsas un citiem defektiem;
7.2.  normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām atbilstoši noformēta īpašu-
mā, valdījumā (turējumā) esoša trans-
portlīdzekļa dokumentācija;
7.3. normatīvajos aktos noteiktais ne-
pieciešamais aprīkojums pasažieru 
pārvadāšanai izmantojamam trans-
portlīdzeklim (pazīšanās zīme, gais-
mas kontrolsignāls, skaitītājs u.c.). Pa-
zīšanās zīmes paraugs un izvietojums 
uz virsbūves noteikts 3. pielikumā.
8. Pārvadātājs ir atbildīgs par spēkā 
esošo normatīvo aktu prasību ievēro-

šanu attiecībā uz komercdarbību, kura 
norādīta izsniegtajā licencē.
II. Licences un licences kartītes 
piešķiršanas un izsniegšanas kārtība
9.  Lai saņemtu licenci pasažieru pār-
vadāšanai ar vieglajiem taksometriem, 
licences pieprasītājam: 
9.1.  jāiesniedz rakstisks pieteikums 
(pieteikuma paraugs ir noteikumu  
4. pielikumā);
9.2.  nedrīkst būt Valsts ieņēmumu 
dienesta (turpmāk - VID) administrē-
to nodokļu (nodevu) parāds, kura kop-
summa pārsniedz 150 euro. Minētos 
datus Komisija pārbauda VID publis-
kojamo datu bāzē.
10. Lai saņemtu licences kartīti, pār-
vadātājs Komisijai iesniedz šādus do-
kumentus:
10.1. noteikta parauga rakstisks pietei-
kums (pieteikuma paraugs ir noteiku-
mu 5. pielikumā);
10.2.  transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecības kopija;
10.3.  ja transportlīdzeklis nepieder 
pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, 
kas apliecina pārvadātāja tiesības lie-
tot transportlīdzekli, kopija;
10.4.  ja transportlīdzeklis nav reģis-
trēts Latvijā, 10.2. un 10.3. apakš-
punktā norādīto dokumentu vietā 
jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs 
dokuments vai ārvalstīs izdots trans-
portlīdzekļa reģistrācijas dokuments 
un turējuma tiesības apliecinošs do-
kuments;
10.5.  transportlīdzekļa valsts tehnis-
kās apskates protokola kopija; jau-
nam transportlīdzeklim, ja kopš tā 
reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes 
drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) 
nav pagājis vairāk kā viens gads, trans-
portlīdzekļa valsts tehniskās apskates 
protokols nav vajadzīgs;
10.6.  transportlīdzeklim uzstādītā 
elektroniskā skaitītāja tehniskās pases 
kopija;
10.7.  izziņa par taksometra skaitītāja 
verifikāciju un kontroles čeka izdruka 
(pieprasot licences kartīti pirmo reizi).
11. Jautājumu par licences un licences 
kartītes piešķiršanu izskata, ja iesnieg-

ti visi 10. punktā minētie dokumenti. 
Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis 
visus nepieciešamos dokumentus, 
pieteikumu neizskata. 
12.  Licence un licences kartīti neiz-
sniedz, ja:
12.1.  pieteikuma iesniedzējam Valsts 
ieņēmumu dienesta publiskojamo 
datu bāzē tiek uzrādīts nodokļu vai 
sociālās apdrošināšanas obligāto ie-
maksu parāds, kas pārsniedz 150 euro;
12.2. transportlīdzekļa valsts tehniskās 
apskates protokols par tā tehniskā stā-
vokļa un aprīkojuma atbilstību pasa-
žieru komercpārvadājumu veikšanai 
ir ar negatīvu novērtējumu. 
13.  Domes Komisija izskata pieteiku-
mu un pieņem lēmumu par licences 
un licences kartītes izsniegšanu vai 
sniedz motivētu atteikumu desmit 
dienu laikā no pieteikuma saņemša-
nas dienas.
14. Licence pārvadātājam tiek izsnieg-
ta uz laiku no viena gada līdz trim ga-
diem, skaitot no licences izsniegšanas 
dienas. 
15.  Licences kartīte uz pārvadātāja 
īpašumā esošu transportlīdzekli tiek 
izsniegta uz transportlīdzekļa valsts 
tehniskās apskates protokolā norādīto 
darbības laiku, bet ne ilgāk kā uz vie-
nu gadu. Nomātam transportlīdzek-
lim - līdz nomas līguma noteiktajam 
laikam, bet ne ilgāk kā uz laiku līdz 
vienam gadam. 
16.  Maksa par licences izsniegšanu, 
pārreģistrēšanu, licences dublikāta 
izsniegšanu, licences kartītes izsnieg-
šanu vai licences kartītes dublikāta iz-
sniegšanu tiek noteikta šādā apmērā:
16.1.  par licences izsniegšanu –  
50,00 euro gadā (neieskaitot pievieno-
tās vērtības nodokli (turpmāk - PVN));
16.2.  par licences pārreģistrēšanu –  
20,00 euro gadā (neieskaitot PVN);
16.3.  par licences dublikāta izsniegša-
nu – 20,00 euro par katru dublikātu 
(neieskaitot PVN);
16.4.  par katras licences kartītes iz-
sniegšanu – 20,00 euro (neieskaitot 
PVN);
16.5. par licences kartītes dublikāta iz-

sniegšanu – 10,00 euro par katru dub-
likātu (neieskaitot PVN).
17. Pašvaldības domes noteiktā maksa 
iemaksājama Domes budžetā.
III. Licences un licences kartītes 
pārreģistrācijas kārtība
18.  Pēc pārvadātāja pieprasījuma Ko-
misija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto 
licenci un licences kartīti, pagarinot to 
derīguma termiņu.
19. Lai pārreģistrētu licenci (pagarinā-
tu licences derīguma termiņu), pārva-
dātājam:
19.1.  ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 
esošās licences derīguma termiņa jā-
iesniedz Domē rakstisks pieteikums  
(3. pielikums);
19.2.  nedrīkst būt VID administrēto 
nodokļu (nodevu) parāds, kura kop-
summa pārsniedz 150 euro. Minētos 
datus Komisija pārbauda VID publis-
kojamo datu bāzē.
20.  Lai pārreģistrētu licences kartīti 
(pagarinātu tās derīguma termiņu), 
pārvadātājam ne vēlāk kā desmit 
dienas pirms esošās licences kartītes 
derīguma termiņa beigām jāiesniedz 
Komisijai šādi dokumenti:
20.1.  licences kopija, saskaņā ar kuru 
pārreģistrējama licences kartīte (uzrā-
dot oriģinālu);
20.2.  transportlīdzekļa valsts tehnis-
kās apskates protokola ar pozitīvu 
vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa 
un aprīkojuma atbilstību pasažieru 
komercpārvadājumu veikšanai kopija 
(uzrādot oriģinālu);
20.3.  to dokumentu kopijas, kuros li-
cences darbības laikā veiktas izmaiņas.
21.  Pieteikumu izskata un licences 
kartīti sagatavo desmit dienu laikā 
no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja 
pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma 
iesniegšanas termiņu un licences vai 
licences kartītes derīguma termiņš 
līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir 
beidzies, Komisija izskata iesniegto 
pieteikumu kā pieteikumu jaunas li-
cences vai licences kartītes saņemša-
nai.

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta sēdē (prot. Nr. 3/2016, 36. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 5/2016
Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu

15. lpp. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 
10. punktu, arī likuma „Par pašvaldībām”  
14. panta pirmās daļas 3. punktu un 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu, Ministru kabineta  
2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 480  
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu 

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 30. septembra saistošajos no-
teikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības node-
vām Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi): 
1.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 7.6. un 7.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.6. izziņa par uzturvērtības noteikšanu - fizis-
kām personām - 2,00 euro;”;
7.7. citas izziņas - fiziskām personām - 2,00 euro, 
juridiskām personām – 5,00euro.”.
2.  Papildināt Noteikumu 17. punktu ar jaunu 
teikumu šādā redakcijā: “Nodevas apmērs sa-
mazināms par 25%, ja tirdzniecības organizators 
veic nodevas nomaksu par visiem tirdzniecības 
dalībniekiem.”.
3.  Papildināt Noteikumus ar 18.1 punktu šādā 

redakcijā:
„18.1 No nodevas samaksas pašvaldības izvei-
dotajā ielu tirdzniecības vietā Ainažu ielā 8, 
Saulkrastos, atbrīvojami pirmās un otrās grupas 
invalīdi, maznodrošinātas un trūcīgas personas, 
kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu 
novadā.”.
4. Papildināt Noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu 
šādā redakcijā:
„21.1 Par tīkla reklāmas objektu (stendu) izvieto-
šanu maksājama nodeva 5,00 euro mēnesī par 
katru objektu.
21.2 Ja reklāma tiek izvietota uz ēkas vai pie ne-
kustamā īpašuma un informē par darbību, kas 
notiek ēkā vai īpašumā, maksājama vienreizēja 
nodeva 20,00 euro apmērā.”.
5. Izteikt Noteikumu 23. punktu šādā redakcijā:
„23. Par pašvaldības simbolikas izmantošanu 
reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā un ci-
tiem mērķiem, maksājam nodeva 10,00 euro ap-
mērā par vienu izstrādājuma veidu, par katriem 
50 attiecīgā izstrādājuma eksemplāriem.”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atbalstītu Saulkrastu novada uzņē-
mējus un noteiktu atvieglojumus pirmās un otrās grupas invalīdiem, 
maznodrošinātām un trūcīgām personām, kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas Saulkrastu novadā.
Papildus veikti precizējumi, nosakot nodevas apmēru par izziņu iz-
sniegšanu un reklāmas izvietošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz samazināt nodevas apmēru par pašvaldī-
bas simbolikas lietošanu un tirdzniecības organizēšanu, kā arī atbrī-
vot pirmās un otrās grupas invalīdus, maznodrošinātas un trūcīgas 
personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu novadā, 
no pienākuma maksāt nodevu par tirdzniecību pašvaldības izveidotā 
tirdzniecības vietā Ainažu ielā 8, Saulkrastos, nodrošinot iespēju no-
darboties ar tirdzniecību minētajā vietā, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes izsniegtas atļaujas pamata. 
Saistošajos noteikumos precizēta II nodaļa “Nodeva par Saulkrastu 
novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu”, paredzot nodevas apmēruizziņai par uzturvērtības no-
teikšanuun citām izziņām, kā arī precizēta V nodaļa “Nodeva par rek-
lāmas, reklāmas objekta vai aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās 
vietās”, paredzot nodevas apmēru par tīkla reklāmas objektu (stendu) 
izvietošanu un reklāmas, kas informē par darbību, kas notiek ēkā vai 
īpašumā, izvietošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

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

Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu 
novadā”” paskaidrojuma raksts

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta sēdē 
(prot. Nr. 3/2016, 39. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 6/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. 
gada 30. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā”
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 35. panta 
pirmo daļu un 39. panta piekto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu:
1) kārtību, kādā Saulkrastu novada dome (turpmāk tekstā – Dome) izsniedz licences 
un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā;
2) kārtību, kādā Dome pārreģistrē, anulē vai aptur uz laiku licenču un/vai licenču 
kartīšu darbību;
3) nosaka maksimālo braukšanas maksas (tarifu) apmēru;
4) nosaka maksas apmēru par licences, licences kartītes un to dublikātu izsniegšanu;
5) pašvaldības atšķirības zīmi (emblēmu) un tās izvietojumu;
6) atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Noteikumi izdošana veicinās drošu, sakārtotu vidi uzņēmējdarbībai.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

1. pielikums
     LICENCE
     Nr._____

PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas 20__. gada 
___. _________ lēmumu Nr. ____, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar 
pasažieru pārvadājumu veikšanuar vieglo taksometru Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus 
Saulkrastu novada administratīvās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļceļā.

Licence derīga no 20__. gada __. __________ līdz 20__. gada __. ___________

LICENCES KARTĪTE
PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMUVEIKŠANAI

AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM
Izsniegta saskaņā ar licenci Nr. _____
Derīga no 20__. gada __. __________ līdz 20__. gada ___. ___________
Izsniegta_____________________________________________________
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Automašīnas marka _________________________________________
Valsts reģistrācijas numurs _________________________________

Paraksts
Z.v. 
20__. gada __. _________

2. pielikums

3. pielikums

Atšķirības zīme (emblēma) 
Paskaidrojumi:
Atšķirības zīmes (emblēmas) izmērs 
nedrīkst būt mazāks par:
  platums 300 mm;
  augstums: 200 mm.
Mainoties izmēram, jāievēro zīmes 
proporcijas.

Atšķirības zīmes (emblēmas) krāsa:
  burtu un zīmes robežas krāsa ir zila pēc Pantone 2935 C;
  zīmes pamata laukuma krāsa – balta.

Vārda “Saulkrasti” fonts ir PassingNotes. 

Atšķirības zīme (emblēma) izvietojama uz transportlīdzekļa abām priekšējām 
durvīm.

4. pielikums
Saulkrastu novada domei

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
e-pasts: dome@saulkrasti.lv

PIETEIKUMS
Licences saņemšanai/ pārreģistrēšanai pasažieru pārvadāšanai 

ar vieglajiem taksometriem

 Lūdzu izsniegt / pārreģistrēt (lieko svītrot) licenci pasažieru pārvadāšanai 
ar vieglajiem taksometriem no 20__. gada __.  ___________ līdz 20__. gada 
__. ____________.

 Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgā persona ____________________
_____________________________________________________________. 
  (ieņemamais amats, vārds uzvārds, tālrunis)

Pieteikumam pievienotie dokumenti:
	Komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja 
apliecības kopija;
	Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pieteikuma ie-
sniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu.

Pieteikums iesniegts 20__. gada __. _____________
Pieteikumu iesniedza ____________________________________________
    (vārds, uzvārds)  (paraksts)

Licences pieprasītājs ____________________________
Reģistrācijas nr./personas kods ____________________________

Juridiskā adrese ____________________________
Tālrunis ____________________________

e-pasts ____________________________

Licences pieprasītājs ____________________________
Reģistrācijas nr./personas kods ____________________________

Juridiskā adrese ____________________________
Tālrunis ____________________________

e-pasts ____________________________

5. pielikums

Saulkrastu novada domei
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

e-pasts: dome@saulkrasti.lv

PIETEIKUMS
Licences kartītes saņemšanai/ pārreģistrēšanai pasažieru pārvadāšanai ar 

vieglajiem taksometriem

 Lūdzu izsniegt / pārreģistrēt licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieg-
lajiem taksometriem šādiem transportlīdzekļiem:

Automašīnas marka Valsts reģistrācijas nr.

	transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
	ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas 
apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija;
	ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, ārvalstīs izdots transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokuments un turējuma tiesību apliecinošs dokuments;
	transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija; 
	transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju,
	izziņu par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruku;
	taksometra vadītāja vizītkarte;
	darba līguma ar pārvadātāju kopija (nav nepieciešama, ja vadītājs vienlaikus 
ir pārvadātājs);
	licence / licences kopija pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem.

Pieteikums iesniegts 20__. gada __. _____________
Pieteikumu iesniedza ____________________________________________
    (vārds, uzvārds)  (paraksts)

PASKAIDRoJUMA RAKSTS
Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN5/2016

Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas 
(tarifu) noteikšanu

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

22.  Ja tiek veikta pasažieru pārvadā-
šanai izmantojamā transportlīdzekļa 
maiņa, pārvadātājs iesniedz Domē 
pieteikumu un 10. punktā noteiktos 
dokumentus. Pieteikums tiek izskatīts 
desmit dienu laikā Komisijas sēdē.
IV. Licences un licences kartītes 
darbības apturēšana uz laiku un 
anulēšana
23. Komisija ir tiesīga apturēt licences 
un licences kartītes darbību uz laiku 
vai tās anulēt. Domes noteiktā mak-
sa par licences un licences kartītes 
izsniegšanu šajos gadījumos netiek 
atmaksāta.
24. Ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai 
citu ar pasažieru komercpārvadājumu 
darbību saistīto normatīvo aktu prasī-
bas, Komisija licences un licences kar-
tītes darbību var apturēt uz laiku līdz 
3 mēnešiem.
25. Licenci un licences kartīti var anu-
lēt, ja:
25.1. pārvadātājs izbeidz komercpārva-
dājumu veikšanu vai piesaka kartītes 
anulēšanu pieteikumā sakarā ar auto-
mašīnas maiņu, un transportlīdzeklis, 
ko izmanto pasažieru komercpārvadā-
šanai, tiek noņemts no uzskaites vai 
speciālās valsts reģistrācijas numura 
zīmes nodotas CSDD;
25.2.  licence un licences kartīte tiek 
nodota lietošanā, pārdota, dāvināta 
vai citādā veidā atsavināta par labu ci-
tai fiziskai vai juridiskai personai;
25.3.  ja tiek konstatēts, ka iesniegtās 
ziņas neatbilst īstenībai vai licences 
saņēmējs ir pārkāpis normatīvos ak-
tus, kas attiecās uz licencē norādīto 
uzņēmējdarbību.
26. Ja licence un licences kartītes dar-
bību aptur uz laiku vai anulē, tā jā-
nodod Komisijai lēmumā noteiktajā 
termiņā. Ja licences, licences kartītes 
darbību aptur uz laiku, termiņu skaita 
no lēmuma paziņošanas dienas.
V. Licences un licences kartītes 
glabāšana un nodošana
27.  Par licences un licences kartītes 
izmantošanu un uzglabāšanu ir at-
bildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta 
licence un licences kartīte. Licenci 
un licences kartīti nedrīkst nodot lie-
tošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai 
citādā veidā atsavināt par labu citam 
pārvadātājam vai citai fiziskai vai ju-
ridiskai personai, kā arī jebkādā veidā 
nodot citai personai ar licenci iegūtās 
saistības.
28.  Veicot pasažieru pārvadāšanu ar 

vieglo taksometru, licences kartītei 
jāatrodas attiecīgajā vieglajā takso-
metrā.
29.  Licences, licences kartītes nozau-
dēšanas gadījumā Komisija pēc pārva-
dātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz 
pieprasītā dokumenta dublikātu, uz 
kura tiek izdarīta atzīme „Dublikāts”.
30.  Ja izsniedz licences, licences kar-
tītes dublikātu, to derīguma termiņš 
netiek pagarināts.
VI. Vieglo taksometru pārvadājumu 
maksimālā maksa (tarifi)
31. Saulkrastu novada administratīva-
jā teritorijā tiek noteikta šāda mak-
simālā maksa (tarifs) par pasažieru 
un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru:
31.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 
euro (iekļaujot PVN);
31.2. attāluma tarifs par kilometru:
31.2.1. dienas tarifs – 0,71 euro (iekļau-
jot PVN) par vienu kilometru;
31.2.2. nakts tarifs – 0,71 euro (iekļaujot 
PVN) par vienu kilometru;
31.2.3. laika tarifs par minūti – 0,14 
euro (iekļaujot PVN) minūtē.
VII. Kontrole
32.  Šo Noteikumu izpildi, kā arī citu 

ar pasažieru komercpārvadājumiem 
saistīto tiesību aktu ievērošanas kārtī-
bu, ja normatīvajos aktos nav noteikts 
citādāk, kontrolēt un sastādīt admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus ir 
tiesīgas Saulkrastu pašvaldības polici-
jas amatpersonas.
VIII. Administratīvo aktu apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas kārtība
33. Atļauju komisijas izdotos adminis-
tratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Saulkrastu novada domē.
34. Saulkrastu novada domes pieņem-
to lēmumu par apstrīdēto administra-
tīvo aktu vai faktisko rīcību var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IX. Noslēguma jautājums
35. Licences un licences kartītes pa-
sažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā teritorijā, kuras pārva-
dātājam izsniegtas līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz 
tajās norādītā derīguma termiņa bei-
gām. 

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

 14. lpp.

mailto:dome@saulkrasti.lv
mailto:dome@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.
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Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Eduardu Dižgalvi
Arefiju Aleksejevu
Rolandu Arāju
Staņislavu Urmanoviču
Dzidru Apsīti
Igoru Vučetiču
Brigitu Ezergaili
Viduti Gravu
Ainu Jaudzemi
Mirdzu Laksu-Timinsku
Rutu Mankopi
Viktoriju Mironovu
Silviju Rozi
Annu Smirnovu
Lilitu Štrombahu
Vladimiru Baškovu
Fabijanu Gertmanu
Rutu Grabčiku
Brigitu Liepu
Jeļenu Rosļakovu
Liudmilu Rubenshteyn
Edvīnu Rudzīti
Juri Siliņu
Vladimiru Jermaloviču
Anatoliju Ļipatovu
Elitu Nadeždinsku

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Maija Vītola
11.04.1932. – 23.02.2016.

Rasma Skaidrīte Betaga
16.01.1928. – 30.03.2016.

Marija Zlakomanova
26.06.1927. – 05.04.2016.

Jezups Gaveika
08.04.1938. – 08.04.2016.

Berta Ozoliņa
27.11.1918. – 10.04.2016.

Aina Miltiņa
29.12.1941. – 15.04.2016.

Alfrēds Būkoks
30.05.1954. – 17.04.2016.

Velta Žindule
30.04.1929. – 23.04.2016.

Šis ir mūsu novada mākslinie-
ka Ērika Bērziņa jubilejas gads.  
Ē. Bērziņa gleznu izstāde “No 
pavasara līdz pavasarim” līdz sep-
tembrim apskatāma Saulkrastu 
novada bibliotēkas lasītavā.
No 16. maija līdz 16. jūnijam 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
apskatāma grafiķa Jāņa Galdiņa 
darbu – tušas zīmējumu – eks-
pozīcija. Tikšanās ar mākslinieku 
21. maijā 15.00. 
 Grafiķis J. Galdiņš dzimis 
1941. gadā Cēsīs. Beidzis Latvijas 
Mākslas akadēmijas grafikas no-
daļu (1975), un kopš 1980. gada 
ir Mākslinieku savienības biedrs. 
Kopš 1974. gada J.Galdiņš pieda-
lās plakātu izstādēs gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Mākslinieka darbi 
atrodami gan Latvijas Nacionā-
lā mākslas muzeja, gan Mākslas 
fonda  un Maskavas Mākslas 
fonda krājumos. Šobrīd strādā 
pārsvarā tušas zīmējuma tehnikā. 
Ekspozīcijai kultūras namā „Zvej-
niekciems” izvēlētie darbi tapuši 
pēdējo gadu laikā.

21. maijā Muzeju naktī 2016 sa-
rīkojums „Durvis, kas aicina”. No 
19.00 līdz 22.00 durvis vērs 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskola, ļaujot ieskatīties nepa-
rastā un līdz šim nezināmā skolu 
dzīves vēsturē!
Saulkrastu vidusskolā (Smilšu 
iela 3) no 19.00 līdz 22.00 būs 
iespēja:
l noskatīties 1957. gada latviešu 
spēlfilmu “Nauris” (seansi 19.00 
un 20.35),
l piedalīties atjautīgos konkur-
sos, kas saistīti ar filmu “Nauris”,
l atrast filmā redzamās vietas, 
iejusties filmas uzņemšanas laikā,

l fotografēties īpašā fotostūrītī,
l darboties radošās darbnīcās.
 Zvejniekciema vidusskolā (At-
pūtas 1) no 19.00 līdz 22.00 būs 
iespēja:
l noskatīties kinofotofonodo-
kumentu arhīvā esošos materiā-
lus par skolas vēsturi, 
l piedalīties konkursos, kas sais-
tās ar savulaik populāro konkursu 
“Vai tu mīli jūru”,
l just līdzi volejbolistu mačos 
“Vēsturiskais volejbols”,
l darboties atjautīgās radošajās 
darbnīcās.
 Sarīkojuma laikā kursēs bez-
maksas autobuss maršrutā Zvej-
niekciema vidusskola – Saulkras-
tu vidusskola un atpakaļ.
 22.30 pie Saulkrastu sporta 
centra – fotokonkursa “Dur vis” 
noslēgums un uzvarētāju apbal-
vošana.
 Aicinām ikvienu ziedot novad-
pētniecības muzeja krājumiem 
jūsu bērnības skolas lietas – burt-
nīcas, dienasgrāmatas u.tml.! Ap-
meklētājiem, kuri ieradīsies pa-
gājušā gadsimta skolēnu tērpos, 
pārsteiguma balvas! 
22. maijā 14.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” gadskārtējā Eiro-
pas senioru deju kolektīvu sadan-
cošanās “Jūras šalkas”. Šoreiz pie 
Saulkrastu dejotājām – kolektīva 
“Draiskais solis” – viesosies senio-
ru deju kolektīvi 
26. maijā 19.00 kultūras 
nama “Zvejniekciems” mazajā 
zālē stand-up komēdijas izrāde. 
Pašmāju komiķa un rakstnieka 
Maksima Trivaškeviča stand-up 
komēdijas šovs „Stand-up iz-
rāde latviešu valodā”, kurā tiks 
iesmiets par valstu un valodu ko-
pīgajiem un atšķirīgajiem aspek-

tiem, kā arī par pašlaik un vien-
mēr aktuālo.
 M. Trivaškevičs ir komiķu 
organizācijas „Comedy Latvia” 
biedrs un viens no pieredzējušā-
kajiem stand-up žanra pārstāv-
jiem Latvijā. Paguvis līdz asarām 
sasmīdināt publiku gan Latvijā, 
gan kaimiņvalstīs. Izrādes ilgums 
aptuveni - 1 stunda. Ieeja - 1 EUR, 
biļetes – stundu pirms izrādes.
28. maijā Ieripo Saulkrastu 
vasarā! un 3. Latvijas tūrisma in-
formācijas tirgus (pasākuma pro-
gramma - 1. lpp.).
29. maijā 14.00 Saulkrastu es-
trādē Edgara Liepiņa gadskārtē-
jais piemiņas koncerts. 
 Programmā: 
l tradicionālā un iedibinātā Ed-
gara Liepiņa balvas pasniegšana 
„Joku karalim 2015. – 2016. Lat-
vijā”; 
l E. Liepiņa dziedātās dzies-
mas izpildīs „Rumbas kvartets”, 
Dainis Skutelis, Mārtiņš Egliens, 
Normunds Zušs, Mārtiņš Ruskis, 
Ineta Rudzīte, „Zaļā galma kapel-
la”, Guntis Skrastiņš un Zigfrīds 
Muktupāvels. Atraktīvie, neatkār-
tojamie, smaidīgie, vislabākie mū-
ziķi: Gints Žilinskis, Modris Lai-
zāns, Ivars Kalniņš, Ivars Jercums, 
Zintis Zvarts. Koncertu vadīs svai-
gi ievēlētais JOKU KARALIS. 
 Biļešu iepriekšpārdošanā, sā-
kot no 7 EUR „Biļešu paradīzes” 
kasēs un www.bilesuparadize.lv, 
kā arī pirms koncerta. 
9. jūnijā 12.00 Saules laukumā 
starptautiskā projektā koncer-
tēs Ukrainas bērnu un jauniešu 
mākslinieciskie kolektīvi: tautas 
mākslas vokālā studija „Ellegiya” 
(Kijeva), tautas deju ansamblis 
„Virnistj” (Ļvova), horeogrāfijas 

skola „Asti school” (Kijeva), oriģi-
nālžanra teātris „Nākotnes bērni” 
(Harkova). 
18. jūnijā no 15.00 viesu namā 
„Aizvēji” pirmie Luču svētki! 
 Programmā luču tīrīšana, 
mazgāšana, vēršana, kūpināšana 
un degustācija pie ceplīša, kā arī 
radošas darbnīcas bērniem un 
zvejnieku cienīgas aktivitātes pie-
augušajiem, iespēja izvizināties ar 
ponijiem, Saulkrastu mākslinie-
cisko kolektīvu priekšnesumi un 
sadziedāšanās, cienasti, alus un 
noslēgumā – lustīga zaļumballe. 

SPoRTA AFIšA
18. maijā 17.00 – 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava-
saris”, 7. kārta – Ummis, Lilastes 
pagrieziens uz pārbrauktuvi.
21. maijā 11.00 Saules laukumā 
(lietus gadījumā sporta centrā) 
Fitnesa diena.
25. maijā 17.00 – 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pava-
saris”, 8. kārta DUS “Statoil”.
1. jūnijā 17.00 – 19.00 orientē-
šanās seriāls “Saulkrastu pavasa-
ris”, 9. kārta – Ķirezers.
5. jūnijā 11.00 Jūras parkā 
“Costa del sol” balva, Saulkrastu 
čempionāta 1. posms pludmales 
volejbolā.
8. jūnijā 17.00 – 19.00 orien-
tēšanās seriāls “Saulkrastu pa-
vasaris”, 10. kārta – Saulkrastu 
apvedceļš (2 km uz dienvidiem no 
“Statoil”).
11. jūnijā Saulkrastu kausa izcī-
ņa šautriņu mešanā, 6. posms.

SENIoRU AKTIVITāTES
7. jūnijā 13.00 domes zālē tik-
šanās ar ZAAO projektu vadītāju. 
Temats „Šķirošanas ABC”.

Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” saka paldies par 

LR Neatkarības atjaunošanas 26. gadadienai 
veltītās orientēšanās spēles „Neierasts skats 

uz ierastām vietām” veiksmīgu norisi 
visiem, kuri atbalstīja un līdzēja: 

Aināram Liepiņam, Kristīnei Ungurei, Jānim Daukšam,  
Signei Sinkevičai, Vizmai Vimbai, Andrim Lielajam,  
Dāvim Šmitiņam, Rasai Zaļumai, Ilgvaram Lapiņam,  

Rutai Možajevai, Andrejam Feldmanim, Ingmāram Vaideram, 
Dagnijai un Jānim Gurtiņiem, Vairai Cīrulei, Paulai Dalbiņai, 

Dzintrai Rumpei, Pēterim Ūdrim, Rasmai Garklāvai,  
Janīnai Sprincei, Janai un Aināram Plankājiem,  

Jurim Akerbergam, Dzintrai Vīksnai, Velgai Kūliņai, Mārai 
Alenai, Dzintrai Rēķei, Rasmai Indārei, Valdai Ceriņai, Inārai 

Matīsai, Evijai Bēcei, Modrītei Sermulei, Jānim Skujiņam,  
Saulkrastu Tūrisma informācijas centram, SIA „Aizvēji”!

Cauri diviem gadsimtiem nešķirami kopā. 
Sveicam Ainu Balgali un Leonu Balgali 
zelta kāzu jubilejā. Lai laime un prieks!

Dēls ar ģimeni

http://www.saulkrasti.lv
http://www.bilesuparadize.lv

