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Aicinām visus novada 
uzņēmējus

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmēju padomi 
plāno arī šogad izdot informatīvo bezmaksas izdevumu  

„Saulkrastu vasara 2014”. Izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus un 
viesus par novadā pieejamiem pakalpojumiem. Iesniedzot informāciju, 
lūgums īpaši izcelt gan jaunumus, gan šovasar plānotos piedāvājumus, 

kā arī pievienot atbilstošas fotogrāfijas. Ja jūsu uzņēmums organizē 
publiskus pasākumus, aicinām iesūtīt paredzēto pasākumu plānu. 

Informācija izdevumā tiek ievietota bez maksas.

Informāciju līdz šā gada 7. aprīlim sūtīt uz e-pastu 
marika.grasmane@saulkrasti.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 

67142514 vai 28634639.

Saulkrastu novada domes de-
putāte Aiva Aparjode Latvijas 
čempionātā kamaniņu sportā, 
kas norisinājās 8.  martā Siguldā, 
dāmu grupā ieguva 1.  vietu. Sa-
vukārt A.  Aparjodes meita Ken-
dija Aparjode ierindojās augstajā 
3.  vietā. Jāpiebilst, ka 8.  martā 
uzvarētāji tika noskaidroti arī jau-
niešu konkurencē A vecuma gru-
pā, kurā 2. vietu ieguva un uz goda 
pjedestāla stājās vēl viens šīs ģime-
nes loceklis – Kristers Aparjods.  
Sveicam uzvarētājus un vēlam pa-
nākumus arī turpmāk!

Domes deputāte – valsts čempione

No 20. līdz 22. februārim 
Saulkrastu novadā viesojās 
Radoškoviču (Baltkrievija) 
pilsētas delegācija. 

Vizītes laikā viesi iepazinās ar no-
vadu un pašvaldības iestāžu dar-
bu, apmeklēja Skultes ostu, tikās 
ar novada deputātiem, tostarp 
tika parakstīts nodomu protokols 
par sadraudzības attiecību nodi-
bināšanu un sadarbības stiprinā-
šanu starp Saulkrastu novadu un 
Radoškoviču pilsētciematu. 

Radoškoviči atrodas 40 kilo-
metrus no Minskas, un tur dzīvo 
aptuveni 6000 iedzīvotāju. Līdz 
ar nodoma protokola parakstīša-
nu Saulkrastu novads ir ieguvis 
vēl vienu sadraudzības pilsētu. 
Kopumā Saulkrastu novadam 
ir četras sadraudzības pilsētas:  
Neringa (Lietuva), Odolanova 
(Polija), Gnesta (Zviedrija) un Ra-
doškoviči (Baltkrievija).

Parakstīts nodomu protokols

Viesi apmeklēja Zvejniekciema vidusskolu, kur lielu viņu interesi izraisīja vides pulciņa audzēkņu veidotie darbi. 
Skolotāja Svetlana Grube iepazīstināja ar skolēnu jaunāko veikumu vides izglītībā. Foto no domes arhīva

Radoškoviču izpildkomitejas priekšsēdētājs Viktors Nekazakovs un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs  
Ervīns Grāvītis paraksta nodomu protokolu par sadraudzības attiecību nodibināšanu un sadarbības stiprināšanu.

Kopš pagājušā gada nogales 
Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieka 
pienākumus pilda Aleksandrs 
Inārs Zaharāns. 

A.  I.  Zaharānam ir juridiskā iz-
glītība un Latvijas Universitātē 
iegūts sociālo zinātņu maģis-
tra grāds ekonomikā. Līdz šim 
A.  I.  Zaharāns strādājis valsts 
pārvaldes institūcijās, to skaitā 
Iekšlietu ministrijā, Aizsardzības 
ministrijas Saeimas un Valsts 
prezidenta Drošības dienestā par 
Valsts prezidenta Apsardzes die-
nesta priekšnieku. Jaunajam paš-
valdības policijas priekšniekam ir 
piešķirti Latvijas Republikas un 
vairāki citi valsts apbalvojumi, 
tostarp Triju Zvaigžņu ordeņa 
goda zīme par nopelniem Latvi-
jas labā, Barikāžu dalībnieka pie-
miņas medaļa un citas atzinības.

Jau ar pirmajām pašvaldības po-
licijas priekšnieka amatā aizvadī-
tajām dienām A.  I.  Zaharāns sācis 
aktīvu darbību sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā novadā. Kopš pagā-
jušā gada decembra pie Saulkrastu 
sākumskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas gājēju pārejām notiek 
pašvaldības policijas dežūras, no-
drošinot drošu pārvietošanos pie 
mācību iestādēm. Ir uzsākta paš-
valdības policijas struktūras reorga-
nizācija, novada teritorijā regulāri 
notiek reidi, lai pārbaudītu, kā tiek 
ievērotas likumdošanā noteiktās 
prasības. Tāpat notiek darbs pie 
pašvaldības policijas darbībai pare-
dzētās sadaļas izveides pašvaldības 
interneta vietnē, kā arī tuvākajā 
laikā plānots policijas darba kārtībā 
iekļaut iedzīvotāju pieņemšanas lai-
kus, pieņemot un uzklausot iedzī-
votāju sūdzības un ieteikumus, kas 
palīdzēs veidot ciešāku pašvaldības 
policijas un iedzīvotāju sadarbību.

Saulkrastu pašvaldības policija 
strādā katru dienu 24 stundu re-
žīmā. Policijas dežūrdaļas tālru-
nis 67142525.

Pašvaldības 
policijai jauns 
priekšnieks
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žogota teritorija ar noteiktu darba 
laiku. Tajā izvietoti speciāli mar-
ķēti konteineri, kas paredzēti šķi-
rotu atkritumu savākšanai. EKO 
laukumā strādā laukuma pārzinis, 
kurš uztur kārtību, informē un 
apmāca apmeklētājus par EKO 
laukuma darbības principiem. 
ZAAO apsaimniekotajā teritori-
jā darbojas 17 EKO laukumi: divi 
EKO laukumi atrodas Cēsīs, divi – 
Valmierā, bet pārējie izveidoti Rū-
jienā, Mazsalacā, Valkā, Smiltenē, 
Jaunpiebalgā, Augšlīgatnē, Alojā, 

Limbažos, Salacgrīvā, Saulkras-
tos, Balvos un poligonā „Daibe”. 
Tajos bez maksas tiek pieņemti 
tie atkritumu veidi, ko iespējams 
nodot otrreizējai pārstrādei: pa-
pīrs un kartons, dzērienu kar-
tona iepakojums (tetrapakas un 
elopakas), polietilēna plēve, PET 
dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas 
un kosmētikas plastmasas iepako-
jums, pudeļu un burku stikls, logu 
stikls, sadzīves metāla priekšmeti, 
sadzīves elektriskās un elektronis-
kās iekārtas, kā arī noteikta veida 
sadzīves bīstamie atkritumi. Par 
samaksu privātpersonas vairākos 
EKO laukumos var nodot arī dažā-
du veidu nestandarta atkritumus 
– lielgabarīta atkritumus, tīrus un 
jauktus celtniecības atkritumus, 
zaļos, kompostējamos atkritumus.

EKO laukumu adreses un 
darba laiki pieejami ZAAO mājas-
lapā www.zaao.lv.

Zane Leimane

SIA ZAAO ir veikusi ikgadējās 
klientu aptaujas rezultātu 
apkopojumu, un tie liecina, 
ka uzņēmuma sniegtos 
pakalpojumus atzinīgi 
novērtējuši 67% aptaujāto 
klientu, apmierinošu 
vērtējumu devuši 4% 
aptaujas dalībnieku, ar 
saņemtajiem pakalpojumiem 
neapmierināto nav, vērtējumu 
nav izteikuši 29% aptaujāto. 
Aptaujas dalībnieki izteikuši 
arī vairākus priekšlikumus 
sekmīgai sadarbības 
turpināšanai un pakalpojumu 
attīstībai.

Kopumā uzņēmuma darbību 
2013. gadā novērtējuši 494 klienti 
no visas ZAAO darbības teritori-
jas. Visaktīvāk anketas pildījuši 
Saulkrastu, Balvu, Cēsu, Smilte-
nes novadu un Valmieras pilsētas 

iedzīvotāji. 
No ZAAO piedāvātajiem pakalpo-

jumiem privātpersonām un juridis-
kām personām klienti visvairāk iz-
manto sadzīves atkritumu izvešanu, 
SMS atgādinājuma saņemšanu die-
nu pirms konteinera iztukšošanas, 
PET dzērienu pudeļu nodošanu spe-
ciāli šim mērķim paredzētajos kon-
teineros, kā arī klienta datu sistēmas 
lietošanas iespējas ZAAO mājaslapā, 
kurā iespējams aplūkot gan saņem-
tos un pieteiktos pakalpojumus, gan 
veikt norēķinus. Atzinīgi novērtēta 
iespēja nodot šķirotos atkritumus 
EKO laukumos. 

Vērtējot uzņēmuma stiprās pu-
ses sadarbībā ar klientiem, 36% 
aptaujāto atzinuši, ka visvairāk  
iepriecina ZAAO darbinieku darbu 
izpildes precizitāte, 32% norādījuši, 
ka ir viegli kontaktēties ar uzņēmu-
ma darbiniekiem, 14% novērtējuši 
darbinieku operativitāti, bet 10% 

pozitīvi vērtē individuālu risināju-
mu piedāvāšanu klientam.

Klienti tika uzrunāti dalīties sa-
vos novērojumos par to, vai atkri-
tumu apjomam mājsaimniecībās 
un uzņēmumos ir tendence pie-
augt vai samazināties. Atbildot uz 
šo jautājumu, lielākā daļa jeb 70% 
aptaujas dalībnieku nekādas izmai-
ņas saražotajā atkritumu daudzu-
mā nekonstatēja, bet 22% vērsa uz-
manību uz to, ka atkritumu apjoms 
ir samazinājies, jo viņi ir uzsākuši 
atkritumu šķirošanu un dzīvojuši 
taupīgāk, pērkot mazāk preču, līdz 
ar to bijis krietni mazāk izmetamā 
iepakojuma. 

Klientu ieteikumi pakalpoju-
ma attīstībā lielākoties ir balstīti 
uz vēlmi vairāk šķirot atkritumus. 
Pakalpojumu attīstīšanai klienti iz-
teikuši vēlmi, lai šķiroto atkritumu 
konteineru būtu vēl vairāk. Uzņē-
mums pašlaik izstrādā un tuvākajā 

laikā publiskos viegli uztveramu 
elektronisku informāciju par vi-
sām jau esošajām šķiroto kontei-
neru atrašanās vietām. Tāpat arī 
Ziemeļvidzemes reģionālais at-
kritumu apsaimniekošanas plāns 
2014.–2020.  gadam paredz turpi-
nāt šķiroto atkritumu savākšanas 
infrastruktūras attīstīšanu. 

Klienti vēlas, lai izmaiņas līgu-
mos varētu izdarīt ne tikai uzņē-
muma birojā klātienē vai zvanot 
un rakstot speciālistiem, bet to 
izdarīt vienlaikus ar EKO laukuma 
apmeklējumu. ZAAO informē, ka 
šāda iespēja jau tagad tiek nodroši-
nāta Limbažos, Balvos un Saulkras-
tos un ka pie tālākas šā projekta at-
tīstīšanas 2014. gadā tiek strādāts.

Ir ieteikumi paplašināt arī lielu 
atzinību guvušo SMS pakalpoju-
mu. Klienti norāda, ka tas ir ērts 
veids, kā no uzņēmuma saņemt 
informāciju ne tikai par atkritu-

mu konteinera iztukšošanas die-
nu, bet arī par citiem pakalpoju-
miem un jaunumiem. 

Attiecībā uz sabiedrības izglī-
tošanu saņemti ieteikumi vairāk 
informēt par tiem iepakojuma 
veidiem, kas der otrreizējai 
pārstrādei, kā arī stāstīt par atkritu-
mu dedzināšanas toksisko ietek mi 
uz cilvēku un vidi kopumā.

Jāpiebilst, ka ZAAO lūdz izteikt 
uzņēmuma novērtējumu ne tikai 
klientiem, bet veic arī uzņēmuma 
pašnovērtējumu Ilgtspējas indeksā, 
domājot par ilgtspēju un atbildību.

Aptaujas rezultātus grafiski var 
apskatīt SIA ZAAO mājaslapā in-
ternetā www.zaao.lv. 

Zane Leimane

SIA ZAAO, apkopojot 
2013. gadā savākto šķiroto 
atkritumu daudzumu EKO 
laukumos, secina, ka apjoms 
aizvien pieaug. Visvairāk 
iedzīvotāji atšķiro un 
nodod papīru, kartonu un 
polietilēnu, – salīdzinājumā 
ar pēdējo piecu gadu periodu 
šā otrreiz pārstrādājamā 
materiāla apjoms palielinājies 
par vairākiem simtiem 
kubikmetru, 2013. gadā 
sasniedzot gandrīz 4000 m3.

Uz Saulkrastu EKO laukumu no-
dot šķirotos atkritumus ierodas 

aptuveni 115 iedzīvotāji mēnesī. 
Visvairāk tiek nodots papīrs, po-
lietilēns, kartons, PET pudeles, 
metāls – kopā aptuveni 280 m3. At-
gādinām, ka jau vairākus mēnešus 
Saulkrastu birojs ir apvienots ar 
EKO laukumu Rīgas ielā 96a, tādē-
jādi iedzīvotāji var saņemt konsul-
tācijas par atkritumu apsaimnieko-
šanas jautājumiem piecas dienas 
nedēļā EKO laukuma darba laikā.

Iedzīvotāji uz EKO lauku-
miem kopumā nogādājuši arī sim-
tiem kubikmetru lielgabarīta un 
zaļo atkritumu, kā arī būvgružus, 
jo, kaut arī šo atkritumu veidu 
pieņemšana ir par maksu, tā ir 

Izmantojiet iespēju 
samazināt savu rēķinu 
par sadzīves atkritumu 

izvešanu, šķirojiet 
atkritumus, nogādājiet 
tos uz EKO laukumiem 

un jautājiet par 
atlaižu kartēm!

Pieaudzis nodoto atkritumu apjoms

Pagājušā gada rudenī tika 
uzsākti peldvietas „Centrs” 
labiekārtošanas darbi, 
lai uzlabotu peldvietas 
infrastruktūru un nodrošinātu 
gan vietējos iedzīvotājus, gan 
Saulkrastu viesus ar drošu un 
interesantu atpūtu pludmalē. 

Jaunajā „Jūras parkā” ērti un gai-
dīti jutīsies gan ģimenes ar bēr-
niem, gan pludmales volejbola 
un aktīvās atpūtas cienītāji, gan 
vienkārši atpūtnieki vai saulrieta 
vērotāji.

Peldvietā ierīkoti jauni pastai-
gu celiņi, izvietoti āra trenažieri, 

„Jūras parka” ierīkošanas darbi 
tuvojas noslēgumam

Mazajiem atpūtniekiem pieejamas daudzveidīgas rotaļu ierīces. Foto: Gita Memmēna

Sadarbība novērtēta atzinīgi 

ielu vingrošanai nepieciešamais 
aprīkojums, rotaļu ierīces, sauļo-
šanās krēsli, iekārtoti divi plud-
males volejbola laukumi un ap-
gaismojums.

Projekta kopējās izmaksas ir 
278 472 eiro, no tiem 179 282 eiro 

sedz Eiropas Savienības Zivsaim-
niecības fonds. 

Ņemot vērā to, ka daudzi 
saulkrastieši un pilsētas viesi jau 
paspējuši iecienīt jauno „Jūras 
parku”, lai nesabojātu atpūtu 
sev un pārējiem apmeklētājiem,  

atgādinām, ka „Jūras parks” at-
rodas Saulkrastu peldvietas 
„Centrs” teritorijā un šeit ir aiz-
liegts vest pastaigā, kā arī peldi-
nāt dzīvniekus, smēķēt,  lietot 
alkoholiskos dzērienus vai citas 
apreibinošās vielas. Lai kontro-

lētu minēto normu izpildi, kā arī 
nodrošinātu labiekārtojuma ele-
mentu saglabāšanu, parka terito-
rijā tiks veikta videonovērošana 
un pastiprināta pašvaldības poli-
cijas kontrole.

Uzsākta laipu atjaunošana
Ziemai beidzoties, uzsākta labiekārtošanas infrastruktūras koka ele-
mentu atjaunošana pludmales kāpu zonā. Vispirms notiks laipas un 
soliņu daļēja atjaunošana kāpās pie A. Kalniņa ielas pieturas, nodroši-
not drošu bērnudārza audzēkņu un sociālās mājas iemītnieku nokļū-
šanu līdz pludmalei. Turpmāk plānots atjaunot koka kāpnes un divas 
skatu platformas Smilšu ielā, kā arī pārģērbšanās kabīnes pludmalē.

būtiski mazāka nekā cena, kas pri-
vātpersonai būtu jāsamaksā, ja pēc 
minētajiem atkritumu veidiem 
uz viņu īpašumu brauktu pakaļ 
ZAAO atkritumu savācējmašīnas.

2014.  gadā ZAAO plāno iz-
veidot vismaz divus jaunus EKO 
laukumus: Krimuldas novadā 
iedzīvotājiem pieejamākā EKO 
laukuma atrašanās vieta pagai-
dām tiek meklēta, savukārt Apes 
novadā šķiroto atkritumu lauku-
ma potenciālā vieta jau izraudzī-
ta, jāsaņem tikai saskaņojums, 
nepieciešanās atļaujas un jāveic 
laukuma izbūve.

Uzziņai: EKO laukums ir no-



     3Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada marts

Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši 49 
izsaukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturētas 16 personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā sešas per-
sonas, viena persona par sīko huli-
gānismu un trīs personas uz iesnie-
guma pamata.  Desmit personas 
nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālāku 
darbību veikšanai, bet sešas perso-
nas – savā dzīves vietā. Aizturēts 
arī viens transportlīdzekļa vadītājs 
alkohola reibumā, kurš nodots 
Valsts policijas ceļu policijas darbi-
niekiem tālāko darbību veikšanai.

Vienā gadījumā izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 

cietušam dzīvniekam.
Sastādīti divi administratīvā 

pārkāpuma protokoli par alkoho-
lisko dzērienu pārdošanu nepiln-
gadīgajiem, viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu, trīs administratīvā 
pārkāpuma protokoli par smēķē-
šanas ierobežojumu pārkāpšanu 
(ja to izdarījis nepilngadīgais) un 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols par dzīvnieku labturī-
bas noteikumu pārkāpšanu.

Uzsāktas divas administratīvā 
pārkāpuma lietvedības par ne-
kustamā īpašuma un tai piegulo-
šās teritorijas nesakopšanu.

Guntis Vinteris 

Šā gada sākumā, janvārī un 
februārī, Eiropas Savienības 
mājā Rīgā bija apskatāma 
bērnu un jauniešu zīmējumu 
izstāde „Manas sapņu šūpoles”, 
kas bija viens no pasākumiem 
Latvijas Samariešu apvienības 
organizētajā ziedojumu 
vākšanas akcijā Māras 
krīzes centra rotaļlaukuma 
atjaunošanai. 

Ikviens interesents bija aicināts 
iegriezties Eiropas Savienības 

mājā un nobalsot par skaistāko 
un interesantāko zīmējumu. Šajā 
izstādē ar zīmējumiem piedalījās 
arī Agnese un Loreta Sviklānes no 
Saulkrastiem. Abu meiteņu darbi 
tika augstu novērtēti, un viņas ir 
vienas no konkursa uzvarētājām.
14.  februārī izstādes noslēgumā 
Valsts prezidenta kundze Dace 
Seisuma un Vācijas vēstniecības 
Latvijā vēstniece Andrea Vikto-
rīna (Andrea Wiktorin) pasniedza 
goda rakstus un balvas zīmējuma 
konkursa uzvarētājiem. 

Jau astoto reizi marta pēdējā 
sestdienā visā pasaulē tiks 
atzīmēta Zemes stunda. 

Saulkrastu novada dome aicina 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā 
„Zemes stunda” šā gada 29. mar-
tā, plkst.  20.30 uz vienu stundu 
izslēdzot apgaismojumu, lai sim-
boliski pievērstu uzmanību kli-
mata pārmaiņām.

29. martā Zemes stundas laikā 
tiks izslēgts Saulkrastu novada 
domes ārējais apgaismojums. Arī 
iedzīvotāji tiek aicināti sama-
zināt vai izslēgt apgaismojumu 
dzīvojamā zonā, izslēgt tādas 

elektroierīces kā, piemēram, da-
tors un televizors, censties Ze-
mes stundas laikā nevārīt ūdeni 
elektriskajā tējkannā, nelietot 
veļas mazgājamo un trauku maz-
gājamo mašīnu. 

Patlaban dalību akcijā „Zemes 
stunda” oficiāli ir apstiprinājuši 
vairāki desmiti Latvijas pilsētu un 
novadu, to skaitā arī Saulkrastu 
novads. Zemes stunda ir kas vai-
rāk par simbolisku rīcību, uz vienu 
stundu izslēdzot ēku vai objektu 
ārējo apgaismojumu! Tas ir aicinā-
jums mainīt savu rīcību un uzsākt 
iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas un 
resursu taupīšanu un veidotu videi 

draudzīgāku dzīvi ikdienā.
Akcija „Zemes stunda” ir lie-

lākais klimata tēmai veltītais 
pasākums, kāds jebkad noticis. 
Tās laikā miljoniem cilvēku visā 
pasaulē vienojas kopējā rīcībā, uz 
vienu stundu izslēdzot apgais-
mojumu, lai pieprasītu izlēmīgu 
rīcību klimata problēmu risināša-
nai. Vēl vairāk – katru gadu tieši 
Zemes stundas laikā rodas jauni 
izaicinājumi un apņēmības, ko 
 īstenot.

Pagājušajā gadā Latvijā akcijā 
piedalījās vairāk nekā 40 pašval-
dību, daudzi uzņēmumi un orga-
nizācijas. 

Šā gada maijā tiks sākti 
siltumtrases rekonstrukcijas 
darbi Saulkrastu centrālajā daļā. 

2012.  gadā SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) iesniedza pietei-
kumu ES Kohēzijas fonda aktivitātē 
„Pasākumi siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai” pro-
jektā „Pārvades un sadales sistēmas 
rekonstrukcija Saulkrastu pilsē-
tas centrālajā daļā”. Pagājušā gada 
martā tika noslēgts līgums ar Lat-

vijas Investīciju attīstības aģentūru 
(LIAA) par šā projekta īstenošanu. 

Lai veiktu rekonstrukcijas 
darbus, tika organizēts iepir-
kums, kā rezultātā, pamatojoties 
uz iepirkuma komisijas lēmumu, 
pagājušā gada septembrī SKS no-
slēdza līgumu ar SIA „Lokširs”. 
Kopumā tiks nomainīti 268 metri 
vecās siltumtrases no katlumājas 
Raiņa ielā 7 līdz L. Paegles ielai 4.

Pirms projekta realizācijas 
LIAA veica projekta realizācijai 

nepieciešamo dokumentu pār-
baudi, lai pārliecinātos, vai saga-
tavošanās darbi norit saskaņā ar 
likumu. Pārbaudes laikā neatbil-
stības netika konstatētas. 

Projektu plānots pabeigt šā 
gada jūlijā. Tā kopējās izmaksas ir 
84 750 eiro, no tiem 33 900 eiro ir 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Cienījamie saulkrastieši! 
Lai veiksmīgi īstenotu pieaugušo izglītības projektu „Gleznotāju amatieru studija”, aicinām atsaukties 

interesentus, kuri vēlētos apgūt glezniecības pamatus un saturīgi pavadīt brīvo laiku! 
Lūgums pieteikties elektroniski  (knz@saulkrasti.lv) vai pa tālruni 67954179. 

Atjaunos siltumtrasi

Šopavasar un turpmāk 
tūristus priecēs jauns zaļā 
kultūras mantojuma maršruts, 
kas vilina apceļot unikālas 
apskates vietas Krievijā, 
Igaunijā un Latvijā. 

Maršruts apkopots kopējā tūris-
ma kartē un pirmo reizi tika pre-
zentēts tūrisma izstādēs „Balttour 
2014” (Latvija) un „Tourest 2014” 
(Igaunija), savukārt martā ar to ie-
pazīsies lielākās pasaules tūrisma 
biržas „ITB Berlin” (Vācija) un ce-
ļojuma un tūrisma izstādes „MITT 
Moscow” (Krievija) apmeklētāji.

Jaunajā zaļā kultūras man-
tojuma kartē iekļauti arī četri 
Saulkrastu novada objekti: Nei-
bādes parks, Pēterupes vēsturis-
kais centrs, Saulkrastu Velosipē-
du muzejs un Katrīnas II liepas.

Jaunais materiāls ir unikāls, jo 
pirmo reizi vienā maršrutā savie-
nota Sanktpēterburga, Pleskava, 
Repina, Gulbene un Rīga, izceļot 
katras valsts un reģiona identitā-
ti, tradīcijas un bagātīgo kultūras 
piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo 
kultūras mantojumu – muižas un 

to brīnišķīgos parkus. Zīmīgi, ka 
zaļais kultūras mantojums ir jauns, 
līdz šim nedefinēts jēdziens. Tū-
risma iztādes-gadatirgus „Balttour 
2014” apmeklētāji jau atzinīgi no-
vērtējuši maršruta ideju un kartes 
dizainu, taču „Tourest 2014” ap-
meklētāji priecājās, ka tajā iekļauti 
citos tūrisma maršrutos vēl līdz 
šim neiepazīti apskates objekti.

Zaļā kultūras mantojuma ceļš ved 
cauri lielākām un mazākām pilsē-
tām, vilinot iepazīt ne tikai muižas 
un to parkus, bet arī pilis, baznīcas 
un citas arhitektūras pērles. Ģime-
nes ar bērniem aicinātas līdzdar-
boties dažādās interaktīvās muzeju 
programmās un radošās darbnīcās, 
kā arī baudīt vietējo ražotāju kāru-
mus. Romantikas tīkotājiem iespēja 
doties garās pastaigās pa brīnišķī-
gajiem muižu parkiem un baudīt 
nesteidzīgu atpūtu muižu un piļu 
apartamentos, bet vēstures entuzi-
astiem – ieklausīties vietējo iedzīvo-
tāju pārsteidzošajos stāstos. 

Jaunās kartes būs pieejamas 
latviešu, krievu, igauņu un an-
gļu valodā Vidzemes, Repinas un 
Ļeņingradas apgabalu tūrisma 

informācijas centros, kā arī lejup-
lādējamas www.vidzeme.com.

Jaunā tūrisma maršruta kar-
tes izdošana ir viena no projekta 
„Muižas parki kā kultūrvēsturis-
kā mantojuma sastāvdaļa” akti-
vitātēm un tiek īstenota Igauni-
jas–Latvijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros. 
Projekta līdzfinansējums ir 267 
384,60 eiro, bet kopējais projekta 
budžets ir 297  094 eiro. Projek-
ta vadošais partneris ir Vidze-
mes Tūrisma asociācija (Latvija), 
bet partneri – Gulbenes novada 
dome (Latvija), Ļeņingradas re-
ģiona valsts kultūras budžeta ies-
tāde „Muzeju aģentūra” (Krievija) 
un Repinas novada pašvaldība 
(Igaunija).

Anna Kupče

Iegūta 
atzinība

Iveta, Loreta un Agnese Sviklānes un Valsts prezidenta kundze 
Dace Seisuma. Foto: Evija Trifanova / LETA

Piedalies 
Zemes stundā

Pašvaldības policijas februārī paveiktais 

Jauns zaļā kultūras 
mantojuma tūrisma maršruts

Tūrisma 
informācijas centrs
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Atbalsta biedrība arī 
šogad gaidīs lasītāju un 
pagastu iedzīvotāju stāstus un 
vēstules par bibliotekāriem – 
gaismas nesējiem. 

Konkurss „Pagasta bibliotekārs – 
gaismas nesējs” notiek jau astoto 
gadu. Tā ir iespēja atrast un izcelt 
darbīgus, radošus un pašaizliedzī-
gus mūsu mazo „gaismas piļu” dar-
biniekus. „Pagasta bibliotekārs –  
gaismas nesējs” ir lasītāju balva un 
atzinība savam bibliotekāram. Pa-
teicoties konkursam, visa Latvija 
var uzzināt par aktīviem cilvēkiem 

pagastos, kuri palīdz uzlabot līdz-
cilvēku ikdienas dzīvi. 

Biedrība šogad gaidīs stāstus 
par bibliotekāriem Latvijas pa-
gastos, lai kopīgi pateiktu paldies 
par viņu entuziasmu un radošu-
mu, rūpēm par saviem lasītājiem, 
savas bibliotēkas izveidošanu par 
vietējo Gaismas pili, radošu no-
darbju organizēšanu, mājīgu bib-

liotēkas vidi, laipnību un smaidu.  
Biedrība aicina atkārtoti pieteikt 
arī tos bibliotekārus, kas līdz šim 
vēl balvu nav saņēmuši.

Pieteikumi un fotogrāfijas, kas 
stāsta par bibliotekāra aktivitā-
tēm, līdz 21.  martam jānosūta 
LNB Atbalsta biedrībai (adrese: 
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001) 
vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.

Konkursā „Pagasta bibliotekārs –  
gaismas nesējs” tiks izraudzīti un 
apbalvoti pieci uzvarētāji no katra 
Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, 
Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Sanita Kitajeva

Šā gada sākumā Saulkrastu 
bibliotēkā iepirktas pirmās 48 
jaunās grāmatas.

Lasītavā: 
Kristīne Ducmane, Anda Ozoliņa 
„Naudas laiki Latvijā”, G. Skudri-
ņa „Lielā iedvesmas grāmata”.

Bērnu literatūras nodaļā: 
1. Bērnu un pusaudžu grāmatu sē-
rijā „Emīlija Dīvaine” klajā nākusi 
jau trešā grāmata. Šoreiz Emīlija 
savā dienasgrāmatā apraksta ce-
ļošanu laikā. „Emīlija Dīvaine. 
Tumšie laiki” ir grāmata tiem, ku-
riem patīk būt atšķirīgiem.
2.  Dž.  Boins „Puisēns svītrainā 
pidžamā”. Rakstniekam izdevies 
radīt satriecošu un aizkustinošu 
vēstījumu, kurā nav vardarbības, 
taču, to lasot, ikviens nojautīs, ko 
rakstnieks ir netieši, bet pārlieci-
noši pavēstījis.
3.  Dž.  Stiltons „Noslēpumainais 
Nostrapelus manuskripts” un 
„Siera krāsas kemperis”. „No-
strapelus bija paredzējis visu, pat 
pasaules gala datumu! Es gribēju 
publicēt viņa manuskriptu, bet 
Pelfurtē Grāmatu gadatirgus lai-

kā atgadījās kas pilnīgi neiedomā-
jams...” Lasi „Noslēpumaino No-
strapelus manuskriptu” un atklāj 
lielos noslēpumus!
4. Populārā vācu rakstnieka 
O.  Preislera darbus ir iemīļojuši 
lieli un mazi lasītāji visā pasaulē. 
O.  Preislers „Laupītājs Hocenp-
locs”. Kasperls un Zepels dodas ķert 
neganto laupītāju Hocenplocu, 
kurš nozadzis vecmāmiņai kafijas 
dzirnaviņas. Nelaimīgā kārtā viņi 
abi nonāk laupītāja Hocenploca un 
ļaunā burvja Petrosīlija Cvakelma-
ņa rokās.
5.  „Mājas mīluļi” un „Cilvēka ķer-
menis” – grāmatas ar noderīgu in-
formāciju un aizraujošām ilustrāci-
jām pašiem mazākajiem lasītājiem. 
6.  M.  Veltejs „Vardulēns ir iemī-
lējies”. 
7. T. Ross „Es negribu mazgāt ro-
kas! ”.

Abonementā – 
Dzeja: 
1. A. Tomkalne „Pa teiku takām”. 
2.  Dz. Žuravska „Savas pasaules 
vidū”.
Proza:
1.  A.  Zelčs „Abrene 2002” („Lata 

romāns”). Aizraujošs fantāzijas 
un realitātes stāsts par iespējamo 
Latviju – kā mēs dzīvotu, ja Lat-
vija nebūtu okupēta un Abrene 
joprojām piederētu mūsu valstij.
2. U.  Eko „Ķēniņienes Loanas 
mistiskā liesma”.
3. L. Olivera „Rekviēms”, triloģijas 
„Delīrijs” trešā daļa.
4. E. Matsone „Ziemas koks”. Iz-
cilās aktrises Grētas Garbo dzīve 
slavas gūstā.
5. P. Bankovskis „Es neko neatce-
ros”.
6. E. Ruka „Izdzīvo. Piedzīvo. Lido”. 
Dokumentālos notikumos bals-
tīts oriģinālliteratūras darbs, kas 
vienlaikus ir gan personisks stāsts, 
gan vēstījums par autores paaudzi 
kopumā. Elvita Ruka (1970) – kino 
dokumentāliste un literāte.
7. Š. Linka „Savvaļas lupīnas”. Tri-
loģijas otrā grāmata.
8. K. Tesaro „Smaržu kolekcionā-
re”. Noslēpumains un intriģējošs –  
šis stāsts burtiski ievelk lasītāju 
neatbildētu jautājumu un slēptu 
kaislību pasaulē.
9.  K. Stjuarts „Pāri citroniem”. 
Smieklpilna grāmata, kurā biju-
šais grupas „Genesis” bundzinieks 

stāsta par savu dzīvi Andalūzijā.
10.  Ī.  Tregilliss „Rūgtās zāles”. 
Stāsts par divdesmito gadsim-
tu – līdzīgu mūsējam, bet pilnīgi 
citādu.
11. S. Berijs „Karaļa viltība”. CIP kādā 
no operācijām cenšas atrisināt gad-
simtiem senu noslēpumu, kas var 
satricināt Lielbritāniju līdz pašiem 
tās karaliskajiem pamatiem.

Nozaru literatūra:
1.  OSHO „Mīlestība, brīvība & 
vienpatība”. Jauns attiecību re-
dzējums.
2.  V.  Giberts „Nākotnes mode-
lēšana”. Vitālijs Giberts ir „Eks-
trasensu cīņu” vienpadsmitās 
sezonas uzvarētājs, ezotēriķis un 
mistiķis, kas pilnībā apguvis hip-
nozi, kā arī prasmīgs dziednieks. 
3.  „Fedja. Teodors. Tulio”. Kinore-

VSAA un NVA speciālistu darba laiki
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbinieks pieņems apmeklētājus 20. martā no 

plkst.10 līdz 12 Saulkrastu novada domes 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems apmeklētājus 3. un 7. aprīlī no plkst.10 
līdz 15 Saulkrastu novada domes zālē.

Izdots jaunais Saulkrastu 
sarīkojumu un sporta 
pasākumu kalendārs 
2014. gadam latviešu, krievu, 
angļu un vācu valodā; kopējā 
tirāža – 10 000 eksemplāru. 

Pasākumu kalendāru iespējams sa-
ņemt Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrā Ainažu ielā 13b, kā arī 
kafejnīcā „Bemberi” Raiņa ielā 7.  

Drīzumā tas būs pieejams visos 
Vidzemes piekrastes un Latvijas 
tūrisma informācijas centros.

2014.  gadā plānoti vairāki jau 
tradicionāli sarīkojumi – Saulkrastu 
svētki, Starptautiskais amerikāņu 
auto salidojums „Saulkrasti 2014. 
Wanted!”, Saulkrastu džeza festi-
vāls, „Saulkrastu kokteilis” un citi.

Gita Memmēna

Jauns novada 
sarīkojumu un sporta 
pasākumu kalendārs 

Aicina pieteikt bibliotekārus – gaismas nesējus

Latvijas Informācijas 
un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija 
(LIKTA) sadarbībā 
ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministriju (VARAM)
 jau piekto gadu rīko 
e-prasmju nedēļu 
Latvijā (Get online week), 
kas šogad notiks 
no 24. līdz 30. martam. 
Galvenās tēmas
 šogad – e-prasmes 
nodarbinātībai un IKT 
karjerai un e-prasmes 
ikvienam.

Sadarbībā ar „Swedbank” Si-
guldas filiāli 24.  martā plkst.  14 
Saulkrastu novada bibliotēkā 
bankas pārstāvis aicina interesen-
tus apgūt internetbankas, banko-
mātu, telefonbankas un norēķinu 
karšu lietošanu.

E-prasmju nedēļā plaši tiek 
popularizētas e-vides un e-pras-
mju apgūšanas un pielietošanas 
iespējas, kā arī e-prasmju nozīme 
darbā, karjeras attīstībā un iz-
augsmē mūsdienās. Šāda nedēļa 
ik gadu notiek visas Eiropas Sa-
vienības mērogā.

Saulkrastu bibliotēkā ikvie-
nam ir iespēja bez maksas piekļūt 
internetam, un to var izmantot 

arī pensionāri, lai iepazītos ar 
jaunākajām ziņām, nomaksātu 
komunālo pakalpojumu vai citus 
rēķinus, komunicētu ar e-pasta 
starpniecību, tādējādi e-prasmju 
apgūšana būtu viens no risinā-
jumiem, kā atvieglot un padarīt 
interesantāku savu dzīvi. Šobrīd 
lielākais e-prasmju pielietojums 
ir elektroniskajos norēķinos ar  
i-bankas starpniecību. Aicinām 
ikvienu droši apmeklēt bibliotē-
ku, kur mēs, bibliotēkas darbinie-
ki, jums palīdzēsim apgūt inter-
neta lietošanas iemaņas.
Informācija pa tālruni 67951502.

Vizma Stūrmane

E-prasmju nedēļa bibliotēkā

Bibliotēkā jaunas grāmatas

žisora Teuvo Tulio dzīve un filmas.
4.  L.  Blaua „Jānis Stradiņš. Ceļš 
cauri laikiem”.
5.  A.  Liepiņa „Gunta Virkava. 
Nakts sarunas”.
6.  I.  Tomsone „Mēness dūriens”. 
Aktrise un pedagoģe Irina Tomso-
ne ir ne tikai lieliska raksturlomu 
tēlotāja, bet arī izveicīga stāstniece, 
un viņas atmiņu un eseju krājums 
tam ir tiešs pierādījums.
7.  K.  Pūce „Pūcesbērna patiesie 
piedzīvojumi Padomijā”. Kaspars 
Pūce ir aktieris, strādājis Dailes 
teātrī un Leļļu teātrī.
8. Ā. Iklāva „Ir visādi gājis”..
9. D. Rietuma „Film Noir. 
No pagātnes līdz mūsdienām”.
10. V. Ivbulis „Indoeiropiešu 
pirm dzimtenes meklējumi”.

Saulkrastu bibliotēka
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12. februārī Saulkrastu 
vidusskolas 9.–12. klašu skolēni 
piedalījās karjeras izglītības 
akcijā „Ēnu diena”, lai iepazītu 
interesantas profesijas, 
stiprinātu savu pārliecību un 
uzņēmību, kā arī iedvesmotos 
no talantīgiem profesionāļiem. 
Šogad mūsu skolēni izvēlējās 
neparastas un interesantas 
profesijas pārstāvjus, kam 
kļūt par „ēnām”. Tās bija gan 
militāras personas, gan mediķi 
un psihologi, gan populāri 
pasākumu rīkotāji, gan 
grafologi.

9.a klases skolniece Agnese Zom-
mere devās uz Valsts augu aiz-
sardzības dienestu, kur „ēnoja” 
uzņēmuma psihologu, jo vēlas 
tuvāk iepazīt un izprast psiholo-
ga darba dienu. „Centos uzzināt 
kaut ko jaunu par šo profesiju, 
jo tā dod iespēju iepazīt cilvēkus, 
bet cilvēks ir ārkārtīgi interesan-
ta būtne, tomēr esmu vīlusies, 
jo konkrēti šā psihologa ikdiena 
pārsvarā ir saistīta ar dažādu do-
kumentu pārzināšanu, saskaņo-
šanu, taču tas nav tas, kas mani 
interesē,” viņa secina un ir priecī-
ga par savu atziņu, jo mērķis bija 
iepazīt un izprast jaunu profesiju, 
pārbaudīt sevi.

10.a klases skolniece Arta Grab-
čika jau atkārtoti Ēnu dienā „ēno” 
ķirurgu. Šoreiz viņa devās uz Rī-
gas Stradiņa universitātes Stoma-
toloģijas institūtu, kur ēnoja pro-

fesori Ilzi Akotu. Arta atzīst, ka 
šādas neparastas izvēles pamatā ir 
vēlme studēt medicīnu, bet ķirur-
ģija ir vilinoša un vēl neiepazīta 
pasaule. „Ēnu dienā varēju vērot, 
kā kopā strādā ortodonts, ķirurgs 
un logopēds, lai sasniegtu plāno-
to rezultātu. Sapratu, ka ķirurga 
darbs ir grūts, ļoti atbildīgs, bet 
arī interesants, un tas ir tas, ko 
es vēlos,” secina Arta un ir gatava 
nākamgad atkal kļūt par kāda ķi-
rurga „ēnu”.

11.  klases skolniece Danie-
la Krūmiņa Ēnu dienu pavadīja 
Valsts tiesu ekspertīžu birojā, kur 
dokumentu ekspertīžu departa-
mentā bija rokrakstu eksperta 
„ēna”. Šādas izvēles pamatā bija 
Danielas mērķis sagatavot pa-
pildu materiālus un iegūt nepie-
ciešamo informāciju sava zināt-
niski pētnieciskā darba izstrādei. 
„Ēnošanas” rezultāti ir negaidīti, 
iegūtā informācija apgāž iepriekš 
gūto priekšstatu par grafoloģiju 
un zinātniski pētnieciskā darba 
hipotēzi, ka pēc rokraksta var 
analizēt un pētīt cilvēku. „Izrādās, 
ka grafoloģija nemaz nav zinātne, 
un populārais seriāls „SCI Maia-
mi”, pēc rokrakstu ekspertu do-
mām, ir tīrās muļķība!” pārsteigta 
ir Daniela un atzīst, ka tā bija lie-
liska iespēja, lai paplašinātu savu 
redzesloku, kā arī vienreizēja iz-
devība ielūkoties noslēpumainajā 
tiesu ekspertu darbā.

10.  klases skolniece Stefānija 
Egle izvēlējās ēnot „Ghetto ga-

mes” radošo direktoru, TV šovu 
vadītāju Renāru Zeltiņu. „Mani 
interesē pasākumu organizēšana, 
bet tam, kurš darbojas šajā sfēra, 
ir jābūt maksimāli ieinteresētam, 
pat nedaudz trakam, lai varētu 
pārliecināt un aizraut pārējos, lai 
kopā pavadītie mirkļi kļūtu par 
piedzīvojumu. Nezinu, vai es tā 
varētu. Man vēl daudz jāmācās, 
lai es spētu tik brīvi un kreatīvi 
domāt,” atzīst Stefānija.

11.  klases skolniece Anita Aiš-
pure ir pārliecināta Latvijas pat-
riote, tāpēc savu nākotni vēlas 

saistīt ar mūsu valsts Bruņotajiem 
spēkiem. Ēnu dienā viņa devās uz 
Aizsardzības ministriju, kur, pār-
stāvot 108. Rīgas jaunsargu vienī-
bu, tikās ar aizsardzības ministru, 
viesojās Krasta apsardzes dienes-
tā, kā arī gardi pusdienoja kafej-
nīcā „Četri krasti”. Anita secina: 
„Nezināju, ka arī ar tik svarīgiem 
cilvēkiem var tik brīvi un viegli 
sarunāties!” 

12. klases skolnieks Mairis Pek-
sis Ēnu dienā darbojās kopā ar 
ceļu būves firmas SIA „Binders” 
ģeodēzijas daļas vadītāju Lauri 

Volfu, pārmērot Jelgavas tehni-
kumu. „Tā bija reāla pieredze, 
kurā es izjutu visu šīs profesijas 
skarbumu, jo izmirku līdz pē-
dējai vīlītei, bet tas bija vērtīgi 
un interesanti. Uzskatu, ka Ēnu 
diena dod iespēju reālāk izvērtēt 
un saprast, kādus grāvjus gribam 
rakt nākotnē,” pārliecinoši atzīst  
Mairis.

Lūk, kādi interesanti skolēni 
mācās Saulkrastu vidusskolā! Mēs 
ar viņiem lepojamies! 

Linda Mieze

Aizvadīta karjeras izglītības 
akcija „Ēnu diena”. No 
Zvejniekciema vidusskolas 
„ēnošanā” piedalījās vairāki 
jaunieši, kuri piekrita dalīties 
savos iespaidos un pārdomās 
par Ēnu dienā pieredzēto 
dažādās iestādēs.

Krista Brigita Čerpakovska, 
12.  klases skolniece: „Es biju 
„ēnot” Rīgas Austrumu slimnīcas 
klīnikas „Gaiļezers” Mikroķirur-
ģijas centra sertificēto trauma-
tologu-ortopēdu, mikroķirurgu, 
rokas ķirurgu Jāni Krustiņu. Ķi-
rurgs sniedza ieskatu medicīnas 
un mikroķirurģijas centra vēstu-
rē, kā arī tā izveidē Latvijā. Vēlāk 
mēs devāmies skatīties, kā tiek 
veiktas operācijas, diemžēl ope-
rāciju zāle pašlaik tiek remontē-
ta, tādēļ varējām vērot vairākas 
operācijas, kas tika veiktas citās 
telpās. Pēc Mikroķirurģijas cen-
tra apmeklējuma mēs devāmies 
uz klīniku, kur plastikas ķirurgs, 
mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis 
pārbaudīja un konsultēja pacien-
tus pēc operācijas. Šogad bija ie-
spēja „ēnot” ārstus gan operēša-
nas laikā, gan pēc tam. Es neesmu 
mainījusi savas domas un tiekšos 
sasniegt savu mērķi – saistīt dzīvi 
ar medicīnu. Manuprāt, Ēnu die-
nā ir lieliska iespēja iegūt vairāk 
informācijas par izvēlēto profesi-

ju un saņemt noderīgus padomus 
no konkrētā aroda pārstāvjiem.”

Līga Vilcāne, 10.  klases skol-
niece: „Es „ēnoju” Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Eko-
nomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātes 2.  kursa studenti Ievu 
Jelgavā. Brīnišķīgi pavadīju lai-
ku, uzzināju par budžeta vietām, 
„ERASMUS” programmas iespē-
jām Lauksaimniecības univer-
sitātē, piedalījos lekcijās, kurās 
tika izklāstīta lauksaimniecības 
ekonomika un tās pamati, kā arī 
iesaistījos grupu darbā, kur bija 
jāsagatavo 3–5 minūšu ilga uz-
stāšanās par tematu „Pilsētnieku 
un laucinieku iedalījums”. Dažas 
lekcijas notika arī Jelgavas pilī – 
Lauksaimniecības universitātes 
centrālajā ēkā. Studente Ieva man 
izrādīja Jelgavas pili, tajā esošo 
lasītavu un bibliotēku, kā arī Jel-
gavas Trīsvienības baznīcu un 
„Pilsētas Pasāžu”.” 

Linda Pūle, 11.  klases skolnie-
ce: „12.  februārī arī es izmantoju 
iespēju „ēnot” kādas profesi-
jas pārstāvi, un šoreiz tas nebija 
viens, bet gan vairāki – grūti pat 
nosaukt, cik īsti! Pieteicos „ēnot” 
triju profesiju pārstāvjus, un no 
visām trim iestādēm – Dailes te-
ātra, Augstākās tiesas, Labklājības 
ministrijas – saņēmu apstiprinošu 
atbildi. Vispirms devos uz Dailes 
teātri „ēnot” sabiedrisko attiecību 

speciālisti Lieni Jakovļevu, kura 
mani iepazīstināja ar savas profe-
sijas īpatnībām teātrī, dienas kār-
tību, kuru varbūt par tādu nemaz 
nosaukt nevar, jo konkrēta darba 
laika un pienākumu nav. Protams, 
man tika izrādītas visas teātra tel-
pas, ieskatījāmies izrāžu (arī pirm-
izrāžu) mēģinājumos, iepazinos ar 
aktieriem, režisoru Dž. Dž. Džilin-
džeru, teātra direktoru un citiem 
Dailes teātra darbiniekiem. Četru 
stundu laikā, ko pavadīju Dailes 
teātrī kopā ar Lieni, sazvanījā-
mies ar žurnālistiem, radio dar-
biniekiem, rediģējām mājaslapu, 
sarunājām intervijas Ģirtam Ķes-
terim... Vēlāk devos uz Labklājības 
ministriju, kur „ēnoju” Labklājības 
ministrijas Komunikācijas nodaļas 
vadītāju Mariku Kupči un sabied-
risko attiecību speciālisti Lieni 
Užuli, tomēr tiku iepazīstināta arī 
ar labklājības ministru Uldi Au-
guli, ministra sekretāri, kā arī ie-
pazinos ar citiem darbiniekiem. 
Kopā ar Labklājības ministrijas 
darbiniekiem devos uz konferenci 
„Iedzīvotāju attīstība un demogrā-
fiskās politikas izaicinājumi”, kur 
piedalījās arī reportieri un žurnā-
listi, kas to padarīja interesantāku. 
Ar Labklājības ministrijas darbi-
niekiem man izveidojās lieliska sa-
darbība, un vasarā es iegūšu jaunu 
pieredzi, veicot praksi Labklājības 
ministrijas Komunikācijas noda-

ļā. Liels paldies Dailes teātrim un 
Labklājības ministrijai par laipno 
uzņemšanu un iespēju salīdzināt 
šo profesiju divos pavisam atšķirī-
gos uzņēmumos!”

Par Ēnu dienu Latvijas Nacio-
nālajā operā stāsta 11.  klases skol-
niece Anete Kalniņa: „Atšķirībā 
no iepriekšējā gada, šogad savu 
„ēnojamo” izvēlējos bez iepriekšēja 
nodoma. Tā kā nebiju droša par to, 
kādā jomā nākotnē vēlos darboties, 
pēc nejaušības principa pietei-
cos „ēnot” Ievu Štrāli – izglītojošo 
projektu producenti Latvijas Na-
cionālajā operā (LNO). Jāatzīst, ka 
šī nejaušība tomēr bija veiksmīga. 
Ierodoties Nacionālajā operā, mūs 
sagaidīja producente Ieva Štrāle un 
uzreiz iepazīstināja ar turpmākās 
dienas grafiku, kurā lielākoties bija 
iekļauta nevis viņas profesijas izpē-
te, bet gan nama apskate un iepazī-
šana. Liels bija „ēnu” pārsteigums, 
kad tikām pie iespējas sarunāties ar 
Latvijas Nacionālās operas galveno 
diriģentu Mārtiņu Ozoliņu, valdes 
locekli Dainu Markovu, vietnieci 
starptautiskajos sakaros un attīstī-
bas jautājumos Astru Irmeju-Šēferi 
un vienu no LNO baleta vadošajām 
solistēm Elzu Leimani-Martinovu. 
Uzreiz pēc sarunas mums izrādīja 
plašo Nacionālās operas namu – 
gan Lielo, gan Mazo zāli. Tikām pie 
iespējas vērot arī to, kā tiek iestu-
dētas divas operas – „Figaro kāzas” 

un „Mihails un Mihails spēlē šahu”. 
Izrāžu tapšanas process lielās rado-
šās enerģijas dēļ man bija vismīļā-
kā dienas daļa. Dienas otrajā pusē 
paviesojāmies pie gaismotājiem un 
paši iejutāmies gaismotāju lomā. 
Izrādās, tas ir ārkārtīgi sarežģīts 
darbs, jo prasa lielas koncentrēša-
nās spējas, turklāt ir kaitīgs veselī-
bai. Paspējām iemest aci arī baleta 
mēģinājumā, dekorāciju tapšanas 
darbnīcā un operas nama pagrabā. 
Ēnu dienas noslēgumā aizpildījām 
iespaidu lapiņas jeb minidienasgrā-
matu, kuras mērķis bija sniegt ope-
ras darbiniekiem ierosinājumus 
un dalīties piedzīvotajā. Pēc Ēnu 
dienas sapratu, ka nejaušā izvēle 
„ēnot” izglītojošo projektu produ-
centi bija pat ļoti veiksmīga – ne 
katru dienu rodas iespēja iepazīt 
operas dzīves aizkulises, sastapt tik 
daudz atraktīvu un pozitīvu jaunie-
šu un, kas svarīgi, iepazīt profesiju, 
kura patiesi ieinteresē un aizrauj. 
Iesaku jauniešiem riskēt un pieda-
līties Ēnu dienā, jo tā ir brīnišķīga 
iespēja iepazīt kādas profesijas 
pārstāvja ikdienu, kā arī paplašināt 
savu redzesloku!”

Patīkami, ka Zvejniekciema vi-
dusskolas meitenes par novēroto, 
pieredzēto, saprasto un izjusto 
Ēnu dienā dalījās ar saviem klases 
un skolas biedriem.

Valda Tinkusa 

Vērots, pieredzēts, saprasts un izjusts

Interesantas izvēles un piedzīvojumi

Anita Aišpure (trešā no kreisās) Aizsardzības ministrijā.  Foto: Gunārs Strazdiņš. 
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Pērn Janīna Timermane 
sava mūža 80. gadā tika 
godināta kā Saulkrastu 
Goda iedzīvotāja nominācijā 
„Sabiedriskais darbs”. Viņa 
joprojām vada „Daugavas 
vanagu” Saulkrastu nodaļu 
un ada skaistas lietas 
bērniem un pieaugušajiem. 
Saulkrastos Janīnas kundzei 
ir uzauguši visi trīs bērni, 
pagājis darba mūžs, un 40 
gadus viņa dziedājusi vietējā 
korī „Bangotne”.

Saulkrastos – uz palikšanu
Janīna Timermane: Uz Saulkras-
tiem no Stienes mēs atnācām 
1955.  gadā. Vispirms mans vīrs 
Jānis dabūja darbu Saulkrastu 
ugunsdzēsēju depo, bet vēlāk viņš 
strādāja ceļu daļā. Šofera darbs 
toreiz bija cieņā. Tad es ar mūsu 
vecāko dēlu viņam sekoju. To-
reiz jau visi, kas vien varēja, bēga 
projām no laukiem.

Sākumā mājokli īrējām, jo 
dzīvokli jau mums nedeva. Tiesa, 
kad ģimenē bija jau divi bērni, ne-
lielu pajumti dabūjām. 1960. gadā 
mums Rīgas ielā, ko tolaik sauca 
par Komunāru ielu, piešķīra ze-
mes gabalu.  1962. gadā sākām bū-
vēt tur māju, un trīs gados tā bija 
gatava. Pēc vairākiem desmitiem 
gadu to esam atjaunojuši, un es 
tajā dzīvoju joprojām.

Pirms tam biju darījusi dažā-
dus lauku darbus, bet tagad strā-
dāju ceļu daļas benzīntankā. Ar 
rokas pumpi pumpēju benzīnu 
un rakstīju atskaites. Tad desmit 
gadus biju saimniecības māsa 
pansionātā pie Pabažu stacijas. 
Reiz kāds bija uzzinājis, ka esmu 
bijusi izsūtījumā, un man nācās 
no turienes iet prom. Bet man 
atkal paveicās, jo es dabūju dar-
bu Saulkrastu slimnīcā, kur mani 
paņēma ar visu „slikto” biogrāfiju. 
Tur arī pagāja mana darba mūža 
lielākā daļa, strādājot par saim-
niecības daļas vadītāju. 

Man ir divi dēli – Jānis un Vi-
tauts, meita Ingūna, astoņi maz-
bērni, seši mazmazbērni un viena 
divus gadus veca mazmazmaz-
meitiņa Džīna. Drīz būs arī vēl 
viens mazmazdēliņš.

Vidējais dēls tagad dzīvo 
mūsu mājā Saulkrastos, vecākais 
dēls uzcēla māju Zvejniekciemā, 

meitai kopā ar znotu ir sava māja 
Carnikavā. Paši saviem spēkiem 
ar visu esam tikuši galā, nevienam 
neko neprasot. Kā ir, tā dzīvojam, 
pat mazbērni nekur no Latvijas 
nav aizbraukuši.

Koris „Bangotne”
Sākumā mums bija dažādi diri-
ģenti, bet mana mūža diriģents 
bija Jānis Veismanis. Pēdējie 
Dziesmu svētki, kuros piedalījos 
kā dziedātāja, bija 1992. gadā. 40 
gados esmu dziedājusi visādas 
dziesmas, arī par Ļeņinu. Un kā 
vēl dziedājām.

Vieni Dziesmu svētki gan bija 
ļoti zīmīgi. Uz Rīgu bija atbrau-
cis pats PSRS Ministru Padomes 
priekšsēdētājs Aleksejs Kosigins. 
Teiksim atklāti, latvieši jau mēdz 
būt tādi līdēji. Toreiz mums sacī-
ja, ka, ja reiz tāds vīrs no Maska-
vas atbraucis, „Jāņu vakaru” labāk 
nedziedāsim. Bet Kosigins esot 
sacījis, lai dziedot vien visu, kas 
jādzied. Un tā mēs nodziedājām 
gan „Līgo”, gan pašās beigās him-
nas vietā „Pūt, vējiņi”. Viņam tas 
esot ļoti paticis, un augstais viesis 
palika līdz pašam beigām, jo ne-
esot varējis iedomāties, ka latvieši 
tik skaisti dzied. 

Ar to kori reizēm bija tā, ka, 
nogurusi darbā, domāju: neiešu 
šoreiz. Bet tad saprotu: ja es neat-
nākšu, vēl kāds cits neatnāks, ko 
tad diriģents tur viens pats darīs? 
Turklāt, aizejot uz mēģinājumu, 
viss nogurums uzreiz pāriet. Un 
tā jau ir, ka, drusku piespiežo-
ties, daudz ko var izdarīt. Mūsu 
Saulkrastu koris „Bangotne” 
Rīgas rajonā ilgus gadus bija la-
bākais. Tagad dzirdu, ka koris –  
gan ar citu diriģentu un citā sa-
stāvā – ir atdzimis. Ja kāds koris 
te, Saulkrastos, uzstājas, es vien-
mēr aizeju paklausīties. Lai arī 
pati vairs nedziedu, man patīk 
paklausīties, kā citi dzied.

„Daugavas vanagi” 
vēl turas
Citi teic, ka es esmu stipra. Es 
pati domāju, ka man drīzāk ir 
ieaudzināta pienākuma apziņa, 
ka ir darbs, kas kādam ir jādara. 
Kad viens pēc otra mūžībā aizgā-
ja „Daugavas vanagu” Saulkrastu 
nodaļas pirmais priekšnieks un 
tad arī viņa amata pārņēmēja, no 

tiem, kas bija palikuši, izvēlējās 
mani. Kandidatūru apstiprināja 
Centrālajā valdē. Tur viņiem viss 
stingri.

Ko mēs, „Vanagi”, Saulkras-
tos darām? Tādās zīmīgās dienās 
kā 25. marts un 14. jūnijs, 8. maijs 
braucam uz Lesteni, oktobra bei-

gās uz Mori. Mums daudz palīdz 
Zvejniekciema kultūras nama di-
rektore Judīte Krūmiņa. 

Protams, ar katru gadu mūsu 
kļūst aizvien mazāk. 2009. gadā 
bijām 25 „Daugavas vanagi”, no 
tiem astoņi leģionāri, bet tagad 
Saulkrastu nodaļā esam vairs 
tikai vienpadsmit, no tiem – ti-
kai divi leģionāri. Tā pasaule no 
mums pamazām aiziet. 

Reizēm domāju, ka jāmet 
miers, bet tad saprotu, ka tā ne-
var, un vismaz reizi mēnesī tie-
kamies. Tas daudziem ir labs 
iemesls iziet no mājas. Tāpat arī 
godinām savus jubilārus. Vēl jau 
savos gados varam atļauties uz-
saukt arī pa tostam.

Man vienmēr ir patikuši rok-
darbi. Arī tā ir saikne ar citiem cil-
vēkiem. Kaut ko adu un tamborē-
ju bērniņiem – gan savējiem, gan 
citiem. Viss sastrādātais ir aizgājis 
pasaulē. Es nevaru iedomāties, 
ko nozīmē, kad ir garlaicīgi. Man 
pat īsti neatliek laika palasīt avīzi. 
Pirms kādiem gadiem es visu ko 
adīju tautas mākslas kombinātā 
„Daiļrade”. Turklāt tur ne tikai 
parādīja, kā darbs jādara, bet deva 
materiālus un bija jāpilda plāns. 
Un par tiem darbiņiem maksāja. 
Pamācījos, bet meistara pakāpi 

nedabūju. Laikam drusku pacie-
tības pietrūka.

Uz Sibīriju 1941. gadā
Pirmo 1941. gadā izveda inteliģen-
ci, lai nav, kas turas pretī. Mana 
māte bija skolotāja, tēvs Ferdinads 
Muskars bija dienējis robežsargos. 
Ģimenē bijām pieci bērni. Tēvam 
pēc atvaļināšanās no dienesta tur-
pat netālu no robežas, Kupravā, 
valsts piešķīra zemi. No turienes 
mūs pēc „troikas” parakstīta rīko-
juma izveda uz Sibīriju.  

Es ļoti labi atceros to nakti uz 
14.  jūniju. Pie mums atnāca divos 
naktī, ar šauteņu laidnēm atsita 
durvis un kliedza, lai taisāmies. Arī 
tēvam ar šautenēm sita pa muguru, 
kad viņš mēģināja aizstāvēt mūs – 
bērnus un sievu. Māte kaut ko steigā 
sameta grozā, un tikai stacijā cilvēki, 
kas bija dzirdējuši, ka mūs, Muskaru 
ģimeni, izved, iedeva kaut ko ceļā un 
dzīvošanai noderīgu.   

Tēvs un māte nomira turpat 
svešumā. Kur ir tēva kaps, es ne-
zinu. Tikai to vien atceros, ka visi 
runāja, ka pēdējais vagons, kurā 
bija vīrieši, arī mūsu tēvs, pa ceļam 
no sastāva atkabināts un aizsūtīts 
uz citu pusi. Man bija septiņi gadi, 
un kaut ko jau es sapratu. Kad 
1990.  gadā dabūjām reabilitācijas 

Es atnācu uz palikšanu

„Korī „Bangotne” dziedāju 40 gadus, bet piecus ansamblī „Dzīle”. Dziesmas savulaik man palīdzēja iemācīties lasīt 
latviešu valodā.” Foto no J. Timermanes personīgā arhīva

 „Tajā vecajā bildē mums visiem 
pieciem – gan brāļiem, gan 
māsām – ir mutes vaļā. Mēs dzie-
dam, lai nebūtu jāraud. Mēs esam 
te, Saulkrastos, bet mūsu tēvs un 
māte palika Sibīrijā.” 
Foto: Krišjānis Grantiņš
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Es atnācu uz palikšanu
dokumentu, tur bija teikts, ka tēvs 
ir miris Turčinskā jau 1941.  gadā. 
Tātad uzreiz ticis nomocīts. Mēs 
paši bijām Nazarovas pilsētā, kā-
dus 300 kilometrus no Krasnojar-
skas. Tur vēl tagad rok ogles. 

Mums, bērniem, vajadzēja iet 
skolā, bet nebija jau ko vilkt mu-
gurā un aut kājās. Mūs taču aizve-
da vasarā, un man kājās bija tikai 
šņorzābaciņi. Kad sāku iet skolā, 
vēl jau derēja tie paši apavi, bet, 
kad sākās ziema, viss mainījās. 
Vasaras tur bija skaistas, bet ziemā 
sals – pat mīnus 50 grādu, sniegs 
zaigoja un tā īpatnēji sprakšķēja. 
Reizēm tur pēkšņi uznāca snieg-
putenis, ko vietējie sauc par purgu. 

Vienā tādā reizē arī mani ie-
putināja. Tas notika acumirklī. 
Sibīrijas bērni zināja, ko tādās 
reizēs darīt. Viņi piespiedās pie 
sienas un paglābās, bet mani 
sniegs apraka. Sibīriešiem ir spe-
ciāli apmācīti suņi, kas atrod 
ieputinātos. Arī mani ar apsalu-
šām rokām un kājām atrada, un 
es paliku dzīva. Tiesa, ar to skolā 
iešana bija galā. Tā kā māte bija 
skolotāja, mēs mācījāmies mājās 
un gada beigās dabūjām zīmi, ka 
esam beiguši kārtējo klasi. Kopā 
Krievijā beidzu četras klases. 

Interesanti, ka jūlijā mēs no-

nācām galā, bet jau septembrī 
mums bija jāiet skolā un jārunā 
krievu valodā. Un mēs divos mē-
nešos ar to tikām galā. Apliecība 
par izglītību tika izrakstīta uz 
vienkāršas lapiņas, kas ar laiku sa-
birza mazos gabaliņos – vispirms 
locījuma vietās, tad pārējais.

Citi bērni mūs apsaukāja par 
fašistiem. Es pat nezināju, kas tie 
tādi ir. Reiz, kad ar brālīti ganī-
jām zosis, atnāca vietējie puikas 
un mūs nopēra ar nātrēm. Lielie 
gan tā nerunāja un patiesībā bija 
ļoti sirsnīgi, lai gan tā vide skai-
tījās ļoti kriminogēna. Reizēm 
cilvēki vienkārši pazuda. Savu-
kārt netrūka tādu pašu izsūtīto 
kā mēs no Baltijas, tāpat arī no 
Polijas, Ukrainas un Baltkrievijas 
rietumiem. Tie arī bija „fašisti”. 
Bet man nav nekāda naida ne 
pret vienu. Un tā nav vienaldzība. 
Katrs jau dara, kā grib, un saņem 
algu pēc saviem nopelniem. Tas 
ir tāds dabas likums – ko sēsi, to 
pļausi.  

Mūsu mamma bija liela 
dziedātāja. Sibīrijā es iemācījos 
visas mūsu tautas dziesmas. Sa-
vukārt lasīt latviešu valodā, jau 
1946.  gadā atgriezusies Latvijā, 
viegli iemācījos tāpēc, ka visus 
dziesmu vārdus zināju no galvas. 

Atpakaļ uz Latviju
Latvijā no Sibīrijas atgriezāmies 
tajā pašā mēnesī, kad tikām izves-
ti, – jūnijā. Māte, vecākie brāļi un 
māsa palika, bet mūs, nepilngadī-
gos, kam vēl nebija 16, tādi Liepiņi 
no Anglijas izdabūja laukā no izsū-
tījuma adoptēšanai. Nu jau paras-
tā vagonā, ne vairs tādā ar lāvām, 
mēs, kāds simts bērnu, braucām 
uz Maskavu. Tur mūs atutoja un 
saģērba brūnos mētelīšos, mei-
tenēm bija punktainas kleitiņas. 
Kad atbraucām uz Rīgu, mūs 
izvietoja bērnunamā Kuldīgas ielā. 
Tad varēja pieteikties radinieki, jo, 
ja nepieteiktos, būtu jāpaliek tur. 
Mūs ar brāli Ferdinandu paņēma 
tēva radinieki no Stienes. Sākumā 
atkal gāju pirmajā klasē. Krustmā-
tes vīrs bija ļoti apdāvināts cilvēks, 
kurš man jau mājās daudz ko ie-
mācīja, un pēc pirmā ceturkšņa 
mani pārcēla uz otro klasi, bet pēc 
pusgada – uz trešo. Augumā gan 
es biju tikpat liela cik tad, kad mūs 
aizveda uz Sibīriju. Izsūtījuma 
gados nemaz nebiju pastiepusies 
garāka. Brālītis tāpat. Piecu gadu 
laikā nedabūjām pat cukurgrau-
diņu, toties salām un pirmos ga-
dus pamatīgi badojāmies. Vēlāk 
audzējām kartupeļus, kas būtībā 
ir otrā maize. Pašu maizi deva ķie-
ģelīti pa 200 gramiem vienā reizē 
katram, ko sasalušu sacirta ar cirvi. 
Mums visai ģimenei iznāca viens 
kukulītis. Nevarat iedomāties, cik 
tā maize bija garšīga. 

Bet tad pienāca 1949.  gads. 
Krustmāte ar vīru devās dzīvot uz 
Limbažiem. Mūs ar brāli atstāja 
Stienē, sakot, ka uz bruģa maize 
neaug. Turklāt mūs abus izšķī-
ra, un kādu laiku mēs dzīvojām 
pie svešiem cilvēkiem, katrs savā 
ģimenē. Tikai vēlāk sapratu, ka 
krustmātes ģimenei citādi drau-
dētu lielas briesmas par dzimte-
nes ienaidnieku bērnu pieņemša-
nu. Bet tagad viss beidzās labi. Es 
turpat Stienē pabeidzu septiņas 
klases un 18 gados apprecējos.

Sliktā biogrāfija
Kad es strādāju pansionātā, 
priekšnieks man ieteica stāties 
partijā – tad es te nostrādāšot līdz 
pensijai. Kādā partijā, nodomā-
ju. Tēvs zārkā otrādi apgrieztos, 
ja to uzzinātu. Var jau būt, ka tā 
vajadzēja darīt. Vienkārši neņemt 
visu pie sirds, un viss būtu bijis 

kārtībā. Man bija gan savi principi, 
gan pārliecība, ka tā tomēr nevajag 
darīt, pat tad, ja būs jāgrauž sausa 
maize. Beigās, redz, partija iztika 
bez manis un es bez partijas.

Saulkrastu slimnīcā Armands 
Krūmiņš bija labs ārsts, gineko-
logs. Savukārt man bija pieredze 
saimnieciskā darbā, un tā mēs pa 
desmit gadiem to slimnīcu save-
dām kārtībā. Tas man droši vien 
no tēva, jo katrs jau par robežsar-
gu nevar būt.

Mans vecākais dēls Jānis aiz-
gāja mācīties uz Kultūras dar-
binieku tehnikumu. Viņš ir ļoti 
muzikāls, ar labu dzirdi, kopā ar 
mani dziedāja korī. Bet jau pirma-
jā gadā viņu no tehnikuma atskai-
tīja. Kāpēc? Jānis būtu bijis pūtēju 
orķestra diriģents, bet komisija 
viņa skolotājam Dziedātājam esot 
teikusi: „Kā jūs taisnosieties, kad 

jūsu audzēknis nostāsies orķestra 
priekšā un diriģēs „Dievs, svētī 
Latviju”?” Turklāt kaut kad svēt-
ku gājienā viņš esot teicis, lai pa-
laiž to Ļeņina bildi zemāk.

Vidējais dēls gribēja iestāties 
Lauksaimniecības akadēmijā. 
Dokumentus pieņēma, eksāme-
nus nolika, bet drīz vien viņu 
atskaitīja un tūlīt arī paņēma 
armijā. Un vēl Vitauts negribēja 
mācīties krievu valodu. Vēlāk jau 
tāpat vajadzēja iemācīties. 

Puikas gribēja mācīties, bet 
nesanāca. Taču dēli man nekad 
neko nav pārmetuši. Arī man 
pašai daudz mācīties nesanāca, 
jo agri apprecējos, bija trīs bērni. 
Vecākajam brālim gan skaidri pa-
teica, ka par augstskolu labāk lai 
nedomā, jo viņam pasē bija ierak-
stīts 58. pants – „dzimtenes node-
vējs”. Kāds tad viņš bija nodevējs, 
kam un kādu dzimteni nodevis? 
Bet pants bija, un cauri. Man 
pasē panta nebija, un es arī uz 
augstskolu negāju. Tomēr esmu 
centusies iet visādos kursos, kur 
deva, kā toreiz sacīja, „vāciņus”. 
Pabeidzu pat divgadīgo grāmat-

vežu skolu. Galvenais, lai varētu 
turēties līmenī.

Atkal tuvojas 16. marts
Pašu leģionāru jau tikpat kā vairs 
nav, bet ir viņu pēcnācēji. Piemē-
ram, mums „Daugavas vanagos” ir 
cilvēki, kuri nemaz nevar iedomā-
ties, ka 16. martu varētu nepiemi-
nēt. Viņu tēvi vai vectēvi pret savu 
gribu ziedoja savu jaunību un pat 
dzīvību. Neviens neprasīja, vai to-
reiz tie latviešu puiši grib iet karot 
vācu armijā. Tagad viņus saukā 
par fašistiem. Viņi nav nekādi fa-
šisti. Turklāt toreiz daudzi jaunie 
cilvēki ticēja, ka iet aizstāvēt savu 
dzimteni no komunistiem. 

Saulkrastos bija viens leģionārs, 
kuram 1941. gadā no skolas sola pa-
ņēma un aizveda līgavu. Tad puisis 
domāja, ka jāiet viņu atriebt, un, kad 
ienāca vācieši, brīvprātīgi pieteicās 
armijā. Bet lielākoties jau tā nebija. 
Tāpēc, lai stāv tas 16. marts. 

Nost ar žēlošanos
Man ir daudz paziņu manos ga-
dos un pat jaunākas – šausmīgi 
lielas ņaudētājas. Vai nu mani ir 
iespaidojis Sibīrijas izsūtījumā 
gūtais rūdījums vai kas, bet manī 
tās ņaudēšanas nav. Es nevaru 
paciest, ka citi gaužas. Tad uz-
ceļu sev apkārt tādu kā barikādi, 
lai norobežotos no lietām, kas uz 
mani neattiecas, jo es jau tur neko 
labot nevaru. Ir jau sāpīgi, kad pa-
klausos, kas notiek visapkārt, bet 
pie sirds to tik dikti neņemu. 

Piemēram, audzinot trīs bērnus, 
pie lielas naudas, ko pazaudēt ban-
kās, tā arī netiku. Protams, naudas 
reforma no rubļa uz latiem negāja 
secen arī man. Tagad gan mūsu la-
tiņa ir dikti žēl. Varbūt tāpēc, ka līdz 
Sibīrijas laikam tā bija mūsu mājas 
nauda. Svešumā mātei pie rubļa pie-
rast nebija viegli. Tāpēc, kad pēc 50 
gadiem lats atgriezās, tas šķita kā īsti 
savs. Un eiro jau atkal ir sveša nau-
da. Bet izvēles patiesībā nav, tāpēc es 
to tā dziļi pie sirds neņemu. Jādzīvo 
vien tālāk, kā ir. 

Ko es gribu? Tas tā nodrāz-
ti skan, bet tiešām gribu, lai ir 
miers. Paskatieties, kas tur Ukrai-
nā notiek. Mums dzīve sliktāka 
nebūs, būs tikai labāk, protams, ja 
brūnais krievu lācis liks mūs mie-
rā ar savām iegribām. 

Ģirts Kondrāts

Man nav naida ne pret 
vienu. Katrs jau dara, kā 
grib, un saņem algu pēc 

saviem nopelniem. Tas ir 
tāds dabas likums – ko 

sēsi, to pļausi.

Pagājušā gada novembrī J.Timermane par aktīvu sabiedrisko darbību saņēma Saulkrastu novada domes Atzinības 
rakstu.
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1. martā, devās arī Zvejniekciema 
vidusskolas „Bērnu un jauniešu 
žūrijas” pārstāvji.

Svētku laikā tika noskaidro-
tas bērnu, jauniešu un vecāku 
visaugstāk novērtētās grāmatas, 
to autori, izdevēji, tulkotāji un 
ilustratori. 1.–2.  klašu grupā par 
labāko tika atzīta Deivida Mel-
linga grāmata „Kur ņemt vienu 
apkampienu?”, 3.–4. klašu grupā – 
latviešu rakstnieka Māra Runguļa 
anekdošu grāmata „Pēterītis un 
Anniņa”, 5.–7.  klašu grupā – nī-
derlandiešu rakstnieka Paula van 
Lona grāmata „Šausmu autobuss”, 
8.–12. klašu grupā visaugstāko no-
vērtējumu saņēma rakstnieces Lo-
rijas Holsas Andersones grāmata 
„Runāt”. Savukārt „Vecāku žūrija” 
par labāko atzina Lorenas Oliveras 
grāmatu „Pirms es krītu”.

Bērnu žūrijas dalībniekus 
priecēja pasākuma daudzveidīgā 
programma, kuras laikā mazie 
lasītāji varēja satikt iemīļotos 
rakstniekus – Māri Runguli un 

Inesi Zanderi. Jauniešu žūrijas 
dalībniekiem bija iespēja iepazī-
ties ar latviešu rakstnieci Rutu 
Skrebeli – grāmatas „Palaidnību 
karaļa Jāņa B. dienasgrāmata” 
autori – un jauno rakstnieku Jāni 
Joņevu, kurš sarakstījis grāmatu 
„Jelgava 94”. Pasākuma noslēgu-
mā dziedāja populārais mūziķis 
Lauris Reiniks.

Piedalīšanās programmā „Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija” at-
tīsta bērnos lasīšanas kompetenci 
un pilnveido zināšanas par bērnu 
un jaunatnes literatūru!

Aicinu visus lasīt un piedalīties 
nākamajā „Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijā 2014”!

Dace Indāre 

No šā gada 18. līdz 21. februārim 
skolā notika projektu nedēļa. 
Šajā mācību gadā skolēniem 
kopā ar saviem skolotājiem 
bija iespēja izvēlēties 
projekta darba tēmu, tādēļ 
izstrādātie projekti bija 
saturiski daudzveidīgi, arī to 
noformējums bija ļoti dažāds – 
interesants un oriģināls.

1. un 2.  klases audzēkņi projek-
tu nedēļā pievērsa uzmanību 
zobu higiēnai. Skolēni noskatījās 
mācību filmu par šo tematu, ti-
kās ar zobārsti Agnesi Nolli. Lai 
noskaidrotu, kā dažādas skābes 
iedarbojas uz zobu emalju, tika 
veikti eksperimenti.

3.  klases skolēni pētīja izcilās 
bērnu grāmatu autores un māks-
linieces Margaritas Stārastes daiļ-
radi. Viņi noskaidroja pat to, ka 
ar iemīļotās mākslinieces zīmēju-
miem un pasakām Latvijā izaugu-
šas četras paaudzes. Skolēni bija 
iekārtojuši M. Stārastes grāmatu, 
kā arī viņas darbu ilustrāciju iz-
stādi, tiesa, šīs izstādes zīmējumu 
autori bija paši skolēni. Trešklas-
nieki pauda nožēlu, ka projektu 
nedēļa tik ātri beidzās, jo viņi pat 

nepaspēja izdarīt visu ieplānoto.
4.  klase iesaistījās Latviešu va-

lodas aģentūras rīkotajā animāci-
jas filmu veidošanas projektā, kā 
rezultātā tapa animācijas filma 
„Ziemassvētku dāvana”, viens 
no 10 zīmuļstāstiem. Jāpiebilst, 
ka martā 4.  klase piedalīsies šā 
projekta noslēgumā, kur tiks 
demonstrētas visas 10 animāci-
jas filmas, ko veido citu Pierīgas 

skolu sākumskolēni. 4.  klases iz-
veidoto filmiņu „Ziemassvētku 
dāvana” iespējams noskatīties in-
terneta vietnē www.youtube.com.

5. klases skolēni nopietni domā 
par Zvejniekciema vidusskolas at-
tīstības perspektīvām, tādēļ viņi 
izveidoja dažādus interesantus 
maketus, attēlojot, kā skolai un 
tās apkārtnei vajadzētu izskatīties 
nākotnē.

6.  klase turpināja darbu pie 
projekta „Izzini mežu!”. Zēni 
meistaroja putnu būrīšus, bet 
meitenes izveidoja mājaslapu 
par mežu. Tā skatāma interneta 
vietnē http://mezs2014.wix.com/
mezs2014. Skolēni ar lielu lep-
numu rādīja pašu iesētās un nu 
jau uzdīgušās četras priedītes, ko 
nākamajā gadā paredzēts iestādīt 
skolas apkārtnē.

Savukārt 7. klases klases skolē-
ni bija izvēlējušies tēmu „Rīga –  
2014.  gada Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta”, tādēļ tās ietvaros iz-
veidoja Nacionālās bibliotēkas 
maketu, apzināja UNECO man-
tojumu, kā arī izveidoja pārskatu 
par eiro ieviešanas pozitīvajiem 

un negatīvajiem aspektiem.
Arī 8.a klases skolēni veidoja 

projektus par Rīgas kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētas tematu. 
8.a klase bija mācību ekskursijā 
uz Rīgu, lai klātienē iepazītos ar 
daudzveidīgo kultūras mantoju-
mu. Gan ar ekskursijā redzēto, 
gan uzziņu avotos gūto un apko-
poto informāciju skolēni ļoti aiz-
rautīgi iepazīstināja skolas bied-
rus projektu nedēļas noslēguma 
pasākumā, rādot prezentācijas un 
plaši stāstot par paveikto.

8.b klase pētīja, kā iespējams 
paaugstināt mājas energoefek-
tivitāti, izmantojot videi drau-
dzīgus materiālus. Audzēkņi bija 
veikuši anketēšanu, noskaidrojot 
skolēnu un skolotāju viedokli par 
ēku energoefektivitātes paaug-
stināšanas iespējām, anketēšanas 
rezultāti tika atspoguļoti dia-
grammās. Skolēni respondentiem 
par piedalīšanos aptaujā izsnie-
dza diplomus.

9.  klases skolēni izveidoja ļoti 
krāšņu un izzinošu vides spēli, 
kā arī pētīja Brīvības pieminekļa 
arhitektonisko un māksliniecis-

ko veidojumu. Pētījuma rezul-
tātā tapa uzskatāmi stendi par 
Brīvības pieminekli, skolēni bija 
sagatavojuši arī prezentāciju un 
stāstījumu.

10. un 11.  klases skolēni 19.  un 
20.  februārī piedalījās skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu lasīju-
mos. Trīs visatbilstošākos 11.  kla-
ses skolēnu darbus – A.  Kalniņas 
„Pēckara gadu (1945.–1956.) izglītī-
bas atspoguļojuma salīdzinājums 
pieejamajā literatūrā, laikrakstos 
„Darba Balss” un „Saulkrastu Stars” 
un laikabiedru atmiņās”, B. Barkā-
nes „Politiskā kultūra Latvijā un tās 
specifisko iezīmju izpausmes 2009. 
un 2012.  gada pašvaldību vēlēša-
nās Saulkrastu novadā”, L. L. Pūles 
„Solveigas Ivanovas radošās darbī-
bas ietekme uz Saulkrastu novada 
kultūrvidi” – vērtēšanas komisija 
izvirzīja uz Pierīgas skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konferen-
ci, kas notika šā gada 26.  februārī. 
Skolas direktors A.  Dulpiņš patei-
cās pētniecisko darbu autoriem un 
darbu vadītājiem par ieguldīto dar-
bu, viņiem tika pasniegtas balvas – 
pildspalvas.

12. klases skolēni plānoja Pēdē-
jā zvana un izlaiduma pasākumu 
norisi, kā arī iesaistījās projektu 
nedēļas dokumentēšanā – foto-
grafēšanā un filmēšanā.

Projektu nedēļas noslēgumā 
tika izveidots videomateriāls par 
to, kā tapa projektu darbi. Video-
materiālu „Projektu dienas Zvej-
niekciema vidusskolā 2014.g.” 
veidoja 12.  klases skolniece Ane-
te Eglīte, un tas pieejams vietnē 
www.youtube.com.

Fotogrāfijas par projekta norisi 
apskatāmas gan Zvejniekciema 
vidusskolas, gan Saulkrastu nova-
da domes interneta vietnē.

Paldies visiem par nopietno, ra-
došo, kopīgi veikto darbu!

Valda Tinkusa 

Radoša nedēļa Zvejniekciema vidusskolā

Tas ir ilgstošs darbs visa gada ga-
rumā, sadarbojoties ar dažādu ve-
cumu skolēniem – sākot no 1. līdz 
pat 12. klases audzēkņiem. Kopā ar 
bērniem lasīšanā piedalās arī viņu 
vecāki un skolotāji. 2013. gadā jau-

nāko grāmatu lasīšanā un vērtēša-
nā iesaistījās 42 lasītāji. 

Uz Lielajiem lasīšanas svēt-
kiem, kas nozīmīgākā grāmatnie-
cības pasākuma „Baltijas grāmatu 
svētki 2014” ietvaros norisinājās 

Paldies par dāvinājumu!
Atbalstot akciju „Draudzīgais aicinājums”, ko 1935. gadā 

iedibināja Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, zvērinātu 
advokātu birojs „Rasa un Ešenvalds” uzdāvināja 

Zvejniekciema vidusskolai grāmatu „Ģēniju 1000 gleznas”, 
izsakot pateicību skolas kolektīvam par neatsveramu 

ieguldījumu biroja darbinieces Lienes Pommeres 
intelektuālajā izaugsmē.

Savukārt Kārļa un Artūra Taubju ģimene skolai uzdāvināja 
Valda Rūmnieka grāmatu „Lāčplēsis. Atgriešanās”.

Dace Indāre

Dalība Lielajos lasīšanas svētkos

Bērnu un jauniešu žūrijas pārstāvji Lielajos lasīšanas svētkos. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Jaunāko klašu skolēni uzzināja par zobu tīrīšanas nozīmi.

Skolotāja Māra Alena pie projekta par Brīvības pieminekļa arhitektonisko un māksliniecisko veidojumu.

Pēdējā desmitgadē joprojām aktuāls jautājums ir skolēnu 
lasītprasme. Lai saglabātu bērnu interesi par grāmatām un 
veicinātu lasīšanu, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā tika 
īstenota lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”. 
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No 19. līdz 23.  februārim Igaunijā 
norisinājās Pasaules čempionāts 
junioriem ziemas orientēšanās 
sportā. Latvijas izlases sastāvā 
startēja Saulkrastu vidusskolas 
9. klases skolnieks Uldis Upītis. Par 
spīti šā gada dīvainajai ziemai, pēc 
neatlaidīgiem sniega meklējumiem 
gan Igaunijā, gan tepat Madonā un 
Siguldā Uldis spēja sagatavoties sa-
censībām un ļoti veiksmīgi startēja 

stafetes sacensībās, izcīnot augsto 
6.  vietu. Latvijas M17 komanda 
piekāpās Krievijai, Somijai, Šveicei, 
Zviedrijai un Lietuvai. Vēl Uldis 
Upītis startēja vidējā un garajā dis-
tancē, kā arī sprintā un uzrādīja 
labākos rezultātus no Latvijas M17 
jauniešiem, iegūstot attiecīgi 24., 
19. un 18. vietu.

Dzintra Rēķe

Pierīgas sporta spēlēs 3. vietu asto-
ņu komandu konkurencē izcīnīja 
Saulkrastu galda tenisisti. Koman-
dā spēlēja Ģirts Kleinšmits, Kārlis 
Sausnītis, Armands Cīrulis un Inta 
Iļķena. Šis Saulkrastu sportistiem 

ir pirmais Pierīgas kauss šogad. 
Pirms tam mūsu šaha koman-
da Pierīgas sporta spēlēs izcīnīja 
5.  vietu, bet zemledus makšķer-
nieki ierindojās 9. vietā. Nākamie 
23. martā Babītē startēs novusisti.

Kārtējā Saulkrastu šaha čem-
pionātā, kas bija veltīts Latvijas 
meistaram Jānim Kļaviņam, šo-
gad piedalījās 35 šahisti no visas 
Latvijas. Par uzvarētāju kļuva 

rīdzinieks Kristaps Kretainis. 
Diemžēl Saulkrastu šahisti pie 
balvām netika, atskaitot Ilgu Kļa-
viņu, kura saņēma kausu kā labā-
kā Saulkrastu pārstāve.

Zvejniekciema vidusskola 
„Lāses kausa” sacensībās 
piedalās jau kopš 2001. gada. 
Ar labiem sasniegumiem 
visu šo laiku skolas 
komandas ir piedalījušās 
finālspēlēs. 

Zvejniekciema vidusskola „Lāses 
kausa” sacensībās Latvijā ir ie-
guvusi visvairāk godalgotu vietu. 

Iepriekšējos gados gūtā sacensību 
pieredze ir vērtīga, jo tā palīdz 
mērķtiecīgi veidot savu spēles sti-
lu, aktīvi iesaistīties un novērtēt 
pretinieku. 

Šogad Zvejniekciema vidus-
skolas B grupas meiteņu un B 
grupas zēnu komanda 1.  posma 
spēlēs izcīnīja 1.  vietu un ieguva 
tiesības piedalīties „Lāses kau-
sa-2014” finālspēlēs, kas 29. martā  

notiks Rīgā. 
B grupas komandu sastāvā 

cīnījās: Ī.  Zaķe, A.  Jermacāne, 
S.  S.  Umbraško, M.  Martinsone, 
K. Ūdre, P. Dalbiņa, L. Jermacāne, 
B. A. Odīte; K. Miķelsons, R. Kal-
niņš, A.  Keišs, A.  Klešs, A.  Mus-
kars, A. Taube, M. Liniņš, R. Vol-
berts. 

Dzidra Dulpiņa 

Zvejniekciema vidusskolas 
volejbolisti, kā katru gadu, 
aktīvi trenējas, lai ar labiem 
sasniegumiem piedalītos 
Pierīgas novadu skolēnu sporta 
spēlēs volejbolā. 

Turnīrs notiek četrās vecuma 
grupās. Ar labiem panākumiem 
aizvadītas spēles A vecuma gru-
pas jauniešiem. Augsti rezultāti 
arī B grupas spēlētājiem, lai gan 

pretinieku komandu sagatavotī-
bas līmenis ir augsts, jo komandās 
cīnās arī Latvijas izlašu spēlētāji. 

4.  februārī Mālpilī notika sa-
censības volejbolā B grupas zē-
niem. Zvejniekciema vidusskolas 
komanda 10 komandu konkuren-
cē izcīnīja 3. vietu. Komandā spē-
lēja A. Keišs, A. Klešs, M. Liniņš, 
A. Muskars, R. Kalniņš, K. Taube, 
R. Volberts.

11.  februārī Zvejniekciema 

vidusskolā notika sacensības vo-
lejbolā B grupas meitenēm. Šajās 
sacensībās Zvejniekciema vidus-
skolas meiteņu komanda pārlieci-
noši izcīnīja 1. vietu. Komandā spē-
lēja A. Jermacāne, M. Martinsone, 
S. S. Umbraško, K. Ūdre, Ī. Zaķe, 
P. Dalbiņa, L. Jermacāne, B. A.  
Odīte. 

Dzidra Dulpiņa 

Pārliecinoša uzvara

B grupas meiteņu komanda izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Izcīnītas tiesības piedalīties finālspēlēs

Pierīgas sporta spēles

Foto: Signe Sinkeviča

Labi rezultāti ziemas 
orientēšanās sportā

Uldis Upītis trasē. Foto no domes arhīva

Norisinājies Saulkrastu 
šaha čempionāts

Foto: Signe Sinkeviča

B grupas zēnu komanda. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Izbeigt 29.06.2009. zemes nomas lī-
gumu reģ. Nr.13/09/19.2. ar X.X. (vārds, 
uzvārds) par pašvaldības zemes īpašumu 
XX (adrese) Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra nr. (xxxxx).
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu par apbūves tiesībām 
uz 10 (desmit) gadiem par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašumu XX (adrese) 
Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. (xxxxx), 0,0558 ha 
platībā iznomāšanu.
2. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtības gadā. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
1. Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50% apmērā 3 fizis-
kām personām un 25% apmērā 5 fizis-
kām personām.

Par dzīvokļa īres līguma 
izbeigšanu un dzīvokļa 
atbrīvošanu
1. Ar 26.02.2014. izbeigt dzīvokļa īres 
līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par dzī-
vokļa īpašuma XX (adrese) Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā (kadastra Nr.xxxxx), 
dzīvokļa platība 25,47 m2, īri.
2. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) atbrīvot 
dzīvokli XX (adrese) Saulkrastu novadā 
(kadastra Nr.xxxxx) līdz 2014. gada 31. 
martam.
3. Informēt X.X. (vārds, uzvārds) par 
Saulkrastu novada domes nodomu celt 
prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu 
un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa bez 
citas dzīvojamās platības ierādīšanas 
lēmuma neizpildes gadījumā. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēne-
ša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Ad-
ministratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu 
namā Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007.

Par konkursa „Sakoptākā un 
skaistākā vide” organizēšanu
1. Atļaut Saulkrastu novada domes Lab-
iekārtošanas nodaļas vadītājai I. Jurke-
vičai organizēt konkursu „Sakoptākā un 
skaistākā vide”.
2. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā un 
skaistākā vide” nolikumu.
3. Apstiprināt konkursa „Sakoptākā un 
skaistākā vide” vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā:
• Saulkrastu novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Normunds Līcis;
• Saulkrastu novada Labiekārtošanas 
nodaļas vadītāja Iveta Jurkeviča;
• Saulkrastu novada domes ainavu arhi-
tekte Laura Vilcāne;
• Saulkrastu novada domes deputāts 
Bruno Veide;
• Saulkrastu novada domes deputāte 
Antra Deniškāne;
• Saulkrastu novada domes deputāte 
Aiva Aparjode;
• Saulkrastu novada domes deputāte 
Selga Osīte;
• Saulkrastu novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marika Grasmane.

Par sadarbību Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaim-
niecības fonda rīcību ieviešanā
1. Iestāties publisko un privāto partner-
attiecību biedrībā „Sernikon” un kļūt 
par tās biedru.
2. Paredzēt no pašvaldības budžeta 
biedrības biedra naudu kalendārajam 
gadam 0,10 euro par katru kārtējā ka-
lendārā gada 1. janvārī Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā deklarēto 
iedzīvotāju. 

Par dalību konkursā valsts at-
balsta pasākumam zivsaimnie-
cības attīstībai no Zivju fonda 
līdzekļiem ar projektu „Zivju re-
sursu pavairošana un atražošana 
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 
2014. gadā”
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienes-
ta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar 

projektu „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Saulkrastu novada ūdens-
tilpnēs 2014. gadā” par kopējo summu 
8340 euro.

Par dalību konkursā valsts atbal-
sta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu 
līdzekļiem ar projektu „Dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Ķīšupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā”
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienes-
ta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar 
projektu „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu no-
vada teritorijā” par kopējo summu 5941 
euro.

Par dalību konkursā valsts atbal-
sta pasākumam zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finanšu 
līdzekļiem ar projektu „Dabisko 
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Pēterupes upē Saulkrastu novada 
teritorijā”
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienes-
ta izsludinātajā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar 
projektu „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu 
novada teritorijā” par kopējo summu 
5835 euro.

Par sadarbības līguma slēgšanu
ar biedrību „LSK Rīgas Apriņķa 
Komiteja”
1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„LSK Rīgas Apriņķa Komiteja” ar 2014. 
gada 1. februāri (līguma projekts pieli-
kumā). 
2. Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tiem līdzekļiem Sociālā dienesta budže-
tā EUR 450,00 (četri simti piecdesmit  
euro 00 centi) apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 3263 (Valsts un paš-
valdību budžeta dotācija biedrībām un 
nodibinājumiem), lai atbalstītu „LSK 
Rīgas Apriņķa Komiteja” darbību.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 
29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 5  
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2014. gada budže-
tu”, iekļaujot 2. punktā minētos grozī-
jumus.

Par vienota novada zīmola 
izstrādes uzsākšanu
1. Uzsākt Saulkrastu novada zīmola po-
litikas izveidi.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistei M. 
Grasmanei līdz 2014. gada 11. martam 
izstrādāt darba uzdevumu.

Par grozījumu Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes iz-
glītības programmu ieguvei Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā” apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par līdz-
finansējuma samaksas kārtību profe-
sionālās ievirzes izglītības programmu 
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-
mā „Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.

Par Saulkrastu novada domes 
2014. gada 29. janvāra lēmuma 
„Par Saulkrastu novada domes 
2013. gada 30. oktobra saisto-

šo noteikumu Nr. 34 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 24. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 4 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Saulkrastu nova-
dā”” (prot. Nr. 1, §33) atcelšanu
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 2014. 
gada 29. janvāra lēmumu „Par Saulkras-
tu novada domes 2013. gada 30.oktobra 
saistošo noteikumu Nr. 34 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkras-
tu novadā”” (prot. Nr.1, §33).

Par grozījuma Saulkrastu 
novada domes 2013. gada 
24. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumu Saulkrastu no-
vada domes 2013. gada 24. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprināto grozījumu saistošajos 
noteikumos un paskaidrojuma rakstu 
triju darba dienu laikā pēc to parakstī-
šanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-
ma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteik-
tajā kārtībā.

Par pašvaldībai piešķirto 
mērķdotāciju
1. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Valsts bu-
džeta transferti – Mērķdotācijas – citi 
(18.6211)” par 40 000,00 EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžeta izdevumu po-
zīciju „Skolas ēkas fasādes remonts” par 
40 000,00 EUR sekojošos ekonomiskās 
klasifikācijas kodos (EKK):
2.1. EKK 2241 (ēku, telpu kārtējie re-
monti) par 40 000,00 EUR.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. un 2. punktā minē-
tos grozījumus.

Par finansējuma piešķiršanu 
elektrības padeves bojājumu 
novēršanai Saulkrastu kapos
1. Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem Labiekārtošanas 
nodaļas budžetā 1200,00 EUR apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 
(ēku, telpu kārtējie remonti), lai likvidē-
tu avārijas situāciju Saulkrastu kapos,  
ierokot jaunu kabeli un pārvietojot 
elektroenerģijas skaitītāju.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. punktā minētos 
grozījumus.

Par finansējuma piešķiršanu paš-
valdības policijas telpu remontam
1. Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem pašvaldības po-
licijas budžetā 1127,00 EUR apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 2241 
(ēku, telpu kārtējie remonti), lai veik-
tu remontdarbus, sadalot dežūrtelpu 
ar starpsienu un izveidotu atsevišķu 
ieeju.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. punktā minētos 
grozījumus.

Par aizņēmumu ņemšanu 
automašīnu iegādei pašvaldības 
vajadzībām
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014. 
gadā uz 5 gadiem 54 975,00 EUR ap-

mērā ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas maksā-
jumu līdz 01.01.2015. divu automašīnu 
iegādei Saulkrastu pašvaldības vajadzī-
bām, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

Par pašvaldības budžeta 
ieņēmumu un izdevumu 
grozījumiem
 1. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotācijas 
mācību grāmatām (ekonomiskās klasi-
fikācijas kods (EKK) 18.625)” par EUR 13 
195,00;
1.2. Ieņēmumu pozīciju „Mērķdotāci-
jas mūzikas un mākslas skolai VJMMS 
(EKK 18.628)” par EUR 149 299,00.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžeta izdevumus:
2.1. „Mācību grāmatu iegāde – Saulkras-
tu vidusskola” par EUR 5 993,00;
2.2. „Mācību grāmatu iegāde – Zvej-
niekciema vidusskola” par EUR  
5 047,00;
2.3. „Mācību līdzekļu iegāde 5–6 gadī-
giem bērniem” – Saulkrastu vidusskola” 
par EUR 170,00;
2.4. „Mācību līdzekļu iegāde 5–6 gadī-
giem bērniem – Zvejniekciema vidus-
skola” par EUR 265,00;
2.5. „Mācību līdzekļu iegāde 5–6 gadī-
giem bērniem – PII „Rūķītis”” par EUR 
1720,00;
2.6. „Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola – valsts mērķdotācija” par 
EUR 149 299,00.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. un 2. punktā minē-
tos grozījumus.

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas  budžeta 
ieņēmumu un izdevumu 
palielināšanu
1. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Vecāku fi-
nansējums VJMMS (21.353)” par EUR 
1155,00.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014.gada VJMMS budžetu par 
EUR 1155,00 sekojošos ekonomiskās 
klasifikācijas kodos (EKK):
2.1. EKK 1119 (pārējo darbinieku mēneša 
atalgojums) par EUR 935,00;
2.2. EKK 1210 (darba devēja sociālā no-
dokļa iemaksa) par EUR 220,00.
3. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. un 2. punktā minē-
tos grozījumus.

Par grozījumiem pašvaldības 
budžeta pozīcijās
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2014. gada 
izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada paš-
valdības izdevumu pozīcijas „Tūrisma 
daļa” izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu 
(EKK) 1119 (pārējo darbinieku mēneša 
atalgojums) par EUR 20,00.
1.2. palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības izdevumu pozīcijas „Tūrisma 
daļa” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 1141 (piemaksa par nakts dar-
bu) par EUR 6,00;
1.2.2. EKK 1142 (piemaksa par virsstun-
du darbu) par EUR 14,00.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2014. gada 
izdevumos:
2.1. samazināt Saulkrastu novada paš-
valdības izdevumu pozīcijas „Pabalsti 
un palīdzība trūcīgajiem iedzīvotājiem” 
izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 64191 (skolēnu transporta pa-
kalpojumi) par EUR 21 500,00; 
2.1.2. EKK 6324 (bērnu ārpusģimenes 
aprūpe) pa EUR 9900,00;
2.2. palielināt Saulkrastu novada paš-

valdības izdevumu pozīcijas „Pabalsti 
un palīdzība trūcīgajiem iedzīvotājiem” 
izdevumu plānu:
2.2.1. EKK 2800 (pakalpojumi, kurus 
budžeta iestādes apmaksā noteik-
to funkciju ietvaros, kas nav iestādes 
administratīvie izdevumi) par EUR  
21 500,00;
2.2.2. EKK 7210 (pašvaldību uzturēšanas 
izdevumi transferti citām pašvaldībām) 
par EUR 9900,00.
3. Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Zvejniekciema vidus-
skolas budžetā EUR 143,00 EKK 1228 
(darba devēja sociāla rakstura pabalsti 
un kompensācijas, no kuriem neaprē-
ķina iemaksas), lai atmaksātu apbedīša-
nas pabalstu.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1., 2. un 3. punktā mi-
nētos grozījumus.

Par finansējuma piešķiršanu 
projektam „Peldvieta „CENTRS”” 
1. Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijās:
1.1. „Projekts „Peldvieta „CENTRS””” 
EUR 2177,00 apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 5240 (pamat-
līdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība), lai apmaksātu papildus 
radušos apjomus;
1.2. „Pārējie izdevumi, kas nav klasifi-
cēti citās pamatfunkcijās – PVN” EUR 
457,00 apmērā ekonomiskās klasifikā-
cijas kodā (EKK) 2511 (budžeta iestāžu 
PVN maksājumi – būvniecība), lai ap-
maksātu būvdarbu pievienotās vērtības 
nodokli.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014. gada bu-
džetu”, iekļaujot 1. punktā minētos 
grozījumus.

Par dalību Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta atklātā projek-
tu konkursā „Kompleksi risināju-
mi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai”
1. Saulkrastu novada pašvaldības sa-
biedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Saulkrastu slimnīca” piedalīties KPFI 
finansētajā konkursā „Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” ar projekta pieteikumu 
„Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšana” par kopējo 
summu 331 378, 59 euro (trīs simti trīs-
desmit viens tūkstotis trīs simti septiņ-
desmit astoņi euro, 59 centi), no kuriem 
273 866,61 euro ir attiecināmās izmak-
sas un 57 511,98 euro ir neattiecināmās 
izmaksas.
2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdz-
finansējumu un finansējumu neattieci-
nāmo izmaksu segšanai nodrošināt, ņe-
mot aizņēmumu Valsts kasē 117 762, 63 
euro apmērā un ieguldot to Saulkrastu 
novada pašvaldības sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā.
3. Saulkrastu novada pašvaldības sabied-
rības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” ēkas Ainažu ielā 34, Saulkras-
tos, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un inves tīciju stratēģija ir 
saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus 
pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 
lietošanas veids un tā netiks demontēta.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde notiks 
26.martā plkst.15 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu 
un Izglītības likuma 12. panta 21. daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansē-
juma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolā” (turpmāk – Noteikumi) šā-
dus grozījumus:
1.1.  Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā:
„3. Līdzfinansējums tiek noteikts kā 
daļēja maksa par izglītības program-
mas apguvi profesionālās ievirzes iz-
glītības iestādē, tās sekmīgai īstenoša-
nai, ko maksā izglītojamais vai vecāki, 
gadījumos, kad izglītojamā dzīves-
vieta ir deklarēta Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā vai izglī-
tojamais iegūst izglītību Saulkrastu 
novada vispārējās izglītības iestādē.”;
1.2. Papildināt Noteikumus ar 3.1 pun-
ktu šādā redakcijā:
„3.1 Ja izglītojamā dzīvesvieta nav 
deklarēta Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā un izglītojamais 
neiegūst izglītību Saulkrastu novada 
vispārējās izglītības iestādē, tad izglī-
tojamais vai vecāki maksā maksu par 
profesionālās ievirzes izglītības ieguvi 

Izglītības iestādē pilnā apmērā, kas 
noteikta ar Saulkrastu novada domes 
apstiprināto viena izglītojamā izmak-
sām attiecīgajam mācību gadam.”;
1.3. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā 
redakcijā:
„6. No vecāku vai izglītojamā līdz-
finansējuma maksājumiem iegūtos 
līdzekļus izglītības iestāde izlieto sa-
skaņā ar Saulkrastu novada domes 
apstiprināto izglītības iestādes budže-
tu attiecīgajam gadam.”;
1.4. Aizstāt Noteikumu 7.5. apakšpunk-
tā aiz vārdiem „kā izcilas un teicamas” 
saikli „un” ar saikli „vai”; 
1.5. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā 
redakcijā:
„9. Atvieglojumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. 
apakšpunktā minētajos gadījumos pie-
šķir ar izglītības iestādes direktora rī-
kojumu, pamatojoties uz dokumentu, 
kas apliecina tiesības saņemt līdzfinan-
sējuma maksas atvieglojumu. Lēmums 
tiek pieņemts 10 (desmit) darbdienu 
laikā no šī dokumenta saņemšanas 
dienas izglītības iestādē. Atvieglojumu 
7.5.apakšpunktā minētajā gadījumā 
piešķir ar izglītības iestādes direktora 
rīkojumu, pamatojoties uz izglītības 
iestādes koleģiālas institūcijas (peda-
goģiskās padomes u.c.) lēmumu, kas 
tiek pieņemts mācību pirmā semestra 
beigās par otro mācību semestri un 

augustā par pirmo mācību semestri.”; 
1.6. Papildināt Noteikumu 8. punktu 
ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. 
apakšpunktā minēto atvieglojumu 
apliecinošs dokuments jāiesniedz iz-
glītības iestādē 2 (divu) nedēļu laikā 
no attiecīgā statusa, kāds piešķirts iz-
glītojamajam, iegūšanas dienas.”;
1.7.  Izteikt Noteikumu 13. punktu 
šādā redakcijā:
„13. Līdzfinansējumu vecāki vai iz-
glītojamais maksā bezskaidras nau-
das norēķinu veidā, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļas izrakstītu 
rēķinu.”;
1.8.  Izteikt Noteikumu 17.punktu 
šādā redakcijā:
„17. Ja līdzfinansējuma maksa nav 
veikta vairāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc 
kārtas, izglītības iestādes koleģiālā 
institūcija (pedagoģiskā padome) lemj 
jautājumu par izglītojamā atskaitīša-
nu no attiecīgās profesionālās ievirzes 
izglītības programmas.”;
1.9. Svītrot Noteikumu 19. punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta kārtībā.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr.1 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 29. janvāra sēdē  (prot. Nr.1§20)

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ap-
guvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” 
grozījumu projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, lai 
novērstu organizatoriskās neprecizitātes, kas radušās, 
pieņemot saistošos noteikumus. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Projekts paredz: saistošo noteikumu organizatorisko 
neprecizitāšu izlabošana un papildināšana.

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

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu 
(izglītojamo), vecāku vai aizbildņu maksājumu veikšanas 
kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai profesionālās 
ievirzes izglītības programmām. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde, 
kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu. 

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar izglītības iestādes pedagoģis-
ko padomi. 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Noteikumu projekta nepieciešamī-
bas pamatojums.

Grozījumi veikti, lai pielāgotu saistošos 
noteikumus normatīvo aktu izmaiņām, kā arī 
tiek precizēti atsevišķi punkti un noteikumu 
2. pielikums.

2. Īss noteikumu projekta satura 
izklāsts.

Tiek noteikts, ka pašvaldības kompensāciju 
izmaksā Bērnu uzraudzības pakalpojumu snie-
dzējam vai izglītības pakalpojumu sniedzējam 
(Privāta iestāde), ja pirmsskolas vecuma bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē.

3. Informācija par plānoto noteikumu 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto noteikumu 
projekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanai privātper-
sona var griezties Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notiku-
šas.

Saistošie noteikumi Nr.2. Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdē  (prot. Nr.1§21)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 
23. punktu, 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kom-
pensācijas izmaksu vecākiem (aizbild-
ņiem), kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” (turpmāk – No-
teikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu nosaukumu šādā 
redakcijā: 
„Par pašvaldības kompensācijas izmak-
su vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodro-
šināts ar vietu Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei.”
1.2. Izteikt Noteikumu 1. punktu šādā 
redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi „Par pašvaldī-
bas kompensācijas izmaksu vecākiem 
vai personām, kas realizē aizgādību, 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādē pirmsskolas izglītības prog-
rammas apguvei” (turpmāk – Noteiku-
mi) nosaka:””;
1.3. Izteikt Noteikumu 1.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„1.1. kārtību, kādā tiek piešķirta un iz-
maksāta Saulkrastu novada pašvaldības 
kompensācija (turpmāk – kompensāci-
ja) vecākiem vai personām, kuras realizē 
aizgādību (turpmāk – vecāki), ja pirms-
skolas vecuma bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
(turpmāk – pašvaldības) izglītības ies-
tādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (turpmāk – Pirmsskolas 
iestāde), kā arī kārtību, kādā tiek atteik-
ta kompensācijas piešķiršana vai pār-

traukta tās izmaksa.”;
1.4. Izteikt Noteikumu 1.2.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„1.2. kārtību, kādā Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā esošas 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai izglītības  
iestādes, kuras nodrošina pakalpoju-
mus pilnu laiku un vienlaikus ne mazāk 
kā 5 (pieciem) bērniem, un ir reģistrētas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
(turpmāk – Privāta iestāde), var iesais-
tīties pašvaldības kompensēta pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzības vai 
izglītības pakalpojumu sniegšanā.”;
1.5. Izteikt Noteikumu 1.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„1.3. ka bērns, kurš atbilstoši Saulkrastu 
novada domes 26.08.2009. apstiprināto 
saistošo noteikumu Nr. 17 „Par bērnu 
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības ies-
tādē „Rūķītis”” prasībām ir reģistrēts 
reģistrā uzņemšanai Pirmsskolas iestā-
dē, bet viņam netiek nodrošināta vieta 
Pirmsskolas iestādē līdz iesniegumā 
iesniegtā attiecīgā gada 1. septembrim, 
vecākiem ir tiesības, saglabājot bērna 
reģistrāciju uz vietu Pirmsskolas iestā-
dē, izmantot Privātu iestādi, saņemot 
kompensāciju Noteikumos noteiktajā 
apjomā.”;
1.6. Papildināt Noteikumu 2. punktu aiz 
vārda „vecuma” ar vārdiem „līdz brīdim, 
kad tiek uzsākta bērna obligātā sagata-
vošana pamatizglītības ieguvei”;
1.7. Svītrot Noteikumu II. nodaļas no-
saukumā vārdu „Pašvaldības”;
1.8. Papildināt Noteikumu 5.2. apakš-
punktu aiz vārdiem „uzrādot oriģinālu” 
ar vārdiem „ja bērnam ir aizbildnis vai 
aizgādnis”;
1.9. Izteikt Noteikumu 5.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„5.3. dokumentu, kas apliecina bērna 

uzņemšanu Privātā iestādē.”;
1.10. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā 
redakcijā:
„6. Pēc iesnieguma saņemšanas 
Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu ko-
miteja izskata un pārbauda šo notei-
kumu 4.1.–4.3.apakšpunktā norādītos 
apstākļus, iesniegumam pievienotos 
dokumentus un sniedz atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu vai atsaka 
piešķirt kompensāciju. Viena mēne-
ša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas 
Saulkrastu novada domē Saulkrastu 
novada dome pieņem lēmumu par 
kompensācijas piešķiršanu tās piepra-
sītājam vai atteikumu piešķirt kompen-
sāciju.”;
1.11. Aizstāt Noteikumu 9. un 15. punktā 
vārdu „Dome” ar vārdiem „Saulkrastu 
novada dome” attiecīgajā locījumā;
1.12. Svītrot Noteikumu IV. nodaļas no-
saukumā vārdu „pašvaldības”;
1.13. Papildināt Noteikumu 13.2. apakš-
punktu aiz vārda „piešķiršanu” ar vārdu 
„pieņemšanas”;
1.14. Aizstāt Noteikumu 13.3. un 15.2. 
apakšpunktā vārdu „aizbildniecības” ar 
vārdu „aizbildnības”;
1.15. Aizstāt Noteikumu 13.7., 15.5. un 16. 
apakšpunktā vārdu „nosacījumiem” ar 
vārdu „apstākļiem” attiecīgajā locījumā;
1.16. Aizstāt Noteikumu 15.punktā vār-
dus „sekojošos termiņos” ar vārdiem 
„šādā termiņā”;
1.17. Izteikt Noteikumu 15.3. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„15.3. Noteikumu 13.5. apakšpunktā pa-
redzētajā gadījumā – ar nākamo dienu 
pēc viena mēneša termiņa beigām.”;
1.18. Aizstāt Noteikumu 17. punktā vār-
dus „16. punktā” ar vārdiem „Noteiku-
mu 15. punktā”;
1.19. Izteikt Noteikumu V. nodaļas no-
saukumu šādā redakcijā:

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15

„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”

„V. Privātas iestādes iesaistīšanas kār-
tība pašvaldības kompensētajā pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzības vai 
izglītības pakalpojumu nodrošināšanā”;
1.20. Izteikt Noteikumu 19.punku iz-
teikt redakcijā:
„19. Lai nodrošinātu pirmsskolas ve-
cuma bērnu uzraudzības vai izglītības 
pakalpojumu pieejamību, pašvaldība 
budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu 
ietvaros var kompensēt pirmsskolas ve-
cumu bērnu uzraudzības vai izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu Privātā 
iestādē.”;
1.21. Izteikt Noteikumu 20. punktu šādā 
redakcijā:
„20. Ja pašvaldības budžetā tiek samazi-
nāts līdzekļu apmērs pašvaldības kom-

pensētās pirmsskolas vecuma bērnu 
uzraudzības vai izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanai Privātā iestādē, pašval-
dība pārtrauc pirmsskolas vecuma bēr-
nu uzraudzības vai izglītības pakalpoju-
mu kompensēšanu.”;
1.22. Izteikt Noteikumu 23. punktu šādā 
redakcijā:
„23. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.”;
1.23. Izteikt Noteikumu 2. pielikumu 
jaunā redakcijā.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta kārtībā.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāru

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

Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu paš-
valdības interneta vietnē www.saulkrasti.lv  
sadaļā „Saulkrastu Domes Ziņas”.

Februārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēta
Madara Bulmere
Sveicam mazo Madaru un viņas 
vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 
jubilejā

Albinu Paradņu
Ausmu Milliju Sekli
Frici Laimoni Ozolu
Skaidrīti Lūciju Brēžu
Vairu Štameri
Māru Stiebriņu
Valdi Smilgu
Kornēliju Rundānu
Rasmu Ozoliņu
Laimu Odīti
Jāni Lejiņu
Ilgvaru Hugo Kazāku
Alvi Egīlu Jordānu
Antonu Alehnoviču
Nadeždu Majevsku
Velgu Kūliņu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Hermanis Kūlītis
13.04.1931.–09.02.2014.

Harijs Skujiņš
19.07.1924.–12.02.2014.

Otilija Margarita Šmite
07.12.1920.–22.02.2014.

Milda Mirdza Kūla
01.01.1927.–23.02.2014.

Sarma Samtiņa
08.01.1943.–23.02.2014.

Pateicība
Gribētu pateikties Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas reģiona 

pārvaldes Saulkrastu daļai par 
sniegto atbalstu Romas Katoļu 

draudzei.

Saulkrastu 
katoļu draudze

No 1. marta kultūras nama 
„Zvejniekciems” mazajā zālē ap-
skatāma Antona Vaivoda glez-
nu izstāde „Gadalaiki”, savukārt 
Saulkrastu domes zālē no 6. mar-
ta apskatāmi Ievas Strazdiņas 
stikla mākslas darbi. Vairāk par 
māksliniekiem un viņu darbiem: 
www.saulkrasti.lv
15. martā plkst. 18 Saulkrastu 
sporta centrā trešais tautas deju 
festivāls „SASALA JŪRĪNA”. Pie-
dalās 22 tautas deju kolektīvi no 
Siguldas, Mālpils, Ādažiem, Car-
nikavas, Olaines, Garkalnes, Tri-
kātas, Limbažiem un Saulkras-
tiem. Ieeja koncertā bez maksas.
16. martā plkst. 14 Saulkrastu 
domes zālē, godinot latviešu le-
ģionāru piemiņu, aicinām visus 
uz koncertu „Eduarda Rozen-
štrauha draugi” kopā ar Indru 
Lintiņu-Lučku un viņas drau-
giem mūzikā. Pēc koncerta no-
liksim ziedus par Latviju kritušo 
karavīru atceres vietā Saulkrastu 
kapos. Ieeja koncertā bez maksas. 
22. martā plkst. 17 kultūras 
namā „Zvejniekciems” ar jubile-
jas koncertu viesosies leģendārā 
grupa „Emburgas zēni” un Aldis 
Rullis. Biļetes iepriekšpārdošanā 
kultūras namā, Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem un 
„Biļešu Paradīzes” kasēs. Ieejas 
maksa EUR 4,50, 6 un 7,50 
Vēl daudziem atmiņā 90.  gados 
populārā salonansambļa „AUDA” 
solista Alda  Ruļļa samtainā  balss. 
Kopš 2001.  gada decembra Aldis 
Rullis dzied un spēlē ģitāru un 
mutes harmonikas grupā „Em-
burgas zēni”, vairāk pievēršoties 
sev tik tuvajai kantrīmūzikai, bet 
neaizmirstot arī latviešiem tik 
tuvo šlāgeri.
Nesen nosvinēta 50 gadu jubile-
ja, kas katra   cilvēka dzīvē ir ļoti 
nozīmīgs atskaites punkts par 
šajā dzīvē padarīto. Šī koncert-
programma ir kā retrospektīvs 

pārskats par muzikālo darbību 
šajā laika posmā, tā ir veidota gan 
šlāgera, gan kantrīmūzikas mīļo-
tājiem. Programmā ir iekļautas 
tautā vairāk iemīļotās „AUDAS” 
dziesmas („Liepu ziedi” u.c.), kā 
arī populārākās dziesmas, kas ra-
dušās sadarbības laikā ar grupu 
„Emburgas zēni”, – gan kantrī, 
gan šlāgeri („Lūk, zvaigzne krīt”, 
„Tik pret sauli”, kā arī pagājušā 
gada šlāgeraptaujā augstu novēr-
tētā A.  Stikānes un S.  Upeslejas   
dziesma „Ceriņos baltos” u.c.). 
Būs arī pavisam jaunas dziesmas.
Koncertā piedalās pats jubilārs 
Aldis Rullis – balss, akustis-
kā un elektriskā ģitāra, mutes 
harmonikas,   Kristaps Rullis – 
stīlģitāra (pedal steel), Viktors 
Zagorskis – basa ģitāra, Jānis 
Veikšāns – sitamie instrumenti, 
Kaspars Gulbis vai Guntars Ķer-
vis – akordeons, Katrīna Eglona –  
vijole un balss. Dažos koncertos 
iespējama arī viesmākslinieku  
piedalīšanās.
25. martā plkst. 17, godinot ko-
munistiskā genocīda upuru pie-
miņu, atceres brīdis pie svētak-
mens Saulkrastu ev. lut. baznīcas 
dārzā.
29. martā plkst. 16 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Saulkrastu 
līnijdeju grupa „Sunbeach” aicina 
dejotājus pievienoties „Trakajā 
ceļojumā”. Izlocīsim kājas dažā-
du valstu mūzikas ritmos, kopīgi 
priecāsimies par mājinieku un 
viesu sarūpētajiem priekšnesu-
miem.
1. aprīlī plkst. 19 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Saulkrastu 
amatierteātris ikvienu aicina 
uz pirmizrādi „Visi radi kopā”. 
Viencēliens stāsta par Kliedzēju 
dzimtas tikšanos īsi pirms Kapu 
svētkiem, kad lauku mājās iero-
das gan smalki Rīgas radi, gan 
nepavisam ne tik smalki radi no 
attālākām vietām. Lomās: Ilgvars 

Pasākumu kalendārs

Aicinām piedalīties 
ALFA kursa 15 nodarbību cikls sniegs atbildes uz tavas 

dzīves svarīgākajiem jautājumiem! 

ALFA kurss iepazīstina ar Bībelē atklātajām un bieži vien 
aizmirstajām kristietības vērtībām. Tiekamies vienu reizi 
nedēļā ar vakariņām, dziesmām, lekcijām un diskusijām 

draudzīgā atmosfērā.

Sākums 16. martā. Tikšanās notiks svētdienās plkst. 18 
Bērziņa kafejnīcā Ainažu ielā 9, Saulkrastos.  

Tālr. informācijai – 26420077.

Kornis, Jānis Daukša, Ināra Peča-
ka, Selga Osīte, Diāna Āboliņa, 
Inese Petrošina un citi labi zinā-
mi saulkrastieši, kā arī ansamblis 
„Dzīle”. Ieeja – bez maksas.
5.aprīlī plkst. 15 kultūras namā 
„Zvejniekciems” senioru Eiropas 
deju kolektīvs „Draiskais solis” 
laipni aicina svinēt 10 gadu jubi-
leju! 
6. aprīlī no plkst. 12 kultūras 
namā „Zvejniekciems” mazo 
dziedātāju – vokālistu konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2014”! Katrs 
konkursants (pirmsskolas vecu-
ma bērni līdz 6 gadu vecumam 
(ieskaitot)) izpilda divas dziesmas.
Lūgums pieteikt mazos dzie-
dātājus līdz 30.  martam perso-
nīgi kultūras nama „Zvejniek-
ciems” administrācijā, pa tālruni 
67954179 vai nosūtot informāci-
ju elektroniski knz@saulkrasti.
lv! Piesakoties lūdzam norādīt 
dziesmu nosaukumus, autorus, 
izpildītāja vārdu, uzvārdu un 
personas koda pirmo pusi! Pre-
cīza informācija par konkur-
sa norisi tiks publicēta vietnē  
www.saulkrasti.lv 1. aprīlī!  
12. aprīlī plkst. 16 kultūras namā 
„Zvejniekciems” jaunā latviešu 
spēlfilma „Džimlai rūdi rallallā!”. 
Ieejas biļetes iespējams iegādāties 
jau no 12.  marta kultūras namā 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem. Ieejas maksa: 

EUR 2,85 (Ls 2), pensionāriem un 
bērniem – EUR 1,42 (Ls 1).

SPoRTA AFišA
16. martā plkst. 11 Saulkras-
tu čempionāts galda tenisā, 
3. posms.
18. martā plkst. 20 sporta 
centrā LBL3 spēle Saulkrasti –  
Bauska.
22. martā plkst. 11 kafejnīcā „ 
Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 3. posms.
22. martā plkst. 13 un 14.15 
sporta centrā Saulkrastu basket-
bola čempionāta spēles.
29. martā plkst. 11 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts novu-
sā, 3. posms.
29. martā plkst. 13 un 14.15 
sporta centrā Saulkrastu basket-
bola čempionāta spēles.
5. aprīlī plkst. 13 un 14.15 spor-
ta centrā Saulkrastu basketbola 
čempionāta spēles.
6. aprīlī plkst. 11 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te-
nisā, 3. posms.

SENioRU AKTiViTāTES
1. aprīlī plkst. 13 domes zālē tikša-
nās Smieklu dienā ar Gunāra Frei-
denfelda vīru ansambli.
Plānotās ekskursijas: maijā – uz 
Ziemeļpoliju, 9. augustā – mūzikas 
un uguns šovs Igaunijā. Informāci-
ja pa tālr.26437766.


