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Ceturtdien, 29. septembrī,  
plkst. 12.00 pie Saulkrastu Bal
tās kāpas plānots atklāt Purvīša 
balvas 2015. gada nominanta un 
starptautisku atzinību iemanto
juša mākslinieka Ivara Drulles 
vides objektus.
 Vides objekti un informatī
vie stendi sniegs informāciju par 
apkārtnes dabas vērtībām, kā arī 
būs norādes apmeklētāju plūsmas 
virzībai caur piekrastes mežu un 
Baltās kāpas teritoriju, lai neno
darītu kaitējumu apkārtnes eko
sistēmai un Baltajai kāpai. 
 Mākslinieks I. Drulle objek
tus veidojis tā, lai tie pievērstu 
apmeklētāju uzmanību, aicinot 
ieklausīties dabā – pamanīt līdz 
šim nepamanīto, saklausīt grū
ti sadzirdamo un izprast noti
kumus mūžīgi mainīgās dabas   
stāstā. 
 Objektu uzstādīšanas darbus 
veic SIA “Fixman”.  Darbi notiek 
Saulkrastu novada domes, Da
bas aizsardzības pārvaldes un 
biedrības “Baltijas krasti” īsteno
tā Eiropas Savienības LIFE pro
grammas projektā “LIFE Ekosis-
tēmu pakalpojumi” (LIFE13 ENV/
LV/000839). 
 Ar projektu var iepazīties in
terneta vietnē http://ekosistemas.
daba.gov.lv.

Saulkrastu 
novada dome 
līdz 15. oktobrim 
aicina iesniegt 
priekšlikumus 
Atzinības rakstu 
piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem 
vai sasniegumiem Saul krastu 
pašvaldības labā par konkrētu 
laika posmu (iepriekšējo gadu) 
šādās nominācijās – sabiedriskais 
darbs, izglītība, kultūra, sports, 
tautsaimniecība, sociālā aprūpe, 
drošība, uzņēmējdarbība, medi
cīna, mecenātisms, starptautiskā 

sadarbība, arhitektūra, vides aiz
sardzība, apkalpojošā sfēra, kā arī 
par mūža ieguldījumu. Tāpat ir 
īpaša gada nominācija.
 Atzinības raksta ieguvējam 
tiek izmaksāta vienreizēja naudas 
balva no vienas līdz divu valstī 
noteikto minimālo mēneša dar
ba algu apmērā. Nominācijā “Par 
mūža ieguldījumu” – trīs valstī 
noteikto minimālo mēneša darba 
algas apmērā.
 Apbalvojumu var piešķirt fi
ziskai vai juridiskai personai, 
Saulkrastu pašvaldības iestādei vai 
institūcijai, pašdarbības kolektī
vam, sporta kolektīvam. Ierosinā
jumus izskata Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu komisija.

 Ierosinājumu ir tiesīgi iesniegt 
fizisku personu grupa (ne mazāk 
kā 5 personas), juridiska persona, 
domes deputāts. 
 Ierosinājumu par personas 
izvirzīšanu apbalvojumam jāie
sniedz domē rakstveidā vai elek
troniski.

 Ierosinājumā par apbalvoša-
nu jānorāda:
l apbalvojamās personas (iestā
des, institūcijas, kolektīva) dati –  
vārds, uzvārds (nosaukums), dzī
vesvieta (adrese), 
l nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvošanai, apbalvoju
ma veids, 
l dati par iesniedzēju – vārds, 

uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese).
 Fizisku personu grupas ierosi
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.
 Juridiskas personas ierosināju
mam par personas izvirzīšanu ap
balvojumam jāpievieno lēmums 
no sanāksmes, kurā nolemts iz
virzīt apbalvojumam.
 Ar Saulkrastu novada do
mes Apbalvojumu nolikumu 
var iepazīties interneta vietnes 
www.saulkrasti.lv sadaļas Dome 
apakšsadaļā Nolikumi, kā arī no
vada domē Raiņa ielā 8.
 Gaidām jūsu ierosinājumus!

Baltajā kāpā 
atklās vides 
objektus

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai

27. augustā Saulkrastos notika  
V folkloras festivāls „Pa saulei”, 
kas šogad pulcēja kuplu dalīb
nieku skaitu  festivālā piedalījās 
8 folkloras kopas no visas Latvi
jas, kopumā aptuveni 90 dalīb
nieku. Folkloras kopas muzicēja 
vienlaikus vairākās Saulkrastu 
vietās un vakarā satikās kopkon
certā Saules laukumā. Pēc kon
certa visi devās līdz jūras kras
tam, lai aizdegtu Senās uguns 
nakts ugunskuru un mirkli būtu 
vienoti ar tautām, ko vieno Balti
jas jūra. Dziesmotais un vējainais 
vakars noslēdzās ar latvju danču 
programmu Saules laukumā! 
Festivāla foto  www.saulkrasti.lv.

„Pa saulei” jau piekto reizi

Muzicējot Baltajā kāpā. Publicitātes foto.

Ar ziediem un atkalredzēšanās 
prieku jaunais mācību gads sācies 
641 Saulkrastu novada skolēnam, 
no kuriem 68 uz skolu devās pir
mo reizi. Saulkrastu vidusskolā 
šogad mācās 366 skolēni, un divās 
pirmajās klasēs ir 34 pirmklasnie
ki. Arī Zvejniekciema vidusskolā 
pēc ilgāka laika izveidotas divas 
pirmās klases ar 17 skolēniem kat
rā. Kopumā Zvejniekciema vidus
skolā šogad mācīsies 275 skolēni, 
tajā skaitā Youth  For Understan-
ding (YFU) apmaiņas programmas 
skolniece no Vācijas.  
 Vasarā Saulkrastu vidusskolā 
ir veikti labiekārtošanas darbi:  
1. stāvā 12 telpās nomainītas dur
vis, vairākiem kabinetiem veikti 
kosmētiskie remonti. Iegādāti arī 
mācību līdzekļi gan skolotāju ik

dienas darbam, gan skolēnu mācī
bu vajadzību nodrošināšanai.
 Līdz jaunā mācību gada sāku
mam Zvejniekciema vidussko
lā veikts kosmētiskais remonts, 
izremontēta 1.b klases telpa. 
Pirmklasnieku mācību procesu 
matemātikā, dabas un sociālajās 
zinībās papildinās iegādātā inter
aktīvā tāfele. Skolēnu muzikālo 
spēju attīstīšanai izremontēts 
mūzikas kabinets, kurā ierīkota 
neliela skatuve, kā arī iegādātas 
jaunas digitālās klavieres. Mācību 
procesa nodrošināšanai  iegādāti  
astoņi  portatīvie datori un  galda 
dators informātikas  kabinetā.  
 Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā mācības sāka 
117 audzēkņi. Mūzikas izglītību 
apgūs 102, mākslas izglītību –  

Jaunais 
mācību gads 
ir sācies!

115 audzēkņi. Mūzikas izglītībā sa
gatavošanas klasē šogad mācīsies 
8 audzēkņi.
 Zvejniekciemā skolā Ostas ielā 
15 vasarā izremontētas akordeona 
un saksofona/vijoles klases, nolik
tavas telpa, kā arī kāpņu telpa uz 
2. stāvu, veikti vairāki elektroteh
niskie darbi. Veikta kanalizācijas 
sistēmas nomaiņa skolas pagal

mā, kā arī zāliena rekonstrukcija. 
Ar jaunu aprīkojumu strādās mū
zikas teorijas un mūzikas literatū
ras klasē – iegādāts jauns televi
zors, mūzikas centrs, atskaņotājs.
 Pirmsskolas izglītības iestā
des „Rūķītis” 11 grupiņas šogad 
apmeklē 223 bērni. 61 mazulis uz 
„Rūķīti” devās pirmo reizi. Lai at
vieglotu pedagogu palīgu darbu, 

iegādātas 3 jaunas trauku mazgā
jamās mašīnas, augusta pēdējās 
dienās notika arī ūdens pievada 
atjaunošana.
 Saulkrastu novada dome novēl 
visiem skolēniem, pedagogiem, 
izglītības iestāžu darbiniekiem 
un vecākiem veiksmīgu, radošiem 
panākumiem un mācību uzvarām 
piepildītu mācību gadu!

Zvejniekciema vidusskolas pirmklasnieki un izlaiduma klases skolēni un skolotājas.
Foto no Zvejniekciema vsk. arhīva.

http://ekosistemas.daba.gov.lv
http://ekosistemas.daba.gov.lv
http://www.saulkrasti.lv
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NVA pieņemšanas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki 3. un 6. oktobrī pieņems klientus 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu novada domes telpās zālē - 2. stāvā.

Uzmanību uzņēmējiem!
Beidzoties aktīvai vasaras sezonai, Saulkrastu Uzņēmēju 

konsultatīvā padome atsāk aktīvu darbību un 
izsludina uzņēmēju tikšanos 17. septembrī plkst. 11.00. 

Sīkāka informācija www.facebook.com/uznemejisaulkrastos

Septembris kā jauna posma sā
kums zīmīgs ne tikai izglītības 
iestādēm. Jaunas vēsmas tas ie
nesis arī bibliotēkā, un tā vien 
gribas teikt – „viss jaunais ir labi 
aizmirsts vecais”. Varbūt ne gluži 
viss un varbūt ne pavisam aiz
mirsts, bet vasaras aizraujošajos 
piedzīvojumos un karstajās dē
kās atsevišķi sīkumi un lietas, 
visdrīzāk, ir piemirsušās. Tāpēc 
vēlamies atgādināt, ka no 1. sep
tembra bibliotēka ir atvērta darb
dienās no pl. 10 līdz 18, savukārt 
sestdienās no 10 līdz 14 (slēgta 
svētdienās, valsts svētku dienās 
un spodrības dienā – katra mēne
ša pēdējā ceturtdienā).
 Ar jaunu sparu atsākusies Bēr
nu, jauniešu un vecāku žūrija. 
Cītīgākie tās dalībnieki jaunās 
kolekcijas grāmatas ir paspējuši 
izlasīt jau vasarā, taču vēl arvien 
ikvienam ir iespēja piedalīties! 
Varbūt tieši tavs eksperta viedok
lis iedvesmos rakstniekus jaunu 
grāmatu radīšanai? Nāc un vērtē, 
pastāsti par to draugiem un vecā
kiem!
 Ar vairākiem būtiskiem jaunu

Saulkrastu novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošus ne
kustamos īpašumus:
1) zemes īpašumu Pirmā ie 
la 15, VEF Biķernieki, Saulkras tu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra  
Nr. 8033 003 2649, kas sastāv 
no zemes vienības ar platī
bu 0,0624 ha, nosacītā cena   
6000 EUR, nodrošinājuma nau
da  600 EUR;
2) zemes īpašumu Devītā ie 
la 20, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra Nr. 8033 003 1855, kas 
sastāv no zemes vienības ar pla
tību 0,0590 ha, nosacītā cena   
5700 EUR, nodrošinājuma nau  
da  570 EUR;
3)  zemes īpašumu Devītā ie 
la 85, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra Nr. 8033 003 2691, kas 
sastāv no zemes vienības ar pla
tību 0,0629 ha, nosacītā cena   
6300 EUR, nodrošinājuma nau 
da  630 EUR;
4)  zemes īpašumu Devītā ie 
la 121, VEF Biķernieki, Saulkras

tu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra Nr. 8033 003 1937, kas 
sastāv no zemes vienības ar pla
tību 0,0682 ha, nosacītā cena   
6900 EUR, nodrošinājuma nau
da  690 EUR.
 Objektu izsoles notiks  
2016. gada 14. oktobrī plkst. 
10.00, 10.30, 11.00 un 11.30 
Saulkrastu novada domes 2. stā
va zālē Raiņa ielā 8, Saulkras 
tos.
 Dalībnieku reģistrācija Saul
krastu novada domē 107. kabi
netā domes darba laikā, sākot ar 
nākamo darbdienu no paziņoju
ma publicēšanas „Latvijas Vēst
nesī” līdz 2016. gada 14.oktobra  
plkst. 9.30. 
 Nodrošinājuma naudu iemak
sāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā 
Nr. LV78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. 
 Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domē  102. 
kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
darba laikā.

Saulkrastu novada dome aprī
lī izsludināja konkursu novada 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
nevalstiskajām organizācijām fi
nansējuma saņemšanai dažādu 
iniciatīvu atbalstam.
 Konkursā pašvaldības finan
sējuma saņemšanai tika iesniegti  
9 projektu pieteikumi, taču at
bilstība konkursa vērtēšanas 
kritērijiem bija diviem pieteiku
miem: „Bērnu rotaļu laukums 
Bērzu alejā 5” (iesniedzējs – bied

rība “Bērzu aleja 5”) un „Atpū
ta visai ģimenei” (iesniedzējs –  
IK „Āres 99”). 
 Projektā „Bērnu rotaļu lau
kums Bērzu alejā 5” tiks izveidots 
neliels rotaļu laukums Bērzu 
alejas 5. nama Zvejniekciemā pa
galmā, kur bērni varēs rotaļāties 
pēc iespējas tuvāk savām mājām. 
Projekta kopējās izmaksas plāno
tas 1250 eiro, no kuriem pašvaldī
bas atbalsts 750 eiro.
 Projektā „Atpūta visai ģime

nei” tiks izveidota jauna vieta 
Saulkrastos, kur ikviens varēs 
apskatīt lauku sētas dzīvniekus –  
trušus, vistas, nutrijas, ponijus. 
Kopējās projekta izmaksas plā
notas 835 eiro, no kuriem pašval
dības atbalsts 750 eiro. 
 Projektu īstenošanu plānots 
pabeigt līdz šī gada novembra 
beigām.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Tuvojoties rudens sezonai, ar
vien aktuālāka ir nepieciešamība 
atbrīvoties no bojātiem āboliem, 
lapām, zāles un citiem zaļajiem 
atkritumiem. SIA “ZAAO” (ZAAO) 
piedāvā iespēju ērti atbrīvoties 
no zaļajiem atkritumiem – la
pām, zāles, sīkzariem, dārzeņiem 
un augļiem, izmantojot bigbag 
maisus ar ietilpību 1,1 m3. Maiss 
paredzēts tikai zaļajiem atkritu
miem! Bigbag maisus var saņemt  
EKO laukumā Rīgas ielā 96a.
 Maisu tukšošanu var pieteikt, 

zvanot 64281250 vai 29225862 
darbdienās 8.00 – 12.00 un  
13.00 – 17.00 vai rakstot uz  
epastu zaao@zaao.lv.
 Atgādinām, ka lapu, tāpat kā 
citu zaļo atkritumu dedzināšana 
Saulkrastu novadā no 15. maija 
līdz 15. oktobrim, pamatojoties uz 
saistošajiem noteikumiem “Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā”, ir aizliegta. Lapu degša
nas rezultātā radušies dūmi rada 
ne tikai vietēja mēroga kaitēju 
mu – piedūmojumu, smaku, bet 

kaitē arī cilvēku veselībai. Degša
nas ietekme ir globālā sasilšana 
un nokrišņu daudzuma samazinā
jums, kas rodas no oglekļa dioksī
da un kvēpiem. 
 Konsultācijas par dažādu vei
du atkritumu nodošanas iespē
jām pieejamas pa tālr. 64281250, 
epastā zaao@zaao.lv vai pie bi
roju darbiniekiem EKO laukuma 
Saulkrastos, http://zaao.lv/lv/pri-
vatpersonam/eko_karte.

ZAAO

miem esam papildinājuši arī bib
liotēkas krājumu:
 Z. Freids „Kultūra un sabiedrī
ba”. Cilvēki dzenas pēc laimes, bet 
kļūst aizvien nelaimīgāki un īgnā
ki. Kādi ir īdzīguma un sapīkuma 
cēloņi? Cik piemērots cilvēks ir 
kultūrai? Vai karu ir iespējams 
novērst? Kādi tabu ir pastāvējuši 
un joprojām pastāv? Kāpēc vado
ņi un politiķi izraisa skaudību un 
vienlaikus arī riebumu? Kā domu 
visvarenība atspēlējas cilvēkam? –  
grāmatas divās daļās apkopoti 

psihoanalīzes pamatlicēja Zig
munda Freida (1856  1939) darbi, 
kuros aplūkotas cilvēka eksisten
ces tehnikas un kuri iezīmē kul
tūras jeb sabiedrības psihoanalīzi.
 L. Slava „Boriss Bērziņš”. Grā
mata izdota sērijā Latvijas māks
las klasika un ērti uztveramā vei
dā ļauj iepazīt Latvijas mākslas 
klasiķa darbus un to tapšanas 
apstākļus. 
 K. Simanovičs „Torņakalna 
sprediķi”. Krājumā iekļautas pē
dējo divu gadu laikā Rīgas Lutera 

draudzes dievkalpojumos teiktās 
svētrunas. Kā to paredz žanrs, 
katrs no sprediķiem ir apcere par 
kādu Vecās vai Jaunās derības 
fragmentu, vienlaikus piedāvājot 
atbildes uz jautājumiem, kas ir 
svarīgi ikvienam cilvēkam neat
karīgi no reliģiskās pārliecības.
 T. Kreicbergs „Lopu ekspre
sis”. Stāstījums par ulmaņlaikiem, 
okupāciju, deportācijām un karu 
plūst līdztekus vēstījumam par 
moderno Volstrītas finanšu pa
sauli un daudzsološu, iespēju 
pārbagātu dzīvi – tas viss padara 
romānu ne tikai par nopietnu un 
dziļu, bet arī par aizraujošu un pat 
eksotisku lasāmvielu. Īpatnēja un 
saistoša iezīme: romānu ilustrē 
jauna latviešu mākslinieka Mikus 
Dunča melnbaltie komiksi.
 J. Kronbergs „Uz balkona / bet 
ja visu laiku...”. Zviedrijā dzīvo
jošais latviešu dzejnieks savu 70 
gadu jubileju atzīmē ar jaunu grā
matu – diviem dzejas krājumiem 
vienos vākos. Tas ir psiholoģiski 
filozofisks, eksistenciāls tēlojums, 
kurā mēs visi esam daļa no Visu
ma, bet tai pašā laikā neizbēgami 

vieni. Vienlaikus tas ieved dzej
nieka pasaulē, atklājot viņa ieda
bu gan tematiski, gan stilistiski.
 Jauno grāmatu klāstā sev pie
mērotu lasāmvielu atradīs ikviens 
interesents – esam iegādājuši gan 
detektīvromānus (J. Nesbē „Tara
kāni”) un dzimtas sāgas (S. Kaspa
ri „Koraļkoka zemē” un „Flamin
gu lagūna”), gan dzeju (A. Ostups 
„Žesti” un K. Zeļģis „Zvēri”) un 
vēsturisko literatūru (V. Seleckis 
„Ardievas mežam”). Bērnus ie
priecinās jaunā grāmata sērijā par 
pelēnu Stiltonu piedzīvojumiem, 
kaulainais detektīvs, burvis un 
karotājs Blēžagabals Jaukums, 
kā arī pirmo reizi latviešu valo
dā pilns izdevums par neparasto 
aukli Mēriju Popinsu. Vismazākie 
lasītāji varēs apgūt satiksmes no
teikumus rotaļu grāmatā „Mans 
luksofors”, kā arī apgūt leļļu radī
šanu un veidošanu mākslinieces 
Elitas Šmēdiņas grāmatā „Lelles”.
 Ar pilnu jaunumu sarakstu 
iespējams iepazīties Saulkrastu 
novada bibliotēkas elektroniskajā 
katalogā un klātienē bibliotēkā. 
Uz tikšanos!

Bibliotēkas jauno grāmatu klāsts.

Septembris – jauns sākums arī bibliotēkā

Nekustamo īpašumu 
izsoles

Ar pašvaldības atbalstu 
tiek uzsākta projektu īstenošana

Ērta iespēja atbrīvoties no zaļajiem 
atkritumiem

Augustā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
82 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 6 per
sonas, kuras nogādātas Rīgas 
re ģi ona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai.
 Sastādīti 227 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
2 par alkoholisko dzērienu lieto
šana sabiedriskā vietā, 3 par smē

ķēšanas ierobežojumu pārkāpša
nu, 4 par teritorijas vai piegulošās 
teritorijas nesakopšanu, 206 par 
satiksmes noteikumu neievēro
šanu, 1 par nenoslēgtu līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimnieko
tāju, 4 par mājas dzīvnieku labtu
rības noteikumu pārkāpšanu un 
7 par tirdzniecības noteikumu 
pārkāpšanu.
 Uzsāktas 99 administratī
vā pārkāpuma lietvedības – par 

nekustamā īpašuma sakopšanu, 
tirdzniecības noteikumu neievē
rošanu un līgumu nenoslēgšanu 
ar sadzīves atkritumu apsaimnie
kotāju.
 5 gadījumos izsaukti dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” darbinieki, 
lai sniegtu palīdzību cietušiem vai 
bojāgājušiem dzīvniekiem.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais augustā

http://www.facebook.com/uznemejisaulkrastos
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Institūcija Pakalpojums
Lauku 
atbalsta 
dienests

Informēšana par platību maksājumu ie-
sniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās 
pieteikšanas sistēmas pakalpojumu 
izmantošanā.

Nodarbi
nātības 
valsts 
aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

1. CV un vakanču reģistrēšana.

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa 
iegūšana.

3. Informatīvās dienas e-versija.

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa 
iegūšana.

5. Profilēšana.

6. Karjeras paka

7. Apmācības monitorings.

8. Darba tirgus prognozes.

Pilsonības 
un 
migrācijas 
lietu 
pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
sniegšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju iz-
mantot personas ķermeni, audus un orgānus 
pēc nāves.

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu 
ārvalstīs.

4. Manā īpašumā deklarētās personas.

5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.

6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādī-
tajā adresē.

7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju 
reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi.

8. Pieteikšanās personu apliecinoša doku-
menta izsniegšanai.

9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētā-
jiem, kuri uzturas ārvalstīs.

11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.

12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu 
bāzē.

13. Šengenas vīzas pieteikums.

14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – 
konsultants.

Uzņēmumu 
reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
pieteikšanā:

1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos 
reģistros.

2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra 
vestajiem reģistriem.

Valsts 
ieņēmumu 
dienests

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.

1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atviegloju-
mu reģistrēšanu/anulēšanu.

1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikato-
ru un paroli EDS lietošanai.

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.

3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts 
e-pakalpojumu sniegšanā.

Valsts 
sociālās 
apdroši
nā šanas 
aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakal-
pojumu pieteikšanā:

1. Apbedīšanas pabalsts.

2. Bezdarbnieka pabalsts.

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.

4. Bērna kopšanas pabalsts.

5 Bērna piedzimšanas pabalsts.

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģis-
trācija.

7. Ģimenes valsts pabalsts.

8. Invaliditātes pensija.

9. Maternitātes pabalsts.

10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama 
kopšana.

Atgādinām, ka valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap
kalpošanas centrā Raiņa ielā 8 ir iespējams saņemt gan 
pašvaldības, gan arī valsts piedāvātos pamatpakalpoju
mus. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās un ceturt
dienās 8.30  18.00, otrdienās un trešdienās 8.30  17.00, 
piektdienās 8.00  14.00. Pusdienas pārtraukums no 12.00 
līdz 13.00, izņemot piektdienu, kad centrs strādās bez pus
dienas pārtraukuma.

Klientu 
apkalpošanas 
centra sniegto 
pakalpojumu klāsts

11. Pabalsts transporta izdevumu kompen-
sēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta 
pārvietošanās.

12. Paternitātes pabalsts.

13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināša-
nas iemaksas.

14. Slimības pabalsts.

15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 
2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu 
plāna maiņa.

16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 
2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldīju-
mu plāna izvēle.

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

18. Vecāku pabalsts.

19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra 
laulātajam (pensionāram).

20. Informācija par sociālās apdrošināšanas 
iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 
1996. gadam).

22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabal-
sta/atlīdzības apmēru.

23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/
pabalstu/atlīdzību.

24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma 
nodokli.

25. Informācija par prognozējamo vecuma 
pensijas apmēru.

26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. 
līmeņa) dalībnieka konta izraksts.

27. Informācija par valsts fondēto pensiju 
shēmas (pensiju 2. līmeņa)līdzekļu pārvaldītā-
ja un ieguldījuma plāna maiņu.

28. Informācija par izmaksātajiem pabal-
stiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto 
ienākumu nodokli.

29. Informācija par apdrošinātās personas 
pensijas kapitālu.

30. Informācija par valsts fondēto pensiju 
shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldīju-
ma plāna izvēli.

31. Informācija par ieturējumiem no izmaksā-
jamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uz-
krāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas 
piešķiršanas/pārrēķināšanas.

33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.

34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pen-
sijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.

Valsts 
zemes 
dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un 
atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīša-
na ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra 
informācijas sistēmā.

2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra 
informācijas sistēmā no VZD arhīva 
dokumentiem.

3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra 
informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.

4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktu-
alizācija Kadastra informācijas sistēmā uz 
inženierbūves deklarācijas pamata.

5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra 
informācijas sistēmā.

6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadas-
tra informācijas sistēmā (pieejams e-pakal-
pojums).

7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra 
informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta 
pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas 
dokuments (pieejams e-pakalpojums).

8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu 
Kadastra informācijas sistēmā.

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģis-
trācija vai dzēšana Kadastra informācijas 
sistēmā.

10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra 
informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo 
uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums).

11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu 
publicēšanas un e-pakalpojumu portālā 
kadastrs.lv (e-pakalpojums).

12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv 
konta izveidei (e-pakalpojums).

13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).

14. Kadastra informācija mantojuma lietai.

15. Informācija par nekustamā īpašuma vēstu-
risko vērtību (pieejams e-pakalpojums).

16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati 
par kadastra objektu (pieejams e-pakalpo-
jums).

17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie 
dati par kadastra objektu.

18. Kadastra informācija par nekustamo 
īpašumu (piederība un sastāvs).

19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz 
arhīva dokumentu pamata.

20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņem-
šana no Valsts zemes dienesta arhīva.

21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts 
zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpo-
jums).

22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmē-
rīšanas lietas sagatavošana.

23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu 
saņemšana vektordatu formātā (pieejams 
e-pakalpojums).

24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķinā-
šana un dokumentu sagatavošana.

25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķi-
nāšana un dokumentu izsniegšana.

26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez 
līgumsaistībām (e-pakalpojums).

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu 
pārlūkošana (e-pakalpojums).

28. Datu atlase un izvade par konkrētiem 
objektiem vai apgabaliem pēc definētiem 
parametriem (e-pakalpojums).

29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu le-
jupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).

30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu 
pārlūkošana (e-pakalpojums).

31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtīju-
mu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu 
noformēšana (e-pakalpojums).

Valsts 
darba 
inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu 
e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba 
inspekcijas atbildes saņemšana.

2. Atzinums par nodarbinātā veselības un 
drošības apdraudējuma faktu darbā.

3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadīju-
mu darbā.

4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas 
akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 
saņemšana.

Darba devēju informēšana par šādiem e-pa-
kalpojumiem:

1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadīju-
mu darbā.

2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkā-
pumiem.

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba 
inspekcijas atbildes saņemšana.

4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas 
akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā 
saņemšana.

5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta 
par notikušu nelaimes gadījumu darbā ies-
niegšana reģistrācijai.

6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbi-
nāšanai.

7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai 
par novērstajiem pārkāpumiem.

8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo 
aktu darba devējiem par konstatētajiem 
pārkāpumiem saņemšana.

9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma 
apstrīdēšana.

10. Paziņojums par darba devēja zaudēju-
miem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakal-
pojumiem:

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma 
par cietušo nelaimes gadījumā darbā snieg-
šana.
2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma 
pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākša-
nu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā 
izbeigšanu.
6. Informācijas saņemšana no citām valsts 
institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem 
Darba inspekcijas kompetences jomā.

http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts
http://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts
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Kolektīva nosaukums Nodarbību/mēģinājumu laiks Nodarbību/mēģinājumu vieta Vadītājs (tālruņa nr.)

Jauktais koris „Anima” Otrdienas 19.00, ceturtdienas 19.00 Saulkrastu domes zāle Kārlis Rūtentāls (29332633)

Jauktais koris „Bangotne” Pirmdienas 18.00, trešdienas 18.00 Saulkrastu domes zāle Ēriks Kravalis (26113482)

Vokālais ansamblis „Dzīle” Piektdienas 9.30 Kultūras nams „Zvejniekciems” Jānis Lucāns (29262696)

Folkloras kopa „Dvīga” Otrdienas 18.30 Kultūras nams „Zvejniekciems” Antra Deniškāne (26323926)

Saulkrastu rokdarbnieku pulciņš Mēneša 1. un 3. nedēļas trešdienās Saulkrastu domes cokolstāvā Guna Lāčauniece (26357992)

Jauniešu deju kolektīvs „Krustu šķērsu” Pirmdienas 18.00, trešdienas18.00, piektdienas 20.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Jānis Kalniņš (26485863)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jūrdancis” Pirmdienas 20.00, trešdienas 20.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Jānis Kalniņš (26485863)

Senioru deju kolektīvs „Saulgrieži” Otrdienas19.00, ceturtdienas 19.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Judīte Krūmiņa (29181986)

Mūsdienu deju grupa „Fractus” Pirmdienas 16.00, otrdienas 10.30, trešdienas 16.00, 
ceturtdienas 16.00

Kultūras nams „Zvejniekciems” Sandra Ozola-Ozoliņa (29130381)

Pūtēju orķestris „Neibāde” Indiv. nodarbību laiks Kultūras nams „Zvejniekciems” Ingus Leontjevs (26757224)

Jaunajiem dalībniekiem lūgums sazināties ar vadītāju!

Audēju kopa „Kodaļa” Indiv. nodarbību laiks Saulkrastu domes cokolstāvs Rasma Krūkliņa (28228118)

Jaunajiem dalībniekiem lūgums sazināties ar vadītāju!

Koklētāju ansamblis „Saule” Svētdienas 10.00 Ostas iela 15 (VJMMS ēkā) Solveiga Ivanova (29985323)

Līnijdeju grupa „Sunbeach” Otrdienas 18.30 Saulkrastu sporta centrs Alta Bringina (20382811)

Eiropas senioru deju kolektīvs „Draiskais solis” Piektdienas 18.30 Kultūras nams „Zvejniekciems” Ināra Vonda (26499940)

Amatierteātris „Vīri ģērbjas” Trešdienas 18.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Vija Skudra (29719727)

Jauniešu teātra studija Trešdienas 19.30, svētdienas 10.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Valentīns Maculevičs (28442432)

Tēlotājmākslas studija Svētdienas 11.00 Kultūras nams „Zvejniekciems” Māra Alena (26747798)

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Piektdienas 17.30 Kultūras nams „Zvejniekciems” Ināra Vonda (26499940)

Pirmsskolas un sākumskolas bērnu vokālā studija Otrdienas 18.00 (pirmsskolas grupa)
Otrdienas 19.00 (sākumskolas grupa)

Kultūras nams „Zvejniekciems” Dace Kalniņa (29428619) 

PII „Rūķītis” pirmsskolas bērnu deju kolektīvi PII „Rūķītis” telpas Alta Bringina (20382811)

Jaunajiem dalībniekiem lūgums sazināties ar vadītāju!

Tēlotājmāksla pirmsskolas bērniem PII „Rūķītis” PII „Rūķītis” telpas Baiba Apsīte (29204171)

Jaunajiem dalībniekiem lūgums sazināties ar vadītāju!

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” mākslinieciskie kolektīvi 
aicina pieteikties jaunus dalībniekus.
Jauno darba cēlienu sākot, pievērsiet uzmanību nodarbību vietai un laikam!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 20222927 (Vija Skudra).

Baneris ceļa V101 malā, netālu no degvielas uzpildes stacijas “Lukoil”.

Lai apturētu dabas piemēslotā
ju nosodāmo rīcību pret vidi un 
līdzcilvēkiem, augusta beigās 
problēmzonās, kur novērota ne
legāla atkritumu izmešana, iz
vietoti informatīvi baneri. Tajos 
paustais vēstījums „Nemēslo! 
Mēs šeit dzīvojam!” atgādina, 
ka piemēslotās vietas nepaliek 
nepamanītas, un tās rada nepie
ļaujamus dzīves apstākļus apkār
tējai sabiedrībai.
 Saulkrastu novadā baneri ir 
izvietoti 3 vietās: ceļa V101 malā, 
netālu no degvielas uzpildes sta
cijas „LUKOIL”, uz Cepļu ceļa 
pagriezienā pie vecās izgāztuves 
un pie ceļa V39 pagrieziena uz 
dārzkopības kooperatīvu „Saulī
te”.
 Baneru izvietošana ir Vides 
aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministrijas (VARAM), 
AS „Latvijas valsts meži” (LVM), 
Latvijas Pašvaldību savienības, 
Vidzemes plānošanas reģiona 
un SIA „ZAAO” kopīgais ieguldī
jums Latvijas simtgadei veltītajā 
vides iniciatīvā „100 darbi Latvi
jai”. 
 Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards norāda  ikvienam 

Pašvaldība 
gatava 
apturēt dabas 
piemēslotājus

iedzīvotājam jāatceras, ka ne
vietā izmesto atkritumu ap
saimniekošana notiek par pašu 
maksātajiem nodokļiem. Jo vai
rāk līdzekļu pašvaldībai jāatvēl 
negodprātīgu pilsoņu atstāto 
atkritumu savākšanai no me
žiem, ceļmalām, ezeru krastiem 
un citām nepiemērotām vietām, 
jo mazāk naudas paliek dzīves 
telpas kvalitātes uzlabošanai. 
Piemēram, bērnu rotaļu lauku
mu un sporta laukumu izveidei, 
publisko peldvietu ierīkošanai. 
Turklāt šādas informatīvas kam
paņas palīdzēs iedzīvotājiem 
veidot izpratni par vidi, kurā dzī
vojam, kā izdarīt videi draudzī
gākas izvēles un nepiesārņot to. 
Šāda pieeja ir daudz efektīvāka 
un motivējošāka nekā sodu pie
mērošana.

 Vienlaikus VARAM atgādi
na, ka atkritumu radītājam ir 
pienākums noslēgt līgumu par 
sadzīves atkritumu savākšanu 
ar savas pašvaldības izvēlētu sa
dzīves atkritumu apsaimnieko
tāju, kam ir noslēgts līgums ar 
pašvaldību. Administratīvo pār
kāpumu kodeksā par sadzīves at
kritumu radītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanā 
paredzēts naudas sods fiziskajām 
personām – no 70 līdz 700 eiro, 
bet juridiskajām personām — no 
430 līdz 1400 eiro.
 AS “Latvijas valsts meži” 
(LVM) viens no stratēģiskajiem 
mērķiem ir veidot sabiedrības 
saudzīgu attieksmi pret vidi, tā
pēc uzņēmums ik gadu organizē 
un iesaistās daudzos vides izglītī
bas projektos, uzrunājot Latvijas 
sabiedrību, sākot ar pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem un 
skolēniem, līdz pat pedagogiem 
un vecākiem. LVM kopā ar tīru 
mežu aizstāvi Cūkmenu dažādās 
vides izglītības aktivitātēs mu
dina iedzīvotājus saudzēt Latvi
jas mežus, šķirot atkritumus un 
nemēslot mežā, rosina bērnos 
atbildību pret vidi, veicina videi 
draudzīgu domāšanu un vairo iz
pratni par vērtīgo un lieko dabā. 
 SIA „ZAAO” valdes priekšsē
dētājs Aivars Sirmais uzsver, ka 
pašvaldības iegulda nozīmīgus 
resursus, t.sk. nodokļu maksā
tāju naudu, lai radītu atkritu
mu apsaimniekošanas sistēmu 
un veidotu pieejamu, lietošanai 
ērtu infrastruktūru atkritumu 
izmešanai tiem paredzētās vie
tās. Talkas diena reizi gadā, kad 
dodamies savākt citu izmestus 
atkritumus, neatrisina dabas 
piemēslošanas problēmu, visam 

pāri stāv cilvēka saprāts, inteli
ģence un sirdsapziņa. Baneri pa
līdzēs pašvaldībām kaut nedaudz 
izmainīt mēslotāju apziņu, atgā
dinot, ka šāda rīcība nav akceptē
jama visai sabiedrībai. 
 Jau ziņots, ka, gatavojoties 
Latvijas simtgadei, atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums 
ZAAO ir uzsācis vides iniciatī
vu „100 darbi Latvijai” un aicina 
iedzīvotājus apvienot savas zi
nāšanas, idejas, prasmīgās darba 
rokas un resursus, lai līdz 2018. 
gada 18. novembrim kopīgiem 
spēkiem paveiktu vismaz 100 
nozīmīgus darbus vides labiekār
tošanā, izdaiļošanā un izglītībā. 
Savu labo vides darbu aicinām 
piereģistrēt iniciatīvas mājaslapā 
www.100darbilatvijai.lv. Visi dar
bu veicēji tiks iemūžināti „100 
darbi Latvijai” liecībās, kas paliks 
vēsturē.

http://www.100darbilatvijai.lv
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Saulkrastu novada deju kolektī
viem aizritējusi notikumiem un 
koncertiem bagāta vasara. Dejots 
gan Saulkrastos, gan citur Latvijā, 
gan aiz mūsu valsts robežām. Visi 
trīs mūsu novada deju kolektīvi –  
jauniešu deju kolektīvs „Krustu 
šķērsu”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Jūrdancis” un senioru 
deju kolektīvs „Saulgrieži”  4. jū
nijā piedalījās Pierīgas deju svēt
kos „Atkal vienā vainagā” Baldo
nes estrādē. Todien kopā sadejoja 
bijušā Rīgas rajona deju kolektīvi. 
Kolektīvi Saulkrastos dejojuši gan 
sarīkojumā „Ieripo Saulkrastu va
sarā”, gan Luču svētkos, Jāņu ielī
gošanas sarīkojumā un Saulkras
tu svētkos
 Senioru deju kolektīvs „Saul
grieži” šai vasarā piedalījās  
15. starptautiskajā senioru deju ko
lektīvu festivālā „Kam nav simts, 
tas var!” Cēsīs 23. un 24. jūlijā. 
„Saulgriežī” dejoja Raunas estrā
dē, braši soļoja „Cēsīm 810” svētku 
gājienā un, protams, „ierakstīja” 
savu dejas soli festivāla noslēguma 
koncertā Vidzemes koncertzālē 
„Cēsis”.
 Vidējās paaudzes deju kolektī
va „Jūrdancis” dalībnieki šovasar 
izvēlējās ar latviešu dejas krāšņu
mu un savu dejotprieku ieprieci
nāt skatītājus Ungārijā, piedalo

ties 27. Starptautiskajā folkloras 
deju festivālā Segedā. Festivālam 
„Jūrdancis” kopā ar Trikātas vi
dējās paaudzes deju kolektīvu 
„Abuls” un Artūra Uškāna kapelu 
sagatavoja vairākas programmas. 
Atklāšanas koncertā Dugonicas 
laukumā uz brīvdabas skatuves 
kopā ar trikātiešiem „Jūrdancis„ 
dejoja latviešu „zelta fonda” deju 
„Es mācēju danci vest” Ulda Ža
gatas horeogrāfijā. Festivāla laikā 
dažāda ilguma latviešu deju prog
rammas mūsu dejotāji demons
trēja koncertos Mazajā teātrī 
(Kisszinhaz), Dugonicas laukumā, 
uz brīvdabas skatuves pie Tape 
rajona kultūras nama un noslē
guma koncertā Segedas Nacionā
lajā teātri. Festivālā mūsu dejotāji 
iepazinās ar kolektīviem no Ser
bijas, Ukrainas, Turcijas, Polijas, 
Maķedonijas un Ungārijas, ik 
vakaru apmeklējot „deju māju”, 
kurā  vienā no vakariem „saimnie
koja” latvieši, mācot mūsu tautas 
dejas un rotaļas. Neraugoties uz 
saspringto mēģinājumu un kon
certu grafiku, „Jūrdanča” dejotāji 
paspēja apmeklēt zirgu šovu Čar
da Lajošmizes stepē, Pick Salami 
un Paprikas muzeju, vīna degus
tāciju, kā arī turpceļā  Buda
peštu, bet mājupbraucot – termā
los baseinus. Šis „Jūrdanča” sešu 

Saulkrastieši 
dejo!

darbības gadu laikā bija pirmais 
koncertbrauciens uz starptautis
ku festivālu ārzemēs, pirmā šāda 
veida pieredze un gandarījums 
par paveikto. 
 Nu jau klāt jauns darba cē
liens, katram kolektīvam jauni 
plāni un ieceres, bet visiem kopā 
sākas ceļš uz Vispārējiem latviešu 

dziesmu un deju svētkiem 2018. 
gadā. Jau šā gada rudenī deju ko
lektīvi sāk apgūt svētku repertu
āru. Lai paspētu iekļauties saga
tavošanās procesā svētkiem, jāsāk 
jau tagad. Gan jauniešu, gan vi
dējās paaudzes, gan senioru deju 
kolektīvi aicina pievienoties jau
nus dalībniekus. Neatlieciet uz 

vēlāku laiku! Nāciet! Būs iespēja 
lietderīgi pavadīt laiku, būt kopā 
ar atraktīviem un radošiem cilvē
kiem, apliecināt sevi, gūt pozitī
vas emocijas un būt līdzdalīgiem 
dižākajos latviešu tautas svētkos.

Judīte Krūmiņa, 
Saulkrastu kultūras un sporta centrs

Senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” pēc koncerta Raunā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis” Segedā Ungārijā.

Jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu” pēc skates Lēdurgā. Foto no domes arhīva.

Saulkrastieši un Saulkrastu viesi 
jau pieraduši, ka augusta nogalē 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā skan ērģeles un 
vairākus vakarus ir iespēja dzirdēt 
gan Latvijā, gan Eiropā pazīstamus 
ērģelniekus un vokālistus. 
  Arī šī gada Saulkrastu ēr
ģeļmūzikas dienas nebija izņē 
mums – pēc izjustā un brīnišķīgā 
noskaņā pavadītā piektdienas va
kara koncerta „Lūgšana vasaras 
naktī”, kurā muzicēja ērģelniece 
Ilona Birģele un soprāns Evita Zā
līte, kā pārsteigums sekoja sestdie
nas nakts koncerts. 
 Koncertā „Ērģeļu fantāzija” 
muzicēja ērģelnieku duets no 
Krievijas – Deniss Mahaņkovs un 
Dina Ihina. Īsi pirms koncerta ne
lielā sarunā abi ērģelnieki pastās
tīja par saviem iespaidiem Latvijā 
un gaidāmo koncertprogrammu.

 Deniss Mahaņkovs un Dina 
Ihina ir Krievijā pazīstami ērģel
nieki, un līdzās pedagoģiskajai 
darbībai Pēterburgas konserva
torijā un vairākās bērnu mūzikas 
skolās darbojas kā Pečoru klostera 
ērģeļmūzikas festivāla veidotāji un 
mākslinieciskie vadītāji. Pečoros 
atrodas vēsturiskas ērģeles, kas 
Krievijai esot liels retums. Krievijā 
pavisam ir 10 vēsturiskās ērģeles 
(būvētas pirms Otrā pasaules kara) 
un vairākas koncertzāles, kurās 
atrodas speciāli būvētas koncer
tērģeles. Pečoru klostera ērģelēs 
atrodams reta skanējuma reģistrs, 
tādēļ tās uzskatāmas par unikā
lām. Sarunā iesaistās arī ērģelnie
ce Ilona Birģele, kura apgalvo, ka 
patiesi esot interesanti spēlēt tik 
savdabīgu instrumentu, un ērģe
ļu meistars Sergejs Gorohoļins
kis, kurš Saulkrastos un Latvijā 

ieradies, lai tuvāk iepazītu Latvijā 
esošo ērģeļu būves īpatnības un 
novērtētu to stāvokli. Jautāts, kā 
viņš vērtē Latvijas ērģeļu stāvok
li kopumā, S. Gorohoļinskis teic, 
ka mūsu zemē esot daudz ērģeļu, 
tomēr gribētos, lai tik brīnišķīgi 
instrumenti būtu labākā tehniskā 
stāvoklī. Meistars uzteica Rīgas 
baznīcu ērģeles – tie esot brīnisķī
gi instrumenti! Par Saulkrastu Pē
terupes ērģelēm S. Gorohoļinskis 
saka: „Labs instruments ar patī
kamu skanējumu, jums jāsargā un 
jāsaudzē šis mantojums!”
 Dina Ihina savukārt piebilst, 
ka, salīdzinot ērģeļmūzikas attīs
tības tendences Krievijā un Latvi
jā, vērojamas vairākas atšķirības. 
Latvijā ērģeļmūzikas koncertdzī
ve – gluži vēsturiski – ir aktīvāka, 
publika esot zinoša, sagatavojusies 
gaidāmajam priekšnesumam. Līdz 

ar to patīkami sniegt koncertus 
publikai, kas klausās un saprot 
dzirdēto. Viesus priecē arī Latvijas 
ērģelnieku augstais profesionālais 
līmenis. Savukārt Krievijas ērģel
niekiem jāpieliek lielākas pūles, 
lai koncertprogrammas veidotu 
interesantas visai plašam klausītā
ju lokam – esot jāiekļauj gan teju 
„obligātie” J. S. Baha skaņdarbi, 
gan mūsdienu populārās mūzikas 
aranžējumi. Daudzi ērģeļmūziku 
uztverot kā eksotisku instrumen
tu, tomēr svarīgākais, ka arī Krie
vijā ērģeļmūzikas koncerti ar kat
ru gadu kļūstot populārāki.
 Saulkrastu klausītājiem abi 
ērģelnieki bija sagatavojuši vairā
kus interesantus skaņdarbus: gan 
Dž. Rattera, gan J. S. Baha dar
bus – tostarp arī „Fūgas mākslu” 
(11. kontrapunkts) – skaņdarbu, 
ko J. S. Bahs nepabeidza, tādēļ, to 

spēlējot, mūziķi imporvizē vai arī 
skaņdarbu izpilda, to nebeidzot, 
gan M. Dunajevska uvertīru kino
filmai „Kapteiņa Granta bērni”.
 Kad satumsa sestdienas va
kars, debesīs blāzmoja izgaismo
tā Saulkrastu Pēterupes baznīca 
un skanēja ērģeļu dueta izpildītā 
mūzika. Kā īpašs cieņas apliecinā
jums bija sirsnīgi aplausi koncerta 
izskaņā, un mākslinieki speciāli 
Saulkrastu koncerta klausītājiem 
nospēlēja ērģeļu duetu, ko izpilda 
tikai ar zemākajiem reģistriem, 
respektīvi, tikai ar kājām. 
 Pēterburgas mākslinieki solīja, 
ka labprāt atgriezīsies Saulkras  
tos – tik brīnišķīģā un muzikālā 
pilsētā, kurā ciena nopietnu māk
slu. 

Vija Skudra, 
Saulkrastu kultūras un sporta centrs

Saulkrastu ērģeļmūzikas dienās viesojas Pēterburgas ērģelnieki



6     Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 13. septembris     7Saulkrastu Domes Ziņas

2016. gada 13. septembris

Dzirdot šīs komponista Raimon
da Paula dziesmas vārdus, mūsu 
acu priekšā nostājas dziedātājs 
Zdislavs Romanovskis. Pievilcīgs, 
ar vīrišķīgu šarmu un samtainu 
balsi apveltīts cilvēks. Neiztrūk
stoši ar ģitāru rokās. Tie ir pagā
jušā gadsimta 60. – 80. gadi, kad 
veidojās latviešu estrāde un pie 
slavas debesīm parādījās daudzi 
atzīti un tautas mīlēti dziedātāji.
 To visu atcerējos, gatavojoties 
sarunai par Zvejniekciema kultū
ras namu, kas pavisam drīz svinēs 
savu 60. jubileju. Šajos gados kul
tūras namā viesojušās visas Lat
vijas slavenības un ar savu snie
gumu priecējušas Zvejniekciema 
un Saulkrastu ļaudis. To sarunā 
apliecina arī Maruta Muste  vis
ilgāk bijusī kultūras dzīves vadī
tāja Zvejniekciemā. Šo laiku labi 
atceras arī zvejniekciemietes Aus-
ma Minkēviča un Ingrīda Zaķe. 
Katrai no viņām ir savas atmiņas 
un savs stāsts par Zvejniekciema 
kultūras namu.

 Maruta Muste:  Mana iepazī
šanās ar Zvejniekciema kultūras 
namu bija 1961. gadā, kad mācījos 
vēl tehnikumā. Gada nogalē sāku 
braukt te un mācīt bērniem deju 
soļus  tautiskās un arī sarīko
jumu dejas. Lai arī esmu no Val
mieras, kā pati smejos, meitene 
no dziļiem laukiem, pēc sadales 
nokļuvu Saulkrastos. Man divus 
gadus obligāti vajadzēja nostrādāt 
Kultūras ministrijas pakļautības 
kultūras iestādē. Mani pamanī
ja kolhoza “Zvejnieks” vadība un 
lūdza nākt pie viņiem strādāt. Ilgi 
pretojos šim aicinājumam. Bet 
Saulkrastos vecais kultūras nams 
bruka un juka, līdz izvēlējos doties 
uz Zvejniekciemu. Šī izvēle nekad 
nav bijusi jānožēlo.
 Man Zvejniekciemā patika 
viss: kolhoza «Zvejnieks» atsaucī
gā vadība, apkārtnes cilvēki un arī 
pats kultūras nams, kas kā lepna 
Gaismas pils stāvēja Aģes upītes 
krastā. Toreiz visi mūs apskauda 
par šo skaisto kultūras celtni, kas 
bija lielākā un labākā ne tikai šajā 
novadā, bet visā Latvijā. Tā bija 
nesen būvēta, tās projektēšana 
tika uzticēta slavenajai arhitektei 
Martai Staņai. Viņas izlolots Rīgā 
slejas Dailes teātris, daudzas pri
vātmājas, Zvejniekciema vidus
skola, divas daudzstāvu dzīvoja
mās mājas skolotājiem.
 Kolhozs «Zvejnieks» nodi
binājās 1947. gadā, apvienojot  
300 lauku sētas un 800 biedru. 
Cilvēki, atjēgušies no piedzīvota
jām kara un represiju šausmām, 
alka skaistuma un labu emociju. 
Nodibinājās koris, deju kolektīvs. 
Taču trūka telpu mēģinājumiem 
un kopā sanākšanai. Īpaši asi to 
izjuta jaunieši. Tāpēc 1951. gadā 
kopā sanāca kolhoza valdes vīri 
un nosprieda, ka jābūvē kultūras 
un sporta centrs. Pamati jaunajai 
celtnei ielikti 1952. gadā. Gatavs 
tas nāca tikai 1956. gadā. To atklā
ja 8. novembrī ar Oktobra svētku 
svinībām.
 Ausma Minkēviča:  Es labi 
atceros šos kluba atklāšanas svēt

kus. Toreiz priekšsēdētājs bija 
Alfrēds Biezais. Mēs uzstājāmies 
ar deju kolektīvu. Jau no jaunības 
esmu dejojusi. Kultūras namā dzī
ve visus gadus bijusi ļoti aktīva. 
No Valmieras brauca teātris, noti
ka dažādi koncerti un uzvedumi. 
Cilvēki vienmēr nāca, un zāle bija 
pilna. Kādi tik vakari te nav no
tikuši! Bija balles, nozaru vakari, 
zelta kāzas. Kad mēs ar vīru svinē
jām savas zelta kāzas, kopā klubā 
bijām 8 pāri  ar sirmām galvām, 
bet priecīgi un lustīgi.
 Skaisti nosvinējām arī Zvej
niekciema kultūras nama 50 gadu 
jubileju. Te satiku arī savu jaunības 
dienu deju kolektīva partneri Ansi. 
Ko domājies, mūs atkal salika vie
nā pārī un vajadzēja dejot. Pēc tam 
viņš izdancināja jaunās dejotājas, 
bet man bija jādejo ar deju grupas 
puišiem. Pārrunājām aizvadītos 
gadus un savas gaitas jaunībā.
 Te, Zvejniekciemā, pagājusi 
mūža lielākā daļa. Atceros, kā at
nācu uz Zvejniekciemu. Esmu no 
Lubānas. Biju sadomājusi mācīties 
pasta kursos Rīgā. Labi mācījos un 
man ļāva izvēlēties, kur gribu pēc 
to beigšanas strādāt. Piedāvāja trīs 
vietas: Zvejniekciemu, Ragaciemu 
un vēl vienu pasta nodaļu. Citas 
meitenes tikai par Rīgu sapņoja. 
Man tā nebija. Gribējās tuvāk pie 
dabas. Tad iedomājos, ka tas varē
tu būt Zvejniekciems, Saulkrasti. 
Atbraucu izlūkot, kā tur izskatās. 
Gāju gar jūru, saulīte jau laidās 
lejā un mani pārņēma neparasta 
laimes sajūta. Toreiz sapratu, ka 
šeit būs mana īstā vieta. Atnācu 
ar vienu pekelīti pie rokas un sāku 
te dzīvot. Šeit satiku savu vīru, kas 
bija atbraucis no Jēkabpils un kļu
vis par zvejnieku. Te izaugusi mei
ta un 5 mazbērni.
 Atceros kolhoza laikus: toreiz 
arī, ja gribēja labi dzīvot, vajadzēja 
daudz strādāt, cīnīties par iztikša
nu. Kolhozs mums māju uzcēla uz 
nomaksu. Vīram no zvejas naudas 
palēnām novilka. Paldies Dievam, 
ar bankām mums nekādas klapa
tas nav bijušas. Audzējām nutri
jas, fretkas, trušus. Žāvējām lučus 
un reņģes  pārdevām saviem 
kundēm. Vīrs zvejoja nēģus upītē. 
Tie arī visiem labi garšoja. Gotiņa 
arī tepat ganījās. Kolhozā bija arī 
lauksaimniecības nozare  sējām 
labību, audzējām kāpostus. Strā
dāju arī kolhoza darbā. Biju zivju 
pārstrādes cehā uzskaitvede. 
 Slikti nedzīvojām ne toreiz, ne 
arī tagad. Man ir labas vecumdie
nas. Vienīgi tas vecums ir bries
mīgs. Lai gan joprojām rītos un 
vakaros nūjoju, lai neierūsētu. Ar 
mūsu senioriem, kurus vada Ma
ruta, esmu izbraukājusi visas eks
kursijas un kultūras pasākumus. 
Nav nevienas izrādes, kas nebūtu 
redzēta.
 Atmiņās gan bieži kavējos tajos 
skaistajos vakaros un ballēs, kas 
notika tepat mūsu lepnajā kultū
ras namā. Tie slavenie «groziņu» 
vakari! Tur varēja izlustēties no 
visas sirds.
 Maruta Muste:  Zvejniek
ciema kultūras nams piedzīvojis 
dažādus vadītājus un notikumus. 

Kad gadiem es pāri skatos...

1991. gadā sākās juku laiki, un 
kolhoza «Zvejnieks» īpašniekus 
nomainīja jaunie saimnieki. Šajos 
gados, kad tur darbojās pat kurp
nieku darbnīca un veikals, telpas 
tika pamatīgi papostītas un nolais
tas. Labi, ka 2004. gadā Saulkrastu 
domei izdevās tās atpirkt. Pama
zām tas atgūst savu spožumu.
 Nu, gatavojoties jubilejai, mēs 
kopā ar mākslinieces Lilitas Pos
tažas mazmeitu, kura rakstīja 
diplomdarbu par arhitekti Martu 
Staņu, aizbraucām uz Siguldas 
arhīvu. Viņa meklēja liecības par 
Martu Staņu, es par Zvejniekcie
ma kultūras nama vēsturi. Bija 
interesanti lasīt kolhoza valžu 
protokolus. 
 Jau 1951. gadā parādās ieraksti, 
ka būvbrigādei jāatrod materiāli 
kultūras nama celtniecībai, kā arī 
pārmetums, ka vēl nav uzsākta 
celtniecība. 1955. gadā ir ziņojums, 
ka celtniecības darbi paveikti tikai 
par 61% un tie rit neapmierinoši. 
Tur ir arī piezīme, ka nav lielizmē
ra logu. 
 1956. gadā, jau tuvu kluba pa
beigšanai, rakstīts, ka trūkst kvali
ficētu strādnieku. Tajā pašā gadā, 
lai varētu pabeigt, tiek prasīts  
300 000 rubļu aizdevums, bet 
septembrī noslēgts līgums ar 
Mangaļsalas «9. maiju» par zāles 
lustru izgatavošanu. Oktobrī vēl 
nav zelta krāsas un durvju rok
turu. Jau pirms pašas atklāšanas 
izteiktas bažas par apuguņošanu, 
ar ko acīmredzami domāta ap
gaismošana. Piešķirti tikai pārāk 
tievi alumīnija vadi. Valde ir spies
ta nopirkt vadus uz akta pamata. 
Tās visas ir interesantas vēstures 
liecības.
 Ingrīda Zaķe:  Lai arī pašiem 

savas kultūras iestādes sākumā 
nebija, pašdarbības kolektīvi jau 
darbojās. Koris dibināts 1953. gadā. 
Veikalā “Jaunsaulēs” bija zāle, 
tur arī mēģināja. Toreiz skaitījās 
Zvejnieku biedrība. Zivju fabrikā 
es pati esmu uzstājusies. Tur taču 
arī teātri spēlēja. Atceros, ka viens 
no aktierim bija Elmārs Zelgalvis. 
Toreiz modē bija priekšālasīšanas 
pasākumi. Cilvēki sapulcējas un 
kāds skaļi lasīja grāmatu. Mūsu 
mamma cītīgi apmeklēja šādus va
karus.
 Pavisam cita rosība sākās, kad 
atklāja jaunuzcelto kultūras namu. 
Toreiz mācījos 6. klasē Skultes pa
matskolā, jo Zvejniekciemā skola 
vēl nebija uzcelta. Pasākums bija 
ļoti skaists. Atceros  koris dziedā
ja, dejotāji dejoja baltvilnas Abre
nes tērpos. Tas bija emocionāli 
saviļņojošs brīdis. Pēc 6. klases visi 
veicām apkārtnes labiekārtošanas 
darbus. Tik patīkami tagad iet un 
atcerēties. Bērzu birzīte, dzīvības 
koki, liepiņas ir manis stādītas. 
Koki jau lieli izauguši. 
 Kad atnācu uz kolhozu strādāt 
par grāmatvedi, kultūras nams 
mums visiem kļuva par otrām 
mājām. Te uzauguši arī mūsu bēr
ni. Dēls Agris dejoja deju kolektī
vā un nodarbojās ar sportu. Skolā 
sporta zāles nebija. Nodarbības 
notika vienā no kluba telpām. 
Tagad mazmeitas apmeklē kul
tūras namu un dejo laikmetīgās 
dejas “Fractus”. Linda ir sajūsmā 
par savu kolektīvu. Viņi piedalās 
dažādos pasākumos un konkur
sos gūst labus panākumus. Viena 
paaudze nomaina otru, un viss 
turpinās.
 Kolhozā “Zvejnieks” nostrādā
ju par grāmatvedi 22 gadus. Esmu 

dzimusi rīdziniece, taču kara laikā 
atbraucām uz Skulti pie radiem 
un te paliku. Kad mani bija jāsāk 
strādāt kolhozā, ļoti pārdzīvoju. 
Domāju  te taču nekas nenotiek, 
tāds tumšs kakts. Izrādījās, ka 
man nav taisnība. Te bija ļoti gaiši 
cilvēki un interesanta dzīve. Īpaši 
jau viss atdzīvojās, kad 1971. gadā 
atnāca strādāt Maruta. Tad jau 
zvaigznes nebija uz Rīgu jābrauc 
skatīties, bet visi paši brauca pie 
mums. Rīdzinieki teica: - Kaut 
kas traks, es nevaru noskatīties jau-
nākās teātra izrādes, koncertus, bet 
pie jums Zvejniekciemā viss ir iespē-
jams! Kādi tik cilvēki pie mums 
nav bijuši!
 Maruta Muste:  Mana drau
dzene strādāja Mākslas darbinie
ku namā un tie pasākumi, kas tur 
notika, ātri atceļoja pie mums. 
Toreiz kultūras dzīves vadītājam 
dzīve nebija vienkārša. Daudzām 
lietām pastāvēja aizliegums. Atce
ros, viens no daudzajiem partijas 
sekretāriem atnāca un stingri pa
teica: - Lai 15. maijā un 18. novem-
brī nekādi pasākumi nenotiktu! Jau 
Saulkrastos strādājot, nācās pasā
kumu programmu vest uz Rīgu 
Glavļitam, faktiski cenzoram, 
apstiprināšanai. Bez tā akcepta 
nekas nedrīkstēja notikt. Lai pa
sākumus padarītu saturīgākus 
un cilvēkiem noderīgākus, izdo

mājām rīkot interesanto tikšanos 
klubu “Gliemežvāks”. Zem tā va
rēja palikt arī lietas, kas citādi ne
tiktu akceptētas. No tiem laikiem 
prātā visvairāk palikusi tikšanās 
ar dakteri, vēlāko ārlietu minis
tru Georgu Andrejevu. Viņš bija 
atgriezies no Vīnes. Pirmo reizi 
redzēju, kā viņš slaidus bija salicis 
kopā ar mūziku. Stāstīja un rādīja. 
Tas bija emocionāli un skaisti. Jā
ņem vērā, ka tas bija vēl padomju 
laikā. Ļoti bieži pie mums viesojās 
kinokritiķis Ģirts Dzenītis. Arī tās 
bija interesantas tikšanās, jo ru
nāts tika par pasaules kino šedev
riem. Tieši pateicoties aizliegu
miem, mūsos bija spīts tos apiet, 
kā protestu izmantojot simbolu 
valodu.
 Pie mums notika trīs dziedā
tāja Rozenštrauha koncerti. Tik 
liela bija cilvēku vēlēšanās viņu 
dzirdēt! Trešajā koncertā puiši 
ārā bija izveidojuši goda vārtus un 
izrotājuši ar sarkanbaltsarkaniem 
karodziņiem. Pēc tam arodbied
rība mani pasauca un aizrādīja, 
ka tā nevajadzēja darīt. Bet ko nu 
vairs, tad bija jau 1989. gads.
 Bija jau arī visādi kuriozi. Mū
žam neaizmirsīšu reizi, kad «Glie
mežvākā» uzstājās aktieris Imants 
Skrastiņš. Viņam bija Čaka dzejas 
programma «Mūžības skartie». 
Viņš stāvēja uz balkona un no tu

rienes runāja. Patētiski, ar iedves
mu. Bet noliktavā, kas bija apakšā, 
savu uznācienu gaidīja muzikanti. 
Tā sēžot, laikam jau pamazītiņam 
uzņemot kaut ko stiprāku, viņu 
balsis arī kļuva aizvien skaļākas 
un skaļākas. Skatos  Skrastiņš 
kļūst aizvien satrauktāks, tad vie
nā brīdī aptur savu priekšnesumu 
un nosaka:  Vai nu es, vai viņi. Tad 
nu iestājās klusums un uzstāšanos 
varēja turpināt.
 “Gliemežvākā” ciemojās arī 
dažs komjaunatnes un partijas 
funkcionārs. Šīs tikšanās nereti 
rosināja pārdomas. Šajos vakaros 
viņi bija gluži kā iemainīti  ne 
vēsts no pārspīlētās ideoloģiskās 
pārliecības un komunistiskiem 
saukļiem. Piemēram, komjaunat
nes centrālkomitejas augsta ranga 
darbonis Māris Gulbis. Cik viņš 
bija interesants! Vairs neatceros, 
par kuru valsti viņš stāstīja, bet tas 
bija brīvi un bez aizspriedumiem.
 Ingrīda Zaķe:  Toreiz mūs 
atbalstīja kolhoza vadība. Visu, 
ko lūdzām, iedeva, īpaši jau spor
ta inventāru. Ļoti atsaucīgs bija 
kolhoza priekšsēdētājs Ilmārs 
Līdums. Domāja par bērniem, 
lai viņiem ir ar ko nodarboties. 
Tika nodibināta burāšanas sek
cija, algoja treneri, kurš viņus 
apmācīja. Sapirka veselu flotili, 
lai var braukt pa jūru. Te notika 
arī zvejnieku spartakiādes. Toreiz 
piejūrā bērnos centās ieaudzināt 
mīlestību pret jūru un ar to sais
tītām profesijām. Populārs bija 
konkurss «Vai tu mīli jūru?». Ne
saprotu, kāpēc šodien nemeklē 

veidus, kā bērnus ieinteresēt par 
jūras lietām, neaicina puišus mā
cīties par jūrā braucējiem.
 Maruta Muste:  Ja nebūtu 
Ilmāra Līduma, vienu otru reizi 
mūsu idejas tiktu nobremzētas. 
Visi valdes vīri nemaz nebija tik 
devīgi un atsaucīgi. Katrā valdes 
sēdē bargi onkuļi, kas bija lēmēji 
(zvejnieki, priekšsēdētāja vietnie
ki, partijas sekretāri), ducināja, 
ka kultūra tērē par daudz naudas. 
Viņiem bija interesanti uzskati, 
ka galvenie ir zvejnieki un zivju 
pārstrādātāji. Pārējie visi ir lieki. 
Nereti aizrunājās pat tik tālu, ka 
Musti vajag no darba atbrīvot, 
neesot atdeves. Situāciju vien
mēr glāba kolhoza priekšsēdētājs 
Ilmārs Līdums, kas bija saprotošs 
cilvēks un kultūras atbalstītājs.
 Mums jau šeit notika daudzas 
interesantas lietas, kas citur Lat
vijā nebija. Piemēram, te bija vie
nīgais pašdarbnieku gobelēnistu 
pulciņš, ko vadīja māksliniece Li
lita Postaža. Mūsu sievas pēc tam 
gāja palīgā lielajām māksliniecēm, 
kad bija jāgatavojas izstādēm.
 Katru gadu aprīlī Latvijā noti
ka Mākslas dienas. Visas izstādes, 
kas bija Rīgā, pēc tam atceļoja uz 
Zvejniekciemu. Paši braucām un 
stiepām desmitiem gleznu, lai vei
dotu ekspozīciju kultūras namā. 
Cilvēkiem bija liela interese un 
viņi stāvēja rindā, lai to aplūkotu. 
Zvejniekciems slavens kļuva arī 
ar savām sarīkojumu deju sacen
sībām. Visiem vai sirdi rāva ārā, 
kad mūsu skaistie pāri dejoja! Vi
ņus mācīja gan Dainis Ozols, gan 

pazīstamie dejotāji Biruta un Juris 
Baumaņi. Te notikušas arī starp
tautiskas sacensības un dejojuši 
Norvaiši. Mūsu zāles grīda ir pie
mērota dejošanai. Speciāli dejoša
nas vajadzībām ielikām spoguļu 
sienu.
 Toreiz kultūras namā mēs 
strādājām tikai trīs cilvēki, ar visu 
bija jātiek galā pašiem. Līdztekus 
darbam kultūras namā mums tika 
uzkrauti desmitiem citu pienāku
mu. Lielākais darbs bija delegāciju 
uzņemšana. Zivis toreiz bija, tad 
nu mēs paši gatavojām un klājām 
galdus, lai visus pacienātu.
 Pienāca brīdis, kad uz dzim
teni sāka braukt ārzemju latvieši. 
Viņiem stadionā vajadzēja rīkot 
Jāņu paraugsvinēšanu. Tas bija 
milzīgs darbs, kas jāpaveic, lai viss 
izdotos. Kad jau oficiāli drīkstēja 
svinēt, vienā reizē lejā pie mednie
ku mājas nopinām lielu vainagu 
un saulrietā vedām jūrā. Tas bija 
ļoti skaists pasākums. Kolhozs 
pirmajā gadā uzsauca alu. Varēja 
visi nākt un dzert. Nākamajā gadā 
jau nāca ar kannām, un tad tā cie
nāšana tika pārtraukta.
 Arī bēru rīkošanu uzticēja 
kultūras dzīves vadītājam. Visas 
vainagu pasūtīšanas, mūzikas 
organizēšanas, beigās viņiem jau 
par grūti šķita vainagu aiznest uz 
kapiem. Arī to vēl pārlika uz ma
niem pleciem. Tad gan biju ap
skaitusies.
 Kad parādījās video, mūsu ska
ņu vīrs Andrejs Smiltēns iegādājās 
aparatūru un sākām filmēt ģime
nes, kuru piederīgie bija tāljūras 
zvejā. Nāca svētki, vīri bija tālu 
projām jūrās, bet varēja noskatī
ties mūsu sūtītās kasetes  svei
cienus no saviem piederīgajiem, 
sievām un bērniem. Mūsu kolho
zā vienmēr ienāca viss jaunais un 
labākais. Bija pašiem savs estrādes 
ansamblis, kur dziedāja toreiz 
populārie Ilze un Imants Circeņi. 
Viņiem Andrejs Smiltēns pats no
pirka labākos mikrofonus, lai ska
nētu. Smieklīgi, bet oficiāli kolho
zā nedrīkstēja būt savs ansamblis. 
Ko darījām? Noformējām štatu 
sarakstā par atslēdzniekiem, elek
triķiem, kurinātājiem, lai varētu 

samaksāt algu. Tā bija jāmānās, lai 
varētu izdzīvot.
 Ingrīda Zaķe:  Kādas mums 
bija afišas! Kā gleznas. Tās uz kat
ru pasākumu zīmēja profesionāls 
mākslinieks Ēriks Bērziņš, kas bija 
beidzis Mākslas akadēmiju. Viņš 
tik ļoti bija iesaistīts kluba darbā, 
ka tur bija gandrīz vairāk nekā sa
vās mājās.
 Mēs visi, darbojoties kopā, bi
jām tā sadraudzējušies, ka sajūtās 
dzīvojām kā radinieki. Visi svētki 
arī pēc aiziešanas no darba tāpat 
tika svinēti kopā. Tāda kā liela ģi
mene.
 1980. gadā par sieviešu kora di
riģentu sāka strādāt Jānis Lucāns, 
kurš vēl šobrīd ir senioru vokālā 
ansambļa “Dzīle” vadītājs.
 Tās kolosālās balles, kas piedzī
votas, droši vien ne tikai man ne
kad neizies no prāta. Tematiskie 
vakari, nozaru pasākumi, svētku 
reizes… Katru sestdienu un svēt
dienu kaut kas notika! Pa nedēļas 
vidu un svētdienās rādīja kino. 
Zāles vienmēr bija cilvēku pilnas. 
Pēc Jaungada pirmajā sestdienā 
tradicionāli notika svētku balle 
un vienā reizē bija 400 ballētāju. 
Visas telpas bija galdu pilnas un 
tikai pašā priekšpusē brīvs bija 
mazs pleķītis dejošanai. Vai to var 
aizmirst?
 Maruta Muste:  Kultūras dar
binieks vienmēr pirmais atnāk un 
pēdējais iziet no balles nama, kad 
viss ir nokopts un sakārtots. Atce
ros, ka visvēlākais, kad esmu gāju
si mājās no kluba, ir pusastoņi no 
rīta, kad laivinieki jau bija atpakaļ 
no jūras. Mūzika parasti spēlēja 
līdz trijiem. Ko pēc tam? Sēdās pie 
klavierēm, un balle turpinājās.
 No kuģu remonta ceha nesen 
palūdza sasaukt uz balli vecos 
darbiniekus un, laikam jau labu 
atmiņu rosināti, cilvēki atkal pie
pulcēja pilnu zāli. Kā vecos labos 
laikos nekas nebija mainījies. Ce
rams, ka tā būs, arī svinot mūsu 
Zvejniekciema kultūras nama  
60. jubileju!
 Arhīvā, meklējot liecības par 
šiem gadiem, es ieraudzīju intere
santu ziņu arī par sevi. 1962. gada 
12. oktobra kolhoza «Zvejnieks» 
valdes sēdes protokolā rakstīts, 
ka bērnu deju kolektīva vadītājai 
Marutai Mustei maksās algu   
25 rubļus mēnesī. Tā toreiz bija 
ļoti niecīga samaksa. Un es jau 
gadu biju nostrādājusi bez atlīdzī
bas. 
 Atceros, autobusi toreiz nenā
ca, es vakaros ar vilcienu atbrau
cu uz Zvejniekciemu, kājām gāju 
cauri mežam uz kultūras namu 
un pēc mēģinājuma gāju atkal uz 
staciju un braucu uz tehnikumu 
Rīgā. Labi, ja kādreiz bija kāds 
līdznācējs, citādi bija jāsaņem 
dūša un jāiet vienai. Bet man to
reiz ne alga likās par mazu, ne ceļš 
par grūtu. T ļoti patika tas darbs, 
ko biju sākusi darīt!
 Tas bija skaists laiks, un es 
katram novēlētu tādu piedzīvot, 
iemantojot darbu, ko var darīt no 
sirds un ar aizrautību.

Dzidra Smiltēna

Klubs pirms atklāšanas 1956. gadā.

Jānis un Ausma Minkeviči Zelta kāzu pasākumā 2007. gada 6. janvārī 
k/n „Zvejniekciems”. Foto no personīgajiem arhīviem.

Izrādes „Dod roku rītausmai” (1968) dalībnieki. Režisors Uldis Lieldidžs.

Zvejniekciema kolhoza deju kolektīvs „Ausma” (dibināts 1955. gadā).

Sieviešu koris (dibināts 1953. gadā) ar diriģenti Ainu Kļaviņu.
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Viesu nama „Aizvēji” kolektīvs, 
vasaras sezonu noslēdzot, vēlas 
izteikt pateicību Saulkrastu 
sporta un kultūras centra dar
biniekiem un īpaši direktorei 
Judītei Krūmiņai un direktores 
vietniecei Vijai Skudrai par lielo 
ieguldījumu pirmo „Luču svētku” 
organizēšanā un atbalstīšanā. Pa
teicoties tam, 18. jūnijā tika aizva
dīts interesants un kupli apmek
lēts pasākums, ko organizēsim arī 
turpmāk.
 Bijām patīkami pārsteigti par 
lielo dalībnieku skaitu un izrā
dīto interesi jaunajos projek tos   
skriešanas sacensībās „Stadiona 
aplis” un dažādu sporta spēļu sa
censībās „Esi aktīvs „Aizvējos””. 
9. jūlijā tika aizvadīta sportiskām 
aktivitātēm bagāta diena, kad ar 
dāvanu kartēm un naudas balvām 
no SIA „Aizvēji” tika apbalvoti 
„Stadiona aplis 2016” uzvarētāji. 
 Vēlamies pateikties visiem, 
kas piedalījās un izrādīja interesi 
mūsu rīkotajos pasākumos. Uz 
tikšanos atkal „Aizvējos”!

Esam veiksmīgi aizvadījuši pagā
jušo sezonu. Piedalījāmies ļoti in
teresantos, radošos un arī jaunos 
pasākumos un sacensībās divās 
vecuma kategorijās: 1.  4. kla
se (32 dalībnieki) un 5.  9. klase  
(13 dalībnieki).
 1.  4. klašu grupā startējām  
3 konkursos: Pierīgas mūsdienu 
deju konkursā 2016 (Mālpils)   
I pakāpe, mūsdienu deju radošajā 
konkursā Vidzemē (Ogre)  II pa
kāpe un mūsdienu deju konkursā 
“Milzkalne dejo 2016”. Tāpat pie
dalījāmies pasākumos Saulkras
tos: Ziemassvētku tirdziņā, Fitne
sa dienā 2016, Saulkrastu pilsētas 
svētkos, bet “Move Week” nedēļā 
“Desperado” dejotāji vingroja 
kopā ar vecākiem. Piedzīvoju
miem bagāta bija arī dejošana ak
tīvās un radošās atpūtas svētkos 
“ZZ festivāls” Jūrmalā.
 Viens no izaicinājumiem un 
lieliem ieguvumiem pagājušā 
sezonā deju grupas “Desperado” 
dalībniekiem un trenerei bija 
baleta klase Ievas Immertreijas 
vadībā, kurā apguvām klasikas 
pamatus. Bērni ļoti cītīgi strā
dāja un sezonas noslēgumā pie
dalījās izrādē “Pīters Pens” Rīgas 
horeogrāfijas vidusskolā. Tas bija 
brīnišķīgs pasākums un milzīga 
pieredze!

 5.  9. klašu grupas dejotājas 
piedalījās 5 dažādos konkursos: 
Pierīgas mūsdienu deju kon 
kursā 2016 (Mālpils)  I pakāpe, 
mūsdienu deju radošajā konkursā 
Vid zeme (Ogre)  II pakāpe, mūs
dienu deju konkursā “Milzkalne 
dejo 2016”, radošajā konkursā 
“Benefices zelta horeogrāfija” (Jel
gava)  I un III vieta, “Best Show” 
(Rīga).
 Arī lielie dejotāji piedalījās 
pasākumos gan Saulkrastos  Zie
massvētku tirdziņā, Fitnesa die
nā 2016, pilsētas svētkos, “Move 
Week” nedēļa vingroja kopā ar 
vecākiem, kā arī dejoja Valmieras 
un novadu skolēnu dziesmu svēt
kos kopā ar Valmieras deju grupu 
“Justify” un aktīvās & radošās at
pūtas svētkos “ZZ festivāls” Jūr
malā.
 Liels paldies par finansiālu 
atbalstu Saulkrastu pilsētas do
mei un Saulkrastu kultūras un 
sporta centram, kā arī dejotāju 
vecākiem. Paldies arī SIA Avant-
Plus un īpaši meistariem Mārcim 
Bērzem un Sandim Jaunbalodim  
par skapi  garderobi deju grupas 
“Desperado” tērpu un aksesuāru 
glabāšanai.

Inga Burkova, 
„Desperado”

Notikumiem 
bagāta vasara

Luču svētki organizētāji un 
„Aizvēju” saimnieki  

Armands un Līga Vaideri.

Katra sezona ir mazliet 
citādāka, bet visas 
vieno dejotprieks.
Mūsdienu deju grupa 
,,Desperado” sāk savu 
17. sezonu!

Starptautiskā gājputnu atgrie
šanās reģistrācijas programma 
“Spring Alive” jeb “Dzīvais pava
saris” 2016. gada martā izsludinā
ja zīmējumu konkursu “Bezdelī
gas manā apkaimē”.
 Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi kon
kursā piedalījās, un ir saņemta 
ziņa no konkursu rīkotājiem Bird 
Life International (Latvijā koor
dinē Latvijas Ornitoloģijas bied
rība), ka otro vietu vairāk nekā  
600 darbu konkurencē ieguvusi 
Elīna Garance (11 g., Saulkrastu 
mākslas nodaļa). Klāt arī pa pastu 
saņemtā balva – digitālais foto
aparāts. Sirsnīgi sveicam Elīnu un 
viņas skolotāju Rasu Grāmatiņu!

5.- 9. klase kopā deju grupu ,,Justify” un treneri Olitu Šarlāni Valmieras un novadu skolēnu dziesmu svētkos.

Fitnesa diena Saulkrastos. 1. - 4. klase.

Elīna iegūst 
2. vietu 
starptautiskā 
konkursā

Sacensību „Esi aktīvs „Aizvējos”” komandu dalībnieki.
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No 5. līdz 14. augustam Igauni
jas galvaspilsētā Tallinā notika 
Pasaules veterānu orientēšanās 
čempionāts, kurā piedalījās vairāk 
nekā 3500 sportisti no 42 valstīm, 
vecuma grupās, sākot ar 35 līdz pat 
95 gadiem. Arī Latvija bija kupli 
pārstāvēta. Sacensībās piedalījās 
arī saulkrastiete Irita Puķīte. Pa
saules veterānu čempionātā me
daļas tika sadalītas divās disciplī
nās – sprintā un garajā distancē. 
Lai iekļūtu finālā un cīnītos par 
medaļām, bija jāveic viens kvali
fikācijas skrējiens sprintā un divi 
garajā distancē. Vairāk informāci
jas un rezultāti sacensību mājasla
pā http://wmoc2016.ee/.
 Sportiste I. Puķīte: “Šis čem
pionāts bija viens no maniem šī 
gada galvenajiem mērķiem, kam 
gatavojos. Mērķis bija pacīnīties 
par medaļām abās distancēs, kaut 
zināju, ka manā vecuma grupā 

startēs ļoti pieredzējušas un spē
cīgas Skandināvijas un Igaunijas 
sportistes. Savu mērķi sasniedzu, 
izcīnot bronzas medaļu sprin
tā un zeltu garajā distancē. No 
Latvijas sportistiem vēl sudraba 
medaļu garajā distancē W60 gru
pā izcīnīja Alīda Ābola. Sprinta 
distance Tallinas vecpilsētas ielās 
bija interesanta. Dažas ielas bija 
tūristu pārpildītas, tas apgrūti
nāja skriešanu. Garās distances 
apvidus atradās 68 km attālumā 
no Tallinas un bija līdzīgs Latvijā 
skrietiem apvidiem, kas atvieglo
ja cīņu par medaļu. Labs paraugs 
visiem bija vecākā šī čempionā
ta dalībniece zviedriete Astri
da Andersone, kas izcīnīja zelta 
medaļas abās distancēs un garo 
distanci 1,09 km pa mežu veica  
27 minūtēs un 22 sekundēs”
 Savukārt 27.  28. augustā 
Spānijā, Aralara kalnainajā apvi

dū notika 13. Eiropas rogaininga 
čempionāts – 24 stundu orien
tēšanās sacensības apvidū, kurās 
piedalās komandas 2  5 dalīb
nieku sastāvā un apmeklē kont
rolpunktus izvēles secībā. Irita 
Puķīte, startējot kopā ar Guntaru 
Mankus komandā “Isostar Lat
via”, grupā XV (40+ jauktā ko
manda) izcīnīja čempiona titulu, 
vienlaikus aī uzrādot labāko re
zultātu starp visām mix (XO) ko
mandām un ieņemot 5. vietu ab
solūtajā vērtējumā (piekāpjoties 
tikai 4 stiprākajām vīru koman
dām). Šīs sacensības bija liels izai
cinājums ikvienam dalībniekam, 
jo sacensību apvidus bija diezgan 
skarbs  50% bija kalnu pļavas ar 
stāviem kāpumiem, bet otra puse 
mežs ar asiem akmeņiem un kar
sta bedrēm. Vairāk informācijas 
un rezultāti sacensību mājaslapā 
www.erc2016.com/.

I. Puķīte izcili startēja savās gada nozīmīgākajās sacensībās. 
Publicitātes foto.

Lieliski panākumi 
orientēšanās 
un rogaininga 
čempionātos

Mācību gads tikko iesācies, ga
dalaiku ritumā rudens turpina 
nostiprināt savas pozīcijas, dār
zos krāšņi rotājas dālijas, asteres, 
samtenes, gladiolas un citi ziedi, 
bet pie Zvejniekciema vidussko
las „atpeldējusi” Zelta zivtiņa: 
varbūt tādēļ, lai mēs atcerētos 
pasaku burvību un to, ka visu 
vēlmju un ieceru piepildīšanās ir 
katra paša ieguldītā darba rezul
tāts. 
 Zelta zivtiņa, 1.b klases darbs, ir 
tikai viena no daudzajām skaista

jām un oriģinālajām ziedu kom
pozīcijām, ko mūsu pirmsskolēni 
un 1.  12. klases audzēkņi kopā ar 
vecākiem un skolotājiem izveido
ja, piedaloties ziedu un kompozī
ciju izstādē, kas pie Zvejniekcie
ma vidusskolas bija skatāma no  
5. līdz 8. septembrim.
 Šī pasākuma idejas autore, 
skolotāja Jolanta Liniņa uzsver, 
ka izstāde organizēta, lai rudens 
krāšņums iemājotu un ilgāku lai
ku aizkavētos sirdīs un domās. Jo
lanta Liniņa ir gandarīta par sko

lēnu radošo izdomu un aktivitāti, 
jo izstādes apmeklētāji zālienā pie 
skolas var atkārtot alfabētu ABC, 
ko „joka pēc” izveidoja pirmssko
las klase, var priecāties par ku
kaiņu klases pārstāvjiem Taureni 
(2.kl.) un Zirnekli (1.a), kā arī pa
glābties no pēkšņā smidzekļa zem 
3. klases izveidotā Lietussarga. 
 Paldies visiem par līdzdalību, 
idejām un sadarbību!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Noslēdzoties 2015./2016. mācību 
gadam, apkopojām Zvejniekcie
ma vidusskolas izglītojamo veiku
mu gan mācību darbā, gan intere
šu izglītībā. Pirms jaunā mācību 
gada sākuma skolu darba rezul
tātus, ņemot vērā valsts pārbau
des darbu, zinātniski pētniecisko 
skašu un olimpiāžu rezultātus, kā 
arī sasniegumus interešu izglītībā 
un sportā, izvērtēja Pierīgas Izglī
tības, kultūras un sporta pārvalde 
(PIKSP). 
 Esam gandarīti, ka Zvejniek
ciema vidusskolas 2015./2016. m.g.  
9. klases absolventu rezultāti 
valsts pārbaudes darbos visos mā
cību priekšmetos (matemātikā, 
latviešu valodā, angļu un krievu 
valodā, vēsturē) bija augstāki par 
vidējo vērtējumu Pierīgā, tādējādi 
nominācijā Valsts pārbaudes darbi 
9. klasei iegūta 2. vieta, vidējais iz
pildes kopprocents valsts pārbau
des darbos  75,25%.
 Augstā 2. vieta iegūta arī, sum
mējot Valsts izglītības un satura 
centra rīkoto olimpiāžu Pierīgas 
un valsts kārtu rezultātus, jo no 
Zvejniekciema vidusskolas šajās 
kārtās 1., 2., 3. vietu vai atzinību 
ieguva 9 izglītojamie dažādos mā
cību priekšmetos: latviešu valodā 
un literatūrā, matemātikā, vēstu
rē un bioloģijā. 
 Pagājušajā mācību gadā vidus
skolēni attīstīja pētnieciskā darba 
prasmes, rakstot zinātniski pēt

nieciskos darbus un aizstāvot savu 
veikumu Pierīgā un valstī, tādēļ 
arī skolēnu zinātniski pētniecis
ko darbu konkursā iegūta 2. vieta 
starp Pierīgas vidusskolām. 
 Beidzot vidusskolu, skolēniem 
bija jākārto trīs obligātie centra
lizētie eksāmeni (CE): latviešu 
valodā, matemātikā un vienā no 
svešvalodām (angļu vai krievu), 
kā arī viens eksāmens pēc izvēles.  
12. klases absolventu rezultāti cen
tralizētajos eksāmenos ir augstāki 
nekā valstī vidējie šādos obligāta
jos eksāmenos: angļu valodā vidē
jais vērtējums skolā 64,3%, valstī 
61%; latviešu valodā vidējais vērtē
jums skolā – 59,2%, valstī – 51,3%. 
Īpaši augsts rezultāts un iegūta  
2. vieta Pierīgā ir izvēles eksāmenā 
vēsturē, kur vidējais vērtējums – 
72%, valstī – 41,9%. 
 Lepojamies, ka Zvejniekciema 
vidusskola iekļuvusi Ata Kron-
valda Latvijas skolu reitingā 2016, 
kurā tiek vērtēts darbs ar talan
tīgajiem skolēniem, viņu sasnie
gumi valsts olimpiādēs un zināt
niskajā konferencē. Mūsu skola 
mazo skolu grupā (izglītojamo 
skaits vidusskolā zem 100) kop
vērtējumā ieguvusi 6,81 balli. 
 Paldies Zvejniekciema vidus
skolas pedagogiem, skolēniem un 
viņu vecākiem par paveikto! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Krāšņās ziedu 
kompozīcijas

Zelta zivtiņas autori – 1.b klase. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Lepojamies ar 
mūsu skolēnu 
sasniegumiem

http://wmoc2016.ee/
http://www.erc2016.com/
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Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 10. punktu,  
Dzīvnieku aizsardzības likuma 
8. panta trešo daļu, 2012. gada 
2. oktobra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu 
suņu un kaķu izķeršanas prasības” 
16. punktu, Ministru kabineta 
2006. gada 4. aprīļa noteikumu 
Nr. 266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņu 
apmācībai”2.¹ punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2012. gada 29. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Saulkrastu novadā” (turpmāk  
Noteikumi) šādus grozījumus: 
1.  Aizstāt Noteikumu 3. punktā 
vārdus “veterinārmedicīnas ies
tādes izdotajā” ar vārdiem “lolo

jumdzīvnieka pasē vai mājas (is
tabas) dzīvnieka pasē vai”.
2.Izteikt Noteikumu 4. punktu 
šādā redakcijā:
“4. Segt izdevums, kas saistīti ar 
mājas (istabas) dzīvnieku reģis
trāciju un vakcinēšanu.”.
3. Svītrot Noteikumu 6. punktu.
4.  Papildināt noteikumus ar jau
nu II.1 nodaļu “Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācija” šādā re
dakcijā:
“II.1 Mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrācija
6.1 Saulkrastu pašvaldības policija 
var reģistrēt mājas (istabas) dzīv
niekus Lauksaimniecības datu 
centrā, ja ir izpildīti šādi nosacī
jumi:
6.11. mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieks uzrāda personu aplieci
nošu dokumentu. Juridiskās per
sonas pārstāvis uzrāda atbilstošu 
pilnvarojumu;
6.12. mājas (istabas) dzīvnieka 

īpašnieks uzrāda lolojumdzīvnie
ka pasi vai mājas (istabas) dzīv
nieka pasi vai iesniedz aizpildītu 
reģistrācijas veidlapu;
6.13. mājas (istabas) dzīvniekam ir 
implantēta mikroshēma;
6.14. mājas (istabas) dzīvnieka īpaš
nieks uzrāda maksājumu aplieci
nošu dokumentu, kas apliecina, 
ka maksājums Lauksaimniecības 
datu centram par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju ir veikts. 
6.2 Par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju samaksu veic saskaņā 
ar Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas pakalpojumu 
cenrādi. Maksājuma uzdevumā 
norāda dzīvnieka īpašnieka vār
du, uzvārdu un personas kodu 
(vai uzņēmuma nosaukumu un 
reģistrācijas numuru), kā arī 
maksājuma mērķi.”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, lai Saulkrastu novada iedzīvotājiem, 
kuriem nav elektroniskā paraksta, nodrošinātu iespēju 
reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības 
datu centrā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Līdz 2016. gada 1. jūlijam visiem suņiem jābūt implantē-
tai mikroshēmai un reģistrētiem valsts vienotā informā-
cijas sistēmā – Lauksaimniecības datu centra datubāzē. 
Ar šiem noteikumiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem, 
kuriem nav elektroniskā paraksta, tiek nodrošināta ie-
spēja reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimnie-
cības datu centrā.
Saulkrastu novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvnie-
kus, kuriem ir implantēta mikroshēma, reģistrēt Lauk-
saimniecības datu centra datubāzē varēs Saulkrastu 
pašvaldības policijā, uzrādot / iesniedzot nepieciešamos 
dokumentus. 
Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, īpašnieks: 
- uzrāda personu apliecinoša dokumentu,
- uzrāda lolojumdzīvnieka pasi vai mājas (istabas) dzīv-
nieka pasi vai iesniedz aizpildītu mājas (istabas) dzīvnie-
ka reģistrācijas veidlapu;
- un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā 
norādīts, ka maksājuma saņēmējs ir Lauksaimniecības 
datu centrs.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi-
nansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar Lauksaimniecības datu cen-
tru par vakcinācijas apliecību iesniegšanu lolojumdzīv-
nieka pases vai mājas (istabas) dzīvnieka pases vietā. 
2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 8. pun-
ktā, reģistrējot mājas (istabas) dzīvnieku pie vetārsta ir 
pieļauts, ka dzīvnieka īpašnieks uzrāda vakcinācijas ap-
liecību, taču 13. punktā nav pieļauta ne šī iespēja, uzrādīt 
vakcinācijas apliecību, kurā ielīmēta mikroshēmas datu 
uzlīme, nedz arī paredz iespēju uzrādīt lolojumdzīvnie-
ka pasei, bet tikai mājas (istabas) dzīvnieku pasi. 

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

25.05.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 10/2016
“Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2012. gada 29. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Saulkrastu novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 25. maija sēdē (prot. Nr. 6/2016, 7.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. jūlija sēdē (prot. Nr. 10/2016, 9.§)

SAiStošie NoteiKUMi Nr. SN 10/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 29. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Saulkrastu novadā”

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 27. septembris 14.00-17.00

Kardiologs 21. septembris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 16. septembris 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 19., 26. septembris 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 20. septembris
22. septembris

15.10-17.00
14.30-17.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00-17.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 23. septembris 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 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 
pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Rentgena 
kabineta darba 
laiks septembrī
Pirmdiena
 19. septembris  9.00-16.00
 26. septembris  9.00-16.00

Otrdiena
 13. septembris  12.00-17.00
 20. septembris  12.00-17.00
 27. septembris  9.00-16.00

Trešdiena
 14. septembris  9.00-16.00
 21. septembris  9.00-14.00

Ceturtdiena
 15. septembris  12.00-17.00
 22. septembris  9.00-16.00
 29. septembris  12.00-17.00

Piektdiena
 16. septembris 9.00-14.00
 23. septembris  9.00-14.00
 30. septembris  9.00-14.00

No 12. līdz 18. septembrim sporta 
notikumi Saulkrastos risināsies 
vieglatlētikas zīmē. Visiem saul
krastiešiem būs iespēja izmēģināt 
savus spēkus divās vieglatlētikas 
disciplīnās – tāllēkšanā un 60 m 
skrējienā. Katram dalībniekam 
tiks piemiņas balva, triju pirmo 
vietu ieguvējiem katrā vecuma 
grupā un disciplīnā – medaļas, bet 
pirmo vietu ieguvējiem – kausi 
un speciālie pasākuma T krekli 
(kopā 96 medaļas un 32 kausi un 
32 krekli). Projektam līdzfinansē
jums saņemts no Latvijas Olim
piskās komitejas un kompānijas 
Coca-Cola programmā “Par aktīvu 
dzīvesveidu”.

 Projektā “Vieglatlētika vieno 
visus: Veni, vidi, vici” plānotais 
pasākums risināsies no 12. līdz 
18. septembrim abās sporta bāzēs 
(Saulkrastos un Zvejniekciemā). 
Pirmajā etapā no 12. līdz 16. sep
tembrim sacensībās iesaistīsies 
Saul krastu un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņi, kas veiks 
tāllēkšanu un 60 m skrējienu. 
17. septembrī no plkst. 11.00 līdz 
17.00 abās sporta bāzēs varēs sa
censties pārējie Saulkrastu nova
da iedzīvotāji. 18. septembrī no 
plkst. 11.00 līdz 17.00 sacensības 
notiks tikai Zvejniekciema stadio
nā, kur savus spēkus varēs rādīt 
gan Saulkrastu, gan Zvejniek

ciema iedzīvotāji. 18. septembrī 
plkst. 17.00 sāksies apbalvošanas 
ceremonija. Tiks apbalvoti pirmo 
trīs vietu ieguvēji astoņās grupās. 
Galveno balvu – apbalvošanas 
pjedestālu  izcīnīs uzvarētāju 
komanda – Saulkrasti vai Zvej
niekciems. Balva paliks attiecīgajā 
sporta bāzē.
 Katras dienas beigās rezultā
ti tiks publicēti internetā, lai visi 
interesenti varētu sekot līdzi gan 
komandu sacensības situācijai, 
gan individuālajiem sasniegu
miem. 

Signe Sinkeviča, 
Saulkrastu kultūras un sporta centrs

Visi aicināti skriet un lēkt

No 8. septembra AS “Pasažieru 
vilciens” mājaslapā pasažieriem 
ir iespēja iegādāties vienreizējās 
braukšanas biļetes un bagāžas 
biļetes vienā virzienā un braucie
niem turp un atpakaļ.
 Mobilo ierīču aplikācijas 
(Android un iOS platformām) AS 
Pasažieru vilciens braukšanas bi
ļešu iegādei vietnēs Google Play 
un App Store būs pieejamas jau 

tuvākajā laikā.
 Nākotnē internetā varēs iegā
dāties arī abonementa biļetes, 3, 
4 un 5 dienu biļetes, kā arī biļetes 
noteiktam braucienu skaitam.
 Pasažieru skaita pieaugums 
apliecina, ka AS „Pasažieru vil
ciens” līdz šim veiktie uzlabojumi 
un ieviestās novitātes saskan ar 
pasažieru vēlmēm, tāpēc, turpi
not realizēt plānu mūsdienīga 

klientu servisa ieviešanai, pie
dāvājam pasažieriem vēl vienu 
alternatīvu iespēju biļešu iegādei 
– pirkumu internetā.
 Uzņēmuma tuvākajos plānos 
ietilpst pakāpeniski paplašināt 
internetā nopērkamo biļešu klās
tu un pašapkalpošanās biļešu au
tomātu ieviešana. Strādājam pie 
bezskaidras naudas norēķiniem, 
pērkot biļeti vilcienā.

Sāk vilciena biļešu tirdzniecību internetā
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Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, M. Ki
šuro, I. Žukovs, J. Grabčiks, B. Veide,  
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon
bergs, A. Silavnieks.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Lauku iela, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses piešķiršanu un 
likvidēšanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu
1. Apstiprināt SIA “BaltSurvey” izstrā
dāto nekustamā īpašuma “Bražas” 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam ze
mes ierīcības projektā litera “1” un 
ēkām – Ganību iela 3, Saulkrastu no
vads, noteikt lietošanas mērķi – “in
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”. Zemes gabala platība tiks pre
cizēta pēc zemes vienības kadastrālās 
uzmērīšanas.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam ze
mes ierīcības projektā litera “2” un 
ēkām – Ganību iela 5, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, noteikt lietošanas mērķi – “in
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”. Zemes gabala platība tiks pre
cizēta pēc zemes vienības kadastrālās 
uzmērīšanas.
4.  Likvidēt adresi “Bražas”, Zvejniek
ciems, Saulkrastu novads.
Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses un nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu
1. Apstiprināt SIA “ABC Construction” 
izstrādāto nekustamā īpašuma Bērzu 
iela 1A Saulkrastu novads, zemes ierī
cības projektu.
2. Piešķirt adresi un lietošanas mērķi 
zemes gabaliem:
2.1. zemes ierīcības projektā litera  
“5” – Rīgas iela 75A, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi “komercdar
bības objektu apbūve”;
2.2. zemes ierīcības projektā litera 
“3” – Rīgas iela 75, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “pārējo sa
biedriskās nozīmes objektu apbūve”;
2.3. zemes ierīcības projektā litera  
“9” – Rīgas iela 91B, Saulkrastu no
vads, noteikt lietošanas mērķi – “in
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”;
2.4. zemes ierīcības projektā litera  
“6” – Rīgas iela 39, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “individu
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme”.
3.  Piešķirt nosaukumu un lietošanas 
mērķi zemes gabaliem:
3.1. zemes ierīcības projektā litera  
“1” – Kalnu iela 8A, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “dabas pa
matnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritori
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbī
ba nav pieskaitāma pie kāda cita kla
sifikācijā norādītā lietošanas mērķa”;
3.2. zemes ierīcības projektā litera  
“2” – Jaunā iela 15, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “dabas pa
matnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritori
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbī
ba nav pieskaitāma pie kāda cita kla
sifikācijā norādītā lietošanas mērķa”;
3.3. zemes ierīcības projektā litera  
“4” – Katrīnbādes iela, Saulkrastu no
vads, noteikt lietošanas mērķi – “zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes noda
lījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods – 1101”;

3.4. zemes ierīcības projektā litera 
“10” – Katrīnbādes iela 2, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – 
“dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimniecis
kā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādītā lietošanas 
mērķa, kods 0501”;
3.5. zemes ierīcības projektā litera “7” – 
Katrīnbādes iela 1, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “dabas pa
matnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritori
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbī
ba nav pieskaitāma pie kāda cita kla
sifikācijā norādītā lietošanas mērķa”;
3.6. zemes ierīcības projektā litera  
“8” – Bērzu iela 1A, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – “dabas pa
matnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritori
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbī
ba nav pieskaitāma pie kāda cita klasi
fikācijā norādītā lietošanas mērķa.
Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses piešķiršanu un lieto-
šanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA “Delta kompānija”, 
reģ. Nr. 40103411129, izstrādāto ne
kustamo īpašumu “Astra 3”, Astra, 
Saulkrastu novads un, “Astra 4”, As
tra, Saulkrastu novads zemes ierīcības 
projektu.
1.  Piešķirt adresi zemes gabalam ze
mes ierīcības projektā litera “1” – “ 
Astra 4”, Astra, Saulkrastu novads, no
teikt lietošanas mērķi – “individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam ze
mes ierīcības projektā litera “2” – “As
tra 3”, Astra, Saulkrastu novads, no
teikt lietošanas mērķi – “individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
Par zemes vienību atdalīšanu, jaunu 
īpašumu izveidošanu, adreses un no-
saukuma piešķiršanu, adreses likvi-
dēšanu, lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Lejasbražas”, Saulkrastu novads, iz
veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai un ēkām un 
būvēm adresi Ganību iela 2, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, nosakot 
dalīto zemes lietošanas mērķi  indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
un zeme, uz kuras galvenā saimniecis
kā darbība ir lauksaimniecība.
3.  Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010041 adresi Mār
staļu iela 57, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, nosa
kot zemes lietošanas mērķi  zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101, platība 
1,575 ha.
4.  Piešķirt zemes vienībai ar nosau
kumu “Jaunbražas”, Saulkrastu no
vads, nosakot zemes lietošanas mēr 
ķi  zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība.
5.  Likvidēt adresi “Lejasbražas”, Saul
krastu novads.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” *
Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar pašvaldības SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” par pašvaldības auto
nomās funkcijas nodrošināšanu  ielu, 
ceļu un laukumu būvniecību, rekons
truēšanu un uzturēšanu Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā. 
Par līguma noslēgšanu par pašvaldī-
bas līdzfinansēta privātās pirmssko-
las izglītības iestādes pakalpojuma 
nodrošināšanu
Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ie
robežotu atbildību „Rīgas Franču 

skola”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103309053, par pašvaldības kom
pensāciju izmaksu.
Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar iero
bežotu atbildību „Domiņš”, reģistrāci
jas numurs 40103321094, par pašvaldī
bas kompensāciju izmaksu.
Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar iero
bežotu atbildību „Patnis un partneri”, 
reģistrācijas numurs 50003976021, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1. sep
tembri līdz 2017. gada 31. augustam 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
16 personām par to, ka viņu bērni sa
ņem privāto pirmsskolas iestāžu pa
kalpojumu.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2011. gada 
28. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāci
jas izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns ne
tiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei””.
Par deleģējumu Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes dalībai 
ES projektā SAM 8.3.5.
Deleģēt Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldi būt par sadarbības 
partneri Valsts izglītības un attīstības 
aģentūrai  ES Sociālā un Kohēzijas 
fonda darbības programmas „Izaug
sme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karje
ras atbalstam izglītojamiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
īstenošanā.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes sais
tošos noteikumus “Kārtība, kādā 
tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpa
šuma nodokļa objektiem Saulkrastu 
novada pašvaldībā 2017. gadā”.
Par finansējuma piešķiršanu kanali-
zācijas kolektora būvprojekta izstrā-
dei un autoruzraudzībai
Piešķirt 4000 euro kanalizācijas kolek
tora Silavas ielā, Zvejniekciemā būv
projekta izstrādei un autoruzraudzī
bai no speciālā budžeta “Privatizācijas 
fonds”.
Par avārijas situācijas novēršanu, 
aukstā ūdens ievada atjaunošanai 
Piešķirt 4200 euro no līdzekļiem ne
paredzētiem gadījumiem izdevumu 
pozīcijā “Ēku apsaimniekošana”, lai 
novērstu avārijas situāciju kanalizāci
jai Stirnu ielā 23, Saulkrastos.
Par dalību SAM 9.2.4. izsludinātajā 
projektu konkursā
Iesniegt projekta pieteikumu 9.2.4. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstum
tības riskam pakļautajiem iedzīvotā
jiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicinā
šanai un slimību profilaksei” par kopē
jo summu 62 865 euro.
Par pašvaldības projektu konkursa 
rezultātu apstiprināšanu un līgumu 
slēgšanu ar projektu īstenotājiem
1. Apstiprināt Vērtēšanas komisijas (iz
veidota ar 2016. gada 30. marta domes 
lēmumu (protokols Nr. 3/2016, 38.§) 
lēmumu par šādu projektu apstipri
nāšanu: 
1.1. “Bērnu rotaļu laukums Bērzu aleja 
5”, iesniedzējs  biedrība “Bērzu aleja 
5”, adrese: Bērzu aleja 5, Saulkrastu 

novads, Saulkrastu pagasts, LV2161;
1.2. ”Atpūta visai ģimenei”, iesniedzējs 
IK “Āres 99”, adrese: Āres 99, Saul
krastu novads, Saulkrastu pagasts,  
LV2160.
Par Saulkrastu novada domes 
30.03.2016. lēmumu atcelšanu**
1. Atcelt Saulkrastu domes 30.03.2016. 
lēmumu Nr .3, 16.§ „Par zemes gabala 
nodošanu nomā”.
2. Atcelt Saulkrastu domes 30.03.2016. 
lēmumu Nr .3, 17.§ „Par zemes gabala 
nodošanu nomā”.
Par zemes īpašuma izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteikšanu, iz-
soles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Pirmā iela 15, VEF Bi
ķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra Nr. 8033 003 2649, 
platība 0,0624 ha, mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Pirmā ie 
la 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 2649, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6000,00 euro 
(seši tūkstoši euro 00 euro centi).
Par zemes īpašuma izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteikšanu, iz-
soles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Devītā iela 20, VEF Bi
ķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra Nr. 8033 003 1855, 
platība 0,0590 ha, mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Devītā ie 
la 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 1855, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 5700,00 euro  
(pieci tūkstoši septiņi simti euro  
00 euro centi).
Par zemes īpašuma izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteikšanu, iz-
soles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Devītā iela 85, VEF Bi
ķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, 
platība 0,0629 ha, mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Devītā ie 
la 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 2691, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6300,00 euro 
(seši tūkstoši trīs simti euro 00 euro 
centi).
Par zemes īpašuma izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteikšanu, iz-
soles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Devītā iela 121, VEF Bi
ķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra Nr. 8033 003 1937, 
platība 0,0682 ha, mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības zemes īpašuma Devītā ie 
la 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 1937, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6900,00 euro 
(seši tūkstoši deviņi simti euro 00 euro 
centi).
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Apstiprināt zemes nomas līgumu ar 
biedrību “Bērzu aleja 6”, reģistrāci
jas Nr. 40008168657, par nekustamā 
īpašuma Bērzu alejā 6, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu nova
dā, kadastra Nr. 80330010763, daļas 
108 m2 platībā nomu, ar mērķi labie
kārtošanas darbu veikšanai – gājēju 

celiņa izbūvei. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumu 50% apmērā vienai 
personai un 25% apmērā sešām per
sonām. 
Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses un nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu
Apstiprināt SIA “Balt Survey” izstrādā
to nekustamā īpašuma “Zaļāmuiža”, 
Saulkrastu novads zemes ierīcības 
projektu.
Apstiprināt SIA “BaltSurvey” izstrā
dāto nekustamā īpašuma “Eglītes” 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.
Par adreses piešķiršanu
Piešķirt jaunbūvei, kas funkcionāli 
saistīta ar zemes īpašumu “Melni”, 
Saul krastu pagasts, Saulkrastu no
vads, adresi: “Melni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, LV2161.
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts 
kases projekta realizācijai
Ņemt 167 911 euro aizņēmumu Valsts 
kasē 2016. gadā uz 10 gadiem ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un at
likto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2017. projekta “Multifunkcionā
la jauniešu centra izveide Saulkrastos, 
Raiņa ielā 7” realizācijai.
Par finansējuma piešķiršanu projek-
tēšanas darbu uzsākšanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 
5 (pieciem) gadiem par summu  
120 895,94 EUR ar Valsts kases noteik
to procentu likmi un atlikto pamat
summas maksājumu līdz 01.01.2017., 
nodrošinot projekta „Uzņēmējdar
bības izaugsmei nepieciešamās in
frastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā” īstenošanu, nosakot to kā 
prioritāru projektu.
Par Saulkrastu novada domes lēmu-
ma atcelšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes  
2016. gada 27. jūlija lēmumu „Par 
zemes īpašuma „Jaunbuši”, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles noteiku
mu apstiprināšanu”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

* „PAR” – 11 (E. Grāvītis, N. Līcis,  
L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro,  
I. Žukovs, J. Grabčiks, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs,  
A. Silavnieks), „PRET”  nav,  
„ATTURAS”  1 (B. Veide).

** „PAR”  8 (E. Grāvītis, B. Veide,  
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš,  
G. Zonbergs, A. Silavnieks, I. Žukovs, 
M. Kišuro), „PRET”  4 (N. Līcis,  
L. Vaidere, S. Osīte, J. Grabčiks), 
„ATTURAS”  nav.
Visos pārējos – lēmums vienbalsīgs.

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 audioieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 28. septembrī,  
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 31. augusta 
sēdes Nr. 11 lēmumi



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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri.

Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Pasākumu kalendārs
12      Saulkrastu Domes Ziņas

2016. gada 13. septembris

Augustā 
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Jānis Bērziņš
Kaido Kizjalo
Dagnars ButuzovsReinis

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi 
sveic nozīmīgajā 
jubilejā
Leonu Kuzminu
Alexanderu Sleptsovu
Elgu Veroniku Dakteri
Mikhailu Karliuku
Reinholdu Karlovu
Rotu Makstenieci
Silviju Mihejevu
Mirdzu Siliņu
Birutu Kalniņu
Ēriku Bērziņu
Baibu Jevdokimovu
Pāvelu Kaļužniju
Aldi Maksimovu
Induli Mankopu
Andu Ligitu Balodi
Silviju Laganovsku
Ilzi Mārdegu
Ļubovu Šuļju
Ludmilu Taranovu

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Milda Vilhelmīne Grudule
29.10.1926. – 11.08.2016.

Dzidra Kazaka
24.03.1927. – 18.08.2016.

Zoja Konstantinoviča
05.02.1952. – 25.08.2016.

Zigismunds Pāvuls
16.11.1933. – 26.08.2016.

22. septembrī 16.00 kultūras 
nama „Zvejniekciems” mazajā zālē 
Dzejas dienu noskaņās Baltu vie
nības dienā – patriotiskās dzejas 
lasījumi un daiļrunas konkurss. 
Aicinām ikvienu izvēlēties dzejoli 
patriotiskā noskaņā, iemācīties 
to un deklamēt klātesošajiem. 
Konkurss noritēs trijās vecuma 
grupās: bērni (līdz 13 g.v.), jaunie
ši (14 – 25 g.v.) un pieaugušie (no  
26 g.v.) Dzejas lasījumos var pieda
līties arī ikviens interesents, kurš 
dzejoli grib tikai publiski nolasīt. 
Būs arī tēja un nelielas balvas! 
24. septembrī 12.00 kultūras 
nama „Zvejniekciems” maza
jā zālē saulkrastieša, gleznotāja 
Ērika Bērziņa jubilejas izstādes 
„Jūra, jūra” atklāšana un tikšanās 
ar gleznotāju. 
7. oktobrī 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” izrāde bērniem 
„Šreks cīnās par Fionu”. Ieejas 
biļetes iepriekšpārdošanā no  
12. septembra kultūras namā un 
Saulkrastu sporta centrā pie admi
nistratoriem. Biļetes cena 3 EUR. 
 “Valmieras kinostudijas” ru
dens sezona ir atklāta! Šo sezonu 
sākam ar atjaunoto versiju par 
lielo, mazliet biedējošo, tomēr 
sirdī labsirdīgo Šreku. Tajos sena
jos laikos mēs pie saviem maza
jiem skatītājiem devāmies stāstā 
“Tāltālā meža varonis”. Gadi iet, 
bērni aug – kādam varbūt tā būs 
patīkama atkalsatikšanās, kādam 
pirmā reize ieraudzīt šo teiksmai
no multfilmas varoni iedzīvinā
tu uz skatuves.  Gluži kā mīļākā 
grāmata, kuru var atkal un atkal 
pārlasīt, arī mēs to esam atvēruši 
no jauna – ar jaunu izrādi,  piedzī
vojumiem un dziesmām.
 Tāltālajā mežā dzīve ritēja jau
ki un mierīgi, Šreks ar Ēzelīti ne
bēdnīgi dauzījās un abi plānoja 
Šreka skaistās kāzas ar Fionu. Bet 
tajā pašā laikā pie Tāltālās zemes 
karaļa ieradās princis Hugo, kas 
atradis princešu izprecināšanas 
grāmatā noteikumu, ka princesi 
par sievu drīkst iegūt tikai sacen
sības veidā. Un nu lielā sacensība 
par Fionas roku un sirdi var sāk
ties. Šreks cīnās godīgi, bet Hugo 
izmanto negodīgus paņēmienus...
15. oktobrī 17.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” stand-up 
izrāde pieaugušajiem „Bruņota un 
bīstama” Biļetes iepriekšpārdoša
nā „Biļešu paradīzes” kasēs un  
www.bilesuparadize.lv, no 16. sep
tembra – arī kultūras namā „Zvej
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem. Ie
ejas maksa 7, 9 un 10 EUR.
 Izrāžu apvienība “Pannas teāt
ris” skatītājiem piedāvā piedzīvo
jumiem bagātu komēdiju “Bruņo
ta un bīstama” ar populāro aktrisi 
Zani Daudziņu galvenajā lomā. 
Izrādes aizraujošie piedzīvojumi 
ir kā mācību grāmata neticīga
jiem, kuri domā, ka pasaulē nav 
īstas mīlestības, nav negaidītu sa
tikšanos un neticamu notikumu. 
Tādi ir! Un tepat blakus. Vajag ti
kai atvērt acis uz visu apkārt.
  Ja tu esi pavisam parasta, ne
esi redzēta uz žurnālu vākiem un 
kompānijās skatienu krustugunis 

VIEGLATLETIKA
VIENO VISUS

 SAULKRASTI                              ZVEJNIEKCIEMS

VAIRĀK INFO UN NOLIKUMS WWW.SAULKRASTI.LV

12.  - 18. SEPTEMBRIS

TĀLLĒKŠANA 

 60 METRU SKRĒJIENS

SAULKRASTU SPORTA  CENTRĀ    

ZVEJNIEKCIEMA STADIONĀ

Projektam līdz�nansējums saņemts no Latvijas Olimpiskās komitejas 
kompānijas Coca- Cola programmas "Par aktīvu dzīvesveidu” ietvaros.

tevi neskar, nav viegls uzdevums 
iet un meklēt princi baltā zirgā. 
Cik daudz sieviešu ir nocietinā
jušas savas sirdis, ikgadējos klases 
salidojumos  klausoties draudze
ņu stāstus par bērniem, vīriem un 
ģimenes priekiem, pašām spējot 
dalīties tikai par svara problē
mām un karjeras izaugsmi! Ir jā
nāk kādam notikumam, kas tev 
liek sakoncentrēt visus spēkus un 
visu pašapziņu cīņai par savu īsto 
vīrieti.
 Stāsta varones vārds ir Biruta. 
Vecums  vidējs, augums  stan
darta, ģimenes stāvoklis  nav 
ģimenes, nav stāvokļa, raksturs   
ekstremāls. Kādi ieroči viņai ir 
nepieciešami? Protams, binoklis 
un viss cits, kas padara sievieti par 
mednieci! Džungļu sarkanā lūpu 
krāsa un ložu necaurlaidīgās ze
ķubikses, jo sieviešu ieroči ir vie
nīgie pasaulē, no kuriem neviens 
nemirst, bet gan dzimst.
 Lai iekarotu savu iecerēto, viņa 
apgūst visas vīriešu valdzināšanas 
prasmes. Sākot ar to, kas jāvelk 
mugurā, dodoties uz pirmo tik
šanos, kā lietot ķermeņa valodu, 
līdz frāzēm, ko lietot tikšanās rei
zē. Sākumā viņa veic izsekošanu, 
upura novērošanu, izvēlas pareizo 
taktiku. Slepenpolicista cienīgi ie
rodas viņa darbavietā, lai noskaid
rotu viņa vārdu. Notiek ekstremā
la atzīšanās, satikšanās, līdz...
 Izrādes autore Aiva Birbele un 
režisors Juris Rijnieks savu jokot
prasmi pierādījuši iepriekšējās 
«Pannas teātra» izrādēs  sievie
tes miesas stāstā «Tāda es esmu» 
un komēdijā «Puse no sirds». 
Jaunajā izrādē autore ķērusies pie 
sirdslietām, lai pierādītu, ka īsta 
mīlestība ir iespējama. Katra sie
viete ir bruņota un bīstama cīņai 
par savu mīlestību. Lai pagarinā
tās skropstas ir spārni, un māks
līgie nagi kā amora bultas, kas 
caururbj viscietākās sirdis! 
22. oktobrī 18.00 kultūras 
nama “Zvejniekciems” (bijušā zvej
nieku kolhoza “Zvejnieks” kluba)  
60 gadu jubilejas sarīkojums  
balle! Lūdzam sekot informācijai 
www.saulkrasti.lv.

SPORTA AfIšA
12. - 18. septembris “Vieglatlē
tika vieno visus”. Tāllēkšanas un 
60 metru skriešanas sacensības.
14. septembrī 19.30 Zvejniek
ciema stadionā Saulkrastu čem
pionāts futbolā: FK Partizāns –  
FK Arnolds.
17. septembrī 11.00 Pierīgas 
sporta spēles basketbolā ar Saul
krastu komandas piedalīšanos.
17. septembrī Olimpiskajā ne
dēļā  basketbola metienu kon
kursi Saulkrastu un Zvejniek
ciema skeitparkos ar noslēguma 
pasākumu pie sporta bāra ZAP 
lounge.
21. septembrī 19.30 Zvejniek
ciema stadionā Saulkrastu čem
pionāts futbolā: FK Arnolds – Ra-
barbar team.
23. septembrī Olimpiskā diena 
Saulkrastu, Zvejniekciema vidus

skolās, PII “Rūķītis”.
24. septembrī 11.00 sporta 
centrā Pierīgas sporta spēles bas
ketbolā ar Saulkrastu komandas 
piedalīšanos.
28. septembrī 19.30 Zvejniek
ciema stadionā Saulkrastu čem
pionāts futbolā: FK Ādaži juniors –  
FK Partizāns.
5. oktobrī 19.30 Zvejniekciema 
stadionā Saulkrastu čempi onāts 
futbolā: Rabarbar team – FK Par-
tizāns. Noslēgumā Saulkrastu 
futbola čempionāta uzvarētāju 
apbalvošana.

SENIORU AKTIVITāTES
4. oktobrī 13.00 tikšanās do
mes zālē. 
30. oktobrī kolektīvs apmeklē
jums operetei „Balle Savojā” kul
tūras pilī Ziemeļblāzma.
Tālr. 26437766.

7. oktobrī plkst. 14.00
kultūras namā „Zvejniekciems”

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

