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Arhitektūras, dizaina un mākslas profesionāļu tikšanās notiks 
20. novembrī plkst. 17 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8. 

Tuvāka informācija pa tālr. 29237265, 
e-pasts: normunds.licis@saulkrsati.lv

Mūsu 
veltījums 
Latvijai
Mūsu veltījums Latvijai – 
tāds nosaukums dots šī 
gada Latvijas Republikas 
94. gadadienas svinīgajam 
sarīkojumam un svētku 
koncertam, kas notiks 
17. novembrī kultūras namā 
“Zvejniekciems”. 

Mūsu veltījums Latvijai – tā no
teikti par padarīto profesionālajā 
dzīvē un sabiedriskajā darbā var 
sacīt arī mūsu novada ļaudis, ku
rus šogad svinīgā pasākuma laikā 
godinās Saulkrastu novada dome.

Nominācijā “Izglītība” par ie
guldījumu izglītībā un atbildīgu 
darbu, vadot Saulkrastu vidus
skolu, un aktīvu pedagoģiskās 
pieredzes popularizēšanu skolas, 
novada, valsts un Eiropas Savienī
bas mērogā apbalvojumu saņems 
Saulkrastu vidusskolas direktore 
Velta Kalnakārkle un vidusskolas 
ķīmijas skolotāja Ruta Grabči
ka, kura vairāk nekā četrus gadu 
desmitus pašaizliedzīgi, ar radošu 
attieksmi strādā Saulkrastu vi
dusskolā, izglītojot un sagatavojot 
skolēnus rajona un valsts ķīmijas 
olimpiādēm, un vadot Rīgas rajo
na ķīmijas skolotāju metodiskās 
apvienības un skolas metodisko 
komisiju. Tāpat nominācijā “Iz
glītība” par ilggadēju pedagoģisko 
darbību un koncertmeistara dar
bu, sagatavojot audzēkņus kon
kursiem un koncertiem, un nozī
mīgu dzīves jubileju apbalvojumu 
saņems Vidzemes jūrmalas Mūzi
kas un mākslas skolas klavierspēles 
skolotājs un koncertmeistars An
dis Bahmanis, kā arī pirmsskolas  

izglītības iestādes “Rūķītis” pa
vāre Rudīte Duka, kura ilggadēji 
un pašaizliedzīgi veic savus darba 
pienākumus, rūpējoties par bēr
nudārza audzēkņu un darbinieku 
ēdināšanu.

Nominācijā “Kultūra” Saul
kras tu novada domes Atzinības 
rakstu un naudas balvu par ilgga
dēju radošo darbību un ieguldī
jumu Saulkrastu kultūras dzīves 
attīstībā saņems Tautas daiļama
ta meistars Ziedonis Skrīvelis un 
mākslinieks Ēriks Bērziņš.

Par Saulkrastu bērnu un jau
niešu izcilajiem sasniegumiem 
Latvijas jaunatnes ziemas Olim
piādē un Latvijas jaunatnes meis
tarsacīkstēs, sportiskā dzīvesveida 
veicināšanu un Saulkrastu vārda 
popularizēšanu Atzinības rakstu 
saņems kamaniņu trenere Aiva 
Aparjode nominācijā “Sports”.

Šogad nominācijā “Medicīna”  
par ilggadēju, profesionālu un 
pašaizliedzīgu darba pienākumu 
veikšanu un nozīmīgu dzīves 
jubileju apbalvojumu saņems 
Saulkrastu aptiekas “Mana ap
tieka” farmaceite asistente Rita 
Grapmane.

Saulkrastu novada bāriņtiesas 
un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas priekšsēdētāju Baibu 
Melderi par ilggadēju, pašaizlie
dzīgu un nesavtīgu darbu bērnu 
tiesību aizsardzības nodrošinā
šanā, iejūtību un izpratni, kā arī 
atzīmējot Latvijas Bāriņtiesu dar
binieku asociācijas 15 gadu jubile
ju un nozīmīgu dzīves jubileju su
minās nominācijā “Sabiedriskais 
darbs”.

Nominācijā “Drošība” par at
bildīgu profesionālo darbība pie
nākumu veikšanu un augstiem 
darba rezultātiem noziedzīgo 
nodarījumu atklāšanā sveiks LR 
IeM Valsts policijas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu iecir
kņa policijas nodaļas inspektori 
virsleitinanti Ritu Brīvkalni un 
par pašaizliedzīgu, atbildīgu un 
profesionālu darbu, atsaucību 
un palīdzību ikdienā un izpratni, 

risinot profesionālas un sadzīves 
situācijas, – Saulkrastu pašvaldī
bas policijas patruļdienesta noda
ļas priekšnieku Jāni Skujiņu.

Pēc svinīgā sarīkojuma notiks 
svētku balle kopā ar Andri Kiviču 
un grupu “Liepavots”. Iedzīvotāju 
ērtībām 17. novembrī kursēs bez
maksas autobuss maršrutā Bal
tā kāpa (18.30)–centrs–Kultūras 
nams “Zvej  niekciems”. Pēc sarī
kojuma – atpakaļ.

Savukārt 18. novembrī 
plkst.  21 Saules laukumā visi 
kopā aizdegsim svecītes un dzie
dāsim Latvijas valsts himnu, kā to 
visā pasaulē tieši šajā laikā darīs 
simtiem latviešu! Būsim vienoti 
Latvijai!

Sveicam visus Saulkrastu no
vada iedzīvotājus Latvijas Repub
likas proklamēšanas dienā!

Saulkrastu novada dome

Radīsim novadā 
Ziemassvētku noskaņu
Arī šogad Saulkrastu novada 
dome izsludina konkursu 
“Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”. Konkurss 
tiek rīkots jau ceturto gadu 
ar mērķi veicināt skatlogu, 
dzīvojamo un sabiedrisko 
ēku izgreznošanas tradīcijas, 
tā ar vizuālā noformējuma 
palīdzību radot pilsētā 
un novadā Ziemassvētku 
noskaņu.

Konkursā var piedalīties juridis
kas un fiziskas personas ar atbil
stoši Ziemassvētkiem izrotātām 
dzīvojamām ēkām, tirdzniecības 
vai pakalpojumu sniegšanas vie
tām, skatlogiem, uzņēmumu, 

izglītības iestāžu un citu ēku 
fasādēm un priekšpagalmiem, 
kā arī sabiedrisko iestāžu iekš
telpām. 

Pieteikt izvērtējamos ob
jektus svētku noformējuma 
konkursam var līdz 2012. gada  
10. decembrim Saulkrastu no
vada domē (1. stāvā 106. kabi
netā) vai pa tālruni 67142514 vai 
28634639, epasts marika.gras-
mane@saulkrasti.lv.

Pieteikumā jānorāda objek
ta adrese, nosaukums (veikalam, 
firmai u. c.), kontaktpersona un 
kontakttālrunis. 

Konkursa vērtēšanas komi
sijai ir tiesības vērtēt arī konkur
sam nepieteiktos objektus, ja to 

izpildījums rada īpašu Ziemas
svētku noskaņu, ir mākslinieciski 
augstvērtīgs un uzlabo pilsētas 
tēla vizuālo kvalitāti. 

Noformējums tiks vērtēts čet
rās kategorijās: 

1) privātmāju noformējums;
2) daudzdzīvokļu māju nofor

mējums;
3) sabiedrisko ēku un skatlogu 

noformējums; 
4) sabiedrisko iekštelpu no

formējums.
Konkursa uzvarētāji un la

bāko noformējumu autori tiks 
svinīgi sumināti, piešķirot tiem 
pārsteiguma balvas un izsakot 
pateicību informatīvajos izdevu
mos. 

Ir idejas novada 
izaugsmei? Piedalies!
Saulkrastu uzņēmēju konsultatī
vā padome un Saulkrastu novada 
dome aicina novadā strādājošos 
un dzīvojošos uzņēmējus 26. no-
vembrī plkst. 18 Saulkrastu nova
da domē uz Saulkrastu uzņēmēju 
rudens tikšanos. 

Īpaši gaidīti tie, kas dažādu 
iemeslu dēļ līdz šim piedalījušies 
mazāk, taču vēlas dalīties ar ide
jām un diskutēt par novada attīs
tības prioritātēm.

Tikšanās tiek organizēta ar 
mērķi panākt Saulkrastu novada 
attīstību, aktivizēt uzņēmējdarbī
bas vidi pilsētā, iepazīt citam citu, 
kā arī iesaistīt un uzklausīt ne tikai 
Saulkrastos strādājošos uzņēmē
jus, bet arī visus tos, kuri saredz 
iespējas mūsu novada izaugsmei. 

Tuvāka informācija: Saulkras
tu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis (epasts: 
normunds.licis@saulkrasti.lv).
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Ciemiņi Skolotāju dienā
Piektdien, 5. oktobra rīta pusē, 
Saulkrastu centrā piestāj auto
buss, atvedot piecdesmit ekskur
santus – pedagogus no Priekuļu 
un Jāņmuižas Valsts tehnikuma. 

Diena ekstrēma, ļoti līst lie
tus, pūš stiprs vējš. Viesi izlijuši 
ne pa jokam, jo pa ceļam jau ap
skatījuši Balto kāpu, pastaigājuši 
pa Saulrieta taku līdz Velosipēdu 
muzejam. 

Paviesojošies tur, viesi apmek
lēja arī Saulkrastu bibliotēku. Pēc 
ekskursijas vadītājas lūguma, ar 
autobusu izbraucām arī nelielu 

apli pa pilsētas centru. Saulkrastu  
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā ciemiņiem izvērtās inte
resanta saruna – tikšanās ar mācī
tāju Ivo Pavloviču. Viesiem intere
sēja viss, sakot ar baznīcas vēsturi 
līdz mācītāja pasaules uzskatiem. 
Ivo Pavlovičs uzsvēra, ka mums 
ikvienam ir jābūt sociāli aktīvam. 

Viesi ekskursijas noslēgumu 
pavadīja Zvejniekciema kempingā. 

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu novada  

bibliotēkas vadītāja 

Nodarbība par Baltijas jūras ekoloģiju skolēniem
Oktobra beigās Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu 
skolēni sociālās kampaņas 
“Latvija – zaļākā valsts pasaulē” 
ietvaros piedalījās izglītojošā 
nodarbībā par Baltijas jūru. 

Skolēni uzzināja interesantus 
faktus par Baltijas jūru, piedalī
ties viktorīnās un radoši aplieci
nāt savas zināšanas un nākotnes 
redzējumus par ūdens un gaisa 
kvalitātes uzlabošanas iespējām, 
akcentu liekot uz piesārņojuma 
mazināšanu Baltijas jūrā gan vie
tējā, gan starptautiskā mērogā.

Šo tikšanos skolēniem orga
nizēja biedrība “homo ecos:” sa
darbībā ar Saulkrastu novada 
domi. Jau iepriekš informējām, ka 
Saulkrastu novada dome sadarbī
bā ar citām piejūras pašvaldībām 
piedalījās sociālajā kampaņā “Lat
vija – zaļākā valsts pasaulē”. Soci
ālās kampaņas mērķis – uzska
tāmi parādīt, ka ikviens Latvijas 
iedzīvotājs ir nesaraujami saistīts 
ar Baltijas jūru un ka tieši ikviena 
ikdienas izvēles nosaka to, kāda 
Baltijas jūra būs nākotnē.

Fotogrāfijas no nodarbības – 
www.saulkrasti.lv sadaļā “Galerijas”.

Nodarbībā skolēni uzzināja interesantus faktus par Baltijas jūru, piedalījās viktorīnās un radoši apliecināja zināšanas un nākotnes redzējumu. 
Foto no domes arhīva

Gatavojam tūrisma informāciju 
2013. gadam
Lai pilsētas viesiem nākamajā gadā 
būtu vienkāršāk un ērtāk iepazīt 
Saulkrastus un tuvējās apkārtnes 
tūrisma piedāvājumus, tūrisma 
informācijas centrs sācis darbu pie 
tūrisma informācijas sagatavoša
nas 2013. gadam. Tūrisma mate
riālos būs atspoguļota informācija 
par tūrisma apskates vietām nova
dā, sniegta informācija par aktīvās 
atpūtas iespējām, ēdināšanas un 
naktsmītņu piedāvājumiem. Būs 
atrodama arī informācija par su
venīru veikaliem un tīri praktiska 
informācija par velodarbnīcām, 
taksometra pakalpojumiem u. c.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī 2013. gada informācija par tū
risma piedāvājumiem tiks publi
cēta gan drukātajos materiālos, 
gan internetā. Tā tiks izplatīta 
Latvijā un sadarbībā ar Vidze
mes tūrisma asociāciju, projek
tu “Central Baltic Cycling” un 
CHARTS ietvaros – starptautis
kajās tūrisma izstādēs. Apkopotā 
informācija par mūsu puses tū

risma apskates vietām un dažādu 
pakalpojumu sniedzējiem nonāk 
arī www.vidzeme.com, www.latvia.
travel un citās interneta vietnēs.

Lai tūristiem domātā in
formācija būtu pilnvērtīgāka, 
aicinām ceļveža sagatavošanā 
iesaistīties visus, kas jau sniedz 
pakalpojumus tūristiem vai plāno 
to darīt 2013. gadā!

Sīkāku informāciju var sa
ņemt Saulkrastu tūrisma infor
mācijas centrā Ainažu ielā 13b, 
tālr. 67952641, katru darba dienu 
no plkst. 9 līdz 17, sestdienās un 
svētdienās no plkst. 10 līdz 16.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu tūrisma  
informācijas centrs

Saulkrastu TIC stends Balttour izstādē. Foto: Nils Smelteris

Saulkrastu novada dome aicina pieteikties 
uz vakanto sekretāres (-a) amatu

Amata pienākumi
•	Dokumentu	reģistrēšana	dokumentu	elektroniskās	vadības	sistēmā	
•	Korespondences	saņemšana,	šķirošana,	reģistrēšana,	dokumentu	izpildes	termiņu	
kontrolēšana
•	Nosūtāmo	dokumentu	tehniskā	noformēšana	un	nosūtīšana
•	Ienākošo	zvanu	koordinēšana,	apmeklētāju	uzņemšana
•	Informācijas	aprites	nodrošināšana	
•	Atbalsta	sniegšana	vadībai	un	darbiniekiem
Prasības pretendentiem
•	Vidējās	pakāpes	profesionālā	izglītība	
•	Pieredze	sekretāra	amatā	
•	Zināšanas	un	pieredze	lietišķajā	sarakstē	un	lietvedībā
•	Ļoti	labas	datora	(MS	Office)	un	biroja	tehnikas	lietošanas	prasmes	
•	Augsta	atbildības	izjūta,	precizitāte	un	teicamas	saskarsmes	spējas	
•	Teicamas	latviešu	valodas	zināšanas,	labas	krievu	un	vēlamas	angļu	valodas	
zināšanas
Mēs piedāvājam
•	Iespēju	strādāt	saliedētā	un	mērķtiecīgā	komandā
•	Dinamisku	un	atbildīgu	darbu
•	Ls	358	algu	(bruto)	un	veselības	apdrošināšanu
Piedāvājumus	(CV,	motivācijas	vēstuli)	iesniegt	Saulkrastu	novada	domē		
(201.	kab.,	Raiņa	ielā	8,	Saulkrastos,	Saulkrastu	novadā,	LV-2160)	vai	nosūtīt	uz	
e-pastu	dome@saulkrasti.lv	ar	norādi	“Sekretāra	vakance”	līdz	14.	novembrim.	
Informācija	pa	tālr.	67951250.

Svarīga 
informācija 
politiski 
represētajiem
Saulkrastu sociālais dienests 
lūdz Saulkrastu novadā deklarē
tās politiski represētās personas 
iesniegt sociālajā dienestā savus 
konta nummurus, lai Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienā  
18. novembrī minētajām perso
nām būtu iespējams pārskaitīt 
vienreizējo materiālo palīdzību.

Saulkrastu vidusskola 
skolu reitingu augšgalā
Izvērtējot 2012. gada skolēnu cen
tralizēto eksāmenu rezultātus, 
noteiktas labākās Latvijas skolas, 
tostarp Saulkrastu vidusskola, 
kuras skolēni ieguvuši augstus 
rezultātus angļu valodā pilsētu 
vidusskolu grupā. Skolu reitingi 
apskatāmi www.konkurss.lv.

Skolēnu centralizēto eksāme
nu rezultātus 2012. gadā apkopoja  
“Draudzīgā aicinājuma” fonds 
sadarbībā ar “Nordea” banku. Re
zultātus izvērtēja un laureātus no
teica četrās skolu grupās – ģimnā
zijas, pilsētu skolas, lauku skolas 
un specializētās vidusskolas.

VSAA un NVA pieņemšanas laiki
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 

apmeklētājus 15. novembrī plkst. 10–12 Saulkrastu novada domē 
108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems apmeklētājus 
3. un 6. decembrī plkst. 10–15 Saulkrastu novada domes zālē.
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Zvejniekciema vidusskolas skolo
tāja Santa Tinkusa bija viena no 
nedaudzajiem Ziemeļvidzemes 
skolu skolotājiem, kas 2. novem
brī pateicībā par ieguldīto laiku, 
darbu un entuziasmu senioru 
apmācībā saņēma “Lattelecom” 
portatīvo datoru. Skolotāja bez 
maksas apmācīja gandrīz 70 no
vada seniorus darbam ar datoru.

Ziemeļvidzemē sociālās atbil
dības projekta “Pieslēdzies, Latvi
ja!” ietvaros datorprasmes apgu
vuši 773 seniori. Kopumā projektā 
iesaistījās vairāk nekā 90 skolotā
ju, apmācot sešus tūkstošus se
nioru visā Latvijas teritorijā.

Bezmaksas datorapmācības 
tiek piedāvātas cilvēkiem pēc  
50 gadu vecuma. Mācības no mai
ja līdz novembrim noritēja skolu 
datorklasēs līdz 14 dalībniekiem 
grupā un ilga trīs dienas, apmācī
bām veltot četras mācību stundas 
ik dienu. Senioriem tika nodro
šinātas bezmaksas mācību grā
matas, kā arī turpmākai zināšanu 
apguvei ikvienam ir pieejama da
torskola “Mācies pats!” interneta 
vietnē www.piesledzieslatvija.lv.

Paldies skolotājai par senioru apmācību

Pateicībā par ieguldīto darbu senioru apmācībā datoru saņēma  Zvejniekciema vidusskolas skolotāja Santa Tinkusa. Foto no domes arhīva

Vērienīgie ūdenssaimniecības darbi turpinās
Novadā turpinās vērienīgais 
“Ūdenssaimniecības 
attīstība Saulkrastos, 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 
3. kārta” projekts, kurā 
notiek ūdenssaimniecības 
paplašināšana. 

Projekts paredz paplašināt gan 
ūdensapgādes, gan kanalizā
cijas tīklus Saulkrastu novadā. 
Būvdarbi notiek gandrīz visos 
Saulkrastos, un iesākto darbu bei
gu termiņš ir 2013. gada vasara.

Patlaban tiek būvēti maģistrā
lie ūdensvadi, lai savienotu visus 
trīs Saulkrastu pilsētas ūdens ap
gādes rajonus vienotā ūdensapgā
des sistēmā, tā nodrošinot lielāku 
ūdensapgādes un ugunsdzēsības 
drošību. Norisinās darbs, lai iz
būvētu 11 jaunas kanalizācijas  

notekūdeņu pārsūknēšanas staci
jas (Pļavas ielā, Vidus ielā, Pēter
upes ielā, Skolas ielā, Liepu ielā, 
Raiņa ielā, A. Kalniņa ielā, Vid
rižu ielā, Tilta ielā, Akmeņu ielā, 
Brūklenāju ielā). Vienlaikus tiek 
rekonstruētas divas esošās kana
lizācijas pārsūknēšanas stacijas 
(Ainažu ielā un Ķīšupes ielā), kā 
arī būvēti spiedvadi un kanalizā
cijas pašteces tīkli. 

Darbu rezultātā iedzīvotājiem 
tiks nodrošināta iespēja pievie
not dzīvojamās ēkas pie pilsētas 
ūdensapgādes tīkliem un saņemt 
kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Izbū
vējot jaunu kanalizācijas sistēmu, 
kanalizācijas notekūdeņi nonāks 
pilsētas kanalizācijas tīklos, kur 
ar vairāku sūkņu staciju palīdzību 
nogādās kanalizācijas ūdeni uz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
Zvejniekciemā, tā mazinot piesār
ņojumu vietējās ūdenskrātuvēs. 

Projekta ietvaros jau ir izbū
vētas trīs dzeramā ūdens atdzel
žošanas stacijas: Zvejniekciemā 
Tallinas ielā 9b, Saulkrastu centrā 
Ainažu ielā 26a un Pabažos Skuju 
ielā 33, kas nodrošina patērētājus 
ar attīrītu ūdeni. Ūdens atdzelžo
šanas stacijas darbojas kopš pagā
jušā gada decembra. 

Kā jau iepriekš informējām, 
noslēgtais līgums ar pilnsabiedrī
bu “Constructus Engeneering” tika 
izbeigts izbūves grafika neievēro
šanas un nekvalitatīvi veikto dar
bu dēļ. Līdz ar to iesāktie būvnie
cības darbi tika pārtraukti. Sākot 
ar pagājušā gada rudeni, kad tika 
noslēgts līgums ar AS “BMGS”, 
būvniecība turpinājās, labojot ie
priekšējā būvnieka pieļautās kļū
das, kā arī izbūvējot jaunus kana
lizācijas un ūdensvada tīklus.

Vēršam uzmanību, ka in
ženiertīklu pievadu izbūve tiek 

veikta līdz īpašnieka zemes ga
bala robežai. Līdz ar to, lai veiktu 
pieslēgumu kanalizācijas tīklam 
un/vai pieslēgtu ūdensvadu ma
ģistrālajiem tīkliem, ir jāvēršas ar 
iesniegumu (pievienojot zemes
grāmatas un zemes robežu plānu 
kopiju) SIA “Saulkrastu komu
nālserviss” (SKS) Liepu ielā 3. Kad 
tiks saņemts iesniegums, SKS, 
pamatojoties uz tehniskajiem 
noteikumiem, izstrādās tehnisko 
shēmu un to saskaņos. Pēc shē
mas izstrādes un saskaņošanas 
Saulkrastu būvvalde apstiprinās 
tehnisko shēmu. Visbeidzot, pēc 
būvdarbiem saņemot atzinumu 
par inženiertīklu pievadu gata
vību ekspluatācijai, tiks noslēgts 
līgums ar SKS par komunālajiem 
pakalpojumiem. Jāatgādina, ka 
būvdarbus drīkst veikt tikai serti
ficēts speciālists.

Lai informētu iedzīvotājus 

par ūdens un kanalizācijas tīklu 
izbūvi Saulkrastos, ir izvietoti 
informatīvie stendi ar norādēm, 
kurās norādīta informācija par 
šo projektu, darbu izpildītājiem 
un to vadītājiem. Ja rodas kādas 
neskaidrības vai nepieciešama 
informācija par notiekošajiem 
darbiem, aicinām vērsties pie 
atbildīgajiem speciālistiem, kas 
norādīti stendā, vai arī SKS pa 
tālr. 67951361. Tāpat sīkāka in
formācija par ūdenssaimniecības 
attīstības projektu pieejama SKS 
vietnē www.komunalserviss.lv 
sadaļā Ūdenssaimniecības attīs
tības projekts, kur var iepazīties 
ar esošo ūdensvadu un kanalizā
cijas tīklu izvietojumu pa ielām, 
šobrīd būvējamo tīklu izvietoju
mu un perspektīvā plānotajiem 
darbiem.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Vingrini radošumu 
un spontanitāti
Reizēm mēdz būt, ka pēc asāku 
vārdu pārmaiņas vai kaut kāda 
konflikta cilvēks pāriet mājās un 
pēkšņi: “Bet varēju taču teikt tā, 
varēju darīt šitā...” Un domas, ide
jas cita pēc citas nāk un nāk. Kas 
dažreiz traucē teikt un uzvesties 
atbilstoši situācijai, notikuša
jam  – rīkoties spontāni? Varbūt 
tie ir priekšstati, varbūt bailes vai 
kaut kas cits.

Dzīves situācijām ir tāda 
īpatnība, ka tās mēdz atkārtoties, 
ja nav rasts atbilstošs – adekvāts 
risinājums. Ja cilvēks nav ieguvis 
mācību, viņam šī situācija, varbūt 
ar dažām izmaiņām, atkārtojas – 
notiek līdzīgi nelaimes gadījumi, 
konflikta situācijas, problēmas 
u. tml. Cilvēki satiek līdzīgus 

cilvēkus, kuri ar viņiem izrīkojas 
līdzīgi.

Tu vari pārtraukt šo apli, 
rīkojoties spontāni un radoši, 
atbilstoši šai jaunajai situācijai. 
Tev ir visas vajadzīgās zināšanas, 
tikai meklē – un tu atradīsi tās 
sevī.

Ikviens interesents tiek mīļi 
aicināts piektdien, 23. novembrī, 
plkst. 18 Saulkrastu novada bib
liotēkā apmeklēt nodarbību no 
cikla “Iepazīsti sevi”, tēma “Vin
grini savu radošumu un sponta
nitāti”. Atvēli sev laiku un nāc! 
Vada psihoterapeite Sarmīte 
Frišfelde. Tālrunis informācijai – 
26021250.

Sarmīte Frišfelde

Zināšanas par diabētu visiem!
Tā skan šī gada Pasaules 
diabēta dienas devīze, kuru 
mēģināsim īstenot te, pie 
mums Saulkrastos. 

Aicinām jūs visus 24. novembrī no 
plkst. 11 Saulkrastu domes zālē:

• līdz 12.15 jums būs iespēja 
noteikt glikozes līmeni un glikēto 
hemoglobīnu asinīs, kas rakstu
ro vidējo glikozes līmeni asinīs 

pēdējo trīs mēnešu laikā, izmērīt 
asinsspiedienu un noteikt savu 
cukura diabēta risku;

• no 12.15 līdz 14 kopā ar en
dokrinoloģi doc. Ilzi Konrādi 
un ārsti psihoterapeiti Skaidrīti 
Peltonenu pārrunāsim, kā dzīvot 
labāk un veselīgāk, lai samazinātu 
cukura diabēta risku vai uzlabotu 
diabēta kontroli, ja tas jau dia
gnosticēts. Te svarīga gan gudra 

uztura izvēle, regulāras fiziskās 
aktivitātes, gan – galvenais – vēl
me to īstenot dzīvē!

Gaidīti visi interesenti pēc 
vieglām brokastīm vai labāk vēl 
tukšā dūšā, jo glikozes līmeni asi
nīs vislabāk noteikt tukšā dūšā 
vai apmēram divas stundas pēc 
vieglas maltītes.

Jūsu “Saulkrastu slimnīca”

Sociālais dienests aicina palīdzēt
Tuvojas Ziemassvētki un tradi
cionālā labdarības akcija “Gaišus 
Ziemassvētkus”.

Akcijas mērķis ir iepriecināt 
Saulkrastu sociālajā dienestā reģis
trētās trūcīgās ģimenes, 1.  grupas 
invalīdus, bērnus bāreņus, vientu
ļos pensionārus, kuriem nav liku
mīgo mantinieku, aprūpējamos 

pensionārus un pansionāta iemīt
niekus – bijušos saulkrastiešus.

Lūdzam uzņēmējus un citus 
interesentus atbalstīt šo pasāku
mu ar naudas ziedojumiem vai ar 
pašu ražojumiem. 

Par atbalstu akcijai lūdzam zi
ņot pa tālruni 67142510 vai 67142511 
vai Saulkrastu domes 108. kabinetā.

Mūsu konts: Saulkrastu nova
da dome; reģ. nr. 90000068680; 
“Swedbank” konta nr. LV17HABA 
0551028797653; ar norādi “Akcijai 
“Gaišus Ziemassvētkus””

Ceram uz jūsu atsaucību!

Anita Bogdanova,  
sociālā dienesta vadītāja
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas (VJMMS) 
mākslas nodaļas audzēkņiem, 
kuri nodarbības apmeklē 
Saulkrastos, ir pieejama 
izremontēta nodarbību telpa. 

Telpā veikts kosmētiskais re
monts, nomainīts grīdas segums 
un uzlabota piekļuve citām tel
pām. Atbilstoši mācību proce
sa vajadzībām lielākajā mācību 
telpā uzstādīts jauns apgaismo
jums. Jau iepriekš mākslas no
daļā ir izbūvētas divas tualetes 
telpas, kā arī īpaša darba virsma 
mācību un darba materiālu no
vietošanai. 

Remontu veica SIA “Armostil” 
un SIA “CLEAN-CUT”. Darbu ko
pējās izmaksas ir Ls 10 184. Plā
nots, ka remontdarbi turpināsies 
skolēnu ziemas brīvlaikā, izre
montējot ieeju no ēkas pagalma 
puses, tostarp tur esošo klases 
telpu.

Patlaban VJMMS Saulkrastu  
nodaļu apmeklē vairāk nekā  
50 audzēkņi.

Mākslas skolēniem svaigas telpas

Arī Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas deputāti iepazinās ar labiekārtotajām telpām. Foto no domes arhīva

Labi iekārtota dzelzceļa 
stacijas apkārtne
Līdz ar rudens iestāšanos 
pabeigti 2. kārtas ietves 
būvniecības darbi A. Kalniņa 
ielā Saulkrastu dzelzceļa 
stacijas apkārtnē.

Kopumā projekta 2. kārtas ietva
ros izbūvēta jauna gājēju pāreja 
pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas 
un ietve līdz stacijai, kā arī paga
rināta pagājušajā gadā izbūvētā 
gājēju ietve un veloceliņš līdz Bī
riņu ielai. Tāpat projekta ietvaros 
uzstādītas ātrumu ierobežojošas 
un kustību organizējošās ceļa 
zīmes, ierīkotas norobežojošās 
barjeras, veikta ceļa apmales 
nostiprināšana, uzstādīti soliņi, 
izņemti bojātie koki. Darbus vei
ca SIA “Buildimpeks” par kopējo 
summu Ls 26 364,99. Papildus 
minētajiem darbiem tika veikta 
arī asfaltēšana un daļēja apzaļu
mošana. Vēl šajā gadā blakus iz
būvētajai ietvei plānots uzstādīt 
tūristu informācijas stendu ar 
pilsētas karti.

Saulkrastu dzelzceļa stacija 

ir kūrortpilsētas vizītkarte, un 
tās apkārtnes pārveidošana par 
ērtu, drošu, gaišu, visām mūs
dienu prasībām atbilstošu trans
porta mezglu ir viena no pilsētas 
prioritātēm. Tāpēc tiek meklē
ti līdzekļi nepieciešamo darbu 
veikšanai un izskatītas sadarbī
bas iespējas servisa nodrošināša
nai, piemēram, piedāvājot drošu 
velosipēdu novietni tiem, kuri 
dodas uz Rīgu, un velo nomu pil
sētas viesiem.

Nākamajā gadā tiks turpināta 
labiekārtošana Saulkrastu dzelz
ceļa stacijas teritorijā. Satiksmes 
organizēšanai plānots marķēt 
auto stāvlaukumu un ierīkot ap
gaismojumu autostāvvietā un gar 
gājēju celiņiem. Drošības uzlabo
šanai tiks izskatīta iespēja uzstā
dīt videonovērošanas kameras.

Normunds Līcis, 
Tautsaimniecības, attīstības un 

vides komitejas vadītājs, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Projektā ietilpa arī celiņa un gājēju pārejas izbūve pie stacijas.
Foto no domes arhīva

Jaunieši aktīvi izmanto 
Zvejniekciemā izveidoto 
skeitlaukumu. Kā 
jau informējām, 
skeitlaukums tika 
izveidots ar ELFLA 
finansiālu atbalstu 
izmantojot LEADER 
pieeju projekta 
“Skeitlaukuma izveide 
Zvejniekciemā, 
Saulkrastu novadā” 
ietvaros. 

Dzimtas saknes, mantojums un dārgumi
25. oktobrī Zvejniekciema vidus
skolā notika Valodu jomas meto
diskās komisijas rīkotā stāstnieku 
konkursa noslēgums, kuram visi 
skolas audzēkņi jau iepriekš bija 
rūpīgi gatavojušies – pētījuši savas 
ģimenes un dzimtas vēsturi, uzzi
nājuši daudz jauna par senčiem un 
latviešu valodas stundās pastāstīju
ši par to savai klasei un skolotājām.

Labākie skolēni no katras kla
ses tika izraudzīti, lai dalītos savos 
stāstos ar citiem – konkurss tur
pinājās sākumskolas, pamatsko
las un 9.–12. klašu konkurencē.  
Sākumskolu drosmīgi pārstāvēja  
Artūrs un Emīls Kiseļevski ar 
savu “Dzimtas stāstu”, Kristians 
Utmans, kurš runāja par tēta die
nestu Irākā, Armands Ņikiforovs 
ar stāstu par seno dzimtas krus

tiņu un Ričards Sergejevs, kurš 
sniedza ieskatu savai dzimtai tik 
svarīgajos salidojumos.

Pamatskolā labākie stāstnieki 
bija Armands Grūbe ar stāstu par 
vecvecvectēvu, Kārlis Taube, kurš 
stāstīja par dzimtas vēsturi, Lāsma 
Liepiņa, kura pavēstīja par savas 
dzimtas stiprajām sievietēm, Linda 
Vitnija Vētra ar stāstu par savu vec
vectēva vaļasprieku – fotografēša
nu – un Katrīna Amoliņa, kura bija 
izpētījusi vecvecmāmiņas dzīvi.

Arī 9.–12. klašu skolēni bija cītīgi 
zīmējuši dzimtas kokus, meklējuši 
senču fotogrāfijas un beigu beigās 
izveidojuši interesantus stāstīju
mus. Devīto klasi pārstāvēja Annija 
Liniņa ar stāstu par savu vectēvu. 
Desmitās klases skolnieces Linda Li
liana Pūle un Anete Kalniņa bija iz

pētījušas dzimtas kokus un dzimtas 
vērtības. Krista Brigita Čerpakovska, 
11. klases skolniece, klātesošajiem 
atskaņoja interviju ar savu vec
vecmāmiņu, kuras mūžs ietiecies 
devītajā gadu desmitā, bet dzīves 
tvērums, neraugoties uz piedzīvo
to, optimistisks. 12. klasi pārstāvēja 
četri skolēni – Madara Urdziņa, 
Kristaps Kapzems un Jānis Kalniņš, 
kuri sniedza ieskatu savu dzimtu 
vēsturē, un Krista Linda Kūla, kura 
pati bija sarakstījusi savai dzimtai 
veltītu dzejoli. Stāstnieku konkursa 
ietvaros skolu apciemoja arī radošās 
apvienības “Seasidefeeling” pārstāve 
Anda Gailīte, kura mums visiem pa
stāstīja “Saulkrastu stāstu”.

Anete Kalniņa,  
10. klases skolniece 

Skeitlaukums – aktīviem jauniešiem

100 zelta mirkļu Saulkrastu vidusskolai
Saulkrastu vidusskola izsaka lielu 
paldies saviem absolventiem, kas 
atbalstīja savu skolu svētkos.

Paldies Latvijas Republikas Sa
eimas deputātam Edvardam Smil
tēnam, Izglītības un Kultūras mi
nistrijai, Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes priekšniekam 
Oļģertam Lejniekam, Saulkrastu 
kultūras un sporta centram, Ingum 

Pētersonam, Saulkrastu bibliotē
kai, Saulkrastu slimnīcai, Saulkras
tu aptiekai, SIA “Baltic Restaurant 
Latvia”, Saulkrastu vidusskolas 
padomei, korim “Anima”. Paldies 
tiem, kurus nenosaucām, bet kas 
svētkos bija kopā ar mums.

Paldies mūsu kaimiņu sko
lām – Zvejniekciema vidusskolai, 
Sējas pamatskolai, Carnikavas pa

matskolai, Liepupes vidusskolai, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai, pirmsskolas izglī
tības iestādei “Rūķītis”.

Lielu paldies skolas kolektīvs 
izsaka Saulkrastu novada domei 
par sapratni un atbalstu svētku 
organizēšanā.

Linda Mieze
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Gatavojam aizraujošu 
velokrosa sacensību maršrutu
Skaistā rudens svētdienā vairāki 
velo entuziasti veica apmēram 20 
km velo izbraucienu pa Saulkrastu 
pilsētas teritorijas ceļiem un meža 
takām. Pasākums tika organizēts 
ar mērķi iepazīstināt Saulkrastu 
domes vadību (konkrētajā gadīju
mā – Saulkrastu domes priekšsē
dētāja vietnieku Normundu Līci, 
kurš ir aktīvā dzīvesstila un velo 
piekritējs) un citus velosipēdistus 
ar nākamo krosa velotrasi, kurā 
dalību varēs pieteikt un spēkus 
izmēģināt ikviens jau vasarā, kad 
notiks sacensības gan lieliem, gan 
maziem velomīļiem. 

Mēs, šīs ieceres autori – bied
rība “Fotorallijs”, ceram, ka pasā
kums izdosies visaugstākajā līmenī 
un tas gūs ikviena atsaucību un 
atbalstu, kam svaigs gaiss un velo
sipēds ir neatņemama dzīves sa
stāvdaļa. Pasākumu ir plānots “ap
audzēt” ar dažādām aktivitātēm un 
distancēm (piemēram, velo dragrei-
su), lai ikviens varētu izmēģināt sa
vus spēkus velo prasmē, izvēloties 
sev piemērotāko distanci, kuras 
pamatā būs kross dažādām vecuma 
grupām. Pasākuma dienā notiks arī 
citas aktivitātes, kuras “jānoslīpē”, 
lai ikvienam – lielam un mazam – 
būtu iespēja pavadīt 
neaizmirstamu dienu 
Saulkrastos. Labs nāk 
ar gaidīšanu... Tāpēc 
par pro grammu pub
liskosim, tuvojoties šai 
lielajai dienai. 

Trasi iemēģināja  
arī Saulkrastu Velosi

pēdu muzeja vadītājs Guntis Se
regins, kā arī vairākkārtējs Lat
vijas čempions un starptautisku 
sacensību laureāts downhill ri
teņbraukšanas sacensībās Kārlis 
Kišuro. Uzaicinātie pārstāvji teica 
labvēlīgus vārdus un atzina trasi 
un pašu ieceri par labu esam, kā arī 
teicās mūs atbalstīt, lai visi varētu 
Saulkrastu vārdu asociēt ne tikai ar 
skaistu un džezīgu kūrortpilsētu, 
bet varbūt arī ar ikgadēju fantastis
ku notikumu velo (un ne tikai velo) 
dzīvē – Saulkrastu velo dienu.

Taču, lai izveidotu kvalitatīvu, 
saistošu un Latvijā atpazīstamu 
pasākumu, mums nepieciešams 
atbalsts – gan potenciālo dalīb
nieku, gan domes, gan ikviena 
uzņēmēja vai privātpersonas. Tieši 
tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbī
bu ar ikvienu, kurš vēlētos palīdzēt 
realizēt šo ieceri jau nākamajā velo 
sezonā. Aicinām ar mums sazinā
ties pa epastu arnis@fotorallijs.lv 
vai pa tālruni 27160611.

Tiekamies uz velosipēdiem 
līdz ar sniegpulkstenītēm!

Arnis Novickis, Mārtiņš Kišuro, 
Ervīns Ješus, 

biedrība “Fotorallijs”

Orientieristu vasaras sacensību 
sezona tuvojas noslēgumam. 
Ventspilī 13.–14. oktobrī notika 
rudens atbildīgākās sacensības 
“Baltic Junior Cup”, kurās 
piedalījās jauniešu komandas 
no piecām valstīm – Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas 
un Somijas.

Latvijas izlasē uz šim svarīgajām 
sacensībām iekļuva divi saulkras
tieši – Uldis Upītis un Kendija 
Aparjode. Izcilu rezultātu un  
1. vietu V16 grupā izcīnīja Uldis 
Upītis. Ar šo panākumu Uldis 
pierādīja, ka ir 2012. gada labākais 
jaunais orientierists V14 un V16 
grupās, arī stafetē savu etapu Ul
dis Upītis veica kā labākais. Sešu 
etapu stafetē Latvijas komanda 
ierindojās 4. vietā. Savukārt Ken
dija Aparjode ierindojās 12. vie
tā individuālajās sacensībās un  
6. vietā stafetē.

Turpat norisinājās arī orien
tēšanās satelītsacensības, kurās  
1. vietu ieguva S35 grupā Irita Pu
ķīte. Sacensībās vēl startēja Kris
ters Aparjods (6. vieta), Edgars 
Karnītis (9. vieta), Anda Upīte  
(9. vieta), Gatis Puķīte (8. vieta).

Dzintra Rēķe

Uldis Upītis – labākais jaunais orientierists

Izcilu rezultātu un 1. vietu V16 grupā izcīnīja Uldis Upītis. Foto no domes arhīva

Basketbolisti un šautriņu metēji otrie Pierīgā
Ar nedēļas intervālu pie 
Pierīgas sporta spēļu sudraba 
medaļām tika Saulkrastu 
basketbolisti un šautriņu 
metēji.

Basketbolisti startēja divās kārtās –  
izcīnīja 1. vietu apakšgrupā, finālā 
Mārupē piedzīvoja divus zaudēju
mus un vienu uzvaru. Taču, ko
mandu spēki bija tik līdzvērtīgi, ka 

vajadzēja skaitīt gūto un zaudēto 
punktu starpību, un pēc šī rādītāja 
mūsējie izcīnīja 2. vietu. Uzvarē
ja Mārupes basketbolisti, 3. vietā 
carnikavieši. Šis turnīrs saulkras
tiešiem drīzāk bija kā tuvāko re
zervju pārbaude, vairāki vadošie 
LBL3 komandas spēlētāji Pierīgas 
sporta spēlēs nepiedalījās.

Šautriņu mešanas sacensības 
notika Saulkrastos. Komandas 
sacentās spēlē “Krikets”. Mūsu 
šautriņu metēji, piekāpjoties Ro
pažu sportistiem, izcīnīja 2. vietu.  
Paši dalībnieki to uzskata par ne
veiksmi, jo nostartēja zem savu 
spēju līmeņa. Arī vairākas citas 
spēles izvērtās ļoti saspringtas, 
īpaši pret 3. vietas ieguvējiem 
no Babītes. Saulkrastu komandā 
startēja Signe Sinkeviča, Jurģis 
Grabčiks, Dāvis Blankenbergs un 
Artis Blankenbergs.

Džudo turnīra rezultāti
Starptautiskajā džudo turnīrā 
bērniem un jauniešiem, 
kas 20. un 21. oktobrī notika 
Saulkrastu sporta centrā, 
piedalījās 450 sportisti 
no Igaunijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas un Latvijas. 

Dalībnieku vidū bija arī septiņi 
saulkrastieši, trenera Leonīda 
Kuzņecova audzēkņi. 

Vislabāk veicās Artūram Ki
siļevskim, kurš izcīnīja uzvaru.  
5. vietā ierindojās Tomass Tete
rovskis, Reinim Rezevskim un 
Valteram Jenertam 7. vietas savās 
svara kategorijās, Emīlam Kisiļev
skim 9. vieta, Jurģim Strazdiņam 
10. vieta, Uldim Puzulim 13. vieta.

Saulkrastu šautriņu metēji.

Džudo pjedestāls ar saulkrastieti Artūru Kisiļevski uz augstākā pakāpiena. 
Foto no domes arhīva

Foto no domes arhīva
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“Protu... Gribu... Spēju...”
Saulkrastu vidusskolas 100 gadu jubilejas svinībām savas atceres veltī 70.– 80. gadu direktore Lidija Ozola

Saulkrastu vidusskolas vēstures 
un darba svētkos ar pilnām tie
sībām gribas teikt: te ir palikušas 
manu roku, prāta un sirds pēdas...

Šodien, kad esmu pensionāre, 
ar 34 skolas direktores darba stā
žu (Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, 
Olaines ķīmiķu 35. arodvidussko
lā, Saulkrastu vidusskolā), izjūtas 
izteikšu ar rakstnieces Andas Lī
ces citātu: “Ap savas esības noslē
pumu riņķojam kā naktstauriņi 
ap lampu. Katrs nākamais loks 
atklāj ko jaunu. Varbūt, ka jaunais 
ir tas pats vecais, tikai apzināti at
mestais un aizmirstais.”

Raugoties nākotnē, kas sola 
lielas izmaiņas tehnoloģiju inter
aktīvu rīku izmantošanā mācī
šanā valsts skolās kopumā un arī 
Saulkrastu vidusskolā, ir vērts atce
rēties tās vērtības, kas katrā desmit
gadē vieno darbiniekus, skolotājus, 
skolēnus un vecākus. Vieno idejas 
par skolas mācību vides apvienoša
nu un sabiedrības sociālo apstākļu 
nodrošinājumu un vienādas iespē
jas finansēt katra bērna izglītību.

70.–80. gados skolā strādāja 
prasmīgi savas profesijas un mā
cību priekšmeta skolotāji.

Skolas darba gājumā katram 
savs “pedagoģiskais rokraksts”, 

bet, vērtējot viņu rokrakstu, va
rētu teikt: no sevis citiem dodot 
– dot skolēniem, ģimenei, sabied
rībai, kolēģiem.

Un konkrēti:
• prasīgās un prasmīgās mā

cību un metodiska darba organi
zētājas mācību pārzines: Jadviga 
Lejasmeiere, Lilija Deniņa;

• skolēniem organizēt savu 
laiku, attīstīt savas spējas un pro
fesionālās intereses, pienākuma 
apziņu mācīja, informēja audzi
nāšanas darba organizatore Astrī
da Dineviča;

• sirsnīgas, gādīgas, labestī
gas 1.–4. klašu skolotājas Edīte 
Ozola, Ausma Grūbe, Ludmila 
Angēna, Zinaida Svetlova, Austra 
Bukava, Nellija Kursīte;

• zināšanu un audzinātības 
nepārejošas vērtības tika snieg
tas vecākajās vidusskolas klasēs: 
dziļi latviskā dzimtās valodas un 
literatūras skolotāja Lūcija Grā
vere; lasīt grāmatas un kopt savu 
valodu mācīja skolotājas Daina 
Rolava, Inese Ābola, Jeļena Pope
redina, Veronika Grāvīte;

• asu prātu un tehnisku do
māšanu veidoja skolotājas Helēna 
Roskoša, Alise Vedjaševa, Zinaida 
Pudovska, Elvīra Poškusa, Marija 

Driča;
• ilgstoša sava priekšmeta 

entuziaste – ķīmijas skolotāja 
Ruta Grabčika;

• labas svešvalodu prasmes 
veidoja skolotājas Biruta Raudo
viča, Ārija Kleinšmite;

• mūzikas skaņās ievadīja 
Baiba Meldere, zīmēšanas mākslā 
– Vizma Niedre;

• praktiskai dzīvei darba iema
ņas tika apgūtas ražošanas apmācī
bā skolotāju vadībā: auto vadīšanas 
prasmes – Jānis Melders; šūšanas 
prasmes – Marija Driča; mājturībā, 
rokdarbos – Valda Bahmane; darba 
mīlestību kolhoza “Ādaži” ražoša
nas brigādēs – Marija Kizjalo;

• skolā strādāja izteikti pat
rioti – kalpotāji Velta Akerberga, 
Edīte Balode;

• mīļi rūpējās par 37 skolēniem 
skolas internātā Līga Celmiņa.

70.–80. gados notiek sadarbī
ba ar Pedagoģijas pētniecības ins
titūtu. Zinātniskais līdzstrādnieks 
V. Vītiņš veica zinātniskos pētī
jumus par skolēnu profesionālo 
orientāciju. Izstrādāja metodiskos 
norādījumus klases audzinātājiem 
– par skolēnu interešu, spēju un 
vēlmju “vadīšanu”. Skolēni paši 
izprata profesijas izvēles formulu: 

“Protu... Gribu... Spēju...”
Daudzu skolotāju personības 

un darba priekšā jānoliec galva. 
Kaut gan šodien katra skolotāja 
priekšā jāliec galva, kas par niecī
go atalgojumu ļauj sevi visu laiku 
“graizīt” nepārtrauktajām izglītī
bas darba reformām.

70. un 80. gados labestīgā 
attieksmē veidojās kvalitatīva 
skolas jaunatnes sabiedrība. Bija 
diezgan liels teicamnieku birums, 
1984./1985. mācību gadā skolu ar 
zelta medaļu absolvē Gatis Kar
lovs, gadu vēlāk ar sudraba meda
ļu – Jeļena Rubene.

Tajos gados stingri tika kulti
vēta doma, ka jāmācās augstākajās 
mācību iestādēs (mācības bija bez
maksas, maksāja stipendiju), kon
kursi bija lieli, tomēr dažos gados 
Saulkrastu vidusskolas absolventi 
augstākajās mācību iestādēs iestā
jās 100 % skolas beidzēju.

Veiksmīgākie no veiksmīgāka
jiem bija daudzi: Jānis Alups, Barba 
Tuzika, Juris Bone, Ilze Balode, Ga
tis Timma, Ineta Sarkane, Sarmīte 
Kazaka, Anda Grūbe, Gatis Karlovs, 
Einārs Kizjalo, Zane Skrīvele, Neils 
Balgalis, Helēna Rubene, Ingrīda 
Dzirniece, Irēna Muraško, Atis 
Blankenbergs, Ligita Skuja, Judīte 

Zālīte, Una Ozola un Lelde Ozola.
Nobeigumā gribētu pateikt 

paldies visiem, kas 70. un 80. 
gadu ritumā aktīvi pielikuši savu 
roku, veidojot skolu, tās saturu 
tādu, kāda tā ir patlaban.

Saulkrastu vidusskolai pēc 
100 gadu jubilejas jāturpina gata
vot dzīvei nākamās paaudzes, kas 
turpinās rakstīt skolas vēsturi, 
dzīvos un darbosies savā pilsētā 
pie jūras, caur kuru pat tek četras 
upes (radio erudītu konkursā uz 
šo jautājumu: “Caur kuru pilsētu 
Latvijā tek 4 upes?” neviens neva
rēja atbildēt).

Skolas absolventiem aici
nājums – veidojiet savu pilsētu 
skaistāku, zaļāku, visiem atpazīs
tamāku, zinošāku, lai visiem pa
tiktu tajā dzīvot, nebraukt prom.

Saistošie noteikumi Nr. 16
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2012. gada 26. septembra sēdē (prot. nr. 12, § 73.) 

Grozījumi 2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 1. pun-
ktu un 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Saulkras
tu novada domes 2009. gada 13. jū
lija saistošajos noteikumos Nr.  13 
“Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”. 
1. Aizstāt saistošo noteikumu 2. pun
kta otrā teikuma vārdus “izstrādā un 
izpilda” ar vārdu “apstiprina”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 
3. punktu šādā redakcijā:
“3. Dome atbilstoši Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumam sastāv no 15 de
putātiem”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 
5. punktu šādā redakcijā:
“5. Pašvaldības centrālā administrā
cija ir pašvaldības iestāde, kuru vada 
pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldī
bas administrācija nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 
darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu. Pašvaldības centrālā 
administrācija sastāv no:
5.1. centralizētās grāmatvedības; 
5.2. nekustamo īpašumu nodaļas;
5.3. attīstības un plānošanas nodaļas;
5.4. juridiskās nodaļas;
5.5. labiekārtošanas nodaļas;
5.6. pašvaldības centrālās adminis
trācijas darbiniekiem: pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka tehniskajos 
un nekustamā īpašuma jautājumos, 
finansista, sabiedrisko attiecību spe
ciālista, vecākā lietveža, sekretāra, 
informācijas sistēmu administrato
ra, automobiļa vadītāja;
5.7. šādām institūcijām:
5.7.1. Saulkrastu novada būvvalde;
5.7.2. Saulkrastu novada dzimtsa
rakstu nodaļa”.
4. Izslēgt saistošo noteikumu 6.14. 
apakšpunktu;
5. Papildināt saistošo noteikumu 
6.15. apakšpunktu aiz vārda “kultū
ras” ar vārdiem “un sporta”.

6. Papildināt saistošo noteikumu 
7. punktu ar 7.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“7.3. SIA “Ziemeļvidzemes atkritu
mu apsaimniekošanas organizācija”.
7. Izslēgt saistošo noteikumu 9.3. 
apakšpunktu.
8. Papildināt saistošo noteikumu 
9. punktu ar 9.12. un 9.13. apakš
punktu šādā redakcijā: “9.12. apbal
vojumu komisiju;
9.13. bērnu tiesību aizsardzības ko
misiju”.
9. Izteikt saistošo noteikumu 13. 
punktu šādā redakcijā:
“13. Domes priekšsēdētājs papildus li
kumā “Par pašvaldībām” noteiktajam:
13.1. ir atbildīgs par pašvaldības darbu;
13.2. koordinē deputātu, pašvaldības 
administrācijas un pašvaldības iestā
žu savstarpēju sadarbību; vada sadar
bību ar ārvalstu partneriem;
13.3. ir kapitāla daļu turētājs pašval
dības kapitālsabiedrībās;
13.4. atver un slēdz kontus banku ies
tādēs; izdod rīkojumus par naudas 
līdzekļu noguldīšanu kredītiestādēs;
13.5. atbild par grāmatvedības uz
skaiti un organizāciju;
13.6.saskaņo pašvaldības izpilddirek
tora lēmumus par pašvaldības admi
nistrācijas darbinieku pieņemšanu 
darbā vai atbrīvošanu no darba;
13.7. organizē fizisko un juridisko 
personu iesniegumu apriti”.
10. Izteikt saistošo noteikumu 14. 
punktu šādā redakcijā:
“14. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
14.1. pilda domes priekšsēdētāja 
pienākumus viņa prombūtnes lai
kā vai viņa uzdevumā; ja domes 
priekšsēdētājs ir atbrīvots vai atkā
pies no amata pienākumu pildīša
nas, domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilda domes priekšsēdētāja pienā
kumus līdz jauna domes priekšsē
dētāja ievēlēšanai;
14.2. pilda ar domes lēmumiem no
teiktos uzdevumus;

14.3. iesniedz domes priekšsēdētā
jam priekšlikumus izveidot darba 
grupas un komisijas savu pienāku
mu un tiesību realizācijai, iesaistot 
tajās pašvaldības iestāžu un uzņē
mumu pārstāvjus un pieaicinātos 
speciālistus, kā arī pašvaldības teri
torijas iedzīvotājus”.
11. Izteikt saistošo noteikumu 
15. punktu šādā redakcijā:
“15. Pašvaldības izpilddirektors pa
pildus likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktajam:
15.1. organizē, kontrolē un ir atbil
dīgs par centrālās administrācijas 
darbu;
15.2. kontrolē pašvaldības iestāžu 
un kapitālsabiedrību darbu;
15.3. sniedz ziņojumus un pārskatus 
pēc domes vai domes priekšsēdētā
ja pieprasījuma;
15.4. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pār
valdes iekārtas likumu pilnīgi vai 
daļēji pārņemt centrālās adminis
trācijas lietvedībā esošu lietu savā 
kompetencē;
15.5. domes priekšsēdētāja nomaiņas 
gadījumā organizē dokumentācijas 
un materiālo vērtību nodošanu jau
najam domes priekšsēdētājam;
15.6. pēc saskaņošanas ar domes 
priekšsēdētāju pieņem darbā un at
brīvo no darba pašvaldības centrālās 
administrācijas darbiniekus, apstip
rina pašvaldības centrālās adminis
trācijas darbinieku amata aprakstus;
15.7. pēc saskaņošanas ar Domes 
priekšsēdētāju paraksta koplīgumu 
ar pašvaldības darbiniekiem;
15.8. savas kompetences ietvaros or
ganizē fizisko un juridisko personu 
iesniegumu apriti;
15.9. ir tiesīgs pilnvarot pakļautībā 
esošos darbiniekus un amatperso
nas saimniecisko darbību veikšanai 
pašvaldībā;
15.10. veic citus pienākumus saska
ņā ar normatīvajiem aktiem, domes 
lēmumiem un domes priekšsēdētā

ja rīkojumiem”.
12. Aizstāt saistošo noteikumu tek
stā vārdus “domes izpilddirektors” 
ar vārdiem “pašvaldības izpilddirek
tors” attiecīgā locījumā.
13. Aizstāt saistošo noteikumu tek
stā vārdus “domes lietvede” ar vār
diem “pašvaldības centrālās admi
nistrācijas vecākā lietvede” attiecīgā 
locījumā.
14. Papildināt saistošo noteikumu 
17. punktu aiz vārda “pilda” ar vār
diem “pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks tehniskajos un nekusta
mā īpašuma jautājumos vai”.
15. Izteikt saistošo noteikumu 19. 
punktu šādā redakcijā:
“19. Domes priekšsēdētāja, viņa 
vietnieka, deputātu, pašvaldības 
centrālās administrācijas darbinie
ku, pašvaldības iestāžu vadītāju un 
citu pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzību nosaka saskaņā 
ar Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzī
bas likumu un Domes lēmumiem.”.
16. Papildināt saistošo noteikumu 
94. punkta pirmo teikumu aiz vār
da “piecu” ar vārdu “darba”.
17. Papildināt saistošo noteikumu 96. 
punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Domes pieņemtie lēmumi ne vēlāk 
kā trešajā darbdienā pēc to paraks
tīšanas tiek publicēti pašvaldības 
interneta vietnē – www.saulkras-
ti.lv un informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”, nodro
šinot fizisko personu datu aizsar
dzību un ievērojot informācijas pie
ejamības ierobežojumus”.
18. Izslēgt saistošo noteikumu 
99. punktu.
19. Izteikt saistošo noteikumu 
100.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“100.1.  Domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldī
bas izpilddirektors un viņa vietnieks 
– reizi nedēļā – pirmdienās plkst. 
11.00–12.00 un plkst. 13.00–18.00”.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 104.
punkta vārdus “domes tehniskā sek
retāre” ar vārdiem “pašvaldības cen
trālās administrācijas sekretāre”.
21. Izteikt saistošo noteikumu 
106. punktu šādā redakcijā:
“106. Ja saņemts iesniegums, kura no
formējums neatbilst normatīvo aktu 
prasībām, atbildīgā amatpersona iz
vērtē iesnieguma tālāko virzību”.
22. Papildināt saistošos noteikumus 
ar sadaļu “X. Pārejas noteikumi”.
23. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 120. punktu šādā redakcijā:
“120. Saistošo noteikumu 5.3. 
un 5.4.  apakšpunkts stājas spēkā 
2013. gada 1. februārī”.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Grozījumu Saulkrastu 
novada domes 2009. gada 
13. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 
“Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 
paskaidrojuma raksts
1.	Projekta	nepieciešamības	pamatojums.	Ar	
grozījumiem	 tiek	 precizēti	 atsevišķie	 punkti	
Saulkrastu	novada	domes	2009.	gada	13.	jū-
lija	saistošajos	noteikumos	Nr.	13	“Saulkras-
tu	novada	pašvaldības	nolikums”.	
2.	Īss	projekta	satura	izklāsts.	2.1.	Precizēta	
pašvaldības	amatpersonu	kompetence.	 .2.2.	
Veikti	 labojumi	 saistībā	 ar	 strukturālām	 iz-
maiņām.	2.3.	 Precizēts	 komisiju	 skaits.	 2.4.	
Veiktas	redakcionālās	izmaiņas.
3.	 Informācija	 par	 plānoto	 projekta	 ietekmi	
uz	pašvaldības	budžetu.	Saistošo	noteikumu	
īstenošanai	 netiek	 prognozēta	 finansiāla	 ie-
tekme	uz	pašvaldības	budžetu.	
4.	 Informācija	 par	 plānoto	 projekta	 ietekmi	
uz	sociāli	 ekonomisko	stāvokli	 (uzņēmējdar-
bības	 vidi)	 pašvaldības	 teritorijā.	 Projektam	
nav	 tiešas	 ietekmes	 uz	 sociāli	 ekonomisko	
stāvokli.
5.	 Informācija	 par	 administratīvajām	 proce-
dūrām.	Nav	attiecināms.
6.	 Informācija	 par	 konsultācijām	 ar	 privāt-
personām.	 Nav	 notikušas	 konsultācijas	 ar	
privātpersonām.
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Saulkrastu novada domes 31. oktobra sēdes lēmumi
Par nekustamā nekustamā 
īpašuma nodokļu parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomak
sāto nekustamā īpašuma nodokli 
Ls 894,31 (astoņi simti deviņdesmit 
četri lati 31 santīms) apmērā par 
laika periodu no 2010. līdz 2012. 
gadam ar nokavējuma naudu no 
nekustamā īpašuma 
Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma 
“Jaunbrūklenāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kad. apz. 8033 001 1332, platība 0,2 
ha, lietošanas mērķi no “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, 
uz “neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods 0600”. 
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma 
Tirgus iela 2A, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kad. apz. 8013 002 0363, platī
ba 646 m2, 8/100 domājamo daļu 
nomu. Zemes nomas maksa 1,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu, par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpa
šuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kad. apz. 8013 002 
0363, platība 646 m2, 12/100 domā
jamo daļu nomu.
Zemes nomas maksa 1,5 % no zemes 
kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpa
šuma Tirgus iela 2A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kad. apz. 8013 002 
0363, platība 646 m2, 7/100 domāja
mo daļu nomu.
Zemes nomas maksa 1,5 % no zemes 
kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu par Saulkras
tu pašvaldībai piekritīga zemes 
īpašuma Krasta iela 12, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kad. apz. 8013 004 
0158, platība 1402 m2, nomu. Zemes 
nomas maksa 1,5 % no zemes kadas
trālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu ar personu par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpašu
ma “Priedes 12”, Priedes, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kad. apz. 8033 
003 2305, platība 0,0532 ha, nomu.
Zemes nomas maksa 0,5 % no ze
mes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar personu zemes no
mas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Ķīšupes dārziņi, kad. apz. 
80130010383, daļas 500 m2 platībā iz
nomāšanu sakņu dārza uzturēšanai. 
2. Noteikt nomas maksu 15% apmē
rā no zemes īpašuma kadastrālās 
vērtības – Ls 6,53 (seši lati 53 santī
mi) un Ls 1,37 (viens lats 37 santīmi) 
21 % PVN, kopā gadā Ls 7,90 (septi
ņi lati 90 santīmi).
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekus

tamā īpašuma Lapu iela 22 (kad. 
apz. 80330010782), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt atdalītajam zemes ga
balam zemes ierīcības projektā 
“liters 2” adresi, Lapu iela 24, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads. 
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes 
gabalam Lapu iela 24 – pārējo sa
biedriskās nozīmes objektu apbūve, 
kods – 0908. 
4. Noteikt zemes gabalam Lapu iela 
22 dalīto lietošanas mērķi: 1200 m2 –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods – 0601, 6696 m2 – zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Liepiņas, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes vienības ar kad. apz. 
80330010357 zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt atdalītajam zemes ga
balam zemes ierīcības projektā 
“liters 1” adresi, Lapu iela 19, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes 
gabalam Lapu iela 19 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601. 
4. Noteikt zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā “liters 2” zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu 6 personām 50 %  
un 2 personām 90 % apmērā.
Par detālplānojuma izstrādes 
sākšanu Rīgas ielā 23A, 
Saulkrastos 
1. Uzsākt detālplānojuma izstrā
di zemes gabalam Rīgas ielā 23A, 
Saulkrastos (kad. apz. 8013 003 0651). 
2. Apstiprināt detālplānojuma dar
ba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes va
dītāju apstiprināt būvvaldes vadītā
ju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosi
nātāju, zemes gabala Rīgas ielā 
23A, Saulkrastos īpašnieku SIA 
“KI Nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 
40103182129, divu nedēļu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Par detālplānojuma izstrādes 
sākšanu zemes gabalam 370F 
Saulkrastos 
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
zemes gabalam 370F, Saulkrastos 
(kad. apz. 8013 003 0323). 
2. Apstiprināt detālplānojuma dar
ba uzdevumu. 
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va
dītāju Līgu Pilsētnieci4. Noslēgt 
līgumu par detālplānojuma izstrā
des finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gaba
la 370F Saulkrastos īpašnieku SIA 
“KI Nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 
40103182129, divu nedēļu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Par saistošo noteikumu “Par 
Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam” izdošanu
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 17 “Saulkrastu novada teritori
jas plānojums 2012.–2024. gadam”. 

Teritorijas izmantošanas un apbū
ves noteikumi” un grafiskā daļa”.
2. Paziņojumu par saistošo notei
kumu pieņemšanu divu nedēļu 
laikā publicēt laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ie
vietot pašvaldības vietnē internetā. 
Par dalību Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
atklātā projektu konkursā 
“Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai”
1. Pilnvarot Zvejniekciema vidus
skolas direktoru Andri Dulpiņu 
iesniegt projekta “Zvejniekciema 
vidusskolas sporta zāles energo
efektivitātes paaugstināšana” pie
teikumu konkursā “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” par kopējo 
attiecināmo izmaksu summu Ls 
195 428,13 (simt astoņdesmit astoņi 
tūkstoši seši simti septiņpadsmit 
lati, 90 santīmi), no kuriem Ls 166 
113,91 ir KPFI finansējums un Ls 29 
314,22 ir pašvaldības finansējums.
2. Projekta apstiprināšanas gadīju
mā piešķirt pašvaldības līdzfinan
sējumu Ls 29 314,22 apmērā jeb  
15 % apmērā no projekta attiecinā
majām izmaksām un nepieciešamī
bas gadījumā priekšfinansēt pro
jekta īstenošanu projekta kopējo 
izmaksu apjomā.
Par Saulkrastu novada 
pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas sastāva 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs –  
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis; komisijas locekļi –  
Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja 
Anita Bogdanova, pašvaldības iz
pilddirektors Andrejs Arnis, deputā
te Selga Osīte; komisijas sekretārs – 
zemes ierīkotājs Artis Blankenbergs.
2. Atzīt par spēkā neesošu Saulkras
tu novada domes 25.11.2009. lēmu
mu (protokols 13 § 94).
Par finansiālu atbalstu 
grāmatas “Sibīrijas bērni”  
2. sējumam
1. Piešķirt finansējumu no nepare
dzētajiem līdzekļiem Pārējās eko
nomiskās darbības budžetā 500,00 
latu apmērā ekonomiskās klasifikā
cijas kodā (EKK) 2232 (Izdevumi par 
transporta pakalpojumiem), lai at
maksātu grāmatas “Sibīrijas bērni” 
2. sējuma tulkošanu angļu valodā 
un daļējus tipogrāfijas izdevumus.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu projekta 
pieteikuma tehniskās 
dokumentācijas izstrādei
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Projektu 
vadības budžetā Ls 3620 apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2232 (Izdevumi par transpor
ta pakalpojumiem), lai atmaksātu 
projekta pieteikuma tehniskās do
kumentācijas izstrādi. 
2. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par priekšfinansējuma 
nodrošināšanu projektam
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem projektu 
“Saulkrastu novada attīstības plā
nošanas kapacitātes paaugstināša
na” budžetā 4 242,00 latu apmērā 

ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2232 (Izdevumi par transpor
ta pakalpojumiem), lai nodrošinātu 
projekta priekšfinansēšanu.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 25.01.2012. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu novada 
domes 2012. gada budžeta 
un speciālā budžeta 
apstiprināšanu”” pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saistošo 
noteikumu projektu “Grozīju
mi Saulkrastu novada domes 
25.01.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu novada domes 
2012. gada budžeta un speciālā bu
džeta apstiprināšanu””. 
2. Saistošos noteikumus triju dienu 
laikā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zi
nāšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē
kā nākamajā dienā pēc to paraks
tīšanas, un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.
Par valsts autoceļu posmu 
pārņemšanu
Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašumā valsts 
autoceļu posmus: V55 “Pievedceļš 
Zvejniekciema stacijai” km 0,0–
0,8; V78 “Saulkrasti–Vidriži” km 
0,0–1,6; V87 “Pievedceļš Ķīšupes 
stacijai” km 0,0–1,4; V101 “Lilas
te–Saulkrasti–Dūči” km 1,0 – 16,0, 
ievērojot šādus nosacījumus – ja tie 
reģistrēti zemesgrāmatā uz valsts 
vārda Satiksmes ministrijas perso
nā un ja šo ceļu posmu uzturēša
nai 2013. gadā tiks piešķirts valsts 
finansējums.
Par Saulkrastu novada 
pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas 
izveidošanu
1. Izveidot Saulkrastu novada do
mes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļu:
1.1. nodaļas vadītājs;
1.2. galvenais grāmatvedis;
1.3. vecākais grāmatvedis;
1.4. algu grāmatvedis;
1.5. četri grāmatveži;
1.6. speciālists.
2. Līdz 1.01.2013. reorganizēt 
Saulkrastu novada domes iestā
des “Sociālās aprūpes māja”, un 
Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” grāmatvedības, pie
vienojot Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
3. Līdz 2.01.2013. Finanšu un grā
matvedības nodaļai pārņemt ies
tādes “Sociālās aprūpes māja” un 
aģentūras “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” grāmatvedības uz
skaiti pēc atlikumiem uz 31.12.2012.
4. Par iestādes “Sociālās aprūpes 
māja” un aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” grāmat
vedības datu uzskaites pārņemšanu 
atbildīgā ir Finanšu un grāmatvedī
bas nodaļas galvenā grāmatvede. 

Par SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” iesniegto 
rēķinu apmaksu
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu 
novada budžeta 2012. gada izdevu
mos:
1.1. samazināt izdevumu pozīcijas 
“Ugunsdzēsības hidrantu uzturēša
na” izdevumu plānu: ekonomiskās 
klasifikācijas kodu (EKK) 2249 (pā
rējie pakalpojumi par Ls 3622).
1.2. palielināt izdevumu pozīcijas 
“Dotācija SIA “Saulkrastu komunāl
serviss”” izdevumu plānu: EKK 3261 
(dotācija) par Ls 3622, lai atmaksātu 
ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi 
un nomaiņu.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par papildu līdzekļu 
piešķiršanu
1. Piešķirt finansējumu no nepare
dzētajiem līdzekļiem Labiekārtoša
nas nodaļas budžetā 5000,00 latu 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 2249 (Pārējie pakalpoju
mi), lai atmaksātu trotuāra atjauno
šanu no sākumskolas Raiņa ielā 6, 
virzienā uz bērnu rotaļu laukumu.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no
teikumos par pašvaldības 2012.gada 
budžeta grozījumiem.
Par līdzekļu piešķiršanu 
papildu darbu veikšanai
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “A.Kalniņa ielas ietves un 
apgaismojuma izbūve” Ls 1200 ap
mērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti), lai atmaksātu nepiecieša
mos papildus darbus, nobrauktuvju 
no A. Kalniņa ielas asfaltēšanas rea
lizācijai.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Latvijas 
Orientēšanas federācijai
1. Piešķirt finansējumu no nepare
dzētajiem līdzekļiem Pārējās eko
nomiskās darbības budžetā Ls 500 
apmērā ekonomiskās klasifikācijas 
kodā (EKK) 3263 (Valsts un pašval
dību budžeta dotācija biedrībām 
un nodibinājumiem), lai atmaksātu 
Ulda Upīša dalību ziemas nometnē 
un inventāra iegādi Uldim Upītim.
2. Līdz 2012. gada 15. novembrim 
slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas 
Orientēšanās federāciju par dotāci
jas piešķiršanu.
3. 1. punktā minētos grozījumus ie
kļaut nākamajos saistošajos notei
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada domes vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes 
lēmumi”. Nākamā ikmēneša domes 
sēde paredzēta trešdien, 28. novembrī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.

Turpinās audzēkņu pārreģistrācija
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” atgādina, ka 

vēl līdz 30. decembrim notiek bērnu pieteikumu pārreģistrācija.
Vecākiem (aizbildņiem) personīgi jāierodas iestādē, līdzi ņemot 

personu apliecinošu dokumentu un reģistrācijas kartīti. 
Pārreģistrāciju var veikt darba dienās no plkst. 8 līdz 16 pie lietvedes. 

Tālrunis tuvākai informācijai – 67952958.
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2012. gada novembris

Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Oktobrī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Elizabete Šabane,
Jānis Sabulis,
Mareks Sabulis,
Ketija Ausekle,
Sintija Priedīte,
Jānis Ogorodņikovs,
Diāna Uzkalne,
Līva Uzkalne.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Ilzi Puriņu,
Ivanu Sereginu,
Magnusu Liepkalnu,
Loniju Štāli,
Ausmu Edīti Lasmani,
Stepanidu Čerņavku,
Hildu Elvīru Bodnieci,
Elizabeti Aļķi,
Arti Stradu,
Elizabeti Spalvu,
Aivaru Osīti,
Aiju Ēriku Kronbergu,
Juriju Dobrjakovu,
Helgu Timermani,
Janinu Strapcani,
Jāni Rimšānu,
Ģirtu Melbārdi,
Albertu Lūriņu,
Visvaldi Kārkliņu,
Veroniku Dembovsku,
Juri Aperjotu,
Mārtiņu Pilsumu,
Elitu Paulāni,
Baibu Lamšu,
Birutu Dainu Kalvišu,
Valdi Kalniņu,
Maiju Baltalksni!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Eduards Mazurs
19.07.1926.–1.10.2012.

Lukerija Veselova
11.03.1931.–16.10.2012.

Marija Smirnova
16.05.1930.–16.10.2012.

Svētdien, 25. novembrī, 
plkst. 15.00 

Saulkrastu kapos 
Mirušo atceres diena – 

svecīšu vakars.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skola aicina 
iepazīties ar vairākām 
audzēkņu darbu izstādēm
Saulkrastu bibliotēkā apskatā
ma ekspozīcija “Vidzemes jūr
mala Kandavā 2012”  – VJMMS 
Saulkrastu un Zvejniekciema 
mākslas nodaļu audzēkņu šā 
gada jūnijā Kandavā tapušie zaļās 
prakses un plenēra darbi. Plenēra 
pedagogi – V. Grīnberga, R. Grā
matiņa, M. Alena.
Zvejniekciema vidusskolā novem
brī un decembrī skatāma Saulkras
tu un Zvejniekciema mākslas no
daļu audzēkņu praktisko darbu 
ekspozīcija. Praktisko darbu pe
dagogi – R. Grāmatiņa, M. Alena, 
V. Grīnberga, I. Lazdauska.
Saulkrastu sākumskolā no 12. no
vembra skatāma Saulkrastu 
mākslas nodaļas jaunāko kursu 
audzēkņu kompozīcijas  – prak
tiskie darbi “Dabas motīvi mozaī
kās”, kas tapuši skolotājas L. Rih
teres vadībā.

10. novembrī Lāčplēša diena 
Saulkrastos: 18.00 Pēterupes 
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Saulkrastu jauktais koris “Anima” 
kopā ar Latvijas Nacionālās operas 
solistiem Viesturu Jansonu (tenors), 
Armandu Siliņu (baritons) un ēr
ģelnieci Kristīni Adamaiti atskaņos 
Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša 
kantāti “Dievs, tava zeme deg”. 
Šis izvērstas formas skaņdarbs 
sarakstīts 1943.  gadā, bet no 
1945.  līdz 1988.  gadam uzskatīts 
par Padomju politiskajai iekārtai 
nevēlamu, tāpēc stingri aizliegts. 
“Dievs, tava zeme deg” ir īstena 
Latvju lūgsna Dievam. Kantāte ir 
skarba laika un neizsakāmi lielas 
mīlestības auglis.

“Dievs, tava zeme deg” latvie
šu tautai ir viens no vēsturiski 
nozīmīgākajiem un emocionāli 
spēcīgākajiem skaņdarbiem. “Ar 
milzīgu atbildību un godu atska
ņosim šo skaņdarbu pirmo reizi 
Saulkrastos. Aicinu ikvienu no 
jauna izdzīvot mūsu tautas likteņ
stāstu!” Tā par pirmatskaņojumu 
saka kora “Anima” diriģente Lau
ra Leontjeva.
Pēc kantātes atskaņojuma baz
nīcā  – svinīgs lāpu gājiens no 
Saulkrastu Pēterupes ev. lut. 
baznīcas uz brīvības cīnītāju pie
miņas vietu Saulkrastu kapos un 
svētbrīdis. Aicinām ikvienu pie
vienoties, līdzi ņemot lāpu vai 
svecītes! 
Iedzīvotāju ērtībai 10.novembrī 
kursēs bezmaksas autobuss maršru
tā: Melnsila iela (17.30) – Saulkrastu 
centrs (17.40) – Baltā kāpa (17.50) – 
Centrs. Pēc piemiņas brīža atpakaļ 
no Saulkrastu kapsētas.

16. novembrī 17.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” mazajā zālē 
tiks atklāta gadskārtējā novadpēt
niecības izstāde “Burinieku laiks 
Saulkrastos”. Tajā ikviens intere
sents varēs apskatīt tās liecības un 
materiālus, kas saglabājušies no 
tiem tālajiem laikiem, kad 19.  gs. 
beigās Saulkrastu apkaimē tika 
būvēti buru kuģi  – gan lieli, lep
niem nosaukumiem, gan pavisam 
mazi un necili. 

17. novembrī 19.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” LR Prok
lamēšanas 94.  gadadienai vel
tīts sarīkojums “Mūsu veltījums 
Latvijai”. Sarīkojumā  – Atzinī
bas rakstu pasniegšana, kā arī 
visu saulkrastiešu dāvinājums 
Dzimtenei: šoreiz teju visi 

Saulkrastu mākslinieciskie ko
lektīvi izvēlējušies to priekšnesu
mu, kas, viņuprāt, būtu vislabākā 
dāvana Latvijai. Par to, kāpēc 
izvēlēts katrs skaņdarbs vai deja, 
stāstīs paši kolektīvu dalībnieki. 
Pēc sarīkojuma akustiskā kon
certā muzicēs Andris Kivičs, un 
vakara noslēgumā – balle kopā ar 
grupu “Liepavots” un DJ Rudais. 
Ieeja sarīkojumā brīva, ballei lī
dzi ņemams groziņš. 
Iedzīvotāju ērtībām 17. novembrī 
kursēs bezmaksas autobuss mar
šrutā Baltā kāpa (18.30)–centrs–
Kultūras nams “Zvejniekciems”. 
Pēc sarīkojuma – atpakaļ.

18. novembrī 21.00 Saules lau
kumā visi kopā aizdegsim svecītes 
un dziedāsim Latvijas valsts him
nu, kā to visā pasaulē tieši šajā lai
kā darīs simtiem latviešu! Būsim 
vienoti Latvijai!

23. novembrī 18.00 Saulkrastu 
novada bibliotēkā nodarbība no 
cikla “Iepazīsti sevi”, tēma “Vin
grini savu radošumu un spontani
tāti”. Atvēli sev laiku un nāc! Vada 
psihoterapeite Sarmīte Frišfelde. 
Tālrunis informācijai 26021250.

24. novembrī, turpinot sadarbī
bu ar “Kinopunktu”, piedāvājam 
spēlfilmu “Vientuļā sala” Saulkras
tu domes zālē 16.00 un k/n “Zvej
niekciems” 19.00. Ieeja Ls 1. 

1. decembrī kultūras namā 
“Zvejniekciems” 18.00 Gadskār
tējā tautas deju kolektīvu sadan
cošana ziemas Saulgriežos. Arī 
šogad pie Saulkrastu “Saulgrie
žiem” ciemosies kolektīvi no tu
vākiem un tālākiem novadiem. 
Ieeja koncertā brīva.

8. decembrī 14.00 vokālā an
sambļa “Dzīle” 10 gadu jubilejas 
koncerts.

Sports
10. novembrī 11.00 kafejnī
cā “Neibāde” Saulkrastu zolītes 
čempionāta 6. posms.
10. novembrī no 11.00 līdz 
16.00 notiks Pierīgas sporta spē
les volejbolā – priekšsacīkstes ar 
Saulkrastu komandas piedalīša
nos.
10. novembrī 19.00 sporta 
centrā Saulkrastu kausa izcīņas 
šautriņu mešanā 11. posms.
11. novembrī 11.00 sporta cen
trā Saulkrastu čempionāta galda 
tenisā 6. posms.
17. novembrī 11.00 sporta cen
trā Saulkrastu čempionāta novu
sā 6. posms.
20. novembrī 20.00 sporta 
centrā LBL3 spēle Saulkrasti–
Limbaži.
25. novembrī no 11.00 sporta 
centrā karatē turnīrs bērniem un 
jauniešiem.
1. decembrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāta novusā 
7. posms.
3. decembrī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle Saulkrasti–Pārdau
gava.
8. decembrī 11.00 kafejnī
cā “Neibāde” Saulkrastu zolītes 
čempionāta 7. posms.
8. decembrī 19.00 sporta cen
trā Saulkrastu kausa izcīņas šaut
riņu mešanā 12. posms.
9. decembrī 11.00 sporta cen
trā Saulkrastu čempionāta galda 
tenisā 7. posms.

Senioru aktivitātes
4. decembrī plkst. 13.00 do
mes zālē tikšanās ar Kristīgo de
mokrātu apvienības pārstāvjiem 
“Ceļā uz Ziemassvētkiem”. 
8. decembrī plkst. 14 k/n 
“Zvejniekciems” ansambļa “Dzīle” 
desmitgades ballīte. 
14. decembrī Štrausa festivāla 
Vīnes orķestra koncerta apmek
lējums Rīgā.

Informācija piekrastes zvejniekiem!
Aicinām fiziskās un juridiskās personas iesniegt Saulkrastu 

novada domē iesniegumus par zvejas rīku limita piešķiršanu 
2013. gadam zvejai Rīgas jūras līcī līdz 2012. gada 23. novembrim. 

Tuvāka informācija pa tālr. 67951250

Latvijas elektrisko tīklu paziņojums
AS “Latvijas elektriskie tīkli” paziņo par sabiedrisko apspriešanu 

plānotajam projektam “Igaunijas–Latvijas trešais elektropār-
vades tīkla starpsavienojums”. Projekta uzdevums ir attīstīt 

elektroenerģijas tirgu Baltijas jūras reģionā, palielināt enerģijas 
piegādes drošumu reģionā un nodrošināt enerģētikas koridoru 

starp Ziemeļeiropu un Centrāleiropu.
Ar mērķi informēt par plānotajiem darbiem, 2012. gada 18. decem-

brī paredzēta sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
Saulkrastu novada k/n “Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1b plkst. 16.00. 

Tuvāka informācija pa tālr. 67321173 vai 67725233. www.let.lv

Par pašvaldības policijas 
paveikto oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par atraša
nos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturēja 13 personas, 
no kurām viens 1995. gadā dzimis 
jaunietis un par sīko huligānismu 
trīs personas.

Par teritorijas un piegulošās 
teritorijas nesakopšanu sastādīts 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols.

Par būvmateriālu un būv
gružu uzkrāšanu īpašuma pie
gulošajā teritorijā sastādīts viens 
administratīvā pārkāpuma pro

tokols.
Par pieļaušanu sunim brīvi 

izkļūt no nekustāmā īpašuma 
teritorijas sastādīts viens ad
ministratīvā pārkāpuma proto
kols.

Par savā zemē augošu koku 
zaru augstuma nenodrošināšanu 
virs kaimiņa zemes (4,5 m) sastā
dīts viens administratīvā pārkā
puma protokols.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

“Zelta pārus” aicina svinēt 
mīlestības svētkus
“Cilvēkus kopā satur mīlestība 
un cieņa. Kad ir abi, tad nāk arī 
svētība.” 

Saulkrastu novada Dzimtsa
rakstu nodaļa aicina pieteikties 
tās ģimenes, kuras laulībā nodzī
vojušas no zelta līdz dimanta kāzu 
jubilejai, un to atzīmējušas 2012. 
gadā, t. i., visus tos laulātos pārus, 
kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 60, 

65, 70 un 75 gadu kāzu jubilejas.
Priecāsimies, ja mūsu novadā 

ir ģimenes, kuras labprāt dalītos 
savā pieredzē un dzīves gudrībā, 
un 2013. gada sākumā satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā 
atzīmētu šos mīlestības svētkus.

Lūdzam ģimenes pieteikt 
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu  
nodaļā vai pa tālruni 67142509.


