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Dzīvo, atceras, atskatās uz paveikto 
un svin savu 100. gadskārtu!
Šis gads Saulkrastu 
vidusskolas dzīvē ir īpaši 
nozīmīgs – skola svin savu 
100. gadskārtu! 

Arī “Saulkrastu Domes Ziņu” la-
sītājiem vairāku mēnešu garumā 
bija iespēja iepazīties ar interesan-
tiem notikumiem bagāto skolas 
vēsturi, iepazīt cilvēkus, kuri, ne-
raugoties uz piedzīvotajiem dra-
matiskajiem karu, pēckaru gadiem 
un politisko varu maiņām, dāsni 
veltījuši sevi skolai un skolēniem. 

Saulkrastu novada dome no-
vēl direktorei Veltai Kalnakārklei 
un visam skolas kolektīvam iztu-
rību, enerģisku un možu garu, 
radošu domu un darbu piepildī-
jumu, mīlestību sirdī un smaidu 
sejā, veicot atbildības pilno bēr-
nu audzināšanas un izglītošanas 
darbu.

Esam gandarīti un lepni par 
mūsu Saulkrastu vidusskolu! 
Daudz laimes jubilejā!

Paziņojums par Saulkrastu novada 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz:
1) MK noteikumos Nr. 1178 

“Attīstības plānošanas dokumen-
tu izstrādes un ietekmes izvērtē-
šanas noteikumi”,

2) 25.08.2009. MK noteikumu 
Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas pro-
cesā” II sadaļu,

3) Saulkrastu novada do-
mes 26.09.2012. lēmumu “Par 
Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
pirmās redakcija nodošanu sa-
biedriskajai apspriešanai” (sēdes 
Nr. 12, protokols nr. § 58),

Saulkrastu novada dome pa-
ziņo par Saulkrastu novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 1. redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sākšanu.

Plānošanas dokumenta no-
saukums: Saulkrastu novada at-
tīstības programma 2014.–2020. 
gadam.

Plānošanas dokumenta iz-
strādātājs: SIA “Ķemers Business 
and Law Company” Reģistrācijas 
nr.: 44103061476, Murdu iela 19A, 
Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-
4033, info@kblc.lv; www.kblc.lv.

Sabiedriskās apspriešana laiks: 

no 30.09.2012. līdz 31.10.2012.
Interesenti aicināti iepazīties 

ar Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
pirmās redakcijas materiāliem:

•	 Saulkrastu	novada	domē	no	
30.09.2012 līdz 31.10.2012., adrese: 
Saulkrastu novada dome Raiņa 
ielā 8, Saulkrastu novads, LV 2160, 
darba dienās no 9.00. līdz 16.00.

•	 Saulkrastu	 novada	 attīstī-
bas programmas 2014.–2020. ga-
dam 1. redakcijas materiāli pub-
licēti Saulkrastu novada domes 
vietnē www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus 
par Saulkrastu novada attīstības 
programmas pirmo redakciju 
lūdzam iesniegt līdz 31.10.2012. 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastu novadā, LV-2160 
vai elektroniski uz e-pastu dome@
saulkrasti.lv (ar atsauci “Priekšliku-
mi Attīstības programmai”).

Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
1. redakcijas un Vides pārskata sa-
biedriskās apspriešanas sapulces 
paredzētas:

•	 Zvejniekciemā,	 k/n	 Zvej-
niekciems, Atpūtas ielā 1b, 
Saulkrastu novadā – 2012. gada 

20. oktobrī, sapulces sākums 
plkst. 10.00;

•	 Saulkrastos,	 Saulkrastu	no-
vada domes zālē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastu novadā – 2012. gada 
20. oktobrī, sapulces sākums 
plkst. 13.00.

Iedzīvotāju nokļūšanai uz sa-
biedrisko apspriešanu vietām tiks 
nodrošināts bezmaksas autobuss.

Uz sabiedrisko apspriešanu 
Zvejniekciemā:

•	 plkst.	 9.15	 	 Baltā	 kāpa	 –	
Zvejniekciems;

•	 plkst.	12.00	Zvejniekciems	–	 
Baltā	kāpa;

Uz sabiedrisko apspriešanu 
Saulkrastos:

•	 plkst.	12.00	Zvejniekciems	–	 
Saulkrastu centrs;

•	 plkst.	 12.30	 Baltā	 kāpa	 –	
Saulkrastu centrs;

•	 plkst.	 15.00	 Saulkrastu	
centrs	–	Baltā	kāpa;

•	 plkst.	 15.30	 Saulkrastu	
centrs  – Zvejniekciems.

Katrs mūsu dzīves gads aizsteidz kā mirklis 
un atviz zeltā. 

Saulkrastu vidusskolai nu jau 
100 zelta mirkļu!

 

Aicinām būt kopā ar mums 
Saulkrastu vidusskolas simtgades 

svētku koncertā un 
absolventu salidojumā 

Saulkrastu sporta centra hallē 
2012. gada 3. novembrī plkst. 17.00.

 
Līdzi jāņem groziņš.

Absolventiem dalības maksa – Ls 5 (samaksāt 
skolas lietvedībā līdz 26. oktobrim vai pie 

reģistrācijas pasākuma dienā).
3. novembrī reģistrācija sāksies plkst. 15.30.

Tiksimies, lai mēs visi atkal būtu kopā!
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskolas skolēni 
un pedagogi, 2012./2013. mācību 

gadu sākot.
Foto no Saulkrastu 
vidusskolas arhīva



2    Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada oktobris

Ar velosipēdu apkārt Baltijas jūrai
No 19. līdz 21. septembrim 
Turku pilsētas apgabala 
salu arhipelāgā (Finnish 
Archipelago) Somijā notika 
projekta “Central Baltic 
Cycling” vadības komitejas un 
koordinācijas grupas sēdes un 
tematiskais darba seminārs ar 
izpētes velobraucienu.

Vadības komitejas un koordinā-
cijas grupas sēdēs, kā arī tema-
tiskajā darba seminārā un izpētes 
braucienā piedalījās Normunds 
Līcis – Saulkrastu novada pašval-
dības un projekta vadības komi-
tejas pārstāvis, Raitis Sijāts – pro-
jekta koordinators, kā arī Anna 
Kupče – projekta PR speciāliste 
Vidzemē.

Vizītes laikā tika pārrunāta pro-
jekta attīstība un aktualitātes, noti-
ka iepazīšanās ar situāciju partneru 
valstīs un diskutēts par veloceliņu 
izbūvi, marķējumu, programmatū-
ru (mobilajām aplikācijām), velotū-
ristu vēlmēm un nepieciešamībām. 
Dalībniekiem bija iespēja piedalī-
ties velobraucienā – izpētes tūrē 
Rosalā, iepazīstoties ar Somijas la-
bās prakses piemēriem un pieredzi 
velotūrisma attīstībā.

Kā jau iepriekš ziņots, pro-
jektā “Central Baltic Cycling” jeb 
pilnajā nosaukumā “Velomaršru-
tu tīkla attīstība un uzlabošana 
Centrālbaltijas teritorijā” piedalās 
septiņi partneri no četrām val-

stīm – Latvijas, Igaunijas, Zvied-
rijas un Somijas. Latviju projektā 
pārstāv Zemgales Plānošanas 
reģions, Kurzemes un Vidzemes 
tūrisma asociācijas un Jelgavas 
Reģionālais tūrisma informācijas 
centrs. No Vidzemes projektā ie-
saistījušās Salacgrīvas, Limbažu, 
Saulkrastu un Carnikavas novadu 

pašvaldības. Projektā piedalās arī 
nevalstiskā organizācija “Rietum-
igaunijas tūrisms”, Pargas pilsētas 
pašvaldība Somijā un Orebro pil-
sētas pašvaldība Zviedrijā.

Projekta galvenā iecere ir aici-
nāt	tūristus	apceļot	Baltijas	jūras	
piekrastes valstis.

Tā kā projekta ieviešanas gaitā  

notiks gan pašreizējās situācijas 
analīze, gan tiks apzināts velotū-
risma iespēju potenciāls, kā arī 
attīstīti jauni tūrisma produkti, šī 
vienlaikus ir lieliska iespēja attīs-
tīt tūrisma uzņēmējdarbību pro-
jektā iesaistītajos reģionos, pie-
mēram, veidojot velobraucējam 
draudzīgas naktsmītnes.

Vidzemes piejūras pašvaldībās 
tiks izstrādāti tehniskie projekti ve-
loceliņa izbūvei nākotnē, izveidota 
velokarte, uzstādīti velomarķējumi, 
iekārtotas velonovietnes. Saulkras-
tu novadā jau šajā gadā plānots uz-
stādīt četras labiekārtotas velono-
vietnes un informatīvos stendus, 
kā arī sākt veloceliņa projektēšanu 
no	 Lilastes	 kanāla	 līdz	 Baltai	 kā-
pai un no Ķīšupes Saulkrastos līdz 
Zvejniekciemam. Pavasarī pa iz-
strādāto maršrutu paredzēts rīkot 
iepazīšanās velobraucienu. Pro-
jekta partneru kopējais budžets ir  
1 497 889 eiro, no kuriem 1 161 001 
eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2013. gada vasarai Cen-
trālās	Baltijas	programmas	INTER-
REG IV A ietvaros.

Ar visām projekta aktivitātes 
var iepazīties Vidzemes tūris-
ma asociācijas interneta vietnē  
www.vidzeme.com, projekta vadošā 
partnera vietnē – www.zemgale.lv,  
kā arī sociālajos tīklos.

Zvejniekciemā tagad 
savs skeitlaukums
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
un sportošanas nodrošināšanai 
arī Zvejniekciemā sācis darboties 
skeitlaukums. Ir izveidots jauns 
asfalta seguma laukums, kur uzstā-
dītas skeitošanas rampas, kā arī tur-
pat ir pieejams strītbola grozs. Lau-
kumā ir izbūvēts apgaismojums, 
uzstādīti soliņi un atkritumu urna.

Skeitlaukums tika izveidots 
ar ELFLA finansiālu atbalstu 
izmantojot LEADER pieeju 
projekta “Skeitlaukuma izveide 
Zvejniekciemā, Saulkrastu no-
vadā” ietvaros. Kopējās projekta 
izmaksas ir Ls 16 940 apmērā, 
no kurām ES finansējums – Ls 
12 600.

Projekta “Central	Batic	Cycling” vadības komitejas pārstāvis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis. Foto no domes arhīva

Parāds nesilda
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) informē, ka laikus ir pabeig-
ti visi darbi, lai varētu sākt apku-
res sezonu, un pirmās, kā ik gadu, 
siltumu saņems novada izglītības 
iestādes. Daudzdzīvokļu māju 
pakāpenisku pieslēgšanu sāks, ja 
vidējā āra gaisa temperatūra trīs 

diennaktis pēc kārtas būs zemāka 
par +8 °C. 

Atgādinām, ka tām mājām, 
kurās 15 % no kopējā dzīvokļu 
skaita nebūs apmaksājuši rēķi-
nus par iepriekšējām apkures 
sezonām un ir sakrājušās lielas 
parādu summas, siltums netiks 

pieslēgts. Aicinām iedzīvotājus, 
kas nav veikuši maksājumus par 
piegādātajiem pakalpojumiem, 
sazināties ar SKS darbiniekiem 
un risināt apmaksas jautāju-
mus.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Darbu sācis ZAAO birojs
Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācija (ZAAO) paplašina 
savu klientu apkalpošanas 
vietu skaitu – ar 2012. gada 
1. oktobri darbu sāk birojs 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a. 

Tajā ZAAO darbinieks apmeklē-
tājus pieņems katru pirmdienu 
un piektdienu no plkst. 9.00 līdz 
17.00, ar pusdienas pārtraukumu 
no plkst. 13.00 līdz 14.00.

Pakalpojumi, kurus ZAAO no-
drošinās Saulkrastu birojā, ir līdz-
vērtīgi tiem, ko uzņēmums piedāvā 
citos birojos. Ikviens varēs saņemt 
informāciju par ZAAO pakalpo-
jumiem, noslēgt līgumu vai veikt 
nepieciešamās izmaiņas līgumā, iz-
drukāt atkritumu izvešanas kalen-
dāru.	 Birojā	 iespējams	 iegādāties	
gan maisus ieklāšanai atkritumu 
konteineros, lai tie paliktu tīri un 
ziemas laikā atkritumi nepiesaltu 

pie konteineru sienām, gan spe-
ciālos dzeltenos maisus nelielam 
atkritumu apjomam vai retām iz-
vešanas reizēm. Iespējams pieteikt 
arī ZAAO būvgružu un lielgabarīta 
izvešanas pakalpojumus, kā arī ie-
gādāties Big-Bag maisus nestan-
darta vai kompostējamo atkritumu 
savākšanai. Ja privātmāju īpašnie-
kiem ir vēlme šķirot atkritumus 
savās mājās, to vienkāršāk veikt, 
izmantojot Eko somu, kas arī no-
pērkama ZAAO Saulkrastu birojā.

Līdz šim Saulkrastu klienti ap-
kalpoti Saulkrastu novada domes 
telpās, bet jaunais birojs atrodas 
blakus nesen atvērtajam ZAAO 
Eko laukumam, tādēļ to apmek-
lējumu var apvienot. Aicinām iz-
mantot iespēju – atrisināt visus ar 
atkritumu apsaimniekošanu sais-
tītos jautājumus ērti un ātri! 

Sīkāka informācija pieejama 
vietnē www.zaao.lv, pa tālruni 
64281250 vai 29641868.

Zvejniekciema vidusskola 
ceļā uz Zaļo karogu
27. septembrī Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā 
norisinājās Eko skolu 
apbalvošana. Kopumā tika 
apbalvotas 75 Latvijas zaļās 
skolas, kuru skaitā bija arī 
Zvejniekciema vidusskola. 

Skolas saņēma balvas par pieda-
līšanos “Toyota Motor Europa” 
rīkotajā starptautiskajā konkursā 
“Vide un inovācijas”. “Zaļā karoga 
balva” tika pasniegta Rīgas Rīnūžu 
vidusskolai; šo balvu iegūst tikai 
tās skolas, kuras spēj ilgstošā lai-
ka posmā demonstrēt izcilas ak-
tivitātes vides jomā. Latvijas Eko 
skolas nosaukums un diploms ir 
nacionāla līmeņa balva skolām, 
kuras ir ceļā uz Zaļo karogu, kā 
Zvejniekciema vidusskola. 

Pasākumu vadīja Latvijas Eko 
skolu koordinators Daniels Truk-
šāns. Apbalvojumus pasniedza 
Jānis Ulme un Eva Ainsoo. Gal-
venais pasākuma viesis bija Vides 
un reģionālās attīstības ministrs 
Edmunds Sprūdžs, kurš savas uz-
runas laikā uzsvēra, ka Eko skolas 

ir būtisks un efektīvs vides izglītī-
bas instruments.

Pasākuma rīkotājus patīkami 
pārsteidza skolēnu izdoma uzdo-
tajā mājas darbā – bija jāizveido 
savs zaļais koks. Arī mūsu skolē-
ni ar lielu centību gatavoja eko 
koku, uz kura lapām uzrakstīja 
dažādus vēlējumus, lai ekoloģiskā 

situācija Latvijā uzlabotos. Koki 
bija dažādi – gan lieli, gan mazi, 
koši un raibi! 

Darbosimies aktīvi, rīkosi-
mies zaļi un iegūsim Zaļo Eko 
skolu karogu arī mūsu vidus-
skolai! 

Beate Barkāne 

Attēlā no labās: D. Kantore, E. Sprūdžs, raksta autore, A. Liniņa un 
D. Trukšāns. Foto B. Barkāne
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8. oktobrī biedrība “homo 
ecos:” sadarbībā ar Saulkrastu 
novadu sāk sociālo kampaņu 
“Latvija – zaļākā valsts 
pasaulē”. Kampaņa notiek 
jau trešo gadu, un tās šī gada 
mērķis ir pievērst sabiedrības 
uzmanību Baltijas jūras 
problemātikai. 

Lai gan Latvija Jēla Universitātes 
pētījumā tiek vērtēta kā otrā za-
ļākā valsts pasaulē, tomēr mums 
blakus	 esošās	 Baltijas	 jūras	 stā-
voklis ir kritisks. Kampaņas ie-
tvaros ikvienam būs iespēja uz-
zināt,	kā	pasargāt	Baltijas	jūru	no	
piesārņojuma, un arī Saulkrastu 
novads dalīsies savā pieredzē par 
paveikto	Baltijas	jūras	labā.

Šobrīd	 Baltijas	 jūra	 ir	 viena	
no piesārņotākajām jūrām pa-
saulē, un gandrīz ceturtā daļa no  
377 000 km2 lielās platības tiek dē-
vēta par “mirušo zonu”. Tā ir teri-
torija, kurā organiskā un ķīmiskā 
piesārņojuma dēļ ir samazināts 
skābekļa daudzums, kā rezultātā 
dažādi dzīvie organismi šajās vie-
tās vairs nespēj izdzīvot. Organiskā 
un ķīmiskā piesārņojuma cēlonis 
ir gan intensīvā lauksaimniecība 
un tajā izmantotās vielas, gan in-
dustriālie un mājsaimniecību no-
tekūdeņi.	Baltijas	 jūrai	 raksturīgas	
arī citas problēmas – bīstamo vielu 
(svins, litijs, pesticīdi utt.) piesār-
ņojums, piekrastes piesārņojums, 
kā arī intensīva kuģu satiksme un 
zivju resursu izmantošana. 

“Šī kampaņa ir brīnišķīga ie-
spēja mums katram padomāt par 

vidi, kurā dzīvojam, un aicināt 
līdzcilvēkus apzināties iespēja-
mos draudus mūsu jūrai. Katram 
paveicot kaut nelielu, bet labu 
darbu, kopīgi veidojam šodienas 
apkārtni un liekam pamatu sakār-
totai un drošai nākotnes videi,” 
stāsta Ervīns Grāvītis, Saulkras-
tu novada domes priekšsēdē-
tājs.	Rūpējoties	 par	Baltijas	 jūru,	
Saulkrastu novada pašvaldība 
nozīmīgus līdzekļus ir ieguldījusi 
novada ūdenssaimniecības sakār-
tošanā, tā ievērojami samazinot 
piesārņota ūdens ieplūdi Rīgas 

jūras līcī. Šogad viena no divām 
Saulkrastu novada peldvietām ir 
ieguvusi Zilā karoga programmas 
Nacionālās peldvietas kvalitātes 
sertifikātu. Tiek darīts viss, lai 
nākamajos gados ūdens kvalitāte 
peldvietās atbilstu arī starptau-
tiskā līmeņa kvalitātes sertifikātu 
augstajiem kritērijiem. 

Sociālās kampaņas mērķis 
ir uzskatāmi parādīt, ka ikviens 
Latvijas iedzīvotājs ir nesaraujami 
saistīts	ar	Baltijas	jūru	un	ka	tieši	
mūsu ikdienas izvēles nosaka to, 
kāda	 Baltijas	 jūra	 būs	 nākotnē.	

Kampaņas norises laikā notiks 
vairāki pasākumi: 19. oktobrī pa-
sākumā	 “Baltijas	 jūras	 brokastis”	
vides organizāciju un piejūras 
pašvaldību pārstāvji stāstīs savus 
pieredzes stāstus par jau pada-
rīto	 Baltijas	 jūras	 atveseļošanai,	
savukārt oktobra beigās notiks 
izglītojošs pasākums Saulkras-
tu	 novada	 jauniešiem.	 Bērni	 būs	
aicināti	 piedalīties	 Baltijas	 jūras	
plakātu konkursā un citos jūras 
atveseļošanai veltītos pasākumos, 
bet kampaņas norisei ikviens 
varēs sekot līdzi “homo ecos:”,  

twitter.com, draugiem.lv un face-
book.com kontos.

Vairāk par sociālo kampaņu 
“Latvija – zaļākā valsts pasaulē”  
un	 Baltijas	 jūru	 varat	 uzzināt	
www.homoecos.lv. Kampaņu at-
balsta kravas pārvadājumu kom-
pānija “ARFI LINE”, bioplast-
masas preču izplatītājs “Green 
Mood”, Saulkrastu novads, Nīcas 
novads un vides reklāmas opera-
tors “JCDecaux”. Kampaņas infor-
matīvie atbalstītāji – Salacgrīvas 
novads, Liepājas pilsēta, Rucavas 
novads, Limbažu novads. 

Iepazīsti datoru bez maksas
Tāpat kā visā Latvijā, arī Saulkrastu 
novadā senioriem ir iespēja pieteik-
ties bezmaksas datorapmācībai.

Novada senioriem dator-
apmācību vada skolotāja Santa 
Tinkusa, kura jau ir apmācījusi 
gandrīz 40 interesentus. Mācības 

notiek vēl līdz novembra sāku-
mam. Ikviens interesents vecumā 
pēc 50 gadiem var pagūt pieteik-
ties, zvanot pa bezmaksas tālruni 
80000822 vai sazinoties ar skolo-
tāju, mob. tālr. 28871621.

“Lattelecom” sociālā projekta 

“Pieslēdzies, 
Latvija!” bez-
maksas dator-
apmācībām kopš maija pieteiku-
šies jau 4500 senioru, savukārt 
apmācības līdz šim apmeklējuši 
2700 senioru visā Latvijā.

Makulatūras vākšanas akcija turpinās
Saulkrastu novada bibliotēka informē, ka makulatūras vākšanas akcija “Bibliotēka man, es 

bibliotēkai” turpinās līdz 30. oktobrim. Aicinām ikvienu iedzīvotāju pievienoties “zaļākai” dzīvei 
– nodot papīru, avīzes, vecas grāmatas, žurnālus, katalogus. Makulatūru var vest uz Raiņa ielu 7. Ja 

rodas jautājumi un neskaidrības, zvaniet pa tālruni 67951502.

Kā atrast laiku laimei
Ir kaut kas, ko nevar nopirkt 
par naudu. To vēlas ļoti daudz 
cilvēku. Varbūt kādam tas 
saistās ar klusumu un mieru, 
bet citam ar siltumu un 
mīļumu.

Vai tev ir laiks? Laiks runāties, 
laiks domāt, klusēt – būt ar sevi, 
laiks vērot rudens lapu burvīgo 
krāsainumu?

Reizēm cilvēki saka: “Tad, 
kad… būšu liels, beigšu skolu, 
man būs labs darbs, sapelnīšu 
naudu, nopirkšu dzīvokli, māju, 
mašīnu, apprecēšos, bērni izaugs, 
aiziešu pensijā...” un tamlīdzīgi.

Varbūt tas ir līdzsvaroša-
nas jautājums. Kā, tiecoties pēc 
kaut kā, dzīvot pilnvērtīgu dzī-
vi, lai veltītu laiku gan sev, gan 
citiem?

Ikviens interesents tiek mīļi 
aicināts piektdien, 26. oktobrī, 
plkst. 18.00 Saulkrastu novada 
bibliotēkā apmeklēt nodarbību 
no cikla “Iepazīsti sevi”, tēma 
“Kā atrast līdzsvaru”. 

Atvēli sev laiku un nāc! 
Vada psihoterapeite Sarmīte 
Frišfelde. Tālrunis informācijai 
– 26021250.

Sarmīte Frišfelde

Foto: Dāvis Drazdovskis

Izstāde “Rudentiņš, bagāts vīrs”
Latviešu tautasdziesmās teikts, ka 
rudentiņš ir bagāts vīrs, jo dārzos 
briest ķirbji, gurķi un citas dabas 
veltes. Arī šis rudens atnācis ar ba-
gātu ražu, tādēļ no 10. līdz 13. sep-
tembrim Zvejniekciema vidussko-
las Mazajā zālē bija skatāma izstāde, 
kas priecēja ar skaistām un oriģi-
nālām kompozīcijām no dārzos 
izaugušajiem dārzeņiem, augļiem 
un ogām. Skaistos darbus bija gata-
vojuši pirmsskolas un sākumskolas 
skolēni, palīgā aicinot arī vecākus.

Kopīgā darbā bija tapušas ma-
šīnas no gurķiem un burkāniem, 
ķirbju mājiņas, dažādi dzīvnieciņi,  

multiplikācijas filmu varoņi un 
citi brīnumi.

Izstāde priecēja apmeklētājus 
četras dienas, to skatīja ne tikai 
skolēni un skolotāji, bet arī dau-
dzi vecāki, kuri patiesi priecājās 
par daudzveidīgo ekspozīciju un 
nobalsoja par interesantāko, ra-
došāko kompozīciju, kaut gan iz-
darīt izvēli nebija viegli.

Izstādes noslēgumā skolēni 
dziedāja dziesmas par rudeni, mi-
nēja mīklas un par savu ieguldīto 
darbu saņēma dažādas balvas. 
Skatītāju simpātiju balva šoreiz 
tika Līvas Pimenovas ģimenei par 

kompozīciju “Pīle”, Nikitas Tid-
riķa ģimenei par darbu “Pūķis” –  
otrā vieta, bet trešā vieta divām 
kompozīcijām – “Rudens runcis” 
(Raivo Oša darbs) un “Lielais ezis” 
(autore Una Terēze Viļķele).

Paldies čaklajiem bērniem un 
viņu vecākiem par radošumu un 
izdomu! Turpināsim sadarbību, 
lai cits citu iepriecinātu ne tikai 
rudens krāšņumā, bet arī ziemas 
spelgoņā un pavasara atmodā!

Jolanta Liniņa, 
Sākumskolas metodiskās  

komisijas vadītāja

“Zelta pārus” aicina svinēt mīlestības svētkus

“Cilvēkus kopā satur mīlestība un cieņa. 
Kad ir abi, tad nāk arī svētība.” 

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties 
tās ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas no zelta līdz diman-

ta 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 zvanot pa tālruni 67142509.

Un kā tu sargā jūru?
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Uz Balviem un Baltinavu pēc pieredzes
7. septembrī Saulkrastu novada 
bibliotēkas kolektīvs, lasītāji un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogu 
kolektīvs devās kopīgā 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Balvu un Baltinavas novadu. 
Baltinavas novads atrodas 
Latvijas ziemeļaustrumos, pie 
pašas Krievijas robežas.

Kāpēc šāda izvēle? 2011. gada sā-
kumā plašsaziņas līdzekļos un 
TV kanālos izskanēja interesanta 
informācija,	 ka	 Baltinavas	 paš-
valdības priekšsēdētāja iestājas, 
lai Latvijas mazākajā novadā pa-
stāvētu sava mūzikas un mākslas 
skola. Un vēl – Eiropas projekta 
ietvaros bijušais muižas zirgu 
stallis kļuvis par pievilcīgu celtni, 
kur	jauno	mājvietu	ieguva	Balti-
navas Mūzikas un mākslas skola. 
Kā mums pastāstīja Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Marija 
Bukša,	 gandrīz	 visi	 Baltinavas	
vidusskolas audzēkņi mācās vi-
ņas vadītajā skolā. Skola ir pa-
gasta un apkārtējās kultūrvides  

veidotāja. Mācību gadā reizi tiek 
organizēts brauciens kopā ar ve-
cākiem uz izrādi Latvijas Nacio-
nālajā operā, kā arī apmeklētas 
izstādes un muzeji. Sadarbībā 
ar Latvijas Koncertdirekciju tiek 
organizēti slavenu mākslinieku 
koncerti skolā. Augusta sākumā 
Baltinavas	 parkā	 norisinās	 ikga-
dējais mūzikas festivāls “Osvalds 
2012”.

Baltinavas	 muzeja	 vadītāja	
Antra	 Keiša	 uzsvēra,	 ka	 Balti-
navas novadā dzīvo un strādā 
patriotiski	ļaudis.	Baltinavas	no-
vada muzejs dibināts 1996. gadā. 
Apmeklētājiem pirmo reizi at-
vērts 1997. gada 28. maijā. Muze-
jā tiek rīkotas dažādas izstādes, 
tikšanās ar izstāžu autoriem, te-
matiski pasākumi, meistardarb-
nīcas, sniegtas konsultācijas, 
zinātniska un metodiska palī-
dzība skolēniem un studentiem, 
izstrādājot pētnieciskos, kursa 
un	 bakalaura	 darbus	 par	 Balti-
navas novada vēsturi. Tālākiem 
apmeklētājiem tiek piedāvāta 
ekskursija	 pa	 Baltinavas	 ciema-

tu	 –	 Baltinavas	 parks,	 muzejs,	
tiesas	nams,	Baltinavas	pareizti-
cīgo	 baznīca,	 Baltinavas	 Romas	
katoļu baznīca.

Balvus	 par	 savu	 pilsētu	 sauc	
gandrīz astoņi tūkstoši iedzīvo-
tāju.	Balvu	novada	kultūras	dzīvi	
veido	Balvu	novada	muzejs,	 Bal-
vu	 Centrālā	 bibliotēka	 un	 Bal-
vu Kultūras un atpūtas centrs, 
sadarbojoties	 ar	 Balvu	 novada	
kultūrizglītības iestādēm un kul-
tūras iestādēm pagastos. Pilsētas 
rota ir strūklaka “Ūdensroze”, kas 
visvairāk	 uzplaukst	 naktīs.	 Bal-
vu muižas parkā ierīkots pilsētas 
parks un estrāde. Kādreizējais 
muižas augļu dārzs pārtapis par 
Lāča dārzu ar savdabīgām lauk-
akmeņu kompozīcijām, bērnu 
rotaļu pilsētiņu, dīķi ar saliņu un 
Mīlestības tiltiņu. Rekonstruētajā 
muižas	klētī	mājvietu	radis	Balvu	
novada muzejs un tūrisma infor-
mācijas centrs. 

Balvu	 Centrālajā	 bibliotēkā	
ir trīs lasītavas – Lasītava pieau-
gušajiem, Lasītava bērniem un 
jauniešiem un Novadpētniecības 

lasītava. Abonements, interneta 
zāle gan pieaugušajiem, gan bēr-
niem.	Bibliotēka	 atrodas	 pilsētas	
centrā vecā arhitektūras celtnē, 
kura pēc remonta ieguvusi tīka-
mu ietērpu, tomēr tiek plānota 
Balvu	 Centrālās	 bibliotēkas	 pa-
plašināšana.	Balvu	novada	pašval-
dība 2011. gadā nolēma par skiču 
projekta	izstrādi	“Balvu	Centrālās	
bibliotēkas paplašināšana sabied-
risko un e-pakalpojumu kvalitā-
tes nodrošināšanai”.

Beidzoties	 atvaļinājumu	 lai-
kam un sākoties jaunajai – ru-
dens	darba	sezonai,	Balvu	novada	
pašvaldības Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes vadītāja Iveta 
Tiltiņa tiekas ar kultūras iestāžu 
vadītājiem, lai pārrunātu vasaras 
sezonas notikumus un pasāku-
mus, vienotos par organizatoris-
kajiem jautājumiem un saskaņo-
tu plānus gan tuvākajam laikam, 
gan nākamajam gadam.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītāja

Jeļenai Ancānei aizejot...
29. septembrī – klusajā laikā, 
kad daba rimti dodas rudenī, 
– Saulkrastos atvadījāmies no 
mūziķes, izcilas mūzikas skolo-
tājas Jeļenas Ancānes. Apjaus-
mas par zaudēto vēl nav. Šo 
laiku, kad Ļenas nav līdzās, tik 
grūti, pat neiespējami pieņemt. 
Joprojām gribas pajautāt un uz-
klausīt padomu, tik ierasti pada-
līties pārdzīvojumos...

Savas tautas labākās emo-
cionālās īpašības Ļena apvieno-
ja ar latviskas kultūras izpratni, 
ar būtisku pienesumu latviešu 
kultūrai, Saulkrastu novada iz-
glītībai un kultūrai. Sirdsgud-
rība, augsts profesionālisms, 
erudīcija, empātija, sirsnīgums, 
inteliģence, precīza un niansēta 
pedagoģiskā pieredze – tajā ik 
dienu teju 40 darba gadus Ļena 
dāsni dalījās ar kolēģiem un 
akordeona spēles audzēkņiem 
savā – Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolā. Izglītībā, 
mūzikā, saskarsmē, attiecībās 
nekad nebija sīkumu, paviršību, 
steigas. Tik atbildīgi un princi-
piāli, ieinteresēti un emocionā-
li attieksmē pret visu – darbu, 
mūziku, sabiedrību.

Līdz ar mūzikas izglītību 
mainot savus audzēkņus – ar rū-
pīgu, ģimenisku attieksmi pret 
ikkatru, konsekventi papildinot 
audzēkņu dzīvi ar mūzikas mī-
lestību, bet izglītību – ar jēg-
pilnu saturu. Katrā no audzēk-
ņiem un kolēģiem atmiņai un 

piemiņai palicis kaut kas savs, 
visdrīzāk – ļoti personisks, dziļi 
glabāts un klusi sargājams.

Mūsu Ļena aizejot neaiziet, 
tikai pārstāj līdzās būt. Paliekot 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas dzīves, vār-
da un goda lappusēs uz visiem 
laikiem.

Aiz tevis dzīvība, mūzika, 
gaisma paliek,

Un atmiņas...

Visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem izsakot, 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas kolektīvs

Svarīga informācija politiski represētajiem

Saulkrastu sociālais dienests lūdz Saulkrastu novadā 
deklarētās politiski represētās personas iesniegt sociālajā 
dienestā savus konta nummurus, lai Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienā 18. novembrī minētajām personām būtu 
iespējams pārskaitīt vienreizējo materiālo palīdzību.

VSAA un NVA pieņemšanas laiki

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 
apmeklētājus 18.10.2012. no plkst. 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu 

novada domē 108. kabinetā.
Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems 

apmeklētājus 1.11.2012. un 5.11.2012. no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu novada domes zālē.

Pateicība
Izsakām pateicību par līdzjūtīgo atbalstu, pēdējā ceļā pavadot mūsu Jeļenu Ancāni.

Īpašs paldies prāvestam Agrim Klovānam un Saulkrastu katoļu baznīcas draudzei, Mārtiņam 
Ansonskim, Helgai Odiņai, Aivaram Osītim, Eduardam Plānkājam, Valdim Kalniņam un 

Minhauzena Undas kolektīvam, kā arī Saulkrastu slimnīcas māsiņām.
Ancānu ģimene

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu zemes 
gabalam 366F Saulkrastos
Pamatojoties uz Saulkrastu nova-
da domes 2012. gada 26. septem-
bra lēmumu (sēdes protokols Nr. 
12 § 60), ir sākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam 366F, 
Saulkrastos, kadastra nr. 8013 
003 0335, kopējā platība 9679 m2. 
Zemes gabals atrodas Rīgas ielas 
rietumu pusē, posmā starp īpašu-
miem Rīgas iela 91 un Rīgas iela 
95. Saskaņā ar Saulkrastu pašval-
dības teritorijas plānojumu zemes 
gabalam noteikta dalīta atļautā 
(plānotā) izmantošana: daļai (ap-
tuveni 3670 m2), kas robežojas ar 

Rīgas ielu, atļautā izmantošana 
noteikta – savrupmāju apbūve 
meža teritorijā, pārējai teritorijai 
atļautā izmantošana noteikta – 
meža teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 
darba laikā no 2012. gada 29. ok-
tobra līdz 19. novembrim. Detāl-
plānojuma izstrādes vadītāja –  
Saulkrastu būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Pieņemts lēmums par 
ceļu izdevumu atmaksu
25. septembra domes sēdē tika 
izskatīts jautājums un pieņemts 
lēmums par ceļa izdevumu at-
maksu Saulkrastu novadā dzī-
vesvietu deklarējušu ģimeņu vai 
personu bērniem uz vispāriz-
glītojošām skolām, kas atrodas 
Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā. Ceļu izdevumu at-

maksa notiek, neizvērtējot ģime-
ņu ienākumus, un atbilstoši MK 
4.08.2009. noteikumiem Nr. 872, 
kas nosaka, ka pamatizglītības 
iestādēs izglītojamiem 1.–9. klasē 
ceļa izdevumi tiek atmaksāti 100 
% apmērā, bet vispārējās izglītības 
izglītojamiem 10.–12. klasē – 50 % 
apmērā.

Par pašvaldības 
policijas 
paveikto 
septembrī
Septembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibu-
mā aizturēja 10 personas un par 
sīko huligānismu – divas personas.

Par teritorijas un piegulošās 
teritorijas nesakopšanu sastādīti 
pieci administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Par būvmateriālu, būvgružu 
un metāllūžņu uzkrāšanu īpašu-
ma teritorijā un piegulošajā terito-
rijā vienā gadījumā sākta lietvedī-
ba administratīvā pārkāpuma lietā 
un vienā gadījumā sastādīts admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols.

Vienā gadījumā sākta lietve-
dība administratīvā pārkāpuma 
lietā par pieļaušanu sunim brīvi 
izkļūt no nekustamā īpašuma  
teritorijas.

Valdis Kalniņš,  
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks
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Pateicība!
Saulkrastu pensionāru biedrība pateicas Saulkrastu sākumskolas 
ansamblim skolotāju D. Bernaus un L. Bāliņas vadībā par sirsnīgu 

un muzikālu sveicienu un maiznīcas “Bemberi” saimniekam 
M. Kišuro par garšīgu sveicienu Starptautiskajā veco ļaužu dienā.

Jebkurš bērns var spēlēt futbolu
Ar šā gada 15. oktobri 
Saulkrastos savu darbību sāk 
bērnu futbola klubs 
“Super Nova”.

Šobrīd klubā trenējas bērni vecu-
mā no četriem līdz 14 gadiem, kopā 
vairāk nekā 350  audzēkņi. Savu 
darbību klubs sācis 2002.  gadā 
un pa šiem gadiem kļuvis par vie-
nu no vadošākajiem sporta klu-
biem Latvijā ar bāzes vietām Rīgā 
(Ķengaragā, Ziepniekkalnā, Juglā, 
Imantā, Rīgas centrā), Vangažos, 
Inčukalnā un Siguldā.

“Super Nova” katru gadu do-
das uz ārzemēm, lai piedalītos 
ārzemju starptautiskajos turnī-
ros (2012.  gads  – Dānija, Krievi-
ja,	 2011.  gads  –	 Slovākija,	 Balt-
krievija, 2010.  gads  – Krievija, 
Zviedrija, 2009.  gads  – Ungārija, 
2008.  gads  – Dānija, Ukraina, 
2007. gads –	Slovākija,	Baltkrievi-
ja, 2006. gads – Spānija). Regulāri 
piedalāmies igauņu un lietuviešu 
rīkotajos turnīros. Katru gadu 
“Super Nova” rīko vasaras nomet-
nes Rojā un ziemas nometnes In-
čukalnā.

Kopš pastāvēšanas laika “Su-
per Nova” mazie futbolisti ir uz-
varējuši neskaitāmus turnīrus un 
čempionātus. Tā šajā gadā “Super 
Nova” futbolisti kļuva par Latvijas 
čempioniem U-10 vecuma grupā, 
U-11 vecuma grupā ir piektie spē-
cīgākie Latvijā, bet U-9 vecuma 
grupā – ceturtie spēcīgākie Latvijā. 
Šogad starptautiskā turnīrā Dā-
nijā 2002.  gadā dzimušie izcīnīja 
1. vietu, bet 1999. gadā dzimušie – 
2. vietu. Jau otro sezonu pēc kārtas 

SK “Super Nova” ar pārliecinošu 
punktu	 pārsvaru	 ir	 Baltijas	 bērnu	
futbola līgas čempioni.

Futbola nodarbības norisi-
nāsies Saulkrastu sporta centrā 
Smilšu ielā  3. Pirmā nodarbība  – 
15. oktobrī.

Futbolu var spēlēt jebkurš. 
Klubā uzņem visus bērnus – gan 
puikas, gan meitenes, kuri vien 
vēlas spēlēt. Nav svarīgi fiziskie 

dotumi un netiek prasītas kādas 
specifiskas prasmes. Galvenais 
ir vēlme un interese sevi attīstīt, 
spēlējot futbolu. Tas ir ļoti demo-
krātisks sporta veids  – jebkuram 
tiek dota iespēja iziet laukumā, 
paspēlēt un pierādīt sevi.

Pieteikties futbola nodarbī-
bām var pa tālruni 29667834.

Vairāk informācijas: 
www.supernova.lv

Brīvdienu 
maršruta karte 
krievu valodā
Turpinot sadarbību pie 
Vidzemes piekrastes tūrisma 
vietu mārketinga, Limbažu 
novada un Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centri izdevuši 
jaunu tūrisma materiālu 
krievu valodā.

Brīvdienu	 maršruta	 Bīriņi–Lim-
baži–Tūja–Saulkrasti kartē “Kopā 
jautrāk!” tiek piedāvātas idejas 
brīvā laika pavadīšanai nedēļas 
nogalēs gan individuālajiem tū-
ristiem, gan tūristu grupām. 

Jaunais tūrisma materiāls 13. 
septembrī tika prezentēts Vidze-
mes tūrisma asociācijas organizē-
tajā kontaktbiržā Pečorā, Izbors-
kā un Pleskavā tūrisma aģentūru 
pārstāvjiem. Pēc pārrunām ar tū-
risma aģentūrām tiks sagatavots 
piedāvājums pa Ziemeļvidzemes 
sakrālā tūrisma vietām 2–3 dienu 
garumā, iekļaujot arī Vidzemes 
piekrastes objektus.

Vidzemes piekraste un Lim-
bažu novads ir bagāti ar kultūrvēs-
turisko mantojumu, atjaunotām 
un sakārtotām apskates vie-
tām, kuras vēl ir mazpazīstamas  

ne vien Latvijas viesiem, bet arī 
pašmāju tūristiem. Salīdzinā-
jumā ar pagājušo gadu tūristu 
skaits ir manāmi palielinājies. Par 
to liecina tūrisma informācijas 
centru apkopotā statistika par 
apmeklētājiem. Salīdzinājumā ar 
2011. gadu šogad Saulkrastu no-
vadā trijos ceturkšņos divkāršo-
jies tūristu skaits no Krievijas un 
Lietuvas. Limbažu novada TIC 
kopējais apmeklētāju skaits līdz 
augusta beigām salīdzinājumā ar 
pagājušā gada atbilstošo periodu 
saglabājies līdzvērtīgs. Vērtējot 
pēc ārvalstu apmeklētāju skaita –  
tūristu plūsma no Krievijas pa-
lielinājusies par apmēram divām 
trešdaļām, nedaudz cēlies apmek-
lētāju skaits no Lietuvas. Tāpat kā 
pagājušajā gadā, Saulkrastus un 
Limbažus apmeklējuši galveno-
kārt tūristi no Latvijas, Krievijas, 
Lietuvas un Vācijas.

Plašākai informācijai un kar-
tes lejupielādei – visitlimbazi.lv un 
saulkrasti.lv.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja Foto: Gita Memmēna

Kopš pastāvēšanas laika “Super Nova” mazie futbolisti ir uzvarējuši 
neskaitāmus turnīrus un čempionātus.

Arī Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis gandarīts par 
Itālo Alsiņa sasniegumiem. Foto no domes arhīva

Nodarbību grafiks

Vecuma grupa Diena Laiks
2002.–2005. dz. g. Pirmdiena 19.30–20.30

Ceturtdiena 19.30–20.30
2006.–2008. dz. g. Pirmdiena 19.30–20.30

Ceturtdiena 18.30–19.30

Autošosejas sezona 
noslēgusies
Tuvojoties gada izskaņai, 
ir noslēgusies arī sezona 
autošosejā. 8. septembrī 
Pērnavā norisinājās “Dzintara 
Volgas” šīs sezonas piektais 
posms. Brauciena pēdējā aplī, 
spraigā cīņā par 4. vietu cīnījās 
arī saulkrastietis Itālo Alsiņš, 
kurš nepadevās un ieguva 
augsto 4. vietu.

Tāpat	 16.	 septembrī	 Biķernieku	
trasē notika sezonas noslēguma 
sacīkstes autošosejā “Dzintara ap-
lis 2012”. Šajās sacensībās saviem 
motoriem lika ierūkties volgas, ži-
guļi un vēsturiskās formulas. Da-
lībnieki bija ieradušies ne tikai no 
Baltijas	 valstīm,	 bet	 arī	 no	 Krie-

vijas, Vācijas un Polijas. Saulkras-
tietim Itālo Alsiņam šīs sezonas 
galvenajās sacensībās spraigā cīņā 
izdevās izcīnīt godpilno 6. vietu, 
kas ir vērā ņemams sasniegums 
daudzo dalībnieku vidū. 

Savukārt jau nedēļu vēlāk,  
23. septembrī, I. Alsiņš sava spēk-
rata motoru rūcināja “Šlēgelmil-
ha izturības braucienā kartingā 
2012”. Šajā braucienā I. Alsiņš ar 
saviem komandas biedriem kop-
vērtējumā ieguva 9. vietu. Lai gan 
lielāko brauciena daļu komanda 
cīnījās par 5. vietu, lietainajā die-
nā tehnika mazliet pievīla.

Itālo Alsiņš izsaka pateicību 
Saulkrastu novada domei par  
atbalstu.

Arhitektūras, dizaina un mākslas profesionāļu tikšanās notiks 
23. oktobrī plkst. 17.30 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

Tuvāka informācija pa tālr. 29237265, 
e-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv . 
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Velta Kalnakārkle
Direktore no 1994. gada
Krievu valodas skolotāja
Par sevi direktore saviem kolē-
ģiem saka: “Neesmu jau nekāda 
medus maize.”
Patiesībā viņa ir stipra, ja vajag, 
tad šerpa, gudra un mērķtiecīga 
cīnītāja par taisnību, prasīga un 
interesanta skolotāja, kā arī ļoti 
sievišķīga un saprotoša. Viņa ir 
mūsu drošais balsts.

Antra Tilnere 
Strādā no 1992. gada 
Direktores vietniece izglītības jomā 
Matemātikas skolotāja
“Mācies no pagātnes, dzīvo šodie-
nai un tici rītdienai.”

Astrīda Dineviča 
Strādā no 1982. gada
Direktora vietniece mācību jomā
Angļu valodas skolotāja
“Saulkrastu vidusskolu par savu 
skolu nu jau saucu trīsdesmito 
gadu. Daudz vai maz? Domāju, ka 
pietiekami ilgs laiks, lai saprastu 
sava darba jēgu un nozīmi. Man 

patīk skolas dzīves straujums, 
mainīgums un bezgala daudzie 
pārsteigumi, ar kuriem diena 
sākas vai beidzas. Mans dzīves 
moto – ne tikai klausīties, bet arī 
dzirdēt. Klausīties un dzirdēt ne 
vienmēr ir viens un tas pats.”

Ilona Trezune un 
Jānis Trezuns 
• I. Trezune strādā no 2000. gada
Direktora vietniece metodiskajā 
darbā
Bioloģijas skolotāja
• J. Trezuns vada deju pulciņus 
“Dejot – tā ir laime,” par savu vaļas-
prieku saka Ilona un Jānis Trezuni.

Inese Ābola
Strādā no 1986. gada
Latviešu valodas un literatūras 
skolotāja
Skatuves runas un teātra sporta 
pulciņa vadītāja
“Nu re – te skruļļaina es. Tad nu 
tā. Saulkrastu vidusskolā sāku strā-
dāt tūlīt pēc augstskolas beigšanas.
Skola ir vieta, kur paslēpts mūžī-
gās jaunības eliksīrs. Lai cik gadu 
tev arī nebūtu, ieejot pa skolas 
durvīm, tu sastapsi jaunību.”

Baiba Ulmane
Strādā no 1994. gada
Sākumskolas un informātikas 
skolotāja
“Ja gribi būt gudrs, iemācies sa-
prātīgi jautāt, uzmanīgi klausī-

ties, mierīgi atbildēt un apklust, 
kad tev vairāk nav ko teikt.”  
J. Lafatērs

Daiga Bernaua
Strādā no 1986. gada
Sākumskolas skolotāja 
“Dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. 
Tā pie mums atnāk cilvēki, tikša-
nās, sarunas, domas, smagi pār-
dzīvojumi un priecīgi brīži. Gal-
venais – saprast, ko tie māca. Tā 
ir tā lielā dzīves skola, kurā svarī-
gākais ir nepazaudēt cilvēcību un 
patiesās vērtības.”

Dzintra Rēķe
Sporta skolotāja
Vada sporta spēļu un orientēša-
nās pulciņus
“Cerība ir vienīgais labums, kura 
nevar būt par daudz.”

Erna Černišova
Strādā no 1976. gada 
Vēstures un sākumskolas 
skolotāja 
“Saulkrastu vidusskola ir arī 

Mēs rakstām jauno laiku vēsturi 
Vēsture ir laiks, kas pieder atmiņām, tā vieno paaudzes un likteņus, tā neļauj aizmirst mirkļus un 
lielus notikumus. Vēstures lappuses Saulkrastu vidusskola ir izšķirstījusi no tās pirmsākumiem 
līdz mūsu dienām. Šodien jauno laiku vēsturi Saulkrastu vidusskolai raksta 35 skolotāji. Tie ir 
cilvēki, kas veido mūsu novada kultūras un izglītības dzīvi, tie ir īpaši cilvēki, jo vairāk nekā 70 % 
Saulkrastu iedzīvotāju savus bērnus ir uzticējuši tieši viņiem – mūsu skolotājiem. Saulkrasti var būt 
lepni par šiem cilvēkiem, jo viņus raksturo ne vien kvalitatīva izglītība un darba pieredze, bet arī 
prasme uzklausīt, saprast, iemācīt un arī samīļot. Mūsu skolotāju darbs nebeidzas mācību stundās, 
tas turpinās katrā ikdienas solī ārpus mācību kabineta, kad skolēni četras reizes dienā no mazās uz 
lielo skolu tiek vesti uz tautisko deju nodarbībām, kad braucam vienas vai divu dienu ekskursijās, 
kad līdz vēlam vakaram kopā ar skolēniem labojam un izvērtētajam zinātniski pētnieciskos 
darbus. Bet tad, kad klāt izlaidumu laiks, – tad katrs no savas mājas ar ziedu klēpjiem dodas uz 
skolu, lai rotātu sporta centra halli, jo mūsu skolēniem taču ir svētki. Tādi ir Saulkrastu vidusskolas 
skolotāji – profesionāli, sirds gudri, atsaucīgi un sava novada un skolas patrioti. 

manu bērnu skola. Mīļi sveicu 
jubilejā visus bijušos un esošos 
kolēģus un darbiniekus. Lai ne-
izsīkst sirsnīguma, savstarpējā 
atbalsta un sapratnes gaisotne 
turpmākajos simts!”

Ginta Urdziņa
Sākumskolas skolotāja
“Mēģināt visā saskatīt gaišo 
pusi  – vairāk smaidu, prieka,  
labestības!”

Ģirts Blekte
Strādā no 2000. gada
Vēstures un informātikas 
skolotājs
“Darbu uztver kā prieka pilna 
dzīvesveidu. Skolēni ir lieliski, 
izglītības sistēma un tās admi-
nistrēšana  –savdabīga. Lai veicas 
Robertam Ķīlim. 
Ja dzīvi nomāc kas grēcīgs un 
bezjēdzīgs  – jālūdz, un Tev taps 
dots.”

Ināra Strapcāne
Strādā no 1995. gada
Sākumskolas skolotāja
Vides projektu pulciņa vadītāja
“Mīlestība nav dārgums, kas 
iegūts, bet gan abpusējs pienā-
kums.”

Inese Bajore
Strādā no 1994. gada
Angļu valodas skolotāja
“Jau otro gadu mācu arī vācu va-
lodas pamatus. Saulkrastu vidus-
skola ir vienīgā skola, kurā esmu 
strādājusi.”

Jānis Daukša
Strādā no 2008. gada
Vēstures un sociālo zinību 
skolotājs
“Sākot darbu skolā, biju dažādu 
ilūziju pārņemts. Piemēram, šķi-
ta, ka bērni ar sajūsmu mācīsies 
vēsturi, čakli pildīs mājas darbus 
un stundās rātni uzvedīsies. Taču 
izrādījās, ka pedagoga darbam ir 
gana cieta garoza. Toties mirkļos, 
kad skolēniem veicies eksāme-
nos, konkursos vai vienkārši labi 
uzrakstīti pārbaudes darbi, garo-
za vairs nešķiet tik cieta.”

Jeļena Poperedena
Strādā no 1980. gada
Krievu valodas skolotāja
“Godīgi dzīvot ir grūti, bet labi!”

Laila Bāliņa
Strādā no 1979. gada
Mūzikas skolotāja
Vada sākumskolas kori un 
ansambli
“Esmu šīs skolas 1977.  gada  



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada oktobris

absolvente. Saulkrastu vidusskola 
stāv Pēterupes krastā kā simtga-
dīgs ozols, kuram ir dziļas saknes, 
kupli zari un zīles, no kurām dīgst 
un izaug jauni ozoli. Tā zaros sa-
lido putni un izdzīvo savu dzīvi ar 
priekiem un bēdām, ar asarām un 
smiekliem un izdzied savas ska-
nīgās dziesmas par prieku sev un 
citiem, kas viņos klausās.”

Lilita Rihtere
Strādā no 1991. gada 
Mājturības un kulturoloģijas 
skolotāja
Vada vides dizaina pulciņu
“Pa šiem gadiem esmu sapratusi, 
ka visi esam viena liela ģimene un 
mūsu ģimenē mācās vislabākie 
bērni.”

Oksana Vanaga
Strādā no 1996. gada
Matemātikas un ekonomikas 
skolotāja
“Vecāki saviem bērniem mantoju-
mā dod saknes, bet kopā ar skolo-
tājiem – spārnus.”

Ruta Grabčika
Strādā no 1969. gada
Ķīmijas, fizikas un veselības mā-
cības skolotāja
“Sagaidot skolas lielo jubileju, no-
vēlu visiem piedzīvot īstu svētku 
izjūtu savā sirdī un sajust kopā 
būšanas prieku un spēku! Vēl 

daudz, daudz baltu dieniņu ma-
nai skolai!”

Vija Liskovceva
Strādā no 2005. gada
Pirmsskolas skolotāja 
Saulkrastu vidusskolas 
absolvente
“Es gribu būt dzīves vidū, kur nā-
kotne apkārt man aug,
Kur neatliek laika kļūt vecai
un pieri īdzīgi raukt.” Ā. Elksne

Rita Gulbe
Strādā no 2009. gada
Fizikas skolotāja
“Redzēšanas un saprašanas prieks 
ir skaistākā dabas dāvana.
Gravitācija nespēj nest atbildību 
par cilvēkiem, kas ir iemīlējušies.
Svarīgākais ir nekad nepārstāt 
uzdot jautājumus.” Alberts Einš-
teins

Līga Gaiķe 
Strādā no 2008. gada 
Mūzikas skolotāja
Vada 5.-9. klašu kori, vidusskolas 
ansambli
“Ir prieks strādāt ar atsaucīgiem 
bērniem, kam acīs ir degsme, da-
rot lietas, kas patīk!  Jūtos piede-
rīga Saulkrastiem, kaut dzīvoju 
Rīgā!”

Jānis Gaiķis
Strādā no 2009. gada
Mājturības un tehnoloģiju sko-
lotājs
Vada volejbola pulciņu.
“Pierasta – māju gaisotne, vien-
kāršība, sirsnība.”

Līga Priede
Strādā no 2010. gada
Mūzikas skolotāja
Vada 5.–9. klašu kori un 9.–12. 
klašu ansambli
“Saulkrastu vidusskolas skolēnus 
esmu iepazinusi caur mūzikas 
stundām. Skolēniem novēlu, lai 
vienmēr būtu mācīties prieks!”

Astrīda Bērziņa 
Strādā no 1974. gada
Angļu valodas skolotāja
“Lai Saulkrastu vidusskolā vien-
mēr skanētu tikai labo atmiņu 
zvans!”

Inese Petrošina
Strādā no 1988. gada 
Sākumskolas skolotāja
Saulkrastu vidusskolas absol-
vente

Jānis Bite
Ģeogrāfijas un ekonomikas sko-
lotājs

Iveta Pečaka 
Strādā no 1995. gada
Latviešu valodas un literatūras 
skolotāja
“Šeit ir vislabākie kolēģi pasau-
lē  – esam kopā gan priekos, gan 
bēdās.
Arī kopā ar skolēniem šais gados 
daudz piedzīvots un pārdzīvots – 
manu pirmo Saulkrastu “audzi-
nāmo” bērni jau iet sākumskolā. 
Ar gadiem arvien vairāk mācos 
no skolēniem  – gan attieksmi 
pret dzīvi, gan idejas, gan drosmi 
un uzņēmību. Cenšos nezaudēt 
humora izjūtu.”

Linda Mieze
Strādā no 2005. gada 
Direktora vietniece audzināša-
nas jomā 
Latviešu valodas un literatūras 
skolotāja
“Mēs visi alkstam pēc saticības 
un mīlestības – pēc gaismas, kuru 
spēj izstarot vienīgi cilvēks cilvē-
kam. Tas ir mūsu varā – dot spēku 
otram, un tas praktiski nemaksā 
neko!”

Jana Plankāja
Strādā no 2006. gada
Vizuālās mākslas skolotāja
Glezniecības un dekoratīvās 
mākslas pulciņa skolotāja

Marija Andrejeva 
Strādā no 1980. gada
Sākumskolas skolotāja
“Ir nozīmīgi nepagurt un mācīt 
bērniem atrast sevi un savu vietu 
starp citiem.”

Rasma Prūse
Strādā no 2012. gada 
Logopēde

Ingūna Feldmane
Strādā no 1989. gada
Sākumskolas skolotāja
No 2004. gada – sociālā 
pedagoģe
“Esmu saulkrastiete kopš dzimša-
nas, mācījusies Saulkrastu vidus-
skolā no 1. līdz 11. klasei, arī mana 
pirmā darbavieta ir Saulkrastu 
vidusskola. Arī pašreizējais darbs 
saistās ar manu skolu  – esmu 
sociālā pedagoģe un darbojos ar 
Saulkrastu	 bērniem	 Bērnu	 un	
jauniešu dienas centrā “Saules-
puķe”.”

Marina Adamaite
Strādā no 2008. gada 
Sporta skolotāja
“Saulkrastu vidusskolā sāku strā-
dāt uzreiz pēc studiju beigšanas, 
apsolvēju Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolu. Sā-
kums bija saviļņojošs, bet atzīšos –  
arī biedējošs, jauna vide, kolēģi 
un neziņa par to, kā mani uztvers 
izglītojamie. 
Pateicoties atsaucīgajiem un 
draudzīgajiem kolēģiem, talan-
tīgiem bērniem un fantastiskām 
iespējām, kas pavērās, strādājot 
Saulkrastu kultūras un sporta 
centra jaunajā hallē, laiks ir pa-
gājis ļoti ātri, un nu jau šogad 
mana audzināmā klase saņems 
atestātu par pamatizglītības 
beigšanu un man būs iespēja pie-
dzīvot vēl ļoti daudz pozitīvu un 
skaistu emociju.”

Linda Mieze

Foto no Saulkrastu 
vidusskolas arhīva

Saulkrastu vidusskolai
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šoneri “Marta Maria” (1891)
Viens no pirmajiem latviešu 

meistariem ir liepupietis Pēteris 
Andersons. Starp viņa uzbūvē-
tajiem lielajiem buriniekiem ir 
arī Pēterupē uzbūvētais šone-
ris “Amalie”(1885). P.  Andersons 
ir ļoti izdarīgs cilvēks: viņš spēj 
kuģu būvi vadīt, uzturēt krogu un 
ir arī kuģu rēderis – īpašnieks.

Ievērojams Vidzemes kuģu 
meistars ir duntietis Pēteris 
Krauze, kurš savu meistarmāku 
apguvis	 Vācijā.	 Bez	 slavenās	 Lie-
pupē būvētās trīsmastu barken-
tīnas “Rotas”, kas pirmā šķērsoja 
ekvatoru, P. Krauze uzbūvē vēl 12 
lielus buriniekus, no tiem sešus 
Skultē (“Adolf”, “Anna Olga”, “Bet-
ty”, “Jonathan”, “Noas” un “Rute”) 
un vienu Pabažos – “Kaupo”.

Liepupietis, kuģu būvmeis-
tars Andrejs Bušmanis Pēterupē 
1885. gadā uzbūvēja divmastu ga-
felšoneri “Theodor”.

Skultē ir dzīvojuši vairāki 
kuģu būves meistari: Jānis Rum-
pis  – kuģus būvējis Vecmuižā 
un Duntē, Miķelis Brinkmanis, 
Jānis Alksne ar savu dēlu Miķe-
li Alksni  – iespējams uzbūvēja 
trīs mastu gafelšoneri “Baltzer” 
1894. gadā Skultē.

Ir zināms, ka 1882.  gadā tiek 
nolaists ūdenī kuģu būvmeista-
ra Jēkaba Jākobsona divu mastu 
gafelšoneris “Woldemar”. Pats 
būvmeistars apbedīts Saulkrastu 
kapsētā. 

Mūsu piekrastē darbojušies 
arī citi kuģu būves meistari, par 
kuriem nav nekādu ziņu  – ti-
kai uzvārdi viņu uzbūvēto kuģu 
aprakstos. Tādi ir S.  Grēve, 
E.  Klonns, L.  Kurtze, A.  Apse, 
bīriņietis M.  Miķelsons un kāds 
Aļeksejevs.

(Turpinājums sekos)

Dagnija Gurtiņa,  
muzeja speciāliste

* gafelšoneris – burukuģis, kuram 
visos mastos uzstādītas neregulāras 
četrstūra formas slīpās buras, kuru aug-
šējās malas piestiprinātas pie gafeles 
(gafele – aiz viena gala pie masta pie-
stiprināts apaļkoks)

** barkentīna – burukuģis ar 3–5 
mastiem, kuros ir taisnās buras, izņe-
mot pakaļējo  – bezānmastu, kam ir 
slīpās buras

*** mezgls – kuģa ātruma mēr-
vienība, kas atbilst vienai jūras jūdzei 
stundā (1852m/h); nosaukums cēlies 
senatnē, kuģa ātrumu mērot ar auklu, 
kurā pēc vienādām atstarpēm bija ie-
sieti mezgli

Saulkrastu vidusskolu tās simtajā gadā 
apmeklē neparasti daudz pirmklasnieku
Saulkrastu vidusskolu tās 
simtajā gadā sāk apmeklēt 
neparasti liels pirmklasnieku 
pulks. Apliecības par piederību 
mūsu skolai saņēma 42 skolēni – 
22 meitenes un 20 zēni. 

Pirmsskolas izglītību šie bērni 
ieguvuši Saulkrastu un Skultes 
bērnudārzos, kā arī Saulkrastu 
vidusskolas pirmskolas grupiņā. 
Prieks par mazo skolēnu sagata-
votību un labi apgūtajām iema-
ņām. Tagad tikpat nopietni jātur-
pina mācīties, lai apgūtu visu, ko 
skola spēj dot.

Paralēli mācībām mazie pirm-
klasnieki gatavi nodarboties ar 
visu, ko mūsu skola vēl piedāvā. 
Tā viņi turpina nu jau tradicionālo  
tautas deju nodarbību apmek-
lēšanu. No jauna skolēniem tiek 
piedāvāta iespēja apmeklēt pel-
dēšanas nodarbības baseinā gan 
Ādažos, gan tepat Saulkrastos. Ne-
parasti daudz dziedātāju ir pirmo 
klašu ansamblī. Savas mākslinieku 

dotības bērni var pilnveidot glez-
niecības un dekoratīvās mākslas 
pulciņā. Atliek tikai cerēt, ka gan 
pašiem bērniem, gan vecākiem 
pietiks spēka un pacietības, lai visu 
iesākto paveiktu līdz galam.

Priecē, ka viena svarīga iecere 
ir īstenojusies, un visi par to var 
pārliecināties paši savām acīm. 
Mazie pirmklasnieki skolu ap-
meklē, ģērbušies formās! Ir rea-
lizēta skolas padomes ideja par 
skolas formu Saulkrastu vidus-
skolā. Atliek cerēt, ka arī pārējiem 
iepatiksies piemērotais apģērbs, 
kas ļaus atpazīt mūsu skolēnus ne 
vien svētkos, bet ikdienā pilsētas 
ielās, un vairs nebūs problēmu, ko 
tad īsti var vilkt uz skolu.

Gribas ticēt, ka pēc 12 gadiem, 
kad skolai jau būs 112 gadu, 42 
braši divpadsmitie ievedīs mūsu 
skolā daudzus smaidošus pirm-
klasniekus.

Baiba Ulmane, 
1. klases audzinātāja

Kuģa kāzas
(Sākums SDZ augusta numurā)

Burinieku izmaksas. Aptuve-
ni 1870.  gadā piekrastes burinie-
ka viena NRT (buriniekiem, par 
kuriem ir runa, NRT ir 100 un 
vairāk) izmaksā apmēram 25 rub-
ļus, bet 1890. gadā – jau 75 rubļus. 
Tai pašā laikā burinieku īpašnie-
ki, kuru kuģus būvē Rīgas spe-
ciālās darbnīcās, par katru NRT 
1880. gadā maksā 130 rubļu. Atka-
rībā no burinieka lieluma kuģis, 
būvēts piekrastes jūrmalas ciemā, 
izmaksā no 7  līdz 25 tūkstošiem. 
2/3	izmaksā	kuģa	korpuss,	atliku-
sī	1/3	vērtības	tiek	samaksāta	par	
takelāžu un pārējo burinieka ap-
rīkojumu.

Burukuģu būvmeistari. Liel-
laivas un “malkas jančus” spēj uzbū-
vēt paši zemnieki, bet tālbraucēju 
burinieku būvē ir nepieciešami 
zinoši kuģu būvmeistari, kuri 
vada visu būves gaitu.  Tāl-
braucēju burinieku būves sākumā 
savā pieredzē dalījās vietējie vācu 
kuģu	būvmeistari.	Baltijas	jūrmal-
nieki pieņēma vācu būves pieredzi, 
bet burinieku takelāžas tipus gan 
ne. Pie vāciešiem brāļiem Gutš-
mitiem mācās kurzemnieks Jānis  

Kāpmanis, kurš mūsu piekrastē 
(no Pabažiem līdz Skultei ieskai-
tot) vēlāk uzbūvē vairākus zēģel-
niekus: gafelšoneri* “Emma Ma-
ria” (1882), barkentīnu** “Lettonia” 
(1883), gafelšoneri “Noas” (1888) un 
barkentīnu	“Briedis”	(1891).	

Liela nozīme latviešu kuģu-
būves attīstībā ir igauņu meista-
riem, sevišķi sāmsaliešiem. Lai 
gan igauņiem kuģubūves tradī-
cijas ir senākas, paši savus buri-
niekus būvē reti. Tādēļ, meklējot 
darbu, igauņu meistari darbojas 
Latvijas piekrastēs, būvē burinie-
kus un apmāca latviešus. Viens 
no tādiem ir sāmsalietis Rediks 
Tūms, kurš jaunībā ir mācījies 
burinieku būvi pie Liepājas vācu 
meistariem un vēlāk tos galve-
nokārt būvē Kurzemē. Rediks 
Tūms Skultē uzbūvē gafelšoneri 
“Bethania” (1894) un barkentīnu  
“Rudolf” (1904). 

No sāmsalas nāk arī zēģeļnie-
ku meistars Minkels Mangiuss, 
kurš pārsvarā kuģus būvē Aina-
žos. Viņa būvētie kuģi tajā laikā 
uzstāda vidējā ātruma rekordu  – 
7,5 mezgli***. Šī meistara vadībā 
Pabažos uzbūvē trīsmastu gafel-

Pirmklasnieki uz Saulkrastu vidusskolu dodas skolas formās. Foto: Gita Memmēna

Kuģu būvmeistars Pēteris Ander-
sons 20. gs. sāk. I. Cimmermane. 
“Vīri un kuģi”

Kapa krusts Pēterupes kapos Jēkabam Jēkabsonam. 
Foto: J. Seregins

Mastu 
barkentīna 

“Rudolf” 
būvēta Skultē 

1904. gadā. 
Foto no Ainažu 

jūrniecības 
muzeja
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Saulkrastu vidusskolai – 100
Devītie un desmitie desmit. No 1992. līdz 2012. gadam
Par to, kā skolai ir veicies šajos 
divdesmit gados, visvieglāk izse-
kot līdzi, lasot presi. Šeit ir gan 
intervijas, gan vēstules, gan žur-
nālistu raksti, gan pašas skolas 
sagatavotā informācija. 

“Saulkrastu Avīzes” 1994. gada 
augusta numurā ir rodama inter-
vija ar jauno skolas direktori Veltu 
Kalnakārkli. No šīs intervijas izvē-
lējos citātu, kas, manuprāt, rak-
sturo direktores V.  Kalnakārkles 
laiku: “Te būs maksimālisms – vai 
nu tiešām kaut kas būs, vai arī es 
aiziešu. Ja skolotāji negribēs strā-
dāt, tad man šeit nav ko darīt. 
Viens cilvēks nevar uzcelt pili.”

1995.  gada presē rodamas di-
vas pretējas vēstis. Sākot jauno 
mācību gadu, pozitīvi tiek novēr-
tētas skolas vizuālās pārvērtības. 
Tomēr skolas akreditācijā tiek iz-
celtas daudzas nepilnības mācību 
organizēšanā un realizācijā. 

1996.  gada prese raksta par 
kritiskā situācijā esošo mazās 
skolas jumtu un tās remontu.

1997. gadā lasāmas vairākas 
intervijas. Viena ar skolotāju 
Balfuru	 Ferberu,	 kurā	 viņš	 dalās	
ne tikai savās atmiņās par skolā 
pavadīto laiku, bet stāsta arī par 
savu dzīvi pirms un pēc Saulkras-
tu vidusskolas. Otrā tiek intervēta 
Marija	Sesīlija	Pereira	no	Brazīli-
jas, kas gadu mācās Saulkrastu vi-
dusskolā un cer ieraudzīt sniegu.

1998.  gads ir kārtējais skolas 
akreditācijas gads. Akreditācijas 
komisija ir pārsteigta par pozitī-
vajām pārmaiņām, ko skola vei-
kusi kopš iepriekšējās pārbaudes. 
Īpaši tiek izcelts Antras Tilneres, 
Astrīdas Dinevičas un skolas liet-
vedes	 Balodes	 darbs.	 Šajā	 pašā	
gadā augstāko akreditācijas pa-
kāpi ieguvusi skolas direktore. 
Gan vietējā, gan apriņķa prese 
raksta par Saulkrastu vidusskolas 

komandas uzvaru konkursā “Eru-
dīts” Rīgas rajonā.

1999. gadā lielāki raksti izpa-
liek, bet tāpat katru mēnesi ir la-
sāms par skolēnu sasniegumiem 
mācību olimpiādēs, skolas rīkota-
jiem pasākumiem, joprojām atzi-
nīgi tiek vērtētas izmaiņas skolas 
ikdienas darbā.

2000.  gads galvenokārt sais-
tās ar sākto darbu pie mazās sko-
las pārbūves. Tāpat tiek slavētas 
lielās skolas jaunās ģērbtuves. Šajā 
gadā skolā tiekas 50 Rīgas rajona 
skolu direktori, un visi kā viens 
nepārstāj slavēt skolas izaugsmi. 
Tāpat šajā gadā lasāma intervija 
ar skolotāju Vizmu Niedri.

2001. gads atkal ir notiku-
miem bagāts skolas dzīvē. Da-
žāda mēroga presē atspoguļota 
mazās skolas iesvētīšana. Šis ir 
arī gads, kad sašūpojas direktores 
Kalnakārkles krēsls. Pēc vairāku 
skolēnu vecāku un bijušo skolas 
darbinieku vēstulēm Saulkrastu 
dome skolā veic pārbaudi. Kaut 
arī vairāki deputāti uzskata, ka 
par konstatētajiem pārkāpumiem 
direktore būtu jāatbrīvo no ieņe-
mamā amata, vairumam depu-
tātu tomēr šķiet, ka konstatētie 
pārkāpumi ir novēršamas kļūdas, 
kuras būtisku kaitējumu skolai 
nav nesušas.

2002. gadā top skiču projekts 
skolas sporta zālei. Skolā mācās 
Ronalds Montaņja no Venecuēlas 
un Sjū jeb īstajā vārdā Duangonda 
Piyuchisamad no Taizemes. Skolā 
tiek svinēta 90 gadu jubileja. 

2003. gadā presē diskutē par 
skolēnu apģērbu skolā. Izskan 
idejas par skolas formu ieviešanu. 
Savukārt direktore cīnās ar ne-
pietiekamu finansējumu – jaunās 
sporta zāles nav, skolas stadions 
kritiskā stāvoklī.

2004. gadā tiekas Saulkrastu 

dome un skolēnu pašpārvalde. 
Skolēni ir lepni, ka viņu domas 
ir	uzklausītas	un	novērtētas.	Bez	
mazākās aizķeršanās notiek kār-
tējā skolas akreditācija. Pēc des-
mit skolā pavadītiem gadiem di-
rektore atzīst, ka vairs nenožēlo, 
ka piekritusi uzņemties šo darbu. 
Savukārt domē spriež par jaunās 
sporta halles celtniecību, kuras 
izmaksas tiek lēstas uz 723 390 
latiem.

2005. gads. Saulkrastu vidus-
skolas skolnieces Ilzes Sereginas 
zinātniski pētnieciskais darbs par 
kuģi “Neibāde” pārtop par projek-
tu “Stāsts par kuģi, kuram bija savs 
ciems”. Par projekta gaitu top vai-
rāki raksti dažu mēnešu garumā. 
Skolā tiek ieviesta jauna tradīcija – 
Pateicības diena, kurā čaklākajiem 
bērniem un viņu vecākiem izsaka 
pateicību par labiem sasniegu-

miem ikdienas darbā un augstām 
vietām mācību olimpiādēs, kon-
kursos, sacensībās.

2006.  gadā par skolotāja pa-
līgu Saulkrastu vidusskolā strādā 
Kristele Seņjāra no Francijas. Tiek 
ielikti pamati sporta hallei, kuras 
celtniecības izmaksas pieaugušas 
līdz 1,7 miljoniem latu. Skola ie-
saistās projektā “Skolas piens”. 

2007.  gadā lasāms raksts 
par skolas vietni internetā www.
saulkrastuvsk.lv. Vides spēļu kon-
kursā skolas skolēni ieguvuši 
pirmo vietu Latvijā. Velta Kalna-
kārkle, Astrīda Dineviča, Linda 
Mieze	 un	 Inese	Bajore	 pieredzes	
apmaiņas projekta Comenius ie-
tvaros viesojas Kiprā.

2008.  gadā Saulkrastu vidus-
skolā ierodas divi skolotāju palī-
gi – Gereon Merkle no Vācijas un 
Ahmet Bozko no Turcijas. 

2009.  gadā Saulkrasti uzņem 
ZZ čempionāta pusfinālu, kurā 
piedalās arī Lindas Miezes audzi-
nātā 10.k lase.

2010. gadā ir lasāmi raksti gan 
par skolas ikdienas dzīvi – sarīko-
jumiem, sasniegumiem, materiāli 
tehniskajiem uzlabojumiem  –, 
gan par eksāmenu rezultātiem un 
absolventu tālākajiem ceļiem.

2011. gads atnes kārtējo jau-
numu Saulkrastu vidusskolā  – 
tiek atvērta vakarskola.

2012. gads. Skola gatavojas sa-
vai simtgadei...

Pēdējos astoņpadsmit no div-
desmit gadiem par skolas direk-
tori ir strādājusi Velta Kalnakār-
kle. Iesākumā direktore situācijai 
skolā ir veltījusi daudz skarbus 
vārdus, pusceļā pārstājusi nožēlot 
savu lēmumu palikt šeit strādāt 
un nu, skolas simtgadi sagaidot...

Vecāku diena Zvejniekciema vidusskolā
28. septembrī Zvejniekciema 
vidusskolā tika gaidīti skolēnu 
vecāki un vecvecāki, lai vērotu 
mācību darbu stundās, skatītos 
skolēnu vizuālo darbu izstādi 
“Mani tuvinieki” un pēc tam ko-
pīgi ar bērniem piedalītos citās 
interesantās aktivitātēs visas die-
nas garumā. Vecāki par šo iespēju 
izrādīja lielu interesi, jo bija iera-
dušies diezgan kuplā skaitā – 67, 
visvairāk – no 4. un 6. klases. 

Iepriekš piesakoties, vecāki 
pamatskolas klasēs apmeklēja ma-
temātikas, latviešu, krievu, angļu 
valodas, dabaszinību, sociālo zi-
nību, sporta un vizuālās mākslas 
stundas. Patīkami bija dzirdēt ve-
cāku spriedumus, ka “40 minūtēs 
tik daudz jāpaspēj izdarīt, bet laiks 
stundā paiet ātri” vai arī “darbs 
stundā bija ļoti interesants”. 

Dienas otrajā pusē vecāki un 
bērni veidoja komandas, kas sa-
centās sportā un konkursā “Vai tu 
zini?”. 

Visvairāk gaidīts tika Vecāku 
dienas noslēgums, kurā muzikā-
lu sveicienu sniedza sākumskolas  

koris un klātesošos uzrunāja 
skolas direktors Andris Dulpiņš, 
sakot paldies vecākiem par pie-
dalīšanos un uzsverot, ka laiks, 
ko pavadām kopā ar saviem bēr-
niem, ir neatsverams ieguvums 
savstarpējo attiecību un sadarbī-
bas stiprināšanā. 

Par to, ka Vecāku dienas pa-
sākums bija izdevies, liecināja 

vecāku piestiprinātās papīra kon-
fektes pie vērtējuma “Diena kopā 
ar skolēniem un skolotājiem bija 
lieliska. Kaut vairāk būtu iespēju 
kopīgi darboties!”.

Atliek vien cerēt, ka skolas un 
vecāku sadarbība veiksmīgi turpi-
nāsies! 

Valda Tinkusa 

Zvejniekciema volejbolistes 
sāk jauno mācību gadu ar 
izciliem rezultātiem sacensībās 
29. septembrī Rīgā notika Lat-
vijas Volejbola federācijas (LVF) 
rīkotās “Kausa izcīņas” sacensības 
volejbolā D1 grupas meitenēm. 
Šajās sacensībās Zvejniekciema 
vidusskolas komanda izcīnīja 
2.vietu, uzvarot Rīgas Volejbola 
skolas 1. un 3. komandu, Limba-
žu novada un Salacgrīvas novada 
sporta skolas komandu, bet zau-
dēja Rīgas Volejbola skolas 2. ko-
mandai. 

Zvejniekciema vidusskolas 
komandā spēlēja A. K. Nolle,  
P.	Dalbiņa,	B.	A.	Odīte,	L.	Jerma-
cāne. 

30. septembrī Rīgā  noti-
ka Latvijas Volejbola federācijas 
“Kausa izcīņas” sacensības volej-
bolā	B2	grupas	meitenēm.	

Mūsu skolas meiteņu koman-
da pārliecinoši izcīnīja 1. vietu, 
uzvarot Kuldīgas novada sporta 
skolas un Rīgas Volejbola skolas 
komandu. 

Komandā spēlēja A. N. Um-
braško, A. Liniņa, Ī. Zaķe,  A. Jer-
macāne, L. Grudinska, L. Kaupere. 

1. oktobrī  Vecumniekos no-
tika (LVF) rīkotās “Kausa izcīņas” 
sacensības volejbolā A grupas jau-
nietēm. 

Zvejniekciema vidusskolas 
meiteņu komanda šajās sacen-
sībās, pārspējot Talsu un Ve-
cumnieku novada sporta skolas 
un	 	Madonas	 Bērnu	 un	 jaunie-
šu sporta skolas komandas, ar 
pāliecinošu rezultātu izcīnīja  
1. vietu. 

Zvejniekciema vidusskolas 
komandā spēlēja M. Urdziņa,  
A.	Eglīte,	E.	Paeglīte,	K.	B.	Čerpa-
kovska, A. N. Umbraško, A. Lini-
ņa, A. Lece. 

 
Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema  

vidusskolas  
sporta trenere 

Kopš 1994. gada Saulkrastu vidusskolas direktore ir Velta Kalnakārkle. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

6. klases skolēnu un vecāku komanda. Foto: Andris Dulpiņš
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Džudistiem veiksmīgs sezonas sākums
15. septembrī Igaunijas pilsētā 
Narvā norisinājās starptautisks 
džudo turnīrs “Narva Cup 
2012”, kurā piedalījās sportisti 
no Baltijas valstīm, Polijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, 
Somijas un liels skaits Krievijas 
džudistu. 

Latviju šajās sacensībās pārstā-
vēja vairāki džudo klubi, tostarp 
arī Pierīgas bērnu un jaunatnes 
sporta	 skolas	 (PBJSS)	 koman-
da. Tās sastāvā turnīrā startēja 
un labu sniegumu demonstrēja 
arī trīs Saulkrastu džudisti, kuri 
dažādās svara kategorijās sīvā 
konkurencē spēja izcīnīt 5. vietu 
(Valters Jenerts), 7. vietu (Artūrs 
Kiseļevskis) un 9. vietu (Reinis 
Rezevskis). Tā kā šajās sacensī-

bās komandas cīnījās arī par lie-
lo turnīra kausu komandu kop-
vērtējumā, tad svarīgs bija katrs 

punkts, ko deva ikviena sportista 
uzvarēta divcīņa. Kopīgiem spē-
kiem	 PBJSS	 komandai	 izdevās	
izcīnīt 1. vietu un pārvest mājās 
lielo turnīra kausu. 

Savukārt nedēļu vēlāk, 22. 
septembrī, mūsu džudisti pieda-
lījās turnīrā “Young Stars 2012”, 
kas ik gadu norisinās Rīgā, 
Olimpiskajā sporta centrā. Šo-
gad turnīrs pulcēja arī viesus no 
Igaunijas un Lietuvas. Saulkras-
tieši izcīnīja divas sudraba me-
daļas. 

Sveicam treneri L. Kuzņecovu 
un viņa audzēkņus ar panāku-
miem, kas liecina, ka jaunā se-
zona ir aizsākusies veiksmīgi. Lai 
veiksme ir sportistu sabiedrotā 
arī turpmāk!

Saulkrastu džudistu atbalstītāji  
un līdzjutēji

Orientējoties 
rod zeltu un bronzu 
Veiksmīgi noslēdzies pēdējais 
Latvijas čempionāta veids – ma-
ratons orientēšanās sportā. Tā ir 
pagarināta distance katrā vecuma 
grupā. Ļoti labi startēja saulkras-
tieši – divas zelta un viena bron-
zas medaļa. Labākie Latvijā 2012. 
gadā savā vecuma grupā bija Irita 
Puķīte S35 grupā un Uldis Upītis 
V16 grupā, savukārt bronzas me-
daļu izcīnīja Kendija Aparjode S16 
grupā. Kalnainajās distancēs Ma-
donas novadā V14 grupā startēja 
Kristers Aparjods, kuram 13. vieta, 
S16 grupā Laura Puķīte ierindojās 
8. vietā un Anda Upīte S12 grupā –  
11. vietā. Vēl oktobrī labākajiem 
saulkrastiešiem jāpiedalās starp-
tautiskās sacensībās Zviedrijā  

“25 MANNA” un jauniešiem “Bal-
tic junior cup” Ventspilī.

Septembra sakumā Latvijas 
čempionātā orientēšanās spor-
tā Daugavpilī no Saulkrastiem 
startēja 12 sportisti. Sacensības 
notika vidējā distancē un stafetē. 
Medaļas izcīnīja Uldis Upītis –  
1. vieta V14 grupā un stafetē  
1. vieta kopā ar Kristeru Aparjo-
du. Kendija Aparjode S16 grupā 
stafetē ieguva 1. vietu, Stefānija 
Egle S14 grupā stafetē 2. vietā un 
Irita Puķīte 2. vieta S35 grupā. 
Vēl startēja A. Upīte, E. Karnītis, 
L. Puķīte, G. Puķīte, J. Peilāns,  
K. Kosmačeva un K. Kosmačevs.

Dzintra Rēķe

Pirmssezonas pārbaudes 
turnīrs basketbolā 

Lai labāk sagatavotos kārtējai 
LBL3 sezonai, Saulkrastu 
komanda noorganizēja 
turnīru, divās dienās aizvadot 
trīs spēles. Saskaitot punktus, 
izrādījās, ka mūsu komanda ir 
izcīnījusi uzvaru. 

Taču tas šāda veida spēlēs nav 
galvenais. Svarīgākais ir ļaut iz-
spēlēties visiem komandas spē-
lētājiem, lai noskaidrotu pamat-
sastāvu un katra spēlētāja vietu 

komandā. Priecē, ka šoreiz bija 
savākušās spēkos līdzvērtīgas ko-
mandas, un nevienā spēlē neizti-
ka bez intrigas, neviena komanda 
neizvairījās no zaudējuma. Tur-
nīrā piedalījās mūsu senie sān-
cenši no Salacgrīvas, kas ierin-
dojās 2. vietā. Trešajā vietā palika 
otrās līgas komanda no Ogres, 
ceturtie – carnikavieši, pret ku-
riem mūsējie piedzīvoja vienīgo 
zaudējumu.

Jaunā	 LBL3	 sezona	 sāksies	

9. oktobrī, kad mūsējie savās mājās 
aizvadīs spēli pret Siguldu. Līdzju-
tēji aicināti nākt uz sporta centru 
atbalstīt savējos. Šogad loterija 
skatītājiem būs vēl interesantāka 
un ar lielākām iespējām laimēt 100 
latu dāvanu karti. Tāpat sezonas 
noslēgumā tādu pašu balvu sa-
ņems komandas populārākais spē-
lētājs, jo pēc katras spēles līdzjutēji 
varēs balsot par savu favorītu.

Signe Sinkeviča

Saulkrastu basketbola komanda. Foto no domes arhīva

Džudistu komanda Narvā. Foto no domes arhīva

Spraigs mirklis Narvas turnīrā.

Bezmaksas nodarbības bērniem un 
jauniešiem Saulkrastu sporta centrā
Mūsdienu deju grupas 1.–4. un 5.–9. klase 
(laikmetīgās dejas, improvizācijas un šova dejas apvienojums)
Trenere Ivetta Jakovļeva (tālr. 29137603) ir pieredzējusi deju skolotāja ar maģistra 
grādu programmā “Deju pedagogs”.
1.–4. klase otrdienās 17.00–18.00, ceturtdienās 18.00–19.00
5.–9. klase otrdienās 18.00–19.00, ceturtdienās 19.00–20.00

Basketbols 1.–4. un 5.–7. klase
Treneris Kristaps Odziņš (tālr. 26341143) ir LSPA absolvents, 
spēlējis Saulkrastu vīriešu basketbola komandā.
1.–4. klase trešdienās 17.00–18.00, ceturtdienās 17.30–18.30
5.–7. klase trešdienās 15.30–17.00, ceturtdienās 16.00–17.30

Basketbols 8.–12. klase
Treneris Jānis Laksa (tālr. 29720350) ir bijis Latvijas izlases spēlētājs, šobrīd 
strādā ar Saulkrastu vīriešu komandu, kā arī Juglas sporta skolā.
Otrdienās, ceturtdienās 18.10–19.40

Džudo 6–9 gadi
Treneris Leonīds Kuzņecovs (tālr. 29622889) ir pieredzējis speciālists, un viņa 
vadībā jaunie sportisti, tostarp saulkrastieši, ir guvuši labus panākumus dažāda 
mēroga sacensībās.
Otrdienās, ceturtdienās 15.30–17.00

Florbols 1.–9. klase
Treneris Ģirts Lūsis (tālr. 29523559). Saulkrastieši viņa vadībā piedalās Latvijas 
meistarsacīkstēs U12 un U16 vecuma grupās.
Pirmdienās 17.30–19.30
Trešdienās 18.00–20.00

Orientēšanās 5.–12. klase
Trenere Dzintra Rēķe (tālr. 29335863). Saulkrastu orientieristi ar labām sekmēm 
piedalās dažāda mēroga sacensībās.

Sporta spēles 3–5 gadi
Trenere Dzintra Rēķe (tālr. 29335863) iepazīstina bērnus ar dažādu sporta veidu 
pamatiem, iet rotaļās un uzlabo vispārējo fizisko sagatavotību.
Otrdienās, piektdienās 17.10–18.10

Latvijas čempioni V14 grupā Uldis Upītis un Kristers Aparjods.
Foto no domes arhīva 
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Saulkrastu novada domes 26. septembra sēdes lēmumi
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu	ar	I.	Č.	par	Saulkrastu	paš-
valdībai piekritīga zemes īpašumu. 
Zemes nomas maksa – 0,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % ap-
mērā 6 personām un 90 % apmē-
rā 1 personai. 

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu Cīruļu iela 5, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads (kadastra 
apzīmējums 80130040142), un 
Cīruļu iela 7, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads (kadastra apzīmējums 
80130040185), zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80330030441 
lietošanas mērķi – “zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods 0201”.
2. Noteikt zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 
80330030442, 80330030444, 
80330033087, 80330033088, 
80330033089, 80330033090, 
80330033091, 80330040552, 
80330040555, 80330033067, 
80330033068, 80330033069, 
80330033070, 80330033071, 
80330033072, 80330033079, 
80330033080, 80330033092, 
80330033093, 80330033094, 
80330033095 lietošanas mērķi – 
“individuālo dzīvojamo māju ap-
būve, kods 0601”.
3. Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80330033082 
lietošanas mērķi – “publiskie 
ūdeņi, kods 0301”.
4. Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80330040553 
lietošanas mērķi – “dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teri-
torijas, kods 0501”.
5. Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80330030443 
lietošanas mērķi – “zeme dzelz-
ceļa infrastruktūras zemes noda-
lījuma joslā un ceļu zemes noda-
lījuma joslā, kods 1101”.
6. Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80330031748 
lietošanas mērķi – “zemes zem 
maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām, kods 1201”

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno-
maksāto nekustamā īpašuma no-
dokli ar nokavējuma naudu no 26 
nekustamiem īpašumiem.

Par nekustamā īpašuma 
tirgus vērtības apstiprināšanu 
un zemes īpašuma pirkšanas 
un pārdošanas līguma 
noslēgšanu
1. Apstiprināt sertificēta nekus-

tamā īpašuma vērtētāja Andra 
Gusāra (LĪVA sertifikāts Nr.36) 
noteikto Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma “Lilaste 42A”, Li-
laste, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., platība 0,0459 ha, kadastra 
apzīmējums 80330040263, tirgus 
vērtību – Ls 3800 (trīs tūkstoši as-
toņi simti lati, 00 santīmi).
2. Līdz 31.10.2012. noslēgt ar ēku 
īpašnieku I.F. pirkuma – pār-
devuma līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošo 
zemes īpašumu “Lilaste 42A”, Li-
laste, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 
80330040263, platība 0,0459 ha, 
pārdošanu. 

Par dalību Eiropas Kopienas 
vides finanšu programmas 
LIFE+ apakšprogrammas 
“Daba un bioloģiskā 
daudzveidība” projektu 
konkursā
1. Piedalīties Eiropas Kopienas 
vides finanšu programmas LIFE+ 
apakšprogrammas “Daba un bio-
loģiskā daudzveidība” projektu 
konkursā ar projekta “Piekrastes 
biotopu aizsardzība dabas parkā 
“Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” 
pieteikumu.
2. Noteikt, ka Saulkrastu novada 
pašvaldība ir Carnikavas novada 
partneris projektā; 
3. Akceptēt projekta kopējās iz-
maksas Ls 1 528 263,22 apmērā, 
no kurām:
3.1. LIFE+ finansējums – Ls 764 
131,59;
3.2. valsts budžeta finansējums – 
Ls 398 338,30;
3.3. projekta iesniedzēja un part-
neru finansējums – Ls 365 793,33.
4. Akceptēt Saulkrastu novada 
pašvaldības kā projekta partnera 
izmaksas Ls 169 801,66 apmērā, 
no kurām:
4.1. LIFE+ finansējums –  
Ls 84 900,83; 
4.2. valsts budžeta finansējums – 
Ls 33 960,33;
4.3. projekta iesniedzēja finansē-
jums – Ls 50 940,50.

Par Saulkrastu novada 
attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pirmās 
redakcijas apstiprināšanu 
un nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pirmo redakciju un 
nodot to sabiedriskajai apsprie-
šanai.
2. Noteikt sabiedriskās apsprie-
šanas posmu Saulkrastu novada 
attīstības programmas pirmajai 
redakcijai no 2012. gada 30. sep-
tembra līdz 2012. gada 31. oktob-
rim.
3. Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
pirmās redakcijas materiālus iz-
vietot Saulkrastu novada domes 
telpās Raiņa ielā 8, Saulkrastu 
novada kultūras namā “Zvejniek-
ciems” Atpūtas ielā 1b, Saulkrastu 
novada bibliotēkā Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos un publicēt pašvaldī-
bas vietnē www.saulkrasti.lv.
4. Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
pirmās redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes organi-
zēt 2012. gada 20. oktobrī plkst. 

10.00	 k/n	 “Zvejniekciems”	 Atpū-
tas ielā 1b, Saulkrastu pagasta, 
Zvejniekciemā, un plkst. 13.00 
Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos. 
5. Paziņojumu par Saulkrastu 
novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pirmās re-
dakcijas sabiedrisko apsprieša-
nu publicēt pašvaldības vietnē 
www.saulkrasti.lv un laikrakstā 
“Saulkrastu domes ziņas” oktobra 
numurā.
6. Atbildīgo par domes lēmuma 
izpildi noteikt domes projektu 
vadītāju Anitu Līci.
7. Lēmumu par Saulkrastu nova-
da attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pirmās redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu sa-
biedriskajai apspriešanai nosūtīt 
Rīgas plānošanas reģionam un LR 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.

Par Saulkrastu novada 
attīstības programmas 
2014.–2020. gadam vides 
pārskata pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai
1. Nodot Saulkrastu novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. 
gadam vides pārskata pirmo re-
dakciju sabiedriskajai apsprieša-
nai.
2. Noteikt sabiedriskās apsprie-
šanas posmu Saulkrastu novada 
attīstības programmas vides pār-
skata pirmajai redakcijai no 2012. 
gada 30. septembra līdz 2012. 
gada 31. oktobrim.
3. Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
vides pārskata pirmās redakcijas 
materiālus izvietot Saulkrastu 
novada domes telpās Raiņa ielā 
8, Saulkrastu novada kultūras 
namā “Zvejniekciems” Atpūtas 
ielā 1b, Saulkrastu novada biblio-
tēkā Raiņa ielā 7, Saulkrastos un 
publicēt pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv.
4. Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. ga-
dam vides pārskata pirmās re-
dakcijas sabiedriskās apsprieša-
nas sanāksmes organizēt 2012. 
gada	20.	oktobrī	plkst.	10.00	k/n	
“Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b, 
Saulkrastu pagasta, Zvejniekcie-
mā, un plkst. 13.00 Saulkrastu 
novada domes zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos. 
5. Paziņojumu par Saulkrastu 
novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam vides pārska-
ta pirmās redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu publicēt pašvaldības 
vietnē www.saulkrasti.lv un laik-
rakstā “Saulkrastu Domes Ziņas” 
oktobra numurā.
6. Atbildīgo par domes lēmuma 
izpildi noteikt domes projektu 
vadītāju Anitu Līci.
7. Paziņojumu par Saulkrastu 
novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam vides pārska-
ta pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai nosū-
tīt Vides pārraudzības valsts biro-
jam publicēšanai biroja oficiālajā 
interneta vietnē.

Par detālplānojuma 
izstrādes sākšanu
zemes gabalam 366F Saulkrastos 
1. Sākt detālplānojuma izstrādi 

zemes gabalam 366F Saulkrastos 
(kadastra nr. 8013 003 0335).
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va-
dītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma izstrādes finansēšanu 
ar detālplānojuma izstrādes ie-
rosinātāju, zemes gabala 366F 
Saulkrastos	 īpašnieci	 R.	 B.	 divu	
nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

Par krasta stiprinājuma 
projekta izstrādi
1. Atļaut A. Š. izstrādāt krasta 
nostiprināšanas projektu. Krasta 
stiprinājumu paredzēt ainaviski 
pieņemamu, iedzīvotāju drošībai 
atbilstošu un videi draudzīgu.
2. Izsniegt plānošanas un arhitek-
tūras uzdevumu krasta stiprinā-
juma projekta izstrādei.

Par ceļa izdevumu apmaksu
1. Apmaksāt ceļa izdevumus pa-
matizglītības iestādēs izglītoja-
miem no 1. līdz 9. klasei 100 % 
apmērā un vispārējās izglītības iz-
glītojamiem no 10. līdz 12. klasei 
50 % apmērā, ja izglītojamajam 
nepieciešami sabiedriskā trans-
porta pakalpojumi ceļā uz un no 
vispārizglītojošām skolām, kas 
atrodas Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 
2. Lēmums stājas spēkā ar 
1.10.2012. 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes 
2012. gadam apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-
devumu tāmi 2012. gadam.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu basketbola 
groza uzstādīšanai 
Bērzu alejā 7
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Projekts “Skeitlaukuma 
izbūve Saulkrastu novada Zvej-
niekciemā”” 250 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 5250 (Kapitālais remonts 
un rekonstrukcija), lai atmaksā-
tu basketbola groza uzstādīšanu 
Bērzu	alejā	7,	Zvejniekciemā.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu bērnu 
un jauniešu centra 
“Saulespuķe” 
telpu Raiņa ielā 7 
rekonstrukcijai
1. Apstiprināt izmaiņas Projekts 
“Saulkrastu bērnu un jauniešu 
centra “Saulespuķe” sniegto pa-
kalpojumu pilnveidošana” un 
PII “Rūķītis” budžetu 2012. gada 
izdevumos: samazināt Saulkras-
tu PII “Rūķītis” izdevumu plā-
nu – ekonomiskās klasifikācijas 
kodu (EKK) 2241 (Ēku, telpu kār-
tējie remonti) par 12 000 latu; 
palielināt projekta “Saulkrastu 
bērnu un jauniešu centra “Sau-
lespuķe” sniegto pakalpojumu 
pilnveidošana” izdevumu plā-

nu – EKK 2241 (Ēku, telpu kār-
tējie remonti) par 12 000 latu, 
lai atmaksātu telpas Raiņa ielā 
7, Saulkrastos, rekonstrukcijas 
darbus.
2. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Projekts “Saulkrastu 
bērnu un jauniešu centra “Sau-
lespuķe” sniegto pakalpojumu 
pilnveidošana”” 6000 latu apmē-
rā EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie 
remonti), lai atmaksātu telpas 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, rekons-
trukcijas darbus.
1. un 2. punktā minētos grozīju-
mus iekļaut nākamajos saistoša-
jos noteikumos par pašvaldības 
2012. gada budžeta grozījumiem.

Par dotācijas piešķiršanu
1. Piešķirt finansējumu no speciā-
lā budžeta līdzekļiem “Dabas re-
sursu nodoklis” 600 latu apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību 
budžeta dotācija biedrībām un 
nodibinājumiem), lai atmaksā-
tu monitoringa darbus, ko veiks 
biedrība “Latvijas Ihtioloģijas 
biedrība”.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.

Par grozījumiem 
2009. gada 13. jūlija 
Saulkrastu novada domes 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13 “Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”
1. Apstiprināt grozījumus 2009. 
gada 13. jūlija Saulkrastu novada 
domes saistošajos noteikumos 
Nr. 13 “Saulkrastu novada pašval-
dības nolikums”.
2. Apstiprinātos grozījumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas 
nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai at-
zinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes 
Ziņas”.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu dalībai sociālā 
kampaņā “Latvija – zaļākā 
valsts pasaulē”
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem Pārējās 
ekonomiskās darbības budžetā 
605 latu apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 2231 
(Pārstāvība un sabiedriskās attie-
cības, kursu un semināru orga-
nizēšana), lai atmaksātu dalību 
sociālā kampaņā “Latvija – zaļākā 
valsts pasaulē”.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada domes 
vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā 
“Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 31. oktobrī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.
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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.
Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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”.

Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Markuss Vēbers,
Dārta Žurzdiņa,
Olivers Žeigurs.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Annu Amāliju Žilinsku,
Valiju Majori,
Teklu Komļevu,
Helmutu Kauķi,
Veltu Fārenhorsti,
Emīliju Eriņu,
Ēriku Sproģi,
Antoņinu Skopcovu,
Laimoni Miķeli Krūmiņu,
Aleksandru Kokurkinu,
Gunti Gaismiņu,
Jāni	Ivaru	Boni,
Birutu	Ābolu,
Bruno	Ozoliņu,
Ventu Kainaizi,
Rolandu Ādleru,
Jāni Sīpolu,
Irēnu Putniņu,
Māru Purenkovu,
Guntu Viju Muižnieci,
Māru Ķīsi,
Antanu Skukausku,
Annu Sinkeviču,
Mariju Muraško,
Uldi Mārdegu,
Jāni Gurtiņu,
Genovefu Dravnieci!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Jadviga Pipiņa
30.04.1925.–3.09.2012.

Andra Ārija Jeršova
20.01.1939.–12.09.2012.

Anda Centa Kūla
11.09.1942.–13.09.2012.

Valentīna Mika
29.07.1929.–18.09.2012.

Jemeļjans Ļisickis
27.03.1934.–19.09.2012.

Vera Panfilova
26.09.1933.–24.09.2012.

Jeļena Ancāne
8.11.1943.–26.09.2012.

Saulkrastu novada bibliotēkas 
lasītavā	 skatāma	 Ērika	 Bērziņa	
gleznu izstāde “Jūra un ne  
tikai…!?”.

Sadarbībā ar biedrības “Kultūr-
punkts” organizēto projektu “Ki-
nopunkts” arī Saulkrastos tiks 
demonstrēts kino. Sāksim jau 
oktobrī un iepriecināsim mūsu 
vismazākos skatītājus: 
18. oktobrī 13.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” un 26. oktobrī 
12.00 Saulkrastu domes zālē tiek 
piedāvāta jaunāko animācijas fil-
miņu programma. 
Ieejas maksa – Ls 0,50 jeb Ls 1 di-
viem draugiem. 

Rež. E. Jansona “Lupatiņi” – ani-
mācijas projekts pašiem mazāka-
jiem par lielo pasauli.

Rež. N. Skapāna “Es gribu redzēt 
rūķīšus!” – plastilīna tehnikā 
veidota animācijas filma – nere-
dzīgās meitenītes Vanesas stāsts 
par pirātu meiteni un teiksmai-
no rūķu zemi šokolādes kalna 
pakājē.

Rež. R.Pētersona “Ursus” – ogles 
tehnikā zīmēts stāsts par lāci, 
kurš strādā cirkā par akrobātu 
motociklistu. Kādu dienu lācis 
dodas uz mežu, kur, kā viņam 
šķiet, mīt viņa patiesā laime.

Rež. J. Cimermaņa “Korida” – pi-
lotsērija gaidāmajam animācijas 
seriālam par Latvijā visiem labi 
pazīstamās “Avārijas brigādes” 
piedzīvojumiem dažādās Eiropas 
valstīs. Izmisis toreadors Spānijā, 
bēgot no saniknota vērša, meklē 
palīdzību pie “Avārijas brigādes”, 
kura, neraugoties uz garo ceļu 
pāri visai Eiropai, steidzas palīgā.

Rež. D.  Rīdūzes “Zīļuks”  – kas 
tapusi pēc Margaritas Stārastes 
tāda paša nosaukuma stāsta mo-
tīviem un vēsta, kā no ozolzīles 
un koka zariņiem veidots vīriņš 
vārdā Zīļuks mācās dzīvot mežā, 
kā iedraudzējas ar meža iemītnie-
kiem un tiek pie sava mājokļa.

Vairāk par “Kinopunkts” darbī-
bu un vēsturi skatīt: www.kino-
punkts.lv. 

20. oktobrī 17.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” Mārtiņa 
Freimaņa dziesmu koncerts “Tu 
esi mans draugs” kopā ar grupām 
“PeR” un “Putnu balle”. 
Mārtiņš Freimanis (Freimis) sa-
viem draugiem un klausītājiem ir 
atstājis milzum lielu savas pasaules 
skatījumu mūzikā, dzejā, mākslā un 
kino. Mazliet romantisks, lirisks, 
mazliet nerātns un nesaprasts, bet 
tik ļoti daudzveidīgs. Veidojot šo 
koncertprogrammu, “Putnu Balle” 
un “PeR” uzskata, ka nav labākas 
piemiņas draugam, kā viņa dzies-
mu atskaņošana un popularizēša-
na dažādos koncertos, pasākumos, 
bez konkrēta galapunkta. “Mums 
šobrīd ir sajūta, ka tieši tagad vajag 
dziedāt un turpināt nepabeigtos 
darbus, ierakstīt neierakstītās Mār-
tiņa dziesmas, kuras Mārtiņš atstā-
ja	tieši	“Putnu	Ballei”	un	“PeR”.”
Grupa “Putnu Balle” ar Mārtiņu 
satikās 2002.  gadā. Kopā tika ra-
dīti divi albumi, kuru dziesmas 
viena aiz otras iekļuva dažādu 
Latvijas radiostaciju topos, tika 
sarīkots lielkoncerts “Arēnā Rīga”. 
2005. gadā Valters un Kaža ar Mār-
tiņa Freimaņa dziesmu “The war is 
not over” uzvar Latvijas Nacionā-
lajā Eirodziesmas finālā, bet Eiro-
vīzijas dziesmu konkursā izcīna 
augsto 5.  vietu. Tas bija Mārtiņa 
Freimaņa romantikas un lirikas 
laiks, ko vislabāk līdz klausītājiem 
aiznesa tieši “Putnu Balle”.
“PeR” un Mārtiņa ceļi krustojās 
2009. gadā. Mārtiņš teica, ka “PeR” 
atgriež viņā jaunību un aizdzen 
depresiju. Dziesmas tiek radītas 
pozitīvas	un	enerģiskas –	“Bums”,	
“PeR vari” (kas tika pabeigta pēc 
Mārtiņa aiziešanas jau 2011. gadā). 
Kā teica Mārtiņš, cilvēkiem pie-
trūks pozitīvisma. Tomēr neizpa-
liek arī liriskie un romantiskie ga-
bali –	“Nakts	mani	uzrunā”,	“Balts	
un dzeltens”. Kopējos koncertos 
“PeR” ar Mārtiņu radīja enerģijas 
dzirksti, kas uzlādēja visus klau-
sītājus. Tieši konkursam “Jaunais 
vilnis 2010” Mārtiņš grupai “PeR” 
uzrakstīja dziesmu “Žirafe”, bet 
konkursa rīkotāji šo dziesmu ne-
akceptē grupas “PeR” repertuārā. 
“PeR” šo dziesmu iekļāva “PeR” un 
“Putnu	Balles”	koncertprogrammā	
“Tu esi mans draugs”.
Koncertā skanēs labi zināmas 
Mārtiņa dziesmas, gan daži dzies-
mu pirmatskaņojumi. Mārtiņš 
Freimanis teica, ka beigas nebūs 
nekad, jo ikviena ceļa galā stāv 
rakstīts “Show must go on!”.
Ieejas maksa koncertā – Ls 3, 4 vai 
5. Biļetes iepriekšpārdošanā gan k/n 
“Zvejniekciems” pie dežuranta, gan 
Saulkrastu sporta centrā, gan “Biļe-
šu paradīzes” kasēs. 

26. oktobrī 18.00 Saulkrastu 
novada bibliotēkā nodarbība no 
cikla “Iepazīsti sevi”, tēma “Kā 
atrast līdzsvaru”. Vada psihotera-
peite Sarmīte Frišfelde. Tālrunis 
informācijai – 26021250.

27. oktobrī 14.00 Saulkrastu 
novada bibliotēkā tikšanās ar Jā-
zepu Puduli  – grāmatas “Zemes 
spēks” autoru. Tiek aicināts ik-
viens interesents.

27. oktobrī 18.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu jau-
niešu deju kolektīvām “Krustu 
šķērsu” 30 gadu jubilejas sarīko-
jums.	 Bijušos	 kolektīva	 dalībnie-
kus, kuri vēlas piedalīties jubilejas 
koncertā, aicinām pieteikties pa 
tālruni 29181986 (Judīte).

29. oktobrī 11.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” ukraiņu cirks –  
šovs “Transformeris”; ieejas mak-
sa  – Ls  2, biļetes iepriekšpārdo-
šanā	 k/n	 “Zvejniekciems”	 pie	
dežuranta un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratora. Šovā 
gan vingrotāji, gan neparasti triki 
ar stikla kubu, gan gaismu efekti. 

9. novembrī 19.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” vokālā ansambļa 
“Dzīle” 10  gadu jubilejas svinības. 
Laipni aicināti gan visi bijušie dzie-
dātāji, gan dziesmas mīļotāji. 

Lāčplēša dienai veltītais sarī-
kojums 10. novembrī 18.00 
Pēterupes Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Saulkrastu jauktais koris 
“Anima” kopā ar Latvijas Nacio-
nālās operas solistiem Viesturu 
Jansonu (tenors), Armandu Siliņu 
(baritons) un ērģelnieci 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 lie-
las mīlestības auglis. ““Dievs, tava 
zeme deg” latviešu tautai ir viens 
no vēsturiski nozīmīgākajiem un 
emocionāli spēcīgākajiem skaņdar-
biem. Ar milzīgu atbildību un godu 
atskaņosim šo skaņdarbu pirmo 

reizi Saulkrastos. Aicinu ikvienu no 
jauna izdzīvot mūsu tautas likteņ-
stāstu.” Tā par pirmatskaņojumu 
saka kora “Anima” diriģente Laura 
Leontjeva.
Pēc kantātes atskaņojuma baz-
nīcā  – svinīgs lāpu gājiens no 
Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baz-
nīcas uz brīvības cīnītāju piemiņas 
vietu Saulkrastu kapos un svētbrī-
dis. Aicinām ikvienu pievienoties, 
līdzi ņemot lāpu vai svecītes! 
 
SPORTS
LBL3	 spēles	 Saulkrastu	 sporta	
centrā:
23. oktobrī Saulkrasti–Dārz-
nieks/Cēsis;
30. oktobrī Saulkrasti–Salacgrīva.
Spēļu sākums 20.00. Ieeja bez 
maksas. Aicināti līdzjutēji.

13. oktobrī 10.00 Saulkrastu 
sporta centrā Latvijas čempionāts 
badmintonā veterāniem. Skatītā-
jiem ieeja bez maksas.
13. oktobrī 11.00 kafejnīcā “Ne-
ibāde” Saulkrastu čempionāts zo-
lītē, 4. posms.
13. oktobrī 19.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu kausa iz-
cīņa šautriņu mešanā, 10.posms.
14. oktobrī 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāts galda tenisā, 4.posms.
20.–21. oktobrī 11.00 starp-
tautisks džudo turnīrs bērniem 
un jauniešiem. Piedalīsies arī 
Saulkrastu jaunie džudisti. Ieeja 
skatītājiem bez maksas.
28. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Pierīgas sporta spēles šautriņu 
mešanā. Līdzjutēji aicināti atbal-
stīt Saulkrastu komandu.

Senioru aktualitātes
6. novembrī 13.00 domes zālē 
tikšanās. Temats “Kā ēdīsi, tā dzī-
vosi”. Piedalīsies apgāda “Zvaigzne 
ABC”	 valdes	 priekšsēdētāja	 Vija	
Kilbloka. 21. novembrī izrādes 
“Osedžas zeme” apmeklējums Na-
cionālajā teātrī. Tālrunis informā-
cijai – 26437766.

Saulkrastu uzņēmēju 
tikšanās

Saulkrastu uzņēmēju 
tikšanās notiks pirmdien, 
29. oktobrī, 17.30. Tuvāka 
informācija – 29237265.

Aicinām piedalīties visus 
Saulkrastu uzņēmējus!


