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Saulkrastu novada teritorijas 
plānojums 2011.–2023. gadam

Novads nav tikai atsevišķas mājas, tā-
pat kā atsevišķi koki nav mežs. Novads ir 
veselums, kuram ir atšķirīgas daļas. Tās 
savietojot, ir svarīgi panākt, lai novads 
attīstītos ekonomiski veiksmīgi un vien-
laikus tajā saglabātos raksturīgais kultūr-
vides šarms un dabas vērtības. 2010. gada 
29.  septembrī Saulkrastu novada Dome 
lēma par jauna Saulkrastu novada terito-
rijas plānojuma 2011.–2023. gadam uz-
sākšanu un tieši tagad – procesa sākuma 
posmā – ir iespējams daudz ko mainīt. 

Tāpēc mums* ir svarīgi zināt jūsu, 
Saulkrastu novada iedzīvotāju, domas par 
to, kas būtu jāsaglabā, jāmaina vai jāpiln-
veido noteiktās novada teritorijās, kas jums 
ir svarīgs un vērtīgs Saulkrastos un kādu 
jūs redzat novada nākotni. 

Cerot uz jūsu atsaucību, mēs aici-
nām palūkoties uz savu apkārtni vērīgi 
un atbildēt uz zemāk redzamajiem jau-
tājumiem! 

Anketas ir pieejamas Saulkrastu novada 
domes informatīvajā izdevumā “Saulkras-

tu Domes Ziņas”, www.saulkrasti.lv  
un www.metrum.lv. 

Aizpildītās anketas līdz 30.  jūnijam 
lūdzam iesniegt Saulkrastu novada Domē 
2. stāvā pie sekretāres, Saulkrastu novada 
bibliotēkā Raiņa ielā 7, Zvejniekciema vi-
dusskolas bibliotēkā Atpūtas ielā 1, kafejnīcā 
“Neibāde” Rīgas ielā 45 vai arī nosūtīt uz e-
pasta adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv. 

Ar apkopojumu būs iespējams iepa-
zīties vietnē www.saulkrasti.lv un www.
metrum.lv.

APTAUJAS ANKETA

SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAI
1. Vai jums līdz šim ir bijusi saskarsme ar šobrīd spēkā esošo Saulkrastu 
pilsētas ar l.t. teritorijas plānojumu ar grozījumiem (izstrādāts 
2003. gads ar grozījumiem 2007. gadā)?

□	 Jā
.......................................................................................................................................................
□	 Nē
.......................................................................................................................................................
□	 Neesmu par to dzirdējis
.......................................................................................................................................................

2. Vai jūs kopumā apmierina Saulkrastu novada attīstība pēdējos 
10 gados?

a) Pilnībā apmierina   b) Daļēji apmierina  
c) Neapmierina

3. Kuru piemēru jūs gribētu izcelt kā pozitīvu saistībā ar zemes 
izmantošanu un attīstību Saulkrastu novadā (apbūves attīstība, 
infrastruktūras attīstība, teritorijas labiekārtošana u. tml.)?
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Kuru piemēru jūs gribētu izcelt kā negatīvu saistībā ar zemes 
izmantošanu un attīstību Saulkrastu novadā (apbūves attīstība, 
infrastruktūras attīstība, teritorijas labiekārtošana u. tml.)?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Kādas, jūsuprāt, ir nozīmīgākās Saulkrastu novada vērtības, kas būtu 
jāsaglabā un jāatzīmē jaunajā novada teritorijas plānojuma izstrādē?
□	
.......................................................................................................................................................

□	
.......................................................................................................................................................

□	
.......................................................................................................................................................

6. Kur novada teritorijā būtu nepieciešams izvietot jaunus (jaunas)
ražošanas objektus – 
........................................................................................................................................................
dzīvojamās ēkas – 
........................................................................................................................................................
tūrisma un atpūtas objektus – 
........................................................................................................................................................
darījumu un sabiedriskas nozīmes objektus – 
........................................................................................................................................................

7. Vai Saulkrastos būtu pieļaujams izvietot atsevišķas apbūves 
paaugstinājuma zonas un/vai apbūves dominantes? 

□	 Jā
□	 Nē
 
Ja “jā”, tad kurās vietās?
........................................................................................................................................................
 
8. Ar kuru no Saulkrastu novada apkaimēm (rajoniem) jūs esiet saistīts 
visvairāk (dzīvojat, ir īpašumi, strādājat, vai atpūšaties)?

a) Zvejniekciems  b) Neibāde c) Pēterupe (centrs)        
d) Pabaži  e) Inčupe  f) Bātciems g) Lilaste                         
h)..............................................

9. Kādu pakalpojumu objektu attīstība būtu nepieciešama tieši jūsu 
apkaimē, un kāda būtu to vēlamā novietne? 
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

10. Citi jūsu ieteikumi Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
izstrādei:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Jūsu vecums:   15–18 gadi  25–40 gadi  virs 60 gadiem  18–24 gadi       
 41–60 gadi   
Jūsu izglītība:  pamatizglītība  nepabeigta augstākā   vidējā vai vidējā 
speciālā  augstākā

Liels paldies par atbildēm!
* Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādi veic uzņēmums “Metrum” sadarbībā ar Saulkrastu 
novada pašvaldību. Plašāk par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādi lasiet www.metrum.
lv (sadaļā “Projekti”).

Uzņēmuma “Metrum” pārstāvji aicina iedzīvotājus uz tikšanos 
par Saulkrastu teritorijas plānojuma izstrādi Saulkrastu novada Domes zālē, Raiņa ielā 8, otrdien, 7. jūnijā, no 10.00 līdz 12.00 

un no 15.00 līdz 18.00 vai ceturtdien, 16. jūnijā, no 13.00 līdz 18.00.
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Aktualitātes

Saulkrastu novada Dome līdz 
31.  maijam aicina iesniegt priekšliku-
mus Saulkrastu lielās balvas piešķirša-
nai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu 
Saulkrastu Domē.

Saulkrastu lielā balva ir augstākais 
Saulkrastu Domes apbalvojums. Saulkras-
tu lielo balvu – mākslas darba atveidojumu 
un naudas balvu – piešķir kā apbalvojumu 
par izciliem nopelniem vai sasniegumiem 
Saulkrastu pašvaldības labā tautsaimniecī-
bas, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās 
aprūpes, drošības, kultūras, izglītības, spor-
ta, sabiedriskajā, saimnieciskajā darbā un 
Saulkrastu vārda popularizēšanā. Izsniedzot 
Saulkrastu lielo balvu, īpašniekam tiek izmak-
sāta vienreizēja naudas balva četru minimālo 
mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai perso-
nai, juridiskai personai, Saulkrastu Domes 
institūcijai, pašdarbības kolektīvam, sporta 
kolektīvam. Ierosinājumus izskata Saulkrastu 
Domes apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu personu, 
iesniedzot Saulkrastu Domē rakstisku ierosi-
nājumu, ir fiziskai personai, juridiskai perso-
nai, biedrībai, deputātu komitejai, pašvaldības 
konsultatīvai padomei, darba kolektīvam, 
pašdarbības kolektīvam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvošanu jānorāda:
•	 apbalvojamās personas vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās vai 
juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese vai darbības vieta;

•	 vispusīgs to nopelnu apraksts, par ku-
riem ierosina apbalvošanai;

•	 iesniedzēja ierosinājums apbalvojuma 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus – komer-
santus (izņemot izglītības un ārstnie-
cības iestādes), pašnodarbinātos, bied-
rības vai nodibinājumus – pieteikties 
dalībai jaunajā nodarbinātības pasā-
kumā “Darbavieta jaunietim”, kas tiek 
īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projekta “Kompleksi atbalsta pasāku-
mi” ietvaros.

Darba devējiem NVA piedāvā iespēju, 
saņemot valsts un Eiropas Sociālā fonda fi-
nansiālu atbalstu, papildināt sava uzņēmu-
ma kolektīvu ar jauniem un perspektīviem 
darbiniekiem. NVA palīdzēs izvēlēties jūsu 
uzņēmuma darbības specifikai un prasībām 
visatbilstošākos kandidātus no NVA reģis-
trēto jauniešu bezdarbnieku vidus.

Jaunā nodarbinātības pasākuma mērķis 
ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā 
no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlai-
kus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi 
un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Jau-
nietis bezdarbnieks, strādājot viņam izvei-
dotajā darba vietā, saņems darba samaksu, 
kas nevarēs būt mazāka par valstī noteikto 
minimālo algu – 200  latu mēnesī –, par 
kuru darba devējs veiks visas valstī no-
teiktās nodokļu iemaksas. Viena pasākuma 
dalībnieka nodarbinātības ilgums – līdz 
9 mēnešiem. Darbavieta jaunietim netiek 
organizēta nekvalificētos un mazkvalificē-
tos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju 
un citos līdzīgos darbos.

Kāds ir darba devēja ieguvums no 
dalības pasākumā

Darba devēji, kuri piedalīsies pasāku-
mā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnie-
ka algai – Ls 100 mēnesī (par jaunieti ar 
invaliditāti – Ls 150) pirmo sešu mēnešu 
laikā un 50  latus mēnesī (par jaunieti ar 
invaliditāti – Ls 100) pēdējo trīs mēnešu 
laikā proporcionāli nostrādātajam lai-
kam. Darba devējam jaunieša bezdarb-
nieka darba algai ir jānodrošina papildu 
finansējums, jo darba samaksa nevar būt 
mazāka par valstī noteiktās minimālās 
algas apmēru.

Darba devējs saņems dotāciju 50 % ap-
mērā no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas darba vadītāja atalgojumam, 
ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci 
jaunieši bezdarbnieki. Par katra jaunie-
ša darba vadīšanu darba vadītājs saņems 

vienu piekto daļu no minētās darba algas 
dotācijas apmēra.

Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 
Ls 500) darba devējam par darba vietas 
pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, 
kuriem ir invaliditāte un pielāgojumu 
nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.

Kā darba devējam pieteikties 
dalībai. Īsa instrukcija soli pa 
solim

1. solis
Izdrukājiet pieteikuma formu no NVA 

vietnes sadaļas “Darba devējiem” => “Dar-
bavieta jaunietim” (pieejama arī www.
saulkrasti.lv sadaļā “Projekti”).

2. solis
Aizpildiet pieteikuma formu un pie-

vienojiet prasītās izziņas. Ja rodas kādas 
neskaidrības, sazinieties ar NVA Siguldas 
filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams sa-
ņemt un aizpildīt arī NVA Siguldas filiālē).

3. solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedziet NVA 

Siguldas filiālē (ja pieteikums ir aizpildīts, 
izmantojot NVA vietnes izdruku, filiālei to 
var nosūtīt arī pa pastu).

4. solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pie-

teikumu izskatīšanai.
5. solis
NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinā-

tības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, 
kura izskata pieteikumus un pieņem lēmu-
mu apstiprināt vai atteikt darba devējam 
pasākuma īstenošanu.

6. solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par 

pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes 
gadījumā aicina darba devēju slēgt līgumu 
par darbavietas jaunietim izveidi.

pasākumā tiks nodarbināti jaunieši 
bezdarbnieki vecumā no 18  līdz 24 ga-
diem:

•	kuriem	bezdarbnieka	statuss	 ir	vis-
maz sešus mēnešus;

•	persona	pēc	bērna	kopšanas	atvaļi-
nājuma (tēvs vai māte);

•	persona	ar	 invaliditāti.
Plašāka informācija pieejama interneta 

vietnē www.nva.lv vai NVA Siguldas filiālē 
pie karjeras konsultantes Daces Rodiņas 
(tālr. 67870973).

Informāciju sagatavoja Anita Līce,
projektu vadītāja

Tālr. 67142515

Šogad Lielās talkas laikā Saulkrastu 
novadā piedalījās vairāk nekā septiņi 
simti talkotāju, tajā skaitā Saulkrastu 
un Zvejniekciema vidusskolu skolēni, 
novada māksliniecisko kolektīvu da-
lībnieki un pensionāru biedrības pār-
stāvji. Lai arī šogad talkot gribētāju 
bija mazāk nekā iepriekšējos gados, 
tomēr tika veikti nozīmīgi tīrīšanas un 
uzkopšanas darbi.

Lielās talkas laikā tika kopts un labie-
kārtots piejūras dabas parkā, uzsākta jauna 
norāžu uzstādīšana pie Baltās kāpas un 
Saulrieta takas, sakopta pludmale un kāpu 
zona, tīrīti stadioni un upju krasti, kā arī 

sakopts Skultes piemiņas akmens.
Kopumā talkas laikā tika savākti gan-

drīz trīsdesmit tonnas atkritumu, ieskai-
tot nestandarta sadzīves atkritumus. Lai 
arī Saulkrastu novada Dome sadarbībā ar 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” aprīļa 
beigās vairākas dienas rīkoja īpašu akciju 
nestandarta atkritumu izvešanai, diemžēl 
ceļa malās tika atrasti un savākti lietoti 
ledusskapji, gultas, televizori, tualetes podi, 
kā arī citi sadzīves priekšmeti.

Saulkrastu novada Dome izsaka pateicī-
bu visiem, kuri piedalījās novada sakopša-
nā. Būsim atbildīgi – turēsim tīru novadu 
un saudzēsim apkārtējo vidi. 

Uz tikšanos nākamajā talkā!

Lielās talkas laikā Saulkrastu 
novadā savākts gandrīz 
30 tonnas atkritumu

Norādes uzstādīšana pie Saulrieta takas

Iespēja uzņēmējiem – 
darbavieta jaunietim!

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai

veidam;
•	 ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās (ju-
ridiskām personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs un juridiskā adrese, kolektīviem – 
nosaukums un adrese vai darbības vieta).

Fiziskas personas ierosinājumam par per-
sonas apbalvošanu jāpievieno vismaz piecu 

citu personu atsauksmes par apbalvošanai 
ierosināto personu.

Pārējiem ierosinājumiem, kas nav fizis-
kas personas iesniegti, jāpievieno protokola 
izraksts no sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt 
apbalvojumam. Saulkrastu lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu pilsētas svētkos. Gaidām 
jūsu ierosinājumus!



Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu 

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 43  fiziskām 
personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
un nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, 
viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
Lēmums izpildāms nekavējoties. Lēmumu izpildei 
nodot zvērinātam tiesu izpildītājam.

Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu 
bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 2  fiziskām 
personām nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar 
SIA “Orange Line” (projekts Nr. 1)

Noslēgt ar SIA “Orange Line”, reģ. nr. 
50103379601, zemes nomas līgumu tirdzniecības 
vietas ierīkošanai (pludmalē pie auto stāvlaukuma 
Vidrižu iela galā) uz periodu no 1. 06. 2011. līdz 
31.  08.  2011. par pašvaldības zemes īpašuma 
Ainažu iela  13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
daļas 50  m2 platībā nomu, nosakot nomas 
maksu Ls 122,95 (viens simts divdesmit divi lati 
95  santīmi), 22  % pievienotās vērtības nodokli 
Ls 27,05 (divdesmit septiņi lati 05 santīmi), kopā 
mēnesī ls  150 (viens simts piecdesmit latu 00 
santīmu).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar 
SIA “Orange Line” (projekts Nr. 2)

Noslēgt ar SIA “Orange Line”, reģ. nr. 
50103379601, zemes nomas līgumu tirdzniecības 
vietas ierīkošanai (pie autos stāvlaukuma Kāpu 
ielā) uz periodu no 1. 06. 2011. līdz 31. 08. 2011. 
par pašvaldības zemes īpašuma Rīgas iela  9A, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., daļas 50  m2 platībā 
nomu, nosakot nomas maksu Ls  122,95 (viens 
simts divdesmit divi lati 95  santīmi), 22  % 
pievienotās vērtības nodokli Ls 27,05 (divdesmit 
septiņi lati 05 santīmi), kopā mēnesī ls 150 (viens 
simts piecdesmit latu 00 santīmu).

Par grozījumiem Saulkrastu novada Domes 
Saistošajos noteikumos Nr. 7

Izdarīt grozījumus Saulkrastu novada 
Domes 31.  03.  2010. Saistošo noteikumu Nr.  7 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā” punktos 2.1. un 
2.2., izslēdzot no teksta vārdu “vientuļiem” un 
noteikumu 5.  punktu, noformējot kā saistošos 
noteikumus.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 90  % apmērā 7  un 50  % apmērā 
4 fiziskām personām.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Mednieku iela  7, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(kadastra apzīmējums 80130030599), zemes 
ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba 
uzdevumu.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu degvielas 
iegādei

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls  1721 
(viens tūkstotis septiņi simti divdesmit viens 
lats) biedrībai “Vidzemes zvejnieku biedrība” 
degvielas iegādei Zivju fonda projektu “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana 
Saulkrastu novadā” un “Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs” 
mērķu sasniegšanai. 

2. Samaksu veikt no speciālā budžeta “dabas 
resursu līdzekļiem” pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem Domes grāmatvedībā. 3.1.punktā 
minētos grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par pašvaldības budžeta 
grozījumiem.

Par zinātniskā institūta “BIOR” darbinieku 
piesaisti mazo upju monitoringa veikšanai

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 600 (seši simti 
latu) zinātniskā institūta “BIOR” darbinieku 
piesaistei mazo upju monitoringa veikšanai pirms 
Zivju fonda projektu “Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” 
un “Zivju resursu pavairošana un atražošana 
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs” īstenošanas. 

2. Samaksu veikt no speciālā budžeta “dabas 
resursu līdzekļiem” pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem domes grāmatvedībā. 3.1.  punktā 
minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības budžeta grozījumiem.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā

Pieteikt projektu Valsts Kultūrkapitāla 
fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
finansējuma saņemšanai Tradicionālās kultūras 
nozarē par kopējo summu līdz 1500,00 LVL 
(viens tūkstotis pieci simti lati).

Par priekšfinansējuma piešķiršanu 
projekta “Rotaļu laukuma izveide 
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā” 
īstenošanai. 

Piešķirt priekšfinansējumu Ls  19  080 
(deviņpadsmit tūkstoši astoņdesmit latu) apmērā 
projekta “Rotaļu laukuma izveide Zvejniekciemā, 
Saulkrastu novadā” īstenošanai no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

Par TIC saimnieciskās darbības veikšanu
1.  Atļaut Saulkrastu Tūrisma informācijas 

centram veikt saimniecisko darbību Ainažu 
ielas 13B telpās.

2. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi.

Par kredīta ņemšana Valsts kasē
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2011. gadā uz 

10 gadiem Ls 206 435 apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu līdz 1. 01. 2012. 
projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu novadā” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu. 
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DOMES SĒDES LĒMUMI (27. 04. 2011.)

Par saistošo noteikumu projektu “Grozīju-
mi Saulkrastu novada Domes 26. 01. 2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 
Saulkrastu novada Domes 2011. gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināša-
nu””

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu Grozījumi Saulkrastu novada Domes 
26.  01.  2011. saistošajos noteikumos Nr.  2 “Par 
Saulkrastu novada Domes 2011. gada budžeta un 
speciālā budžeta apstiprināšanu””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada Domes ēkā.

Par konkursa “Saules krasts” žūrijas 
komisijas apstiprināšanu

apstiprināt 5. starptautiskā tēlotājmākslas 
un mūzikas jaunrades konkursa “saules krasts” 
žūrijas komisiju:

1. tēlotājmākslas žūrija:

Uģis Auziņš – mākslinieks, LMA profesors 
(žūrijas priekšsēdētājs);

Juta Policja – gleznotāja;
Valevs Elerands – grafiķis;
Vitolds Kucins – tekstilmākslinieks;
Līga Pilsētniece – arhitekte;
Judīte Krūmiņa – PA “Saulkrastu kultūras 

un sporta centrs” direktore;
Ilze Pētersone – Saulkrastu novada Domes 

deputāte.
2. mūzikas jaunrades žūrija:
Jānis Porietis  – komponists (žūrijas 

priekšsēdētājs);
Anitra Tumševica – komponiste, vijolniece;
Jānis Petraškēvičs – komponists;
Beate Geka – pianiste, ērģelniece.

ar pilnu domes lēmumu tekstu var 
iepazīties saulkrastu novada domes vietnes 
www.saulkrasti.lv sadaļā “domes lēmumi”.

Nākamā ikmēneša domes sēde paredzēta 
trešdien, 25.  maijā, plkst. 15.00 saulkrastu 
novada domē, raiņa ielā 8.

Pamatojoties uz Saulkrastu novada Domes 2011. gada 30. marta lēmumu (sē-
des protokols Nr. 7 § 57), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Rīgas 
ielā 41A (kadastra Nr. 8013-003-0578). Atbilstoši Saulkrastu pašvaldības teritorijas 
plānojumam zemes gabala atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Saulkrastu novada Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās Domes darba laikā 
no 2011. gada 16. maija līdz 6. jūnijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš
Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema 
vidusskolā

Līga Vaidere
Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 51.telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Armands Krūmiņš 
Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34

Ilze Pētersone 
2011. gada 23. maijā no 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 29107084, e-pasta adrese ilze.petersone4x4@
inbox.lv

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 2a

Guna Lāčauniece
Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00, Zvejniekciema 
vidusskolā

Artūrs Ancāns
Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā(ieeja no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 22079570

Ervīns Grāvītis
Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
2. stāvā, 202. kab.

Normunds Līcis
Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00, Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks
Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās, Akācijas 
ielā 7

Normunds Starpcāns
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes 
ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 26376551

Māris Vītols
Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēka, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs
Katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
zemes gabalam Rīgas ielā 41A, Saulkrastos

Uzmanību! 
Domes darba laika maiņas dēļ ir mainījušies deputātu E. Grāvīša, N. Līča, 
N. Strapcāna, M. Vītola, G. Zonberga iedzīvotāju pieņemšanas laiki.

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki
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Uzmanību – akcija!
Tāpat kā pagājušo gadu, arī šo-

gad SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) no 1.  līdz 30.  jūnijam rīkos 
akciju, kuras laikā, apmaksājot visu 
nenomaksāto rēķinu pamatsummu, 
kas sakrājusies par SKS sniegtajiem 

pakalpojumiem, kā iedzīvotājiem, tā 
arī uzņēmumiem tiks anulēts aprēķi-
nātais līguma sods. 

SKS aicina iedzīvotājus un uzņēmu-
mus izmantot šīs akcijas piedāvājumu. 
Tuvāka informācija pa tālr. 67951361. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Šogad maijā notiks divas parakstu 
vākšanas:

1) parakstu vākšana par grozījumiem 
Satversmē notiks no 11. maija līdz 9.  jū-
nijam;

2) parakstu vākšana par apturēta-
jiem likumiem “Grozījumi likumā “Par 
valsts pabalstu izmaksas laika periodā no 
2009. gada līdz 2012. gadam”, “Grozījums 
likumā “Par maternitātes un slimības ap-
drošināšanu”” un “Grozījumi likumā “par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” no-
tiks no 18. maija līdz 16.  jūnijam.

Parakstīties par Satversmes grozījumu 
projektu vēlētāji varēs pašvaldību noteik-
tajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā 
arī Latvijas Republikas diplomātiskajās 
konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. 
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar nokļūt parakstu vākšanas vietās, 
tiks nodrošināta iespēja Satversmes gro-
zījumu projekta ierosinājumu parakstīt 
savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vis-
maz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos pa-
rakstu vākšanā, vēlētājiem nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase.

1) Parakstu vākšanai noslēdzoties, li-
kumprojekts “Grozījumi Latvijas Repub-
likas Satversmē” tiks iesniegts Saeimā, 
ja to atbalstīs ne mazāk kā 1/10 daļa no 
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pil-
soņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. 
Ja Saeima vēlētāju iesniegto Satversmes 
grozījumu projektu pieņems bez satura 
labojumiem, tas stāsies spēkā. Ja Saeima 
to noraidīs vai grozīs, būs jārīko tautas 
nobalsošana.

2) Saskaņā ar likumu “Par tautas 
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 
šajā laikā ir jānotiek 30  dienu paraks-
tu vākšanai, kurā jānoskaidro, vai tau-
tas nobalsošanas sarīkošanu apturēto 
likumu atcelšanai atbalsta ne mazāk kā 
1/10 daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb ne mazāk 
kā 153 232 vēlētāji.

saulkrastu novadā parakstu vākšana 
notiks Saulkrastu novada Domes ēkā – 
Raiņa ielā 8, no 11.V līdz 9.  jūnijam un 
no 18. maija līdz 16. jūnijam katru dienu 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 (arī sestdienās 
un svētdienās). Parakstītāji, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs šajās 30 dienās nokļūt 
līdz parakstīšanās vietai, varēs pieteikt pa-
rakstīšanos savā atrašanās vietā. Lai pie-
teiktu parakstīšanu savā atrašanās vietā, ir 
jāuzraksta iesniegums un tas jānogādā pa-
rakstu vākšanas vietā Saulkrastu Domē no 
9.00 līdz 13.00: pirmajā parakstu vākšanā 
par grozījumiem Satversmē no 11. maija 
līdz 8.  jūnijam. (Pēdējā dienā – 9.  jūnijā – 
brauks pēc parakstiem parakstītāju atra-
šanās vietās); otrajā parakstu vākšanā par 
apturētajiem likumiem “Grozījumi likumā 
“Par valsts pabalstu izmaksas periodā no 
2009. gada līdz 2012. gadam”, “Grozījums 
likumā “Par maternitātes un slimības ap-
drošināšanu”” un “Grozījumi likumā “par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” no 
18. maija līdz 15. jūnijam. (Pēdējā dienā – 
16.jūnijā – brauks pēc parakstiem paraks-
tītāju atrašanās vietās).

iesniegumā jānorāda:
 ■ vēlētāja vārds, uzvārds, personas 

kods,
 ■ iemesls – ka veselības stāvokļa dēļ 

nepieciešama parakstīšanās atrašanās vietā,
 ■ adrese, kur jāierodas vēlēšanu ko-

misijai,
iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas 

ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona nu-
muru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazi-
nāties ar vēlētāju problēmsituācijā.

Iesniegumu parakstīšanās vietā var 
nogādāt jebkura parakstītājam uzticības 
persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās 
aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Parakstītāja 
uzticības persona iesniegumu vēlētāja vār-
dā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. Šajā 
gadījumā iesniegumā papildus norāda vē-
lētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu. 
Iesniegumu drīkst rakstīt arī brīvā formā.

Papildu informāciju var iegūt, zvanot 
pa tālr. 29498563 vai internetā www.cvk.lv.

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija

Pārbaudies par brīvu!
No 16.  05.  2011. līdz 27.  05.  2011. 

Saulkrastu poliklīnikā 1. stāvā SIA “NMS 
Laboratorijā” pacienti ir aicināti bez maksas 
nodot asinis, lai veiktu C hepatīta pārbaudi.

C hepatīts ir viltīga un nopietna sli-
mība, kuru ilgstoši var nejust, bet tās se-
kas var būtiski ietekmēt cilvēka veselību. 
Sākotnēji simptomi ir neizteikti, tos bieži 
uzskata par saaukstēšanos.

kā var inficēties ar C hepatītu
 ■ Medicīnisku manipulāciju laikā, pie-

mēram, ķirurģijā, pārlejot asinis, zobārst-
niecībā utt.

 ■ Lietojot intravenozās narkotikas
 ■ Seksuālā kontakta laikā
 ■ Sadzīvē: tetovējot, caurdurot pīrsin-

gu, lietojot inficētus manikīra un skūšanās 
piederumus, zobu birstes utt.

Ņemot vērā C hepatīta postošo ietekmi 
uz veselību un dzīvildzi (aknu mazspēja, 
ciroze, vēzis), rekomendējam rūpēties par 
savu veselību un veikt anti HCV analīzi, jo 
laikus atklāts C hepatīts ir ārstējams. Ja jūs 
esat inficējies ar C hepatītu un esat trūcī-
ga vai maznodrošināta persona, vērsieties 
sociālajā dienestā pēc apstiprinoša doku-
menta, lai uzsāktu C hepatīta terapiju bez 
pacienta līdzmaksājuma. To segs sociālās 
drošības tīkla finansējums, kas garantēts 
līdz 2011. gada 31. decembrim.

Vēl tikai 2011. gadā C vīrushepatīta 

ārstēšana trūcīgajiem un maznodrošinā-
tajiem ir pieejama bez maksas.

Informācija pa tālruni 67951285 vai 
26182762.

Ģimenes ārstu konsultatīvais 
tālrunis

No 2011. gada 1. maija Veselības no-
rēķinu centrs nodrošina Latvijas iedzīvo-
tājiem iespējas ārpus ģimenes ārstu darba 
laika saņemt medicīniskus padomus par 
vienkāršām veselības problēmām, kuru 
risināšanai nav nepieciešama neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšana.

Medicīniskos padomos iedzīvotājiem 
sniegs pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta 
palīgi: darba dienās no plkst. 18.00 līdz 
plkst. 8.00 no rīta, bet brīvdienās un svētku 
dienās – visu diennakti. 

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
66016001 ir Veselības ministrijas un Ve-
selības norēķinu centra organizēts medicī-
nisko padomu tālrunis, kura darbība tiks 
nodrošināta Sociālās drošības tīkla stra-
tēģijā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. 

Ar plašāku informāciju iedzīvotāji var 
iepazīties Veselības norēķinu centra vietnē 
www.vnc.gov.lv vai arī zvanot uz Veselības 
norēķinu centra bezmaksas informatīvo 
tālruni 80001234 darba dienās no 8.30 
līdz 17.00.

Saulkrastu slimnīcas administrācija

Sociālais dienests savā darbā saskaras ar gadījumiem, kad informācija 
par sociālā dienesta klientiem, t. i., kuriem nepieciešama palīdzība vai kuri 
ir nonākuši grūtībās, tiek saņemta novēloti. 

Iespējams, jums līdzās dzīvo cilvēks, kuram nepieciešama sociālā dienesta palī-
dzība, tāpēc lūdzam nepalikt vienaldzīgiem pret saviem līdzcilvēkiem un informēt 
sociālo dienestu (pieņemsim arī anonīmu informāciju), ja redzat, ka kaimiņam vai 
tuviniekam klājas slikti. 

Varbūt, pateicoties tieši jūsu atsaucībai, kopā ar sociālo dienestu var palīdzēt 
kādam cilvēkam. Tālr. 67142510, 67142511 vai bezmaksas 80002200.

A. Bogdanova, sociālā dienesta vadītāja

Kad aiz muguras ir garš darba mūžs vai 
arī veselības problēmas liedz tikt galā ar ik-
dienas mājas darbiem, kad gājiens uz veikalu 
vai aptieku kļūst par smagu pārbaudījumu, 
tad vienīgā izeja nav tūlīt doties uz sociālās 
aprūpes māju. Savas mājas sienas, ierastā 
vide dod stiprinājumu, paša iekopts dārzs 
sniedz prieku, ir vajadzīgs tikai atbalsts un 
palīdzīgas rokas ikdienas darbos.

Atgādinām, ka Saulkrastu sociālais die-
nests piedāvā sociālo pakalpojumu – soci-
ālo aprūpi mājās. Tas nozīmē: ja vientuļiem 
pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem ir 
objektīvi apstākļi, kuru dēļ viņi nevar sevi 
aprūpēt, ir iespējams slēgt līgumu ar sociālo 
dienestu par aprūpi mājās. Šo pakalpojumu 
var izmantot personas, kurām nav likumīgo 
mantinieku, 1. un 2. grupas invalīdi, kuri 
nav noslēguši uzturlīgumu vai nekustamā 
īpašuma dāvinājuma līgumu, savus nekusta-
mos īpašumus nav novēlējuši citai personai 
un kam nepieder īpašums, no kura var gūt 
ienākumus un kuru pensijas apmērs nepār-
sniedz Ls 180.

Sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtība 

ir šāda: persona, kurai nepieciešams pakal-
pojums – aprūpe mājās –, par to informē 
sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbi-
nieks izvērtē personas vajadzības, nosaka 
atbilstošo aprūpes līmeni. Kopumā ir četri 
aprūpes līmeņi, kuri atšķiras pēc piedāvāto 
pakalpojumu klāsta un aprūpei veltītā laika, 
sākot no 16 stundām un beidzot ar 48 stun-
dām mēnesī. Atsevišķām personām varbūt 
ir vajadzīgs, ka reizi nedēļā pie viņa atnāk 
aprūpētājs un atnes no veikala produktus vai 
medikamentus, bet citiem vajadzīga palīdzī-
ba arī mājas uzkopšanā, ēdiena gatavošanā.

Pakalpojumu aprūpe mājās var tikt fi-
nansēta no sociālā dienesta budžeta pilnā 
apmērā. Gadījumos, kad ienākumi lielāki 
par Ls 180 un ir nepieciešama aprūpe mā-
jās, iespējams šo pakalpojumu izmantot ar 
noteiktu sociālā dienesta budžeta līdzfinan-
sējumu.

Informāciju par šo pakalpojuma veidu, 
tā saņemšanas un samaksas kārtību var gūt, 
zvanot pa tālruņiem 67142510 vai 67142511 
vai bezmaksas tālruni 80002200.

Saulkrastu sociālais dienests

Par sociālo aprūpi mājās

Parakstu vākšana saulkrastu slimnīcas informācija

Būsim ne tikai redzīgi un 
dzirdīgi, bet arī izpalīdzīgi
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Eiropas tautas mākslas pētnieku 
vidū dominē viedoklis, ka tautas lietiš-
ķā māksla ir nācijas lielākās ļaužu da-
ļas māka, kas dziļi sakņojas tradīcijās. 
Tā veidojas saskaņā ar dabu, vēsturi 
un likteni un apmierina kā radītāju, 
tā arī patērētāju estētiskās vajadzības.

Tautas māksla sniedz cilvēkiem prieku, 
uztur garīgo veselību, veido gaisotni, kas 
savukārt rada mājas izjūtu, vieno ģimenes 
un tautas.

Pēc Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Krimulda” iniciatīvas 2010. gada pavasarī 
tika iedibināta tradīcija katru gadu kādā no 
Vidzemes novadiem rīkot lietišķās mākslas 
izstādes.

Daudzi novada iedzīvotāji un viesi atce-
ras Tautas lietišķās mākslas izstādi “Zaļgans, 
zaļš, vēl zaļāks...”, kura norisinājās pagājušā 
gada martā Krimuldas tautas namā, ar 10 Vi-
dzemes TLM studiju un Saulkrastu Audēju 
kopas piedalīšanos.

Šo pērn iedibināto tradīciju šogad pār-
ņēma Limbažu novads, TLMS “Dzilna”, 
12. martā atklājot izstādi “Lai lakats sasilda 
katru mūsu draugu...”.

Izstādē apskatāmi vairāk nekā 120 lakatu 
no 13 Vidzemes reģiona audēju studijām un 
pulciņiem. Saulkrastu audēju kopa piedalās 
ar Tautas daiļamata meistara Ziedoņa Skrī-
veļa austajiem etnogrāfiskajiem lakatiem.

Šajā izstādē pirmo reizi debitē arī rok-
darbnieces, jo šis pulciņš ir vienīgais no-
vadā, kurš nodarbojas ar rokdarbu darinā-
šanu. Izstādītais TDM Gunas Lāčaunieces 
lakats, pīts uz rāmja no mūsdienīgiem ma-
teriāliem un spilgtiem krāsu salikumiem. 

Gūstot ideju no mūsu pilsētas lietišķās 
mākslas pulciņu atskaites izstādes pagājušā 
gada Saulkrastu svētku laikā, Krimuldas 
tautas nams kopā ar TLMS “Krimulda” no-
organizēja lietišķās mākslas festivālu “Visas 
upes klusi tecēj’, Gauja klusu netecēja...”, 
kura atklāšana notika 9. aprīlī Krimuldas 
tautas namā.

Festivāls ietvēra tekstiliju izstādi kom-
binācijā ar jaunās mākslinieces Julitas 
Klušas fotogrāfiju kolekciju un Krimuldas 
tautas nama pašdarbnieku  – dziedātāju 
un dejotāju – sniegumu demonstrējumu 
atklāšanas pasākumā.

Šo izstādi kuplināja arī mūsu pilsētas 
rokdarbnieču Astrīdas Jēkabsones adītās 
gleznas un Marijas Purples lakats – zīda 
apgleznojums ar nosaukumu “Tur lejā pie 
Gaujas...”.

Audēji festivālā piedalījās ar austajiem 
darbiem – Selga Osīte (krēsla pārklājs un 
dekoratīvs spilvens), TDM Ziedonis Skrī-
velis (paklājs) un TDM Rasma Krūkliņa 
(sienas dekors – paklājs).

Guna Lāčauniece, 
rokdarbu pulciņa vadītāja

Katru gadu aprīlis mūsu valstī tiek izslu-
dināts par bibliotēku mēnesi, tad notiek arī 
Latvijas bibliotekāru konference vai kongress. 
Šogad 12.–13. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības 
nama Lielajā zālē notika 10. Latvijas biblio-
tekāru biedrības kongress “Brīva piekļuve 
zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana”. 
Pēdējo gadu laikā bibliotēku sistēma Latvi-
jā ir nostiprinājusies, taču uzdevumi, ar ko 
sastopas bibliotekāri šobrīd, stipri pārsniedz 
priekšstatu par šo profesiju. Būtiski mainās 
bibliotēkas attiecības ar tās lietotāju. Bibliotēka 
ir atvērta vide, kur ikviens var iegūt informā-
ciju bez maksas un bibliotekārs, atbildot uz 
sabiedrības vajadzībām, ir reizē informācijas 
brokeris, sociālais darbinieks, mūžizglītības un 
sabiedrības veselības speciālists, informācijas 
tehnoloģiju un jauno mediju pārvaldītājs. Bib-
liotēku vidē ik gadu tiek pievērsta uzmanība, 
kā notiek inovatīvu – jaunu – metožu iekļau-
šana esošajā darbā un kā ar radošu pieeju 
var daudz ko izdarīt. Bibliotēkas šodien ir 
soli priekšā laikam. Jāuzdod sev jautājums, 
kā es varu būt labākais? Piemēram, jau di-
vus gadus mūsu Saulkrastu bibliotēkā katra 
mēneša pēdējā piektdienā, no septembra līdz 
aprīlim, notiek nodarbību cikls “Iepazīsti sevi”. 
Tas notiek sadarbībā ar vietējo psihoterapeiti 
Sarmīti Frišfeldi. Tēmas piedāvā paši dalībnie-
ki. Lai sabiedrība rastu priekšstatu par to, kā 
tas notiek, cik noderīgi tas ir, vai kā pārvarēt 
bailes no personīgo problēmu “ķidāšanas” vai 

“vakara pēc darba nogurumu”, ieklausīsimies, 
ko stāsta paši dalībnieki.

Ko jūs atbildētu cilvēkiem, kuri baidās 
nākt uz pašizziņas nodarbībām?

 ■ Šeit cilvēki ir labvēlīgi un iecietīgi cits 
pret citu.

 ■ Nav jāsaka, ka tās ir tavas problēmas, 
jo var nosaukt situāciju, ar kuru tu gribi tikt 
skaidrībā, jo daudzas situācijas ir līdzīgas, un 
tas nevienu neuztrauc. Cilvēks ir ieinteresēts 
dzirdēt cita domas, un tas paver paša skatī-
jumu. Sadalīt to “nastu”. Kas nav izrunāts, tas 
iekšā “kremt”.

 ■ Toleranta attieksme pret katru cilvēku, 
tu vari uzdrīkstēties sākt ar mazu jautājumu, 
kuru tu vari atklāt, tad vari kaut ko lielāku. 
Personības spēks attīstās pamazām – svarīgi 
iziet šo ciklu.

Ko jūs teiktu cilvēkam, lai pārvarētu “va-
kara nogurumu”?

 ■ Tas neprasīs nekādus resursus, ne spē-
ku, ne enerģiju, jūs saņemsiet daudz vairāk 
nekā atdosiet. Tu saņemsi dvēseles spēkus, 
viss fiziskais nogurums pazūd.

 ■ Televizoru es paskatīšos jebkurā gadī-
jumā.

 ■ Ja tu neveltīsi sev laiku, tad arī nekas 
nenotiks.

 ■ Varbūt jūsu ģimenes locekļi būs laimī-
gāki, ka jūs vienu vakaru mēnesī kaut kur 
aiziesiet!

Ko iegūst, kas ir tas labākais šajās tik-

Jau sesto gadu Ģimenes atbalsta 
centrs “Saulespuķe” ar Saulkrastu no-
vada Domes atbalstu organizē vasaras 
projektus un praktikumus savas paš-
valdības bērniem. Šo projektu mērķis 
ir dot bērniem iespēju jautri un intere-
santi pavadīt laiku, ne tikai atpūšoties, 
bet arī izmantojot to lietderīgi. 

Šovasar projektā “Darbs dara darītā-
ju” bērniem un pusaudžiem vecumā no 
8 līdz 13 gadiem būs iespēja parādīt savas 
prasmes mazos, bet nozīmīgos darbiņos, 
vērot, kā savu darbu veic amata pratēji, 
pašiem pielikt roku pie lielākiem un ma-
zākiem darbiem, kā arī palīdzēt tiem, kam 
palīdzība vajadzīga visvairāk, – veciem, 
vientuļiem cilvēkiem un dzīvnieciņiem, 
kuri palikuši bez mīļu saimnieku gādības. 

Kā jau katru gadu būs iespēja apgūt 
jaunas iemaņas un attīstīt radošās spējas, 
darbojoties radošajās darbnīcās, piedalī-
ties dažādās sportiskās aktivitātēs, doties 
ekskursijās un vienkārši ļauties priekam 
un atpūtai. 

Projekta beigās plānota divu dienu eks-
kursija – pārgājiens ar tūrisma elementiem 
un dažādām atrakcijām, baiļu trasīte un, 
protams, nakšņošana teltīs. 

Šogad projekts un praktikums tiks 
realizēts katru darba dienu no 4. 07. līdz 
15. 07. Dalības maksa – Ls 20. 

Kā ierasts katru gadu, ar bērniem dar-
bosies Saulkrastu vidusskolas skolotājas 
Ināra Strapcāne un Inese Petrošina. Pro-
jektu vadīs un koordinēs Ģimenes atbalsta 
centra vadītāja Ingūna Feldmane. 

Arī šogad tiek rīkots pieteikuma vēs-
tuļu konkurss, kurā katrs potenciālais 
dalībnieks pastāstīs par sevi, par savu 
vēlēšanos darboties projektā “Darbs dara 
darītāju”.

Katram pretendentam jāuzraksta vēstu-
le un līdz 31. maijam jāatnes uz Ģimenes 
atbalsta centru “Saulespuķe”, Raiņa ielā 3, 
vai jāatsūta uz e-pasta adresi ingunna@
inbox.lv.

Pieteikumu paraugus var saņemt Ģi-
menes atbalsta centrā, kā arī Saulkrastu 
novada Domes vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļas “Sociālais dienests” apakšsadaļā 
“Ģimenes atbalsta centrs”. Pieteikuma vēs-
tulē vēlams norādīt vecāku tālruņa numuru 
un arī mājas tālruņa numuru. 

Par savu dalību projektā katrs saņems 
ziņu pa telefonu vai uz e-pastu. Tad tiks 
sniegta sīka informācija par dalības mak-
sas iemaksāšanas kārtību un katras dienas 
kārtību. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67952649, 
(mob.) 29445270 (Ingūna).

Gaidu pieteikuma vēstules!
Ingūna Feldmane, 

ĢAC “Saulespuķe” vadītāja

Nāc un piedalies ĢAC “Saulespuķe ” vasaras 
projektā un praktikumā “Darbs dara darītāju”

Saulkrastu audēju un 
rokdarbnieču aktivitātes

No kreisās: Marija Purple, Ziedonis Skrīvelis, TLMS “Krimulda” vadītāja Laila Štenberga, 
audēju kopas vadītāja Rasma Krūkliņa, Astrīda Jēkabsone, Kultūras un sporta aģentūras 
vadītāja Judīte Krūmiņa, Krimuldas domes priekšsēdētājs Juris Salmiņš, Ēvalds Krūkliņš, 
rokdarbu pulciņa vadītāja Guna Lāčauniece.

šanās reizēs?
 ■ Notiek domu apmaiņa, var salīdzināt 

dažādas situācijas – savējās ar citu cilvēku 
situācijām, tu redzi cita cilvēka skatījumu uz 
savu problēmu un vari izvēlēties optimālāko – 
vai tas ir manējais vai kāda cita.

 ■ Var izrunāties, atpūsties, tu aizej ar ci-
tādāku noskaņojumu.

 ■ Iemācos novērtēt, apzināties savas bai-
les un uzdrošināties pateikt “nē”, tā kļūstot 
apmierinātāks ar dzīvi, laimīgāks.

 ■ Kad esi veltījis laiku sev, tu labāk no-
vērtē to, kas tev ir, – draugus, mīļotos, attie-

cības utt.
 ■ Palīdz atraisīties, ja tu esi noslēgts, kaut-

rīgs cilvēks – tu “maigā” formā atraisies, kļūsti 
līdzsvarotāks.

Interesanti, ka mums veidojas komuni-
kācija radošā procesā. Apgūstam prasmes 
apmainīties domām, uzskatiem, pieņemt 
otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, nekritizējot. 
Bibliotēkā ir pieejama arī sevis izzinoša lite-
ratūra, ko cilvēks pēc nodarbības vai vēlāk 
var saņemt izlasīšanai.

Vizma Stūrmane, Saulkrastu novada 
bibliotēkas vadītāja

Uz bibliotēku “izzināt sevi”
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1.  klasē uzņemam audzēkņus no 7 
gadu vecuma.

Sagatavošanas klasē gan mūzikas, gan 
mākslas nodaļās uzņemam audzēkņus no 
5 gadu vecuma.

mūzikas izglītībā 
• klavierspēles, akordeona, flautas, sak-

sofona, tubas, eifonija, klarnetes, vijoles, 
čella, ģitāras, kokles, sitaminstrumentu, 
kora klasēs. 

mākslas izglītībā
• vizuāli plastiskās mākslas nodaļā.

Visās specialitātēs mācības notiek Zvej-
niekciemā, bet kokles, flautas, klavierspēles, 
akordeona, saksofona, trompetes, tubas, 
eifonija specialitātēs un vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļā mācības Saulkrastos dzī-
vojošajiem audzēkņiem notiek Saulkrastos.

Lai pieteiktu audzēkņus, vecāki laipni 
gaidīti VJMMS

• mūzikas specialitātēs  – otrdienās 
no plkst. 14.00 līdz 17.00, trešdienās un 
piektdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 Ostas 
ielā 15, Zvejniekciemā, 

• mākslas nodaļā – pirmdienās, treš-
dienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 
14.00 līdz 18.00 Atpūtas ielā 1b (Zvejniek-
ciema kultūras nama 4.  stāvs) vai Raiņa 
ielā 8 (ieeja no Domes ēkas pagalma puses).

25.  maijā plkst. 18.00 Saulkrastos, 
Raiņa ielā  8 (Domes ēkā) uzņemšana 
Saulkrastu mākslas nodaļā.

26. maijā plkst. 18.00 Zvejniekciemā, 
Atpūtas ielā 1b (kultūras namā) uzņemšana 
Zvejniekciema mākslas nodaļā.

27. maijā plkst. 18.00 Zvejniekciemā, 
Ostas ielā 15 uzņemšanas eksāmens mū-
zikas specialitātēs.

Saziņai un papildu informācijai: 
26563226, 67954109 (mākslas noda-
ļa, Ieva Lazdauska); 

Ir atnācis pavasaris, Lielā talka. Katrs 
cenšas sakārtot dzīves vidi ap sevi: notī-
rīt pērnos putekļus, iztīrīt māju, dzīvokli 
vai bēniņus no nevajadzīgām lietām. Taču 
varbūt šī jūsu nevajadzīgā lieta ir vajadzīga 
Saulkrastu muzejam. Tādēļ, pirms kaut ko 
aizmetat, sazinieties ar muzeju pa tālruni 
20222765 vai 29498563.

Derīga ir pat aploksne, pastkarte vai 
kartiņa ar Zvejniekciema, Saulkrastu vai 
Pabažu zīmogiem dažādos gados. Fo-
togrāfijas par notikumiem visā tagadējā 
Saulkrastu novadā. Būsim pateicīgi par 
jebkuru informāciju, dokumentu, priekš-

metu, kas saistīti ar Saulkrastu novadu vai 
arī ar to nav saistīti. Jo katra lieta ir arī 
noteikta laika liecinieks, kuru lietoja un 
pārzināja tikai tā laika cilvēki. Paaudzes 
nomaina cita citu, un zināšanas par to, kā 
dzīvoja senči, ko viņi darīja, kāda bija viņa 
darba vide vienos vai citos laikos, izbāl. 
Tādēļ katra lieta, kas nes savu informā-
ciju, būs noderīga muzejam. Pateicamies 
visiem, kas jau dāvinājuši savas atmiņas, 
dokumentus, fotogrāfijas, priekšmetus un 
citas lietas muzejam, un gaidām jaunus 
piedāvājumus.

Dagnija Gurtiņa, muzeja speciāliste 

Iemācies interesanti domāt, būt radošs, apgūsti mūzikas instrumentu 
spēli, dziedāšanu, praktiskas zināšanas mākslā un dizainā, Latvijas 
un pasaules kultūrvēsturi!

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola uzsāk jaunu audzēkņu 
uzņemšanu 2011./2012. mācību gadam.

saulkrastu novada iedzīvotāji!

Atkal klāt maijs – sēšanas un stā-
dīšanas laiks... un atkal saulkrastieši 
tiek mīļi aicināti izaudzēt visgarāko, 
viskrāšņāko un visskaistāko saulespuķi 
mūsu pilsētā. 

Šogad īpaši tiek aicināti pašvaldības 
un privāto uzņēmumu darbinieki izdaiļot 
savu uzņēmumu apkārtni ar priecīgām, 
krāšņām saulespuķēm.

Tāpat kā iepriekšējos gadus puķu aug-
šanai sekos līdzi Saulkrastu novada dome 
un Ģimenes atbalsta centrs “Saulespuķe”.

Dalībnieku reģistrācija un sēklu iz-
sniegšana notiek katru darba dienu no 
13.00 līdz 18.00 Ģimenes atbalsta centrā 
“Saulespuķe” Raiņa ielā 3, var pieteikties 
arī pa tālruni 67952649 vai mob. 29445270 

(centra vadītāja Ingūna Feldmane). Šovasar 
sēsim īpašas – pagājuša gada uzvarētājas – 
saulespuķes sēkliņas.

Droši var izmantot arī savas, jau pār-
baudītās šķirnes sēkliņas, taču tad noteikti 
pa tālruni jānosauc savs vārds un adrese. 

Cerēsim, ka vasara mūs atkal dāsni 
lutinās ar sauli un siltu lietutiņu un krāš-
ņās saulespuķes priecēs mūsu un pilsētas 
viesu sirdis!

Saulespuķu apsekošana un mērīšana 
notiks septembrī, iepriekš sazinoties, tā-
pēc lūgums noteikti uzrakstīt savu tālruņa 
numuru.

Vēlot siltu vasaru un veiksmi visiem 
saulespuķu audzētājiem – 

ĢAC “Saulespuķe vadītāja Ingūna 
Feldmane

Atkal klāt saulespuķu sēšanas laiks!Aprīlī Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibuma stāvokī aizturēja 9 perso-
nas un par sīko huļigānismu vienu personu. 
Sešas personas nogādātas RRPP Saulkrastu 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, bet viena 
personaa savā dzīvesvietā.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā apsaimniekošanas sistēmā un līguma 
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju 5 gadījumos uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā un 5 gadī-
jumos sastādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli. 

Par Latvijas valsts karoga likuma 7. pan-
ta otrās daļas prasību neievērošanu un Lat-
vijas valsts karoga nenovietošanu 25. martā 
pie publisko personu ēkām, privāto tiesību 
juridisko personu, personu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām sēru noformēju-
mā sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Par teritorijas nesakopšanu saskaņā ar 
Saulkrastu novada Domes saistošo noteiku-
mu Nr. 4 (26. 03. 2008.) 6.6. punktu sastādīts 
viens administratīvā pārkāpuma protokols.
V. Kalniņš, Saulkrastu novada pašvaldī-

bas policijas priekšnieks

Divas reizes, ar rezultātu 51:63 un 57:64 
piekāpjoties VEF komandai, Saulkrastu bas-
ketbolisti izcīnīja Latvijas Amatieru basket-
bola līgas sudraba medaļas. Ņemot vērā 
faktus, ka fināla pretinieki bija gandrīz vai 
profesionāļi, kas trenējas 5 un vairāk rei-
zes nedēļā, kā arī to, ka mūsējie tikai “caur 
adatas aci” tika pie izslēgšanas spēlēm, otrā 
vieta vērtējama kā ļoti labs rezultāts. Šis ir 
komandas labākais sasniegums komandas 
4 gadu pastāvēšanas vēsturē. Apmierināts ar 
paveikto ir arī treneris Jānis Laksa: “Sezonu 
vērtēju viennozīmīgi pozitīvi, izcīnītā vieta 
pilnībā apmierina. Gribējās jau beigt ar uzva-
ru, taču basketbols ir tāda spēle, kurā kādam 
ir jāzaudē...” Runājot par finālsēriju, treneris 
piebilda, ka no labi uzņemtā ritma izsitusi 
gandrīz mēnesi ilgā pauze starp pusfinālu 
un finālu. Pusfinālā mūsējie ar 2:0 pieveica 
Salacgrīvu, bet pirms tam ceturtdaļfinālā arī 
divās spēlēs Limbažus. Arī komandas spē-

lētāji Mārtiņš Grēve un Edgars Breimanis 
bilst, ka kopumā sezona padevusies laba. 
Mazrezultatīvajā finālā mazliet pietrūcis ko-
mandas līderu pienesums, to punktu, ko viņi 
parasti samet.

Kopumā par sezonu ir pozitīvs vērtē-
jums, bet pats tās nobeigums atstāja tādu 
kā rūgtuma sajūtu. Tas, ka pēc otrās spēles 
nenotika apbalvošana, atstāja vīlušos gan 
skatītājus, gan pašus sportistus. Jānis Laksa: 
“Varbūt tas ir kaut kas jauns, bet man tā ir 
dīvaina situācija, ka apbalvošana notiek kaut 
kad, kad esam tikai kā cita pasākuma sastāv-
daļa. Tad jau medaļai vairs nav tā “garša”, nav 
tā SAJŪTA, un tas nenotiek SAVU skatītāju 
priekšā.” ABL godalgas tika pasniegtas lielā 
basketbola pasākuma laikā Arēnā “Rīga”. 

Šobrīd komandas vadība apspriež, kā va-
rētu sarīkot patīkamu sezonas noslēgumu sev 
un skatītājiem, tāpēc sekojiet informācijai.

S. Sinkeviča

Noslēgusies ABL sezona

Par pašvaldības policijas paveikto aprīlī

Lieldienu nedēļā Limbažos notika 
1.  starptautiskais festivāls “Kokle un tai 
līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai”, 
kurā piedalījās arī koklētāju ansamblis 
“Saule”. Festivāla organizētāja Anita Vi-
ziņa-Nilsena ir kokles spēles pedagoģe 
un entuziaste, tautas mūzikas atbalstītāja 
jau ilgus gadus. Festivāla ietvaros notika 
labdarības koncerti Limbažu rajonā un 
diskusijas par tautas instrumentu attīstību 
un spēles tehnikām. 23.  aprīļa koncertā 
piedalījās arī “Saule” un VJMMS audzēkņi 
kā solisti Katrīna Amoliņa (flauta ) un Ieva 
Jurkevica (vijole). Interesants pārbaudī-

jums visiem mūziķiem bija lielo kartona 
olu izkrāsošana, kuras izkāra arī brīvā dabā 
apskatei. Protams “Saulei” vislabāk patika 
mūsu izkrāsotā ola ar kokli, sauli un jūru. 
Satikām arī senus draugus, ar kuriem ie-
pazināmies savos koncertos Lietuvā un 
Igaunijā, – “Bangužas” no Klaipēdas un 
“Kukulind” no Igaunijas. 

Koncertos skanēja tik dažādā tautas 
instrumentu spēle, kas pārsteidza ar savu 
daudzpusību un tomēr vienojošo izjūtu – 
Baltijas jūras valstu mūzika ir liels dārgums 
un atklājums mums visiem.

Solveiga Ivanova

Skan kokles 
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Saulkrastu vidusskola aicina vecā-
kus pieteikt bērnus 2011./2012. mācī-
bu gadam – uzņemšanai pirmsskolas 
grupā apgūt pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 01011111, licence 
Nr. V-1410) un 1. klasē uzsākt pamatiz-
glītības programmas (kods 21011111, 
licence Nr. V-1364) apguvi.

Saulkrastu vidusskolā ir mērķtiecīgi 
organizēta vide pirmsskolas un sākumsko-
las vecuma bērniem, kur veidojas bērnu 
pieredze, prasmes un zināšanas, attieksme 
pret sevi un apkārtējo pasauli. Radītajiem 
apstākļiem ir būtiska nozīme aktīvas mā-
cību vides veidošanā un pozitīvā skolotāja 
un skolēna sadarbībā.

Nepieciešamības gadījumā kvalitatī-
vu palīdzību bērniem un viņu vecākiem 
sniedz skolas atbalsta personāls: medmāsa, 
sociālais pedagogs, psihologs, speciālais 
pedagogs un logopēds. Bērniem, kuriem 
mācības sagādā grūtības, ir iespējams apgūt 
licencētu speciālās izglītības pamatizglītī-
bas programmu skolēniem ar grūtībām 
mācībās, kuri mācās vispārizglītojošā iz-
glītības iestādē (kods 21015611, licence 
Nr. V-1363). Programmas ietvaros skolēni 
saņem palīdzību mācību satura apguvei 
individuālajās korekcijas nodarbībās. Skolā 
ir pilna un nepilna darba laika pagarinātās 
darba dienas grupas. 

Ikviens skolēns var padarīt interesantā-
ku savu ikdienu, piedaloties interešu izglītī-
bas programmās – korī, ansamblī, tautisko 

deju pulciņā, vides dizaina pulciņā, tēlotāj-
mākslas nodarbībās, vides projektu pulciņā, 
sporta spēļu pulciņā u. c. Skolai ir savas 
tradīcijas – Zinību diena, Mārtiņdiena un 
Valsts svētki 18. novembrī, Lāčplēša diena, 
Ziemassvētku koncerti, ekskursijas un pār-
gājieni, Sporta dienas, Mātes dienai veltīti 
koncerti/pasākumi, Pateicības diena, kas 
veicina bērnu, vecāku un skolas darbinieku 
piederības apziņu Saulkrastu vidusskolai. 
Gaidīsim Saulkrastu vidusskolā!

Informācija vecākiem
Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu un
 ■ iesniedz direktorei adresētu iesniegu-

mu (veidlapa tiek izsniegta skolā);
 ■ iesniedz bērna fotogrāfiju (skolēna 

apliecībai);
 ■ uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 1.  09.  2011. (vēlams līdz 
25. 08. 2011.) skolā jāiesniedz:

 ■ pirmsskolas izglītības iestādes izdota 
izziņa par apgūto izglītības programmu 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai 
sagatavošanai skolai;

 ■ bērna medicīniskā karte 026/u (ar 
ģimenes ārsta slēdzienu, ka var apmeklēt 
1. klasi);

 ■ profilaktiskās potēšanas karte 063/u.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā 

darba dienās no plkst. 8.15 līdz 16.00 (tālr. 
67952170)
Astrīda Dineviča, Saulkrastu vidussko-

las direktora vietniece izglītības jomā

Šopavasar Saulkrastu skrējiens risinā-
jās 17. reizi. Runājot ar šī pasākuma dibi-
nātājiem un ikgadējiem tiesnešiem Juri un 
Mirdzu Dzirniekiem, izcēlām trīs galvenās 
šī gada skrējiena īpatnības. Pirmkārt, vidēji 
sacensību rezultāti ir krietni auguši. Rezul-
tāts, kas pirms 4–5 gadiem bija uzvaras vērts, 
šogad dažkārt nedeva pat medaļas. Otrkārt 
šogad bija salīdzinoši liels tieši pieaugušo 
skrējēju, īpaši saulkrastiešu, skaits. Un, treš-
kārt, šajā skrējienā piedalījās neparasti daudz 
daiļā dzimuma pārstāvju. No 66 dalībniekiem 
30 bija kundzes vai jaunkundzes.

Par sacensību absolūto uzvarētāju kļuva 
Ainārs Lupiķis, kurš laboja sev pašam pie-
derošo Saulkrastu skrējiena rekordu. Tagad 
tas ir 17 minūtes un 11 sekundes. Dāmu 
konkurencē visātrākā bija Kate Dūdele. 
Labots tika viens vecuma grupas rekords. 
To 7. grupā paveica Aigars Leiboms.
Rezultāti
1.  gr.  zēni: 1.  Nikita Simaņins 39,58, 
2. Igors Solovjovs 40,41.
1.  gr. meitenes: 1.  Nora Ķigure 27,27, 
2. Katrīna Mazā 50,33.
2. gr. zēni: 1.Uldis Upītis 22,04, 2. Dāvis 
Vītols 25,30, 3.Edgars Karnītis 25,59.
2. gr. meitenes: 1.  Stefānija Egle 27,50, 
2. Alise Solovjova 34,22, 3. Anda Upīte 
50,32.

3. gr. jaunieši: 1. Artūrs Tirzmalis 19,51, 
2.  Kristaps Kapzems 20,24, 3.  Kristiāns 
Zandersons 21,23.
3. gr. jaunietes: 1. Laura Leibouma 23,44, 
2. Agnese Vārna 25,12, 3. Elīna Austra Si-
liņa 26,01.
4. gr. vīrieši: 1. Ainārs Lupiķis 17,11 (sa-
censību rekords), 2. Matīss Priedītis 20,24, 
3. Rolands Puriņš 20,32 
4. gr. sievietes: 1. Kate Dūdele 22,48, 2. Si-
mona Rozīte 25,51, 3. Zane Liepiņa 26,35. 
5. gr. vīrieši: 1.  Edgars Mičulis 21,24, 
2.  Gatis Ozoliņš 22,31, 3.  Jānis Sīpols 
22,41.
5. gr. sievietes: 1. Laura Vījgrieze 27,05, 
2. Līga Kūliņa 28,07, 3. Kristīne Ungure 
28,27. 
6. gr. vīrieši: 1. Ingus Šmits 24,49, 2. Uģis 
Kūliņš 25,41.
6. gr. sievietes: 1.  Iveta Sviklāne 28,58, 
2. Līga Sausiņa 29,00, 3. Agita Leibouma 
34,59 
7. gr. vīrieši: 1.  Aigars Leiboms 20,27 
(grupas rekords). 
7. gr. sievietes: 1.  Irina Vēze 28,43.
8. gr. vīrieši: 1.  Juris Liepiņš 25,47, 
2. Guntars Ozoliņš 26,31, 3. Agris Straz-
ds 26,33.
8. gr. sievietes: 1.  Ilze Mārdega 33,53, 
2. Daina Pērkone 36,53.

Saulkrastu skrējiens

Aicinām uzsākt mācības 
Saulkrastu vidusskolā! 

1951. gadā Saulkrastos savu darbību uz-
sāka jauktais koris Romāna Butāna vadībā. 
Gadiem ritot, mainījušies kora saimnieki un 
diriģenti, arī kora mēģinājumi notikuši da-
žādās vietās un telpās: vecajā izpildkomitejas 
zālītē, Saulkrastu vidusskolas zālē, Saulkrastu 
kultūras namā. Nu jau divus gadu desmitus 
kora mājvieta ir Saulkrastu Domes zāle, kurā 
skanējuši neskaitāmi koncerti un sagaidīti 
draugu kolektīvi.

Koris “Bangotne” cieši saistīts ar tā ilgga-
dējo diriģentu, mūzikas pedagogu, Saulkrastu 
lielās balvas ieguvēju Jāni Veismani, kurš kopa 
un veidoja kora tradīcijas un rūpējās par tā 
labskanību 47 gadus. 2009. gada rudenī kora 
vadības grožus savās rokās pārņēma enerģis-

ki diriģenti Jānis Lucāns un Ēriks Kravalis. 
Iespaidiem bagāts bija brauciens uz Latgales 
Dziesmu svētkiem 2010. gada 5. jūnijā. Vasa-
rā esam aicināti kuplināt “Rīgai 810” svētku 
lielkoncertu Mežaparka estrādē.

Bet 14. maijā plkst. 15.00 Domes zālē ko-
ris “Bangotne” atskatīsies uz 60 dziesmotiem 
gadiem. Kopā ar mums būs draugu koris no 
Šauļiem, vokālais ansamblis “Dzīle” un kora 
goda diriģents Jānis Veismanis.

Mīļi aicināti visi bijušie kora dalībnieki, 
kuri savu laiku un enerģiju veltījuši dziesmai 
un bijuši kopā ar kori gan priekos, gan bēdās.

Mīļi aicinām ikvienu klausītāju, kam sirdī 
dziesmas prieks.

Laila Bāliņa, kora dalībniece 

Korim “Bangotne” – 60
Bangotnieši 17. 04. 2011. Pierīgas koru skatē Ādažu kultū-
ras centrā, kurā ieguva I pakāpes diplomu

9. aprīlī Rīgā, Olimpiskajā “Skonto” 
hallē, notika “Lāse 2011” kausa izcīņas 
finālsacensības vispārizglītojošo skolu 
komandām. Šogad Latvijas Volejbola 
federācija (LVF) sadarbībā ar a/s “Rīgas 
piena kombināts” un Rīgas Domes atbal-
stu “Lāses” kausa sacensības organizēja 
jau desmito reizi. Par godalgotām vietām 
cīnījās 109 komandas 2 vecuma grupās 
zēniem un meitenēm.

Pirmā posma atlases sacensībās piedalī-
jās 603 komandas (5428 dalībnieki), finālā 
iekļuva 110 komandu (1210 dalībnieku) no 
87 Latvijas vispārizglītojošām skolām, tostarp 
no Zvejniekciema vidusskolas – 3 komandas. 
“Lāses” kausa sacensībās mūsu skolas koman-
das piedalījušās visus 10 gadus, bet uz goda 
pjedestāla stājušās 7 reizes.

Arī šogad “Lāse 2011” kausa finālsacen-
sībās Zvejniekciema vidusskolas jaunietes 
Līva Rumpe, Ieva Kalniņa, Daina Kosīte, 
Katrīna Kosmačeva, Madara Nemme, Lita 
Miķelsone, Alise Lece izcīnīja godalgoto 
2. vietu, zaudējot tikai Rīgas 60. vidusskolas 
komandai, bet mūsu skolas jauniešu koman-
da (Ronalds Biezais, Kristaps Liniņš, Kris-

taps Gurtiņš, Jānis Liepiņš, Jānis Kalniņš, 
Aleks Beļikovs, Uldis Cīrulis) ierindojās 
8.  vietā. Pamatskolu grupā mūsu skolas 
zēnu komanda (Henrijs Rozēns, Gatis Grīn-
bergs, Kārlis Kosmačevs, Vilnis Turkovs, 
Edgars Nemme, Kaspars Ploriņš, Daniels 
Zemzars, Kristaps Lecis, Ervīns Klaniņš) 
ieguva 10. vietu. Paldies par profesionālo 
darbu, mērķtiecību, izturību un sapratni 
sporta skolotājai Dzidrai Dulpiņai!

“Lāses” kausā skolas tika apbalvotas vēl 
trīs nominācijās – Zvejniekciema vidusskola 
tika apbalvota 2. nominācijā kā skola, kura 
finālsacensībās pārstāvēta ar lielāko koman-
du skaitu un ieguvusi visvairāk punktu, par 
to saņemot dāvanu – grozu ar 10 volejbola 
bumbām. 

Kā katru gadu, arī šogad “Lāses” kausa 
finālsacensībās to dalībniekiem paralēli kausa 
izcīņai bija iespēja aktīvi iesaistīties un sevi 
pierādīt dažādās aktivitātēs un konkursos. At-
pūtas brīdī sacensību dalībniekiem bija iespēja 
dziedāt līdzi Nikolajam Puzikovam un Evijai 
Slokai. Savukārt pēc apbalvošanas ceremonijas 
visiem vēl bija iespēja izkustēties Nila Īles un 
viņa grupas bungu ritmu pavadībā.

Zvejniekciema vidusskola

Noslēgušās finālsacensības 
“Lāses kauss 2011”



izstādes
No 11. aprīļa Saulkrastu bibliotēkas lasītavā 

skatāma Saulkrastu Kultūras un sporta centra un 
PII “Rūķītis” vizuālās mākslas pulciņa 10 gadu 
jubilejas bērnu fantāzijas izstāde “Iztēles pasaule”. 
Izstāde skatāma bibliotēkas darba laikā: katru dar-
ba dienu no 10.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.00 
līdz 14.00.

trešdien, 18. maijā, plkst. 12.00 kultūras 
nama “Zvejniekciems” mazajā zālē Ērika Bērziņa 
jaunāko gleznu izstādes “Pie jūras” atklāšana.

Saulkrastu novada Domes 2. stāva foajē līdz 
31. maijam Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēk-
ņu darbu izstāde “redzēt – domāt – zīmēt”.

sarīkojumi

sestdien, 14. maijā, plkst. 20.00 pie Reiņa 
Kaudzītes vasaras namiņa Muzeju nakts sarīko-
jums “Karlīne iet pa ciemiem”. Šoreiz Karlīne izlū-
kos, ko un kā dara mūsu kaimiņi un kas vispār ir 
kaimiņi. Kaimiņu būšanā piedalīsies arī Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi, un ikvienam būs iespēja 
pagatavot paša rokām kaut ko no tā, ko darina 
mūsu kaimiņi, kā arī, protams, nogaršot kaut ko 
no tā, ko labprāt smeķē mūsu kaimiņi! Karlīne 
apciemos arī tepat kaimiņos esošo Velomuzeju.

Visi kaimiņi un kaimiņu kaimiņi būs laipni 
gaidīti 14. maijā plkst. 20.00 pie Reiņa Kaudzītes 
vasaras namiņa Muzeju nakts sarīkojumā!

piektdien, 20. maijā, plkst. 16.00 Saulkrastu 
Domes zālē Ziemeļvidzemes mākslinieku apvie-
nības dalībnieku darbu izstādes noslēgums un 
tikšanās ar māksliniekiem. 

svētdien, 29. maijā, plkst. 12.00 Skultes kapos 
Edgara Liepiņa atceres mirkļi.

svētdien, 5. jūnijā, Ģimenes diena pie kul-
tūras nama “Zvejniekciems”.

izrādes
trešdien, 18. maijā, plkst. 18.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” teātra studijas “Sliede” dze-
jas kompozīcijas “Tikai pavasari man sagaidīt...”. 
Kompozīcijā izmantoti zvejniekciemietes Gitas 
Vimbsones darbi, kas rosinājuši studijas jaunie-
šus iedzīvināt uz skatuves G. Vimbsones radītos 
dzejas tēlus.

koncerti

sestdien, 14. maijā, plkst. 15.00 Saulkrastu 
Domes zālē jauktā kora “Bangotne” 60 gadu ju-
bilejas koncerts. 

sestdien, 28. maijā plkst. 14.00 Saulkrastu 
novada Domes zālē Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 2011. gada mūzikas nodaļu 
absolventu koncerts un izlaidums.

svētdien, 29. maijā, plkst. 15.00 saulkrastu 
estrādē vienreizējs pasākums (ar mīkstu pedali-
zāciju si bemol mažorā) “dzied’ ar mani tautu 
meita”. 

Visu laiku izcilākā latviešu traģiķa un komiķa 
edgara liepiņa dziedāto dziesmu antikrīzes ve-
cais vilnis un apdziedināšanas konkurss. Edgara 
Liepiņa dziesmu fondu starptautiskie aizdevē-
ji uzticēja atslepenot Latvijas skatuves kalpiem 
Dainim Porgantam, Jānim Jarānam,Voldemāram 
Šoriņam, Zigurdam Neimanim, Jānim Paukštello, 

Rūdolfam Plēpim, Uldim Anžem, Varim Vētram, 
Artim Robežniekam, Edgaram Pujātam, Mārcim 
Monjakovam, Normundam Laizānam un Gunda-
ram Āboliņam.

Žūrijā: apvienoto nāciju novērotāji (viņi būs 
arī tie, kas parādīs – kā vajag!): komponists Mār-
tiņš Brauns, kultūras viszinis un dziedātājs Zigfrīds 
Muktupāvels, plaša profila speciālists, kurš dzied 
tā, ka zāle neaug, – Niks Matvejevs.

Ieeja uz vienreizējo Edgara Liepiņa dziesmu 
parādi – nabadzības dēļ neies lepnumu zaudēt – 
ls 5. (Kolosāli!)

sestdien, 4. jūnijā, plkst. 21.00 Saulkrastu 
estrādē “Popmūzikas svētki 2011”. Grupa “Ha-
meleoni” apvienos paaudzes – viena no 90. gadu 
populārākajām grupām Latvijā duets “Hameleoni” 
piedāvā vasaras lielkoncertu sēriju dažādās Latvijas 
pilsētās. Pasākuma ietvaros pirms un pēc grupas 
“Hameleoni” gandrīz divu stundu garā koncerta, 
piedalīsies arī īpašie viesi: Harijs Ozols & San-
ta Sapacka, Kaspars Markševics, Rassel&Sabīne 
Berezina, kā arī Markus Riva. Pēc koncerta dejas 
kopā ar DJ Kasparu Markševicu. Biļetes iepriekš-
pārdošanā Ls 4, pirms koncerta Ls 5.

sestdien, 11. jūnijā, plkst. 20.00 Saulkrastu 
estrādē grupas “Bet Bet” koncerts. Grupa svin 
20 gadu pastāvēšanas jubileju, sniedzot koncertu 
sēriju vairākās Latvijas pilsētās. Saulkrastu estrādē 
sniegtais koncerts būs viens no šīs sērijas kon-
certiem.

 

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Jadvigu Krustiņu,
Eduardu Dižgalvi,

Staņislavu Urbanoviču,
Aleksandru Kohno,
Arefiju Aleksejevu,

Rutu Toču,
Dzidru Korņilovu,

Rolandu Arāju,
Venerandu Lastovsku,

Gunāru Jansonu,
Igoru Vučetiču,
Dzidru Apsīti,

Annu Smirnovu,
Viktoriju Mironovu,

Rutu Mankopi,
Mirdzu Laksu-Timinsku,

Brigitu Ezergaili,
Māri Līviņu,

Ainu Jaudzemi,
Viduti Gravu,

Edvīnu Rudzīti,
Vladimiru Kondratoviču,

Jeļenu Rosļakovu,
Brigitu Liepu,

Genadiju Kņazjkovu,
Rutu Grabčiku,

Fabijanu Gertmani.

Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 

Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

sveicam 
amandu dubovsku 
un viņas vecākus. 

peNsioNāru aktivitātes
• Ceturtdien, 26. maijā, ekskursija uz 
rododendru parku Rīgā.
• Otrdien, 7. jūnijā, plkst. 13.00 Domes 
zālē tikšanās ar Ivaru Ozoliņu “Ko no-
zīmē numeroloģija?”, kā arī tikšanās ar 
uzņēmuma “Metrum” pārstāvjiem par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
izstrādi.

2011. gada aprīlis

Sludinājumi

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639,

e-pasta adrese:  
marika.grasmane@saulkrasti.lv


Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV 1011.

PVN reģ. nr.LV40103037514


Tirāža: 3500 eksemplāru


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

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 
regīna pavļukeviča  
25. 05. 1929.–1. 04. 2011.

ivo kubliņš
5. 07. 1991.–2. 04. 2011.

uldis Birznieks
23. 02. 1931.–11. 04. 2011.

zinaida isajeva
18. 12. 1931.–18. 04. 2011.

genoveva Brože
11. 11. 1916.–25. 04. 2011.

rasma lucija kaupmane
12. 01. 1926.–23. 04. 2011.

Ēriks putns
7. 05. 1938.–24. 04. 2011.
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sports
piektdien, 15. maijā, plkst. 17.00 Saulkras-

tu sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņas šaut-
riņu mešanā 5. kārta.

“Rūķīša” jubilejas 
programma

Kā jau informējām, Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādei “Rūķītis” šogad jubileja – 
60 gadu. 

1. jūnijā, trešdien, plkst. 16.00 pulcēsimies 
Saulkrastu kapsētā, lai pieminētu aizsaulē 
aizgājušos darbiniekus. 

2. jūnijā, ceturtdien, plkst. 10.30 bērnudārza 
pagalmā pasākums bērnudārza bērniem 
“Ir gadā tikai viena “Rūķītim” dzimšanas 
diena...”.

3. jūnijā, piektdien, Atvērto durvju diena.
Īpaši mīļi aicināti bijušie darbinieki.

Dienas gaitā:
•	 10.30 – muzikāls sveiciens, vadītājas 
stāstījums par iestādi;
•	 11.00 – 12.00 iestādes apskate;
•	 no 12.00 līdz darbdienas beigām – 
ritināsim atmiņu kamolu, skatīsim 
darbinieku vaļasprieku izstādi, “Rūķīša” 
vēsturi fotoattēlos, bērnu zīmējumu izstādi, 
pārlaposim “Rūķīša” raibo vēstures grāmatu.

5. jūnijā, svētdien, plkst. 14.00 Jubilejas 
koncerts Saulkrastu novada Domes zālē.

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistās svētku 
sagatavošanā!
Gaidām ciemos!

Marija Driča,
 pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

vadītāja 

Sīkāka informācija atrodama vietnē www.
saulkrasti.uscars.lv.




