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Saulkrastu novada izglītības 
iestādēs sācies jaunais 
2014./2015. mācību gads. Šogad 
novada skolas apmeklēs 596 
skolēni, no kuriem 65 bērni uz 
skolu devās pirmo reizi.

Saulkrastu vidusskolā šogad mā-
cās 320 skolēni, tostarp 14 skolē-
ni apgūst speciālo pamatskolas 
programmu. Divās pirmajās kla-
sēs šogad ir 42 skolēni, pirms-
skolas izglītības programmas 
klasē – astoņi bērni. Pirmsskolas 
nodarbības notiek no plkst. 8 līdz 
14. Pēc stundām pamatskolas sko-
lēni var apmeklēt pagarināto die-
nas grupu līdz pulksten 18. Skolā 
strādā 32 pedagogi un arī atbalsta 
personāls – psihologs un sociālais 
pedagogs. Pedagogu kolektīvam 
ir pievienojušies vairāki jauni 
kolēģi. Mācību kabinetos ir jauni 
galdi un soli, papildināta materiā-
li tehniskā bāze, ir uzlabota sko-
lotāju istaba.

Zvejniekciema vidusskolā jau-
no mācību gadu sāka 276 skolēni. 
1. klasē šogad mācīsies 23 skolēni, 
bet pirmsskolas klasē – 14 au-
dzēkņi. Zinības skolēniem palī-
dzēs apgūt 32 pedagogi. Tāpat kā 
iepriekš, pamatskolas skolēniem 
līdz pulksten 16.20 ir iespēja ap-
meklēt pagarinātās dienas grupu, 
savukārt pirmsskolas klase strādā 
no plkst. 8.30 līdz 12.30. Īpašs jau-
nums ir izremontētais mākslas 
kabinets, kurā ir jaunas mēbeles 
un viss nepieciešamais, lai skolēni 
mākslas stundās var smelties ie-
dvesmu iztēlei un radoši izpaus-
ties.

Vidzemes jūrmalas mūzikas un 
mākslas skolā (VJMMS) mācības 
uzsāka 221 audzēknis, no tiem 
pirmajā klasē (kursā) mācīsies 45 
audzēkņi.

Mūzikas izglītību apgūs 113 

audzēkņi, mākslas izglītību – 
108 audzēkņi. Saulkrastos mū-
zikas izglītībai pieejamas tel-
pas Saulkrastu novada domē, 
Saulkrastu vidusskolā, Saulkrastu 
sākumskolā un bērnudārzā „Rū-
ķītis”, mākslas izglītība joprojām 
notiks Saulkrastu domes cokol-
stāvā, savukārt Zvejniekciemā 
mūzikas izglītības nodarbības no-
tiek ēkā Ostas ielā 15, bet mākslas 
izglītības nodarbības – kultūras 
nama „Zvejniekciems” telpās.

Savu mūzikas un mākslas sko-
lu nodibinājusi Carnikavas no-
vada pašvaldība, tāpēc turpmāk 
VJMMS Carnikavas filiāles au-
dzēkņi mācības turpinās jaunajā 
skolā. Līdz ar to ir samazinājies 
VJMMS pedagogu skaits – jau-
najā mācību gadā šeit strādās 26 
pedagogi, bibliotekāre, lietvede, 
četri tehniskie darbinieki. No šā 
mācību gada darbu uzsāk divi 
jauni mūzikas pedagogi – kora 
klasi vadīs vokālā pedagoģe Baiba 
Urka, vijoles klasi vadīs Marianna 
Puriņa.

Īstenojot Lauku atbalsta die-
nesta projektu, jaunajā mācību 
gadā skolā pieejami jauni mūzikas 
instrumenti – divi pianīni, seši 
saksofoni, četras flautas un sešas 
vijoles –, kā arī portatīvais dators 
ar piecām programmām mākslas 
izglītībai. Iegādāts jauns inventārs 
mākslas bibliotēkas vajadzībām, 
vairāki galdi darbam mākslas izglī-
tībā, datorgaldi un krēsli gan skolo-
tājiem, gan audzēkņiem, molberti, 
klavieru soliņi, žalūzijas, lampas un 
citas labiekārtojumam un mācī-
bām nepieciešamas lietas. Pieejami 
arī jauni datori un printeri.

Veikta grīdas seguma nomai-
ņa klavieru klasē un kāpņu telpā 
mūzikas skolas ēkā Ostas ielā 15,  
kosmētiskais remonts skolas māks-
las bibliotēkā – skolotāju istabā 

(Zvejniekciema kultūras nama tel-
pās). Remontēta nojume skolas pa-
galmā, Ostas ielā 15, kuru turpmāk 
var izmantot kā nelielu skatuvīti 
mūzikas priekšnesumiem.

Jauns mācību gads arī pirms-
skolas izglītības iestādē „Rūķītis”. 
Kopumā bērnudārza 11 grupiņas, 
no kurām divas atklās oktobrī, 
apmeklē 212 audzēkņi. 15 mazie 
saulkrastieši septembrī uz „Rūķī-
ti” devās pirmo reizi, bet oktobrī 
viņiem pievienosies 32 mazuļi, 
kuri apmeklēs izremontētās gru-
piņas. Ikdienā bērnus izglīto un 
par viņiem rūpējas 55 pirmsskolas 
izglītības iestādes darbinieki.

Pirms mācību gada sākuma 
Saulkrastu novada domes de-
putāti Normunds Līcis, Santa 
Ancāne, Aiva Aparjode, Guna Lā-
čauniece, Selga Osīte, pašvaldības 
izpilddirektors Andrejs Arnis un 
izpilddirektora vietnieks Aivars 
Gavars, piedaloties Saulkrastu 
vidusskolas direktorei Veltai Kal-
nakārklei, Vidzemes jūrmalas 
mūzikas un mākslas skolas direk-

Mācību gads ir sācies! 

Zvejniekciema vidusskolas pirmklasnieki Zinību dienā. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Saulkrastu vidusskolas pirmklasnieki, izlaiduma klases skolēni un pedagogi. Foto: R. Goldiņš

Ir sācies dzestrs un krāsains 
Latvijas rudens, kuram skola 
dod jaunu elpu un jaunu dzīvi, 
jo rudenī, ārpus kalendārā 
laika, ar 1. septembri sākas 
jaunais gads, mums – visiem 
skolotājiem, skolēniem un 
viņu vecākiem – pašiem 
savs jaunais gads. Saulkrastu 
vidusskolā šis gads ir sācies ar 
sapņu piepildīšanu.

Arī pēc 1.  septembra sapņi ne-
beidz piepildīties, jo pašlaik 
Saulkrastu vidusskola atgūst jau-
nu seju. Sengaidītais mirklis ir 
klāt, jo ir uzsākta skolas fasādes 
vienkāršota renovācija, kuras 
rezultātā Saulkrastu vidusskola 
iegūs jaunu, modernu izskatu, 
saglabājot ēkai raksturīgos arhi-
tektūras elementus. Šis tiešām 
ir sapņa piepildījums, par ko 
Saulkrastu novada domei sakām 
lielu paldies, jo skolas direktore 
jau ilgus gadus uzrunājusi domes 
deputātus, atgādinot, ka skolas 
ēkas fasāde ir jārenovē, jo arī tā 
veido skolas prestižu un pilsētas 
seju.

Saulkrastu vidusskola ar kat-
ru gadu uzņem aizvien vairāk 
sākumskolas skolēnu, jo nu jau 
vairākus gadus 1.–4.  klašu gru-
pā mācības visām klasēm notiek 
paralēli. Tas mūs ne tikai priecē, 
bet arī sagādā papildu spriedzi, 
jo Saulkrastu vidusskolā nav iz-
būvēta piemērota ēdnīcas telpa, 
tā ir tikai pielāgota. Skolā bērni 
lielā saspiestībā ēd piecās maiņās, 
un tas traucē normālu mācību 
procesu. Līdz ar to viena no ak-
tuālākajām problēmām skolas 
telpu labiekārtošanā pašlaik ir 
ēdnīcas paplašināšana. Otrs ne-
atliekams jautājums ir gardero-
bes telpu remonts, jo šajās telpās 
nemitīgi krājas ūdens. Ticam, ka 
arī šīs problēmas tuvākajā laikā 
Saulkrastu novada dome atrisinās 
un mūsu sapņi atkal varēs piepil-
dīties!

Vēlam saviem skolotājiem un 
skolēniem, viņu vecākiem laimī-
gu jauno mācību gadu! 

Linda Mieze

torei Ievai Lazdauskai, Saulkrastu 
vidusskolas vecāku komitejas va-
dītājam Ivo Pavlovičam, apmek-
lēja novada izglītības iestādes, lai 
iepazītos ar skolu gatavību jauna-
jam mācību gadam, tostarp – lai 
apzinātu telpu tehnisko stāvokli, 
problēmas un to risināšanas ie-
spējas. Pēc apmeklējuma tika se-
cināts, ka vasarā ir paveikts liels 
darbs un izglītības iestādes jauna-
jam mācību gadam ir gatavas.

Saulkrastu novada dome novēl 
visiem interesantu un aizraujošo 
mācību gadu!

Arī jaunajā mācību gadā Saulkras-
tu Pašvaldības policija turpinās jau 
uzsāktās dežūras pie Saulkrastu vi-
dusskolas sākumskolas gājēju pār-
ejas Raiņa ielā no plkst.  7.45 līdz 
8.15 un Zvejniekciemā, pie Tallinas 
un Atpūtas ielas gājēju pārejas, no 

plkst.  8 līdz 8.30. Tāpat, ņemot 
vērā to, ka vairākkārt ir konstatē-
ti gadījumi, kad nepilngadīgie pie 
izglītības iestādes smēķē, Pašvaldī-
bas policija veiks regulārus reidus, 
lai ierobežotu skolēnu smēķēšanu 
pie skolām vai to tuvumā.

Pašvaldības policija turpinās dežūras 
un reidus pie izglītības iestādēm

Sapņi 
piepildās 
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Aicinām iesniegt 
priekšlikumus 
Atzinības rakstu 
piešķiršanai

Saulkrastu novada dome 
arī šogad piedalījās Latvijas 
Pašvaldību savienības 
finansētā projekta 
„Interesantais pašvaldībā 
daudzveidīgajā Latvijā un 
Eiropā” aktivitātēs, ko atbalsta 
un izmaksas daļēji sedz arī 
Meža attīstības fonds. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, kad 
Baltajā kāpā tika izveidots bērnu 
rotaļu laukums, arī šogad „Meža 
dienu 2014” ietvaros augustā 
Saulrieta takā tika uzstādīti trīs 
soli un trīs vides objekti – putnu 
figūriņas – takas sākumā. 
Plānots, ka arī nākamgad 
Saulkrastu novads piedalīsies šajā 
projektā, lai turpinātu labiekārtot 
kāpu zonu.

Novada dome sadarbībā ar 
Vidzemes zvejnieku biedrību 
ir sekmīgi realizējusi Zivju 
fonda finansiāli atbalstītos 
projektus par Ķīšupes un 
Pēterupes dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošanu un 
zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem nepieciešamā 
nakts redzamības aprīkojuma 
iegādi.

Tika turpināts iepriekšējos gados 
uzsāktais darbs pie lašveidīgo ziv-
ju nārsta vietu izveidošanas, kā 
arī attīrītas upes no sakritušajiem 
kokiem, atkritumiem un bebru 
dambjiem. Šogad notika arī upju 
krastu attīrīšanas darbi – tika sa-
vākti cilvēku atstātie atkritumi, 
piemēram, būvgruži, vecas auto 
riepas. Lai samazinātu bebru ak-
tivitātes jaunu dambju veidošanā 
turpmāk, sadarbībā ar Saulkrastu 
novada medību kolektīvu kā pro-
filaktisks pasākums notiek arī šo 
dzīvnieku medības. Notverti jau 

vairāk nekā 12 dzīvnieki.
Jāatzīmē, ka vēl aktīvāk tiks 

veikti ar Vidzemes reģionālās vi-
des pārvaldes inspektoriem kopī-
gi reidi pret maluzvejniekiem, ko 
sekmēs jaunā nakts redzamības 

ierīce, ar kuru cilvēku tumsā va-
rēs saskatīt kilometra attālumā, 
bet laivas – pat vairāk nekā divus 
kilometrus tālu.

Vilnis Klibiķis

Septembra sākumā pabeigta iet-
ves rekonstrukcija Skolas ielā, 
posmā no Raiņa ielas līdz Smilšu 
ielai, kā arī izbūvēts jauns ietves 
posms gar Smilšu ielu no Skolas 
ielas līdz skolas vārtiņiem.

Lai nodrošinātu drošu un ērtu 
pārvietošanos, ir pārbūvēta ietve 

un iebrauktuves uz īpašumiem, 
atjaunotas komunikāciju akas un 
caurteka Skolas un Smilšu ielas 
krustojumā, uzstādītas norobe-
žojošās margas, ceļa zīmes, soliņš 
un atkritumu urna, izveidots ielas 
horizontālais marķējums.

Sakarā ar to, ka AS „Sadales tīkli” veic virszemes elektrolīniju no-
maiņu Pēterupes ciemā starp Zītaru un Pēterupes ielu, šajā rajonā 
nedarbosies ielu apgaismojums. Septembrī un oktobrī, pēc šo dar-

bu pabeigšanas, pašvaldība veiks pašreizējā ielu apgaismojuma 
pilnīgu rekonstrukciju un pieslēgšanu jaunajiem elektrotīkliem. 

Rekonstruētā ietve Skolas ielā. Foto: N. Līcis

Pabeigta ietves rekonstrukcija 
Skolas un Smilšu ielā

Attīrītas upes un iegādāts 
jauns aprīkojums

Saulkrastu novada dome 
līdz šā gada 15. oktobrim 
aicina iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai. 
Rakstisks ierosinājums 
jāiesniedz Saulkrastu domē.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš-
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem vai 
sasniegumiem Saulkrastu pašvaldī-
bas labā, par konkrētu laika posmu 
(iepriekšējo gadu) šādās nominā-
cijās: sabiedriskais darbs, izglītība, 
kultūra, sports, tautsaimniecība, 
sociālā aprūpe, drošība, uzņēmēj-
darbība, medicīna, mecenātisms, 
starptautiskā sadarbība, arhitektū-
ra, vides aizsardzība, apkalpojošā 
sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu.

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 
algu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fizis-
kai personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu pašvaldības iestādei vai 
institūcijai, pašdarbības kolektī-
vam, sporta kolektīvam. Ierosinā-
jumus izskata Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu komisija.

Ierosinājumu ir tiesīga 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 izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda apbal-
vojamās personas (iestāde, in-
stitūcija, kolektīvs) dati – vārds, 
uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese), nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvošanai, 
apbalvojuma veids, kā arī dati par 
iesniedzēju – vārds, uzvārds (no-
saukums), 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 domes 
Apbalvojumu nolikumu var ie-
pazīties novada interneta viet-
nes www.saulkrasti.lv sadaļas 
„Dome” apakšsadaļā „Nolikumi”, 
kā arī novada domē Raiņa ielā 8.

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome

Zvejnieki attīra upes no sakritušajiem kokiem, atkritumiem un bebru 
dambjiem. Foto no domes arhīva

Labiekārtojumi 
Saulrieta takā

Saulrieta takā izvietoti vides objekti. Pēc pastaigas var atpūsties uz jau-
najiem soliņiem. Foto no domes arhīva
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Būtisks līdzeklis dzīves 
kvalitātes uzlabošanai 
cilvēkiem laukos un 
mazpilsētās, domājot gan 
par ekonomiskajiem un 
sociālajiem uzlabojumiem un 
vides saglabāšanas iespējām, 
ir LEADER pieejas pasākumi, 
kuru pamatā ir teritoriju 
vietējās attīstības stratēģija. 

Vietējā attīstības stratēģija tiek 
īstenota projektu veidā, un tās 
īstenošanai 2009.–2013.  gadā 
bija iespēja piesaistīt  atbalstu no  
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda (EZF) 
līdzfinansētiem pasākumiem. 

Saulkrastu novada dome šajā 
periodā darbojās Rīgas rajona 
Lauku attīstības biedrības ietva-
ros un ar šo fondu atbalstu sek-
mīgi realizēja virkni projektu, 
no kuriem kā lielāko var minēt 
Jūras parka izveidi Saulkrastu 
pludmalē. Šā gada lielākais pro-
jekts – Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija – pašlaik vēl tiek 
realizēts. Arī novada uzņēmēji un 
nevalstiskās organizācijas izman-
toja iespējas piesaistīt sabiedrisko 
finansējumu savu ieceru īsteno-
šanai.

Sākoties jaunajam ES struk-
tūrfondu plānošanas periodam 
(2014–2020), priekšā ir jauni dar-
bi un izaicinājumi. No 2015. gada 
Saulkrastu novads plāno uzsākt 
kopēju darbību ar Carnikavas no-
vadu publisko un privāto partner-
attiecību biedrības „SERNIKON” 
ietvaros.

Biedrība „SERNIKON” līdz šim 
ir sekmīgi darbojusies Carnika-
vas novadā LEADER pasākumu 

administrēšanā un īstenošanā. 
Abiem novadiem raksturīgs lī-
dzīgs novietojums pie Baltijas 
jūras, kā arī līdzīgas attīstības ie-
spējas un prioritātes.

Šā gada rudenī tiks izstrādā-
ta biedrības darbības stratēģija 
nākamajiem septiņiem gadiem, 
un plānots, ka šā perioda galve-
nie darbības virzieni būs mazās 
uzņēmējdarbības un sabiedris-
ko aktivitāšu veicināšanas jomā. 
Stratēģijas izstrādē aicināsim 
piedalīties abu novadu nevalstis-
kās organizācijas, uzņēmējus un 
pašvaldības. Samērā īsā laikā būs 
jādefinē mūsu kopīgi sasniedza-
mie mērķi un rezultāti. Oktobrī 
plānotas tikšanās, lai apspriestu 
stratēģijas izstrādes gaitu, kā arī 
uzzinātu biedru viedokļus. Infor-
mācija par sanāksmēm tiks publi-
cēta biedrības un abu pašvaldību 
mājaslapās.

Aicinām nevalstiskās organizā-
cijas un uzņēmējus būt aktīviem 
savas teritorijas attīstības virzī-
tājiem un, ja jau šobrīd ir kādi 
priekšlikumi, ko vēlaties sniegt, 
aicinām rakstīt uz e-pasta adresi 
vilnis.klibikis@saulkrasti.lv vai 
edgars.pudzis@carnikava.lv vai 
ierasties personiski Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, un Stacijas ielā 7, 
Carnikavā. 

Pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes lēmumu, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
2014. gada 30. aprīlī 
savā īpašumā pārņēma 
siltumtrases un katlumāju 
Zvejniekciemā, līdz ar to 
pārņemot SIA „THERMAL” 
un VA „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” noslēgto 
līgumu par siltumtīklu 
rekonstrukcijas darbu 
veikšanu ar ES Struktūrfondu 
līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tiks rekons-
truēti siltumtīkli Atpūtas ielā un 
Bērzu alejā Zvejniekciemā, paš-
reizējos virszemes un pazemes 
siltumtīklus nomainot ar jaunām, 
rūpnieciski izolētām caurulēm, 
tās ieguldot pazemē. Kopumā 
tiks rekonstruētas siltumtrases 
aptuveni 1,4 km garumā. Rekons-
trukcijas darbu rezultātā tiks bū-
tiski samazināti siltumenerģijas 

zudumi, siltumtīklu avārijas un 
ar tām saistīto piegādes pārtrau-
kumu skaits, kā arī radīta iespēja 
jauniem pieslēgumiem nākotnē.

Kopējās ieguldījuma attie-
cināmās izmaksas ir aptuveni 
412  852,33  EUR, no kuriem 40% 
jeb 165  140,92  EUR ir Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes tiks īsteno-
tas līdz 2015. gada maija beigām.

Apkopojot Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras vienotās 
e-statistikas datus, secināts, 
ka no šā gada 1. jūnija līdz 
31. augustam Saulkrastu 
Tūrisma informācijas 
centra (TIC) pakalpojumus 
izmantojuši 13 989 cilvēki. 
2013. gadā, šajā pašā laika 
periodā, TIC pakalpojumus 
izmantojuši 12 002 cilvēki.

Šogad pieaudzis Krievijas un Vācijas 
tūristu skaits, bet, neskatoties uz to, 
ka kopējais apmeklētāju skaits pie-
audzis, krities vietējo tūristu, Lie-
tuvas, Igaunijas un Somijas tūristu 
skaits. Apmeklējumu skaita ziņā jop-
rojām pirmajā vietā ierindojas paš-
māju tūristi (2213 cilv.; 2013. gadā –  
2802), otrajā – tūristi no Krievijas 
(869 cilv.; 2013. gadā – 704), trešajā –  
no Lietuvas (328 cilv.; 2013. gadā – 
427), ceturtajā – no Vācijas (316 cilv.; 
2013. gadā – 214), piektajā – no Igau-
nijas (89 cilv.; 2013. gadā – 198) un 

sestajā – tūristi no Somijas (78 cilv.; 
2013. gadā – 97).

Pieprasītākā informācija sa-
skaņā ar pieprasījumu skaitu ir: 
bezmaksas kartes un brošūras; 
informācija par pasākumiem; in-
formācija par apskates objektiem; 
informācija par naktsmītnēm; 
informācija par ēdināšanu; in-
formācija par transportu, par ak-
tīvo atpūtu un interneta pieejas 
vietām. Līdzīgi kā pagājušā gada 
sezonā, īpaša interese izrādīta par 
atpūtu ģimenēm ar bērniem, ri-
teņbraucēju maršrutiem un Vid-
zemes piekrasti.

Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centrs sociālajos tīklos 2014. 
gada 31. augustā:

www.draugiem.lv/saulkrastic – 
737 sekotāji (2013. gadā – 522);

www.facebook.com/saulkrasti – 
1954 sekotāji (2013. gadā – 1078);

www.twitter.com/saulkrastic – 
1988 sekotāji (2013. gadā – 1526);

instagram.com/saulkrastic# – 

384 sekotāji (2013. gadā – 98).
Kopš 2013. gada 31. augusta 

Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centra lapu www.visitsaulkrasti.lv 
apmeklējuši 19  368 apmeklētāji, 
Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centru – 26 179 apmeklētāji. 

Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centrs šovasar izdevis kultū-
ras mantojuma tūrisma ceļvedi 
„Vēsturiskie kūrorti un meditācija 
piejūras dabā”. Kabatas formāta 
ceļvedis izdots latviešu, krievu, an-
gļu un vācu valodā. Kopējā tirāža –  
7000 eksemplāru. Kartē iekļauti 
15 Saulkrastu kultūras mantojuma 
objekti un novada viesiem piedā-
vāti divi maršruti – mazais loks  
(5 km), kas ietver Saulkrastu cen-
tru, un lielais laoks (14 km) no Pa-
bažiem līdz Zvejniekciemam.

Ceļvedis un citi tūrisma in-
formācijas materiāli šovasar bija 
pieejami Saulkrastu Tūrisma in-
formācijas centra daudzpakāpju 
informācijas stendos kultūras namā 

„Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta 
hallē, kafejnīcā „Bemberi” (Raiņa 
iela 7), Saulkrastu Velosipēdu muze-
jā un viesnīcā „Minhauzena Unda”. 

Saulkrastiešu un novadu viesu 
ērtībai vasaras sākumā tika izvie-
toti divi jauni informācijas sten-
di – līdzās peldvietai „Rūķīši” un 
Stacijas ielas malā netālu no vei-

kala „UNI BODE”.
Informējam, ka no 2014.  gada 

1.  septembra līdz 2015.  gada 
31.  maijam Saulkrastu TIC gaida 
apmeklētājus katru darba dienu 
no plkst. 9 līdz 17, sestdienas un 
svētdienas – no plkst. 10 līdz 16!

Gita Memmēna

Atjaunos siltumtrasi Zvejniekciemā

Aicinām apmeklēt vienu 
no jaunākajām kafejnīcām 
Saulkrastos „ZAP lounge”, 
kas atvērta bijušajā degvielas 
uzpildes stacijā Ainažu un 
Akmeņu ielas krustojumā, 
vecās Tallinas šosejas malā.

„ZAP lounge” jeb latviskojot 
‘laiskotava’ ir vieta, kur patīkami 
pavadīt laiku, baudot kvalitatī-
vus ēdienus un dzērienus jums 
tīkamā kompānijā! Piedāvājam 
garšīgo ILLY kafiju, svaigi ceptus 
kruasānus un citus ēdienus, kas 
atšķirsies no jau ierastā vietējā 
piedāvājuma. 

Aicinām nobaudīt mūsu pavā-
res īpaši gatavoto baraviku krēm-
zupu, kas jau izpelnījusies klientu 
uzslavas, vai arī kādu no siltajiem 
pamatēdieniem – grilētu foreli, 
marinētu cūkgaļu, ar Feta sieru 
pildītu vistas fileju. Katru dienu 
pavāre piedāvās ne tikai kādu 
jaunu ēdienu, jūs varat arī palūgt 
pagatavot ēdienu tieši jums no 
mums pieejamajiem produktiem. 

Ēdienkartē iekļausim arī 
vietējo zvejnieku svaigi kūpinātas 

zivis, kā arī dienas piedāvājumā 
pavāre pagatavos   ēdienus no 
Zvejniekciemā pieejamajām 
sezonas zivīm.

„ZAP lounge” ir laiskotava un 
sporta bārs, kur varēsiet sekot 
līdzi aktuālajiem sporta notiku-
miem uz diviem TV ekrāniem. 
Šeit varēsiet just līdzi savām iemī-

ļotajām komandām, lielākajiem 
sporta notikumiem pasaulē un 
sekot līdzi Latvijas sportistu gai-
tām. Informēsim jūs par īpašiem 
piedāvājumiem sporta pārraižu 
laikā!

Kafejnīcas darba laiks no 
plkst. 11 līdz 23. Bezmaksas wi-fi. 
Uz tikšanos „ZAP lounge”!

Pieaudzis tūristu skaits

Plāno uzsākt sadarbību publisko 
un privāto partnerattiecību 
biedrībā „SERNIKON”

Tūrisma 
informācijas centrs

Darbu uzsākusi 
jauna kafejnīca „ZAP lounge”

„ZAP lounge” jeb laiskotava ir vieta, kur patīkami pavadīt laiku, baudot 
kvalitatīvus ēdienus un dzērienus jums tīkamā kompānijā. 
Foto: G.  Memmēna
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Saulkrastu poliklīnikas ārstu pieņemšanas laiki

Rentgena kabineta darba laiks septembrī

PIEŅEMŠANAS DIENA, DATUMS PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00 – 16.00
9.00 – 17.00

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNIS-
KĀS PALĪDZĪBAS PUNKTS katru dienu 00.00 – 24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      30. septembris 14.00 – 17.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 25. septembris 14.00 – 17.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 18., 25. septembris 14.00 – 17.00
Acu ārste Ausma SPROĢE 15., 22., 29. septembris 10.00 – 16.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 19., 26. septembris 15.00 – 17.00
16.00 –18.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA atvaļinājumā
Neirologs Ainārs VECVAGARS 12., 26. septembris 10.30 – 16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE 16. septembris 10.00 – 13.00
14.00 – 17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00 – 13.00
Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 11.00 – 17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00 – 17.00
9.00 – 13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

trešdiena
ceturtdiena

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00 – 13.00
Ķirurgs Kārlis VĒRDIŅŠ svētdiena 11.00 – 14.00
Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00 – 15.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00 – 14.00
Agrita MICKEVIČA
tālr.26539333
ārste – ginekoloģe,
dzemdību speciāliste;
grūtnieču aprūpe;
ultrasonoskopijas – ginekolo-
ģija, vēdera dobums

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena

seturtdiena

sestdiena

9.00 – 13.00

9.00 – 18.00

pēc vienošanās

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

14.00 – 17.00
15.09 16.09

14.00 – 17.00
17.09 18.09

9.00 – 16.00
19.09

14.00 – 17.00
22.09

9.00 – 16.00
23.09 24.09

10.00 – 14.00
25.09

14.00 – 17.00
26.09

14.00 – 17.00
29.09

14.00 – 17.00
30.09

Saulkrastu novada dome 
sadarbībā ar Zvejniekciema 
vidusskolu īstenos vides 
izglītības projektu „Piekrastes 
kāpas un pludmale kā atslēga 
uz novada ilgtspējīgu attīstību”, 
kura mērķis ir ar dažādu 
aktivitāšu palīdzību veicināt 
iedzīvotāju izpratni par dabas 
vērtībām novada teritorijā, 
īpašu akcentu liekot uz 
piekrastes kāpām un pludmali. 

Projekta ietvaros tiks uzsvērta gan 
kāpu un piekrastes nozīme novada 
ilgtspējīgā attīstībā, gan to jutīgums 

attiecībā uz dažādu veidu antropogē-
najām slodzēm, piemēram, vides pie-
sārņojumu ar sadzīves atkritumiem 
un dažādām ķīmiskajām vielām. 

Projekta galvenās aktivitātes ir 
izglītojoša semināra, lekcijas un 
divu radošo darbnīcu organizēša-
na. Semināra un lekciju laikā tiks 
apskatītas tipiskākās vides problē-
mas, ar kurām saskaras piekrastes 
pašvaldības, savukārt darbnīcu 

laikā notiks diskusijas par semi-
nāru un lekciju laikā apskatītajām 
tēmām, tiks apkopota pieejamā li-
teratūra par attiecīgo tēmu, kā arī 
veikti vides apsekojumi. Darbnīcu 
rezultātā tiks izstrādāts izglītojošs 
materiāls, ar kuru, rīkojot dažādus 
pasākumus, tiks iepazīstināti no-
vada iedzīvotāji un novada viesi.

Projekts tiek īstenots sadarbī-
bā ar Latvijas Vides aizsardzības 
fondu (LVAF). Projekta kopējās 
izmaksas ir 351,00 EUR, no tām 
LVAF finansējums   231,00 EUR.

Plānotais projekta īstenošanas 
termiņš ir 2014. gada 31. decembris.

Īstenos vides izglītības projektu

VSAA un NVA pieņemšanas laiki
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 

apmeklētājus 18. septembrī no plkst.10 līdz 12 
Saulkrastu novada domes 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems 
apmeklētājus 2. un 6. oktobrī no plkst.10 līdz 15 

Saulkrastu novada domes zālē.

Nereti tieši pusaudžu vecāki 
jūtas apmulsuši un nezina, kā 
veidot attiecības ar saviem 
bērniem, kuri vienbrīd jūtas 
gana pieauguši un neatkarīgi, 
lai patstāvīgi pieņemtu 
lēmumus, savukārt citreiz 
jūtas apjukuši, par sevi 
nepārliecināti un vēlas saņemt 
vecāku palīdzību un atbalstu. 

Lai sniegtu vecākiem izpratni par 
to, kas pusaudžiem šajā vecumpos-
mā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek 
un kā vecākiem veidot veiksmīgu 
sadarbību ar saviem bērniem, lai 
viņi kļūtu par nobriedušiem un ve-

selīgiem pieaugušajiem, Saulkrastu 
Bērnu un jauniešu dienas centrs 
„Saulespuķe” sadarbībā ar Sociālo 
dienestu aicina pusaudžu vecākus 
apgūt apmācību programmu „Ceļ-
vedis, audzinot pusaudzi” (CAP).

Programmā paredzētas 10 no-
darbības:

1. Ievads CAP programmā.
2. Pusaudžu un vecāku tiesības, 

pienākumi un atbildība.
3. Vecāku un pusaudžu savstar-

pējās attiecības un komunikācija.
4. Veselīgs dzīvesveids.
5. Pusaudžu seksualitāte.
6. Pusaudžu sociālās prasmes.
7. Emociju pašregulācija.

8. Disciplinēšana.
9. Dzīves prasmes.
10. Rūpes par sevi.
Apmācības notiks katru otrdie-

nu (pēc vecāku vienošanās diena 
un laiks varētu tikt mainīti) no 
plkst 18 līdz 20.30 BJDC „Saules-
puķe” Raiņa ielā 7, Saulkrastos.

Nodarbības vadīs sociālā darbi-
niece darbam ar ģimenēm un bēr-
niem Sigita Kliedere un BJDC „Sau-
lespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane.

Lūgums savlaicīgi pieteikties 
pa tālruni 67952649, 29445270 vai 
rakstīt uz e- pastu inguna.feldma-
ne@saulkrasti.lv. Pirmā tikšanās 
23. septembrī plkst. 18. 

Aicina pieteikties pusaudžu vecākus

Bērnu un jauniešu dienas 
centrā „Saulespuķe” 
2014. gada septembrī sāksies 
mācības pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērnu 
vecākiem „Bērnu emocionālā 
audzināšana”. 

Šī ir laba iespēja iesaistīties ve-
cāku apmācības grupā, lai labāk 
izprastu sava bērna uzvedību un 
iemācītos to labot reizēs, kad 
bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs 
vai agresīvs.

Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 
bērnam tikt galā ar stresu, atbil-

stoši rīkoties sarežģītās situāci-
jās un justies droši. Šīs spējas ir 
atkarīgas ne tikai no paša bērna, 
bet arī no viņa emocionālās attīs-
tības, kurā lielu ieguldījumu var 
dot vecāki un aprūpētāji.

Programma sniegs ieteikumus, 
kā pārvarēt dažādas grūtības bēr-
na audzināšanā un veicināt bērna 
emocionālo attīstību.

Uz nodarbībām aicinātas mā-
miņas un tēti, bet vislabāk māmi-
ņa un tētis kopā, ja jūsu bērns ir 
vecumā līdz 10 gadiem.

Grupas dalībnieki tiksies 10 ne-
dēļas vienu reizi nedēļā; nodarbī-
bas ilgums – 2,5 stundas.

Apmācības notiks BJDC „Sau-
lespuķe” vai PII „Rūķītis”. Tās 
vadīs psiholoģe Rota Ļihačeva un 
BJDC „Saulespuķe” vadītāja, soci-
ālā pedagoģe Ingūna Feldmane.

Apmācības ir bez maksas. 
Par laikiem un konkrēto vietu 

vienosimies ar grupas dalībniekiem.
Pieteikties pa tālruņiem 26314369 

(Rota) vai 29445270 (Ingūna), raks-
tot uz e-pastu inguna.feldmane@
saulkrasti.lv vai personīgi BJDC 
„Saulespuķe” Raiņa ielā 7 katru dar-
ba dienu no plkst. 12 līdz 18.

Tas mazais cilvēciņš jāveido tev! 
Viņš izaugs nevis tāds, kādu tu gri-
bi, bet tāds, kādu tu audzini...

Kā vecākiem kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem

Saulkrastu jauktā kora 
„Anima” vasaras noslēguma 
un jaunās sezonas atklāšanas 
piedzīvojums ilga no 22. līdz 
24. augustam, un tā mērķis 
bija izzināt un tuvāk iepazīt 
svētvietas, vidi un cilvēkus sev 
apkārt.

Veloekspedīcija nav pietiekami 
izsmeļošs nosaukums šim pasā-
kumam, īsumā to varētu nodē-
vēt par „dzimtās puses iepazī-
šanu Eduarda Plankāja un Arta 
Blankenberga vadībā, dziesmām 
skanot un sviedriem līstot”. 

No Saulkrastiem izbraucām 
īsi pēc plkst.  19. Pirmā tehniskā 
ķibele gadījās pēc pāris nobrauk-
tajiem metriem – riepa pušu. 
Labi, ka animiešiem velosipēdu 
netrūkst – nomainījām pret citu 
un ceļu turpinājām. Jāpiebilst, ka 
velosipēdistu apģērba gabals Nr. 1 

bija atstarojošā veste. Ātri vien un 
ar smaidu sejā aizmināmies līdz 
piektdienas vakara galapunktam. 
Dziedot valsts himnu, svinīgi tika 
pacelts Latvijas karogs. Vakarā 

dziesmas, ugunskurs, bukstiņ-
biezputra un prieks.

Nākamajā rītā, tikko pamo-
dušies, jau lecām iekšā rumbas, 
sambas un ča-ča-ča ritmos. Bro-

kastojām un devāmies ceļā, taču 
iepriekšējā vakara brauciens lika 
sevi manīt – velosipēda sēdeklis 
vairs nešķita tik ērts. Kā par ne-
laimi, arī ceļš vieglāks nekļuva – 
šķembas, bedres, putekļi... Mūsu 
ekspedīcijas galvenie mērķi – Stē-
deru senkapi, Bīriņu pils, Garlība 
Merķeļa piemineklis, Lēdurgas 
dendroloģiskais parks, Nabes 
muiža, Igates baznīca. Beidzot 
sasniedzām arī otrās dienas gala-
punktu, bet pirms tumsas čaklie 
koristi jau bija paspējuši pielasīt 
pilnus grozus sēņu (šā iemesla dēļ 
otrās dienas galapunktu paturē-
sim noslēpumā). 

Pēdējais brauciena rīts bija ļoti 
saulains, lai gan par sliktiem laika 
apstākļiem nevarējām sūdzēties 
visas veloekspedīcijas garumā. 
Atpakaļceļā braucām pa kādreizē-
jo Stienes dzelzceļu. Šajā ceļa pos-
mā viens no elegantākajiem velo-

sipēdiem pazaudēja stūri. Jauki, 
ka „Animā” dzied īsteni vīri, ku-
riem risinājums nav tālu jāmek-
lē. Pa ceļam apstājāmies Skultes 
muižā, dziedājām Skultes baznīcā 
svētdienas dievkalpojuma laikā, 
Skultes kapos apskatījām āksta 
un traģiķa Edgara Liepiņa piemi-
nekli. Turpat jau Saulkrasti, un 
pavisam drīz bijām mājās. 

Priecīgi par nobrauktajiem 
89 kilometriem un gaidot jauno 
sezonu, kas solās būt tikpat in-
tensīva un krāšņa cik mūsu velo-
brauciens, atvadījāmies, lai tiktos 
atkal septembrī. Mēs ticam, ka 
Saulkrastos ir vēl daudz brīnišķī-
gu jauniešu un to, kuri sirdī jūtas 
jauni, tāpēc vēlamies tieši tevi ai-
cināt pievienoties un dziedāt korī 
„Anima”. Droši zvani 26398719 un 
piesakies!

Una Uzkalna

23.augustā Lēdurgas dendroloģiskajā parkā arī animieši sadevās rokās, 
tādejādi atceroties Baltijas ceļa gadadienu. Foto no kora arhīva

Kora „Anima” dziedošā veloekspedīcija 
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Pagājušais mācību gads 
mūsdienu deju dejotājiem 
Saulkrastu novadā bijis 
pasākumiem un notikumiem 
bagāts. 

Mūsdienu deju grupas „Fractus” 
(Zvejniekciems), „Šokolādīte” un 
„Šokolāde” (Saulkrasti) draudzīgi 
piedalījās kopīgos pasākumos gan 
Saulkrastu novadā, gan ārpus tā: 
Ziemassvētku koncerts un tirdziņš 
Saulkrastos, Pierīgas mūsdienu 
deju konkursa I kārta Mālpilī, sīvā 
konkurencē iegūstot I un II pakā-
pes diplomus, un Vidzemes nova-
da II kārta Madonā, meistarklase 
un koncerts ar deju skolotājiem no 
Norvēģijas, „Fractus” 17 gadu dzim-
šanas dienas koncerts, Saulkrastu 
novada svētki un Mālpils novada 
svētki. Pasākumu ir bijis daudz, un 
visos esam draudzīgi atbalstījuši cits 
citu un pat iestudējuši kopīgas dejas. 

Mālpils novada svētku ietvaros 
iestudējām Ivettas Tamanes veidoto 
deju uzvedumu „Kā peles Mālpils 
sieru gatavoja”, kas bija veltīts Māl-

pils siera 30 gadu jubilejai. Uzvedu-
mā piedalījās aptuveni 80 dejotāji 
no Mālpils, Ķekavas un Saulkrastu 
novada. Divu dienu garumā pieda-
lījāmies mēģinājumos, pārgājienā 
iepazinām Mālpili, baudījām „Māl-
pils piensaimnieka” un Mālpils 
novada domes sarūpēto bagātīgo 
pikniku, piedalījāmies svētku gā-
jienā un koncertprogrammā. To-
mēr pats galvenais bija tas, ka mēs 
guvām jaunu pieredzi un jaunus 
draugus citos kolektīvos. Paldies 
par atbalstu jaukajos piedzīvoju-
mos mūsu vecākiem un Saulkrastu 
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, jo īpaši Judītei Krūmiņai.

Šī deju sezona mums noslēdzās 
tikai augustā, bet jau septembrī 
mēs atkal atsāksim nodarbības –  
deju grupas „Fractus” Zvejniek-
ciema kultūras namā, bet „Šoko-
lādīte” un „Šokolāde” Saulkrastu 
sporta centrā. Arī tu vari būt daļa 
no mūsu draudzīgajiem un darbī-
gajiem kolektīviem!

Sandra Ozola-Ozoliņa

Kolektīvs Nodarbību vieta Nodarbību laiks Kolektīva vadītājs Papildinformācija

Jauktais koris „Anima” Saulkrastu domes zāle Otrdienās, ceturtdienās 
plkst. 19.00–21.30

Laura Leontjeva 
(26398719),
Kārlis Rūtentāls

Jauktais koris „Ban-
gotne” Saulkrastu domes zāle Pirmdienās, trešdienās 

plkst. 19.00–21.00
Ēriks Kravalis 
(26113482)

Senioru vokālais 
ansamblis 
„Dzīle”

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Piektdienās 
plkst. 10.00–12.00

Jānis Lucāns 
(29262696)

Mūsdienu deju grupa 
„Fractus” 

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Pirmdienās, ceturtdienās 
plkst.16.00–18.00

Sandra Ozola-
Ozoliņa 
(29130381)

Mūsdienu deju grupa 
„Šokolāde” un „Šoko-
lādīte”  

Saulkrastu sporta centrs  Ivetta Tamane
(29137603)

Pirmā tikšanās 16. septembrī 
plkst. 13.45 (1.–4. klašu grupa) 
un plkst. 15.00 (5.–9. klašu 
grupa)

Saulkrastu amatier-
teātris 

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Trešdienās 
plkst.19.00–22.00 

Vija Skudra 
(29719727)

Pūtēju orķestris 
„Neibāde”

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Trešdienās
plkst.18.00–20.00

Ingus Leontjevs
(26757224)

Eiropas senioru deju 
kolektīvs „Draiskais 
solis”

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Piektdienās
plkst.18.30–20.00

Ināra Vonda 
(26499940)

Pirmā nodarbība 
12. septembrī

Folkloras kopa „Dvīga”  Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Otrdienās plkst. 18.30–
20.30

Antra Deniškāne
(26323926)

Rokdarbnieku pulciņš Saulkrastu dome, 
cokolstāva telpās 

Ceturtdienās 
plkst. 16.00

Guna Lāčauniece
(26357992)

Jaunus biedrus savā pulciņā 
gaidīsim, sākot ar oktobri

Audēju kopa „Kodaļa” Saulkrastu dome, 
cokolstāva telpās

Rasma Krūkliņa
(28228118) 

Lai pieteiktos dalībai, lūgums 
zvanīt vadītājai 

Koklētāju ansamblis 
„Saule”

VJMMS telpās (Ostas 
iela 15)

Sestdienās, 
svētdienās 
plkst. 11.00–14.00

Solveiga Ivanova
(29985323) 

Pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvs 

Kultūras nams 
„Zvejniekciems”

Piektdienās 
plkst. 17.30–18.30

Ināra Vonda 
(26499940) Pirmā nodarbība 12. septembrī

Pirmsskolas bērnu 
vokālā studija (bērni no 
3.g.v.)

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Otrdienās
plkst. 18.00–19.00

Dace Kalniņa 
(29428619)

Tiekamies un jaunus dziedātā-
jus gaidām 16. septembrī

Jauniešu teātra studija Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Otrdienās no 
plkst. 19.30,
svētdienās 
no plkst. 10.00

Valentīns Macu-
lēvičs 
(28442432)

Jauniešu tautas deju 
kolektīvs „Krustu 
šķērsu” 

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Pirmdienās,
trešdienās 
plkst. 18.00–20.00

Judīte Krūmiņa
(29181986) 

Vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvs 
„Jūrdancis”

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Pirmdienās,
trešdienās
plkst. 20.00–22.00

Judīte Krūmiņa
(29181986)

Senioru tautas deju 
kolektīvs 
„Saulgrieži”

Kultūras nams „Zvejniek-
ciems”

Otrdienās,
ceturtdienās 
plkst. 19.00–21.00 

Judīte Krūmiņa
(29181986)

Līnijdeju grupa  
„Sunbeach” Saulkrastu sporta centrs Otrdienās 

plkst. 18.30–20.30 
Alta Bringina
(20382811)

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 
informē, ka no šā gada 29.  sep-
tembra līdz 6.  oktobrim Saus-
zemes spēku kājinieku brigāde 
plāno veikt militārās mācības 
„Sudraba bulta 2014” Ādažu mi-
litārā poligona teritorijā un tam 
blakus esošajos novados, kā arī 
Ādažu lidlaukā Eimuros. Mācī-
bās kopumā piedalīsies līdz 1500 
karavīru, to skaitā no Igauni-
jas Sauszemes spēkiem, un 300 

transporta līdzekļi, kā arī tiks iz-
mantoti speciālie šāvienu imitāci-
jas līdzekļi.

Līdz ar to mācību laikā uz valsts 
koplietošanas ceļiem cauri Saulkras-
tu novada teritorijai paaugstināsies 
militāro transporta līdzekļu kustība, 
tostarp – nakts laikā.

NBS apņemas nenodarīt kaitē-
jumu īpašumiem, videi un ievērot 
uguns drošības noteikumus. Sīkā-
ka informācija pa tālr. 27814443.

Augustā Saulkrastu Pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 83 iz-
saukumus, par dažādiem pārkāpu-
miem aizturēja 15 personas, no ku-
rām par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā divas personas, 
10 personas nogādāja Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie-
cirknī tālāku darbību veikšanai, no 
kurām divas personas uz iesniegu-
ma pamata, vienu personu par sīko 
huligānismu. Piecas personas tika 
nogādātas savā dzīvesvietā. 

Piecos gadījumos izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv-
niekiem.

Augustā sastādīti 215 administra-
tīvā pārkāpuma protokoli, 53 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli par 
teritorijas vai piegulošās teritorijas 
nesakopšanu, kā arī par Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma prasību 

nepildīšanu, 152 administratīvā 
pārkāpuma protokoli par apstāša-
nās un stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu, četri administratīvā pār-
kāpuma protokoli par tirdzniecības 
noteikumu pārkāpšanu, viens ad-
ministratīvā pārkāpuma protokols 
par alkoholisko dzērienu lietošanu 
vietās, kur tas ir aizliegts, pieci ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli 
par mājas dzīvnieku labturības no-
teikumu pārkāpšanu.

Divos gadījumos sniegta palī-
dzība neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādei.

Uzsāktas 198 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai piegulo-
šās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Guntis Vinteris

Vasaras mēnešos Saulkrastu 
Pašvaldības policija rīkoja 
reidus, lai pārbaudītu, vai 
tirdzniecības vietās netiek 
tirgoti alkoholiskie dzērieni 
nepilngadīgajiem. 

Veicot pārbaudes septiņos veika-
los, kas atrodas dārzkopības ko-
operatīvu teritorijās, sešās vietās 
pārdevēji tika pieķerti tirgojam 
alkoholu nepilngadīgām perso-
nām. Pārdevējiem tika sastādīts 
administratīvā pārkāpuma proto-

kols, kas paredz naudas sodu.
Jau pagājušā gada nogalē Paš-

valdības policija veica reidus 
Saulkrastos un Zvejniekciemā par 
alkoholisko dzērienu tirdzniecību 
nepilngadīgajiem, kuru laikā tika 
pārbaudīti divi veikali, un vienā 
no tiem konstatēja pārkāpumu. 
Arī šajā gadījumā tika sastādīts 
protokols, un atbildīgajiem nācās 
maksāt ievērojamu naudas sodu.

Pašvaldības policija aicina tirdz-
niecības vietu īpašniekus un tir-
gotājus pievērst uzmanību tam, 

ka juridiskām personām, kuru 
tirdzniecības vietā nepilngadīgām 
personām tiks tirgoti alkoholiskie 
dzērieni un tabakas izstrādājumi, 
sods paredzēts 280–1400 eiro ap-
mērā, un, ja šis pārkāpums gada 
laikā izdarīts atkārtoti, sods būs 
no 350 līdz 7000 eiro.

Tāpat Pašvaldības policija aici-
na iedzīvotājus informēt par tirdz-
niecības vietām novadā, kur ne-
pilngadīgām personām pieejams  
alkohols un tabakas izstrādājumi, 
zvanot pa tālruni 67142525.

Aicina pievienoties Saulkrastu 
mākslinieciskajiem kolektīviem
Septembrī darbu atsāk un jaunus 
dalībniekus aicina Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi. Aici-
nām ikvienu interesentu pievie-
noties un brīvo laiku pavadīt sa-
turīgi!

Tālāk apkopota informācija par 
Saulkrastu PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” mākslinie-
cisko kolektīvu nodarbību vietu 
un laiku, kā arī vadītāju tālruņa 
numuri.

Neskaidrību gadījumā lū-
gums sazināties ar māksliniecis-
ko kolektīvu vadītāju vai zvanīt 
Saulkrastu PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” administrā-
cijai (tālr. 67954179 vai 20222927)!

Pieķer tirgojam alkoholu 
nepilngadīgajiem

Par Pašvaldības policijas 
paveikto augustā

Notiks militārās apmācības 

Dejo visu gadu
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Pavisam nesen – 23. augustā –  
tika atvērta pirmā grāmata, 
kas veltīta Saulkrastiem un 
cilvēkiem, kas te dzīvojuši – 
„Saulkrasti no vissenākajiem 
laikiem līdz Latvijas 
neatkarības atjaunošanai”. 
Tās autore ir Zvejniekciema 
iedzimtā, Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotāja Inga Zemīte.

Kur ir mūsu stāsts 
par Saulkrastiem? 
Inga Zemīte: Jau kopš dzimšanas 
es dzīvoju Zvejniekciemā, bet jau 
piecpadsmito gadu strādāju Āda-
žu Brīvajā Valdorfa skolā. Bija 
laiks, kad ar zināmu skaudību 
noskatījos, kā Ādažos iznāk grā-
mata pēc grāmatas, kas stāsta par 
šo vietu un cilvēkiem. Un reiz, 
pirms gadiem astoņiem, ar dak-
terīti Dzintru Visocku, kura arī 
strādāja mūsu skolā Ādažos, bet, 
tāpat kā es, dzīvo Zvejniekciemā, 
spriedām: tas tā savādi sanāk, 
ka viņiem tādas grāmatas ir, bet 
mums nav nekā. 

Iespējams, ka biju ietekmēju-
sies no sarunas, ko dzirdēju kādā 
apmaiņas projektā ar skolēniem 
Slovēnijā. Tur kāds asprātis bija 
pamanījis, ka, burtiski no angļu 
valodas tulkojot vārdu „vēsture”– 
history, tas skan kā „viņa stāsts”. 
Protams, tā bija tikai sadomāta 
vārdu spēle, bet lika aizdomāties: 
kur tad ir mans vai mūsu stāsts 
par vietu, kur dzīvojam, – par 
Saulkrastiem, par jūru, kas mums 
visiem šķiet īpaša un ietekmē vie-
tējo cilvēku dzīvi un raksturu. 

Tolaik Dzintra bija iesaistīju-
sies politikā un, šķiet, kādam par 
manu ideju Saulkrastos pastāstī-
jusi. Drīz vien man piezvanīja to-
reizējā Saulkrastu domes priekš-
sēdētāja vietniece Ilze Pētersone 
un uzaicināja aprunāties. Paru-
nājām, un es piekritu ķerties pie 
grāmatas veidošanas.

Pirms tam jau biju sarakstījusi 
dažas mācību grāmatas literatū-
rā un kopā ar kolēģiem veidojusi 
mācību materiālus. Tāpat ik pa 
laikam nopublicēju kādu raks-
tu avīzēs un žurnālos. Protams, 
kaut ko tādu, kas paliek atvilktnē, 
uzraksta gandrīz katrs latviešu 
valodas un literatūras skolotājs, 
bet nekad nebiju sacerējusi stās-
tus vai romānus. Taču šoreiz 
atcerējos arī to, ko biju ielāgo-
jusi, apmeklējot kursus Dānijā, 
Vordinburgas skolotāju institū-
tā. Tur kāds pasniedzējs mums 
teica: „Mūzikas skolotājiem ir 
pieņemts, ka viņi spēlē kādu ins-
trumentu vai dzied, mākslas sko-
lotāji zīmē vismaz svētku afišas 
vai programmiņas, bet vai katrs 
dzimtās valodas skolotājs uzraks-
ta vairāk par dažām apsveikuma 
kartītēm Ziemassvētkos?”

Tas bija laiks, kad mēs vēl raks-
tījām apsveikumus ar roku, nevis 
datorā. Tāpēc šie vārdi uz mani 
atstāja iespaidu kā netiešs norā-
dījums, ka ikvienam skolotājam 
ir jācenšas būt aktīvam savā jomā.  

Un ko tad citu var darīt latviešu 
valodas un literatūras skolotāja, ja 
ne rakstīt.

Centos veidot dzīvu 
vēstījumu līdzcilvēkiem
Pie vēstures grāmatas savā mūžā 
ķēros pirmo reizi. Man ļoti gri-
bējās, lai tas nav akadēmisks 
vēstījums. Saprotu šādu grāmatu 
vērtību, bet apzinājos, ka akadē-
miskie pētījumi tomēr nav tie, 
ko visi gribētu izlasīt no vāka līdz 
vākam. Savukārt es vēlējos, lai 
stāstu par Saulkrastu vēsturi gri-
bētu izlasīt pēc iespējas vairāk cil-
vēku. Protams, jebkuras vēstures 
grāmatas pamatā ir sausu faktu 
krājums, bet faktus taču vienmēr 
iespējams pasniegt dzīvāk, saistot 
tos ar cilvēkiem, kas piedalījušies 
aprakstītajos notikumos. 

Tāpēc tagad, kad grāmata jau 
ir iznākusi, nopriecājos par ma-

nas ģeogrāfijas skolotājas tele-
fona zvanu. Viņa sacīja, ka šo to 
dzirdējusi par tikko iznākušo 
Saulkrastu vēstures grāmatu un 
ka tā esot interesanta. Tātad man 
vismaz vienā ziņā ir izdevies pie-
tuvoties iecerētajam. 

Pašu grāmatas struktūru palī-
dzēja izveidot rakstnieks Aivars  
Kļavis, kurš dzīvo tepat mums bla-
kus Skultē. Kad mana Saulkrastu 
vēsture bija gatava, tur bija daudz 
noderīgu materiālu viņa tetra-
loģijas „Viņpus vārtiem” trešajai 
grāmatai „Piesmietais karavīrs”. 

Vēl man talkā nāca Jānis Se-
regins, kurš izveidojis Saulkras-
tu Velosipēdu muzeju. Arī viņa 
vaļasprieks jaunībā ir bijis vākt 
materiālus par Saulkrastu vēsturi. 
Jānis savulaik pierakstījis cilvēku 
atmiņas un man daudz palīdzēja 
gan ar materiāliem, gan padomu. 

Mans vēstījums par Saulkras-

tiem sākas tajos laikos, kad tie vēl 
tā nesaucās. Arī paši Saulkrasti 
uzreiz nebija pilsēta, bet vispirms 
ciems un tad ciemats. Saulkras-
ti sastāv no vairākiem nelieliem 
ciematiņiem, kuri savu kopējo 
nosaukumu – Saulkrasti – ieguva 
tikai 1933. gadā. 

Esmu bijusi gan arhīvos un 
bibliotēkās, gan apmeklējusi kon-
krētas vietas, bet lielākā daļa tek-
sta tapa no sarunām ar vietējiem 
iedzīvotajiem. Šos stāstus cilvēki 
paši bija piedzīvojuši. Protams, 
nepretendēju uz kaut kādu ab-
solūto patiesību, apgalvojot, ka 
stāstītāju viedoklis par to vai citu 
notikumu ir vienīgais pareizais.

Jau grāmatas atvēršanas svētkos 
sacīju: ja kāds man kaut ko grib 
pārmest, ka to vai citu notikumu 
vai faktu esmu ne tā sapratusi un 
pierakstījusi un ka patiesībā ir bi-
jis citādi, lai man noteikti to pasa-

ka, jo es nepretendēju uz vienīgo 
patiesību. Ja mēs skatāmies uz 
jebkuru priekšmetu, arī grāma-
tu, tad viens redz tās muguriņu, 
cits – vāku, jo raugāmies uz to no 
dažādiem skatupunktiem. Tāpēc 
es nemaz neapvainošos, ja kādam 
šķiet, ka ir bijis citādi. Tas jo īpaši 
attiecas uz padomju gadiem. Tā 
taču vēl ir dzīvā vēsture, kuras lie-
cinieki ir starp mums. 

Sākotnēji domājām, ka, veido-
jot grāmatu, varētu stāstījumu 
sadalīt dažādām dzīves jomām 
veltītās nodaļās, piemēram, zvej-
niecībai, medicīnai vai izglītībai. 
Bet tad sapratām, ka ir nozares, 
par kurām stāsts būs ļoti garš, 
bet par citām īsti nav ko teikt. 
Tāpēc par grāmatas mugurkaulu 
kļuva laiks. Un patiesībā jau arī 
redzams, cik labi Latvijas vēsture 
šajā ziņā ir sakārtota: tie ir vācu, 
poļu, zviedru, krievu, brīvvalsts, 
tad padomju un atkal neatkarības 
laiki. Tāpēc teksts izauga hro-
noloģiskā secībā, katram laikam 
atrodot atbilstošus faktus, kas, 
no vienas puses, bija prioritāri, 
no otras – atrodami. Piemēram, 
pirmais, ko es uzgāju rakstos par 
vissenākajiem laikiem, bija Livo-
nijas Indriķa hronikā pieminētais 
stāsts par „taisno ceļu gar jūru” 
un tas, kā Aģes upes grīvā zvej-
nieki bija izrēķinājušies ar vācu 
mūkiem, sasēdinot viņus uz mie-
tiem. Tāpat interesantas sadzīves 
detaļas mūsu pusē 18. un 19. gad-
simta mijā ir ieraudzījis un uzzī-
mējis Johans Kristofs Broce.

Grāmatu es pabeidzu pirms 
sešiem gadiem, tam veltot divu 
gadu darbu. Bet nu gaidīšanas 
svētki ir galā un grāmata, gan ar 
izmainītu pēdējo nodaļu par vis-
jaunākajiem laikiem un pēcvār-
du, ir iznākusi. 

Novadpētniecības muzeja vadī-
tāja Dagnija Gurtiņa jau grāmatas 
tapšanas laikā bija savākusi daudz 
fotogrāfiju par Saulkrastu vēstu-
ri, taču grāmata iznāca ar nobīdi 
laikā, un sešos gados foto liecību 
krājums muzejā bija krietni pie-
audzis. Tas šoreiz bija ieguvums, 
no kā izdevums ilustratīvā ziņā 
tikai ieguva. 

Rakstot atklājās 
dažas patiesības 
Tā kā mūsdienās Saulkrasti ģeo-
grāfiski ir ļoti izstiepti un no vie-
nas pilsētas robežas līdz otrai ir 
17 kilometri, laika gaitā rosīgāka 
dzīve ir bijusi vienā, tad atkal citā 
vietā. Tas cilvēkos ir radījis tādu 
kā nenovīdību vai kašķīgumu. 
Nekā, ko dalīt, jau īsti nav bijis, 
bet arī tādas sirsnīgas draudzības, 
piemēram, starp Pabažu, Neibā-
des, Skultes un Zvejniekciema 
iedzīvotājiem laika ritumā arī ne. 
Tagad gan daudzi par to pasmai-
da, tomēr, līdzko sanāk kopā jau-
nākās paaudzes pārstāvji – skolē-
ni –, tā gaisā uzvirmo sajūta, ka, 
šķiet, atkal kaut kas būs jādala. 

Varbūt tās ir arī pat ne tik se-
nās pagātnes atbalsis, jo padom-
ju laikā Zvejniekciema zvejnieku 
kolhozā dzīve bija pārticīgāka 

Inga Zemīte: Tas ir mūsu stāsts par Saulkrastiem 

Inga Zemīte: Ja man jautātu par cilvēciski interesantāko atklājumu, rakstot grāmatu par Saulkrastiem, es atbil-
dētu, ka tas nebija atklājums, bet patīkams pārdzīvojums. Un pats galvenais – visi uzrunātie bija gatavi kopīga 
stāsta radīšanai. Foto: E. Binders
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nekā Saulkrastos vai Pabažos. 
Savukārt, kad pagājušā gadsimta 
pašā sākumā Pabažos skolotāja 
Olga Cīrule izveidoja savu skolu, 
priekšplānā izvirzījās šis ciems. 
Pie O. Cīrules mācījās arī dzej-
nieces Austra un Rūta Skujiņas, 
operdziedātājs Herberts Ozolītis. 

Vēl senāk, mūsdienu termino-
loģijā runājot, attīstības centrs 
bija Neibāde. Pārējie tagadējo 
Saulkrastu ciemi kūrorta priekšā 
faktiski nobālēja. Cara laikos uz 
šejieni vasarā brauca muižnieki, 
mākslinieki un izcili zinātnieki 
ne tikai no Vidzemes, bet pat no 
Pēterburgas, Rēveles un Tērbatas.

Ja palasām vecus laikrakstus, 
Neibādē atpūtušies daudz turī-
gāki un smalkāki cilvēki nekā ta-
gadējās Jūrmalas pusē. Iespējams 

gan, ka to rakstījis kāds, kurš gri-
bējis īpaši izcelt Vidzemes jūrma-
las priekšrocības. 

Mazliet vēlāk Saulkrastos at-
pūtušies daudzi slaveni Latvijas 
brīvvalsts laika aktieri, piemēram, 
Mirdza Šmithene un Tija Banga, 
mākslinieki un komponisti. Iedzī-
votāji paši vasarās ir pārvākušies 
uz pieticīgākām telpām, lai tikai 
vasarniekiem būtu ērtāk. Sagla-
bājies stāsts, ka Alfrēds Kalniņš 
operu „Baņuta” esot sarakstījis 
Saulkrastos, viesnīcā „Mežmuiža”. 
Pabažu galā pa vasarām dzīvoja Jā-
zeps Vītols, bet Saulkrastos īpašu-
mu iegādājās un vēlāk pat ganījis 
kazu viens no „Mērnieku laiku” 
sacerētājiem Reinis Kaudzīte. 

Patiesībā jau par ļaudīm, kas bi-
juši Saulkrastos, sākot ar Krievijas 
ķeizarieni Katrīnu, par kuras vizī-
ti liecina vietvārds „Katrīnbāde”, 
būtu jāraksta cita grāmata. 

Bet tā bija darba interesan-
tā puse. Citreiz rakstot mani uz 
priekšu dzina pat tādas kā dus-
mas. Piemēram, es Zvejniekcie-
mā dzīvoju netālu no vecās ziv-
ju fabrikas. Tā bija pēdējā zivju 
fabrika, ko uzcēla brīvvalsts laikā 
un atklāja 1939. gadā. Celtne bija 
varena, pat ar zāli saviesīgiem pa-
sākumiem. Vienlaikus tika ielikts 
pamatakmens Skultes ostai. Uz 
tās atklāšanu atbrauca pats Mi-
nistru prezidents Kārlis Ulmanis.

Saulkrastos daudzas ēkas aiz-
gāja bojā kara laikā, bet saglabā-
jušās celtnes, kas ir daudz vecākas 
par zivju fabriku. Taču bijusī zivju 
fabrika ir par tām daudz briesmī-
gākā stāvoklī. Saprotu, ka privati-
zācijas laikā šī ēka nonāca bijušo 
paju sabiedrības akcionāru, viņu 
bērnu vai radinieku rokās un vē-
lāk tika pārdota. Nevaru pateikt, 
kam tā tagad pieder, bet tur jau 
labu laiku nekas nenotiek. Kopā 
ar kaimiņiem iesaistījāmies sa-
biedriskā diskusijā, kad privāt-

īpašnieks gribēja zivju fabriku 
nojaukt un tās vietā uzcelt lielu 
viesnīcu, kas tādā mazā ciemati-
ņā kā Zvejniekciems, visticamāk, 
neiederētos. Bet laiks rit tālāk, un 
es šo pamesto celtni redzu katru 
dienu, un man par to sāp sirds. 
Tur taču varētu būt gan muzejs, 
gan skolēnu zinātnes centrs vai 
maza viesnīciņa, bet pagaidām 
nav nekā. Ir tikai nesakopta vieta.

Saulkrastieši sākumā 
teica: kas bijis, tas bijis...
Zvejniekciemā ļoti ilgi dzīvojusi 
mana vecmamma Velta Krastiņa. 
Nu jau sešus gadus viņa ir aizsau-
lē. Kad es jau biju sākusi rakstīt 
grāmatu, viņa vēl bija ar mums, 
tāpēc vecmammas atmiņas man 
ļāva salikt pa plauktiņiem dau-
dzus Zvejniekciema notikumus. 

Vācot atmiņu stāstus, gāju pie vie-
na no vecajiem zvejnieku kolhoza 
priekšsēdētājiem, piemēram, Almā-
ra Grīnberga. Viņš nesaistīja mani ar 
vectēvu Robertu Melnalksni, kurš 
bijis viņam pazīstams, bet sacīja, ka 
tas vīrs esot bijis labs stāstītājs. 

Piekrītu tiem pedagoģiskajiem 
pētījumiem, kuri apgalvo, ka 
bērns vislabāk patur atmiņā to, 
ko redzējis un dzirdējis no sešu 
līdz astoņu gadu vecumam. Ta-
gad saprotu, ka daļa Saulkrastu 
seno nostāstu dzīvo kopā ar mani 
kopš bērnības. Arī es, rakstot grā-
matu, gāju pie cilvēkiem pajautāt 
par laiku, kas viņiem atmiņās nāk 
līdzi no bērnu gadiem. 

Tā kā es visu mūžu esmu dzī-
vojusi Zvejniekciemā, vecākā 
paaudze mani atceras kā mazu 
meitenīti, kura dejoja vietējā deju 
kolektīvā. Vidējā paaudze mani 
pazīst kā skolas biedreni, bet jau-
nāki cilvēki – kā skolotāju, jo 15 
gadus nostrādāju Zvejniekciema 
vidusskolā. Tāpēc nebija tādu 
cilvēku, kuri, uzrunāti dalīties ar 
atmiņām, atteiktu. Un tas bija 
ārkārtīgi patīkami, zinot, ka Zvej-
niekciema un Saulkrastu iedzīvo-
tāji ir vairāk vērsti uz iekšieni. Tas 
laikam ir tieši jūras iespaids, ka 
cilvēki, vaicāti par aizgājušajām 
dienām, teica: „Nu ko tur daudz 
runās, tur jau viss tāpat skaidrs!” 

Piemēram, Zigfrīds Vērsis, kurš 
1946. gadā bija sagatavojis laivu cil-
vēku pārvešanai uz Zviedriju, sāku-
mā bija izvairīgs. „Nu, labi, labi, tā 
bija, bet ko tad par to vairs daudz 
runās,” viņš teica. Tieši vecos vīrus 
iekustināt bija visgrūtāk. Cits kol-
hoza priekšsēdētājs, Ilmārs Līdums, 
kurš man no bērnības palicis prātā 
kā stalts, inteliģents un it kā nepie-
ejams vīrs, sarunai tomēr piekrita, 
lai gan bieži dzirdēju: „Nu, viss tā 
vienkārši bija. Un bija jau labi.” 

Arī mana vecmāmiņa, kurai 
bija daudz, ko stāstīt, kad nonā-
cām līdz brīdim, kad viņa vesta 
uz čeku, stāstījuma vārtiņus pēk-
šņi aizvēra. Varbūt cilvēki bija 
tā iemācījušies sadzīvot ar varas 
maiņām, ka sajuta, kurā brīdī pie-
tiek stāstīt. Un ja vēl bezkaislīgus 
faktus varēja kā mozaīkā salikt 
kopā, tad to daļu, kas attiecās uz 
personiskajiem pārdzīvojumiem, 

daudz vis atklāt nevarēja. Tātad 
saruna bija atklāta līdz brīdim, 
kamēr bija jāatver dvēsele. Un tā-
lāk – ne soli vai arī ļoti uzmanīgi.

Daudzi no tiem, kuri man uzticē-
ja savas atmiņas, šo sešu gadu laikā 
līdz grāmatas iznākšanai mūs jau ir 
atstājuši, bet arī viņu secinājums – 
kas bijis, bijis, tas laiks ir pagājis –, ko, 
vācot atmiņas grāmatai, dzirdēju ļoti 
bieži, prātā paliks vēl ilgi. Galvenais, 
par ko esmu pateicīga šiem ļaudīm, 
ir tas, ka viņi bija ar mieru dalīties 
savās atmiņās un mani ļoti labvēlīgi  
uzņēma. 

Dažkārt cilvēki piedāvāja fo-
togrāfijas no ģimenes albuma, 
gan stingri piekodinot, lai noteik-
ti atdodot atpakaļ. Tā arī ar lielu 
pietāti izturējos pret šo lūgumu, 
saudzējot gan atmiņas, gan lietas, 
kas nonāca manās rokās. 

Ar ko esam īpaši
Ar ko Saulkrasti atšķiras no citām 
piejūras apdzīvotajām vietām? 
Vispirms jau ar jūrmalas dažādību 
– sākot no akmeņaina krasta līdz 
liedagam ar zīdainām smiltīm. Un 
tas viss vienas pilsētiņas ietvaros. 
Citur tā nav. Vēl mums viena nova-
da teritorijā jūrā ietek četras upes. 
Un mums ir vairākas izcilās arhi-

tektes Martas Staņas projektētas 
celtnes, piemēram, Zvejniekciema 
klubs, vidusskola un skolotāju dzī-
vojamās mājas skolas tuvumā. Tad 
vēl mākslinieces Lilitas Postažas 
vasarnīca. Iespējams, ka mēs vēl 
pašlaik to pat tā īsti neapzināmies, 
kādas vērtības mums pieder. 

Neaizmirsīsim arī to, ka 
Saulkrastos ir uzņemtas vairākas 
Rīgas Kinostudijas filmas, kurās 
bija vajadzīgs liedags vai osta, pie-
mēram, „Nauris”, „Zem apgāztā 
mēness”, „Nāves ēnā” un citas. 

Pagaidām cilvēki pirmo grāmatu 
par Saulkrastiem paņem rokās, pa-

šķirsta, papriecājas, sakot, cik skais-
ti, bet tas arī viss. Judītei Krūmiņai, 
kura vada Saulkrastu kultūras dzīvi, 
ir doma, ka šos stātus par novada 
vēsturi varētu turpināt, jo mana grā-
mata nav pilnīgi izsmeļoša pilsētas 
hronika vai Saulkrastu enciklopēdi-
ja. Jūtu, ka grāmatu noteikti ir pel-
nījusi latviešu valodas un literatūras 
skolotāja un kultūrvēsturiska perso-
na Velta Grimma, māksliniece Lili-
ta Postaža, mācītāji Alfrēds Sudārs 
un Vaira Bitēna, kurelietis Rihards  
Zande. Noteikti vēl kāds.

Ģirts Kondrāts

Inga Zemīte: Tas ir mūsu stāsts par Saulkrastiem 

Elionoras fon Pistolkorsas „Villa Mare”.Tas laikam ir jūras 
iespaids, ka cilvēki, 

vaicāti par aizgājušajām 
dienām, teica: „Nu, ko 

tur daudz runās, tur jau 
viss tāpat ir skaidrs.”

Viesnīca „Mežamuiža”, kur Alfrēds Kalniņš sarakstīja pirmo latviešu operu „Baņuta”. 

Zvejniekciema zivju fabrika agrāk un tagad. Redzot, kā postā aiziet 
pagātnes pieminekļi, bezkaislīgi rakstīt nemaz nevar. Foto no I. Zemītes 
personīgā arhīva un izdevuma „Saulkrasti”



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada septembris

Sengrieķu filozofs Aristotelis 
ir teicis: „Izglītības saknes ir 
rūgtas, bet tās augļi ir saldi.” 
Jāpiekrīt viedajam domātājam, 
jo pirms jaunā mācību gada 
sākuma Pierīgas Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde 
(PIKSP) sumināja labākās 
skolas dažādās nominācijās, 
un Zvejniekciema vidusskola 
četrās nominācijās ir iekļuvusi 
starp vislabākajām skolām. 

Te jāpiebilst, ka šie rezultāti ir 
sasniegti, mērķtiecīgi uzlabojot 
skolēnu un skolotāju darba aps-
tākļus, labiekārtojot un aprīkojot 
mācību kabinetus ar jauniem, 
mūsdienīgiem mācību līdzek-
ļiem, to skaitā jaunākajām in-
formācijas tehnoloģiju iekār tām. 
Līdz ar to mācību process ir kļu-
vis interesants un aizraujošs (bet 
ne vienkāršs), un tas motivē sko-
lēnus apgūt mācību saturu pēc 
iespējas labāk, savukārt pedago-
giem ir daudz vieglāk kopā ar sa-
viem audzēkņiem izzināt mācību 

priekšmeta labirintus, profesio-
nāli un optimāli kombinējot da-
žādas mācību metodes un darba 
formas. Arī vecākiem sistēmā „E-
klase” ir iespēja iepazīties ne tikai 
ar savu bērnu sasniegumiem, bet 
arī ar interneta vidē pievieno-
tajiem mācību materiāliem, kas 
ļauj mājās noskaidrot skolā līdz 
galam nesaprasto. Zvejniekciema 
vidusskolas kolektīvs ir gandarīts 
par kopīgi paveikto iepriekšējā 
mācību gadā un izsaka pateicību 
saviem audzēkņiem un viņu ve-
cākiem par veiksmīgo un efektīvo 
sadarbību!

Par skolēnu sasniegumiem 
2013./2014.  mācību gadā PIKSP 
Zvejniekciema vidusskolai pie-
šķīra 1. vietu nominācijā „Aug-
stākie rezultāti centralizētajos 
eksāmenos”, pasniedzot PIKSP 
balvu un diplomu. Plašāk šie re-
zultāti atspoguļoti „Saulkrastu 
Domes Ziņu” augusta numurā, kā 
arī Saulkrastu pašvaldības vietnē 
www.saulkrasti.lv un Zvejniekcie-
ma vidusskolas mājaslapā www.

zvs.lv. Arī turpmāk rakstā minētās 
iegūtās vietas un diplomus pie-
šķīrusi PIKSP.

2.  vietu un diplomu Zvejniek-
ciema vidusskola ieguva nomi-
nācijā „Augstākie sasniegumi 
pamatizglītībā”. Skolēnu sasnie-
gumi eksāmenos pamatskolā tiek 
vērtēti 10 ballu skalā. Tabulā ap-
kopoti 9. klases absolventu mācī-
bu darba rezultāti Zvejniekciema 
vidusskolā salīdzinājumā ar 22 
Pierīgas novadu skolām. Tabulā 
redzams, ka mūsu skolēnu sa-
sniegumi eksāmenos visos mācī-
bu priekšmetos ir augstāki nekā 

vidējais vērtējums Pierīgas skolās. 
2. vieta un diploms nomināci-

jā „Augstākie sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs”.

Valsts izglītības satura centra 
organizētajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs piedalījās 14 skolēni 
jeb 5% no kopējā skolēnu skaita. 
Septiņi skolēni (50%) no visiem 
dalībniekiem ieguva godalgotās 
vietas un tika izvirzīti uz olim-
piādi valstī. Valsts mērogā iegūta 
viena 3. vieta. Alternatīvajā olim-
piādē iegūta 2. vieta Pierīgā. 

2.  vieta un diploms arī nomi-
nācijā „Augstākie sasniegumi zi-

nātniski pētniecisko darbu kon-
kursā”.

Pierīgas skolēnu zinātnisko dar-
bu konferencei no Zvejniekciema 
vidusskolas tika iesniegti pieci dar-
bi (Pierīgā pavisam tika iesniegti 13 
darbi). Uz 38. valsts konferenci tika 
izvirzīti divi mūsu skolēnu darbi 
(no Pierīgas – seši darbi). 38. valsts 
konferencē viens zinātniski pēt-
nieciskais darbs no Zvejniekciema 
vidusskolas tika godalgots (no Pie-
rīgas godalgoti pieci darbi).

4. vietu un diplomu Zvejniek-
ciema vidusskola ieguva par sa-
sniegumiem interešu izglītībā. 

Arī 2014./2015.  mācību gadā 
centīsimies radīt visus priekš-
nosacījumus, lai mums visiem –  
pedagogiem, skolēniem un ve-
cākiem – kopā strādāt būtu patī-
kami un produktīvi, lai mēs visi 
būtu gandarīti par paveikto. Iz-
domu un optimismu, izturību un 
pacietību jaunajā mācību gadā! 

Valentīna Bērziņa,  
Valda Tinkusa 

Gandarījums par paveikto
Mācību priekšmets

Eksāmenu 
kārtojušo 
skolēnu skaits

Vidējā atzīme 
skolā

Vidējā atzīme 
Pierīgā

Angļu valoda 13 7,4 7,08

Krievu valoda 2 7,0

Matemātika 15 7,1 5,72

Latvijas un pasaules vēsture 15 6,5 6,21

Latviešu valoda 15 6,2 5,97

Saulkrastu vidusskolas 
12. klasē 2013./2014. mācību 
gadā mācījās 14 dienas skolas 
izglītojamie un divi eksternāti. 
Visi absolvēja 12. klasi. 

Kopā centralizēti vērtēti 49 dar-
bi un 13 necentralizētie valsts 
pārbaudījumi. Lai iegūtu atestā-
tu par vidējo izglītību, jānokār-
to trīs obligātie valsts noteiktie 
centralizētie eksāmeni (angļu vai 
krievu valodā, latviešu valodā, 
matemātikā) un viens eksāmens 
pēc izglītojamā izvēles. Centra-
lizētajos eksāmenos izglītojamo 
mācību sasniegumus izsaka pro-
centuālā novērtējumā, norādot 
kopējo procentuālo novērtējumu 
un procentuālo novērtējumu kat-
rai eksāmena daļai. Saulkrastu 
vidusskolas izglītojamo sasnie-
gumi centralizētajos eksāmenos 
gandrīz visos mācību priekšme-
tos ir augstāki nekā valstī (dienas 
skolas absolventu vidējie rādītāji 
visos centralizētajos eksāmenos 
ir augstāki nekā valstī). Salīdzinā-
jumā ar Pierīgas novada skolām 
mācību priekšmetos Saulkrastu 
vidusskolas izglītojamo rezultāti 
ir labi: bioloģijas centralizētajā 
eksāmenā 1. vieta, ķīmijas centra-
lizētajā eksāmenā 1. vieta, fizikas 
centralizētajā eksāmenā 5.  vieta. 
Augstu vērtējumu no 81% līdz 
100% centralizētajā eksāmenā 
angļu valodā ieguva trīs izglīto-
jamie, latviešu valodā – divi izglī-
tojamie un matemātikā – viens 
izglītojamais.

Izglītojamie ļoti labi nokārtoja 
necentralizētos eksāmenus: in-
formātikas kombinētā eksāmena 
vidējais vērtējums ir 8 un litera-
tūras mutvārdu eksāmena vidē-
jais vērtējums ir 8,57.

No 14 dienas skolas absolven-
tiem 11 jaunieši (79%) nolēmuši 
mācības turpināt un iestājušies 
augstākajās mācību iestādēs un 

koledžās. Pieci jaunieši uzsāks 
mācības Latvijas Valsts Univer-
sitātē – Humanitāro zinātņu 
fakultātes baltu filoloģijas prog-
rammā, Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes pirmssko-
las skolotāju programmā, Sociālo 
zinātņu fakultātes informācijas 
pārvaldības un komunikāciju zi-
nātnes programmās un Ārstnie-
cības fakultātē, viens jaunietis 
mācīsies Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē – Enerģētikas un elek-
trotehnikas enerģētikas, elektro-
tehnikas un elektrotehnoloģijas 

programmā, viena jauniete stu-
dēs Stradiņa Universitātē, viena 
jauniete Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātē – Lauku inže-
nieru fakultātes vides un ūdens 
saimniecības programmā, viens 
jaunietis Vidzemes augstskolā – 
Inženierzinātņu fakultātes koka 
ēku celtniecības un ekobūves 
programmā, viens jaunietis Biz-
nesa koledžas grāmatvedības un 
finanšu plānošanas programmā 
un viens jaunietis Rīgas Tehnis-
kās koledžas Autotransporta un 
ražošanas tehnoloģiju nodaļas 

autoapkopes programmā. Trīs 
jaunieši nolēmuši studijas atlikt 
uz nākamo gadu, tāpēc ir uzsāku-
ši darba gaitas.

9.  klasi Saulkrastu vidusskolā 
beidza 27 izglītojamie. Trīs izglī-
tojamie bija atbrīvoti no valsts 
pārbaudījumiem. Beidzot 9. klasi, 
izglītojamajiem jākārto četri ek-
sāmeni: latviešu valodā, matemā-
tikā, svešvalodā (angļu vai krievu 
valodā) un Latvijas un pasaules 
vēsturē. Atbilstoši spējām un ie-
guldītajam darbam eksāmenos 
izglītojamie ieguva labus rezul-
tātus. Angļu valodas eksāmenā 
vairāk nekā puse izglītojamo 
ieguva optimālo līmeni. Lielākā 
daļa saņēma 8 un 7 balles, augstu 
vērtējumu ir ieguvuši trīs no 18 
izglītojamajiem. Zemo vērtēju-
mu nav. Krievu valodas eksāmenā 
puse izglītojamo ieguva augsto 
līmeni, t.i., 9 un 10 balles. Zemo 
vērtējumu nav. Latviešu valodas 
eksāmenu lielākā daļa izglītoja-
mo nokārtoja optimālajā līmenī. 
Vairākums no viņiem ieguva 7 
un 6 balles. Augsto līmeni ieguva 
viens izglītojamais. Zemo vērtē-
jumu nav. Matemātikas eksāme-
nā lielākā daļa izglītojamo ieguva 
optimālo līmeni, pārsvarā 6 un 

7 balles. Seši izglītojamie ieguva 
augsto līmeni, t.i., 9 un 10 bal-
les. Latvijas un pasaules vēstures 
eksāmenā procentuāli vienādi ir 
iegūts optimālais un viduvējais 
līmenis. Divi izglītojamie ieguva 
augsto līmeni. Zemo vērtējumu 
nav. Eksāmenu vērtējumi liecina 
par labu skolotāju un izglītojamo 
sadarbību, un vecāku atbalstu.

Pierīgas izglītības iestāžu va-
dītāju pārstāvju konferencē 
Saulkrastu vidusskolai pasniedza 
diplomu un piemiņas balvu no-
minācijā „Augstākie sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
2013./2014.  mācību gadā”, diplo-
mu par iegūto 3. vietu kategorijā 
„Augstākie sasniegumi zinātnis-
ki pētniecisko darbu konkursā 
2013./2014. mācību gadā” un dip-
lomu par iegūto 3. vietu kategori-
jā „Izcilākie sasniegumi interešu 
izglītības skatēs 2013./2014.  mā-
cību gadā”. Saskaņā ar Latvijas 
skolu reitingu, kas tiek veidots, 
balstoties uz skolēnu rezultātiem 
mācību priekšmetu konkursos 
un olimpiādēs, 2013./2014.  mā-
cību gadā Saulkrastu vidusskola 
63 skolu vidū ieņem augsto 17. 
vietu. Gan eksāmenu rezultāti, 
gan sniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs, gan zinātniski pēt-
niecisko darbu lasījumos un in-
terešu izglītības skatēs liecina par 
Saulkrastu vidusskolas skolotāju 
augsto profesionalitāti un spēju 
motivēt izglītojamos ikdienas un 
ārpusklases darbam.

Paldies kolēģiem par izturī-
bu un profesionalitāti! Paldies 
Saulkrastu vidusskolas skolē-
niem, ka esat tik radoši, inte-
resanti un zinātkāri! Paldies 
skolēnu vecākiem par grūto un 
atbildīgo ikdienas audzināšanas 
darbu! Lai mums visiem veik-
smīgs jaunais mācību gads!

Antra Tilnere

Augsta vieta Latvijas skolu reitingā

 2013./2014. mācību gada 12. klases absolventi. Saskaņā ar Latvijas skolu 
reitingu, kas tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem mācību priekš-
metu konkursos un olimpiādēs, 2013./2014. mācību gadā Saulkrastu 
vidusskola 63 skolu vidū ieņem augsto 17. vietu. Foto: J. Bite
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Ekoskolu skolēnu forumā 
13.–16. augustā Priekuļos 
pulcējās vairāk nekā 
100 jauniešu no visiem 
Latvijas novadiem, to skaitā –  
arī no Zvejniekciema 
vidusskolas. Četru dienu 
laikā tika izzinātas ar vidi 
saistītas jomas un apgūtas 
vienkāršas aktivitātes, kas 
palīdzēs skolēniem ikdienā 
dzīvot atbildīgi un videi 
draudzīgi.

Tā kā forums notiek jau ceturto 
gadu, mūsu skolniecēm Dinai 
Eglītei un Dainai Ekmanei, kuras 
šajā pasākumā piedalījās pirmo-
reiz, tā bija iespēja gūt papildu 
motivāciju, iedvesmu mainīt 
savus paradumus, dzīvot videi 
draudzīgi savā ekoskolā, ģimenē, 
vietējā sabiedrībā. Šā gada forums 
norisinājās atbildīga dzīvesveida 
kampaņas ietvaros, tāpēc liela 
nozīme tika piešķirta aktivitā-
tēm, kuras savā ikdienā var ieviest  
ikviens un kuras palīdz domāt 
plašāk, piemēram, attiecībā uz re-
sursu atkārtotu izmantošanu un 
brīvā laika pavadīšanas iespējām. 
Šo aktivitāšu efektivitāti atzinī-
gi novērtēja Annija Dzērve, kura 
ekskoskolu forumos ir piedalīju-
sies vairākkārt. 

14. augustā jauniešu uzmanība 
tika pievērsta tematiskajām lekci-
jām un darbnīcām. Rīgas velone-
dēļas organizētājs Dainis Kreilis 
stāstīja par velokultūru un tās 
attīstību Latvijā, par „zaļo modi” 
stāstīja Linda Ludbārža no labda-
rības veikala/fonda „Otrā elpa”, 
savukārt kopā ar Lauru Bāliņu 

jauniešiem bija iespēja uzzināt, 
kādas kaitīgās vielas visbiežāk 
sastopamas kosmētikā un kā no 
tām izvairīties. Notika arī lekcijas 
par aktīvu dzīvesveidu un ūdens 
piesārņojumu, kuras vadīja Vides 
izglītības fonda censoņi Sergejs 
Steļmahs un Matīss Reinfelds. 
Dalībnieki izmēģināja spēkus 
daudzās praktiskās nodarbēs, 
piemēram, aužot lupatu paklājus, 

gatavojot ekokosmētiku. 
15.  augustā jauniešiem notika 

radoša sesija visas dienas garu-
mā, gatavojoties Rīcības dienām, 
kas novembrī notiks ekoskolās 
visā Latvijā. Rīcības dienu ide-
ju ģenerēšanā iesaistījās Sabīne 
Moore, vadot komiksu darbnīcu, 
bet Vides izglītības fonds gādās 
par iedvesmojošu videouzrunu, 
plakātu un fotodarbnīcu norisi. 

Noslēgumā dalībnieki tika iesais-
tīti lomu spēlē „Kā ieviest videi 
draudzīgu patēriņu?”.

Foruma noslēgumā dalībnieki 
izzināja slēpņošanas jeb geocac-
hing noslēpumus, mācījās par 
upju struktūru atjaunošanu, dar-
bojās Vaives krastos un kopā ar 
„Jaunajiem Vanagiem” piedalījās 
nakts trasē, kā arī kopā ar visiem 
ekoskolu foruma dalībniekiem 

piedzīvoja neaizmirstamus brī-
žus, dodoties ekskursijās dabā. 

Kā atzina mūsu skolas meite-
nes, piedalīšanās forumā sniedza 
iespēju gan uzzināt daudz inte-
resanta par dabu un dabai drau-
dzīgu rīcību, gan iegūt jaunus 
draugus un ierosmi turpmākajam 
darbam. 

Svetlana Grube

Piedalās ekoskolu forumā Priekuļos

Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Rūķītis” 
šovasar veiktie remontdarbi ir 
sasnieguši finiša taisni. 

Lai bērnudārzs, uzsākot jauno 
mācību gadu, nodrošinātu kvali-
tatīvu ēdināšanu, tika veikta vē-
rienīga pārbūve bērnudārza vir-
tuvē, kura nu pārtapusi skaistā, 
modernā un ergonomiskā telpā.

Pārvērtības piedzīvo arī trīs 

grupu – „Zīlīte”, „Mārīte” un 
„Sprīdītis” – telpas. Grupa „Sprī-
dītis” darbu atsāks septembrī, bet 
remontdarbi turpināsies grupās 
„Mārīte” un „Zīlīte”, un tie tiks 
pabeigti līdz 1.  oktobrim, tāpēc 
paši mazākie audzēkņi savas bēr-
nudārza gaitas uzsāks oktobrī.

Bērnudārza „Rūķītis” kolektīvs 
izsaka pateicību Saulkrastu nova-
da domei par sniegto atbalstu šā 
projekta īstenošanā.

Jau devīto gadu Saulkrastu 
vidusskolā tiek īstenota 
izglītības programma bērniem 
ar mācīšanās traucējumiem, 
kas nodrošina iespēju sasniegt 
Valsts pamatizglītības 
standartā noteiktos mērķus 
atbilstoši izglītojamā veselības 
stāvoklim, spējām un attīstības 
līmenim. 

Šajā gadā diviem bērniem ar kus-
tību traucējumiem tiek nodro-
šināts arī asistents, kurš ikdienā 
pavada bērnu mācību procesā 
skolā. Kopumā šajā mācību gadā 
Saulkrastu vidusskolā speciālo 
izglītības programmu apgūs 14 
skolēni. 

Pirmās iestrādes šajā jomā tika 
veiktas laikā, kad Saulkrastu sā-
kumskola iesaistījās Sorosa fonda 
Latvija izglītības projektā „Soli pa 
solim”. Projekta pamatbūtība bija 
sniegt katram bērnam izglītību 
atbilstoši viņa spējām, darba tem-
pam un personīgajām īpatnībām. 

Nav noslēpums, ka allaž ir biju-
ši bērni, kuri mācību vielu apgūst 
lēnāk un problemātiskāk nekā 
vienaudži. Viņiem ir nepiecie-
šams ilgāks laiks, dziļāki un iz-
vērstāki vielas skaidrojumi, indi-
viduāla un specifiskāka palīdzība, 

atbilstoši atbalsta materiāli. Ilgu 
laiku šī problēma bija tikai vecā-
ku un skolotāju entuziastu ziņā. 
Tagad ir iespēja veikt visus ne-
pieciešamos atbalsta pasākumus 
bez bērnu traumējošām rīcībām. 
Skola var īstenot programmu 
bērniem ar uzmanības traucēju-
miem, vizuālās uztveres traucē-
jumiem, valodas signālu apstrā-
des traucējumiem un muskuļu 
koordinācijas traucējumiem. Lai 
skolēnam varētu piedāvāt nepie-
ciešamo izglītības programmu, 
tiek veikta rūpīga bērna izpēte 
un novērošana. To veic gan skolas 
pedagogi, kuri primāri saskaras 
ar konkrētajām problēmām, gan 
skolas atbalsta personāls – skolas 
psihologs, logopēds u.c. Mācīša-
nās grūtību cēloņi mēdz būt ļoti 
dažādi, tāpēc ļoti svarīgi ir tos 
laikus konstatēt un iedrošināt 
vecākus veikt šo bērna attīstībai 
svarīgo soli. Tālāko slēdzienu un 
rīcību nosaka medicīniski peda-
goģiskā komisija. 

Palīdzībā, ko saņem skolēns, 
ietverti vairāki aspekti. Tiek ņem-
tas vērā specifiskās grūtības, kā arī 
izmantotas skolēna stiprās puses. 
Attiecīgi pastiprināti tiek trenētas 
noteiktas iemaņas, noteikti pielā-
gojumi un atvieglojumu pasākumi.

Katram skolēnam tiek sastādīts 
individuāls atbalsta pasākumu 
plāns atbilstoši viņa specifiskajām 
vajadzībām. Skola nodrošina at-
balsta pasākumu kopumu ikdienā 
un pārbaudes darbos. Tiek no-
drošināta atbilstoša mācību vide, 
mācīšanās metodes un materiāli, 
mājas darbi un vērtēšana. Pārbau-
des darbos skolēniem tiek dots 
papildu laiks to izpildei un iespēja 
lietot papildmateriālus. Lai sko-
lēni ar mācīšanās traucējumiem 
apgūtu standarta prasības, skolo-
tāji savā darbā izmanto atgādnes. 
Tajās uzskatāmi un koncentrētā 
veidā tiek sniegta informācija, 
kas mācību stundās ir svarīgākais. 
Tie var būt likumi, sakarības, for-
mulas, tabulas, shēmas, paraugi. 
Skolēniem tiek nodrošinātas pa-
pildu nodarbības un konsultāci-
jas tieši tajos mācību priekšme-
tos, kas viņiem sagādā grūtības. 
Pārsvarā tie ir pamatpriekšmeti –  
latviešu valoda, svešvalodas un  
matemātika.

Pateicoties iepriekš minētajiem 
pasākumiem un personālam, sko-
lēni veiksmīgāk iekļaujas mācību 
procesā, nejūtot psiholoģisko un 
emocionālo diskomfortu.

Daiga Bernaua

Iekļaujošā apmācība Saulkrastu vidusskolā „Rūķītis” jaunajam 
mācību gadam sagatavojies

Šefpavāre Ilga Bērziņa izremontētajā virtuvē ar prieku var pagatavot ne 
vien garšīgu plātsmaizi, bet arī citus gardumus. 
Foto no PII „Rūķītis” arhīva

Ekoforuma dalībnieki. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Par grozījumiem zemes nomas 

līgumos ar SIA „Saulkrastu 

komunālserviss”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 08.09.2011. noslēg-
tajos zemes nomas līgumos Nr. L303/01-
19.2, Nr.  L304/01-19.2 un Nr.  L305/01-
19.2, izsakot līgumu 7.1.  punktu šādā 
redakcijā:
„7.1. Līgums sagatavots latviešu valodā 
3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku 
spēku, pa vienam eksemplāram katram 
līgumslēdzējam, viens eksemplārs – ie-
sniegšanai Rīgas rajona tiesas zemesgrā-
matu nodaļā.”
2. Par veiktajiem grozījumiem noslēgt raks-
tisku vienošanos. Abām pusēm parakstīt 
trešo zemes nomas līguma eksemplāru.

Par grozījumiem Saulkrastu no-

vada domes 09.04.2014. ārkārtas 

sēdes lēmumā „Par valsts autoce-

ļu posmu Saulkrastu novada te-

ritorijā pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā”, domes ārkārtas sēdes 

protokola izraksts Nr. 5, § 1
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 12 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Ki-
šuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, I. Žukovs, G. Zon-
bergs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 
domes 09.04.2014. ārkārtas sēdes lēmu-
mā „Par valsts autoceļu posmu Saulkrastu 
novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā”, domes ārkārtas sēdes protokola 
izraksts Nr. 5, §1, izsakot lēmuma lemjošās 
daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu 
novada pašvaldības īpašumā valsts auto-
ceļu posmus:
1.1. valsts reģionālā autoceļa P6 Saulkrasti–
Sēja–Ragana maršruta posms km 0,0–0,4:
1.1.1.  „Siguldas iela” (kadastra 
Nr.  80130030341) Saulkrastu pilsētā, 
Saulkrastu novadā, kas sastāv no ze-
mes vienības (kadastra apzīmējums 
80130030341) 0,3574 ha platībā un ze-
mes vienības (kadastra apzīmējums 
80130030348) 1,5640 ha platībā;
1.1.2.  „P6” (kadastra Nr.  80330040760) 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
kas sastāv no zemes vienības (kadastra 
apzīmējums 80330040607) 0,6314 ha 
platībā un zemes vienības (kadastra apzī-
mējums 80330040636) 0,1070 ha platībā;
1.2.  valsts vietējā autoceļa V101 Lilas-
te–Saulkrasti–Duči maršruta posms km 
1,0–16,0:  
1.2.1. „V101” (kadastra Nr.  80330010845) 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
kas sastāv no zemes vienības (kadastra ap-
zīmējums 80330010845) 12,5648 ha platībā 
un zemes vienības (kadastra apzīmējums 
80330040534) 11,5800 ha platībā;
1.2.2. „V101” (kadastra Nr. 80130010180) 
Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu novadā, 
kas sastāv no zemes vienības (kadastra 
apzīmējums 80130010180) 4,4162 ha pla-
tībā, zemes vienības (kadastra apzīmē-
jums 80130030336) 11,6306 ha platībā un 
zemes vienības (kadastra apzīmējums 
80130020236) 6,8558 ha platībā.”

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX 
(adrese) Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējums (xxxxx), daļas 112 kv.m pla-
tībā iznomāšanu sakņu dārza  uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no 
zemes īpašuma kadastrālās vērtības –  2,31 
eiro (divi eiro 31 eiro cents) un 0,49 eiro 
(nulle eiro 49 eiro centi) 21% PVN, kopā 
gadā 2,80 eiro (divi eiro 80 eiro centi).

Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-

rāda samaksas sadalīšanu termiņos

Izskatot X.X. (vārds, uzvārds) iesniegumu, 
kas izskatīts Saulkrastu novada domes 
13.08.2014. Finanšu komitejas sēdē (pro-
tokols Nr. 9), pamatojoties uz likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās 
daļas 1. punktu un septīto daļu, Saulkrastu 
novada dome, atklāti balsojot „PAR” – 12 
(N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, 
S.  Ancāne, M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, I. Žukovs, 
G. Zonbergs), „PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ:
1. Atlikt līdz 31.08.2015. nokavēto nekusta-
mā īpašuma nodokļu maksājumu samak-
su 352,44 eiro apmērā, ko sastāda pamat-
parāds 312,97 eiro  un nokavējuma nauda 
39,47 eiro, par nekustamo īpašumu XX 
(adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apz. (xxxxx), sa-
skaņā ar parāda nomaksas grafiku.

Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses pie-

šķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma Celtnieku iela 44 (kadastra ap-
zīmējums 80330011011), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ie-
rīcības projektā „liters 1’’ – Celtnieku iela 
44A, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0600, platība 0,1885 
ha, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalīju-
ma joslā, kods – 1101, platība 0,035 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā „liters 4’’ – Celtnieku 
iela 44, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju  ap-
būve, kods – 0601, platība 0,1256 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā „liters 5’’ – Īsā iela, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalīju-
ma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 
kods – 1101, platība 0,066 ha.
5. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ie-
rīcības projektā „liters 2’’ – Īsā iela 3, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju  apbūve, 
kods – 0600, platība 0,1634 ha.
6. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes ie-
rīcības projektā „liters 3’’ – Īsā iela 1, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju  apbūve, 
kods – 0600, platība 0,1347 ha.
7. Īsā iela paredzēta piekļuvei īpašumiem 
Mārstaļu iela 29 (kad. apz. 80330011003), 
Mārstaļu iela 39 (kad. apz. 80330011016), 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

Par zemes ierīcības projekta ap-

stiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 12 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišu-
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčaunie-
ce, A.  Dulpiņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, NO-
LEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpa-
šuma ,,Brekši’’ (kadastra apzīmējums 
80330040165), Lilaste, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā „liters 1’’ – ,,Brekši’’, 
Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0600, platība 0,2697 ha, 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalī-
juma joslā, kods – 1101, platība 0,04 ha. 
3. Piešķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā „liters 2’’ – „Kalna Brek-
ši”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – neap-

gūta individuālo dzīvojamo māju  apbū-
ve, kods – 0600, platība 0,24 ha.

Par zemes īpašuma „Roze 291”, 

Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu 

nov., izsoles organizēšanu, nosa-

cītās cenas noteikšanu un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma – neap-
būvēta zemesgabala „Roze 291”, Roze, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8033  003  2823, platība 
0,0777 ha, mutisku izsoli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības 
neapbūvēta zemesgabala „Roze 291”, Roze, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, ka-
dastra Nr. 8033 003 2823, nosacīto cenu, kas 
vienāda ar tirgus vērtību 6400,00 eiro (seši 
tūkstoši četri simti eiro 00 eiro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemesgabala „Roze 291”, Roze, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8033  003  2823, izsoles no-
teikumus.
4. Izsoles rīkotājs – Saulkrastu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu 
novada domes 27.08.2014. lēmumu, do-
mes sēdes protokola izraksts Nr.12, §14.

Par zemes īpašuma Ceturtā iela 

54, VEF Biķernieki, Saulkrastu 

pag., Saulkrastu nov., izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas 

noteikšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 12 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Ki-
šuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, I. Žukovs, G. Zon-
bergs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķer-
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 8033 003 1493, platība 
0,0658 ha, mutisku izsoli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada pašval-
dības neapbūvēta zemesgabala Cetur-
tā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 003 1493, nosacīto cenu, kas vie-
nāda ar tirgus vērtību 3800,00 eiro (trīs 
tūkstoši astoņi simti eiro 00 eiro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķer-
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra apzīmējums 8033 003 
1493, izsoles noteikumus.
4. Izsoles rīkotājs – Saulkrastu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu 
novada domes 27.08.2014. lēmumu, do-
mes sēdes protokola izraksts Nr. 12,§ 14.

Par cirsmas (Pirmā ielā) izsoles 

organizēšanu, nosacītās cenas 

noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 12 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Ki-
šuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, I. Žukovs, G. Zon-
bergs), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Nodot izsolei pašvaldības īpa-
šumā Pirmā iela, Saulkrastos, ka-
dastra Nr.  80130020192, cirsmu, 
atmežošanas cirti 0,3 ha platībā, 
meža kvartāls Nr.1,2, izcērtamais 
apjoms – 95,54 m3. Izsoles veids –  
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas izsoles noteiku-
mus pašvaldības īpašumā Pirmā iela.
3. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 3100 
eiro (trīs tūkstoši viens simts eiro).
4. Izsoles rīkotājs – Saulkrastu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisija, kas apstiprināta ar Saulkrastu 

novada domes 27.08.2014. lēmumu, do-
mes sēdes protokola izraksts Nr. 12, § 14.

Par pašvaldības mantas atsa-

vināšanas un izsoles komisijas 

apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldī-
bas mantas atsavināšanas un izsoles komi-
siju pašvaldībai piederošas mantas „Roze 
291”, Roze, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(cirsma) izsolei 4  locekļu sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Saulkrastu 
novada domes deputāts Andris Silavnieks;
 1.2. komisijas loceklis – Saulkrastu no-
vada domes Nekustamo īpašumu noda-
ļas nekustamo īpašumu speciālists Artis 
Blankenbergs;
1.3.  komisijas loceklis – Saulkrastu no-
vada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede 
Jolanta Rudzīte;
1.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu no-
vada domes Juridiskās nodaļas iepirku-
mu speciāliste Daina Kučeruka.
2. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētā-
jam 26.09.2014. rīkot kustamās mantas 
izsoli un 17.10.2014. rīkot nekustamās 
mantas izsoli.

Par detālplānojuma Rīgas ielā 23 A, 

Saulkrastos, izstrādes turpināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „KI Nekustamie īpašumi” 
turpināt detālplānojuma zemes gabalam 
Rīgas iela 23A, Saulkrastos, zemes kadas-
tra Nr. 8013 003 0651, izstrādi. 
2. Apstiprināt precizēto detālplānojuma 
darba uzdevumu.

Par grozījumu Saulkrastu novada 

domes 2013. gada 25. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtī-

bu profesionālās ievirzes izglītī-

bas programmu ieguvei Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolā” apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 12 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišu-
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčaunie-
ce, A.  Dulpiņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, NO-
LEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2013.  gada 25.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par līdzfi-
nansējuma samaksas kārtību profesionā-
lās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bez-
maksas informatīvajā izdevumā „Saul-
krastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-
mā „Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.

Par Saulkrastu novada domes apbal-

vojumu nolikuma apstiprināšanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balso-
jot „PAR”- 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osī-
te, A.  Aparjode, S.  Ancāne, M.  Kišuro, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, NO-
LEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
apbalvojumu nolikumu.
2. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 1. sep-
tembrī.

Par apsaimniekošanas līguma 

slēgšanu ar pašvaldības kapi-

tālsabiedrību  SIA „Saulkrastu 

komunālserviss”
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 8 (N.  Līcis, A.  Aparjode, 
S. Ancāne, M. Kišuro, B. Veide, A. Deniš-
kāne, I. Žukovs, G. Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – 3 (L. Vaidere, S. Osī-
te, G. Lāčauniece), NOLEMJ:
1. Apstiprināt un noslēgt apsaimnie-
košanas līgumu ar pašvaldības SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” par pašval-
dības maksas autostāvvietas uzturēšanu 
un Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 7 „Par maksas autostāv-
vietām, kas atrodas Saulkrastu novada 
ielu sarkano līniju robežās” lietošanas 
un apkalpošanas kārtības izpildi.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu 

ar pašvaldības kapitālsabiedrību

SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR” – 11 (N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S. Osīte, A. Aparjode, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” 
– nav, „ATTURAS” – 1 (S. Ancāne), NO-
LEMJ: 
1. 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 no-
vada administratīvajā teritorijā. 
2. Informēt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju par Deleģēša-
nas līguma noslēgšanu.

Par grozījumu Saulkrastu novada 

domes 2011. gada 11. maija saisto-

šajos noteikumos Nr. 7 „Par mak-

sas autostāvvietām, kas atrodas 

Saulkrastu novada ielu sarkano 

līniju robežās” apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti bal-
sojot „PAR”- 12 (N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, 
M.Kišuro, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, I.Žukovs, 
G.Zonbergs), „PRET”- nav, „ATTU-
RAS”- nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2011. gada 11. maija sais-
tošajos noteikumos Nr.  7 „ Par maksas 
autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu 
novada ielu sarkano līniju robežās”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bez-
maksas informatīvajā izdevumā „Saul-
krastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku-
mā „Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.

Par dalību konkursā valsts atbal-

sta pasākumam zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot 
„PAR” – 12 (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, I.  Žukovs, G.  Zonbergs), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
1. Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienes-
ta izsludinātājā konkursā valsts atbalsta 
pasākumam zivsaimniecības attīstībai 
no Zivju fonda ar projektu „Zivju resur-
su aizsardzības pasākumu nodrošinā-
šanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde 
Saulkrastu novadam” par kopējo attieci-
nāmo izmaksu summu 6410 eiro.

N. Līcis,   

domes priekšsēdētāja vietnieks 

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievērojot 
Fizisko peronu datu aizsardzības likumā 
noteikto) var iepazīties Saulkrastu no-
vada pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv,sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde notiks treš-
dien, 24.septembrī, plkst.15.00 Saulkrastu 
novada domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes sēdes nr. 12 lēmumi (27.08.2014.)
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14. un 15. jūnijā Krievijas 
pilsētā Čeboksaros norisinājās 
IX Eiropas čempionāts 
karatē (WKC), kurā 
piedalījās 330 dalībnieki no 
Krievijas, Azerbaidžānas, 
Gruzijas, Vācijas, Indijas, 
Itālijas, Kazahstānas, 
Serbijas, Argentīnas, 
Tadžikistānas, Argentīnas 
un Latvijas.

Latvijas izlasi pārstāvēja Nikolajs 
Sokols, Sabīne Terehova, Ģirts Vo-
robjovs, kuri zaudēja jau pirmajā 
kārtā un cīņā par medaļām neie-
saistījās, Marks Robermans, zau-
dējot otrajā kārtā, dalīja 5./6. vietu, 
Saulkrastu vidusskolas skolēns 
Maksims Halatins, zaudējot treša-
jā kārtā un piekāpjoties Krievijas 
sportistam, ieguva bronzas meda-
ļu, un Liene Prikaza, kura, otrajā 

kārtā piekāpjoties Krievijas sportis-
tei, arī ieguva bronzas medaļu.

Latvijas Karatē Asociācijai šis bija 
pirmais Eiropas čempionāts, ku-
ram sportisti ļoti gatavojās. Izlases 
treneris Kaspars Riekstiņš sportis-
tiem novēl nezūdošu motivāciju, 
lai varētu sasniegt aizvien labākus 
rezultātus, jo darba vēl ir daudz.

Kaspars Riekstiņš

Vasaras sezonā ļoti veiksmīgi 
startēja saulkrastieši, Latvijas 
izlases dalībnieki jauniešiem 
Uldis Upītis un Kendija 
Aparjode un pieaugušajiem 
Irita Puķīte. Jāatzīmē, ka 
Kendija ir Latvijas izlasē gan 
orientēšanās sportā, gan 
kamaniņu sportā.

Vasaras sākumā Latvijas čem-
pionātā Aizputē piedalījās 11 

saulkrastieši, un godalgotas vietas 
izcīnīja: Uldis Upītis   zelta meda-
ļu V16 grupā, Kendija Aparjode 
S18 grupā un Irita Puķīte S35 gru-
pā – sudraba medaļas.

Jūnija sākumā Lietuvā norisi-
nājās Baltijas čempionāts, un Lat-
vijas izlasi pārstāvēja trīs sportisti 
no Saulkrastiem: Uldis Upītis 
(2. v.), Kendija Aparjode (5. v.) un 
S21E grupā Irita Puķīte (8.v.). Ul-
dis atkal pierādīja, ka arī Baltijas 

valstīs viņš ir viens no labākajiem 
orientieristiem V16 grupā.

Jūnija beigās Tukumā notika 
lielākās starptautiskās orientēša-
nās sacensības „Kāpa 2014”, kuru 
galvenais organizators jau vairāk 
nekā 30 gadus ir Indulis Peilāns. 
Sacensībās piedalījās 1700 da-
lībnieku no 11 valstīm, to skaitā 
24 saulkrastieši. Kā katru gadu, 
šajās sacensībās kupli tiek pār-
stāvētas mūsu skolēnu ģimenes, 
gan visiem startējot, gan tiesājot 
sacensības. Tā šogad piedalījās as-
toņas ģimenes no Saulkrastiem: 
Ķiguri, Puķītes, Karnīši, Aparjo-
di, Lupiķi, Peilāni, Drozdovi un  
Strazdiņi.

Eiropas jauniešu čempionātā 
orientēšanās sportā Maķedonijā 
no 25. Līdz 29.  jūnijam Latvijas 
izlasē Uldis Upītis startēja V16 
grupā un 100 dalībnieku un 22 
valstu konkurencē ieguva augsto 
14. vietu, stafetē Kendija Aparjode 
ierindojās 16. vietā.  

Dzintra Rēķe

Baltijas reitinga sacensību ietvaros 
notikušajā Saulkrastu čempionātā 
šautriņu mešanā otro vietu ne-
gaidīti izcīnīja saulkrastiete Signe 
Sinkeviča, kura finālā piekāpās 
daudzkārtējai Latvijas čempio-
nei Zeltītei Stradei. Kungu finālā 
tikās lietuvietis Arūns Čiplis un 
igaunis Voldemārs Arders. Labāks 
izrādījās mūsu dienvidu kaimiņš. 

Par viņa meistarību pārliecinā-
jās arī Saulkrastu pārstāvis Dāvis 
Blankenbergs, kuru izloze izslēg-
šanas spēļu pirmajā kārtā saveda 
kopā tieši ar nākamo čempionu.

Kopumā sacensībās piedalījās 
56 sportisti no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Anglijas.

Signe Sinkeviča

Līdzīgi kā pagājušajā vasarā, 
arī šīs vasaras izskaņā, 
23. augustā, tika aizvadīta 
aizraujoša diena visiem 
tiem, kuri savu brīvo laiku 
labprāt pavada, minoties ar 
velosipēdu.

Gan lieli, gan mazi velobraucēji 
varēja mēroties spēkiem dažādās 
distancēs – vispieprasītākā no 
tām bija „Vittel” tautas distance, 
kuras garums šogad mazliet pār-
sniedza 30  km. Visātrākais tajā, 
gluži tāpat kā pērn, bija Kaspars 
Launerts, kurš šo distanci veica 
mazliet vairāk nekā 48 minūtēs, 
balvā saņemot mūsu atbalstītāju, 
būvuzņēmuma „BaltLine Globe” 
dāvāto naudas balvu   100 eiro. 
Savukārt Madara Fūrmane dosies 
nedēļas nogales izbraucienā ar 
jauno Mazda 3, jo tieši viņa bija 
ātrākā šajā distancē starp sievie-
tēm. Savukārt „Dāvanu serviss” 
deva iespēju ātrākajam balvā ie-
gūt galvu reibinošu braucienu ar 
īstu Formulu. Arī citās distancēs 
mūsu atbalstītāju dāvātās balvas 
bija gana iespaidīgas, lai par tām 
pacīnītos vairāki desmiti velo en-
tuziastu. Nebija arī pārsteigums, 
ka „Bembi bērnu distancē” bija 
ļoti daudz jauno velosipēdistu, 
kuri cīnījās par labākajiem rezul-
tātiem.

Organizatori izsaka neizmēroja-
mi lielu pateicību ikvienam, kurš 
palīdzēja organizēt šo pasākumu,   
gan tiesnešiem, gan Saulkrastu 
pilsētas pašvaldībai, jo, tikai patei-
coties mums visiem, šī diena bija 
neaizmirstama visiem velomīļiem, 
kuri atrada laiku atbraukt un iz-
baudīt dienu Saulkrastos.

Īpašs paldies jāsaka vietējiem 
uzņemējiem SIA „BaltLine Glo-
be”, kura sauklis pilnībā atbilst tā 
esībai – kompetents, atsaucīgs un 
uzticams sadarbības partneris. 

Lielu paldies biedrība izsaka 
arī Saulkrastu Velospiēdu muze-
jam, jo īpaši Guntim Sereginam, 
kurš bija ļoti izpalīdzīgs, piedā-
vājot izmantot savas velonomas 
velosipēdu „Maksimālā ātruma 
sasniegšanas” dalībniekiem.

Neizmērojamu atbalstu snie-
dza arī bērnu preču veikals „Bem-
bi”, sagādājot dažādas balvas vis-
mazākajiem sportistiem. Īpašs 
paldies arī šī veikala meitenēm.

Prieku radīja fakts, ka sadrau-
dzējāmies ar viesnīcas „Port Ho-
tel” vadību, kura mums deva ie-
spēju dalībniekiem dāvāt jaukas 
balvas.

Liels prieks par atbalstītājiem, 
kuri, lai gan nekādā veidā nav saistī-
ti ar Saulkrastiem, iesaistījās un pa-
līdzēja nodrošināt pasākuma norisi,   
velokultūra ir arī viņu sirdij tuva un 

nav vienaldzīga tās attīstība. 
Videosižets par pasākumu pie-

ejams vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Video”. Informācija par 
pasākumu pieejama arī vietnē  
www.fotorallijs.lv 

„Vittel” tautas šosejas distance 
30 km sievietes
 1. Madara Fūrmane 
2. Anastasija Krūmiņa 
3. Dace Rozenberga 
4. Ieva Šelere 
5. Dace Raitgara 
6. Svetlana Tihrova 

„Vittel” tautas šosejas 
distance 30 km vīrieši
1. Kaspars Launerts 
2. Aivars Dārznieks 
3. Jānis Riekstiņš 
4. Artūrs Vīksne 
5. Aleksandrs Zavoloks 
6. Pāvels Siminaitis 

Saulkrastu Velosipēdu muzeja 
maksimālā ātruma sasniegšana 
(ar ielas velosipēdu)
1. Didzis Krogzems   49,7km/h
2. Mārtiņš Kapzems   49,1km/h
3. Kaspars Launerts   48,1 km/h

„Dāvanu servisa” 
velosipēdu dragreiss
1. Kaspars Launerts
2.  Mārtiņš Kišuro

3.  Didzis Krogzems

„Bembi” bērnu distance
(līdz 4 gadiem)
1. Henrijs Eglītis 12.84 
2. Artjoms J. 13.94 
3. Artjoms Mariņins 14.22
4. Ričards Eglītis 14.50
5. Elizabete Volkolokova 15.00
6. Gvido Ivanovs 15.00

5–6 gadi
1. Laura Klismete 21.68
2. Valters Volkolokovs 22.94
3. Edvīns Kreicbergs 23.53

7–8 gadi
1. Deivids Kursītis 1.23
2. Markus Pirtnieks 1.24
3. Edvards Dūcis 1.28

9–10 gadi
1. Kristaps Malnačs 4.29
2. Dāvis Robuls 4.46

3. Laura Jankovska 4.47

11–12 gadi
1. Kārlis Klistmets 8.18
2. Katrīna Rugāja 9.18
3. Emīlija Skrastiņa 9.46
 
Velopiedzīvojums pilsētā
1.   „Bremzītes” 122 p.
2.   „Līču ģimene” 122 p.
3.   „Priekā! ” 121 p.
4.   „Velozaķi” 119 p.
5.   „Ciceņdimpeļi” 119 p.
6.   „Čārlijs un Mārlijs” 119 p.
7.   „Rozīnes” 118 p.
8.   „Dullās Zebiekstes” 117 p.
9.   „Saules nogurdināties” 117 p.
10. „Pedālis” 116 p.
11. „Riteņi” 115 p.
12. „Māleru ģimene” 114 p.
13. „Rudis ripo” 112 p.
14. „Inčupes kkas” 111 p.
15. „Dzeņi” 104 p.
16. „Akmentiņi” 96 p.

Saulkrastu orientieristu vasara Sudrabs Baltijas reitinga 
sacensībās šautriņu mešanā

Čempionāta laureāti. Foto no domes arhīva

Kendija Aparjode un Uldis Upītis orientēšanās trasē. 
Foto no domes arhīva

No kreisās: 
Liene Prikaza, 
treneris 
Kaspars 
Riekstiņš un 
Maksims 
Halatins. Foto 
no domes 
arhīva

Karatists no Saulkrastiem iegūst bronzas medaļu

Velodiena Saulkrastos

Foto no domes arhīva
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
Tirāža: 3500 eksemplāru

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”.

Augustā Saulkrastu 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Andris Jankovičs
Adrians Druva
Oskars Dūks
Jēkabs Vīgants
Sveicam mazuļus 
un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Austru Kirilovu
Veroniku Hehtu
Jāni Zeļenkovu
Irēnu Majevsku
Jūsmu Bridaku
Āriju Zigrīdu Žikaru
Gunāru Zvaigzni
Modri Jāni Zaļkalnu
Ingaru Veļķeri
Veru Stiķi
Birutu Birzīti
Herbertu Bečeru
Annu Ozolu
Juri Noviku
Foku Ļeonovu
Ansi Iesalnieku
Feodoru Čerņavsku
Aivaru Bērtuli
Jāni Albertu Vimbsonu
Robertu Teterovski
Rutu Ratnieci
Pēteri Grabecu
Ilonu Auziņu
Guntaru Zonbergu
Gaļinu Sukacku
Arkādiju Kanču
Astru Jaškinu
Irēnu Balčūnieni

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Aija Vinogradova
9.03.1940.–4.08.2014.
Zigurds Dūcis
30.10.1938.–6.08.2014.
Zaiga Tauriņa
21.02.1941.–7.08.2014.
Māris Celmiņš
7.01.1958.–22.08.2014.
Ilmārs Bērziņš
16.08.1956.–30.08.2014.

Sākoties jaunam mācību 
gadam, sporta klubs 
„Super Nova” aicina bērnus 
(2004. g. dz. – 2011. g. dz.) 
pieteikties Saulkrastu 
futbola komandā. 

Sporta klubs piedāvā ne ti-
kai atraktīvus un izglītojošus 
treniņus, bet arī vasaras un 
ziemas nometnes, ārzemju un 
vietēja mēroga turnīrus, vecāku 

un bērnu kopējus pasākumus 
(Ziemassvētku balle, sezonas 
atklāšana utt.).

Treniņi notiek divas vai trīs 
reizes nedēļā atkarībā no vecuma 
grupas (pirmdienās, ceturtdienās, 
sestdienās) Saulkrastu sporta centrā.

Saulkrastos darbojamies jau 
kādu laiku, un pašlaik „Super 
Nova Saulkrasti” futbola kom-
andu pārstāv aptuveni 50 bērnu. 
Šā gada jūlijā piedalījāmies Somi-

jas organizētajā turnīrā „Wasa 
Cup”, augustā Rojā norisinājās 
Baltijas futbola līgas organizētais 
turnīrs „Baltic Sea Cup”, kurā „Su-
per Nova Saulkrasti” startēja ar 
labiem rezultātiem 2005.  g.  dz., 
2006. g. dz. un 2007. g. dz. vecuma 
grupās. Piedalāmies Latvijas Futbola 
federācijas rīkotajos Vidzemes zonas  
čempionātos.

Pirmais iepazīšanās treniņš 
2007. g. dz. – 2011. g. dz. bērniem 

un vecāku sapulce Saulkrastu spor-
ta centrā – šā gada 18. septembrī 
plkst. 18.30. Ierašanās sporta tērpos, 
līdzi ņemot labu garastāvokli! 

Sīkāka informācija (tostarp 
par pārējā vecuma bērniem) pa 
tālruni 29667834.

Sporta klubs „Super Nova” iz-
saka pateicību Saulkrastu novada 
domei, Saulkrastu sporta cen-
tram, Saulkrastu vecāku padomei 
par veiksmīgu sadarbību.

12. septembrī plkst. 19 „Dzejas 
dienas Rīgas ielā”. Aicinām visus 
pievienoties neparastam braucie-
nam pa Rīgas ielu Saulkrastos! 
Katrā autobusa pieturvietā no-
tiks vietai un noskaņai atbilstoši 
dzejas lasījumi, kas pasākuma da-
lībniekiem ļaus iepazīt gan Rīgas 
ielu, gan ar šo ielu saistīto dažādu 
laikmetu dzejnieku, piemēram, 
Rūtas Skujiņas, Austras Skujiņas, 
Paulīnas Bārdas, Normunda Ru-
dzīša u.c., daiļradi. Dzejas brau-
ciena sākums – plkst.  19.00 no 
pieturas „Murjāņu iela”; pasāku-
ma apmeklētājiem tiek piedāvā-
ta iespēja ar autobusu apmeklēt 
visas „dzejas pieturas” vai pievie-
noties jebkurā no tām pasākuma 
laikā! 
No 20. līdz 22. septembrim ki-
nofestivāla „Baltijos Banga” 
filmu retrospekcija kultūras 
namā „Zvejniekciems”. (Precīzi 
seansu laiki tiks paziņoti vietnē  
www.saulkrasti.lv! 

Festivāls „Baltijos banga” jeb 
Baltijas vilnis ir vienīgais visu 
trīs Baltijas valstu filmu festivāls. 
Festivālu organizē Lietuvas kine-
matogrāfistu savienība kopā ar 
Nidas kultūras un tūrisma centru 
„Agila” un Neringas pašvaldība 
sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas 
Kinematogrāfistu savienībām.

Tradicionāli festivāla atklā-
šanas ceremonija notiek 23.  au-
gustā, lai atzīmētu Baltijas ceļa 
gadadienu. Kā uzsver festivāla 
rīkotāji, Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas kino veidotāji ir vienis-
prātis, ka vispusīgai triju Baltijas 
valstu tautu sadarbībai arī šobrīd 
ir ārkārtīgi svarīga nozīme, tieco-
ties pēc atpazīstamības pasaulē, 
kur mūsu valstis daudzi joprojām 
sliecas uzskatīt par vienotu ģeo-
politisku telpu.

Arī šogad no 23. līdz 30.  au-
gustam Nidā (Lietuva) notika 
šis festivāls. Saulkrastiešiem un 
Saulkrastu viesiem trijās dienās 
tiks piedāvātas šī kinofestivāla fil-
mas, kas sniegs ieskatu kino jau-
numos gan Lietuvā, gan Igaunijā. 
12. oktobrī plkst. 16 kultūras 
namā „Zvejniekciems” monoiz-
rāde pieaugušajiem „Sex guru”. 
Uzmanību! Šī izrāde var izmainīt 
jūsu dzīvi! Tikai pieaugušajiem!
Starptautiska teātra kompānija 

„Domino” piedāvā Latvijā nepie-
redzētu, unikālu projektu – inter-
aktīvu komēdijšovu „Sex guru”!

Divi Latvijā slaveni vīrieši (Val-
dis Melderis izrādēs latviešu un 
Edmunds Kaševskis izrādēs krie-
vu valodā) mūsu priekšā stāsies 
pavisam jaunā ampluā, kas ne-
ierasts gan publikai, gan viņiem 
pašiem. Ar veselīga humora devu, 
taču visai pikanti un atklāti viņi 
runās ar mums par seksu!

Cik bieži jānodarbojas ar sek-

su? Ko patiesībā vēlas sievietes 
un vīrieši? Šovs „Sex guru” dau-
dziem palīdzēs saņemt atbildes 
uz jautājumiem, kurus viņi nav 
uzdrošinājušies uzdot, bet kas 
vienmēr viņus interesējuši, uz-
karsējot asinis un kairinot iztēli. 
Divas Latvijā slavenas personī-
bas pārvērtīsies lektoros un seksa 
ekspertos, tomēr galvenie šova 
dalībnieki būs izrādes skatītāji! 
Tas ir sava veida eksperiments, 
kas var izmainīt daudzu klātesošo 
uzskatus par vīrieša un sievietes 
attiecībām. 

Šova „Sex guru” pamatā ir aus-
triešu autora Volfganga Veinber-
gera luga, un to ar lieliem panā-
kumiem rāda Lielbritānijā, Polijā 
un Lietuvā. 

„Domino” teātris ir starptautis-
ka teātra kompānija, kas darbību 
Latvijā uzsākusi pirms pieciem 
gadiem. Šajā laika periodā iestu-
dētas izrādes: „Rīga   Dakāra”, 
„Kailie brieži”, „Sekss un grēkpil-
sēta” un „Trakās šķēres”.

Biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs 
un Saulkrastos, kultūras namā 
„Zvejniekciems”, pie administra-
tora. 

SPoRTA AFIšA
13. septembrī plkst. 19 Saulkras-
tu sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 6. posms.
27. septembrī no plkst. 10 līdz 21 
Atvērto durvju diena Saulkrastu 
sporta centrā. Sīkāka informācija 
būs atrodama www.saulkrasti.lv.
27. septembrī plkst. 11 Saulkrastu 
sporta centra Mazajā zālē Pierīgas 
sporta spēles šautriņu mešanā.

SENIoRu AKTIVITāTES
7. oktobrī plkst. 13 tikšanās do-
mes zālē. Tēma – „Sudrabs un 
veselība”.

Pasākumu kalendārs

Saulkrastu novada dome rīko ceļu joslas cirsmas atklātu mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli Pirmā iela, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr.  80130020192, kvartāls  2, nogabals  1, 2, izcērtamā platība 0,3 ha, 
izcērtamais apjoms 95,54 m3

. Nosacītā cena – 3100,00 EUR, nodroši-
nājuma nauda – 310,00 EUR. Cirsmas izsole notiks 2014.  gada 26.  sep-
tembrī plkst.  13 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu nova-
da domē, 107. kabinetā, domes darba laikā līdz 2014. gada 26. septembra 
plkst.  12.30. Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, 
reģ. Nr.  90000068680, bankas kontā Nr.  LV 78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Saulkrastu novada domē, 102.  kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā. Cirsmas apskate dabā, iepriekš sazinoties pa  
tālr. 29478981.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties vietnē www.saulkrasti.lv. 

Saulkrastu novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-
valdībai piederošus neapbūvētus zemes īpašumus „Roze 291”, Roze, Saulkras-
tu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032823, platība 0,0777 ha,  
nosacītā cena 6400,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 640,00 EUR, un Ce-
turtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra  
Nr. 80330031493, platība 0,0658 ha, nosacītā cena – 3800,00 EUR, nodroši-
nājuma nauda – 380,00 EUR. Objektu izsoles notiks 2014.  gada 17.  oktobrī 
plkst.  11.00 un plkst.  12.00. Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu no-
vada domē, 107. kabinetā, domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu 
no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2014. gada 17.  oktobra 
plkst. 9.00. Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV  78UNLA0050008528948, AS „SEB 
Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Saulkras-
tu novada domē, 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties vietnē www.saulkrasti.lv. 

Notiks cirsmas izsoleNotiks zemes īpašumu izsole

Aicina futbola komandā


