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Septembra beigās pie Baltās kā-
pas atklāti vairāki jauni vides ob-
jekti un vides informācija. Vides 
objektu atklāšanā piedalījās liels 
skaits interesentu – vietējie ie-
dzīvotāji, pārstāvji no nevalstis-
kajām organizācijām, Saulkrastu 
novada pašvaldības un Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP).
 Visi vides un mākslas darbi 
veidoti ar domu, lai apmeklētāji 
vērīgāk palūkotos apkārt, ieklau-
sītos, saprastu, ka bez cilvēka 
dabā ir daudz citu dzīvotņu un 
ekosistēmu, kas ir saudzējamas. 
Objekti mudina cilvēkus rūpē-
ties par apkārtni un ar pietāti 
izturēties pret Saulkrastu Balto 
kāpu.
 Objekti un informācija vei-
dota DAP, Saulkrastu novada 
pašvaldības un biedrības “Bal-
tijas krasti” īstenotajā projektā  
Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 
“LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”, 
kas finansēts ar Eiropas Savienī-
bas un Latvijas Vides aizsardzī-
bas fonda līdzekļiem. 
 Uzstādītie vides objekti ir Pur-
vīša balvas 2015. gada nominanta 
un starptautisku atzinību ieman-
tojuša mākslinieka Ivara Drul-
les mākslas darbs, kura tapšanā 
piedalījās arī Latvijas augstsko-
lu – Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes un Rīgas Tehniskās 
universitātes - studenti. Visi ob-
jekti veidoti no izturīga materiā-
la, kas nodrošina to ilgtspējību. 
Skulptūru kompozīcijā integrēto 
soliņu un atkritumu urnu forma 
pielāgota vides objektu tēlam un 
izmantotajiem materiāliem. Sa-
vukārt jaunizveidotie informatī-
vie stendi, norādes un norobežo-
jošās barjeras sniedz informāciju 
par apkārtnes dabas vērtībām un 
Baltās kāpas veidošanās procesu, 
kā arī saudzīgi virza apmeklētāju 
plūsmas caur piekrastes mežu un 
Baltās kāpas teritoriju. 
 Vides objekti un informāci-
ja uzstādīti Eiropas Komisijas  
LIFE + Vides politikas un pār-
valdības programmas līdzfinan-
sētā projektā “Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novēr-
tējuma pie ejas pielietojums da-
bas daudzveidības aizsardzībā 
un pārvaldībā” (Assesment of 
ecosystems and their services for 
nature biodiversyty conservation 
and managment (Life Ecosystem-
Services)), granta vienošanās  
Nr. LIFE13 ENV/LV/000839.
 Foto un video sižets par at-
klāšanas pasākumu apskatāmi 
www.saulkrasti.lv.

Rita Arāja,  
Marika Grasmane

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis simboliski atklāj „Ieejas 
vārtus”. Foto: K. Pabērzs.

Pie Baltās kāpas vides objekti atklāti

Vides objektu autors Ivars Drulle Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Normundam Līcim pasniedz piemiņas velti.

Viens no galvenajiem uzstādītajiem objektiem ir “Ieejas vārti”, kas 
veidoti kā stilizēts Baltās kāpas siluets. Tā viena puse veidota vienkāršās 
ģeometriskās formās, bet otra ir slīpa. Rūpīgāk ieskatoties slīpās daļas 
faktūrā, var ieraudzīt reljefu un rakstus, kas domāti kā liecinājums par 
kāpas atkāpšanos ilgākā laika posmā. Uz «Ieejas vārtu” sienas izvietota 
informācija par jūras piekrasti un Balto kāpu.

Vides un mākslas objekts - ežu mamma Frīda. Tā draudzīgi atgādina 
doties dabā netrokšņojot.

Klausīšanās ierīce taures formā veidota tā, lai varētu ieklausīties niansēs, 
kas veidojas no jūras viļņu un priežu šalkoņas.

http://www.saulkrasti.lv


2    Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 11. oktobris

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki 3. un 7. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
pieņems klientus Saulkrastu novada domes telpās - zālē 2. stāvā.

angļu valodas subtitriem - https://
youtu.be/cLbO236dw_Q. 
 Video tapis ar Eiropas Savie-
nības LIFE+ programmas un Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda fi-
nansiālu atbalstu projektā LIFE13 
ENV/LV/000839 „Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novēr-
tējuma pieejas pielietojums da-
bas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pa-
kalpojumi/ LIFE Ecosystem Servi-
ces). To īsteno Dabas aizsardzības 
pārvalde, biedrība “Baltijas krasti” 
un Saulkrastu novada dome.
 Filmu veidojusi pieredzēju-
sī vides filmu kompānija „ELM 
MEDIA”, kas līdz šim uzņēmusi 
tādas filmas kā “Purvu noslēpu-

mi” (2013), “Pieci stāsti par dabu” 
(2009), “Dzīvība purvā” (2008), 
“Kurzemes krasta stāsti” (2006), 
“Engure. Jūras dāvātais ezers” 
(2004), “Zaļā pilsēta” (2003), kā 
arī īsfilmu ciklu “Latvijas daba” 
(2013).
 Projektā “LIFE Ekosistēmu 
pakalpojumi” paredzēts kopumā 
uzņemt trīs īsfilmas par ekosis-
tēmu pakalpojumu tēmu. Pēdē-
jā no trim filmām tiks uzņemta  
2017. gada nogalē.
 Visas īsfilmas pieejamas in-
terneta vietnē http://ekosistemas.
daba.gov.lv, sadaļā “Publikācijas”. 

Rita Arāja,  
Dabas aizsardzības pārvalde

Saulkrastu novada dome 
28.09.2016. pieņēma lēmumu „Par 
detālplānojuma zemes gabalam 
Ainažu ielā 11F, Saul krastos, zemes 
kadastra Nr. 801300230366, pro-
jekta nodošanu publiskai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai” 
(sēdes protokols Nr. 12/2016, 4. §). 
 Detālplānojuma projekts un 
apbūves priekšlikums no 2016. ga-
da 17. oktobra līdz 10. novembrim 
būs izstādīts Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos un ievietots 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā 

www.saulkrasti.lv.
 Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus iesniegt Saulkrastu 
novada būvvaldē, 101. kabinetā, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darbdie-
nās domes darba laikā līdz 10. no-
vembrim.
 Sanāksme, kurā tiks izvērtēti 
publiskās apspriešanas laikā sa-
ņemtie priekšlikumi un institūci-
ju atzinumi, notiks pirmdien, 14. 
novembrī, plkst. 17.30 Saulkrastu 
novada būvvaldē, 101. kabinetā, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā.

Septembra beigās Pierīgas paš-
valdību vadītāji Rīgas domē tikās 
ar galvaspilsētas izpilddirektoru 
Juri Radzēviču un atzina, ka ne-
pieciešams sadarboties kopīgu 
problēmu risināšanai, nosakot 
konkrētus darbības virzienus un 
regulāras tikšanās.
 Sabiedriskais transports un 
ceļu savienojumi, izglītības un 
veselības pakalpojumi, ražošanas 
un loģistikas centru izvietojums, 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
infrastruktūra – tie ir daži no 
problēmjautājumiem, par ko Pie-
rīgas pašvaldību apvienības biedri 
diskutēja Rīgas domē. 
 J. Radzevičs atzina, ka daudzas 
problēmas Rīgai ir radniecīgākas 
ar Pierīgas pašvaldībām, nevis pā-

rējām Latvijas lielajām pilsētām.
 Sanāksmē tika pieminēta 
nepieciešamība aktualizēt arī 
problēmjautājumus sadarbībā ar  
SIA “Rīgas meži”, veidot sociālo 
pakalpojumu centrus Pierīgā, vei-
cināt kopīgo jautājumu risināša-
nu Rīgas un Rīgas reģiona pašval-
dību speciālistu līmenī,  izstrādāt 
Rīgas metropoles areāla attīstības 
plānu, rosināt Galvaspilsētas li-
kuma izveidi, kas noteiktu zinā-
mus ierobežojumus un kārtību, 
kā sadarboties ar Pierīgu dažādās 
jomās, risināt jautājumus par no-
dokļiem un to sadalījumu pašval-
dībām u.c.

Sandra Baltruka, 
Pierīgas pašvaldību apvienība

PAZIŅOJUMS par būvniecības ieceres 
nodošanu publiskai apspriešanai

(pamatojoties uz 08.09.2016 Saulkrastu novada būvvaldes sē-
des lēmumu Nr. 37 par publiskas apspriešanas nepieciešamību)
1. Būvniecības ieceres veids – KAFEJNĪCAS JAUNBŪVE, 
 adrese – Kāpu iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
2. Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties 
 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
 Saulkrastu novadā, LV-2160, līdz 24. oktobrim, 
 kā arī www.saulkrasti.lv.

Vienojas par sadarbības 
nepieciešamību ar 
galvaspilsētu

Pierīgas pašvaldību apvienība
2015. gada rudenī 13 Pierīgas pašvaldības – Ādažu, Baldones, 
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Mārupes novada domes - nodibināja 
apvienību, lai kopīgi īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu 
aizsardzību, veicinātu to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī 
sadarbību savstarpēji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Paziņojums par detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai

Tapusi īsfilma 
par ekosistēmu 
pakalpojumu novērtēšanu
Tapusi 5 minūšu īsfilma par eko-
sistēmu pakalpojumu novērtē-
šanu. Tajā skaidrota ekosistēmu 
pakalpojumu pieeja un tās loma 
ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā 
teritoriju plānošanas procesā. Fil-
ma pieejama latviešu valodā ar an-
gļu valodas subtitriem un papildi-
nāta ar saistošām videografikām. 
Tās mērķis ir sasniegt dažāda ve-
cuma mērķauditorijas un parādīt 
ekosistēmu būtisko lomu mūsu 
dzīvē, ekosistēmu pakalpojumu 
novērtēšanas iespējas un nepie-
ciešamību. Video skaidrots, kā 
ekosistēmu pakalpojumu pieejas 
izmantošana var sniegt vērtīgu 
informāciju teritoriju plānotājiem 
un citiem, kas vēlas prognozēt te-
ritoriju nākotnes attīstības varian-
tus. Šī filmā apskatītā pieeja Lat-
vijā ir jaunums, kas var palīdzēt 
nākotnē dabas resursus izmantot 
daudz pārdomātāk un tālredzī-
gāk. Filma atspoguļo dabas snieg-
tos labumus un priekšrocības, kas 
palīdz nodrošināt cilvēku dzīves 
apstākļus, taču kas mums ikdienā 
bieži paliek nepamanīti. Ekosis-
tēmu pakalpojumi ietver pārtikas 
produktu, ūdens nodrošināšanas, 
plūdu regulēšanas funkciju, kā 
arī, piemēram, atpūtas nodro-
šināšanu dabas teritorijās. Fil-
mas latviskā versija https://youtu.
be/7dyW1Jr-rZE. Filmas versija ar 

Lūdzam iesniegt iesniegumus fizikās un juridiskās personas par zve-
jas rīku limita piešķiršanu 2017. gadam piekrastes zvejai Rīgas līcī 
Saulkrastu novadā līdz 10. novembrim. Iesniegumi jānogādā Saulkras-
tu novada domē. Tuvāka informācija pa tālr. 67142518.

Informācija piekrastes 
zvejniekiem

22. septembrī kultūras namā 
„Zvejniekciems”, noslēdzot Dze-
jas dienas un godinot Baltu tautu 
vienības dienu, tika aicināti visi 
interesenti, kuri gribētu dekla-
mēt vai izteiksmīgi nolasīt vienu 
sev tīkamu patriotisku dzejoli. 
Par prieku organizatoriem ce-
turtdienas pēcpusdienā kultūras 
namā pulcējās gan jaunieši, gan 
pieaugušie. Bija patīkami, ka sa-
nākušie izvēlējušies gan jau zinā-
mu dzejnieku, piemēram, Raiņa 
un Jāņa Petera, gan jauno autoru 
darbus, lai paustu patriotiskumu 
un savu noskaņojumu. Pēc dekla-
mācijas dzejoļi tika pārrunāti, un 
pie tējas tases raiti rosījās sarunas 

gan par to, kas katram ir dzeja, 
gan – kas ir baltu tautas un kāpēc 
šo dienu būtu jāsvin.
 Paldies Luīzes Doņeckas, kura 
bija visjaunākā sarīkojuma dalīb-
niece, un Unas Līces vecākiem, jo 
meitenes bija rūpīgi gatavojušās 
šim notikumam! Paldies arī Zvej-
niekciema vidusskolas 9. klases 
audzinātājai Gunai Lāčauniecei, 
jo klases skolēni bija ieradušies 
visai kuplā skaitā! 
 Pēc tam, kad visi dalībnieki sa-
ņēma apsveikumus, kopā tika ra-
dīts dzejolis „Kas man ir Latvija”:
„Skaistā zeme,
Vienotība, 
Gods man dzīvot Latvijā! 

Mūsu tēvzeme, dziesmu pilnā,
Skaisti kalni, garas upes! 
Līkumota Daugava, 

bagātību pilna!
Mana zeme vienīgā, 
Te mums visiem stipriem būt, 
Laimi, pārticību gūt! 
Sarkanbaltsarkana, 

skaistiem gadalaikiem,
Jaukiem un sirsnīgiem 

cilvēkiem pilna – 
Latvija vieno mūs visus, 

gan jaunus, gan vecus!”
 Tik godīgi un izjusti patriotis-
mu dzejā pauž saulkrastieši! 

Vija Skudra, 
Saulkrastu kultūras un sporta centrs

Dzejas dienas – 
Baltu vienības diena

Dzejas dienu dalībnieki bija izvēlējušies gan klasiķu, gan jauno autoru darbus.

https://youtu.be/cLbO236dw_Q
https://youtu.be/cLbO236dw_Q
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/filmas/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas/filmas/
http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
https://youtu.be/7dyW1Jr-rZE
https://youtu.be/7dyW1Jr-rZE
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Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 
bērnam tikt galā ar stresu, atbil-
stoši rīkoties sarežģītās situācijās 
un justies droši. Šīs spējas ir atka-
rīgas ne tikai no paša bērna, bet 
arī no viņa emocionālās attīstības, 
kurā lielu ieguldījumu var dot ve-
cāki. 
 Programma “Bērnu emocionā-
lā audzināšana” (BEA) sniegs ietei-
kumus, kā pārvarēt dažādas grūtī-
bas bērna audzināšanā un veicināt 
bērna emocionālo attīstību. 
 BEA 10 soļi:
l bērna attīstība un tempera-
ments, 

l kā bērns iegūst veselīgu apzi-
ņu par savu ķermeni, 
l kā bērns izveido drošu piesais-
ti, 
l kā attīstīt rotaļāšanās prasmes 
un fantāziju,
l kā bērna uzvedību ietekmē va-
loda un komunicēšanas prasmes,
l kā disciplinēt bērnu,
l kā attīstīt veselīgu pašcieņu, 
l kā iemācīt bērnam regulēt 
emocijas un kontrolēt savu uzve-
dību, 
l kā iemācīt koncentrēšanās un 
problēmu risināšanas prasmes,
l kā veicināt empātiju un gādī-
gumu.

 Darbošanās grupā ļaus labāk 
izprast sava bērna uzvedību un 
iemācīs to labot reizēs, kad bērns 
ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai ag-
resīvs.
 Nodarbības notiks otrdienās 
plkst. 18.00 - 20.30 b/d “Rūķītis”. 
Par nodarbību sākumu ziņosim.
 Tas mazais cilvēciņš būs jāveido 
tev. Viņš izaugs nevis tāds, kādu tu 
gribi, bet kādu tu audzini..

 Pieteikšanās un sīkāka infor-
mācija: e-pasts - inguna.feldma-
ne@saulkrasti.lv vai pa tālr.: Rota 
26314369, Ingūna 29445270.

Oktobra sākumā pabeigti plānotie 
grants šķembu ceļu remontdarbi, 
kuru laikā tika planēts un noblī-
vēts esošais ceļa segums, nodroši-
not ūdens atvadi no ceļu klātnes, 
tostarp noņemot lieko apaugumu 
un grunti un izbūvējot teknes, kā 
arī 10 cm biezumā izbūvēts grants 
šķembu maisījuma segums. 
 Ceļu remontdarbi notika Zvej-
niekciemā - Jūras prospektā, Beb-
ru ielā, Meža prospektā, Akmens 
un Draudzības ielas krustojumā, 
Augļu ielā, Vizbuļu ielā un ceļā 
„Dzenīši”, Saulkrastos - Sīkā ielā, 

Nometņu ielā, Noliktavas un Pēr-
ses ielās un vairākās dārzkopības 
sabiedrību „Jubileja”, „Gaisma”, 
”Priedes”, „VEF Biķernieki”, „Pa-
baži” un „Banga” ielās.
 Kopumā remontdarbi tika 
veikti 13 436,50 m2 platībā un vai-
rāk nekā 4 km garumā.
 Darbus veica SIA „Limba-
žu ceļi”, kas uzvarēja iepirkuma 
procedūras kārtībā izsludinātajā 
konkursā. Darbu kopējās izmak-
sas - 53 702,39 eiro.

Saulkrastu komunālserviss

Saulkrastos, Raiņa ielā 7 sākta tel-
pu pārbūve, lai izveidotu Saulkras-
tu novada jauniešiem centru, kurā 
būs iespēja pulcēties, radīt jaunas 
idejas, organizēt dažādas tikšanās, 
seminārus un apmācību.
 Izveidojot Jauniešu centru, 
tajā plānots nodrošināt jauniešu 
vajadzībām un izaugsmei atbils-
tošus pakalpojumus un iespējas. 
Tiks radīti apstākļi, lai jaunietis 
saskatītu iespēju realizēt sevi arī 
Saulkrastu novadā, kas veidos no-
vadu kā perspektīvu un progresī-
vu pašvaldību. 
 Jauniešu centra izveide top 

Saulkrastu sociālais dienests in-
formē, ka novembra mēnesī tiek 
plānots pakalpojums - ārstniecis-
kā pēdu aprūpe.
 Lai to saņemtu, persona vai 
likumiskais pārstāvis iesniedz 

dienestā līdz 31. oktobrim iesnie-
gumu ar norādi par pakalpojuma 
nepieciešamību un ārsta izziņu 
par personas veselības stāvokli 
un medicīnisku kontrindikāciju 
neesamību (izziņa derīga vienu 

gadu), kā arī rekomendāciju per-
sonai pakalpojuma saņemšanai. 
 Informāciju par pakalpoju-
mu var saņemt Saulkrastu so-
ciālajā dienestā vai pa tālruņiem 
67142510 un 67142511.

Top jauniešu centrs

ar Latvijas Šveices sadarbības 
programmas finansiālu atbal-
stu projektā “Multifunkcionāla 
jauniešu iniciatīvu centra izvei-
de Saulkrastos – jauniešu ideju 
banka”. Projekta kopējās izmak-
sas - 188  445,00 eiro, no kuriem 

102 670,16 eiro finansē Latvijas –  
Šveices sadarbības programma. 
Projekta īstenošanu plānots pa-
beigt līdz 2016. gada beigām. 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Vasaras tūrisma sezona aizvadīta
Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centrs (TIC) aizvadījis ražīgu 
vasaru, un, lai gan bijis apmeklē-
tāju skaita kritums, uzticamākie 
Saulkrastu fani saulainās dienas 
aizvadīja, atpūšoties Vidzemes 
piekrastē un baudot vietējos tū-
risma piedāvājumus.
 Līdz 31. augustam Saulkrastu 
TIC apmeklējuši 15  844 cilvēki - 
par 3126 apmeklētājiem mazāk 
nekā pērn (pagājušajā gadā līdz  
31. augustam – 17  644 cilvēku), 
toties pieaudzis Igaunijas un Lie-
tuvas tūristu skaits. 
 Analizējot sniegtās informā-
cijas tematikas rādītājus, šajā, ne 
tik ļoti karstajā vasarā apmek-
lētājus vairāk interesēja, kādus 
pasākumus un apskates objektus 
apmeklēt, kā aktīvi pavadīt laiku. 
Liela interese bijusi par Vidzemes 
piekrasti un Saulkrastu novada 
kaimiņiem, tāpēc jūnija sākumā 
sagatavota un izdota jauna dru-
kāta tūrisma karte “Brīvdienu 
maršruts: Saulkrasti – Bīriņi – 
Limbaži – Tūja - Saulkrasti”, kura 
tika prezentēta vairāku desmitu 

tūkstošu apmeklētajā tautas lie-
tišķās mākslas darinājumu gada-
tirgū 4. un 5. jūnijā Rīgā.
 Aizvadītajā sezonā divkārt 
biežāk pieprasīta informācija par 
ēdināšanu un naktsmītnēm. Tū-
ristus interesē ne vien vietas, kur 
var nobaudīt maltīti ātri un lēti, 
bet kaut ko piekrastei raksturī-
gu un interesantu. Šogad darbu 
sāka kafejnīca “Saules Cafe”, bet, 
noslēdzoties vasaras sezonai, par 
darba pārtraukšanu, informēja 
vasaras kafejnīca “Kaķu māja” 
un “Bundulis”. Vasaras vidū savu 
darbību bija spiesta pārtraukt ka-
fejnīca “Piekraste”. Naktsmītņu 
skaitu šogad kuplināja ekskluzī-
vu apartamentu viesnīca “Sau-
les Club”, apartamenti “Krauklis 
beach apartments” un brīvdienu 
māja “Singing sands”. Joprojām 
trūkst labiekārtotu telšu vietu 
jūras krastā ar ugunskuru vietām 
pārgājienu cienītājiem un velotū-
ristiem.
 Šogad saņemts ļoti daudz 
jautājumu par sabiedrisko trans-
portu – vilcienu un autobusu 

kustības sarakstiem, starppilsētu 
un vietējo nozīmju pieturām, tak-
sometru pārvadājumiem, kā arī 
to, kā ar sabiedrisko transportu 
apceļot Saulkrastu novada tuvāko 
apkārtni un citus tūrisma gala-
mērķus - Cēsis, Limbažus, Sigul-
du, Rīgu u.c.
 28. maijā Jūras parkā šogad 
notika svinīga jauna vides objek-
ta “Jūras puika” atklāšana. Zilā 
karoga peldvietas “Centrs” atpū-
tas piedāvājumu šogad kuplināja 
“Kiwi Beach” sauļošanās krēslu, 
lietussargu noma un piepūšamā 
bērnu atrakcija līdzās pludmales 
terasei “Mare”.
 Gardēžus šogad lutina rekons-
truētais z.s. “Vecsiljāņi” ekopro-
duktu veikals, kā arī nedēļu no-
gaļu kūpināto zivju kioski Rīgas  
ielā 99 un Ainažu ielā 20.
 20. augustā savu darbu noslē-
dza vienīgais Saulkrastu mūzikas 
un deju klubs “Katrīnbāde”.
 Šovasar no Skultes ostas varēja 
doties izbraucienos ar nelielu, bet 
ņipru Delanta 80 tipa jahtu (līdz 
6 viesiem), ko nomai piedāvāja 

arjahtu.lv. Ar jahtu no ostas varēja 
doties arī kruīzā uz Roņu salu.
 Turpina pieaugt to tūristu 
skaits, kuri labprāt apvieno at-
pūtu ar pasākumu apmeklējumu. 
Liels prieks, ka Saulkrastu viesi 
pozitīvi novērtē novada tradici-
onālos pasākumus – Saulkrastu 
svētkus, vasaras sezonas atklā-
šanas svētkus “Ieripo Saulkrastu 
vasarā!”, “Saulkrasti Jazz”, “Jaunie 
kamermūziķi Saulkrastiem”, folk-
loras festivāls “Pa Saulei”, “Seno 
ugunskuru nakts” u.c. un labprāt 
apmeklē tos no gada uz gadu. Šo-
gad notika pirmie “Luču svētki” 
viesu namā “Aizvēji”, un ceram, 
ka tie pulcinās plašu interesentu 
loku arī nākamgad. Godam aiz-
vadīts III Latvijas tūrisma infor-
mācijas tirgus, bet 2017. gadā tāds 
norisināsies Pļaviņu novadā.
 Saulkrastu novada uzņēmē-
ji aicināti aktīvi līdzdarboties 
Saulkrastu uzņēmēju konsulta-
tīvajā padomē. Šogad padome 
uzsāka jaunu tradīciju, lai iepa-
zīstinātu saulkrastiešu un novada 
viesus ar vietējiem uzņēmumiem, 

jūnija sākumā tika noorganizēta 
orientēšanās spēle “Saulkrasti ie-
rauj!”, kura guva atsaucību.
 Gaidām rudens jaunumus 
tūrisma ziņām, lai tos varam 
nopublicēt gan www.visitsaul-
krasti.lv, gan mūsu sociālo tīklu 
 profilos: facebook.com/Saulkras-
ti, draugiem.lv/Saulkrastic, twit- 
ter.com/Saulkrastic!
 Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centra e-pasts - tic@saulkrasti.
lv, T. 67952641!

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Saulkrastu TIC 
mainīts darba laiks

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centram (TIC) 

no 1. septembra 
līdz 31. maijam  

mainīts darba laiks.
Apmeklētāji katru dienu 

tiek gaidīti no 8.45 līdz 17.15, 
arī sestdienās un svētdienās.

Saulkrastu uzņēmēju padome sadarbībā ar 
Saulkrastu novada domi rīko  gadskārtējo rudens tikšanos 

un uzņēmēju padomes vēlēšanas, 
kas notiks 28. oktobrī plkst. 18.00 Raiņa ielā 8,

Saulkrastu novada domes zālē.

Aicina pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākus

Pēdu ārstnieciskā aprūpe

Veikti ielu un ceļu 
remontdarbi

Septembrī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki saņēmuši  
61 izsaukumu, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 8 personas, 
6 no tām nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie-
cirknī tālāku darbību veikšanai, 
2 - viņu dzīvesvietā.
 Sastādīti 115 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
4 par alkoholisko dzērienu lie-
tošanu sabiedriskā vietā, 3 par 
smēķēšanas ierobežojumu pār-
kāpšanu, 14 par teritorijas vai 
piegulošās teritorijas nesakopša-
nu, 72 par satiksmes noteikumu 
neievērošanu, 15 par nenoslēgtu 
līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, 2 par mājas 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu, 2 par dzīvošanu bez 

deklarētas dzīvesvietas, tikpat par 
sīko huligānismu un viens par 
koku nesaskaņotu ciršanu.
 Uzsāktas 107 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par ne-
kustamā īpašuma nesakopšanu, 
līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
koku nesaskaņotu ciršanu.
 4 gadījumos izsaukti dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” darbinieki, 
lai sniegtu palīdzību cietušiem vai 
bojāgājušiem dzīvniekiem.
 Vienā gadījumā pēc Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības die-
nesta darbinieku lūguma sniegta 
palīdzība agresīvas personas no-
gādāšanā psihiatriskajā slimnīcā.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais septembrī

mailto:inguna.feldmane@saulkrasti.lv
mailto:inguna.feldmane@saulkrasti.lv
http://www.visitsaulkrasti.lv
http://www.visitsaulkrasti.lv
mailto:tic@saulkrasti.lv
mailto:tic@saulkrasti.lv
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Septembris „Rūķītī” bijis ļoti ra-
žens un pasākumiem bagāts. Sep-
tembra sākumā atzīmējām Tēvu 
dienu, sarīkojot “Pirātu spēles”. 
Paldies vecākiem par aktivitāti un 
atraktivitāti!
 Par paveikto vides izglītības 
jomā pagājušajā mācību gadā 
„Rūķītis” šogad ieguva Ekoskolas 
nosaukumu un sertifikātu. Bērnu-
dārzs turpinās iesākto arī šogad, jo 
veselīga dzīvesveida pamati lieka-
mi jau pirmsskolas vecumā.
 Dažādi pasākumi „Rūķītī” no-
tika Eiropas sporta nedēļā no 19. 

līdz 23. septembrim. Sporta no-
darbībās bērni iepazina volejbolu, 
izpildīja dažādus uzdevumus ar 
bumbu gan telpās, gan ārpus tām. 
Olimpiskajā dienā kopīgi iesaistī-
jāmies rīta vingrošanā bērnudār-
za teritorijā. Kopā ar vecākiem 
izveidojām izstādi “Mana ģimene 
sporto”. 26. septembrī „Rūķītī” 
viesojās LSPA lektore Inta Bula-
Biteniece, kas ar kolosālu humora 
izjūtu skaidroja vecākiem fizisko 
aktivitāšu nozīmi bērnu attīstībā 
līdz 6 gadu vecumam. Paldies ve-
cākiem par atsaucību! Lekcija bija 

ļoti vērtīga, tāpēc nolēmām šo tra-
dīciju turpināt un vecākus uz iz-
glītošanos un pieredzes apmaiņu 
aicināt biežāk. Tāpat sporta nedē-
ļas laikā pie sagatavošanas grupām 
ciemojās Liepupes vidusskolas 
pirmsskolas grupa, lai kopīgi dotos 
pārgājienā pretī zelta rudenim no 
bērnudārza līdz Jūras parkam.
 Septembrī svinējām Miķeļdie-
nu, ar dziesmām un dejām priecā-
jāmies par dārzā izaudzēto.

Agnija Pavāre, 
PII „Rūkītis”

Miķeļdienas pasākumā.

Tēvu dienas “Pirātu spēles”.

Pārgājiena “Pretī zelta rudenim” dalībnieki. Kopā ar Liepupes vidusskolas audzēkņiem. 
Foto no PII „Rūķītis” arhīva.

Nāk rudens izgreznot „Rūķīti”

Daudzi no mums krastu no jūras 
puses tā īsti nemaz nav skatījuši, 
tomēr dzīve pie jūras mūs vieno 
kā krasta ļaudis. Tāpēc jau sesto 
gadu Liepājas pilsētas Kultūras 
pārvalde sadarbībā ar Latvijas 
Rakstnieku savienību, Liepājas 
Universitāti un Latviešu valodas 
un literatūras skolotāju asociāci-
ju pasniedz Egona Līva piemiņas 
balvu Krasta ļaudis ar mērķi po-
pularizēt jūrniecību. Šogad balvas 
svinīgā atmosfērā tika pasniegtas 
Liepājas vēstures muzejā. Galve-
no balvu saņēma Inese Zandere 
par darbu “Kuģa žurnāls”. Bet ar 
savu darbu “Jūras lilijas” nominā-
cijā “Par labāko skolu jaunatnes 
literāro darbu” Saulkrastu vidus-
skolas 11. klases skolniece Luīze 
Krista Irbena ieguva 3. vietu un 

1. septembrī Saulkrastu vidus-
skolā sākās jauns mācību gads. 
Diena bija skaista un saulaina, 
piepildīta ar jaukām atmiņām 
un stāstiem par skaisti pavadīto 
vasaru, ceļojumiem, nometnēm. 
Un visiem - gan skolēniem, gan 
pedagogiem, gan skolas teh-
niskajam personālam un bērnu 
vecākiem - bija atkalredzēšanās 
prieks.
 Jau agri no rīta uz mācību 
gada atklāšanas svētkiem pulcē-
jās skolas kolektīvs. Tradicionāli 
Zinību dienas ieskaņā 11. un 12. 
klašu skolēni zālē ieveda pirm-
klasniekus. Klātesošos uzrunāja 
skolas direktore Velta Kalnakār-
kle, sveicot skolas kolektīvu un 
skolēnu vecākus jaunajā mācību 
gadā un novēlot visiem veiksmi 
un izturību. Klātesošos sveica 

arī direktora vietniece izglītības 
jomā Astrīda Dineviča, skolo-
tāja Oksana Vanaga, Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis, skolas 
mērs Veronika Solovjova, skolas 
absolvents Ričards Goldiņš. Svēt-
kus kuplināja muzikālie priekš-
nesumi skolotāju Lailas Bāliņas 
un Līgas Priedes vadībā.
 Priecājamies, ka skolā atgrie-
zusies skolas absolvente Simona 
Rozīte, bet nu jau kā sporta skolo-
tāja. Savas darba gaitas Saulkras-
tu vidusskolā sāk ārpusklases 
darba organizatore Ligita Felkere, 
pagarinātas dienas grupas skolo-
tāja Inese Balode, informātikas 
skolotāja Anita Pūce. Kā ierasts, 
skola bija sarūpējusi dāvanas 1. un 
10. klašu skolēniem, uzsākot jau-
no mācību gadu mūsu skolā.

 Jebkuras vietas lielākā vērtība 
ir cilvēki, kas mīl to un atbildīgi 
veido tās nākotni. Mēs katrs atse-
višķi un visi kopā veidojam savas 
skolas tēlu. Kā apliecinājums tam 
ir skolas tradīcijas, kuras turpi-
nāsim arī šogad. Tās ir mācību 
priekšmetu nedēļas, dabaszinību 
projekti, mācību priekšmetu ska-
tes un konkursi, svētku koncerti, 
gadskārtu svētki un pasākumi, 
sporta aktivitātes, radošās darb-
nīcas, muzeju dienas, rudens un 
pavasara ekskursijas, tikšanās 
ar interesantiem cilvēkiem. Šajā 
mācību gadā sāksim īstenot jau-
nas izglītības idejas, lai papildi-
nātu zināšanas matemātikas un 
dabaszinātņu bloka priekšmetos.

Astrīda Dineviča, 
Saulkrastu vidusskola

Luīze Krista Irbena ar saņemto 
apbalvojumu. Foto: Š. E. Irbena

Iegūta 
literārā 
prēmija 
“Krasta 
ļaudis”

literāro prēmiju. Lepojamies ar 
Luīzes Kristas paveikto, jo to po-
zitīvi novērtēja nopietni rakstnie-
cības pārstāvji. Ar darbu “Jūras 
lilijas” var iepazīties Saulkrastu 
vidusskolas mājaslapā.

Inese Ābola,  
Saulkrastu vidusskola

Izskanējusi 
Zinību diena

8.septembrī ciemojāmies pie 
Sējas senioriem - viņu klubs 
„Pīlādzītis” atzīmēja 3 gadu pa-
stāvēšanu un pārtapšanu par 
biedrību. Šoreiz tikšanās temats 
bija Dzejas dienu noskaņa. Savus 
jaunākos dzejoļus lasīja vietējais 
dzejnieks Rūdolfs Kalliss. Starp 
tiem arī veltījums Zelta kāzu 
pārim. Pasākumā piedalījās arī 
dāmu klubiņa „Helma” pārstāves 

no Limbažiem. Tā, apmainoties 
ar pieredzi, klausoties un dzie-
dot kopā ar mūziķi Ingūnu Lip-
sku, pavadījām skaistu pēcpus-
dienu ļoti sirsnīgā un ģimeniskā 
gaisotnē. Paldies Sējas senioru 
biedrības vadītājai Ritai par uz-
aicinājumu!

Saulkrastu senioru vārdā -  
Ausma Luriņa

Ciemos pie Sējas 
senioriem

Saulkrastu vidusskolas pirmo un izlaiduma klašu skolēni un skolotāji.
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Septembrī Latvijas mūzikas 
dzīvē īpašais notikums - Mari-
sa Jansona un Raimonda Paula 
koncerts - skāra arī Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas sko-
las (VJMMS) kolektīvu. Mūzikas 
skolām, tajā skaitā VJMMS tika 
sniegta iespēja klausīties kon-
certa “LNSO - 90. M. Jansons un  
R. Pauls” ģenerālmēģinājumu 
Rīgā, Lielajā ģildē 15. septembrī. 

Četru stundu garais koncerta 
ģenerālmēģinājums ar  abu per-
sonību klātbūtni, LNSO brīniš-
ķīgajiem mūziķiem un Hektora 
Berlioza “Fantastiskās simfoni-
jas”, Džordža Gēršvina  “Rapso-
diju blūza stilā” un R. Paula skaņ-
darbiem radīja neaizmirstamas 
sajūtas un ekskluzīvu mūzikas 
pārdzīvojumu. Skolu audzēk-
ņiem un viņu pedagogiem tika 

noorganizētas arī bezmaksas 
pusdienas skaistajā Minsteres 
zālē, kā arī Valsts preziden-
ta pils apmeklējums koncerta 
patroneses - Valsts prezidenta 
kundzes Ivetas Vējones - pava-
dībā. Brīnišķīgs piedzīvojums 
un skaists jaunā mācību gada  
sākums!

VJMMS

tembrī, sveicām Jāni Streiču. 
 Septembris ir arī Dzejas dienu 
mēnesis, tādēļ 22. septembrī Zvej-
niekciema vidusskolas 1. - 8. klases 
skolēni piedalījās Dzejas dienu 
noslēgumā. Šogad vairāk uzma-
nības tajā tika veltīts dzejniecei, 
rakstniecei, tulkotājai un atdze-
jotājai Vizmai Belševicai, kurai 
šogad apritētu 85 gadi. 5. un 6. kla-
ses skolēni ar prieku rādīja savas 
ilustrācijas triloģijai ”Bille” (pēc 
šī darba motīviem jūlijā sāka uz-
ņemt latviešu spēlfilmu „Bille”), kā 
arī stāstīja par interesantākajām šī 
darba sižeta epizodēm. Pasākumā 
skolēni deklamēja arī citu latviešu 
autoru dzejoļus par bērnību, mī-
lestību, draudzību, dabu, cilvēku 
dzīves un gadalaiku ritējumu. 
 Gadalaiku ritējumā Miķeļdie-

na ir latviešu rudens saulgrieži. 
Miķelis dainās saukts par bagātu 
vīru, arī maizes tēvu, kas saistās 
ar rudens ražas ienākšanos. Tādēļ 
29. septembrī Zvejniekciema vi-
dusskolā notika Miķeļdienas tir-
dziņš, kurā varēja pārdot un no-
pirkt pašu gatavotus kārumus un 
citus izstrādājumus. Kā jau īstā 
tirgū apmeklētājus ar dziesmām 
un dančiem priecēja skolas folk-
loras kopa „Dvīga”. Bet sākum-
skolēni Miķeļdienas pēcpusdienā 
kopā ar skolotājām gāja rotaļās, 
spēlēja spēles, mācījās ticējumus 
un minēja mīklas par rudeni un 
cienājās ar rudzu maizi, lai pietiek 
spēka mācībām visu ziemu. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Bibliokuģa komanda Zvejniekciemā. No kreisās: Dace Dulpiņa, Gints 
Šīmanis, Jānis Streičs, Uldis Bērziņš, Valda Tinkusa, Kārlis Legzdiņš, 
Hedviga Inese Podziņa, Andris Dulpiņš.

Miķeļdienā sākumskolas skolēni apguva šo svētku īpašās tradīcijas.. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Septembra 
kaleidoskops

Mācību gads Zvejniekciema vi-
dusskolā iesācies, skolēniem no 
12. līdz 18. septembrim aktīvi pie-
daloties projektā „Vieglatlētika 
vieno visus: Veni, vidi, vici”. To 
Saulkrastu novadā rīkoja pašval-
dības aģentūra „Saulkrastu Kul-
tūras un sporta centrs” sadarbībā 
ar Zvejniekciema un Saulkrastu 
pedagogiem. Zvejniekciema vi-
dusskolas skolēni piedalījās tāl-
lēkšanā un 60 m skrējienā, izcī-
not 31 medaļu. 
 Pozitīvu piemēru jauniešiem 
rādīja Zvejniekciema vidussko-
las direktors Andris Dulpiņš, 
piedaloties gan 60 m skrējienā, 
gan tāllēkšanā un abās discip-
līnās iegūstot 1. vietu. 1. vietu 
tāllēkšanā izcīnīja Matīss Kur-
sišs, Liene Bernharde, Kristians 
Edvards Raudiņš, Linda Ozola, 
2. vietu ieguva Aleksandrs Toms 
Turkupols, Rūdolfs Bērziņš, Ar-
turs Muskars, Agnese Jermacāne, 
Markuss Jeņins, Elīna Marī Mak-
simova, 3. vietā Toms Eizāns, Elza 
Ābele, Elizabete Sabule, Santa 
Kalote, Laura Neimane, Samanta 
Pastare, Ernests Rudzītis, Annija 
Dzērve. 60 m skrējienā 1. vieta 
Kristeram Žukovam, Elzai Ābelei 
un Lindai Ozolai, 2. vietā Toms 
Eizāns, Jānis Mārtiņš, Kristians 
Edvards Raudiņš, Markuss Jeņins, 

Annija Dzērve, 3. – Arvīds Ru-
dušs, Rainers Cekarevs un Elīna 
Marī Maksimova.
 Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni iesaistījās arī Eiropas 
Sporta nedēļas pasākumos, kuru 
vienotais aicinājums bija „Esi kus-
tīgs. Esi vesels”, bet mērķis – pie-
vērst vairāk uzmanības fizisko ak-
tivitāšu nepieciešamībai ikdienā. 
Eiropas Sporta nedēļa notika no 
17. līdz 23. septembrim, tās laikā 
3. - 6. klases skolēni sacentās, spē-
lējot tautas bumbu un futbolu. 
 Tautas bumbas turnīrā 5. -  
6. kl. grupā 1. vietu izcīnīja 6. kla-
ses meitenes, bet 3. - 4. kl. grupā 
1. vieta 3. klases zēnu un 4. kla-
ses meiteņu komandai. Futbola 
sacensībās 5. - 6. kl. grupā 1. vie-
tā 6. klases zēnu komanda, arī  
3. - 4. kl. grupā 1. vieta 4. klases 
zēnu komandai. 
 Eiropas Sporta nedēļa Zvej-
niekciema vidusskolā noslēdzās 
ar kopīgu vingrošanu Olimpiska-
jā dienā, kuras devīze šogad bija 
„Padod bumbu!”.
 Prieks, ka mācību gads Zvej-
niekciema vidusskolā iesācies, ak-
tīvi sportojot gan skolēniem, gan 
skolotājiem. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola 

Jaunais mācību 
gads iesācies 
sportiski

Godalgoto vietu ieguvēji vieglatlētikas sacensībās “Veni, vidi, vici”. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

VJMMS audzēkņi un pedagogi ar Valsts prezidenta kundzi I. Vējoni. 
Valsts prezidenta kancelejas foto.

Apmeklē īpašu 
koncertu un Valsts 
prezidenta pili

Zvejniekciema vidusskolā jaunais 
mācību gads sācies ar daudziem 
interesantiem pasākumiem: atzī-
mējām Dzejas dienas, iepirkāmies 
Miķeļdienas tirdziņā, Miķeļdienā 
sākumskolēni mācījās tradicio-
nālās rotaļas un ticējumus, pie 
mums viesojās bibliokuģa „Kriš-
jānis Valdemārs” komanda.
 Bibliokuģa „Krišjānis Valde-
mārs” komanda Zvejniekciema 
vidusskolā piestāja 15. septembrī, 
lai tiktos ar 9. - 12. klases skolē-
niem un pastāstītu par profesi-
jām, kas saistītas ar jūru. Tā ir vie-
na no mūsu valsts bagātībām, uz 
ko jau 19. gs. otrajā pusē norādīja 
jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, 
aicinot: „Latvji, brauciet jūriņā, 
zeltu krājiet pūriņā!”. Jaunieši ar 
interesi klausījās bibliokuģa ko-
mandas stāstījumā. Salacgrīvas 
novada bibliotēkas vadītāja un 
bibliokuģa idejas autore Hedviga 
Inese Podziņa pastāstīja, ka „Kriš-
jāņa Valdemāra” pieraksta vieta ir 
Salacgrīvas osta, savukārt Uldis 
Bērziņš, Latviešu fonda pārstāvis 
Latvijā, uzsvēra, cik svarīgi ir mī-
lēt savu dzimteni. Kuģa bocmanis 
Gints Šīmanis lika aizdomāties 
par jūru kā mūsu nacionālo bagā-
tību, bet Kārlis Legzdiņš, leģen-
dārās zemūdenes „Ronis” koman-
diera Hugo Legzdiņa dēls, kavējās 
atmiņās, stāstot par jūrnieku dzī-
vi un citiem jūrniecības noslē-
pumiem. Dzīparus no savas bēr-
nības atmiņu kamola attina arī 
bibliokuģa patrons un slavenais 
kinorežisors Jānis Streičs, aicinot 
jauniešus lasīt un daudz mācīties, 
kā to visu mūžu darījis viņš pats. 
Bibilokuģa gaitas Zvejniekciema 
vidusskolā dokumentēja jaunais 
jūrnieks un EUCOW fonda Lat-
vijā pārstāvis Raivis Struncens. 
Šī projekta atbalstītāji ir Latviešu 
fonds, Kultūrkapitāla fonds un 
akciju sabiedrība „Latvijas Valsts 
meži”. Bibliokuģa komandu Zvej-
niekciema vidusskolas jaunieši 
sveica ar krāsainiem rudens zie-
diem, bet skaistajā dzīves jubilejā, 
kas Latvijā tika atzīmēta 26. sep-
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Pagājuši daudzi gadi kopš beidzu 
Rīgas 2. vidusskolu. Mēģinu at-
miņā pārcilāt, kas no tā laika no-
tikumiem palicis prātā. Visvairāk 
jau laikam dažādas delverības, 
skolas pēcstundu nodarbības daiļ-
lasīšanas pulciņā, orientēšanās 
sacensības, kurās mani iekļāva, 
pateicoties ātrai skriešanai, teātra 
spēlēšana Ilzes Indrānes “Lazdu 
laipā», skolas sarīkojumi, kuros 
bieži pieteicu priekšnesumus, 
balles ar orķestra spēlēto «dzīvo» 
mūziku. Atceros satraukumu, gai-
dot, kad uzlūgt uz pirmo deju pāri 
visai zālei skries puisis, kas toreiz 
tik ļoti patika.
 Lai arī sekmes mācībās bija 
ciešamas, šodien jāatzīst, ka vis-
labprātāk mācījos humanitāros 
priekšmetus, novārtā atstājot 
fiziku, ķīmiju, matemātiku. Tas 
pamatīgi atspēlējās 11. klasē, kad 
pusgadā izlika gala atzīmi trigo-
nometrijā. Matemātikas skolotāja 
Alma Tīruma, kaut redzēja, ka 
man iznāk knaps trijnieks, izlika 
divnieku. Nobijusies biju ne pa jo-
kam. Tas nozīmēja, ka sēdēšu otru 
gadu, nepiedzīvojot izlaidumu ar 
skaistu baltu kleitu.
 Latviešu valodas skolotājai 
Hermīnei Jablonskai biju mīlule. 
Izlasījusi desmitiem visbiezākos 
romānus, varēju jebkuru rakst-
nieku citēt no galvas. Tāpēc nebi-
ju pārsteigta, kādu dienu gaitenī 
izdzirdot, pieminam savu vārdu 
sarunā starp abām skolotājām.
 «Almiņ, nu, izliec tam bērnam 
trijnieku. Tu taču redzi, ka viņa 
to matemātiku nevar iemācīties,» 
latviešu valodas skolotāja bija 
metusies mani aizstāvēt. Mate-
mātikas skolotāja stāvēja cieta kā 
klints: «Nevis nevar, bet negrib». 
Ar to saruna bija galā. No bailēm 
ņēmu grāmatas rokā, nokārtoju 
papildu pārbaudījumu trigono-
metrijā un gala eksāmenos pava-
sarī algebrā saņēmu pieci un ģeo-
metrijā četri. Toreiz vērtējuma bija 
piecu ballu sistēma.
 Šodien šīs abas skolotājas at-
ceros un pieminu ar labu vārdu, 
jo gan viena, gan otra manī ielika 
pamatus, uz kuriem droši varēju 
būvēt savu dzīvi. Šādi un līdzīgi 
stāsti noteikti ir arī katram no sko-
lēniem, kas Saulkrastos mācījušies 
pie skolotājām Elfrīdas Poškus un 
Annas Bluķes.
 Nosvinējušas 90 gadu jubilejas, 
abas joprojām ir mundras un dzī-
vesprieka pilnas. Viņas labprāt at-
ceras savas dzīves gājumu un skolā 
aizvadītos gadus.

 Elfrīda Poškus ir matemātikas 
skolotāja, tāpēc, uzsākot sarunu, 
nevarēju nepajautāt, vai viņai ir 
bijusi līdzīga pieredze, izliekot at-
zīmes saviem skolēniem.
 - Protams, ne visiem skolēniem 
bija noturīga interese par mate-
mātiku. Ļoti labi redzēju, kuram 
patiešām šis priekšmets nepado-
das un kurš vienkārši ir sliņķis. 
Tiem pirmajiem devu mazas at-
laides. Tomēr visus bērnus cen-
tos ieinteresēt par noslēpumaino 
skaitļu un sakarību pasauli. Pa-
mazām viens vairāk, cits mazāk 

šo priekšmetu sāka apgūt. Manās 
stundās bija laba disciplīna. Neie-
domājami, ka varētu trokšņot un 
sarunāties! Viņi vienmēr bija no-
darbināti. Tad jau arī nav laika bla-
kuslietām. Vienu reizi gan atceros 
- klasē bija puisis, kas tā kā mēģi-
nāja ar mani stundas laikā uzsākt 
sarunu par nesaistītu tēmu. Bet 
tad citi skolēni viņu apsauca, lai 
netraucē stundu. Toreiz matemā-
tika katrā klasē bija sešas stundas 
nedēļā. Mācības notika arī sestdie-
nās. Es ar bērniem, neskatoties uz 
stingrību stundās, labi satiku. Man 
vienmēr bija arī audzināmā klase. 
Saulkrastos esmu piedzīvojusi as-
toņus savu klašu izlaidumus.
 Tolaik Latvijā dzīvojām ļoti 
pieticīgos apstākļos. Ģimenēs lī-
dzekļi bija jānopelna, smagi strā-
dājot. Bērni, it sevišķi laukos, jau 
no agras bērnības palīdzēja ve-
cākiem darbos. Tā viņi sapelnīja 
naudu grāmatām, skolas kleitai 
un uzvalkam, jaunām kurpēm. 
Neskatoties uz visu, tam bija arī 
sava pozitīvā nozīme. Tas bērnos 
kaldināja gribasspēku, uzņēmību 
un vēlmi darboties patstāvīgi. Viņi 
gribēja no tādas dzīves situācijas 
izrauties un vienīgais ceļš bija labi 
mācīties. Viņi saprata, ka bez izglī-
tības nebūs nākotnes un nekādu 
augstāku mērķi sasniegt nevarēs.
 Šodien dzīvojam daudz labāk. 
Arī bērni jau no mazotnes aug 
informācijas pārbagātā vidē. Kat-
rā ģimenē ir televizori, internets, 
datori. Multenes vien rāda desmi-
tos kanālu. Tas, protams, ļauj bēr-
niem ātrāk attīstīties. Bet līdzās 
šīm progresīvajām lietām nāk arī 
negatīvais. Vēl pirms desmit ga-
diem strādāju skolā un novēroju, 
ka bērni kļuvuši paviršāki un ne-
uzņēmīgāki. Daudziem liekas, ka 
visi dzīves labumi viņiem pienākas 
pašsaprotami, bez ieguldītā darba. 
Viņi vairāk paļaujas uz saviem ve-
cākiem, domājot, ka šāds atbalsts 
būs mūžīgs. Pašos nav vajadzīgās 
centības. Bet laiki un dzīves situā-
cijas mainās, mēs nezinām, kā lie-
tas var iegrozīties. Es uzskatu, ka 
vairāk jābalstās sevī pašā.
 - Kādu jūs atceraties savu bēr-
nību, kas veidoja pamatu tālāka-
jai dzīvei?
 - Nāku no Vidzemes. Toreiz to 
sauca par Sērmūkšu pagastu, ta-
gad tas ir pārdēvēts par Skujeni. 
Mūsu mājas «Bērzkalni» atradās 
pasakaini skaistā vietā. Varbūt 
tāpēc man tik grūti vēlākajā dzī-
vē bija no turienes iet projām. 
Ģimenē bijām 9 bērni. Tēvs va-
dīja saimniecību, kurā bija 60 ha 
zemes. Mammīte jau vairāk ar 
bērniem ņēmās. Mūsu tēvs bija 
progresīvs cilvēks un līdztekus 
zemnieka lietām pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā piedalījās pagasta 
valdes darbos. Es ģimenē biju jau-
nākā, tāpēc lauku darbos īpaši ne-
tiku iesaistīta. Vēlāk gan, jau skolā 
ejot, vasaras mēnešos man bija jā-
iet ganīt lopus. Ganāmpulks bija 
liels. Atceros - meža izcirtumā 
dunduri kož kā negudri, četros 
no rīta vēl nāk miegs, bet gribot 
negribot jābrien pa aukstu rasu. 
Tikai tad, kad nopļāva sienu un 

Labdien, skolotāj!

Vinterei, jo viņa manī atmodināja 
dziļāku interesi par šo priekšme-
tu. Kad aizgāju uz ģimnāziju, jau 
pirmajā nodarbībā viņa mums uz-
deva risināt garumgaru piemēru. 
Biju vienīgā, kas to spēja atrisināt. 
Par to dabūju augstāko atzīmi. Tad 
es matemātikai pievērsu lielāku 
vērību. Man šķita, ka tās zināšanas 
man atnāca it kā pašas no sevis, 
īpaši nepiepūloties. 
 Likumsakarīgi, ka pēc tam ie-
stājos Cēsu skolotāju institūtā.
 - Vai doties strādāt uz Saul-
krastiem bija jūsu izvēle?
 - Toreiz nevienam pēc augst-
skolas beigšanas neļāva izvēlēties 
darba vietu. Bija stingra norī-
kojumu sistēma. Mani aizsūtīja 
strādāt par matemātikas skolotāju 
uz Skrundas vidusskolu. Tas bija 
1947. gads. Toreiz 21 gada vecumā 
mēs bijām vēl naivi un emocionāli 
saistīti ar mājām. Ļoti pārdzīvoju, 
ka būšu tik tālu no saviem tuvinie-
kiem. Piederīgie mani samācīja, lai 
aizbraucu uz Rīgas rajona izglītī-
bas nodaļu un aprunājos. Varbūt 
mani uzklausīs un ierādīs citu dar-
ba vietu. Saņēmu dūšu un brau-
cu. Trāpījos tieši tādā brīdī, kad 
skolu direktori bija sabraukuši uz 
semināru. Uzzinājuši manu bēdu 
stāstu, viņi burtiski mani rāva uz 
visām pusēm. Izrādījās, ka visur 
vajadzēja matemātikas skolotāju. 
Izvēlējos Garkalni, jo tā no manām 
lauku mājām bija tikai 100 km. 
Jaunajā skolā man uzreiz audzinā-
šanā iedeva apvienoto 1. – 3. klasi. 
Paralēli citās klasēs bija jāpasniedz 
arī matemātika. Biju nobijusies, jo 
no audzināšanas darba nebija ne-
kādas sajēgas. Brīnos, kā mani no 
skolas toreiz neizmeta, jo šīs pras-
mes mācījos praktiskā sadarbībā 
ar audzināmajiem. Kad aizbraucu 
uz Garkalnes skolu, mani sagaidīja 
direktors ar uzvārdu Uksts. Tāds 
neliela auguma vīriņš, kas te strā-
dāja no Latvijas brīvvalsts laikiem. 
Viņš bija ļoti laipns un sirsnīgs, 
viņa sieva mani pirmo mēnesi 
baroja un atbalstīja. Viņa taču re-
dzēja, ka visa mana bagātība bija 
sakrāmēta vienā grozā.
 Diemžēl šīs skolas direktoru 
pēc gada noņēma no darba, jo 
viņa meita kara pēdējās dienās 
bija emigrējusi uz Vāciju. Mani 
atkal pārcēla - šoreiz uz Krimuldu. 
Tur audzināšanā iedeva klasi ar 14 
skolēniem. Tad jau audzināšanas 
darbs nekādas grūtības nesagādā-
ja. Nostrādāju divus gadus, izvadī-
ju dzīvē savus audzēkņus un atkal 
mani pārcēla uz citu skolu. Šoreiz 
tie bija Saulkrasti. Es te atbraucu 
1952. gadā un nostrādāju 33 gadus.
 Saulkrastos sagaidīja skolas 
direktore Ārija Kamoliņa un aiz-
veda pāri Pēterupei, kur man bija 

ierādīts dzīvoklītis. To ieraugot, 
apstulbu - istaba bija pilnīgi tukša. 
Ne galda, ne krēsla, ne gultas. Do-
māju, ko es tur iesākšu,  nekādas 
iedzīves tak nebija. Uzreiz teicu, 
ka šeit nevaru palikt. Tad man ie-
rādīja mazu istabiņu citur. Nu biju 
laimīga, jo tur vismaz bija gulta. 
Pēc tam par mani apžēlojās pašval-
dības vadītājs Reinsons un atsūtīja 
večus, kas istabiņā iemūrēja plīti. 
Tad varēju kurināt un arī vārīt ēst. 
 1956. gadā es apprecējos, vīrs 
no Rīgas pārnāca dzīvot pie manis. 
Pēc diviem gadiem, kad piedzima 
dēls, tas pats Reinsons atkal pa-
sniedza palīdzīgu roku. Sapraz-
dams, ka ar bērnu tādā istabiņā 
nevaru dzīvot, atrada mums mazu 
divistabu dzīvoklīti. Protams, bez 
ērtībām, ar auksto ūdeni un krās-
ni, tomēr biju bezgala laimīga.
 Toreiz lielās un modernās Saul-
krastu vidusskolas ēkas vēl nebija. 
Mazās klasītes mācījās mājā pāri 
Pēterupei. Te, centrā, kur ir mazā 
skoliņa, mācījās tikai no 5. klases. 
Viņiem nekādu ērtību nebija. At-
ceros, aiz domes bija tāds kalniņš, 
kur auga ceriņu krūmi. Aiz tiem 
bija uzcelta tualete. Viena skolotā-
jiem, otra skolēniem. Starpbrīžos 
bērni turp skraidīja gan lietū, gan 
sniegos. Neviens nečīkstēja un ne-
vaimanāja.
 Saulkrastos man ļoti patika. 
Skolā bija draudzīgs un atsaucīgs 
kolektīvs. Bija sanāksmes, izklai-
des vakari, daudz kopīgu interešu. 
Bieži svinējām jubilejas. Atceros, 
kad man apritēja 55 gadi un gāju 
pensijā, bija milzīga balle ar darba-
biedriem, draugiem un radiem.
 Skolas darbā ne ar vienu ne-
plēsos. Lai arī padomju gados 
ideoloģiskā puse bija ļoti stipra, 
centāmies klusi un mierīgi no tā 
izvairīties. Partijniekiem un ko-
munisma sludinātājiem gājām ar 
līkumu. Bijām tāds draugu pulks 
un ar tiem arī kopā turējāmies.
 Pa šiem gadiem Saulkrastos 
man izauguši divi dēli, viņi beiguši 
augstskolas, tagad pašiem jau bēr-
ni un mazbērni. Priecājos, ka man 
ir 4 mazbērni un 6 mazmazbērni. 
Īpašs prieks par mazdēlu, kurš mā-
cās Rīgas 1. ģimnāzijā. Viņš iet spe-
ciālajā klasē, kur gatavo mācībām 
ārvalstu augstskolās. Visas nodar-
bības noteik angļu valodā. Viņu 
interesē fizika un matemātika un 
ar to viņš grib saistīt savu dzīvi.
 Reizēm eju pa ielu, pretī man 
nāk cilvēks un es zinu, ka esmu 
viņa skolotāja. Pēc izskata pazīs-
tu, bet vārdu esmu piemirsusi. Pa 
šiem gadiem tie ir tūkstoši, kurus 
esmu mācījusi. Pavisam skolotājas 
darbā esmu nostrādājusi 56 gadus 
un šodien man ir labi nodzīvota 
mūža un piepildītas dzīves sajūta.

 - Kā jūs pati izvēlējāties studēt 
svešvalodas un kļūt par skolo-
tāju?
 - Lai atbildētu uz šādu jautāju-
mu, noteikti jāveic atskats manā 
mūža gājumā. Esmu dzimusi, au-
gusi un arī skolojusies Rīgā. Par 
savu skolu saucu Rīgas 3. ģimnāzi-
ju, kas toreiz atradās Krišjāņa Val-
demāra ielā. Svešvalodas studēju 
Latvijas Universitātē.
 Augu pārtikušā ģimenē un 
baudīju skaistu bērnību. Mans 
tēvs Eduards Bude bija fabrikants, 
viņam Rīgā, Lienes ielā piederēja 
audumu fabrika. Viņš savu bizne-
su bija radījis pats ar savām rokām. 
Abi ar manu mammu no rīta līdz 
vakaram bija darbā šajā austuvē. 
Tad par mums rūpējās vecāmāte. 
Sestdienās un svētdienās gan kopā 
ar vecākiem devāmies izbrauku-
mos un pastaigās. Mana tēva māte 
bija vāciete, un viņš līdz mūža ga-
lam gāja uz avīžu kiosku, lai pirktu 
un lasītu vācu avīzes. Arī grāmatas 
tēvs lasīja vācu valodā.
 Ienākot krieviem, mūsu ģime-
nei visu atņēma. Tēva un mātes 
mūža darbs tika iznīcināts. Atce-
ros, kā viņš, saņēmis šo ziņu, sēdē-
ja pie galda un raudāja. Kā bērnam 
pa vaigiem tecēja asaras. Ģimenei 
no represijām izdevās izvairīties, 
tikai pateicoties vienam draugam, 
kurš teica: “Bude, brauc projām uz 
laukiem, tur tevi neviens nemek-
lēs”. Tā izdevās izmukt no izsūtī-
šanas.
 Mūsu ģimenē gaisotne, neska-
toties uz visu, bija garīguma un 
mīlestības pilna. Tēvs mācīja ie-
skatīties dabā, vērot tajā notieko-
šo. Jau maza būdama, pazinu visas 
koku sugas. Vienmēr norādīja, kas 
ir labs un kas ļauns.
 Šādas audzināšanas ietekmē 

es centos skolā labi mācīties. Man 
padevās svešvalodas un, skolu bei-
dzot, skaidri zināju, ka mācīšos 
svešvalodas. 
 Par skolotāju gan nedomāju 
kļūt, savu dzīvi gribēju vairāk sais-
tīt ar grāmatu tulkošanu. Bet lik-
tenis bija izvēlējies man citu ceļu. 
Skolotājas darbu.
 - Kāpēc nepalikāt strādāt Rī-
gā, bet pārcēlāties uz Saul kras-
tiem?
 - Kad gāju pēc augstskolas uz 
sadales komisiju, man Rīgā neļāva 
palikt, kaut arī biju labākā studen-
te. Viens no komisijas locekļiem 
krievu valodā tā arī pateica: “Jūs 
esat buržuja meita un jums Rīgā 
nav vietas”. Toreiz jau bija politi-
ka, ka lauku bērnus sūtīja uz Rīgu, 
bet rīdziniekus - uz laukiem. Mani 
nosūtīja uz Liepāju. Toreiz tur bija 
slēgtā zona un iebraukšanai vaja-
dzēja kārtot speciālas caurlaides. 
Man tur ļoti negribējās braukt 
strādāt. Turklāt es jau biju precē-
jusies un tajā pašā gadā augstskolu 
beidza arī mans vīrs. Viņš ieguva 
tiesības pasniegt pamatskolā. Vi-
ņam bija iespēja strādāt Saulkras-
tos. Beigu beigās arī es samainījos 
ar vienu citu skolotāju un atnācu 
uz Saulkrastiem.
 Šeit man viss bija zināms un ie-
rasts, jo mēs ar tēvu un māti bijām 
īrējuši vasarnīcu un vasaras aizva-
dījuši Saulkrastos. Man ļoti patika 
jūra. Pie tās savu mūžu arī esmu 
pavadījusi. Tagad žēl, ka veselības 
dēļ vairs nevaru līdz tai aiziet.
 - Kā toreiz Saulkrastos izska-
tījās un vai pa šiem gadiem ir no-
tikušas lielas pārvērtības?
 - Saulkrasti ļoti attīstījušies. 
Slejas daudzstāvu mājas, līdzās 
privātapbūve, izveidotas ielas, viss 
sakopts un sakārtots. Mūsu mājas 

skolā bija 1966. gadā. Tad apstākļi 
iegrozījās tā, ka aizgāju strādāt uz 
Rīgas 2. vidusskolu, no kuras de-
vos pensijā.
 - Tā vien šķiet, ka esat piedzī-
vojusi skaistas vecumdienas. Ar 
ko tagad piepildāt savas dienas?
 - Es vēl arvien lasu dažādas 
grāmatas. Daiļliteratūru angļu va-
lodā. Labprāt pārlasu arī latviešu 
literatūru. Man īpaši tuvi ir Blau-
maņa darbi. Tik latviski un ar tādu 
iekšējo skaidrību viņš atainojis cil-
vēku attiecības! Domāju, ka viņš ir 
pasaules līmeņa rakstnieks. Tagad 
lasu amerikāņu rakstnieces Mar-
garetas Mičelas romāna «Vējiem 
līdzi» turpinājumu angļu valodā. 
No pēdējā laikā lasītajiem darbiem 
mani ļoti iedvesmoja Singapūras 
valsts izveidotāja, premjera Lī Gu-
aņjao grāmata «No trešās valsts 
par pirmo», kā Singapūra no maza 
zvejnieku ciemata kļuva par izcilu, 
ekonomiski spēcīgu valsti. Lasīju 
un domāju, kāpēc mēs nevaram 
mācīties no šiem labajiem piemē-
riem. Tagad jau arī mums ir daudz 
talantīgu cilvēku, ar galvu uz ple-
ciem, taču, neraduši atbalstu, viņi 
aizbrauc no Latvijas. Angļu valodā 
runāju joprojām. Man mazmeita 
tagad dzīvo Dānijā un ar viņas vīru 
vienmēr pa telefonu runāju anglis-
ki. Valodu neesmu aizmirsusi.
 Skatos televizoru un sekoju 
līdzi visām norisēm valsts dzīvē. 
Vienu vakaru sadusmojos, kad 
politiķi atkal strīdējās par latviešu 
tautības piešķiršanu. Meklē latvie-
šu gēnus un asinis. Mēs taču visi 
pa lielam esam sajaukušies krus-
tām šķērsām. Mans tēvs no mātes 
puses bija ar vācu asinīm, mamma 
atkal ar krievu piejaukumu, bet es 
gribu un esmu latviete. Kāpēc cil-
vēkam, kas ilgus gadus dzīvo Lat-
vijā, ģimenē lieto latviešu valodu, 
ciena mūsu tradīcijas un kultūru, 
nevarētu ļaut ierakstīt pasē «lat-
vietis»? To es nespēju saprast! Tas 
taču tikai vairotu mums lojālu cil-
vēku skaitu.
 Mana dzīve, skatoties atpakaļ, 
liekas gaiša un jauka. Varbūt tieši 
tāpēc, ka mācīju angļu un vācu va-
lodu. Tas paplašināja manu redzes-
loku un pasaules sajūtu. Skumji 
tikai, ka mūs toreiz padomju laikā 
nekur nelaida uz ārzemēm. Stun-
dās man reizēm bērni jautāja: “Vai 
jūs, skolotāj, esat bijusi Londonā?”. 
Man bija jāatbild, ka neesmu. Kad 
sākās atmoda un mēs atguvām 
brīvību, es uzreiz aizbraucu uz 
Londonu. Tik daudz zināju par šo 
valsti un pilsētu, ka, to ieraugot, 
jutos kā atgriezusies sev pazīsta-
mās un tuvās vietās. Kad man dēls 
atkal jautāja, kur vēlos aizbraukt, 
es vienmēr atbildēju, ka uz Londo-
nu. Man pašai ir brīnišķigi bērni: 
divas meitas un dēls un 4 mazbēr-
ni. Dēls tagad dzīvo Singapūrā. 
Viņš ir augstas klases elektroniķis 
un viņam ir savs bizness. Dēla ve-
cākais dēls 10. klasē ieguva 1. vietu 
pasaulē ķīmijas olimpiādē un viņu 
uzaicināja mācīties uz Kembridžu. 
Tagad viņš jau beidza doktorantū-
ru. Dēla jaunākais dēls Singapūrā 
pabeidza elektronikas studijas un 
tagad ir Amerikā. Mazmeita studē 
Dānijā dārza arhitektūru. Mana 
meita Aija ir inženiertehnisko zi-
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Skolotāja Anna Bluķe kopā ar 
meitām Aiju un Lailu.

Saulkrastu vidusskolas 1966. gada izlaidums.

Koncertā ar Saulkrastu kultūras nama deju kolektīvu.

Anna Bluķe kopā ar dēlu Olafu.

Bērnībā Budes ģimene - mamma, 
tētis, brālis un Anna.

E. Poškus kopā ar dēliem Induli un Mārci.

Skolotāja Elfrīda Poškus pirms  
10 gadiem, svinot 80. jubileju.

1961. gada Saulkrastu vidusskolas izlaidums.

 Skolotāju Annu Bluķi satieku 
nelielā, glīti sakārtotā mājiņā pašā 
Saulkrastu centrā. Viņa visu mūžu 
skolēniem mācījusi angļu un vācu 
valodu.
 - Kad jūs sākāt skolotājas gai-
tas, vai apgūt svešvalodas bija 
populāri un skolēni izrādīja inte-
resi?
 - Tas bija ļoti smags laiks. Brīvā 
Latvija bija zaudēta, jo pēc uzvaras 
Lielajā Tēvijas karā krievu kara-
spēks neaizgāja, bet palika. Valsts 
iestādēs bija jārunā krievu valodā, 
visi dokumenti tika rakstīti krie-
viski. Robežas uz pārējo pasauli 
tika aizvērtas. Padomju cilvēkam 
nebija tiesību doties iepazīt rietu-
mu zemes, par Ameriku vispār ne-
runājot. Varējām tikai ceļot pa pla-
šo Padomju Savienību. Mūsdienu 
jauniešiem grūti to iedomāties, jo 
šodien visa pasaule ir vaļā. Ceļo, 
brauc mācīties, strādāt vai pārce-
lies uz dzīvi citā valstī.
 Šādā situācijā varēja domāt, ka 
padomju bērniem zudīs interese 
par angļu un vācu valodu. Bet tā 
nebija. Mācoties ģeogrāfiju, viņi 
zināja, ka pastāv arī citas zemes. 
Varbūt neapzināti katrs tomēr ce-
rēja reiz tur nokļūt un savu pasau-
les redzējumu paplašināt. Tāpēc 
skolēni ar interesi apguva šīs abas 
svešvalodas. Sava ietekme noteikti 
bija vecākiem, kas bija pieredzējuši 
citus, brīvības gadus.
 Bija jau arī tādi, kas vispār ne-
gribēja mācīties - divnieku karaļi. 
Tiem intereses nebija. Taču dau-
dzi skolēni nāca pie manis un lū-
dza mācīt abas svešvalodas - gan 
angļu, gan arī vācu.

atauga atāls, tiku paganīt pļavās.
 Visapkārt bija laipni un izpalī-
dzīgi kaimiņi. Kopā gājām godos 
un dažādās talkās. Rudenī lielākais 
saiets jau bija labības kulšana. Pēc 
dienas darbiem jaunieši bieži tur-
pat uzrīkoja jautrus dančus.
 Līdz krievu ienākšanai 1940. 
gadā man šī vieta likās kā paradī-
ze. Bet tad viss tika sagrauts. Viņi 
apcietināja un izsūtīja uz Sibīriju 
manu vecāko brāli. Tur arī viņu 
nošāva. Pārējie kaut kā paglābā-
mies. Mums bija aizdomas, ka 
tuvākais kaimiņš, kas biedrojās ar 
sarkanajiem, redzēdams mūsu iz-
misumu, aizlika kādu labu vārdu, 
lai neizsūta. Pirmajā reizē, ienākot 
okupācijas karaspēkam, viņi no 
mūsu mājas paņēma tikai sev pašu 
nepieciešamāko. Toties atgriežo-
ties 1944. gadā, viņi mūs pilnībā 
aplaupīja. No istabām izveda la-
bākās mantas, no kūts - govis un 
zirgus. Meklēja un atņēma labības 
graudus, neko neatstājot pat sēk-
las tiesai. Tas bija šausmīgi. Mani 
vecāki ar sāpēm noskatījās, kā viņu 
mūža veikums tiek sagrauts. Tēvs 
no šiem pārdzīvojumiem 1945. 
gadā arī nomira, atstājot mammu 
vienu ar bērniem. Tagad jau visi 
apmiruši. Esmu palikusi vienīgā 
no šīs paaudzes. Bet bērnības mā-
jās «Bērzkalnos» saimnieko mans 
krustdēls.
 - Kā viena lauku meitene no 
tik kuplas ģimenes izvēlas studēt 
matemātiku un kļūt par skolo-
tāju?
 - Mana pirmā izglītošanās no-
tika turpat vietējā Sērmūkšu sko-
liņā. Vai varat iedomāties: mēs no 
rīta tumsā, daudzus kilometrus 
nogājuši, sēdāmies skolas solā un 
mācījāmies pie petrolejas lampas 
gaismas, jo elektrības jau nebija. 
To ievilka tikai vēlākajos gados. 
Jau toreiz sapratu, ka man patīk tā 
ciparu būšana. Tēvs, to manīdams, 
no sākuma gribēja mani sūtīt uz 
Rīgu, lai mācos Komercskolā. To-
mēr izvēlējāmies tuvējās Cēsis, un 
es iestājos Draudzīgā aicinājuma 
ģimnāzijā. Tur lielāko daļu nomā-
cījos vācu laikā. Bet 1945. gadā jau 
beidzu pie krieviem. Bijām liela 
klase - 30 skolēni. Skolas dienās 
dzīvoju Cēsīs, uz mājām braucu 
tikai brīvdienās.
 Man ļoti padevās matemātika. 
Arī ģimnāzijā biju viena no labā-
kajām skolniecēm. Esmu pateicī-
ga savai matemātikas skolotājai 

toreiz arī nebija. To uzcēlām, kad 
atnācām šeit dzīvot un strādāt. 
Valsts mums aizdeva 10 000 rubļu, 
lai varētu būvēt māju, jo pašvaldī-
bai nebija dzīvokļa, ko mums dot. 
Tā bija pavisam cita dzīve, kad ti-
kām paši pie savas mājas.
 Lai varētu aizdevumu atmak-
sāt, audzējām sīpolpuķes. Mums 
bija bezgala skaistas hiacintes, 
narcises, tulpes. Visa māja vien-
mēr vienos ziedos! Man vislabāk 
patika tās smaržīgās klajās narci-
ses, ko sauc par dzejnieka narci-
sēm. Ar tām jau pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā pilni bija visi dārzi.
 Toreiz ar skolotāja algu bija grū-
ti izdzīvot, tāpēc vasaras brīvlaikos 
ražu cītīgi likām burkās. Pagrabā 
krājās zaptes, gurķu, tomātu un 
citu kārumu konservi. Savukārt 
ziemās sēdos pie šujmašīnas, lai 
apšūtu savu ģimeni. Biju iemācīju-
sies skaisti šūt un mani bērni vien-
mēr staigāja glīti saģērbti. Meite-
nēm bija melni atlasa priekšautiņi 
skolā, bet baltie svētku priekšauti 
rotājās ar interesantiem plisētiem 
spārniņiem. Reizēm laika pa dienu 
pietrūka un tad jāpaņem klāt bija 
arī nakts stundas.
 Saulkrastos vienmēr bijusi ļoti 
latviska vide, te varēja justies kā 
savējais. Sākumā zināmas grū-
tības sagādāja tas, ka skolā bija 
divu plūsmu - krievu un latviešu 
skolēnu - apmācība. Krievu bērni 
bija galvenokārt no iebraukušo 
virsnieku ģimenēm. Viņus, pret-
statā latviešu bērniem, bija grūti 
pieradināt pie kārtības. Mēs bijām 
divas angļu valodas skolotājas un 
dažreiz strīdējāmies, kas ies mācīt 
šajās klasēs. Reizēm pat lozējām.
 Skolotāju kolektīvs bija ļoti 
draudzīgs un aizvadītie gadi šajā 
skolā palikuši labā atmiņā. 
 Aktīvi piedalījos arī Saulkrastu 
saviesīgajā dzīvē - dejoju kultū-
ras nama deju kolektīvā, dziedāju 
korī. Kādi tik skaisti svētki un pa-
sākumi mums nav bijuši! Šajos ko-
lektīvos piedalījās daudzi skolotāji 
no mūsu skolas.
 Mans pēdējais izlaidums pēc  
14 gadu darba Saulkrastu vidus-
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Valsts pārbaudes darbu vispā-
rīgā un aprakstošā analīze par 
2015./2016. mācību gadu sniedz 
ikvienam interesentam priekšsta-
tu par skolēnu sasniegumu ten-
dencēm valsts un skolas līmenī. 
Beidzot vidusskolu, skolē niem 
bija jākārto trīs obligātie centra-
lizētie eksāmeni (CE): latviešu 
valodā, matemātikā un vienā no 
svešvalodām (angļu vai krievu 
valodā), kā arī viens eksāmens 
pēc izvēles. Esam gandarīti, jo 
visos mācību priekšmetos, kuros 
12. klases absolventi kārtoja cen-
tralizētos eksāmenus, rezultāti 
ir augstāki nekā vidējais koppro-
cents valstī, un tas ir labs skolēnu 
zināšanu rādītājs. 
 CE kārtoja 13 skolēni. Kopā 
mūsu skolēni uzrakstīja 46 cen-
tralizēto eksāmenu darbus.
 Skola piedāvāja izglītojama-
jiem kārtot skolas izveidotu ek-
sāmenu literatūrā. Eksāmenu 
literatūrā kārtoja 7 izglītojamie. 
Eksāmena vidējais vērtējums -  
9,57. Saulkrastu vidusskola Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 

1. septembrī stājas spēkā Ministru 
kabineta 2016. gada 19. aprīļa no-
teikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības 
noteikumi”, kas nosaka jaunas 
ugunsdrošības prasības fiziska-
jām un juridiskajām personām, 
mazina administratīvo un fi-
nansiālo slogu, kā arī aktualizē 
ugunsdrošības prasības atbilstoši 
šobrīd spēkā esošiem tiesību ak-
tiem un tehnoloģiju attīstībai.
 Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) izstrādāja 
jaunos Ugunsdrošības noteiku-
mus ar mērķi sakārtot normatīvo 
regulējumu ugunsdrošības jomā 
atbilstoši faktiskajai situācijai, 
mazināt administratīvo slogu un 
atvieglot prasības fiziskām un 
juridiskām personām. Lai gan 
atsevišķas jauno noteikumu iz-
maiņas un prasības prasīs laiku, 
lai tām pielāgotos, tomēr notei-
kumiem ir vairāki būtiski ieguvu-
mi un atvieglojumi, kas mazinās 
ugunsgrēka izcelšanās iespējamī-
bu, sekmēs ātrāku ugunsgrēku 
atklāšanu un ilgtermiņā uzlabos 
ugunsdrošības stāvokli katrā ob-
jektā un valstī kopumā. 

Būtiskākās izmaiņas, 
kas jāņem vērā fiziskām 
personām
1.  Ikviena pienākums – nekavē-
joties evakuēties
 Līdz šim normatīvais regulē-
jums noteica tikai juridiskās per-
sonas vadītāja pienākumu uguns-
grēka gadījumā organizēt cilvēku 
evakuāciju, bet nebija paredzēta 
pašu iedzīvotāju pienākums un 
atbildība evakuēties. Lai izvairītos 
no situācijām, kad cilvēki atsakās 
evakuēties, jaunajos Ugunsdrošī-

bas noteikumos noteikta prasība 
ikvienam iedzīvotājam pašam 
nekavējoties evakuēties, atskanot 
trauksmes signālam vai pamanot 
ugunsgrēku. Tas ir būtisks solis, 
lai mainītu cilvēku ieradumus un 
liktu arī pašiem uzņemties atbil-
dību par savu rīcību dažādās ār-
kārtas situācijās. 
2. Atvieglotas prasības dūmvadu 
un ventilācijas kanālu tīrīšanai
 Līdz šim dzīvojamo māju 
dūmvadu un dabīgās ventilācijas 
kanālu tīrīšanu varēja veikt ti-
kai sertificēts skursteņslaucītājs, 
tomēr turpmāk privātmājās (arī 
vasarnīcās, dārza mājās utt.) šos 
darbus varēs veikt arī ēkas atbil-
dīgā persona, kas ir, piemēram, 
ēkas īpašnieks. 
 Visas cietā kurināmā apkures 
ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms 
apkures sezonas sākuma (līdz  
1. novembrim), savukārt ilgdedzes 
cietā kurināmā apkures ierīces un 
dūmvadus, jātīra papildus vēl vie-
nu reizi apkures sezonas laikā (no 
1. novembra līdz nākamā gada 1. 
martam).
 Savukārt gāzes apkures ierī-
ces jātīra vienu reizi gadā, bet, ja 
apkures ierīce atslēgta ilgāk par 
sešiem mēnešiem, jāveic ārpus-
kārtas dūmgāzu novadīšanas un 
ventilācijas kanālu pārbaude. 
 Līdzšinējo trīs gadu vietā, 
turpmāk dūmvadu un ventilācijas 
kanālu tehniskā stāvokļa pārbau-
de būs jāveic retāk – reizi 5 gados, 
ko veiks atbilstošs speciālists.
3.  Tiks noteikti ierobežojumi 
mehānisko ventilācijas iekārtu 
izmantošanā
 Dzīvojamo māju virtuvēs, ku-
rās atrodas gāzes plītis, ir ierīkota 

dabīgā ventilācijas sistēma, lai gā-
zes noplūdes gadījumā tā izplūstu 
caur ventilācijas kanālu un telpā 
nerastos bīstama gāzes koncen-
trācija. Tomēr nereti iedzīvotāji 
pie šī dabīgā ventilācijas kanāla 
ir pievienojuši mehāniskas venti-
lācijas iekārtas, piemēram, tvaika 
nosūcējus, kas kavē dabīgo venti-
lāciju un gāzes noplūdes gadīju-
mā var izveidoties sprādzienbīs-
tama gāzes koncentrācija, notikt 
sprādziens un izcelties uguns-
grēks.
 Līdz 2017. gada 31. decembrim 
dzīvokļu īpašniekiem jānovērš 
tas, ka pie dabīgās ventilācijas 
kanāliem ir pievienoti tvaika no-
sūcēji, atjaunojot un nodrošinot 
dabīgo ventilāciju.
4. No 2020. gada dūmu detekto-
ri jāuzstāda visās mājās un dzī-
vokļos
 Analizējot VUGD statistiku 
par ugunsgrēkiem dzīvojamās 
ēkās, var secināt, ka lielākā daļa 
cilvēku ugunsgrēkos gājuši bojā 
nevis no fiziskiem apdegumiem, 
bet gan no saindēšanās ar dū-
miem. Vienkāršākais tehniskais 
risinājums cilvēku aizsardzībai no 
ugunsgrēka traģiskajām sekām, ir 
uzstādīt mājoklī dūmu detektoru, 
kas par telpā izveidojušos sadū-
mojumu brīdina ar spalgu skaņas 
signālu, tādējādi ļaujot iedzīvotā-
jiem savlaicīgi, pat naktī, pamanīt 
ugunsgrēka izcelšanos un pamest 
degošās telpas.
 Jaunie ugunsdrošības notei-
kumi paredz, ka ar 2020. gada  
1. janvāri dūmu detektori būs 
obligāti jāuzstāda visās mājās un 
dzīvokļos. VUGD aicina iedzīvo-
tājus laikus parūpēties par savu 

un līdzcilvēku drošību un, lai no-
vērstu traģiskas ugunsnelaimes, 
jau tagad ierīkot dzīvokļos vai 
dzīvojamās mājās dūmu detek-
torus. 
 Līdzās tam, no 2020. gada  
1. janvāra privātmājas, vasarnīcas, 
dārza mājas un citus viendzīvokļa 
objektus, būs jānodrošina arī ar 
ugunsdzēsības aparātu.

Būtiskākās izmaiņas, kas 
jāņem vērā juridiskām perso-
nām
1.  Papildināts ugunsdrošības 
ins trukciju saturs
 Jaunajos Ugunsdrošības notei-
kumos precizēts un papildināts 
ugunsdrošības instrukcijas sa- 
turs – sākot ar 2017. gada 1. sep-
tembri, visās ugunsdrošības ins-
trukcijās būs jāiekļauj paplašināta 
informācija par objektu, piemē-
ram, jāiekļauj vispārīga informā-
cija par objektu un tā ugunsdro-
šību raksturojoša informācija. 
Līdztekus noteikumi paredz, ka 
personām, kuras izstrādā uguns-
drošības instrukciju, veic instruk-
tāžu un vada praktiskās nodar-
bības, būs jābūt profesionālajai 
izglītībai ugunsdrošībā vai attie-
cīgai apmācībai ugunsdrošības 
jomā.
2. Mainīta ugunsdzēsības aparā-
tu skaita noteikšanas kārtība
 Jaunie noteikumi būtiski mai-
na līdz šim pastāvošo kārtību, 
kādā tika noteikts objektā nepie-
ciešamo ugunsdzēsības aparātu 
daudzumu – turpmāk ugunsdzē-
sības aparātu skaits ir jānosaka no 
to dzēstspējas, nevis atkarībā no 
aparātu tilpuma.
 Līdztekus ar jaunajiem notei-

kumiem mazināts ugunsdzēsī-
bas aparātu apkopes finansiālais  
slogs – sākot ar 2018. gada 1. jan-
vāri, tehnisko apkope būs jāveic 
saskaņā ar ražotāja noteikto ap-
kopes biežumu vai, ja tāda nav 
noteikta, tad ne retāk kā reizi 
piecos gados. Līdzšinējā kārtība 
paredzēja ugunsdzēsības aparātu 
tehnisko apkopi veikt reizi divos 
gados.
3.  Ugunsdrošībai lietojamās zī-
mes pieejamas noteikumos
 Līdz šim, lai juridiskās perso-
nas zinātu, kādas ugunsdrošībai 
lietojamās drošības zīmes jāizvie-
to objektos, bija jāiegādājas Latvi-
jas standarts. Jaunajos Ugunsdro-
šības noteikumos iekļautas visas 
ugunsdrošībai lietojamās zīmes, 
tādējādi mazinot uzņēmēju fi-
nansiālo slogu. 

Gan uz fiziskajām, gan 
juridiskajām personām 
attiecas 
jaunajos Ugunsdrošības noteiku-
mos noteiktais elektroinstalāciju 
(tajā skaitā zemējuma un zibens 
aizsardzības ierīces) pārbaužu 
biežums – mazinot finansiālo 
slogu, līdzšinējo sešu gadu vietā, 
turpmāk šādu pārbaudi ir jāveic 
reizi desmit gados. No 2017. gada  
1. septembri vienlaikus ar elek-
troinstalācijas pretestības pār-
baudēm būs jāveic arī elektroin-
stalācijas kontaktu savienojumu 
(piemēram, elektrosadales skapī) 
pārbaude ar termokameru.

 Plašāka informācija par jau-
no Ugunsdrošības noteikumu 
izmaiņām - VUGD mājaslapā  
www.vugd.gov.lv.

Mācību priekšmets
Kopprocents 

valstī
Kopprocents 

skolā

Latviešu valoda 51,3 63,41

Matemātika 36,2 42,88

Angļu valoda 61,0 68,16

Krievu valoda 67,0 72,35

Latvijas un pasaules vēsture 41,9 71,97

Bioloģija 63,3 71,75

Ķīmija 61,5 70,5

Nokārtoto eksāmenu vidējais kopprocents 49,9 60,5

Stājas spēkā jaunas ugunsdrošības prasības

Avots: www.visc.gov.lv

Gandarījums par 
absolventu sasniegumiem

Valsts izglītības satura centra 
reitingā par centralizēto eksāme-
nu rezultātiem ir 91. vietā starp  
443 izglītības iestādēm, kurās 
kārtoja centralizētos eksāmenus 
vidējās izglītības ieguvei.
 Saņemot sertifikātus, absol-
venti atzīst: ”Esam gandarīti, jo 
eksāmenu rezultāti ir labi un 
ieguldītais darbs ir atmaksājies. 
Priecājamies, ka ir saņemts ates-
tāts par vidējo izglītību un tas ir 
pats sākums turpmākai nopietnai 
mācību un profesijas izvēlei”.
 Centralizēto eksāmenu rezul-
tāti apliecina Saulkrastu vidus-

skolas skolotāju profesionalitāti, 
prasmi ieinteresēt un motivēt 
savus audzēkņus. Paldies skolo-
tājiem, kas savā ikdienas darbā ir 
atbalstījuši, mācījuši un virzījuši 
izglītojamos pretī sapņiem un sta-
bilai nākotnei! Saulkrastu vidus-
skolas administrācija un skolotāji 
augstu vērtē 12. klases absolventu 
sniegumu eksāmenos un pateicas 
viņu vecākiem par atbalstu un ie-
guldīto darbu bērnu audzināšanā.
 No 13 skolas absolventiem 11 
jaunieši (85%) nolēmuši mācīties 
tālāk un iestājušies augstākajās 
mācību iestādēs gan Latvijā, gan 

ārpus tās. Seši jaunieši sāka mā-
cības Latvijas Universitātē – Vēs-
tures, Juridiskajā, Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē, Soci-
ālo zinātņu fakultātes Komuni-
kācijas zinātņu programmā un 
Humanitārajā fakultātē Āzijas 
studiju programmā arābu valo-
du, divi jaunieši Rīgas Tehniskajā 
universitātē – Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju fakul-
tātes automātikas un datorikas 
programmā un Mašīnzinību, 
transporta un aerodinamikas fa-
kultātes Inženiertehnikas dizaina 
programmā, viena jauniete Rīgas 
P. Stradiņa Universitātes Farmāci-
jas fakultātē, viens jaunietis Nori-
džas Austrumanglijas universitātē 
Molekulārās bioloģijas un ģenē-
tikas programmā, viena jauniete 
Nīderlandē Hāgas universitātē. 
Divi jaunieši nolēmuši strādāt.
  Veiksmi un izdošanos visiem 
Saulkrastu vidus skolas absolven-
tiem!

Antra Tilnere, 
Saulkrastu vidusskola

 7. lpp.

nātņu doktore, Laila beigusi RTU 
Arhitektūras fakultāti. Arī Aijas 
meita ieguvusi augstāko izglītību. 
Viņi visi nepaguruši rūpējas par 
mani.
 Nekad neesmu nožēlojusi, ka 
visu mūžu nostrādāju par skolotā-
ju, kaut sākotnēji man tāda nodo-
ma nebija. Ir tomēr kāds augstāks 
spēks, kas mūsu liktenslīnijas 
zīmē bez mūsu piekrišanas. Tāpat 
kā to, cik ilgs mums katram pare-
dzēts mūža gājums.
 Man dzimšanas diena ir Annas 
dienā. Kopā ar vārdadienu. Šogad, 
svinot 90 gadu jubileju, māja bija 
pilna ar ciemiņiem. Sabrauca visi 
mani piederīgie un radiņi. Mums 
te bija gan koncerts, gan ballīte ar 
“dzīvo» mūziku. Izdziedājām visu 
manu sakrāto dziesmu grāmatu.
 Vislielāko pārsteigumu un 
prieku sagādāja mani 1966. gada 
Saulkrastu vidusskolas absol-
venti. Bija pagājuši 50 gadi kopš 
šī izlaiduma, es svinēju 90 gadu 
jubileju, atvērās durvis un kuplā 
pulkā ienāca mani skolēni, sacīda-
mi: “Labdien, skolotāj!”. Viņi bija 
sabraukuši kopā no tuvienes un 
tālienes, lai man pateiktu paldies, 
un es jutos kā saņēmusi visdārgā-
ko ordeni par savu mūža darbu.

Dzidra Smiltēna

http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
http://www.vugd.gov.lv
http://www.visc.gov.lv
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Zvejniekciema stadions tika at-
klāts 2015. gada 31. maijā. No šī 
brīža stadionā un tā tuvumā no-
tikuši gan jau zināmi, gan jauni 
sporta pasākumi. 
 14. maijā pirmo reizi mūsu 
novada vēsturē notika makšķe-
rēšanas sacensības Aģes upē 
«Aģes sudrabs». Šīm sacensībām 
piereģistrējās 12 dažāda vecuma 
dalībnieki. Par veiksmīgākā mak-
šķernieka godu cīnījās gan gados 
ļoti jaunais makšķernieks Kārlis 
Augusts Esītis, gan Inga Vīksna, 
kura nenobijās no stiprās vīriešu 
konkurences. Trešo vietu ieguva 
Andris Teterovskis, otro - Inga 
Vīksna, bet pirmajā vietā ar lie-
lu pārsvaru ierindojās Sergejs  
 Lauva.
 18. jūnija rītā Aģes upē posmā 
no stadiona tiltiņa līdz trosu til-
tiņam aiz kultūras nama „Zvej-
niekciems” norisinājās ātrlaivo-
šanas sacensības “Aģes laivotājs”. 
Šāda veida sacīkstes Aģes upē 
notika pirmo reizi. Dalībnieku 
skaits vētraino laikapstākļu dēļ 
nebija pārāk liels, toties visi bija 
pieredzējuši laivotāji, tāpēc sa-
censības izvērtās aizraujošas. 
Pirmā vieta sporta klasē - An-
dris Vaiders; laiks: 7 min 6 sek. 
Otrā vieta sporta klasē Imants 
Vekmans; laiks: 10 min 34 sek. 
Pirmā un vienīgā vieta gumijas 

Projektā «Vieglatlētika vieno vi-
sus: Veni, vidi, vici» no 12. līdz 
18. septembrim tāllēkšanā un  
60 m skrējienā sacentās gan 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolu audzēkņi, gan arī pārē-
jie saulkrastieši.
 Sacensībās startēja 594 da-
lībnieki (287 sievietes un 307 vī-
rieši), no kuriem 268 pārstāvēja 
Zvejniekciema komandu, bet 
326 - Saulkrastu komandu. Kopā 
tika izcīnīti 32 kausi un T krek-
li, kā arī 96 medaļas. Absolūti 
labākos rezultātus dāmu kon-

kurencē uzrādīja Paula Skalber-
ga – 4,32 tāllēkšanā un 8,5 pun-
ktus – 60 m skrējienā. Puišiem  
Kris tians Edvards Raudiņš aizlē-
ca 5,52 m, bet Tomass Sergejevs 
60 m veica 7,2 sekundēs. Ko-
mandu sacensībās ar 604 pun-
ktiem Saulkrastu komandai 2., 
bet Zvejniekciema komandai 
ar 681 punktu – 1. vieta. Līdz ar 
to galvenā balva – apbalvošanas 
pjedestāls – palika Zvejniekcie-
ma stadionā.
 Liels paldies Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu peda-

gogiem Simonai Rozītei, Dzin-
trai Rēķei, Dzidrai Dulpiņai un 
Gunāram Lācim, kā arī Saulkras-
tu un Zvejniekciema vidusskolu 
audzēkņiem un visiem, kuri pie-
dalījās sacensībās!
 Projektam līdzfinansējums 
saņemts no Latvijas Olimpiskās 
komitejas un kompānijas Co-
ca-Cola programmā «Par aktīvu 
dzīvesveidu».

Signe Sinkeviča, 
Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs

Zvejniekciema laureātu komanda. Foto: S. Sinkeviča.

Vieglatlētika vieno 
gandrīz 600 dalībnieku

laivu klasē - Guntis Indārs; laiks:  
13 min 6 sek. 
 Kā katru gadu, arī šogad 
atjaunotajā stadionā notika 
Saulkrastu svētku futbola mači, 
kur triumfēja komanda “RR” no 
Raganas, otrajā vietā - mūsu pašu 
saulkrastieši ar komandu “Orki” 
un trešajā vietā - komanda “Su-
pernova”.
 Patīkams jaunums bija arī sa-
censības „Stadiona aplis 2016”, 
kas notika projektā «Esi aktīvs 
Aizvējos”.  Ikvienam interesen-
tam bija iespēja izmēģināt spēkus 
un iegūt balvu – 50 EUR. Dāmu 

konkurencē trešo vietu ieguva 
Elga Babre (laiks 1:00,60) . Otrajā 
vieta Irita Puķīte (laiks 1:00,12), 
bet 1. vieta un 50 eiro naudas bal-
va - Dacei Faitušai (laiks 59,22 s).  
Vīru konkurencē trešo vietu 
ieguva Roberts Lejnieks (laiks 
51,64 s, otro - Artūrs Bērziņš 
(laiks - 51,21 s), savukārt pirmo 
dalīto vietu ar fantastisku laiku 
ieguva Haralds Liepiņš un Kārlis 
Kosmačevs (laiks: 48,90). Arī pui-
ši, kuri izcīnīja pirmās vietas šajā 
sacensībā, katrs ieguva 50 eiro. 
 Jāpiebilst, ka bija arī iecere 
organizēt līdzīga rkastura slēpo-

šanas sacīkstes, tomēr nelabvē-
līgo laikapstākļu dēļ 2016. gada 
sākumā slēpotprasmi pārbaudīja 
tikai daži entuziasti, līdz ar to 
stadiona slēpošanas trases apļa 
rekords pieder Adrianai Sanijai 
Kreitenbergai no Zvejniekciema. 
Gaidīsim atkal ziemu un sniegu 
un izmēģināsim savus spēkus 
slēpošanā!
 Pēc ilgāka pārtraukuma atkal 
norisinājās Saulkrastu futbola 
čempionāts. Spēles notiek pilnu 
laiku (2x45 min) un tiek spēlēts 
uz pilna laukuma. Šajā sezonā 
tika pieteiktas četras komandas. 

Saulkrastu svētku futbola maču komandas. Foto: I. Vaiders.

Zvejniekciema stadiona pirmā sezona

Peldsezona 
noslēgusies

Foto no domes arhīva.

15. septembrī visā valstī, tajā skaitā 
arī Saulkrastu novadā, noslēdzās 
šī gada oficiālā peldsezona. Par 
atpūtnieku drošību un kārtību 
oficiālajā peldvietās „Centrs” un 
„Rūķīši” rūpējās Saulkrastu paš-
valdības policijas dežūrgrupa čet-
ru glābēju sastāvā. 
 Peldsezonas laikā glābēji palī-
dzējuši vecākiem atrast peldvie-
tās nomaldījušos bērnus, sniegta 
palīdzība slīcējam, peldētājiem, 
kuriem, izmantojot piepūšamos 
peldmatračus, ūdenī bija radušās 
problēmas, kā arī ūdensmotocik-
la vadītājam, kura vadītais peldlī-
dzeklis tehnisku iemeslu dēļ bija 
apgāzies. 
 Ņemot vērā, ka glābēji rūpējās 
ne vien par drošību, bet arī par 
kārtību, 74 gadījumos sastādīti ad-
ministratīvie protokoli. Tie tapuši 
par atrašanos peldvietā alkohola 
reibumā, smēķēšanu neatļautās 
vietās, suņu saimniekiem par suņu 

atrašanos peldvietā, kā arī par ku-
ģošanas noteikumu neievērošanu.
 Līdz ar peldsezonas sākšanos 
dežūrgrupa patrulēja katru dienu 
no plkst. 10.00 līdz 22.00. Jāuz-
sver, ka glābēji pēc izsaukuma do-
das palīdzēt ar citur pludmalē, ne 
vien oficiālajās peldvietās.
 Saulkrastu pašvaldības policijas 
dežūrgrupa peldsezonas laikā pat-
rulē kopš 2007. gada. Glābēju eki-
pējumā ir laiva, kvadricikls, nestu-
ves, glābšanas dēlis, kā arī pleznas, 
maska, hidrotērpi un medicīnas 
piederumi. 
 Nākamā peldsezona Saulkrastu 
pašvaldības policijas dežūrgrupai 
ir īpaša, jo aprit 10 gadi, kopš uz-
sāktas patruļas Saulkrastu novada 
oficiālajās peldvietās. Nākamgad 
oficiālā peldsezona sāksies 15. mai-
jā un ilgs līdz 15. septembrim.

Marika Grasmane, 
Saulkrastu novada dome

Čempionāts noslēdzās 5. oktobrī.
 Lai gan tuvojas rudens, Zvej-
niekciema stadions turpina 
darbu: darbdienu vakaros cītīgi 
trenējas mazie komandas “Su-
pernova” futbolisti, tāpat arī 
aktīvā dzīvesveida piekritēji tur-
pina “KSMR fitness” treniņus.  Ir 
patiess prieks, ka atjaunotais sta-
dions ir populārs un visiem pie-
ejams. Visiecienītākais ir mākslī-
gais futbola laukums. Bērnu vidū 
populārākais ir skeitparks, taču 
jāatzīst, ka arī skeitparkam būtu 
nepieciešama atjaunošana. Ļoti 
nepatīkami, ka daudzi stadiona 
teritoriju uztver kā “pasēdēšanas” 
vietu. Kaut stadiona izmantoša-
nas noteikumi to aizliedz, daži 
jaunieši tieši tur lieto alkoholis-
kus dzērienus . Raksturīgi, ka ne-
reti pēc tam tiek bojāts stadiona 
aprīkojums un tam blakus esošās 
ēkas. Tādēļ aicinām saulkrastie-
šu būt atsaucīgiem un ziņot par 
postītājiem un tīšiem nodarīju-
ma gadījumiem pašvaldības po-
licijai! Saudzēsim to, kas mums 
sniedz prieku un ļauj dzīvot ve-
selīgāk, un arī nākamgad seko-
sim jaunumiem un notikumiem 
Zvejniekciema stadionā! 

Ingmārs Vaiders, 
Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs
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Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis,  
N. Līcis, S. Osīte, S. Ancāne, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, J. Grabčiks, B. Veide,  
A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Lāčau-
niece, G. Zonbergs.

Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu
Pagarināt uz 5 gadiem 2008.  gada  
11. novembrī noslēgto zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Krasta iela 16A, daļas 
300 kv.m platībā iznomāšanu sakņu 
dārza uzturēšanai.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2008. gada 
23. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumi””.

Par detālplānojuma zemes gabalam 
projekta nodošanu publiskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai
Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplānoju-
ma zemes gabalam Ainažu ielā 11F, 
Saulkrastos, Saul krastu novadā, ze-
mes kadastra Nr. 801300230366, pro-
jektu. Publiskās apspriešanas laiku 
noteikt no 2016. gada 17. oktobra līdz 
2016. gada 10. novembrim.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „Mans lācis”, 
reģistrācijas numurs 40103540932, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Noslēgt līgumu ar SIA „Skola ma-
zajiem Poga”, vienotais reģistrācijas 
numurs 40103233919, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu.
Noslēgt līgumu ar SIA „BeBelv”, re-
ģistrācijas numurs 40103302017, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu 
(pielikumā).

Par vienošanās noslēgšanu 
Noslēgt vienošanos ar SIA „Patnis” 
par grozījumu 2016. gada 5. septem-
bra līgumā par pašvaldības līdzfinan-

sēta privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes pakalpojuma nodrošināšanu.
Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un ar 2016. gada 1. septembri 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
4 personām par to, ka viņu bērni ap-
meklē privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes un 1 personai atteikt piešķirt 
pašvaldības kompensāciju.

Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsar-
dzības komisijas sastāvā
Ievēlēt Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieci Ritu Brīvkalni 
par Saulkrastu novada domes Bērnu 
tiesību aizsardzības komisijas locekli.

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

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2016. gadam apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2016. gadam (no 01.09.2016.)

Par naudas līdzekļu paredzēšanu ie-
pirkuma procedūras veikšanai
Paredzēt 21  111,00 eiro (t.sk. PVN) 
finansējumu 2017. gada Saulkrastu 
novada pašvaldības izdevumu pozīci-
jā “Sociālie pabalsti”, lai nodrošinātu 
izglītojamo braukšanas karšu iegādi 
2017. gadā. Uzsākt veikt iepirkumu, 
lai nodrošinātu izglītojamo braukša-
nas karšu iegādi 2016. un 2017. gadā.

Par finansējuma piešķiršanu biedrī-
bai *
Piešķirt 340,00 euro no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem biedrībai 
„LATVIAN KARATE ASSOCIATION” 
medaļu, Saulkrastu simbolikas, diplo-
mu un kausu izgatavošanai.

Par naudas līdzekļu paredzēšanu 
Paredzēt 17 500,00 eiro (t.sk. PVN) 
finansējumu 2017. gada budžetā, lai 
nodrošinātu informatīvā izdevuma 
“Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 
un izplatīšanu 2017. gadā. Paredzēt  
17 500,00 eiro (t.sk. PVN) finansēju-
mu 2018. gada budžetā, lai nodroši-
nātu informatīvā izdevuma “Saul-
krastu Domes Ziņas” izdošanu un 
izplatīšanu 2018. gadā. Uzsākt veikt 
iepirkumu, lai nodrošinātu infor-
matīvā izdevuma “Saulkrastu Do-
mes Ziņas” izdošanu un izplatīšanu  
2017. un 2018. gadā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu termi-
ņos
Atlikt līdz 27.09.2017. nokavēto nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu 1473,41 euro (viens tūkstotis 
četri simti septiņdesmit trīs euro un  
41 cents) apmērā, ko vaido pamatpa-
rāds 1466,81 euro (viens tūkstotis četri 
simti sešdesmit seši euro un 81 cents) 
un nokavējuma nauda uz iesnieguma 
iesniegšanas brīdi 6,60 euro (seši euro 
un 60 centi), par nekustamo īpašumu 
Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apz. 8013 002 0244,  
SIA „RERICA”, reģ. Nr. 40003741721, 
adrese Ainažu iela 20, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., LV-2160, saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku.
 
Par izmaiņām Skultes ostas valdē
Izslēgt no Skultes ostas valdes sastāva 
Zemkopības ministrijas pārstāvi Jāni 
Lagūnu. Iekļaut Skultes ostas valdes 
sastāvā Zemkopības ministrijas Ziv-
saimniecības departamenta direktora 
vietnieku Ričardu Derkaču kā Zem-
kopības ministrijas pārstāvi.

Par zemes nomas līguma noslēgša-
nu
Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības zemes 
īpašuma “Ķīšupes dārziņi”, Saulkras-
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzī-

mējums 80130010383, daļas 500 m2  
platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai. Noteikt zemes nomas 
maksu - 15,00 euro (piecpadsmit euro  
0 centi) un 3,15 euro (trīs euro 15 centi) 
21% PVN, kopā gadā 18,15 euro (as-
toņpadsmit euro 15 centi).

Par zemes īpašuma otrās izsoles or-
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik-
šanu un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu
Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma - ne-
apbūvēta zemesgabala Septītā ie- 
la 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, kadastra  
Nr. 8033 003 1577, platība 0,0489 ha -  
otro mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Noteikt Saulkrastu novada paš-
valdības neapbūvēta zemesgabala, 
kadastra Nr. 80330031577, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
4500,00 euro, kas samazināta un no-
teikta 4000,00 (četri tūkstoši euro  
0 euro centi).
Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma - ne-
apbūvēta zemesgabala Otrā ie- 
la 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, kadastra  
Nr. 8033 003 1428, platība 0,056 ha -  
otro mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Noteikt Saulkrastu novada paš-
valdības neapbūvēta zemesgabala 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus 
vērtību 5700,00 euro, kas samazināta 
un noteikta 5000,00 (pieci tūkstoši 
euro 0 euro centi) .

Par dalību pārrobežu sadarbības 
pro grammas projektu ideju kon-
kursā
Piedalīties INTERREG V-A Igauni- 
jas – pārrobežu sadarbības program-
mas projektu ideju konkursā, projek-
tu pieteikumā “Hiking route along 
the Baltic sea coastline in Latvia – 
Estonia”.  Izbeigt dalību INTERREG 
V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas projektu ideju 
konkursā ar kopprojektu „4 seasons 

long distance path along the Baltic 
Sea coast”.

Par aizņēmumu projektēšanas dar-
bu veikšanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  
2017. ga dā uz 5 (pieciem) gadiem par 
summu 120 895,94 EUR ar Valsts ka-
ses noteikto procentu likmi un at-
likto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018., nodrošinot pašvaldības 
projekta „Sešu ielu pārbūves un divu 
ielu izbūves būvprojektu izstrāde un 
autoruzraudzība” īstenošanu un no-
sakot to kā prioritāru projektu, aizde-
vuma atmaksu garantējot ar pašvaldī-
bas budžetu. 

Par saistošo noteikumu precizēša-
nu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2016. gada 31. augusta saistošos notei-
kumus “Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atseviš-
ķiem nekustamā īpašuma objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā”.

* „PAR” - 10 (E. Grāvītis, N. Lī-
cis, S. Osīte, S. Ancāne, A. Aparjo-
de, I. Žukovs, J. Grabčiks, B. Veide,  
A. Deniškāne, A. Dulpiņš), „PRET” - 
nav, „ATTURAS” - 2 (G. Lāčauniece,  
G. Zonbergs).
Visos pārējos – lēmums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 26. oktobrī,  
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 
28. septembra sēdes Nr. 12 lēmumi

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā” projekts (turpmāk - 
Projekts) izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – 
Likums):
1) 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, kas noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzī-
vojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar 
nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
2) 9. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga no-
teikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus 
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis (turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņoju-
mu piespiedu izpildes termiņu. Saistošie noteikumi nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus;
2) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no nekustamā īpašuma nodokļa iekasēju-
ma tiek paredzēts nemainīgs. 

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

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, veicot aprēķinu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu projektu, 
pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

31.08.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 17/2016 „Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 31. augusta 
sēdē (prot. Nr. 11/2016, 31. §)

SAISTOšIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 17/2016
Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem 
Saulkrastu novada pašvaldībā
Precizēti 28.09.2016. domes sēdē (prot. Nr. 12/2016, 46. §)

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par nekustamā īpašuma nodokli”  
1. panta otrās daļas 9.1 punktu,  
3. panta 1.4 daļu, 9. panta otro daļu

1.  Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis (turpmāk – nodok-
lis) atsevišķiem nekustamā īpašuma 
objektiem Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā, kā arī nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu.
2.  Ar nodokli neapliek dzīvojamo 
māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 kvadrātmetrus, izņemot 

garāžas.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cil-
vēku drošību apdraudošu būvi apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa lik-
mi, kas noteikta Saulkrastu novada 
domes saistošajos noteikumos par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemē-
rošanu vidi degradējošām, sagruvu-
šām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm.
4.  Nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu 
laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



     11Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 11. oktobris

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  
1. punktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2009. gada 13. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības noli-
kums” (turpmāk - Noteikumi): 
1.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.8. Pierīgas pašvaldību apvienība.”
2. Aizstāt Noteikumu 5.6. apakšpunk-
tā vārdu “pilsētas” ar vārdu “novada”.
3. Aizstāt Noteikumu 9.1. apakšpunk-
tā vārdu “vēlēšanu” ar vārdu “Vēlēša-
nu”.
4. Aizstāt Noteikumu 9.2. apakšpunk-
tā vārdu “administratīvo” ar vārdu 
“Administratīvo”.
5. Aizstāt Noteikumu 9.5. apakšpunk-
tā vārdu “iepirkumu” ar vārdu “Iepir-
kumu”.
6. Aizstāt Noteikumu 9.6. apakšpunk-
tā vārdu “zemes” ar vārdu “Zemes”.
7. Aizstāt Noteikumu 9.7. apakšpunk-
tā vārdu “dzīvokļu” ar vārdu “Dzīvok-
ļu”.
8. Aizstāt Noteikumu 9.8. apakšpunk-
tā vārdu “apstādījumu” ar vārdu “Ap-
stādījumu”.

9. Aizstāt Noteikumu 9.9. apakšpunk-
tā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “Ārkār-
tas”. 
10.  Aizstāt Noteikumu 9.10. apakš-
punktā vārdu “ielu” ar vārdu “Ielu”.
11.  Aizstāt Noteikumu 9.11. apakš-
punktā vārdu “atļauju” ar vārdu “At-
ļauju”.
12.  Aizstāt Noteikumu 9.12. apakš-
punktā vārdu “apbalvojumu” ar vārdu 
“Apbalvojumu”.
13.  Aizstāt Noteikumu 9.13. apakš-
punktā vārdu “bērnu” ar vārdu “Bēr-
nu”.
14.  Aizstāt Noteikumu 9.14. apakš-
punktā vārdu “civilās” ar vārdu “Ci-
vilās” un vārdu “komisija” ar vārdu 
“komisiju”.
15.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
9.15. un 9.16. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
“9.15. Nekustamo īpašumu apsekoša-
nas komisiju;
 9.16. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēša-
nas komisiju.”.
16. Papildināt Noteikumu 10.5. apakš-
punktu aiz vārda “padotībā” ar vārdu 
“darbojas”.
17. Papildināt Noteikumu 18. punktu 
aiz vārdiem “izpilddirektors un” ar 
vārdiem “Finanšu un grāmatvedības 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles tiesības iesaistīties pašvaldības kompensēta pirmsskolas vecuma bērnu izglī-
tības pakalpojuma sniegšanā.
Vienlaikus precizēti atsevišķi saistošo noteikumu punkti.

2. Īss projekta satura izklāsts Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļu precizēts noteikumu 1.2. apakšpunkts, kā arī noteikumi papildināti ar jaunu 1.1.1 apakšpunktu. Tādējādi tiek izdalīti Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja un Privātās iestādes sniegtie pakalpojumi, novēršot situāciju, ka Privātās iestādes tiek teritoriāli ierobežotas, taču saglabājot teritoriālo 
ierobežojumu attiecībā uz Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un aukles pakalpojuma sniedzēju. 
Noteikumi papildināti ar jaunu 11.4. apakšpunktu, kas noteic, ka pašvaldības kompensācija netiek piešķirta gadījumos, ja Uzraudzības pakalpojuma vai aukles pakalpo-
juma sniegšanas vieta un Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā norādītā adrese (pilsēta/novads) ir ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas.
Precizējumi 6. punktā tiek veikti ar nolūku noteikt kārtību, kādā Uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, aukles un Privātās iestādes var tikt iesaistītas pakalpojuma snieg-
šanā, proti, gadījumā, ja Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinums ir pozitīvs, papildus komiteja sniedz atzinumu par 
sadarbības līguma noslēgšanu ar Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, aukli vai Privāto iestādi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldībā, kā arī 
08.10.2015. grozījumus likumā “Par pašvaldībām”.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Saistošie noteikumi paredz bibliotēkas statusu mainīt no pilsētas bibliotēkas uz novada bib-
liotēku;
2) saistošie noteikumi papildināti ar iespēju deputātiem piedalīties Domes sēdē, neatrodoties 
sēžu zālē ar videokonferences palīdzību;
3) ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 20. aprīļa vēs-
tulē pausto Datu valsts inspekcijas viedokli un norādījumus par domes sēdes apmeklētāju 
reģistrāciju neatbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, svītrota norma, 
kas paredz domes sēdes apmeklētāju un komiteju apmeklētāju reģistrāciju, ievadot personas 
datus reģistrācijas žurnālā;
4) pamatojoties uz 2016. gada 21. oktobra Domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 15 Saulkrastu no-
vada dome ir kļuvusi par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru, tādēļ 
Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums” 8. punkts papildināts ar jaunu 8.8. apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

2016. gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 18/2016  
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 2016. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. SN 16/2016 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 31. augusta sēdē (prot. Nr. 11/2016, 28. §)

SAISTOšIE NOTEIKUMI Nr. SN 16/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktu un 23. punktu, 43. panta 
trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 
21. pantu, Izglītības likuma 17. panta 
pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai 

personām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglī-
tības  iestādē pirmsskolas izglītības 
pro gram mas apguvei” (turpmāk - No-
teikumi) šādus grozījumus:
1.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.1 kārtību, kādā privātās pirmssko-
las izglītības iestādes (turpmāk – Pri-
vātā iestāde), kas ir reģistrētas norma-

tīvajos aktos noteiktajā kārtībā, var 
iesaistīties pašvaldības kompensēta 
pirmsskolas vecuma bērnu izglītības 
pakalpojuma sniegšanā;”.
2. Svītrot Noteikumu 1.2. apakšpunk-
tā vārdus “vai privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes (turpmāk – Privātā 
iestāde)” un vārdus “vai izglītības”.
3.  Papildināt Noteikumu 6. punkta 
pirmajā teikumā aiz vārda “piešķir-
šanu” ar vārdiem “un sadarbības lī-

guma noslēgšanu ar Privāto iestādi, 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
vai aukli,”.
4.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.4. Uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēja vai aukles darbības vieta, kas 
norādīta Bērnu uzraudzības pakal-
pojumu sniedzēju reģistrā, ir ārpus 
Saulkrastu novada administratīvās 
teritorijas.”.

5.  Svītrot Noteikumu 2.pielikumā 
teikuma daļu “4. ___________ (do-
kuments, kas pamato personas atbil-
stību Noteikumu 31. punktā noteikta-
jiem kritērijiem).”.
6.  Aizstāt Noteikumu 2. pielikumā 
vārdus un skaitli “Pielikums Nr. 2” ar 
vārdu un skaitli “3. pielikums”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 31. augusta 
sēdē (prot. Nr. 11/2016, 32. §)

SAISTOšIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 18/2016
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2009. gada  
13. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”

nodaļas vadītājs - ”.
18. Svītrot Noteikumu 41.1 punktu.
19.  Papildināt Noteikumu 48. pun-
kta trešajā teikumā aiz vārda “Ar” ar 
vārdiem “Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītāju - ”.
20.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
64.1 punktu šādā redakcijā:

“64.1 Ja deputāts Domes sēdes laikā at-
rodas citā vietā un veselības stāvokļa 
vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
Domes sēdes norises vietā, deputāts, 
ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes 
sēdes informējot par prombūtni Do-
mes priekšsēdētāju, ir tiesīgs pieda-
līties Domes sēdē, neatrodoties sēžu 

zālē, ja viņa rīcībā esošie tehniskie 
līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties 
Domes sēdes norisē ar videokonfe-
rences palīdzību.”.
21. Svītrot Noteikumu 92.1 punktu. 

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.  
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»» 
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001. 
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Septembrī 
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Odrija Alise Kaļiņina
Rūta Lasmane
Marta Ansonska
Rūta Turkova
Trīne Kalniņa
Zemgus Ozolkāja
Saulkrastu novada dome sveic 
mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome nozīmīgajā 
jubilejā sveic
Emīliju Bartaševiču
Valdi Einiku
Andri Poikānu
Rutu Kalvāni
Reet Pintani
Elizabeti Rubīnu
Ivaru Bērziņu
Raimondu Ertu
Juri Aivaru Šternu
Ventu Āriju Viļķeli
Māru Zaķi
Dzidru Zuseli
Tamaru Bakuļinu
Ludmilu Baškovu
Raitu Dreimani
Mārtiņu Druvu
Aleksandru Kļukinu
Zinaidu Pudovsku
Anitu Robežnieci
Imantu Taubi
Austru Turkovu
Mariju Lazdāni
Jeļenu Lugovaju
Vinu Mironovu
Arni Pečaku
Aleksandru Smeils

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Nora Lēnerte-Leinerte
21.05.1932. – 01.09.2016.

Nikolajs Trušins
01.01.1950. – 01.09.2016.

Viktors Tristiņeckis
12.08.1937. – 15.09.2016.

Genādijs Borodkins
07.01.1947. – 22.09.2016. 

15. oktobrī 17.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” stand-up 
izrāde pieaugušajiem „Bruņota 
un bīstama”. Biļetes iepriekšpār-
došanā „Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv, no  
16. septembra – arī kultūras 
namā „Zvejniekciems” un Saul-
krastu sporta centrā pie ad-
ministratoriem. Ieejas maksa  
7, 9 un 10 EUR.

22. oktobrī 18.00 kultūras 
nama “Zvejniekciems” (bijušā 
zvejnieku kolhoza “Zvejnieks” 
kluba) 60 gadu jubilejas sarīko-
jums - balle, kurā muzicēs “Rum-
bas kvartets”! Sarīkojums pie gal-
diņiem, līdzi ņemams “groziņš”. 
Ieejas maksa 3 EUR, galdu rezer-
vācija un ieejas biļetes - k/n “Zvej-
niekciems” pie administratora.
 Atgādinām, ka oktobrī kultū-
ras nama “Zvejniekciems” mazajā 
zālē apskatāma arī saulkrastieša 
Ērika Bērziņa jubilejas izstāde 
“Jūra, jūra”. Laipni aicinām kul-
tūras nama darba laikā apskatīt 
mākslinieka jaunākos darbus! 

5. novembrī 16.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” cirka “Ka-
rabas” izrāde visai ģimenei. Ieejas 
biļetes 2 stundas pirms izrādes. 
Ieejas maksa 3, 5, 7, 10 un 15 EUR. 
 Vai jums patīk cirks? Vai jums 
patīk maģija un fantastiskas pār-
vērtības? Iluzionists Gabriels 
Gots ir pacēlis Latvijas cirku Ei-
ropas līmenī un jau šī gada ap-
rīlī sācis tūri pa valsti ar augstas 
kvalitātes cirka šova programmu 
«Karabas».
 Latvijā absolūti jaunajā cir-
ka šova programmā “Karabas», 
kas aprīlī sāka savu tūri pa valsti, 
cirka cienītājus gaida oriģināli 
priekšnesumi: žonglēšana, nažu 
mešana, ilūzija, interaktīvie nu-
muri, iesaistot skatītājus, klauna 
uzstāšanās, ekvilibristi, akrobā-
tiskie triki, uguns šovs un citi. 
Lai nepalaistu garām jaunā cir-
ka izrādi “Karabas”, sekojiet  
www.facebook.com/cirkskarabas  
un noteikti noskatieties video, 
kas atvērs burvju daļu šova izrā-
dē un iepazīstinās ar jaunu cirka 
programmu.

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
oktobrī

Pirmdiena
 17. oktobris  9.00-16.00
 24. oktobris  9.00-16.00
 31. oktobris  9.00-14.00

Trešdiena
 12. oktobris  12.00-17.00
 19. oktobris  9.00-13.00

Ceturtdiena
 27. oktobris  9.00-16.00

Piektdiena
 14. oktobris 9.00-13.00
 21. oktobris  9.00-13.00
 28. oktobris  9.00-13.00

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

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

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      25. oktobris 14.00-17.00

Kardiologs 19. oktobris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 14. oktobris 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 11. oktobris
13. oktobris
20. oktobris

15.10-16.30
14.20-16.30
14.30-17.40

Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00-16.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 21. oktobris 11.00-16.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.15

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts 
t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 
piederošus nekustamos īpašumus:
1) zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0489 
ha, nosacītā cena - 4000 EUR, nodrošinājuma nauda - 400 EUR (otrā izsole);
2) zemes īpašumu Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra Nr. 8033 003 1428, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,056 ha, 
nosacītā cena - 5000 EUR, nodrošinājuma nauda - 500 EUR (otrā izsole).
 Objektu izsoles notiks 25. novembrī plkst. 9.30, 10.00 Saulkrastu novada 
domes 2. stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 
 Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domes 107. kabinetā domes dar-
ba laikā, sākot ar nākamo darbdienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas 
Vēstnesī” līdz 2016. gada 25. novembra plkst. 9.00. 
 Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 
90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, 
līdz reģistrācijai izsolei. 
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domes 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, darba laikā. 

Notiks nekustamo 
īpašumu izsoles

Aicinājums saulkrastiešiem
Lai uzlabotu sarīkojumu kvalitāti un paplašinātu piedāvāju-
mu, aicinām ikvienu piedalīties aptaujā par Saulkrastu novada  
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” organizētajiem sarīko-
jumiem 2016. gadā! 
 Aptaujas anketas būs atrodamas kultūras namā „Zvejniek-
ciems” un Saulkrastu sporta centrā pie administratoriem no  
10. oktobra līdz 1. novembrim, kā arī būs iespēja tās pildīt elektro-
niski www.saulkrasti.lv. Atgādinām, ka aptauja ir anonīma! 
 Būsim atsaucīgi un padarīsim mūsu novadu krāšņāku un gai-
šāku!

11. novembrī 17.00 aicinām 
ikvienu ņemt līdzi lāpu un pul-
cēties Saulkrastu Pēterupes evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā. Pēc 
neliela svētbrīža dievnamā – lāpu 
gājiens uz latviešu karavīru atce-
res vietu Saulkrastu kapos.

SPORTA AfIšA
11. oktobrī 20.00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – Cēsis.
18. oktobrī 20.00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – Bauska.
19. oktobrī 19.30 sporta centrā 
Latvijas florbola meistarsacīkšu  
2. līgas spēle Saulkrasti – Jūrmala.
22. oktobrī 11.00 sporta cen-
trā Pierīgas sporta spēles šautri-
ņu mešanā ar Saulkrastu labāko 
sportistu piedalīšanos.
23. oktobrī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
5. posms.
28. oktobrī 20.00 LBL3 spēle 
Saulkrasti – BS Rīga.
29. oktobrī 11.00 kafejnīcā 
“Cietais rieksts” Saulkrastu čem-
pionāts zolītē, 5. posms.
29. oktobrī 12.00 Saul krastu 
sporta centrā starptautisks karatē 
čempionāts.

30. oktobrī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 5. posms.
2. novembrī sporta centrā Lat-
vijas florbola meistarsacīkšu 2. lī-
gas spēle Saulkrasti – Rīga 2.
5. novembrī 11.00 kafejnīcā 
“Cietais rieksts” Saulkrastu čem-
pionāts zolītē, 6. posms.
11. novembrī 20.00 LBL3 spē-
le Saulkrasti – Salacgrīva.

SeNIORU AKTIVITāTeS
1. novembrī 13.00 domes zālē 
tikšanās ar grāmatas „101. kilo-
metrs” autori Gunu Rozi.

http://www.saulkrasti.lv
http://www.bilesuparadize.lv
http://www.facebook.com/cirkskarabas
http://www.saulkrasti.lv

