
Apbalvoti labākie skolēni
Mācību gadam noslēdzoties, 
Saulkrastu novada dome 
sveica Zvejniekciema 
vidusskolas, Saulkrastu 
vidusskolas un Vidzemes 
jūrmalas Mākslas un 
mūzikas skolas (VJMMS) 
izcilākos skolēnus, kuri 
šajā mācību gadā, pierādījuši 
sevi ar teicamiem 
sasniegumiem mācībās, 
augstiem rezultātiem Pierīgas 
novadu un valsts olimpiādēs, 
sportā, aktīvu sabiedrisko 
darbu un panākumiem 
mākslas un mūzikas 
konkursos.

No Saulkrastu vidusskolas At-
zinības rakstu un naudas bal-
vu saņēma 12. a klases skolnieks 
Eduards Plankājis par augstiem 
ikdienas mācību sasniegumiem, 
aktīvu sabiedrisko darbību, līdz-
dalību pilsoniskās un patriotis-
kās audzināšanas ārpusklases 
pasākumos un augstiem rezultā-
tiem mācību priekšmetu olimpi-
ādēs. 9. klases skolniece Daniēla 
Krūmiņa apbalvojumu saņēma 
par augstiem ikdienas mācību 
sasniegumiem un iegūto aug-
sto vietu Pierīgas novadu mā-
cību olimpiādē, savukārt Lauru  
Puķīti, arī no 9. klases, sveica 
par augstiem ikdienas mācību 
sasniegumiem, augstiem rezul-
tātiem Pierīgas novadu un valsts 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un sportā.

Dome sveica Zvejniekciema 
vidusskolas 12. klases skolnieci  
Dainu Kosīti par izciliem sa-
sniegumiem mācībās, augstiem 
rezultātiem olimpiādēs, sportā,  

kā arī par aktīvu dalību skolas 
līdzpārvaldē. Šīs pašas skolas  
10. klases skolniece Brigita  
Krista Čerpakovska saņēma ap-
balvojumu par augstiem vēr-
tējumiem mācībās un sasnie-
gumiem mācību olimpiādē un 
sportā, kā arī aktīvu sabiedris-
ko darbību. Savukārt 10. klases 
skolnieks Pēteris Osītis apbal-

vojumu saņēma par augstiem 
rezultātiem mācībās, Pierīgas 
sasniegumiem olimpiādē un ra-
došo aktivitāti. P. Osīti apbalvo-
šanai izvirzīja arī VJMMS, kurā 
viņš apgūst klavierspēli. Līdz ar 
to zēns saņēma apbalvojumu arī 
par panākumiem, piedaloties 
skolas, novada koncertos, sko-
las un valsts mēroga konkursos,  

labām un teicamām sekmēm 
mūzikas izglītībā.

Atzinības rakstu un naudas 
balvu pasniedza VJMMS Klavier-
spēles nodaļas audzēknei Lāsmai 
Liepiņai par aktīvu dalību kon-
certos novadā un izcilu sasnie-
gumu – 1. vietu Povllaiša starp-
tautiskā jauno pianistu konkursā 
Viļņā, kā arī par labām un teica-

mām sekmēm mūzikas izglītī-
bā un dalību Latvijas Radio ie-
rakstā. Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkni Ditu Kantori 
sumināja par izcilu sasniegumu 
un iegūto 3. vietu starptautiskā 
vizuālās mākslas konkursā Tur-
cijā un par labām un teicamām 
sekmēm vizuāli plastiskās māks-
las izglītībā.
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Pirmajā rindā no kreisās: Daniēla Krūmiņa, Krista Brigita Čerpakovska, Dita Kantore, Lāsma Liepiņa, Laura Puķīte, Daina Kosīte. 
Otrajā rindā no kreisās: Eduards Plankājis un Pēteris Osītis. Foto no domes arhīva

Sanāciet, Jāņu bērni, sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama.

Ceturtdien, 21. jūnijā, pulksten 20 
Saules laukumā 

notiks tradicionālā Saulkrastu un 
saulkrastiešu ielīgošana 

“Vai tad jūs vēl nekā nezināt?” 

Šoreiz par visu un visiem stāstīs un 
čaukstēs, un visus aplīgos Saulkrastu teātra 

studija iestudējumā “Čaukstenes” un 
Saulkrastu novada dejotāji, dziedātāji, koklētāji 

un pūtēju orķestris. 
Vēlāk pie ugunskura būs īstas Līgo 

ieskandināšanas dejas.

Sestdien, 23. jūnijā, pulksten 22 
Līgo svētku balle Saulkrastu estrādē.

Ieeja – bezmaksas.

Saulkrastu novada dome novēl visiem 
lustīgu līgošanu!

Visi aicināti uz Saulkrastu svētkiem
Saulkrastu svētki šogad notiks no 6. līdz 8. jūlijam ar nosaukumu “Saulkrastu noslēpumi”. 

Svētkos piedalīsies novada mākslinieciskie pašdarbības kolektīvi, kā arī koris no Hamburgas, populārie dziedātāji 
Linda Leen un Normunds Rutulis, reperis un izpildītājs Gacho, Kristapa Krievkalna instrumentālā grupa.  

Bērnus un vecākus priecēs mazā soliste Roberta Kumsāre. 
Sestdienas vakara svētku sarīkojumu vadīs aktieri Marija Bērziņa un Normunds Laizāns. 

Būs plenēra dalībnieku brīvdabas darbnīca un smilšu figūru konkurss, rīta modināšana, amatnieku un 
Latvijā ražotās pārtikas tirgus, sporta spēles, izstādes, svētku gājiens, makšķerēšana un suņu sacensības, kā 

arī koklētāju saiets. Iedzīvotāju ērtībām būs pieejams bezmaksas autobuss. 
Šogad Saulkrastu lielo balvu saņems SIA “Taipans” vadītājs Viktors Dedjuško.

Ar detalizētu svētku programmas aprakstu 
var iepazīties izdevuma 
12. lappusē.
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Ar uzņēmumu iespējams 
sazināties, izmantojot:

• pasta adresi Rīgas iela 32, 
Valmiera, LV-4201;
• tālruni 64281250;
• faksu 64281251; 
• vietni www.zaao.lv;
• e-pastu zaao@apollo.lv; 
• Twitter kontu zaao_lv; 
• draugiem.lv lapu 
www.draugiem.lv/zaao .

Kultūras nama siltināšana un 
rekonstrukcija – finiša taisnē
Noslēgumam tuvojas siltināšanas 
un rekonstrukcijas darbi Zvej-
niekciema kultūras namā. Projek-
ta īstenošanas laikā tika siltinātas 
ēkas ārsienas, tās cokols, bēniņi 
un pagraba pārsegumi. Nomainī-
ti arī ēkas ieejas durvju bloki, ie-
rīkota zibens aizsardzības sistēma 
un ventilācijas sistēma, skatītāju 
zālē izvietos energoefektīvus pro-
žektorus. Lai uzlabotu siltumap-
gādes sistēmas darbību, esošais 
apkures katls nomainīts pret gra-
nulu apkures katlu, kas darbojas 
automātiski ar augstu lietderības 
koeficientu, nodrošinot efektīvu 
siltuma padevi un neradot kaitē-
jumu videi. Plānots, ka projektu 
īstenos līdz 2012. gada 1. jūlijam.

Kultūras namā “Zvejniek-
ciems” siltināšana un rekonstruk-
cija tika sākta 2011. gadā. Projekta 
kopējās izmaksas ir 330 031,41 lats,  
no kā domes līdzfinansējums ir 
82 837,88 lati.

Elīna Latvena, 
projektu koordinatore

Mainās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma novadā
Atkritumu apsaimniekošanas li-
kums nosaka: pašvaldība orga-
nizē sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu savā administratīvajā 
teritorijā un var ieguldīt līdzek-
ļus atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas izveidē un uzturēšanā 
atbilstoši atkritumu apsaimnie-
košanas valsts plānam un reģio-
nālajiem plāniem.

Ņemot vērā, ka Saulkrastu 
novada pašvaldībai līdz šim ne-
bija noslēgts līgums par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu, 
un, ievērojot, ka no 2012. gada  
29. maija Saulkrastu novada paš-
valdība ir SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas or-
ganizācija” (ZAAO) dalībniece, 
Saulkrastu novada dome šī gada 
30. maija sēdē pieņēma lēmu-
mu, slēgt līgumu ar ZAAO, kas 
turpmāk būs vienīgais atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpoju-
mu sniedzējs Saulkrastu novada  
teritorijā. 

Darbību Saulkrastu novadā 
tas sāk 2012. gada 1. jūnijā, bet pil-
nā apmērā pakalpojumus novada 
teritorijā nodrošinās no šī gada  
1. septembra.

Kā ZAAO stiprās puses jāmin 
pieredze gan sadzīves, gan dalī-
to atkritumu vākšanā (atkritumu 
šķirošanā, kas ļauj iedzīvotājiem 
ekonomēt līdzekļus), mūsdienīgs 
un kvalitatīvs aprīkojums, profe-
sionāli darbinieki.

Lai samazinātu maksu par 
sadzīves atkritumu izvešanu, 
ZAAO aicina ikvienu šķirot ra-
dušos atkritumus, atdalot gan 

papīra, kartona, logu un pude-
ļu stikla, metāla, plastmasas un 
PET iepakojumu, gan nolietotas 
riepas, baterijas, sadzīves elek-
trotehniku. Minētie atkritumu 
veidi izmetami speciālos šķiro-
to atkritumu konteineros (EKO 
punktos), kas ir publiski pieejami 
un tiek savākti bez maksas. Pri-
vātmāju iedzīvotājiem ir iespē-
ja iegādāties EKO somu, lai šķi-
rotu atkritumus savās mājās, bet 
pilno somu izliktu bezmaksas iz-
tukšošanai ZAAO darbiniekiem 
pieejamā vietā.

Ikdienā šķirojot pašu radī-
tos atkritumus, mājsaimniecība 
var ietaupīt līdz pat 40 procen-
tiem no maksas par atkritumu 
apsaimniekošanu. Šķiroto at-
kritumu nodošanai visā Ziemeļ-
vidzemē ZAAO ir izveidojis  
14 EKO laukumus, vairāk nekā 
140 EKO punktus un aicina ik-
vienu tos izmantot. Arī Saulkras-
tos līdz 2012. gada beigām plāno-
ta vairāku EKO punktu un EKO 
laukuma izveide.

Ko darīt, ja ir noslēgti 
līgumi ar citiem atkritumu 
apsaimniekotājiem
Atbilstoši Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 18. panta 8. da-
ļai, sākot ar 2012. gada 1. sep-
tembri spēku zaudē visi līdz šim 
noslēgtie līgumi par atkritu-
mu apsaimniekošanu Saulkras-
tu novadā, un iedzīvotājiem ir 
pienākums noslēgt līgumus par 
atkritumu savākšanu ar ZAAO, 
kas no 1. septembra ir vienīgais 

Saulkrastu novada domes izvē-
lētais atkritumu apsaimniekoša-
nas operators Saulkrastu novada 
teritorijā.

Kā notiks līgumu slēgšana 
ar ZAAO
1. Lai saņemtu sadzīves atkritumu 
izvešanas pakalpojumu, jānoslēdz 
līgums starp ZAAO un klientu 
(mājsaimniecības vai uzņēmuma 
īpašnieku, iestādes vadītāju). Šajā 
līgumā minēta konteineru tukšo-
šanas adrese, tukšošanas biežums 
jeb grafiks, konteinera lietošanas 
kārtība un citi nosacījumi. Atkri-
tumu savākšanai klientiem ir pie-
ejami plastmasas 0,14 vai 0,24 
kubikmetru un 1,1 kubikmetra 
konteineri. 

2. Slēdzot līgumu, ZAAO spe-
ciālisti vienojas ar klientu par no-
teiktu konteinera izvešanas gra-
fiku, tomēr iespējams konteinera 
tukšošanas reizes pēc nepiecieša-
mības mainīt, piezvanot pa tālru-
ni 64281250, aizpildot iesniegu-
mu ZAAO vietnē www.zaao.lv, vai 
atsūtot e-pastu uz adresi zaao@
apollo.lv. Klientu ērtībām izvei-
doti un izsūtīti konteineru izve-
šanas kalendāri katram gadam. 
Lai konteineri noteiktajā datu-
mā līdz pulksten 8 rītā būtu no-
vietoti brīvi pieejamā un redzamā 
vietā, ZAAO klientiem piedāvā 
bezmaksas īsziņu mobilajā tele-
fonā, ar kuru iepriekšējā dienā at-
gādina par plānoto konteinera  
tukšošanu.

3. Īpaši vasarnīcu iedzī-
votāju ērtībām ZAAO ievie-

sis pakalpojumu, kurā sadzīves 
atkritumu savākšanai nav nepie-
ciešami konteineri. Klientiem pie-
dāvā speciālus dzeltenus 100 vai  
150 litru tilpuma maisus. Nopēr-
kot šos maisus, iedzīvotāji jau ir 
samaksājuši arī par to savākša-
nu, bet pēc piepildīšanas drīkst 
novietot tos atkritumu savācēj-
mašīnas maršrutā noteiktā atkri-
tumu savākšanas dienā. Pakalpo-
jums īpaši izdevīgs iedzīvotājiem, 
kas savās vasaras mītnēs uzturas 
tikai neilgu laiku un kam atkri-
tumu apjoms ir grūti paredzams, 
vai arī tad, ja konkrētajā adresē 
ZAAO mašīnām ir apgrūtināta ie-
braukšana šauro ceļu vai citu aps-
tākļu dēļ.

No 18. jūnija Saulkrastu no-
vada domes telpās Saulkrastos, 
Raiņa ielā 8, apmeklētāju pie-
ņemšanas laikā – pirmdienās un 
ceturtdienās no pulksten 10 līdz 
18 – būs iespējams saņemt infor-
māciju par ZAAO pakalpojumiem 
un noslēgt līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu.

Uzvara vides 
konkursā 
“Tava ideja 
zaļai rītdienai!”
Lai rosinātu jauniešus iesaistīties 
vides projektos, veicinātu izpratni 
par vides problēmām un atbalstī-
tu jauniešu uzņēmējdarbības pras-
mju attīstību, no 24. februāra līdz 
2. maijam notika Eiropas Komisi-
jas pārstāvniecības Latvijā atbals-
tīts konkurss vidusskolu jaunie-
šiem “Tava ideja zaļai rītdienai!”. 

Konkursā iesaistījās arī Zvej-
niekciema vidusskolas 10. klases 
jaunietes Anete Eglīte, Jana Koh-
no un Ieva Krone, kuras izstrādā-
ja projektu “Tīrs ūdens – tīrai vi-
dei”. Projekta īstenošanas gaitā 
tika veiktas dzeramā ūdens kvali-
tātes analīzes, pētīti cēloņi, kādēļ 
ūdens kvalitāte neatbilst visiem 
noteiktajiem standartiem, kā arī 
izstrādāti konkrēti priekšlikumi, 
kādi pasākumi veicami, lai uzlabo-
tu dzeramā ūdens kvalitāti skolā. 

Projekts “Tīrs ūdens – tī-
rai videi” veiksmīgi izturēja 1. kār-
tu, Jana Kohno to papildināja, un  
18. maijā tika paziņoti rezultāti: de-
viņu konkursa finālistu vidū iekļu-
va arī Zvejniekciema vidusskolas 
projekts “Tīrs ūdens – tīrai videi”. 

Visi deviņi konkursa finālisti  
saņēma dažādas balvas, kā arī 
ekskursiju uz Briseli. 

Informācija tīmekļa vietnē: 
http://www.esmaja.lv/vides-kon-
kurss/apbalvos-konkursa-tava-ide-
ja-zalai-ritdienai-uzvaretajus 

Svetlana Grūbe

Komunālserviss 
aicina izmantot 
akcijas 
piedāvājumu
Arī šogad SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) jūnijā rīko akci-
ju, kuras laikā, apmaksājot visu 
nenomaksāto rēķinu pamatsum-
mu, kas sakrājusies par SKS snieg-
tajiem pakalpojumiem – kā iedzī-
votājiem, tā arī uzņēmumiem –, 
tiks anulēta aprēķinātā kavējuma 
nauda (līguma sods). 

SKS aicina iedzīvotājus un 
uzņēmumus izmantot šīs akcijas 
piedāvājumu. Tuvāka informāci-
ja pa tālruni 67951361. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Iespēja apgūt 
valsts valodu
3. un 4. jūlijā pulksten 10 Saulkrastu 
novada domes zālē notiks konku-
rētspējas paaugstināšanas pakal-
pojumu seminārs “Psiholoģiskās  
barjeras noņemšana cittautie-
šiem, apgūstot valsts valodu”.

Izvērtējot interesi par šo se-
mināru, Nodarbinātības valsts 
aģentūra piedāvā iespēju izveidot 
valsts valodas apguves grupas. 

Aicinām interesentus pieteik-
ties Saulkrastu sociālajā dienestā 
Raiņa ielā 8, 109. kabinetā. Tuvā-
ka informācija pa tālruni 67142511.

Apgaismojuma, siltumapgādes, ugunsdrošības sistēmas uzlabošana – šie un citi darbi ietilpst kultūras nama 
“Zvejniekciems” siltināšanas un rekonstrukcijas projektā. Foto no domes arhīva
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Domes deputātu tikšanās ar novada senioriem
Maijā notika Saulkrastu 
novada domes deputātu 
tikšanās ar novada senioriem. 
Tikšanās piedalījās Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis, priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis, 
deputāti Līga Vaidere, 
Selga Osīte, Santa Ancāne, 
Guntars Ozoliņš un Artūrs 
Ancāns. Tika pārrunātas 
novada aktualitātes, 
deputāti informēja par savu 
darbību iedzīvotāju interešu 
nodrošināšanā un  
novada attīstībā.  
Sniedzam atbildes uz tikšanās 
laikā uzdotajiem jautājumiem.

Aiz Skolas ielas 8 nekopts 
dārzs – teritorija, kas pieder uz-
ņēmējiem. Cik ilgi uzņēmēji ne-
tiks sodīti par nekārtībām un 
nesakopto teritoriju?

Par minētās teritorijas nesa-
kopšanu to īpašniekiem ir sastā-
dīts administratīvā pārkāpumu 
protokols, kas nosūtīts izskatī-
šanai Administratīvajā komisijā. 
Jautājumu izskatīs Administratī-
vās komitejas jūnija sēdē.

2010. gadā līdzekļu trūkuma 
dēļ nebija uzstādītas ielu nosau-
kumu plāksnes. Arī 2011. gadā  
ne. Vai šogad plāksnes tiks  
uzstādītas?

Strādājam pie tā, lai apzinā-
tu vietas, kurās nepieciešams sa-
labot vai uzstādīt jaunas ielu 
nosaukumu plāksnes. Iespēju ro-
bežās plāksnes tiks uzstādītas.

Melnsila ielas galā saplēstas 
laipas.

Vieta ir apsekota, un bojāju-
mus novērsīs.

Kāpēc atkārtoti rīkot Ameri-
kas auto pasākumu?

Amerikas auto pasākums for-
mas ziņā ir interesants un savā 
jomā saturiski kvalitatīvs. Tas ra-
dījis interesi un ieguvis atpazīsta-
mību ne vien saulkrastiešu vidū, 
bet arī Latvijas mērogā un ārpus 
valsts robežām. 

Vai skolas trenažieru zālē 
varētu ieviest vienas stundas  

apmeklējumu nedēļā pensionā-
riem?

Jā, tas ir iespējams. Aicinām 
vērsties ar iniciatīvu, rakstisku ie-
sniegumu, domē, un jautājumu 
izskatīs.

Kāpēc izšķērdīgi izlietota 
nauda Saules laukuma izveidē, 
amerikāņu auto demonstrēšanā 
un svētku salūtam Jaunajā gadā?

Saules laukums ir kārtējā sa-
kārtotā un labiekārtotā vieta, kas 
padara pievilcīgu mūsu pilsētu. 
Amerikāņu auto pasākums sevi ir 
apliecinājis kā unikāls un kvalita-
tīvs notikums, kas iepriecina ne 
vien vietējos iedzīvotājus, bet arī 
nes Saulkrastu vārdu ārpus no-
vada robežām. Savukārt salūts ir 
viens no Jaunā gada sagaidīšanas 
elementiem, kas iepriecina un vie-
no svētku dalībniekus. Tā ka no-
teikti nevar teikt, ka nauda ir iz-
šķērdēta vai neracionāli izlietota.

Vai iedzīvotājiem ir tiesības  
prasīt pašvaldības policijas at-
skaiti par paveikto darbu, pār-
baudot saistošo noteikumu  
ievērošanu pilsētā?

Jā, var vērsties ar iesniegumu 
domē, un šāda informācija tiks 
sniegta. Tāpat katrā informatīvā 
izdevuma “Saulkrastu Domes Zi-
ņas” numurā tiek sniegta infor-
mācija par pašvaldības policijas 

paveikto, tostarp par saistošo no-
teikumu neievērošanu. 

Vai uz kādu deputātu komi-
tejas sēdi ir uzaicināti NVO pār-
stāvji?

Ja komitejā izskatāmā jau-
tājuma iesniedzējs ir sabiedris-
kā organizācija vai ja jautājums 
ir saistīts ar sabiedriskām organi-
zācijām, tad noteikti to pārstāvji 
tiek aicināti. 

Kādos jautājumos var vērsties 
pie izpilddirektora vietnieka?

Pie izpilddirektora vietnieka 
var vērsties jautājumos, kas saistī-
ti ar nekustamo īpašumu un lab-
iekārtošanas darbiem.

Cik policijai izmaksā kat-
ras darbadienas “goda aplis” ap 
Zvejniekciema klubu (it kā sko-
lēnu smēķēšanas sakarā), neiz-
kāpjot no mašīnas un neredzot 
smēķētāju bariņus?

Pašvaldības policija regulāri 
apseko vietas, kur pulcējas pus-
audži un jaunieši, kas smēķē. Pār-
baudot smēķējošo personu datus, 
vairakkārt konstatēts, ka atklāti 
smēķē personas, kas sasniegušas 
pilngadību, līdz ar to pašvaldības 
policijai nav tiesību vērsties pret 
šīm personām.

Cik ilgi pretim centra auto-
busa pieturai uz mums raudzī-
sies “melnais kaķis”? Ieteikums 

būtu tā vietā uzlikt Saulkrastu 
ģerboni.

Paldies par labo ierosinā-
jumu. Tiks noskaidrots izkārt-
nes īpašnieks, ar kuru pašvaldība  
sazināsies.

Kāpēc jāveido estrāde kāpu 
zonā? 

Ja jautājums ir par Svētku lau-
kumu, jānorāda, ka tā nav estrā-
de, bet gan laukums – vietas lab-
iekārtojuma elements.

Kas traucē mūsu pašvaldībai 
piesaistīt alternatīvās aprūpes 
projektus (tikšanās reizē domē 
tika demonstrēts raidījums par 
senioriem Lielvārdē), ar kuru 
palīdzību nodrošinātu dažādu 
atbalstu arī senioriem Saulkras-
tu novadā?

Līdz 2009. gadam šādos pro-
jektos bija iespējams pieteikties, 
ko arī pašvaldība darīja. Diem-
žēl iesniegtie projekta pieteiku-
mi tika noraidīti. Kopš 2010. ga-
da šādi konkursi vairs netiek  
izsludināti.

Vai kādreiz Saulkrastos, 
Zvejniekciemā atvērs veikalus 
“Maxima”, “Rimi”?

Saulkrastos un Zvejniekciemā 
ir neliels skaits iedzīvotāju, un 
lielveikalu tīkli patlaban nav ga-
tavi investēt līdzekļus, lai atvērtu 
savus veikalus. Bet, palielinoties 

iedzīvotāju skaitam un pirktspē-
jai, šāda iespēja pastāv.

Kad tiks sakārtota bijušās 
zāģētavas Raiņa ielā 4 un pasta 
ēkas teritorija, autobusa pietu-
ra Ainažu ielā Vāravas pusē, teri-
torija pie skeitlaukuma Nolikta-
vas ielā?

Jānorāda, ka teritorija pie 
skeitlaukuma tiek uzturēta kār-
tībā, savukārt par pārējām te-
ritorijām, kas ir privātīpašums, 
pašvaldības policija ir sastādīju-
si administratīvā pārkāpuma pro-
tokolus.

Kur iepazīties ar pašvaldības 
budžetu, konkrēti – ar kultūras 
un sporta centra budžeta sadali 
un izlietojumu? 

Saistošie noteikumi par paš-
valdības budžetu ir publiski pie-
ejami. Ar budžetu elektroniskā 
versijā ir iespējams iepazīties paš-
valdības vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļas “Dome” apakšsadaļā “Paš-
valdības budžets”, kā arī nova-
da domē Raiņa ielā 8, otrajā stā-
vā. Tuvāka informācija pa tālruni 
67951250.

Kad tiks izveidota stāvvie-
ta posmā no Bīriņu ielas līdz 
Vidrižu ielai, kā tas tika solīts  
2011. gadā?

Tas būs iespējams, tiklīdz pil-
sēta pieņems savā īpašumā auto-
ceļu V101 (Rīgas–Tallinas–Ainažu 
ielu). Autoceļa pārņemšana paš-
laik ir procesā; pieņemti Ministru 
kabineta noteikumi par šā ceļa 
nodošanu pašvaldībai. Automašī-
nu novietošana ceļu posmā no Bī-
riņu ielas līdz Vidrižu ielai būs ie-
spējama 2013. gadā.

Kad paredzams iekārtot/ 
atjaunot stadionu Zvejniek- 
ciemā?

Šogad tiek izstrādāts tehnis-
kais projekts, kas tiks realizēts no 
pieejamiem finanšu līdzekļiem. 
Tā realizēšana notiks vairākos 
posmos. Darbus sāks jau šogad. 
Jāņem vērā, ka būves, kas atro-
das stadiona teritorijā, nav paš-
valdības īpašums. Pašlaik notiek 
darbs ar administratoru par ēku 
pārņemšanu.

Sarunā skarto 
jautājumu 
lokā ietilpa 
Saulkrastu so-
ciālā dienesta 
aktualitātes, 
infrastruktū-
ras uzla-
bojumi un 
budžeta 
līdzekļu iz-
lietojums, kā 
arī deputātu 
atskaites par 
paveikto.
Foto no 
domes arhīva

Paziņojums par detālplānojuma 
Rīgas ielā 13 Saulkrastos apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu pieņemšanu

Saskaņā ar Saulkrastu nova-
da domes 2012. gada 30. maija 
lēmumu numur 5 § 92 apstipri-
nāts detālplānojums zemes ga-
balam Rīgas ielā 13 Saulkrastos, 
kadastra numurs 8013 003 0769, 
un apstiprināti saistošie notei-

kumi numur 10 “Detālplāno-
jums zemes gabalam Rīgas ielā 13 
Saulkrastos”.

Ar detālplānojuma pilnu doku-
mentāciju var iepazīties Saulkras-
tu būvvaldē Raiņa ielā 8 Saulkras-
tos domes darba laikā. 

Paziņojums par Saulkrastu teritorijas 
plānojumu 2012.–2024. gadam 
Ar Saulkrastu teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam galīgo redakci-
ju var iepazīties laikā no 2012. gada 
18. jūnija līdz 2012. gada 9. jūlijam 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 
8 Saulkrastos domes darba laikā, kā 
arī Saulkrastu novada vietnē inter-
netā www.saulkrasti.lv un SIA “Met-
rum” vietnē www.metrum.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un 
atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 
2012. gada 9. jūlijam (fiziskām 

personām norādot vārdu, uzvār-
du, dzīves vietas adresi, juridis-
kām personām – reģistrācijas nu-
muru, reģistrācijas un darbības 
vietas adresi) Saulkrastu nova-
da domē Raiņa ielā 8 Saulkrastos, 
LV-2160, vai sūtot elektroniski pa 
e-pastu dome@saulkrasti.lv.

Teritorijas plānojuma izstrā-
dātājs: SIA “Metrum”, Raiņa bul-
vāris 11, Rīga, LV-1050, tālrunis 
67032329, www.metrum.lv.

Paldies no 
Saulkrastu 
Velosipēdu 
muzeja
Paldies Saulkrastu novada do-
mei, Tūrisma informācijas cen-
tram un personīgi Gitai Mem-
menai, Kultūras un sporta 
centram, Judītei Krūmiņai un 
Vijai Skudrai. Paldies apvienības 
Seasidefeeling meitenēm – An-
dai Gailītei un Asnātei Grēvei, 
Bērziņa kafejnīcai par skaisto 
un gardo torti, kuru varēja no-
baudīt Muzeju nakts apmeklētā-
ji, “Katrīnbādes” kolektīvam un 
visiem pārējiem labajiem cilvē-
kiem, kas nav pieminēti. 

Paldies visiem velobraucie-
na dalībniekiem un mūsu Mu-
zeja nakts ciemiņiem par jauko, 
neaizmirstamo sajūtu un at-
mosfēru!

Informē pašvaldības 
slimnīca

Saulkrastu slimnīcā ar 
2012. gada 5. jūniju sāk darbu ār-
ste-neiroloģe Dace Dzirkale.

Pierakstīties pie dakteres 
uz konsultācijām var, zvanot uz  
reģistratūru pa tālruni 67952700.

Darbu sācis arī ārstnieciskās 
vingrošanas kabinets, kur strādā 
fizioterapeite Aiva Aparjode. 

Pierakstīties var, zvanot pa 
mobilo tālruni 29234556.

Speciālists Pieņemšanas datums

Acu ārste Ausma Sproģe 18., 25. jūnijs

Acu ārste Sandra Ausekle 20., 27. jūnijs

Kardioloģe Inesa Kozlovska 20. jūnijs

Otolaringoloģe Ilona Kronberga 21. jūnijs

Neirologs Ainārs Vecvagars 22. jūnijs

Neiroloģe Dace Dzirkale 19., 26. jūnijs

Endokrinoloģe Brigita Viziņa 26. jūnijā

Fizioterapeite Larisa Ēriksone 22. jūnijs

Ķirurgs Kārlis Vēriņš 17. jūnijs
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VSAA un NVA pieņemšanas laiki

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 
klientus 21. jūnijā Saulkrastu novada domē, 108. kabinetā, no 

pulksten 10 līdz 12.
Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems klientus 

2. un 5. jūlijā Saulkrastu novada domes zālē 
no pulksten 10 līdz 15.

Uz Lietuvu pilnveidot pieredzi
Maija vidū devos profesionālās 
pilnveides braucienā uz 
Lietuvu, apmeklējot Pasvāles, 
Birštonas bibliotēkas un 
Kauņas rajona publisko 
bibliotēku, kas atrodas 
Garliavas pilsētā. Pieredzes 
apmaiņas braucienu Pierīgas 
bibliotēku bibliotekāriem 
organizēja Pierīgas Galvenās 
Salaspils novada bibliotēkas 
direktore Daiga Orbidāne un 
metodiķe Evita Gleizde.

Birštonas pilsētas bibliotēka at-
rodas plašās, gaišās telpās. Šeit ir 
pietiekami vietas gan bērniem, 
gan jauniešiem, gan pieauguša-
jiem. Birštonas bibliotēkas direk-
tore Alīna Jaskūniene, kura ir arī 
Lietuvas Bibliotēku biedrības pre-
zidente, pastāstīja, kā bibliotēka 
tikusi pie jaunām telpām un ka ar 
vietējās pašvaldības atbalstu ka-
pitāli pārbūvēts vietējais univer-
sālveikals. Visa ēka ir bibliotēkas 
rīcībā. Interesanti, ka Birštonas 
pilsētas bibliotēkas budžetu veido 
gan valsts, gan vietējās pašvaldī-
bas finansējums. Citām publiska-
jām bibliotēkām Lietuvā un Lat-
vijā finansējums ir tikai no valsts, 
un tas diemžēl ir ļoti niecīgs.

Pēc bibliotēkas apskates de-
vāmies nelielā kultūrizglītojošā 
ekskursijā pa pilsētu.

Mazā kūrortpilsētiņa Birštona 
atrodas uz dienvidiem no Kauņas, 
tur dzīvo trīs tūkstoši iedzīvotāju. 

Pilsētā atrodas divas kūrortiestā-
des, kuras ir saglabājušas spēcīgas 
dziedniecības tradīcijas. Ir Prome-
nāde gar Nemūnu. No Birštonas 
augstākā punkta paveras skaists 
skats uz Nemūnu. Reģionālais da-
bas parks ir izveidots gar Nemū-
nas upi ar mērķi saglabāt dabisko 
ainavu. Interesanti, ka, veidojot 

parku, ir padomāts par aktīvu at-
pūtu visai ģimenei – ik takas pos-
mā ir neliels rotaļu laukums vie-
nā takas pusē, bet otrā – trenažieri 
vecākiem. Un tā ik posmā. Mazos 
laukumiņos ierīkotas novēroša-
nas kameras.

Kūrortam ir ļoti skaista vide: 
starp kokiem izvietotas mājas 

elegantas villas, minerālūdens 
vieta – brīvi pieejama Minerāl-
ūdens mājiņa, Vītauta pieminek-
lis, Dziesmu kalniņš, maza estrā-
dīte Nemūnas krastā.

Vizma Stūrmane,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītāja 

Vai tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji ir gatavi sezonai?
Pāris ieteikumu veiksmīgai 
uzņēmējdarbībai.

Ir klāt aktīvā tūrisma sezona, un 
lieti noder padomāt, cik labi esam 
sagatavojušies viesu uzņemšanai:

•	 vai	pēc	garās	ziemas	un	pa-
vasara mūsu vietnēs ir atjaunota 
informācija un kādās valodās; 

•	 vai	ceļa	malās	ir	saprotama	
norāde par to, ko uzņēmums pie-
dāvā, kur tā atrodas un vai šāda 
izkārtne vispār ir;

•	 vai	informējam	cilvēkus	par	
to, kad sākam darbu pēc garās 
ziemas, kad darbību beidzam un 
tā tālāk.

Ir daudz niansīšu, kas jāpār-
domā, lai varam apgalvot, ka esam 
izdarījuši visu, lai viesi ierastos un 
vēlētos atgriezties. Domājot par 
ciemiņu ērtībām, der pārliecinā-
ties, vai uzņēmumā ir Saulkras-
tu karte, papildu informācija par 
novadu un reģionu, lai varētu pie-
dāvāt idejas par to, kā atpūsties 
Saulkrastu novadā un tuvākajā 
apkaimē. Starp citu, kartes iespē-

jams iegūt Saulkrastu tūrisma in-
formācijas centrā Ainažu ielā 13b.

Bieži vien nenovērtējam 21. 
gadsimta sniegtās iespējas. Daļa 
to ir bez maksas, un aizbildinā-
šanās ar laika trūkumu nav vie-
tā Var atrast zinošus palīgus, kas 
ikdienas darbā izmanto sociālos 
tīklus. Par simbolisku samaksu 
atrastos studenti, kas labprāt uz-
ņemtos izveidot jūsu uzņēmuma 
vizītkarti. Vai jūsu uzņēmums iz-
manto Facebook, Twitter, Tripad-
visor, Draugiem.lv un citus so-
ciālos tīmekļus? Vai izmantojat 
bezmaksas iespējas pastāstīt par 
savu uzņēmumu? 

Jāņem vērā, ka sociālo tīmek-
ļu profili jāuztur visu laiku. Tajos 
jābūt “dzīvībai”, lai nav tā, ka uz 
sezonu profilā tiek ievietota in-
formācija, bet klusajā sezonā pil-
nīgs klusums. Klusajā sezonā uz-
ņēmumi taču turpina darbu, un 
kas gan var būt labāks, kā uzturēt 
labas attiecības ar esošo un po-
tenciālo klientu  visu gadu?

Naktsmītņu īpašnieki varē-

tu pārdomāt iespēju iesaistīties 
Booking.com vai Celotajs.lv nakts-
mītņu rezervācijas sistēmā, pār-
baudīt, vai jūsu uzņēmuma infor-
māciju var atrast oficiālajā Latvijas 
tūrisma lapā www.latvia.travel. 

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs aicina atsaukties tos 
tūrisma uzņēmējus, kas e-pastā 
vēlas saņemt informāciju par TIC 
aktuālajiem projektiem, darbiem 
un nākotnes iecerēm par infor-
matīvo materiālu izdošanu. Raks-
tiet uz tic@saulkrasti.lv. Gaidām 
jūs arī klātienē!

Lai sniegtu tūristiem jaunāko 
informāciju par atpūtas un tūris-
ma iespējām Saulkrastu novadā, 
jūnijā sākumā sadarbībā ar kar-
šu izdevniecību “Jāņa sēta” izstrā-
dāta 2012. gada Saulkrastu karte. 
Tajā iekļautas ziņas par apskates 
objektiem, naktsmītnēm, ēdinā-
šanu un aktīvo atpūtu, kā arī cita 
noderīga informācija.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja

Brīvpusdienas 
skolēniem
Arī 2012./2013. mācību gadā novada 
maznodrošināto un trūcīgo ģime-
ņu skolēniem būs iespēja saņemt 
brīvpusdienas. Saskaņā ar Saulkras-
tu novada domes saistošo noteiku-
mu numur 20 “Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Saulkrastu novadā” 
21.3. punktu bērnam, kuram ir  
13 gadi, vasaras brīvlaikā jānostrādā 
20 stundas pilsētas labiekārtošanas 
darbos, lai varētu mācību gadā sa-
ņemt brīvpusdienas vispārizglīto-
jošā skolā, kura atrodas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Ja bērnam nepieciešamas brīv-

pusdienas, no 1. augusta (pirmdie-
nās vai ceturtdienās) kādam no 
vecākiem sociālajam dienestam 
jāraksta iesniegums par statusa 
piešķiršanu. Šajā laikā jābūt no-
formētam trūcīgas vai maznodro-
šinātas ģimenes statusam.

Visi, kuri dažādu iemeslu 
dēļ viņiem paredzēto laiku ne-
būs nostrādājuši, to var izdarīt 
20.08.2012.–24.08.2012.

Informācija pa tālr. 67142511, 
67142513.

Saulkrastu sociālais dienests

Saulkrastu TIC informē
Saulkrastu tūrisma informā-

cijas centram līdz 31. augustam 
mainīts darba laiks: no piektdie-
nas līdz sestdienai centrs darbojas 
no pulksten 10 līdz 18 un svētdie-
nā – no pulksten 10 līdz 16.

Līdz 31. augustam mainīts sa-

biedrisko tualešu darba laiks Ai-
nažu ielā 13b: no pirmdienas līdz 
piektdienai no pulksten 9 līdz 20, 
sestdienās un svētdienās no pulk-
sten 10 līdz 20. Maksa par tuale-
tes izmantošanu – 20 sanītmi.

Līdz 31. augustam bezmaksas 

tualetes darbosies Ainažu ielā 8  
(veikala “ICIS” stāvlaukumā), Ai-
nažu ielā 20 (veikala “Elvi” stāvlau-
kumā), Vidrižu ielas galā (autostāv-
laukumā pie jūras), Zvaigžņu ielas 
galā, auto stāvlaukumā “Rūķīši”, 
Saulkrastu pludmalē “Centrs”. 

Pierīgas bibliotekāri pie Brištonas bibliotēkas ēkas. Foto no Saulkrastu bibliotēkas arhīva

Zvejniekciema vidusskolas skolēniem jāstrādā:
13–15 gadu veciem – 4.06.2012.–8.06.2012.;
16–19 gadu veciem – 25.06.2012.–29.06.2012.;
13–19 gadu veciem – 9.07.2012.–13.07.2012. 
Pulksten 9 jābūt pie Zvejniekciema vidusskolas. 

Saulkrastu vidusskolas skolēniem jāstrādā: 
13–15 gadu veciem – 11.06.2012.–15.06.2012.;
16–19 gadu veciem – 2.07.2012.–6.07.2012.;
13–19 gadu veciem – 23.07.2012.–27.07.2012. 
Pulksten 9 jābūt pie Saulkrastu novada domes autostāvlaukuma.

Šogad – arī 
“Vecāku žūrija”
Grāmatu draugi var sākt darbu 
pie “Bērnu un jauniešu žūrijas 
2012” kolekcijas vērtēšanas, 
informē Saulkrastu novada 
bibliotēka. 

Ir izvēlētas grāmatas, kuras ie-
kļautas žūrijas 2012. gada kolekci-
jā un nodotas lasīšanai un vērtē-
šanai skolēniem (1.–2. klase, 3.–4. 
klase, 5.–7. klase, 8.–12. klase). Kā 
katru gadu, tās ir jaunākās un la-
bākās Latvijā izdotās grāmatas, 
kuras izraudzījusies īpaša komi-
sija. Pagājušajā gadā “Bērnu žūri-
jai” pievienojās “Jauniešu žūrija”, 
iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī 
šajā reizē ir jauninājums – “Vecā-
ku žūrija”, aicinajums pieaugu-
šajiem izlasīt un novērtēt četras 
grāmatas. Rosība Saulkrastu bib-
liotēkā notiek, ir pirmais “Bērnu 
un jauniešu žūrijas 2012” eksperts –  
Saulkrastu vidusskolas 6. klases 
skolnieks Artūrs Birzgalis. 

LNB Lasīšanas veicināšanas 
programmu “Bērnu un jauniešu 
žūrija 2012” īsteno jau 12 gadus. 
Tās mērķis ir veicināt lasīšanu un 
bibliotēkas pakalpojumu izman-
tošanu, iesaistot bērnus un jaunie-
šus domu apmaiņā par jaunāka-
jām daiļliteratūras grāmatām.

Gaidām gan jaunos, gan 
jau zināmos žūrijas ekspertus. 
Kā ierasts, līdz gada beigām vi-
ņiem jāizlasa un jānovērtē piecas  
grāmatas.
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Piektie no 127
Jau otro gadu apgāds “Zvaigzne 
ABC” rīkoja erudīcijas 
konkursu 5.–9. klašu skolēniem 
“Zvaigžņu klase”. 

Konkursa mērķis ir veicināt sko-
lēnu interesi par mācību priekš-
metiem, padziļināt skolā iegūtās 
zināšanas un izmantot dažādus 
uzziņas avotus un tehnoloģis-
kos risinājumus mācību procesā. 
Konkurss norisinājās četrās kār-
tās divās vecuma grupās: 5.–6. un 
7.–9. klašu skolēniem. 

Saulkrastu vidusskolas 7.a 
klase visu gadu veiksmīgi startē-
ja visās kārtās – latviešu valodā un 
literatūrā, dabaszinībās, svešvalo-
dās un sociālajos mācību priekš-
metos. Visās kārtās bija jāatrod 
atbildes uz āķīgiem teorijas jautā-
jumiem, tostarp arī angļu, krievu 
un vācu valodā, un ne mazāk vil-
tīgiem konkursa atbalstītāju jau-
tājumiem. Vai zināt, kurās valo-
dās lietvārdiem nav dzimtes? Vai 
kā arhitektūrā sauc sievietes sta-
tuju, kas pilda kolonnas funkciju? 

Bet īstu pārbaudījumu sagā-
dāja radošie uzdevumi. Pirmajā 
kārtā tika gatavota reklāma bēr-

nu vidū populārajai Džefa Kinnija 
grāmatai “Grega dienasgrāmata”. 
Otrajā kārtā bija jāveic zināt-
nisks eksperiments, tas jānofilmē 
un jāievieto portālā youtube.com. 
Pēc ilgiem ideju meklējumiem 7.a 
klase pagatavoja tā saucamo lavas 
lampu. Trešajā kārtā svešvalodā 
bija jāveido filmiņa par savu sap-
ņu pilsētu. Mūsu klase par sapņu 
ceļojuma mērķi izvēlējās Parīzi, 
ko asprātīgi attēloja, ar akrobā-
tisku triku palīdzību veidojot Pa-
rīzei raksturīgas ainas. Savukārt 
noslēdzošajā kārtā bija jāsacer 
stāsts ar nosaukumu “Mēs”.

Liels prieks bija uzzināt, ka 
no 127 klasēm, kas startēja 7.–
9. klašu grupā, esam to sešu ko-
mandu vidū, kuras aicinātas 28. 
aprīlī uz Tallink prāmja “Roman-
tika” klāja, lai noslēguma pasā-
kumā uzzinātu uzvarētāju vār-
dus. Esam 5. vietā! Lielisks starts 
– tas bija vienprātīgs skolotāju 
un skolēnu secinājums. Un īstais 
stimuls, lai pēc konkursa “Zvaig-
žņu klase 2013” Saulkrastu vidus-
skolas nu jau 8. a klase kā uzva-
rētāji aizbrauktu ceļojumā uz 
Stokholmu.

Nobeigumā klases vārdā iz-
sakām milzīgu paldies ģimenēm, 
kas juta līdzi un palīdzēja, kā arī 
Saulkrastu vidusskolas bibliote-
kārei Ivonnai Ungurei, skolotā-
jiem Janai Plankājai, Inesei Ābo-

lai, Daigai Bernauai, Ģirtam 
Blektem, Oksanai Vanagai, Inā-
rai Strapcānei, Rutai Grabčikai, 
Inesei Bajorei, Astrīdai Bērziņai, 
Jeļenai Poperedenai, Ilonai Tre-
zunei, Jānim Gaiķim, sporta hal-

les ēdnīcas vadītājai Gundegai 
Grestei un, protams, audzinātājai 
Ivetai Pečakai, kura visu laiku bija 
mums līdzās.

Saulkrastu vidusskola

Saulkrastieši konkursā sagatavoja reklāmu, darināja lavas lampu un iestudēja stāstu par Parīzi. 
Foto no Saulkrastu vidusskolas

Pēdējais zvans 
Zvejniekciema vidusskolā 
18. maijā Zvejniekciema vidussko-
lā zvans uz pēdējo stundu aicināja 
12. klases 22 skolēnus, kuriem nu 
jau sācies eksāmenu laiks. 

Pasākumā topošos absolven-
tus uzrunāja mācību pārzine Va-
lentīna Bērziņa, analizējot skolēnu 
sasniegumus un kavējumus un vē-
lot veiksmi eksāmenos. Interesan-
tu pārsteigumu divpadsmitajiem 
bija sagatavojuši 1. klases skolēni: 
viņi aicināja lielos skolas biedrus 
iesaistīties atraktīvā rotaļā. 

Absolventi pateicās visiem 
skolas darbiniekiem par kopā pa-
vadītajiem jaukajiem, interesanta-
jiem un arī komiskajiem brīžiem. 

Zvejniekciema vidusskola Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Deju maratons mazajiem saulkrastiešiem
Saulkrastu vidusskolas 2.–3. kla-
šu dejotāji kopā ar deju skolotā-
ju un skolotājām Inesi Petrošinu 
un Daigu Bernauu 24. un 25. mai-
jā viesojās Klaipēdā Lietuvā. Pilsē-
tā mūs sagaidīja bērnu un jauniešu 
centra “Želmenelis” pārstāvji, kas 
organizēja ekskursiju. Apskatījām 
rekonstruēto krastmalu, vecpilsē-
tu ar interesantām skulptūrām, ie-
čukstējām pelītei austiņā, lai pie-
pilda vienu vislielāko vēlēšanos, 
pieturējāmies pie skursteņslau-
ķa pogas un aizņēmāmies no nau-
das tovera, apmeklējām Anikes 
laukumu, dramatisko teātri, buri-
nieku “Meridian” un bijām Baltijā 
vislielākajā pulksteņu muzejā. Ne-
tradicionāli pusdienojām – ēdām 
picas brīvā dabā jahtu piestātnē. 
Pēcpusdienā koncertā bērnu un 
jauniešu centrā kopā ar lietuvie-
šu bērniem izdejojām sagatavotās 

dejas. Pēc tam draudzības vaka-
rā bērni apmainījās ar dāvaniņām, 
mēs iemācījāmies lietuviešu deju 
un lietuviešu bērniem iemācījām 
“Plaukstiņpolku”. 

Otrā rītā bijām pie Klaipēdas 
jūras vārtiem, pa kuriem ostā ie-
nāk lielie kuģi. Viesojāmies sā-
kumskolā – bērnudārzā “Varpelio”. 
Skolas bērni kā ciešas draudzības 
apliecinājumu katram bija sagata-
vojoši rokassprādzi, kas veidota no 
pērlītēm, akmentiņiem un dzijas. 
Draudzības koncertā mūsu bēr-
nus pārsteidza lietuviešu patriotis-
kā dziedāšana, īpaši skanīgās zēnu 
balsis. Apmainījāmies ar dāva-
nām – mūsu bērni dāvanā bija sa-
gatavojuši apsveikuma atklātnītes 
un latviešu saldumus, no lietuvie-
šu bērniem saņēmām interesan-
ti veidotus ābolu buriniekus. Ne-
aizmirstama, atbildīga un sirsnīga 

koncertturneja Klaipēdā. 
Tomēr deju maratons nebei-

dzās, jo sestdien, 26. maijā, 2. klašu 
dejotāji no rīta devās uz Saulkrastu 
estrādi, lai piedalītos mēģinājumā 
un vakarā dejotu Latvijas Senioru 
dziesmu un deju dienas koncer-
tā “Zem treju loku varavīkšņu til-
ta”. Bērnos tas radīja jaunas, pār-
steidzošas emocijas – dejot kopā 
ar pieaugušajiem, kad uz tevi ska-
tās vairāki tūkstoši skatītāju.

Paldies bērnu vecākiem, 2. un 
3. klašu skolotājām un Saulkrastu 
vidusskolas direktorei Veltai Kal-
nakārklei par atbalstu un atsaucī-
bu, lai mazie dejotāji sajustu de-
jotprieku! 

Saulainu un interesantu vasa-
ru mazajiem Saulkrastu vidussko-
las dejotājiem un viņu vecākiem! 

Skolotāji Jānis un Ilona Trezuni

Jaundibinātā skolas 
padome aicina vecākus 
piedalīties skolas sadzīvē
Ikviena vecāka sapnis ir 
redzēt savu bērnu veselu, 
laimīgu un labi izglītotu. Lai 
šo sapni padarītu par realitāti, 
ir nepieciešams pavisam 
nedaudz – piebremzēt 
ikdienas darbu skrējienu un 
apdomāties: kā es redzu savu 
bērnu viņa skolā? 

Vai mans bērns izmanto visu, kas 
skolā pieejams? Vai viņš labprāt 
apgūst visus mācību priekšme-
tus? Kā bērns jūtas savā skolā? 

Skolas padome ir organizāci-
ja, kas dibināta, lai nodrošinātu 
veiksmīgu skolas, skolēnu un ve-
cāku sadarbību. Kā zināms, tieši 
uz šiem trim vaļiem balstās sek-
mīgs skolēna ceļš uz pieaugu-
šo pasauli. Nereti skolu uzskata 
par nesasniedzamu vecāku ieros-
mēm. Gadās, ka aizņemtie skolo-
tāji un vecāki nesadzird skolēnu, 
bērnu pārņem bezspēcība, pārlie-
cība, ka pieaugušo pasaulei viņa 
balss ir pārāk sīka. Taču šo triju 
pasauļu saruna ir iespējama, var 
panākt to, ka visas iesaistītās pu-
ses ir apmierinātas.

Veiksmīgam risinājumam ne-
pieciešama visu triju pušu iesais-
tīšanās. Skolēns apgūst zināšanas, 
skola viņam tās nodrošina, vecā-
ki zina par skolā notiekošo un, cik 
iespējams, cenšas palīdzēt organi-
zēt skolas dzīvi. Tā top veiksmīgs 
sabiedrības izaugsmes modelis, 
ko veido visas iesaistītās puses.

10. maijā notika jau ceturtā 
Saulkrastu skolas padomes sēde. 
Padome gatavo tās jauno noliku-
mu, mēģina izvirzīt darbības mēr-
ķus un uzdevumus, kā arī strādā 
pie tā, lai iegūtu atpazīstamību 

un būtu atvērta arī citu vecāku ie-
rosinājumiem. Kopš februāra bei-
gām, kad notika pirmā sēde, pa-
domē ir pārrunāti saimnieciski 
jautājumi, kas skar skolas garde-
robi un ēdināšanu, domāts par 
skolas un vecāku sadarbības uzla-
bošanu. Atsaucoties daudzu vecā-
ku ierosinājumam, tiek izskatīts 
arī jautājums par skolas formu ie-
spējamu ieviešanu Saulkrastu vi-
dusskolā (sākumskolā). Tāpēc lū-
dzam vecākus būt atsaucīgiem un 
piedalīties anketēšanā, lai skolas 
padomei izdotos noskaidrot pēc 
iespējas plašākas sabiedrības da-
ļas viedokli.

Padome aicina bērnu vecākus  
iesaistīties padomes darbībā. Šī ir 
Saulkrastu bērnu vecāku sarunu 
vieta, forums, kurā ikviens var uz-
dot jautājumu un saņemt atbildi. 
Ja risināms kāds sasāpējis temats 
vai skolā radusies problēma ar bēr-
nu, tieši vecāku padome ir tuvākā 
institūcija, kurā vērsties, lai skolas, 
bērna un vecāku sadarbība noritē-
tu visām pusēm labvēlīgi.

Tātad, mīļie vecāki, nebūsim 
pasīvi savu bērnu un sabiedrības 
nākotnes vārdā! Iesaistīties skolē-
na dzīvē var izrādīties interesanti 
mums pašiem un noderīgi mūsu 
bērniem.

Padomē ir Saulkrastu vidus-
skolas vadības, pedagogu, bērnu 
vecāku un pašvaldības pārstāv-
ji. Par priekšsēdētāju ievēlēts Ivo 
Pavlovičs.

Lūdzam vecākus sūtīt jautāju-
mus uz e-pasta adresi ieva@mazais.lv  
vai pavlovics.ivo@gmail.com vai 
zvanīt pa tālruni 29449558. 

I. Drozdova
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Ierodoties riteņbraucējiem, 
kas no Velosipēdu muzeja 
devās uz pilsētas centru, 
sestdien, 19. maijā, tika atklāts 
Svētku laukums. Svinīgajā 
atklāšanā klātesošos uzrunāja 
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis.

Saules laukuma atklāšanā 
piedalījās novada māksliniecis-
kās pašdarbības kolektīvi, pūtēju 
orķestris un leģendārais dziedā-
tājs Zdislavs Romanovskis. Tika 
apbalvotas daiļākās Lielās un Ma-
zās Saulkrastu Katrīnas un su-
mināti brašākie Lielie un Mazie 
Saulkrastu Kapteiņi.

Pasākuma laikā sumināja 
Saulkrastu velosipēdu muzeju, 
kas šogad atzīmē 15 gadu jubile-
ju, un šim notikumam par godu 
tika organizēts velobrauciens 
“Ieripo vasarā Saulkrastos”, kurā 
piedalījās vairāk nekā 120 velosi-
pēdistu.

Vairāk foto apskatāmi 
www.saulkrasti.lv sadaļā 
“Galerijas”.

Saules laukums atklāts

Raitu deju soli jaunajā laukumā grieza novada pašdarbības deju kolektīvi, kuros piedalās visu paaudžu saulkrastieši. 
Attēlā: Saulkrastu vidējās paaudzes dejukolektīvs “Jūrdancis”, izpildot deju “Vecais Taizels”, solists Armands Vaiders. Foto no domes arhīva

Velobrauciens “Ieripo vasarā Saulkrastos” pulcēja vairāk nekā simt dalībnieku, kur 
jaunākajam bija pāris nedēļu, bet vecākajam jau pāri septiņdesmit.

Pasākuma laikā ikviens varēja darboties līdzi radošajās darbnīcās, izmēģināt spēkus jūrnieku mezglu 
siešanā, kā arī darināt krāsainus buru kuģīšus.

Tuvojoties svētku kulminācijai, īpaši tika apbalvotas daiļākās Lielās un Mazās Saulkrastu Katrīnas 
un brašākie Lielie un mazie Saulkrastu Kapteiņi!

Vai tu jau esi 
deklarējies 

Saulkrastos?
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Peldvietai “Centrs” piešķirts 
kvalitātes sertifikāts

2012. gada sezonā Saulkrastu 
pilsētas pludmalei “Centrs” 
piešķirts Zilā karoga 
programmas Nacionālās 
peldvietas kvalitātes sertifikāts. 

Šīs peldvietas robežas ir no Bīriņu 
ielas līdz “Krastiņbāram”. Sertifi-
kātu uz gadu piešķir Vides izglītī-
bas fonds, tā apliecinot virzību uz 
pilnvērtīgu Zilā Karoga program-
mas kritēriju izpildi.

Atgādinām, ka atbilstoši sais-
tošajiem noteikumiem “Par sa-
biedrisko kārtību Saulkras-
tu novadā” Saulkrastu novada  

pludmalē aizliegts:
1. smēķēt;
2. lietot alkoholiskos dzērie-

nus;
3. vest pastaigā suni peldvie-

tās, kā arī bērniem paredzētās ro-
taļu un izklaides vietās un sporta 
laukumos;

4. pludmalē un kāpu joslā ie-
braukt ar automašīnām un mo-
pēdiem, celt teltis un kurināt 
ugunskurus;

5. peldēt aiz peldvietu noro-
bežojuma (bojām);

6. bojāt pludmalē pārģērbša-
nās kabīnes, soliņus, gājēju lai-

pas, informatīvās norādes, atkri-
tumu urnas, skatu torņus un citu 
inventāru.

Savukārt Baltās kāpas terito-
rijā, lai nodrošinātu kāpas sagla-
bāšanu, cilvēkiem atļauts pārvie-
toties tikai pa speciāli ierīkotiem 
celiņiem un laipām.

Par šo noteikumu neievēroša-
nu personas sauc pie administra-
tīvās atbildības normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā. 

Saulkrastu pludmales glābša-
nas dienesta darba laiks ir katru 
dienu no pulksten 10 līdz 18.30, 
tālrunis 288660091.

Labiekārto
kāpas un pludmali
Šajā sezonā pludmalē uzstādīti 
jauni soliņi un pārģērbšanās ka-
bīnes, rekonstruēts pieslēgums 
pludmalei Bīriņu ielā – izbūvē-
tas koka atbalsta sieniņas un lai-
pas, uzstādīti soliņi, daļēji rekons-
truētas gājēju laipas uz pludmali 
gar Pēterupi. Līdz Līgo svētkiem 
peldvietās būs ierīkoti jauni in-
formatīvie stendi. Īpašs jaunums 
ir Saulkrastos pirmais publiskais 
ūdens krāns. Tas atrodas pie Tū-
risma informācijas centra, un 
pludmales apmeklētāji pie tā var 

nomazgāt rokas vai līdzpaņemtos 
augļus. Tuvākajās dienās centra 
pludmalē būs izveidots pludma-
les volejbola laukums.

Šajā nedēļā sākta avārijas stā-
voklī esošo kāpņu pārbūve L. Pa-
egles ielas izejā uz jūru. Līdz Pil-
sētas svētkiem 6. jūlijā plānots 
turpināt labiekārtošanas darbus 
Baltajā kāpā, pārbūvējot bojātās 
laipas, kāpnes un tiltiņu uz Saul-
rieta takas, kā arī izbūvēt jaunu 
koka celiņu ar soliem līdz svētku 
norises laukumam.

Videonovērošana
Lai nodrošinātu sabiedris-
ko kārtību, novada terito-
rijā top videonovērošanas  
sistēma, kas pakāpeniski pār-
klāj lielākās cilvēku pulcēšanās 
vietas. Pašlaik videonovēro-
šana tiek veikta Zvejniekcie-
mā kultūras nama apkārtnē un  
rotaļu laukumā, Saulkrastos 
Tūristu informācija centra ap-
kārtnē, Saules laukumā un Ai-
nažu un Bīriņu ielu, kā arī 
Ainažu un Raiņa ielu krusto-
jumos.

Jaunumi Saules laukumā un Saulkrastu estrādē
Saules laukums ir papildināts ar jauniem 
vides elementiem. Apmeklētāju ērtībām 
un veldzei karstajās vasaras dienās pieej-
ams dzeramā ūdens krāns, bet puķu sakso-
fons, kas izveidots “Saulkrasti Jazz” 15. ju-
bilejai par godu, priecē ar savu krāšņumu.

Savukārt Saulkrastu estrādē uzklāts 
jauns asfaltbetona segums deju lauku-
mā, uzstādīti trīs karogu masti, ierīkots 
bruģakmens segums pie ieejas estrādē ko 
A. Kalniņa ielas, izvietotas puķu vāzes.

Šogad jūlijā un augustā plānots sa-
kārtot apkārtni Saulkrastu dzelzceļa sta-
cijas rajonā un izbūvēt ietves Zvejniek-
ciemā Bērzu alejā un Atpūtas ielā un 
skeitlaukumu Zvejniekciema stadionā.

Saulkrastu peldvietas glābšanas dienesta glābēji gatavi darbam.

Ziedu saksofons veltīts “Saulkrastu Jazz” 15 gadu jubilejai.

L. Paegles ielā laipu un kāpņu nomaiņa.

Rekonstruētā noeja pludmalē Bīriņu ielā.
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Kuģubūvei jubileja
Sākums “Saulkrastu Domes Ziņu” 

maija numurā.

19. gadsimta vidū sākās latvie-
šu burinieku, tā saukto zemnie-
ku kuģubūve Latvijā. Atsaucoties 
Krišjāņa Valdemāra aicinājumam, 
Latvijas piekrastē dzīvojošie zem-
nieki sāk mācīties tikko dibināta-
jās jūrskolās, paši būvē no koka 
tāljūras buriniekus, jo ārzemēs, 
tāpat Rīgā, Liepājā un Ventspi-
lī būvētie kuģi ir dārgi. Tajā lai-
kā kokmateriāli ir lēti, darbaspē-
ka netrūkst, preču, ko pārvadāt, ir 
pietiekami, pašiem savi kapteiņi 
un stūrmaņi arī ir izauguši – tas 
viss ietekmē tik straujo zemnieku 
buru kuģu būvi. 

Latvijas pirmie burinieki ar 
nestspēju virs 100 reģistra tonnu* 

uzbūvēti 1857. gadā – tie ir Paba-
žos būvētais Jānim Miķelsonam 
un Pēterim Balodim piederošais 
Wictoria un Mangaļos būvētais 
Miķelim Miķelsonam piederošais 
Peter Sofia. 

Saulkrastu piekrastē tai laikā ir 
trīs kuģubūves vietas: Pabažos, Pē-
terupē un Skultē, kur laika posmā 
no 1852. līdz 1913. gadam uzbūvēti 
52 (iespējams, vēl vairāk) burinieki.

Lai buru kuģi uzbūvētu, ir ne-
pieciešami pieredzējuši meista-
ri, kam uzticēt darbu vadību. Ar 
meistaru vienojas par kuģa lielu-
mu, tipu un izmaksām. Būvmeis-
tars pēc mēroga izgatavo kuģa 
modeli vai pusmodeli, ko vēlāk iz-
manto, būvējot kuģi. Modeli vei-
do no bezzarainiem alkšņa dēļiem 
precīzi noteiktā mērogā, tā, ka pēc  

tā var noteikt būves gaitā visu gal-
veno detaļu izmērus un pat pus-
līdz droši atrast iecerētā burinieka 
korpusa smaguma centru, lai va-
rētu precīzi vēlāk uzstādīt mastus.

Nākamais darbs, ko veica ku-
ģubūves meistars, ir lietaskoku 

atlase mežā. Kokus izvēlas īpa-
ši piemērotus katrai kuģu detaļai 
jau līdz februārim. Būvei izman-
to priedes koku, izturīgākām de-
taļām – ozolu. Katru koku iezī-
mē, februārī parasti nozāģē (tad 
stumbros vismazāk sulas), izved 

no meža un izžāvē. Pēc tam kat-
ru baļķi vajag sazāģēt plankās 
un brusās. Tas ir grūts un pre-
cīzs darbs: baļķi uzliek uz speciā-
lām sastatnēm, un divi vīri – viens 
augšā, otrs apakšā – ar garu, šim 
nolūkam paredzētu zāģi baļķi sa-
zāģē vajadzīgā biezuma dēļos un 
brusās. Pēc tam dēļi tiek žāvēti, 
ievērojot sentēvu likumu: dēļi jā-
liek grēdās tā, lai to gali būtu vēr-
sti uz ziemeļiem un dienvidiem, 
citādi žūstot tie sagriežoties kā 
korķa viļķi. 

Turpinājums sekos!

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu sabiedriskā muzeja 

speciāliste

* reģistra tonna (RT) – 2,83 m³

Saulkrastu vidusskolai 100
Piektie desmit (no 1952. līdz 1962. gadam)
“Saulkrastu skola atradās di-
vās ēkās, vecās, pirms kara celtās. 
Vienā ēkā mācījās bērni no 1. līdz  
4. klasei, otrā – no 5. līdz 11. kla-
sei. Attālums no vienas skolas līdz 
otrai bija apmēram divi kilometri.  
Skolas tā arī sauca – Mazā sko-
la un Lielā skola. Mazā skola atra-
dās ciemata nomalē – skaistā vie-
tā Ķīšupītes krastā. Skolu no otras 
puses ieskāva priežu jaunaudzīte. 
Mums tur ļoti patika pēc stundām 
spēlēt paslēpes un skrieties. Kad  
4. klase bija pabeigta, gaidīja liels 
notikums – piektajā klasē bija jā-
sāk iet lielajā skolā. Tajā mācīties iz-
nāca tikai vienu gadu, jo turpat ne-
tālu tika uzcelta jauna skola. Un 
sadalījums palika tas pats. Uz jau-
no skolu aizgāja bērni no 6. līdz  
11. klasei,” Ilgas Lukaševicas (Lācītes) –  
1964. gada izlaidums – stāstījums.

Saulkrastu vidusskolas piek-
to desmitgadi raksturo skolēnu, 
pedagogu un vecāku aktīvā ro-
sība pašdarbībā un jaunuzceltās 
skolas ēkas labiekārtošanā. Jaunā 
skola tiek iemūžināta Rīgas kino-
studijas mākslas filmā “Nauris”.

Līdz 1953./1954. mācību gadam 
skolas direktore bija Ārija Kamoli-
ņa, kad viņu nomainīja Dominiks 
Raudovičs. Direktora D. Raudovi-
ča laiku (1954.–1970. g.) daudzi at-
ceras un sauc par skolas “uzplau-
kuma un ziedu laikiem”. Atmiņās 
par šo laiku dalās Ausma Grūbe: 
“Rudeņos, kad notika skolu pie-
ņemšana jaunajam mācību gadam, 
mūsu skola vienmēr bija labāko 
skaitā, pat vairākus gadus ieguva 
1. vietu.” Pats direktors D. Raudo-
vičs savas darbības sākumu atceras 
šādu: “Skolu pārņēmu ar visai trū-
cīgu materiālo bāzi. No pirmskara 
laikiem bija saglabājušies vēl četr-
vietīgie skolas soli un sēdēšanai 
pašgatavotie garenie soli. Galvenie 
mācību līdzekļi – tāfele, krīts, viens 
globuss, dažas ģeogrāfijas un vēs-
tures kartes. Nepilnos divos gados 
uzcēla jaunu skolas ēku, iekārtoja 
sporta laukumu, ģeogrāfijas, mā-
cību un izmēģinājumu lauciņu, sil-
tumnīcu. Pēc dažu gadu intensīvas 

darbības fizikas kabinets (skolotājs 
E. Grīnbergs), ķīmijas, bioloģijas 
(skolotāja O. Krieva) un mājturī-
bas (skolotāja V. Bahmane) kabine-
ti skatēs tika novērtēti kā vieni no 
labākajiem rajonā.” Piecdesmito 
gadu beigās un sešdesmitajos ga-
dos skolā strādāja darbīgs, jaunības 
degsmes pilns kolektīvs. Iekārto-
ja fizikas, ķīmijas, elektrotehnikas, 
mūzikas un ārsta kabinetus, apgā-
dājot tos ar nepieciešamajiem mā-
cību un uzskates līdzekļiem. Iz-
veidoja koka un metālapstrādes 
darbnīcu. Izvērsa darbu bibliotēkā 
(skolotāja H. Garance). 

Jau ar pirmajām darba die-
nām jaunajās telpās skolotāji un 
skolēnu vecāki, vecāku komite-
jas priekšsēdētāja Ē. Krūkliņa ro-
sināti, aktīvi piedalījās pašdarbī-
bā. Darbojās vecāku komitejas un 
skolotāju dramatiskais pulciņš, 
vokālais ansamblis, kā arī tautisko 
deju kolektīvs. Skolotāji uzstājās 
arī ciemata kultūras namā. Kopš 
piecdesmitajiem gadiem darbo-
jās trīs deju kolektīvi. Vairāk nekā 
20 gadus tos vadīja toreizējā skolas 
darbvede V. Akerberga. No 1951. 

līdz 1958. gadam skolā par dziedā-
šanas skolotāju strādā Ārija Tau-
riņa, viņa vadījusi arī vidusskolas, 
meiteņu un vidējo klašu korus.

Kā vienu no rosīgākajiem var 
minēt skolas radiotehniķu pul-
ciņu, kuru vadīja fizikas skolo-
tājs E. Grīnbergs. Zēni šajā pul-
ciņā darbojās ar lielu aizrautību, 
tika radioficēta skola. Daiļlasītā-
ju konkursus vadīja latviešu va-
lodas un literatūras skolotāja Lū-
cija Grāvere. Skolas sporta dzīvi –  
skolotājs Urtāns. Vidusskolas 
jauktais koris Žaņa Bergmaņa 
vadībā vienmēr uzstājās skolas  
vakaros un sevišķi skaistus priekš-
nesumus sagatavoja Jaungada sa-
rīkojumiem. Darbojās arī angļu 
valodas pulciņš, un tika rīkoti an-
gļu valodas vakari un pēcpusdie-
nas (skolotāja Bluķe un skolotā-
ja Raudoviča). 1955. gadā savus  
32 darba gadus Saulkrastu vidus-
skolā sāk Biruta Raudoviča. Jau-
nā skolotāja ne tikai māca angļu 
valodu, bet arī vada tūristu pulci-
ņu. Skolotāja palīdzēja organizēt 
pirmos pēckara tūristu salidoju-
mus republikas mērogā. Tā lai-

ka audzēkņi kopā ar skolotāju ap-
ceļoja tuvāko apkārtni, izstaigāja 
Amatas un Gaujas krastus, ar ve-
losipēdiem aizbrauca uz Cēsīm, 
Siguldu, Straupi. 1959. gada izlai-
duma skolēni par pašu nopelnīto 
naudu devās ceļojumā uz Krimu 
(Ukrainā). No 1957. gada B. Rau-
doviča vadīja svešvalodu pulciņu, 
ik gadus organizējot tematiskos 
vakarus un sarīkojumus. Pulciņš 
ieguvis 1. vietu republikas trešajā 
svešvalodu olimpiādē.

Piecdesmitajos un sešdes-
mitajos gados visa skolas saime 
daudz dara skolas apkārtnes ap-
zaļumošanā – stāda liepas, ozo-
lus, košumkrūmus. Jau piecdes-
mitajos gados tiek iestādīts skolas 
plašais ābeļdārzs. Skolotāja J. Lāča 
vadībā iekārtots izmēģinājumu 
lauciņš. Darbojās siltumnīca, ku-
ras raža sešdesmitajos gados ne 
tikai bagātināja kopgalda ēdien-
karti, bet arī papildināja skolas 
budžetu. “Skolas lauciņš ir ierī-
kots tūlīt pēc skolas uzcelšanas. 
Tas atradās pretim skolai Smil-
šu ielas otrā pusē. Lauciņa platība 
bija apmēram 0,6 hektāri. Lauci-

ņā bija jāstrādā skolēniem līdz 7. 
klasei. Skolēni strādājuši labi, ru-
deņos rīkojuši “Ražas skates”. Par 
skolas lauciņu atbildīgās bijušas 
bioloģijas skolotājas Jevdokinova, 
Grūbe, Kizjālo. Skolas saimnieks 
bija atbildīgs par skolas palīgsaim-
niecību. Skolas palīgsaimniecībā 
bija 5 hektāri zemes. Raža glabāta 
pagrabā un pārdota skolas ēdnī-
cai. Audzētas katru gadu arī četras 
cūkas, kas barotas ar ēdiena atlie-
kām no skolas ēdnīcas,” – tā šo lai-
ku atceras Ēvalds Krūkliņš.

1962. gadā tiek svinēta skolas 
50 gadu jubileja. Veltījumu savai 
skolai no ASV atsūta skolas absol-
vente Rūta Skujiņa.

Saulkrastu vidusskolai 50 gadu pastā-
vēšanas svētkos 1962. gada 20. oktobrī.
Rūta Skujiņa
Kad pār tavu slieksni
spēru pirmo soli, –
biju pieci sprīži gara,
mana mīļā skola.
 Apkārt priežu sili,
 augsti kāpu vaļņi,
 aiz tiem vaļņiem vēlās
 zaļu viļņu kalni.
Redzu tevi tādu,
kāda biji todien.
Zīle nesa vēsti:
Liela esi šodien.
 Bet tie paši vēji
 kāpu priedes loka,
 kuru stumbrus glauda
 mana mazā roka.
Kad zem jaunām kājām
noput smilts, brūk oļi,
zinat – līdzi aizdip
arī mani soļi.
 Varbūt jūsu vidū šodien daudzi stājas,
 kas ar mani kopā skolas gaitas gāja.
Varbūt kāda sirma skolotāja arī
jaunas audzes čalā viz kā sudrabskara.
 Sveicienus jums sūtu pāri kraujām 

augstām, 
 spiežu jūsu rokas siltām, mīļām 

plaukstām.
Jaunajiem pār jūru sviežu rožu zarus –
visus sava mūža krāšņos pavasarus.
 Ja vēl kāpu lokā balo maza celtne,
 nolieciet uz sliekšņa manu ziedu velti.
Nolieciet uz katra aizgājušā kapa
no tā rožu klēpja vienu sārtu lapu.
 Gals un sākums sienas. Ceļiem nava 

gala.
 Skola kāpu lokā ceļa zīmes dala.

Saulkrastu vidusskola

Piecdesmitajos gados pretī jaunuzceltajai skolai sāka darboties lauksaimniecības izmēģinājumu lauciņš. 
Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Burukuģa būve 20. gs. sākumā. Foto no Ainažu jūrniecības muzeja



     9Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada jūnijs

Saulkrastu domes 30. maija sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņu
Piedzīt bezstrīda kārtībā no ju-
ridiskām un fiziskām perso-
nām Saulkrastu novada domes 
labā nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu un nokavējuma naudu.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu  
ar SIA “Ola un Dante”
Noslēgt ar SIA “Ola un Dante” ze-
mes nomas līgumu uz laiku no 
2010. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 
29. augustam par pašvaldības ze-
mes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējums 80130020372, daļas 
1800 m2 platībā pie noejas uz jūru 
Raiņa ielas galā sporta laukumu un 
pludmales kafejnīcas izveidei, iz-
nomāšanu, nosakot nomas maksu  
Ls 82 (astoņdesmit divi lati 00 san-
tīmi), 22 % pievienotās vērtības no-
dokli Ls 18,04 (astoņpadsmit lati 04 
santīmi), kopā mēnesī Ls 100,04 
(viens simts latu 04 santīmi).
Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu ar  
SIA “REMORA”
Pagarināt uz 1 (vienu) gadu 2011. 
gada 7. jūnijā noslēgto zemes no-
mas līgumu par Saulkrastu paš-
valdības zemes īpašuma Aina-
žu iela 13B, kadastra apzīmējums 
80130020372, daļas 2136 m2 platī-
bā iznomāšanu autostāvvietas ap-
saimniekošanai, noslēdzot rakstis-
ku vienošanos.
Par telpu nomas  
līguma laušanu  
ar IK “GALANTS AUTO”
Ar 2012. gada 1. jūniju lauzt 2009. 
gada 26. jūnijā noslēgto telpu no-
mas līgumu, kas noslēgts ar IK “GA-
LANTS AUTO”, reģ. nr. 500031421, 
par Saulkrastu pašvaldības biblio-
tēkas telpu 70,46 m2 platībā nomu 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos. 
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Astotā 
iela 24, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 80330031613, platība 0,0510 
ha. Zemes nomas maksa 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Upes iela 4,  
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 80330010501, ēku un būvju 
uzturēšanai nepieciešamās platī-
bas 0,2934 ha nomu. Zemes nomas 
maksa 0,5 % no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpa-
šuma Krasta iela 16A, kadastra apzī-
mējums 80130040183, daļas 350 m2 
platībā iznomāšanu sakņu dārza uz-
turēšanai. 
2. Noteikt nomas maksu 15 % ap-
mērā no zemes īpašuma kadastrālās 
vērtības – Ls 3,88 (trīs lati 88 santī-
mi) un Ls 0,85 (nulle lati 85 santīmi)  
22 % PVN, kopā gadā Ls 4,73 (četri lati  
73 santīmi).
Par nekustamā īpašuma 
dalītā lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma Inču-
pītes iela 78, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 8013 
003 1026, kopējā platība 1367 m2, 
dalīto lietošanas mērķi: 
•	1200	m2 platībai – “individuālo dzī-

vojamo māju apbūve, kods 0601”,
•	 167	m2 platībai – “zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par nekustamā īpašuma 
dalītā lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma “Līč-
āres”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 8033 001 0377, kopējā platī-
ba 7380 m2, dalīto lietošanas mērķi: 
1280 m2 platībai – “individuālo dzī-
vojamo māju apbūve, kods 0601”, 
6100 m2 platībai – “zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101”.
Par zemes vienību 
apvienošanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Atļaut apvienot personai pie-
derošo nekustamo īpašumu “VEF 
Pabaži 15”, VEF Pabaži, Saulkras-
tu pag., Saulkrastu nov., un “VEF 
Pabaži 16”, VEF Pabaži, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., 
1.1. blakus esošās zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumiem 
80330030790, platība 0,04 ha, un 
80330030649, platība 0,04 ha, izvei-
dojot vienu zemes vienību, kurai pie-
šķirt adresi: “VEF Pabaži 15”, VEF Pa-
baži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
1.2. blakus esošās zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumiem 
80330030789, platība 0,02 ha, un 
80330030648, platība 0,021 ha, izvei-
dojot vienu zemes vienību, kurai pie-
šķirt adresi: “VEF Pabaži 16”, VEF Pa-
baži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
2. izveidotiem nekustamiem īpa-
šumiem noteikt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve, kods – 0601.
Par adreses piešķiršanu 
SIA “Tele Tower” mobilo sakaru 
bāzes stacijai piešķirt adresi:
“Bites Muižuļi”, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads.
Par nosaukuma maiņu 
Zemes īpašumam ar kadastra ap-
zīmējumu 8033 004 0653, platība  
7,7 ha, mainīt nosaukumu no “Pur-
vi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads uz: “Eglāji”, Saulkrastu pa-
gasts, Saul krastu novads.
Par pašvaldībai piekrītošo 
lauku apvidu zemi
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
krīt un uz Saulkrastu novada paš-
valdības vārda zemesgrāmatā re-
ģistrējams zemes īpašums “Gaisma 
238”, Gaisma, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums nr. 80330021166, platība 
0,0612 ha.
Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu, 
zemes piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes ga-
balu 1200 m2 platībā Palejas ielā 2, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130030242. 
2. Saulkrastu novada pašvaldī-
bai piekrīt un uz Saulkrastu nova-
da pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienība Palejas 
iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 80130030242, 
platība 1200 m2. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platība 
var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesī-
bas personai uz apbūvētu zemes 
gabalu 1402 m2 platībā Krasta ielā 
12 Saulkrastos Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130040158. 
2. Saulkrastu novada pašvaldī-

bai piekrīt un uz Saulkrastu no-
vada pašvaldības vārda zemesgrā-
matā reģistrējama zemes vienība 
Krasta iela 12, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130040158, platība 1402 m2.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, ze-
mes vienības platība var tikt pre-
cizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes ga-
balu 1113 m2 platībā Eglāju ielā 7, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130050135. 
2. Saulkrastu novada pašvaldī-
bai piekrīt un uz Saulkrastu no-
vada pašvaldības vārda zemesgrā-
matā reģistrējama zemes vienība 
Eglāju iela 7, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130050135, platība 1113 m2. Vei-
cot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes ga-
balu 1200 m2 platībā Zušu ielā 42, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130010133. 
2. Saulkrastu novada pašvaldī-
bai piekrīt un uz Saulkrastu no-
vada pašvaldības vārda zemesgrā-
matā reģistrējama zemes vienība 
Zušu iela 42, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130010133, platība 1200 m2. Vei-
cot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes ga-
balu 1058 m2 platībā Mētru ielā 3 
Saulkrastos Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējums 80130010323.
2. Saulkrastu novada pašvaldī-
bai piekrīt un uz Saulkrastu no-
vada pašvaldības vārda zemesgrā-
matā reģistrējama zemes vienība 
Mētru iela 3, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80130010323, platība 1058 m2. Vei-
cot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesī-
bas personai uz apbūvētu zemes 
gabalu 1202 m2 platībā Sīļu ielā 4 
Saulkrastos Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130040147. 
2. Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā re-
ģistrējama zemes vienība Sīļu iela 4,  
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ka-
dastra apzīmējums 80130040147, 
platība 1202 m2. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platība 
var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesī-
bas personām uz apbūvētu zemes 
gabalu 600 m2 platībā Ābeļu ielā 8 
Saulkrastos Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējums 80130050253.
2. Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
krīt un uz Saulkrastu novada pašvaldī-
bas vārda zemesgrāmatā reģistrējama 
zemes vienība Ābeļu iela 8, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums 80130050253, platība 600 m2. 
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tie-
sības personai uz ½ domājamo 
daļu apbūvētu zemes gabala 1200 
m2 platībā Avotu ielā 3 Saulkras-
tos Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 80130030238. 2. Saulkras-
tu novada pašvaldībai piekrīt un 
uz Saulkrastu novada pašvaldī-
bas vārda zemesgrāmatā reģistrē-
jama zemes vienība Avotu iela 3, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ka-
dastra apzīmējums 80130030238, 
platība 1200 m2. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platī-
ba var tikt precizēta. 
Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu, zemes piekritību 
un reģistrāciju zemesgrāmatā
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
personai uz apbūvētu zemes ga-
balu 1200 m2 platībā Pabažu ielā 4 
,Saulkrastos, Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 80130030576.
2. Saulkrastu novada pašvaldī-
bai piekrīt un uz Saulkrastu nova-
da pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienība Pabažu 
iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 80130030576, 
platība 1200 m2. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platība 
var tikt precizēta. 
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu četrām perso-
nām 50 % apmērā un 6 personām 
90 % apmērā par nekustamo īpa-
šumu.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma Skuju iela 21 (kadastra 
apzīmējums 80130030649), Saul-
krasti, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma ‘’Kļaviņas-2’’ (kadastra 
apzīmējums 80330040043), Saul-
krastu pag., Saulkrastu novads, 
zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekusta-
mā īpašuma “Sultankursīši’’, Zvej-
niekciems, Saulkrastu novads (ka-
dastra apzīmējums 80330010364), 
zemes ierīcības projektu.
2. Zemes gabals, zemes ierīcības 
projektā “Liters 2’’, tiek atdalīts 
pievienošanai zemes īpašumam 
Draudzības iela 13, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, kā otrā zemes vienība.
3. Noteikt lietošanas mērķi atdalī-
tajam zemes gabalam – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
0601.
Par grozījumiem 2011. gada 
26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12
“Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”
Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes saistošajos no-
teikumos Nr. 12 “Par “atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu no-
vadā”.
Apstiprinātos grozījumus Saul-
krastu novada domes saistošajos 
noteikumos un to paskaidroju-
ma rakstu triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinu-
ma sniegšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas bezmaksas informatīvajā izde-
vumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par detālplānojuma zemes 
gabalam Rīgas ielā 13 
Saulkrastos apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu 
izdošanu
1. Apstiprināt iesniegto detālplāno-
jumu zemes gabalam Rīgas ielā 13 
Saulkrastos, kadastra nr. 8013 003 
0769.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 
10 “Detālplānojums zemes ga-
balam Rīgas ielā 13, Saulkrastos”. 
3.  Lēmumu publicēt pašvaldības 
mājaslapā, informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas” un laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Par projekta izstrādi
Atļaut personai turpināt būvnie-
cību īpašumā “Lielladiņi”, Lilaste, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā”, zemes gabala kadastra Nr. 
8033 004 0574, pēc būvju projekta 
“Dzīvojamās mājas un palīgēkas pro-
jekts “Lielladiņi”, Lilaste, Saulkras-
tu pagastā, Saulkrastu novadā” 
akceptēšanas un būvatļaujas saņem-
šanas Saulkrastu būvvaldē. 
Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma  
2012.–2024. gadam
1. redakcijas pilnveidošanu
1. Pilnveidot Saulkrastu novada te-
ritorijas plānojuma 2012.–2024. 
gadam 1. redakciju atbilstoši insti-
tūciju atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem un saga-
tavot teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju;
2. Noteikt iedzīvotāju un institūci-
ju iepazīstināšanas termiņu ar galī-
go redakciju no 2012. gada 18. jūni-
ja līdz 2012. gada 9. jūlijam.
3. Publicēt laikrakstā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un ievietot pašval-
dības mājas lapā www.saulkrasti.lv 
informāciju par iespējām iepazī-
ties ar galīgo redakciju un iesniegt 
atsauksmes.
Par XV “Saulkrasti Jazz 2012” 
1. Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem Pārējās eko-
nomikas budžetā Ls 2000 apmē-
rā, lai atbalstītu XV jubilejas festivālu 
“Saulkrasti Jazz 2012”, kas notiks no 
2012. gada 16. jūlija līdz 2012. gada 22. 
jūlijam, piešķirot finansējumu skatu-
ves/gaismas, skaņas aparatūras īrei.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases projekta 
“Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās,  
III kārta” realizācijai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012. 
gadā uz 20 gadiem Ls 694 971 apmērā 
vai ekvivalentu citā valūtā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamat summas maksājumu 
līdz 2013. gada 1. janvārim projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstī ba Aus-
trum latvijas upju baseinu paš  val-
dībās, III kārta” realizācijai, aiz-
de vu ma atmaksu garantējot ar 
paš valdības budžetu. Kredītu 
Ls 694  971 apmērā ieguldīt SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” pa-
matkapitālā, nodrošinot līdz fi nan-
sējuma daļu projekta “Ūdens saim-
nie cības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, III kārta” 
realizācijai.

10. lpp. 
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2012. gada jūnijs

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu ēkas Skolas ielā 
13A jumta remontam
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Ēku apsaimniekošana”  
Ls 3285 apmērā, lai veiktu ēkas 
Skolas ielā 13A Saulkrastos jumta 
seguma remontu, tekņu un notek-
cauruļu nomaiņu. 
2. 1. Punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par papildu finansējuma 
piešķiršanu skolas telpu 
remontam 
1. Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem Zvejniekcie-
ma vidusskolas budžetā ekonomis-
kās klasifikācijas kodā 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti) Ls 1500 ap-
mērā, lai nodrošinātu skolas tel-
pu kārtējo remonta veikšanu.  
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par papildu finanšu līdzekļu 
piešķiršanu pārvietojamo 
tualešu uzstādīšanai 
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Tualešu apkalpošana” 
Ls 150 latu apmērā, lai atmaksā-
tu pārvietojamo tualešu uzstādī-
šanai un apsaimniekošanai kāpās 
un pilsētas centrā vasaras periodā.  
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2012. 
gada budžeta grozījumiem.
Par saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 25.01.2011. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu 

novada domes 2012. 
gada budžeta un speciālā 
budžeta apstiprināšanu”” 
pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saisto-
šo noteikumu projektu “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 
25.01.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu novada domes 
2012. gada budžeta un speciālā bu-
džeta apstiprināšanu”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus triju die-
nu laikā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākošajā dienā pēc to paraks-
tīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.
Par iekšējo noteikumu 
“Saulkrastu novada 
pašvaldības ieņēmumu un 
izdevumu uzskaites kārtība” 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes iekšējos noteikumus “Saulkras-
tu novada pašvaldības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites kārtība”.
Par grozījumiem Saulkrastu 
novada domes iestādes 
“Kapu saimniecība” 
apbedīšanas pakalpojumu 
uzturēšanas un lietošanas 
nolikumā
Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes iestādes “Kapu saimniecība” 
apbedīšanas pakalpojumu uzturē-
šanas un lietošanas nolikumā šā-
dus grozījumus: 
1. 1.daļas 1. 2. punktā izņemt vārdu 
“veidlapas”;
2. 1.daļas 1. 3. punktā amatu 
“strādnieks” mainīt uz amatu “ēku 
un teritoriju pārzinis”;
3. 1. daļas 1. 4. punktā vārdu “ved” 
mainīt uz vārdu “organizē”;
4. No 2. daļas svītrot punktus: 2. 4., 
2. 5., 2. 6., 2. 10., 2. 11., 2. 12., 2. 13., 2. 

14., 2. 15., 2. 16., 2. 17., 2. 20., 2. 21.;
5. 3. daļas 3. 10. punktu papildināt 
ar “un nodot šo vietu jauna apbe-
dījuma veikšanai”;
6. 3. daļas 3. 11. punktā vārdu “čet-
ru” mainīt uz vārdu “trīs”;
7. 3. daļas 3. 14. punktu papildināt 
ar “Būvgružus konteineros izbērt 
aizliegts”;
8. 4. daļas 4. 2. punktā svītrot “no-
teiktajā laikā izdod rakšanas in-
ventāru”.
Par cirsmas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt cirsmas izsoles rezul-
tātus par Saulkrastu novada paš-
valdībai piederošas cirsmas Mur-
jāņu ielā 22 Saulkrastos Saulkrastu 
novadā, kadastra nr. 80130030351 
izsoli saskaņā ar 2012. gada 27. ap-
rīļa protokolu.
Par sadzīves atkritumu 
savākšanas tarifu
1. Noteikt, ka maksa par sadzīves at-
kritumu savākšanu Saulkrastu no-
vada pašvaldības teritorijā ir Ls 7,90 
(septiņi lati, 90 santīmi) un pievie-
notās vērtības nodoklis par vienu 
kubikmetru sadzīves atkritumu.
2. Noslēgt līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu no-
vada pašvaldības teritorijā ar SIA 
“Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizācija”. 
Par sadarbības līgumu
Apstiprināt sadarbības līguma pro-
jektu ar SIA “Ziemeļvidzemes at-
kritumu apsaimniekošanas orga-
nizācija” par sadzīves atkritumu 
šķirošanu un izlietotā iepakojuma 
apsaimniekošanu Saulkrastu no-
vada pašvaldībā. 
Par dalību projektu 
konkursā
1. Iesniegt projekta “Publiskās in-
frastruktūras nodrošināšana peld-
vietai “Centrs” Saulkrastos” pie-
teikumu un saistītos dokumentus 

projektu konkursa Rīcības prog-
rammas Eiropas Zivsaimniecī-
bas fonda atbalsta ieviešanai Lat-
vijā 2007.–2013. gadam pasākumā 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īs-
tenošana”, aktivitātes “Ciematos, 
kuros veic zivsaimniecības darbī-
bas, atjaunošana un attīstība” ie-
tvaros 1. 2. 1. rīcībā “Vietējās nozī-
mes brīvā laika pavadīšanas, sporta 
un kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija, tai skaitā pielāgo-
šana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas lab-
iekārtošana” par kopējo summu  
Ls 155 555,55 bez PVN, ar PVN  
Ls 189 777,77. 
1. projekta apstiprināšanas gadī-
jumā to īstenot, uzņemoties visas 
saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu;
2. lai nodrošinātu projekta īste-
nošanu, paredzēt līdzfinansējumu 
15555,55 LVL no projekta attiecinā-
majām izmaksām un priekšfinan-
sējumu kopējo projekta attiecinā-
mo izmaksu apjomā - 155555,55 LVL 
un PVN 22% jeb 34222,22 LVL apjo-
mā no pašvaldības līdzekļiem.
Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases PII “Rūķītis” 
telpu remontdarbiem
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2012. 
gadā uz 5 gadiem Ls 22 499,00 
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā, 
ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 2013. gada  
1. janvārim PII “Rūķītis” telpu 
remontdarbiem.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
ar SIA “Baltic Symphony”
Noslēgt ar SIA “Baltic Symhony” 
zemes nomas līgumu uz laiku no 
2012. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 
1. septembrim par pašvaldības 

zemes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130020372, daļas  
9 m2 platībā pie Bīriņu ielas noejas 
uz jūru, cukurvates un popkorna 
tirdzniecībai, iznomāšanu, nosakot 
nomas maksu Ls 20 (divdesmit 
lati, 00 santīmi), 22 % pievienotās 
vērtības nodokli Ls 4,40 (četri lati, 
40 santīmi), kopā mēnesī Ls 24,40 
(divdesmit četri lati, 40 santīmi), 
ar noteikumu, ka nomas maksa 
tiek samaksāta līdz 2012. gada  
29. jūnijam par visu nomas termiņa 
laiku. 
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
ar SIA “EK Imperia”`1
Noslēgt ar SIA “EK Imperia” 
zemes nomas līgumu uz laiku no 
2012. gada 1. jūnija līdz 2012. gada  
1. septembrim par pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmē jums 80130020372, 
daļas 9 m2 platībā pie Bīriņu ielas 
noejas uz jūru, virpuļkartupeļu 
tirdzniecībai, iznomāšanu, nosakot 
nomas mak su Ls 20 (divdesmit 
lati, 00 santīmi), 22 % pievienotās 
vērtības nodokli Ls 4,40 (četri lati, 
40 san tīmi), kopā mēnesī Ls 24,40 
(divdesmit četri lati, 40 santīmi), 
ar noteikumu, ka nomas maksa 
tiek samaksāta līdz 2012. gada  
29. jūnijam par visu nomas 
termiņa laiku. 

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada domes vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes 
lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 27. jūnijā, pulksten 
15 Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.

Saistošie noteikumi Nr. 4
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2 § 39).  Precizēti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 4 § 47).

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu, Veterinārmedicīnas likuma 211. pantu, Ministru kabineta 
2010. gada 28. decembra noteikumu Nr. 1192 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība” 9. punktu un 12. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka mā-

jas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtību, dzīvnieku īpašnieku un 
turētāju tiesības un pienākumus, 
un atbildību par šo noteikumu ne-
ievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīv-
nieku izķeršanas kārtību Saulkras-
tu novadā.

2. Noteikumu mērķis ir pa-
nākt dzīvnieku reģistrāciju un to 
identifikāciju, samazināt dzīvnie-
ku radīto traumu skaitu un iespē-
jas inficēties ar trakumsērgu, no-
vērst postījumus apstādījumos, 
parkos un skvēros, un dzīvnieku 
klaiņošanu.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku 
īpašnieku un turētāju tiesības un 
pienākumi

3. Nodrošināt dzīvnieku re-
gulāru vakcinēšanu pret trakum-
sērgu. Dati par vakcināciju norā-
dāmi veterinārmedicīnas iestādes 
izdotajā vakcinācijas apliecībā.

4. Segt izdevumus, kas saistī-
ti ar suņu reģistrāciju un suņu un 
kaķu vakcinēšanu. Saulkrastu no-
vada dome reģistrē mājas (istabas) 
dzīvniekus, izsniedzot noteikta pa-
rauga numurētus reģistrācijas že-
tonus.

5. Ārpus telpām suņus turēt 
tikai piesietus vai izolētā teritorijā 
(iežogotos pagalmos vai aplokos), 
ja nepieciešams, izlikt uzrakstu 
“Nikns suns”, nepieļaut dzīvnie-

ka uzbrukšanas iespējamību cilvē-
kiem.

6. Nodrošināt, lai suņiem, at-
rodoties ārpus telpām, mājām vai 
pagalmiem, būtu kakla siksna ar 
tai piestiprinātu žetonu.

III. Klaiņojošu dzīvnieku iz-
ķeršana un izolācija

7. Klaiņojošu dzīvnieku iz-
ķeršanu Saulkrastu novada teri-
torijā nodrošina Saulkrastu nova-
da pašvaldības izvēlētais dzīvnieku 
ķērājs, ar kuru Saulkrastu novada 
pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

8. Dzīvnieku izķeršana un 
transportēšana tiek veikta atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām.

9. Ja dzīvnieku ķērājs identifi-
cē (pēc žetona vai citām pazīmēm) 
noķerto dzīvnieku, tad to nogādā 
īpašniekam (turētājam), kurš sedz 
visus ar izķeršanu un transportēša-
nu saistītos izdevumus.

10. Dzīvnieku ķērājs nodroši-
na noķertā dzīvnieka ievietošanu 
dzīvnieku patversmē.

11. Dzīvnieku patversmē ie-
vietotos dzīvniekus dzīvnieka 
īpašnieks vai turētājs var saņemt, 
uzrādot konkrētā dzīvnieka vak-
cinācijas apliecību un apmaksā-
jot visus izdevumus, kas saistīti ar 
dzīvnieka izķeršanu, transportē-
šanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks 
vai turētājs dzīvnieku patversmes 
noteiktajā periodā nav pieteicies, 
patversme var piedāvāt dzīvnieku 

jaunam īpašniekam vai turētājam 
vai veikt eitanāziju.

IV. Atbildība par noteikumu 
pārkāpšanu

12. Kontroli par šo noteikumu 
ievērošanu Saulkrastu novada paš-
valdības policija.

13. Administratīvo pārkāpu-
mu lietas, pamatojoties uz admi-
nistratīvo pārkāpumu protoko-
liem, izskata Saulkrastu novada 
Administratīvā komisija.

14. Par šo noteikumu 3.–6. 

punktu pārkāpšanu dzīvnieka 
īpašnieks vai turētājs tiek saukts 
pie administratīvās atbildības, iz-
sakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu līdz 50 latiem.

15. Lēmumu administratīvā 
pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Ad-
ministratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
16. Noteikumi ir publicēja-

mi Saulkrastu novada domes in-
formatīvajā izdevumā “Saulkras-

tu Domes Ziņas” un pašvaldības 
vietnē www.saulkrasti.lv. Notei-
kumi stājas spēkā nākamajā die-
nā pēc publicēšanas informatīva-
jā izdevumā “Saulkrastu Domes  
Ziņas”.

17. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Saulkrastu pilsētas domes 
27.03.1996. saistošos noteikumus 
Nr. 6 “Suņu un kaķu turēšanas no-
teikumi Saulkrastu pilsētā”.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Saulkrastu novada domes 2012. gada 29. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” 
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka Saulkrastu novadā pašlaik spēkā esošie 27.03.1996. 

saistošie noteikumi Nr. 6 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi 
Saulkrastu pilsētā” ir novecojuši, nepieciešams jauns tiesiskais 
regulējums mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas jomā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Šie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā-
cijas kārtību, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienāku-
mus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojo-
šu dzīvnieku izķeršanas kārtību Saulkrastu novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācija ar Saulkrastu novada pašvaldības veterinārās prakses 
veterinārārstu.

 9. lpp. 



Mūsējiem – medaļas Latvijas meistarsacīkstēs
9. un 10. jūnijā Dobelē norisinā-
jās Latvijas čempionāts orientē-
šanās sportā dažādās vecuma gru-
pās. No Saulkrastiem sacensībās 
piedalījās 13 orientieristi. Labā-
ko panākumu sasniedza Kendija 
Aparjode, kļūdama par čempio-
ni S16 grupā garajā distancē un 
sprintā izcīnīja sudraba meda-
ļu. Divas medaļas arī Uldim Upī-
tim – sudrabs garajā distancē V16 
grupā un bronza sprintā V14 gru-
pā. Bronzas medaļas savās grupās 
grūtajā garajā distancē V14 grupā 
izcīnīja Kristers Aparjods un S35 
grupā – Irita Puķīte. Veiksmīgs 
starts bija arī Andai Upītei –  
6. vieta sprintā. Sacensībās pie-
dalījās arī L. Puķite, A. Vārna,  
D. Blankenbergs, J. Peilāns, L. Upīte,  
G. Lupiķis un M. Kalniņš.

Nākamās saulkrastiešiem būs 
starptautiskas sacensības Somijā –  
Jukola stafetes. U. Upītis Latvijas 
izlases sastāvā piedalīsies Eiropas 
čempionātā jauniešiem Franci-
jā un trīsdienu sacensības “Kāpa 
2012”.

Dzintra Rēķe
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Orientieristi 
Baltijas čempionātā
Siguldas apkārtnē 26.–27. mai-
jā norisinājās Baltijas čempionāts 
orientēšanās sportā. Izcilus panā-
kumus guva saulkrastietis Uldis 
Upītis. Uldis jauniešu grupā iz-
cīnīja divas zelta medaļas. Uldis 
ir labākais Baltijā V14 grupā in-
dividuālajā vērtējumā un stafetē 
V16 grupā. Latvijas izlases sastā-
vā startēja arī Kendija Aparjode 
un izcīnīja 8. vietu. Paralēli Balti-

jas čempionātam notika atklātās 
sacensības orientēšanās sportā. 
Tajās augsto 2. vietu ieguva Kris-
ters Aparjods jauniešu V14 grupā 
un Jānis Peilāns – V21A, savukārt 
Anda Upīte ieguva 7. vietu S12A 
grupā, Edgars Karnītis – 17. vietu, 
Irita Puķīte – 9. vietu S35 un Uģis 
Kūliņš – 12. vietu V21B grupā.

Dzintra Rēķe

Zvejniekciema vidusskolas 
volejbolistēm 3. vieta Latvijā 
12., 13. maijā Daugavpilī notika 
Latvijas Jaunatnes volejbola čem-
pionāta fināls C2 grupas meite-
nēm.

Šajās finālsacensībās Zvej-
niekciema vidusskolas meiteņu 
komanda Latvijā izcīnīja 3. vietu. 
Tikai nedaudz trūka veiksmes, lai 
gūtu uzvaras pār Daugavpils BJSS 

un Rīgas Volejbola skolas 1. ko-
mandu.

Komandā spēlēja Ī. Zaķe,  
M. Martinsone, K. Ūdre, S. S. Um-
braško, A. Jermacāne, L. Šteinberga. 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere 

“Saulkrastu kokteilis” 
šovasar vēl muzikālāks
Sporta un izklaides pasākums 
“Saulkrastu kokteilis”, kas šova-
sar norisināsies 13. un 14. jūlijā 
Saulkrastu pludmalē, sporta un 
atpūtas centrā “Koklītes”, priecēs 
ne tikai ar augsta līmeņa pludma-
les volejbola sacensībām un aiz-
raujošām cīņām ielu basketbola 
laukumos, bet arī ar plašu muzi-
kālo programmu, pašlaik atklājot, 
ka uz skatuves kāps Crazy Dolls 
un The Sun Burns.

Divu dienu un nakšu ga-
rumā ilgstošās vasaras ballītes 
sportiskā kulminācija tiks pie-
dzīvota 14. jūlija vakarā, kad 
tiks izspēlēts čempionu tituls 
pludmales volejbola ar spēcī-
gāko Baltijas duetu līdzdalību. 
Priekšsacīkstes sāksies 13. jūlija 
rītā. 2010. un 2011. gadā pirmo 
vietu izcīnījis Toms Šmēdiņš, 

startējot kopā ar Andri Krūmiņu 
un Arti Caicu.

Lai arī pirmie pludmales vo-
lejbola turnīri Saulkrastos notiku-
ši pirms apmēram 20 gadiem, taču 
oficiāli par pirmajiem “Saulkrastu 
kokteiļa” čempioniem tālajā 1995. 
gadā kļuva Uģis Krastiņš un Aivis 
Eida. Saulkrastos uzvarētāju lau-
rus plūkuši vairums pašreiz slave-
nāko pludmales volejbolistu – Jānis 
Grīnbergs, Toms Šmēdiņš, Ruslans 
Sorokins, Andris Krūmiņš, Austris 
Štāls, Jānis Šmēdiņš, Kristiāns Mar-
nics, Artis Caics. 2001. gadā vienīgo 
reizi “Saulkrastu kokteilī” triumfēja 
lietuvieši – Henriks 
Čivass un Tads Do-
nela. Saulkrastos pa 
sešām reizēm uzva-
rējuši J. Grīnbergs 
un A. Krūmiņš.

Ielu basketbola sacensības 
Saulkrastos tradicionāli notiku-
šas, sacenšoties lielā basketbo-
la meistariem ne tikai no Lat-
vijas, bet arī no kaimiņvalstīm. 
Laureātu pulkā bijis arī Igauni-
jas vēsturē vienīgais Nacionālās 
Basketbola asociācijas spēlētājs 
Martins Mīrseps. 

2011. gadā triumfēja Lietuvas 
kvartets Orange Virus. Šovasar 
14. jūlijā iecerēts sarīkot ne tikai 
jauktās grupas spēles, bet arī pir-
mo senioru čempionātu ielu bas-
ketbolā, lai noteiktu labākos spē-
lētājus strītbola aizsācēju pulkā.

1. vietas ieguvēja – Kendija 
Aparjode.

Foto no Saulkrastu domes arhīva

Foto no domes arhīva

Uldis Upītis distancē.

“Saulkrastu kokteiļa” pludmales 
volejbola turnīru čempioni
1995. gads – Uģis Krastiņš/Aivis Eida
1996. gads – Andris Krūmiņš/Ilgvars Ozoliņš
1997. gads – Ringolds Štāls/Andris Treijs
1997. gads – Jānis Grīnbergs/Juris Gendelis
1998. gads – Jānis Grīnbergs/Tarass Tabačuks
1999. gads – Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
2000. gads – Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
2001. gads – Henriks Čivass/Tads Donela (Lietuva)
2002. gads – Klāvs Zaļkalns/Edgars Sebežs
2003. gads – Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
2004. gads – Jānis Grīnbergs/Armīns Vensbergs
2005. gads – Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
2006. gads – Toms Šmēdiņš/Jānis Šmēdiņš
2007. gads – Jānis Grīnbergs/Austris Štāls
2008. gads – Jānis Šmēdiņš/Kristiāns Marnics
2010. gads – Toms Šmēdiņš/Andris Krūmiņš
2011. gads – Toms Šmēdiņš/Artis Caics
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Saulkrastu novada bibliotēkas la-
sītavā jūnijā skatāma Ērika Bēr-
ziņa gleznu izstāde “Jūra un ne ti-
kai …!?”.
16. jūnijā 15.00 Saulkrastu do-
mes zālē koncertprogramma 
“Mocarta mūzikas valdzinājums”. 
Mūziķi: Egīls Šēfers (klarnete) un 
Spīķeru kvartets  – Marta Jagma-
ne, Anti Kortelainens, Zane Kal-
niņa, Ēriks Kiršfelds. Programma: 
Edvards Grīgs, Volfgangs Ama-
dejs Mocarts, Pērs Henriks Nūr-
dgrēns. Ieejas maksa  – trīs lati. 
Vairāk informācijas par festivāla 
norisi arī www.rigasfestivals.lv.
Līdz 21. jūnijam Saulkrastu do-
mes zālē apskatāma JD Art Club pa-
vasara izstāde “Saulkrasti un jūra”.
No 21. jūnija kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu do-
mes zālē ainavu vecmeistara Niko-
laja Karogodina 90  gadu jubilejas 
izstāde “Saulē” (darbi no privātko-
lekcijām). Gleznas apskatāmas k/n 
“Zvejniekciems” darba laikā. Savu-
kārt no 20. jūlija izstāde tiks iz-
vietota Saulkrastu domes zālē.
21. jūnijā 20.00 Saules lauku-
mā tradicionālā Saulkrastu un 
saulkrastiešu ielīgošana “Vai tad jūs 
vēl nekā nezināt?”. Šoreiz par visu 
un visiem stāstīs un čaukstēs, visus 
un arī cita citu aplīgos Saulkrastu 
teātra studija iestudējumā “Čauk-
stenes” un Saulkrastu novada dejo-
tāji, dziedātāji, koklētāji un pūtēju 
orķestris. Vēlāk pie ugunskura būs 
īstas Līgo ieskandināšanas dejas.
23. jūnijā 22.00 Līgo svētku 
balle Saulkrastu estrādē. Ieeja bez 
maksas.

6.–8. jūlijs – 
SAULKrAStU SvētKi
6. jūlijā 17.00 Saulkrastu Pēte-
rupes ev. lut. baznīcā garīgās mū-
zikas koncerts – pie mums vieso-
jas Svēta Stefana baznīcas koris 
(Hamburga, Vācija).
Iedzīvotāju ievērībai: 6.  jūlijā 
pilsētā kursēs bezmaksas au-
tobuss maršrutā Melnsila iela–
Saulkrastu centrs (baznīca)–
Baltā kāpa–Saulkrastu centrs 
(baznīca) (16.30 no Melnsila 
ielas pieturas).
Saulrieta noslēpums – no 
19.00 Baltajā kāpā radošās 
darbnīcas lieliem un maziem 
un Saulkrastu gleznotāju ple-
nēra dalībnieku brīvdabas 
darbnīca, jūrmalā pie Baltās 
kāpas  – smilšu figūru kon-
kurss, kura tēma, protams, 

ir “Noslēpumi”. Savukārt 21.30 
saulrieta noslēpumu akustiskā 
priekšnesumā atklās šarmantā 
Linda Leen. Dziedātāja daudziem 
mūzikas mīļotājiem pazīstama 
kā spoža zvaigzne latviešu mūzi-
kas debesīs, kas tomēr paliek maz-
liet noslēpumaina. Saulrietam un 
vasarai veltītas melodijas, spožs, 
pārdomāts, profesionāls un kvali-
tatīvs sniegums, elegance un per-
fektums ir tie vārdi, kas vislabāk 
raksturo Lindas Leen sniegumu, 
un tieši 6.  jūlija koncertā mums 
būs iespēja pavērt priekškaru uz 
dīvas noslēpumu.
Iedzīvotāju ievērībai: 6. jūlijā pil-
sētā kursēs bezmaksas autobuss 
maršrutā Melnsila iela–Saulkrastu 
centrs–Baltā kāpa (19.30 no Meln-
sila ielas) un pēc koncerta atpakaļ.
7. jūlijā Jūras, vēja un smaida  
noslēpums  – centrālā svētku 
diena, kad ikviens varēs atklāt 
sev kaut vienu Saulkrastu noslē-
pumu. 
Svētki sāksies ar rīta muzikālo 
modināšanu (no 9.00) un tad 
jau būs jādodas uz Saulkrastu sta-
ciju, lai sagaidītu svētku vilcienu, 
kurš rīta pusē ieripos Saulkrastu 
stacijā. 
No 8.00 rītā Ainažu ielā iekārto-
sies un ies vaļā amatnieku un Lat-
vijā ražotās pārtikas tirgus.
9.00 futbols Zvejniekciema sta-
dionā.
Visu dienu Saulkrastu svētku vie-
si varēs apskatīt divas interesan-
tas un visai atšķirīgas izstādes: 
Saulkrastu domes zālē Saulkrastu 
rokdarbnieku un audēju jaunāko 
darbu izstāde “Pārsteigums”.

Kultūras namā “Zvejniekciems” 
savukārt būs apskatāma ainavu 
vecmeistara Nikolaja Karogodina 
90  gadu jubilejas izstāde “Saulē” 
(darbi no privātkolekcijām).
No 10.00 Saules laukumā aktivi-
tātes, kas palīdzēs atklāt smaida 
noslēpumu,  – ikviens varēs pie-
likt roku un iemēģināt pēdošanu, 
apadīšanu, visi varēs sacensties 
Saulkrastu himnas teksta zinā-
šanā un lēkāšanā, kā arī kopā ar 
burvju triku meistaru atklāt ne 
vienu vien noslēpumu. 
11.00 galda teniss Saulkrastu 
sporta centrā.
11.00 pludmales volejbols MIX 
grupā sporta un atpūtas centrā 
“Koklītes”.
11.00 novuss (jauktās dubultspē-
les) pie Saulkrastu sporta centra.
12.00 ghetto ielu basketbols 
sporta un atpūtas centrā “Koklī-
tes”.
12.00 “Kāpas sprints” orientēša-
nās sacensības. Starts pie Saules 
laukuma. Pieteikšanās līdz 3. jūli-
jam (tautas klasē pieteikšanās arī 
uz vietas).
13.00 Saules laukumā dienas kon-
certā “Mūsu mazie noslēpumi” 
kopā ar vismazākajiem Saulkrastu 
dziedātājiem un dejotājiem būs arī 
Roberta Kumsāre, 2010. gada kon-
kursa “Balss pavēlnieks” uzvarētā-
ja. Viņas pirmais kompaktdisks ar 
nosaukumu “Brīnumspārni” tik-
ko nācis klajā, un tajā skan 12 Ro-
bertas iedziedātās dziesmiņas, ko 
sacerējuši Kaspars Vecvagars, Ai-
nars Virga, Niks Matvejevs un Ro-
bertas dziedāšanas skolotāja Igeta 
Gaiķe. Ar Robertu kopā uz skatu-
ves būs arī viņas draugi Elizabete 
Lukašēvica, šova “Dvīņi dzied” fi-
nālistes Sanita un Sanija Rozes un 
jaunais dziedātājs Jānis Narkevics. 
Programmu vada vokālā pedago-
ģe Igeta Gaiķe. Roberta izsludina 
konkursu  – aicina bērnus atrai-
sīt fantāziju un uzzīmēt brīnums-
pārnus. Radošāko un interesantā-
ko zīmējumu autori saņems disku 
“Brīnumspārni” no Robertas (darbi 
jāiesniedz personīgi vai pa pastu, 
norādot adresi: Atpūtas 1b, Zvej-
niekciems, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV-2161, līdz 4. jūlijam).
Svētku gājiens šoreiz atklās katra 
tā dalībnieka noslēpumaino būtī-
bu, jo gājiena tēma ir “Mūsu no-
slēpums”, un visi, kas domā, ka 
viņiem ir kāds jauks noslēpums, 
ko parādīt gājienā, laipni lūg-
ti pietiekties jau iepriekš pa tāl-

runi 67954179 (līdz 5. jūlijam) 
vai personīgi Atpūtas ielā 1b, PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” pie administrācijas!
19.15 visus gājiena dalībniekus 
aicinām pulcēties pie Saules lau-
kuma.
19.45 svētku gājiens “Mūsu no-
slēpums” no Saules laukuma.
20.00 svētku sarīkojums Saul-
krastu brīvdabas estrādē “Mūsu 
noslēpums”. Sarīkojumu vada 
Marija Bērziņa un Normunds 
Laizāns. Piedalās Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi. Pēc sa-
rīkojuma balle ar Normundu Ru-
tuli, Gacho un K. Krievkalna ins-
trumentālo grupu. 
Iedzīvotāju ievērībai: 7. jūlijā pil-
sētā kursēs bezmaksas autobuss 
maršrutā Melnsila iela–Saulkras-
tu centrs–Baltā kāpa–Saulkras-
tu centrs (19.00 no Melnsila ielas 
pieturas) un pēc salūta – atpakaļ.
8. jūlijā – Vēja un dziesmas no-
slēpums. 
6.00 makšķerēšana pie sporta 
un atpūtas centra “Koklītes”.
11.00 suņu sacensības “Saulkras-
tu kausa izcīņa Nacionālajā suņu 
daudzcīņā”.
16.00 kultūras namā “Zvejniek-
ciems” trešais Saulkrastu koklētā-
ju saiets “Koklē vēju vanadziņš”. 
Kopā ar Saulkrastu koklētāju an-
sambli “Saule” būs Saulkrastu vi-
dusskolas 2.–4.  klašu skolēnu 
vokālā grupa (L.  Bāliņas vadī-
bā), VJMMS koklētāju ansamb-
lis un Juglas mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis, un Rīgas kokļu 
kluba dalībnieces, Limbažu kul-
tūras nama tautas instrumentu 
ansamblis “Kokle” un komponists 
Vilnis Salaks, kā arī VEF kultūras 
pils vīru vokālais ansamblis.
Informācija par Saulkrastu svētku 
norisi tiks precizēta un papildinā-
ta. Vairāk par to: www.saulkrasti.lv.

No 7. jūlija Saulkrastu domes 
zālē Saulkrastu rokdarbnieku 
un audēju jaunāko darbu izstā-
de “Pārsteigums”. Izstādes noslē-
gums un pašdarināto tērpu de-
monstrējumi 14. jūlijā 14.00.

Senioru aktivitātes
3. jūlijā pulksten 13 domes 
zālē tikšanās, temats “Saulkras-
tu stāsti. Saulkrastu svētkus sa-
gaidot”.
25.–26. jūlijā ekskursija uz Kur-
zemi. Tuvāka informācija pa tāl-
runi 26437766.

Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

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

Maijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts
Arturs Pavļukevičs.
Sveicam jauno saulkrastieti un 
viņa vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Valentīnu Vasiļjevu,
Dainu Alisi Paļumu,
Astrīdu Bigužu,
Ziedoni Bahmani,
Ernu Pvaļukeviču,
Ausmu Andersoni,
Ilgu Zaubergu,
Vladimiru Lisenko,
Rutu Lauku,
Allu Kustovu,
Andreju Robežnieku,
Zigurdu Grāvīti,
Annu Dzidru Aperjoti,
Aiju Vēberi,
Brigitu Baugu,
Gaļinu Sosnovsku,
Ojāru Kregdži,
Jevgēniju Bondarenko,
Marutu Sauku,
Skaidrīti Saksoni,
Ivanu Dembovski!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Raimonds Kaņeps
19.02.1931.–4.05.2012.
Ināra Brice
19.06.1961.–6.05.2012.
Rasma Kārkliņa
3.09.1928.–8.05.2012.
Dzintra Virse
23.12.1951.–8.05.2012.
Edīte Kamola
15.10.1941.–11.05.2012.
Pjotrs Jaškins
8.07.1919.–9.05.2012.
Ilga Nartiša
5.06.1933.–16.05.2012.
Ausma Ārija Skrupska
10.04.1929.–17.05.2012.
Frīdis Dreimanis
15.04.1945.–19.05.2012.
Jadviga Krustiņa
1.05.1921.–21.05.2012.
Lonija Ārgale
30.11.1930.–19.05.2012.
Jānis Vīmanis
20.11.1923.–28.05.2012.
Nadezhda Bykova
18.02.1928.–28.05.2012.

Saulkrastieša gandarījums par koncertu

Saulkrastietis Ēriks Aivars Miķelsons ar izdevuma “Saulkrastu 
Domes Ziņas” starpniecību izsaka gandarījumu par 

komponista un pedagoga Miervalža Lejas un komponista 
Viktora Pizāna autorkoncertu, kurā tika atskaņoti dziesmas 

un skaņdarbi, paužot cieņas apliecinājumu Latvijai un tautas 
dziesmas mīlestību. Koncertā skanīgās dziesmas izdziedāja 
Saulkrastu vidusskolas 2.–4. klašu audzēkņi, Ogres novada 

Lēdmanes kultūras nama ansamblis “Stari”, populārais 
jauniešu koris “Balsis” diriģenta Inta Teterovska vadībā, 

ansamblis “Dzīle”, solists Andrejs Pētersons, skaņdarbus 
izpildīja vokāli instrumentālais trio. “[..] Emocionālu 

kulmināciju koncertā sasniedza pirmatskaņojumi “Ozoli deg”, 
“Jūras dziesmas” un “Kas tu man esi, Latvija”. 

Dievs, svētī koncerta autorus.”

Par pašvaldības policijas 
paveikto maijā
Maijā Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibu-
mā aizturēja 23 personas, no ku-
rām viena 1994. gadā dzimusi ne-
pilngadīga jauniete.

Par īpašuma teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopša-
nu sastādīti pieci administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

Par būvgružu uzkrāšanu īpa-
šuma redzamajā daļā un piegu-
lošajā teritorijā sastādīti divi 

administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli.

Par zāles nenopļaušanu īpa-
šumu teritorijā un piegulošajā te-
ritorijā sastādīti pieci administra-
tīvā pārkāpuma protokoli.

Par atkritumu dedzināša-
nu sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Roberta Kumsāre


