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Pagājušais gads bija piepildīts
ar notikumiem un paskrējis
tādā ritmā, kas ierauj virpulī un
sapludina gadalaikus. Un skat –
atkal jau Saulgrieži,
Jaunais gads klāt!

Lai Jaunā gadā veiksme,
laba oma –
tad darbs un mīlestība
tavus sapņus piepildīs!

Labākais, kas noticis iepriekšējā
gadā, ir cilvēku uzticība un novērtējums. Gandarījumu dod
tās nelielās un par pieticīgiem
līdzekļiem paveiktās, bet ilgi
gaidītās lietas, kuras iepriekšējā
gadā beidzot ir sāktas un redzamas, – pirmais rotaļu laukums
Zvejniekciemā, celiņi Baltajā kāpā, topošais Svētku laukums, ietve un apgaismojums
pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas, puķu ģerbonis ugunsdzēsēju kalniņā vai vienkārši jaunie
soliņi ar laukumiņiem gar Ainažu
ielu. Tāpat prieku rada svētku un
pasākumu tradīcijas, kas pamazām nostiprinās un iegūst arvien
lielāku iedzīvotāju atsaucību.

Daudz grūtāk ir pamanīt to
ieguldīto darbu, kas augļus
nesīs tikai nākotnē – periodā no
2014. līdz 2020. gadam. Tas ir
rūpīgs darbs pie novada Attīstības programmas un Teritorijas
plānojuma, Saulkrastu interešu
aizstāvēšana Rīgas plānošanas
reģionā, valsts institūcijās, dažādos projektos.
Kā allaž gadumijā rodas pārdomas, ko turpmāk darīt citādāk,
labāk. Kā tikt galā ar atsevišķu
cilvēku raidīto kritiku, kā atvairīt negācijas, drūmās domas, kā
uzmundrināt un iedvesmot sevi?
Kā pieradināt sevi domāt pozitīvi, redzēt skaisto, mīlēt, brīnīties,
priecāties, smaidīt? Kāpēc mēs

nenovērtējam to, kas mums ir?
Varbūt cilvēkiem trūkst ticības
pašiem sev? Varbūt gaidām, ka
visu izdarīs kāds cits un par svešu naudu? Varbūt pārāk daudz
cīnāmies pret, nevis par? Bet
varbūt zudusi vai vēl nav izveidojusies piederības izjūta vietai,
kurā dzīvojam?
Varbūt tomēr ir vērts katram
sākt ar sevi, atvērt acis, paņemt
zāģi un iztīrīt brikšņus, slimos
kokus, ļaujot iespīdēt saulei,
paverot ceļu labām domām un
jaunām iespējām? Vai nav jauki
pretimnākošajam uzsmaidīt un
sasveicināties, vairojot prieku?
Es novēlu ikvienam ikdienā būt
laimīgam, apmierinātam, harmoniskam un piepildītam un pierast
pie tā.
Tieši laimīgs, mierīgs un harmonisks, neesot agresijas un stresa
varā, cilvēks spēj pieņemt vissakarīgākos lēmumus un paveikt
grandiozākos darbus. Svētku
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Izmaini attieksmi un dari

izjūta būs tad, kad pats būsi kaut
ko radījis un piedalījies!
5 lietas, kuras jāpaveic šajā
gadā:
• dodoties pastaigā pa kāpām,
salasi atkritumus, ja tādus atrodi;
• uzsmaidi un pasaki labu vārdu pretimnācējam Saulkrastos;
• piedalies pilsētas svētkos un

izdomā, kā tos ar savu dalību
padarīt krāšņākus;
• pārbaudi, vai tava dzīvesvieta
ir deklarēta Saulkrastos;
• izmaini attieksmi un dari!
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

Bāriņtiesu pastāvēšanas 15 gadu jubileja
Sākot gaitas jaunajā 2012. gadā,
Lavijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācija atskatījās uz paveikto
15 gados – bāriņtiesu darbības
laikā. Ikdienā bāriņtiesu darbs
saistīts ar ģimenēm, kurās dažādu iemeslu dēļ vecāki netiek
galā ar saviem nepilngadīgajiem
bērniem. Tas ir grūts, atbildīgs,
bieži nenovērtēts darbs, tas prasa zināšanas, pieredzi, bieži vien
atteikšanos no sava brīvā laika,
personīgās dzīves plāniem. Asociācija ne tikai pastāv, bet arī
pārdomāti un saturīgi darbojas
10 gadus. Pateicoties asociācijas valdes priekšsēdetājas Baibas
Melderes aktivitātei, izdomai,
erudīcijai, pieredzei, nemieram,
azartam, viņas ģimenes un kolēģu atbalstam, esam baudījuši
vienīgi saturīgas, interesantas
un aktuālas konferences, vasaras
nometnes un pieredzes apmai-
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Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.
(V. Egle)

Labklājības ministre Ilze Viņķele un Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Meldere
ņas braucienus pa visu Eiropu.
Savu tīri cilvēcisko rakstura īpašību, kā arī profesionālisma dēļ
Baiba panākusi, ka ar asociācijas

UZMANĪBU!
Saulkrastu Uzņēmēju padomes tikšanās notiks pirmdien,
23. janvārī, plkst. 18.00 Saulkrastu novada Domē.
Saulkrastu arhitektu, dizaineru un mākslinieku tikšanās notiks,
piektdien, 27. janvārī, plkst. 17.00 Saulkrastu novada Domē.
Tuvāka informācija – Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Līcis, tālr. 29237265,
e-pasta adrese: normunds.licis@saulkrasti.lv

viedokli rēķinās visa līmeņa institūcijās. To apliecināja bāriņtiesu darbinieku veikuma novērtējums, ko izteica pasākuma
viesi Mālpilī, kur notika svētku
pasākums.
Darbinieki saņēma apsveikumu no Valsts prezidenta kancelejas.
Par iejūtību, izpratni, nesavtību, ilggadēju darbu bāriņtiesu
darbiniekiem svētkos paldies teica Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, labklājības ministre
Ilze Viņķele, tieslietu ministrs
Gaidis Bērziņš, tiesībsargs Juris

Jansons, bijusī ilggadējā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu
departamenta direktore Ārija
Iklāva un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece
Laila Rieksta-Riekstiņa. Sadarbību atzinīgi novērtēja Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis, Mālpils novada Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs un Saulkrastu
novada Domes priekšsēdētājs
Ervīns Grāvītis, kā arī Siguldas tiesas priekšsēdētāja Sarmīte Inberga
un citi bāriņtiesu asociācijas darbinieku sadarbības partneri. To,

ka bāriņtiesu darbinieki Latvijā
veido stabilu un ar pieredzi bagātu asociāciju, apliecināja kolēģi,
kuri veic šo darbu no bāriņtiesu
pirmssākumiem – jau 15 gadus.
Pasākuma laikā katra dvēseles
stīgu spēja saviļņot skanīgā operas
māksliniece Evita Zālīte un kamermūzikas virtuozi brāļi Oskars un
Raimonds Petrauski, Birzgales jauniešu vokālā ansambļa, deju muzikantu un austrumu deju izpildītāju
grupa Brigitas Puzo vadībā.
Lai bāriņtiesu kolēģu sirdis silda ikvienu, kas satikts ceļā! Lai
acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot prieku! Paldies par radīto ticību sev, saviem spēkiem un
varēšanai!
Renāte Kalniņa,
Pārgaujas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Pateicos Saulkrastu novada
Domei, saviem atsaucīgajiem kolēģiem, kas novērtējuši un atbalstījuši mani un manu komandu
grūtajā un atbildīgajā darbā.
Paldies maniem bāriņtiesas locekļiem, kas ar izpratni, atbildību
un nesavtību veikuši darbu, palīdzot bez vecāku gādības palikušiem bērniem un rīcībnespējīgām
personām.
Lai mums visiem prieks no rīta
doties uz darbu un justies vajadzīgiem!
Baiba Meldere,
Saulkrastu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja 15 gadus
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Neraugoties uz ilgo
sagatavošanās procesu,
pavisam ātri ir aizsteigušies
labdarības akcijas
“Gaišus Ziemassvētkus”
noslēguma pasākumi.
Bet svētki nekad nav pilnīgi,
ja tajos nav ielikti daudzu cilvēku laba vēlējumi, padoms un
palīdzība.
Saulkrastu Sociālā dienesta
darbinieki grib pateikties tām
organizācijām un privātajām
personām, kuras atbalstījušas
labdarības akciju “Gaišus Ziemassvētkus”.
Paldies mūsu uzticīgajiem atbalstītājiem daudzu gadu garumā
SIA “Saulkrastu Aptiekai R.B”,
SIA “Artis-A”, kā arī SIA “Saulkrastu Zobārstniecībai”, Maijai Krievai, deputātei Selgai Osītei, Dacei
Puriņai.
Mēs esam pateicīgas, ka arī
šajā gadā Saulkrastu un Zvejniekciema pensionāres ir saadījušas
zeķītes un sarūpējušas jaukas dāvaniņas ar laba vēlējumiem, kas
noteikti daudzām ģimenēm dos
siltumu, ko sagādā ar sirds mīļumu radīts darbs.
Sociālais dienests izsaka pateicību Saulkrastu sākumskolas
2.a klases skolēniem un viņu audzinātājai par labdarības pasākumu, izgatavojot Ziemassvētku
apsveikumus vientuļajiem pensionāriem, Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem,
tipogrāfijai “Imanta” par ielūgumu uz pasākumu izgatavošanu,
a/c “CATA” par ziedojumu transporta nodrošināšanas veidā, Ivaram Toram, pieredzes bagātajiem
“rūķiem” Selgai Osītei un Marutai Mustei par dāvanu piegādi
mājās.
Akcijas “Gaišus Ziemassvētkus”
noslēguma svētku koncertus,
bērnu pasākumu organizēja PA
“Saulkrastu kultūras un sporta
centrs”, bet Sociālā dienesta pārziņā kā katru gadu bija dāvanu
sarūpēšana. Saulkrastu novada
Dome šim pasākumam atvēlēja
Ls 3500.
Šajā gadā Ziemassvētku paciņas saņēma 190 bērni un
300 ģimeņu, viņu skaitā bija
trūcīgas personas, vientuļie
pensionāri, 1. grupas invalīdi,
hroniski slimi bērni, bērni, kuri ir
aizbildnībā, bērni, kuri ir ārpusģimenes aprūpē. Pirmo reizi ar
īpašu saldumu komplektu tika
apdāvinātas daudzbērnu ģimenes. Kā katru gadu, arī šajā gadā
dāvanas saņēma Saulkrastu Sociālās aprūpes mājā dzīvojošie
pensionāri.
Novēlu visiem akcijas atbalstītājiem un dalībniekiem laimīgu,
cerībās stiprinātu jauno gadu!
A. Bogdanova,
Sociālā dienesta vadītāja

Apsveikti konkursa
“Skaistākais Ziemassvētku
noformējums” laureāti
Jau trešo gadu pēc kārtas Saulkrastu novada Dome izsludināja
konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, kurā
novada iedzīvotāji tika aicināti pieteikt atbilstoši Ziemassvētku
noskaņai noformētas privātmājas, daudzstāvu dzīvojamās
mājas, sabiedriskās ēkas un to iekštelpas.
Izvērtējot visas pieteiktās ēkas un
iekštelpas, kā arī ņemot vērā citus
Ziemassvētku noskaņai atbilstoši
un mākslinieciski augstvērtīgi
izrotātos objektus, šogad konkursa apbalvojumus saņēma PII
“Rūķītis”, Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas, daudzstāvu
dzīvojamās ēkas Liepu ielā 1A
apsaimniekotājs SIA “Trade Hub”

un daudzdzīvokļu mājas Atpūtas ielā 2C iedzīvotāji, birojs SIA
“PERISHA”, privātmājas Zušu ielā
3 un Ainažu ielā 48, kā arī biedrība “Skolas iela 5”.
Ir gandarījums, ka arī šogad
māju īpašnieki, iedzīvotāji, biroji
un izglītības iestādes atsaucās
Domes aicinājumam un pieteica
dalību konkursā.

Konkursa laureāti Jānis Kauliņš,
PII "Rūķītis" vadītāja Sanita Tīberga,
SIA "PERISHA" pārstāve un Inese
Mihasjonoka no SIA "Trade Hub"
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Paldies
labdarības
akcijas
dalībniekiem

Zvejniekciema vidusskola

Bērnudārza audzēkņi, skolēni,
skolotāji, māju īpašnieki, to apsaimniekotāji, iedzīvotāji, uzņēmumi ir centušies un veidojuši
interesantus un krāšņus rotājumus, kas priecē ne vien vietējos iedzīvotājus, bet arī novada
viesus.
Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kā arī folkloras kopai
“Dvīga” par dziesmām un rotaļām,
suminot uzvarētājus.
Konkursa mērķis ir veicināt dzīvojamo un sabiedrisko ēku, kā
arī skatlogu izgreznošanas tradīcijas un radīt pilsētā un novadā
Ziemassvētku noskaņu.
Saulkrastu novada Dome

Izmaiņas Sociālās drošības tīkla stratēģijas
pasākumos 2012. gadā
Saulkrastu Sociālais dienests
informē, ka 2011. gada 4. novembra Ministru kabineta sēdē tika
izskatīti priekšlikumi Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu
2012. gadā turpināšanai un tika
nolemts atbalstīt šādus Sociālās
drošības tīkla stratēģijas pasākumus veselības aprūpē 2012. gadā:
• pacientu iemaksu un līdzmaksājuma kompensāciju un dienas
stacionāra pakalpojumu apmaksu trūcīgām personām;

• zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu trūcīgām personām
100 % apmērā.
Līdz ar to atvieglojumi vairs
neattieksies uz personām, kurām ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo 3 mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 120 mēnesī vai ir
Ls 120–150 mēnesī.
Ja pacients ir stacionēts
2011. gadā un stacionēšanās
brīdī viņam ir izsniegta izziņa
par piederību iepriekšminētajām

VSAA un NVA konsultācijas
VSAA Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus
2012. gada 19. janvārī Saulkrastu Domes telpās
108. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 12.00.
NVA Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus
2012. gada 2. un 6. februārī Saulkrastu Domes telpās
108. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

grupām, bet pacientu izraksta no
stacionārās iestādes 2012. gadā,
tad Nacionālais veselības centrs
veiks norēķinus par pacienta iemaksas kompensāciju atbilstoši
normatīvajos aktos paredzētajai
kārtībai, kāda tā bija stacionēšanās brīdī.
Lūdzam iegaumēt informāciju tām personām, kuras saņēma
izziņas 2011. gadā, ka 2012. gadā
šīs izziņas ir zaudējušas savu
spēku un pacientam, saņemot

stacionāra pakalpojumus, būs
jāmaksā par tiem atbilstoši
maksas pakalpojuma cenrāžiem.
Informāciju par Sociālās drošības stratēģijas pasākumiem veselības aprūpes jautājumos varat
gūt, zvanot Saulkrastu Sociālajam dienestam pa tālr. 67142510
vai 67241511 vai Nacionālās veselības dienesta informācijas centram pa tālr. 80001234.
Saulkrastu Sociālais dienests

Sociālais dienests atgādina, ka sākot ar š. g. 1. janvāri
mazaizsargātām ģimenēm, t. i., trūcīgām ģimenēm ar bērniem,
ģimenēmarbērnieminvalīdiem,ģimenēmaraizbildnībāesošiem
bērniem, daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt
a/s “Latvenergo” dāvinājuma kartes.
Tuvāka informācija pa tālr. 67142510.
Sociālais dienests
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Ekspluatācijā nodotas trīs dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas
Pagājušā gada decembra pēdējās
dienās Saulkrastu novadā
ekspluatācijā nodotas trīs
dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas: Zvejniekciemā Tallinas
ielā 9b, Saulkrastu centrā Ainažu
ielā 26a un Pabažos – Skuju ielā 33,
kas nodrošinās patērētājus ar
attīrītu ūdeni visā Saulkrastu
novadā.
Ūdens atdzelžošanas stacijas
izbūvētas Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.
kārta” ietvaros, un to būvniecību
veica a/s “UPB”. Veikto darbu

kopējā summa ir Ls 829 600.
Katrā objektā tika izbūvēts
jauns dziļurbums, divi ūdens
rezervuāri katrs pa 250 m³ attīrītā ūdens uzkrāšanai, uzstādīta
ūdens atdzelžošanas iekārta un
ūdens spiediena paaugstināšanas
sūkņu stacija, kas nodrošina pastāvīgu ūdens spiedienu pilsētas
tīklā. Šobrīd ir iespējams nodrošināt atbilstošu spiedienu ūdensvada tīklā arī ugunsgrēka dzēšanas
gadījumā, kad tiek izmantoti hidranti. Visas ūdens sagatavošanas
stacijas darbojas automātiskā
režīmā, tās var uzraudzīt un
regulēt attālināti – no datora.
Pirms staciju nodošanas ekspluatācijā tika veiktas dzeramā
ūdens analīzes, kuru rezultāti

apliecināja ūdens attīrīšanas
iekārtu kvalitatīvu darbību.
Nākamais projekta realizācijas
posms līdz 2012. gada beigām
paredz izbūvēt ūdensvada maģistrāles, sacilpojot Zvejniekciema
ūdensvada tīklus ar Saulkrastu
centra ūdensvada tīkliem, kā arī
savienoties ar Pabažu ūdensvada
tīkliem. Šāda ūdensvada sistēma sekmēs ūdenssaimniecības
pakalpojumu drošības un kvalitātes uzlabošanu. Turpmākajā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
finansēšanas periodā tiks ievērojami paplašināti ūdensvada tīkli
Saulkrastu novadā, kas nodrošinās pakalpojumu pieejamību tā
iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi.

Par padarīto 2011. gadā
2011. gads SIA “Saulkrastu
komunālserviss” (SKS) darbībā
bija ražens pēc padarīto
darbu apjoma, tajā pašā laikā
atbildīgs un sarežģīts. Tāpat
kā iepriekšējos gados, tika
pildīti SKS pamatdarbības
uzdevumi – īstenota māju
apsaimniekošana, nodrošināta
siltumapgāde ēkās, liels darbs
paveikts ūdenssaimniecības
sakārtošanā, kā arī turpināti
labiekārtošanas darbi.

Vasaras vidū, pamatojoties uz
darbu izpildes grafika neievērošanu un nekvalitatīvi veiktajiem
kanalizācijas tīkla būvniecības
darbiem Saulkrastos un Zvejniekciemā, SKS pārtrauca līgumu
ar pilnsabiedrību “Constructus
Engeneering”. Tika izsludināta
un realizēta jauna iepirkuma procedūra, tostarp, pamatojoties uz
likumdošanā noteiktajām prasībām, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju veikti apjomīgi dokumentu saskaņošanas un apstiprināšanas darbi.
2011. gadā SKS apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām
īstenoti nozīmīgi uzlabojumi siltumapgādes nodrošināšanā un
dzīvojamo ēku uzturēšanā. Lai samazinātu siltuma patēriņu, ēkām
Bīriņu ielā 1 un L. Paegles ielā 8
tika nosiltināti bēniņu pārsegumi,
kā arī šo māju bēniņos apkures
cauruļvadiem nomainīta siltumizolācija. Ēkai Krasta ielā 15 veikta
jumta seguma renovācija un, sākot no bēniņu pārseguma, pārmūrēts skurstenis. L. Paegles ielā 10
atjaunots skursteņa apmetums,
savukārt mājai L. Paegles ielā 4 salabots jumts. L. Paegles ielā 9 pilnībā noņemts vecais, jau nokalpojušais jumta segums un uzlikts jauns.
Lai atvieglotu iekļuvi ēkā un
nodrošinātu netraucētu pārvietošanos, Skolas ielā 6 no jauna
uzbetonēts ieejas laukumiņš ar
kāpnēm, virs tā izveidotas notekrenes, kā arī salabotas ārdurvis.

Skolas ielas 8 mājas pagrabā nomainīta satrupējusī un noplēstā
stikla vates siltumizolācija pret
akmens vates siltumizolāciju ar
folija čaulām, kas ļaus ietaupīt siltumu ēkā. Pirms apkures sistēmas
siltināšanas nomainīti apkures
stāvvadu ventiļi, tā ir uzlabota apkures cirkulācija, tostarp arī apkures sistēmas apkalpošana.
Mājai Tirgus ielā 1 uzliktas iepriekšējā gadā sniega norautās
notekrenes. Vidrižu ielā 22A, izmantojot visjaunākos tehnoloģijas paņēmienus, vienai ēkas sekcijai izveidota siltumizolācija un
hidroizolācija, kā arī nomainītas
notekrenes.
Ēkai Rīgas ielā 90 daļēji nomainīts jumts, uzlikts jauns šīfera segums, savukārt, lai pasargātu no
lietus ūdens, Tallinas ielā 9 pārbūvēta ieejas nojume, uzlikts jauns
segums, kas bija nepareizi izbūvēts
jau mājas būvniecības laikā.
Skolas ielā 2 mājas pamatiem
pa parametru izbūvēts bruģis.
Mājām L. Paegles ielā 4, 4A,
Pļavas ielā 1, kā arī citur uzstādītas sensorgaismas, kas ļauj pie
ēkām droši pārvietoties diennakts tumšajā laikā.
Lai nodrošinātu apsaimniekotāja un dzīvokļu īpašnieku tiešu
komunikāciju un atskaitītos par
iepriekšējā gadā paveiktajiem
darbiem, likumā noteiktajā kārtībā tika sasauktas iedzīvotāju
kopsapulces. Diemžēl atsaucība
bieži vien bija ļoti zema, lai gan
iedzīvotāji par kopsapulcēm tika
informēti laikus.
Nozīmīgs darbs paveikts siltumapgādes jomā, veikta uzlabošana vairākās katlu mājās. Zvejniekciema katlu mājā caurulēm
ir uzlikti jauni ventiļi un salikta
siltumizolācija siltumtrasēm. Izmantojot caurdures metodi, ir
nomainīti siltumtrašu posmi no
siltumkameras pie bankas ēkas
Ainažu ielā 10 līdz kafejnīcai
“10 balles” Ainažu ielā 9, kā rezultātā ir panākts būtisks siltuma
zuduma samazinājums siltuma

pārvadē. No jauna izveidots
posms no Skolas ielas 4A, savienojot abas siltumtrases, un izbūvēta jauna siltumkamera, kā arī
uzlikts papildu siltumsūknis, kas
nodrošina siltuma padevi ēkām
Bīriņu ielā 1 un 3, L. Paegles ielā 4,
4A, 8 un 10 un Skolas ielā 5.
Pilnībā ir pārveidots sadalošais
siltummezgls katlu mājā Raiņa
ielā 7, no kuras tiek piegādāts
siltums visā Saulkrastu centrālajā
daļā. Vecie apkures katli tika aprīkoti ar granulu degļiem, un tagad
tie darbojas automātiskā režīmā.
Kopš katlu mājas pārveidošanas
kā kurināmais materiāls tiek izmatotas tikai granulas, kas ir atjaunojams enerģijas avots un sadegot
nerada kaitējumu videi. Ēkā Raiņa
ielā 7 ir pārbūvēta iekšējās apkures
sistēma, kas nodrošina patērētā
siltuma precīzu uzskaiti.
Rudenī ievērojami īsā laika
posmā no iepriekšējā apsaimniekotāja tika pārņemta katlu māja
Ainažu ielā 34b, kurā darbība ir
pilnībā automatizēta. Ir nomainīts
un pārbūvēts apkures katls, pievienojot granulu degli, un uzstādīta granulu tvertne.
Lai noteiktu galvenos virzienus siltumapgādes attīstībai, SKS
visa gada garumā aktīvi piedalījās
novada siltumapgādes attīstības
koncepcijas izstrādē, kas patlaban
ir tapšanas stadijā un tiks realizēta tuvākajos gados.
Tāpat nozīmīgs darbs ir ieguldīts parādu atgūšanā. Iedzīvotāji,
kuriem ir sakrājušies parādi par
SKS sniegtajiem pakalpojumiem
un kuriem ir grūtības ar parādu
atmaksu, regulāri tiek informēti
par iespējām sastādīt individuālu
parādu atmaksas grafiku un aicināti risināt apmaksas problēmas.
Diemžēl ne visi izmanto šo iespēju. Ja no iedzīvotāja puses netiek
izrādīta iniciatīva vai trūkst vēlmes sadarboties, lieta tiek nodota izskatīšanai tiesai. Pateicoties
likumdošanas izmaiņām, turpmāk lietu virzība notiks 2 līdz
3 mēnešu laikā.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” direktors Guntars Ozoliņš un Saulkrastu
novada Domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis atdzelžošanas stacijas
atklāšanā
Tūrisma
informācijas centrs
Ir notikusi pozitīva virzība
ūdenssaimniecības
attīstības
jomā. Lai arī uz laiku bija jāaptur
iesāktie kanalizācijas paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbi
Saulkrastos un Zvejniekciemā, tomēr projekts turpinās. 2011. gada
nogalē ekspluatācijā ir nodotas
modernas atdzelžošanas stacijas,
kas patērētājiem nodrošina augstu ūdens kvalitāti. Ir izbūvēts maģistrālā ūdensvada posms Pabažos
un mājām, kuru īpašnieki ir iesnieguši pieteikumus, ir izveidoti
pieslēgumi jaunajam posmam.
Pie mājām uz ūdens pievadiem ir
uzstādīti skaitītāji, atrastas un novērstas ūdens noplūdes, pārslēgti
līgumi, pilnībā sakārtota ūdens uzskaites sistēma. Jaunā sistēma ļauj
īsā laikā atrast un novērst ūdens
patērētāju negodīgu rīcību un
nelikumības ūdens uzskaitē.
Pēc pagājušā gada sākuma
sniegotās ziemas pavasarī tika
salabotas mazās asfalta bedrītes.
Ir veikta meliorācija, atjaunotas
caurtekas, lai uzlabotu situāciju
vietās, kur pavasarī, palu laikā
kūstot sniegam, notiek straujš
caurplūduma pieaugums un
ūdens līmeņa celšanās.
Arī jaunais – 2012. gads būs jaunu
uzdevumu un izaicinājumu bagāts.
Jāturpina iesāktie darbi un rudenī
jāpabeidz apjomīgais “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
Saulkrastos” II posma būvniecības
projekts, kas tiek īstenots Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos,
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros.
SKS izsaka pateicību visiem
iedzīvotājiem, kuri vēlas sadarboties, ir aktīvi un gatavi piedalīties
dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa
uzlabošanā un saglabāšanā. Vienmēr esam uzsvēruši, ka mūsu
klients ir mūsu vērtība!
Veiksmīgu 2012. gadu!
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Izdots
elektronisks
tematiskais
piedāvājums
“ZIEMĀ BRAUC
CIEMĀ!”
Jaunajā ziemas sezonā Limbažu
Tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar Saulkrastu Tūrisma
informācijas centru un novadu
uzņēmējiem sagatavojis
tematisku piedāvājumu
“Ziemā brauc ciemā!”.
Jaunais piedāvājums ir turpinājums
Tūrisma informācijas centru veiksmīgai sadarbībai. Jau divus gadus
četras Vidzemes pašvaldības – Salacgrīva, Aloja, Limbaži un Saulkrasti –
izdod kopīgu tūrisma ceļvedi
“Saviļņojošā Vidzeme”, bet novembra sākumā, iesaistoties Tūrisma
attīstības valsts aģentūras organizētajā uz Krievijas tūrisma tirgu virzītā
reklāmas kampaņā, tika izveidots
elektronisks piedāvājums “Kopā
jautrāk”. Apskatāms un lejupielādējams http://www.visitlimbazi.lv/ui/
box/files/nesezonasrus6.pdf.
“Ziemā brauc ciemā!” veidots ar
mērķi palīdzēt katram atrast kaut ko
sev noderīgu un interesantu Limbažu un Saulkrastu novadā – gan
ģimenēm ar bērniem, gan aktīvās
atpūtas cienītājiem, gan gardēžiem
un tiem, kuri vēlas uzlabot veselību
un vienkārši izbaudīt mieru.
Ziemas sezonas piedāvājums:
• http://www.visitlimbazi.lv/ui/?&s
=1232501093&fu=read&id=876&sta
rt=1&open=1&ln=lv;
•
http://www.saulkrasti.lv/lv/turisms/10/izdots_elektronisks_tematiskais_piedavajums_ziema_
brauc_ciema/1759.
Seko līdzi Limbažu un Saulkrastu
puses aktivitātēm twitter.com/visitlimbazi, twitter.com/saulkrastic!
Gita Memmēna,
Saulkrastu TIC vadītāja
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Iztukšo savu
“mugursomu”

Drošības ceļojums kopā ar Džimbu
Paldies Saulkrastu
Sociālajam dienestam
par transporta
izdevumu segšanu!

Ir pasaules vēsture, valsts
un pilsētas vēsture un ir arī
tavas dzīves vēsture. Tajā
tu vari ierakstīt pagājušā
gada nozīmīgos notikumus.
Sašķiro tos. Ieliec “plus” zīmi
un “mīnus” zīmi. Padomā,
cik tie ir bijuši svarīgi, kādas
dzīves mācības tu esi guvis.
Varbūt tas, par ko tu kreņķējies,
bažījies, satraucies, bēdājies
un skumi, pēc desmit gadiem
šķitīs mazsvarīgs. Varbūt ir
notikumi, kurus tu nevarēji
ietekmēt.
Foto: no Domes arhīva
Pagājušā gada nogalē
Saulkrastu Sociālais dienests
noorganizēja un apmaksāja
transporta izdevumus
Saulkrastu novada 2. klases
skolēniem 3 stundu garu
preventīvi izglītojošu,
interaktīvu programmu,
apmeklējot Džimbas mājvietu,
centru “Dardedze”, Rīgā.
Tā nebija mācība par satiksmes
noteikumu drošību, bet gan izglītojošas nodarbības par personisko
drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem,

Lasītāja Sandra Priedīte ar informatīvā izdevuma “Saulkrastu
Domes Ziņas” vēlas izteikt pateicību kādreizējam Saulkrastu
novada Domes priekšsēdētājam
Armandam Krūmiņam par atbalstu kora izveidošanā, jo jauna
kora izveidei sākotnēji neesot
bijis atbalsta no novada kultūras
dzīves vadītājiem. “[..] Es nolēmu
šo jautājumu risināt pie toreizējā
Saulkrastu Domes vadītāja Armanda Krūmiņa, [..] paldies tiem,
kuriem bija ticība un drosme, ka
izdosies. Dienā, kad es ierados
uz pieņemšanu, pie Domes ēkas
mani gaidīja Andris Bērziņš, Gita
Kizjalo, Diāna Skuja un Una Sprule. Tā mēs ieradāmies pie Krūmiņa, viņš radušos situāciju saprata
un deva atļauju izveidot jaunu
kori, pamatojot, ka Saulkrasti ar
to tikai būs bagātāki.”

J. Liniņa,
2. klases audzinātāja,
sākumskolas MK vadītāja
vienaudžiem vai pieaugušajiem.
Programmas laikā bērni izdzīvoja
dažādas situācijas, kas palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt bīstamas

situācijas, kā tajās rīkoties, pie
kā vērsties pēc palīdzības. Drošības ceļojums veda ciemos pie
Drošuļa Džimbas – drošības tēla,
kurš ir ieradies no īpašas salas uz
dzīvi Latvijā, lai bērniem nodotu drošas saskarsmes zināšanas,
kas ir būtiskas, lai mazinātu šo
bērnu risku kļūt par vardarbīgas,
cietsirdīgas, ļaunprātīgas rīcības
upuriem, lai veicinātu bērnu pašapziņu un prasmi droši rīkoties
dažādās situācijās.
Džimbas drošības ceļojumā devās Zvejniekciema vidusskolas un
Saulkrastu vidusskolas 2. klases

Sigita Kliedere,
sociālā darbiniece darbam
ar ģimenēm ar bērniem

Ziemassvētki Saulkrastu vidusskolā
Kad naktis visgarākās un
zvaigznes visspožākās, kad
egles sāk izstarot brīnišķīgu
gaismu, tieši tad ir klāt
Ziemassvētki – brīnumainu
pārvērtību laiks. Tas ir
laiks bērniem un patiesam
gaidīšanas priekam.

Sarmīte Frišfelde, psihoterapeite

Lasītājas pateicība
par jauktā kora
“ANIMA” izveidi

Paldies Saulkrastu
Sociālajam dienestam
un sociālajai pedagoģei
B. Cīrulei par piedāvāto
iespēju apmeklēt šo
interesanto nodarbību!

skolēni kopā ar savām klases
audzinātājām Ināru Strapcāni,
Zvejniekciema vidusskolas MK
vadītāju J. Liniņu, sociālajiem
pedagogiem Ingūnu Feldmani un
Baibu Cīruli un sociālo darbinieci
darbam ar ģimenēm ar bērniem
Sigitu Kliederi.
Skolēni ceļojumā devās improvizētā vilcienā, kā jau ceļotājiem
pienākas, katrs ceļotājs saņēma
personisku ceļotāja pasi un čemodānu. Vilciens apstājās vairākās
pieturās, kurās ceļotājus sagaidīja
kāds izglītojošs drošības pārsteigums, bija jāveic dažādi uzdevumi,
par tiem saņemot Džimbas dalderus, par ko ceļojuma beigās varēja
iegādāties Džimbas atribūtiku –
izglītojošus DVD, uzlīmes, plakātus, piespraudes, grāmatzīmes.
Skolēni aktīvi un ar lielu aizrautību iesaistījās visās aktivitātēs un
vienbalsīgi apstiprināja, ka šis bija
patiesi jauks “ceļojums”. Vislielāko atsaucību izraisīja piedalīšanās
Džimbas teātrī, kur ikviens iejutās
dažādās lomās Džimbas darbnīcā.

Šo Ziemassvētku sajūtu Saulkrastu
vidusskolā šogad paši pirmie centās uzburt skolēni no Rūķu darbnīcas. Lai spītētu dabas untumiem
un sajustu Ziemassvētku balto
dvašu, viņi kopā ar floristikas pulciņa skolotāju Ilonu Trezuni un
sākumskolas skolotājām pakāpeniski ļāva ziemas baltajām krāsām
ienākt visā skolā. Gan logu rūtīs
parādījās pirmās sniega pikas un
pārslas, gan gaiteņos palēnām
izslējās baltas, mirdzošas egles.
Rūķu darbnīcai darba līdz Ziemassvētkiem un Jaungada ballei vēl
daudz, jo pašiem nākas gatavot
un baltu nokrāsot stilizētu eglīti,
kurā šogad savus Ziemassvētku
vēlējumus un apsveikumus cits
citam iekāra visi pamatskolas un
vidusskolas skolēni.
Tā klusi un nemanot svētki
tika rūpēti un gaidīti jau no pirmās adventes sveces liesmiņas
iedegšanas brīža, kas nesa gaismu, cerību un gaidīšanas prieku
katru pirmdienu adventes laikā
gan sākumskolā, gan lielās skolas telpā. Adventes gaismu skolā

ienesa gan mācītājs Ivo Pavlovičs,
gan skolotāji un skolas direktore
Velta Kalnakārkle, gan paši bērni,
tā apliecinot savu labo gribu un
ticību Ziemassvētku brīnumam.
Ar adventes gaismu Saulkrastu
vidusskolā aizsākās lielais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas
skolas bērniem saistās ne tikai ar
1. semestra beigām un vērtējumu saņemšanu, bet arī ar saldo
piparkūku smaržu, kas pārņem
visu skolu un rada patiesu Ziemassvētku noskaņu. Piparkūkas skolā
cepam tikai reizi gadā, tāpēc tas ir
īpašs notikums, kad pa gaisu put
milti, apkārt neierasta rosība un
prieks par katru mīklas figūriņu,
kas nonāk cepešpannā. Vecāko
klašu skolēniem tiek pat uzticēts
darbs skolas virtuvē, kur jāizvērtē,
vai piparkūkas jau gatavas, un jāsaber kraukšķīgie kārumi traukos.
Balts sniegs ir sabiris skolas
logu rūtīs, Ziemassvētku rotājumi mirdz gaiteņos, piparkūku
smarža virmo gaisā, tas nozīmē,
ka laiks lielajai Ziemassvētku ballei – “Roka Ziemassvētkiem”. Te
ar savu izdomu un pārdrošajām
idejām, kurām ikdienā nav iespējas izpausties, dalījās 5.–12. klašu
skolēni. Ziemassvētku balle ir
sena skolas tradīcija, kurai neatņemama sastāvdaļa ir skolēnu gatavoti priekšnesumi, atrakcijas un
konkursi, kuros piedalās arī skolotāji, un kopīga karaokes dziedā-

Foto: Linda Mieze

Tiem notikumiem, kas tev deva
patīkamas sajūtas, pozitīvas emocijas, ieliec daudz “plus” zīmju, lai
visu nākamo gadu tie tevi balsta,
notur līdzsvarā, iedvesmo un ir
kā mūžīgais pozitīvas enerģijas
dzinējs.
Pārskati savas dzīves pieredzes
“mugursomu”. Reizēm cilvēki
tajā saliek daudz rūpju un bēdu,
aizvainojuma un dusmu, neuzticības un vilšanās. Tad kā citiem
neredzamu smagumu nēsā visur
sev līdzi.
Tādās reizēs dzirdam viņus sakām: “dzīve nav rožu dārzs” vai
“dzīve ir grūta, smaga, nepanesama” u. tml. Šiem notikumiem ir
nozīme tavā dzīvē, tomēr ne tik
liela, lai nespēkā sagumtu. Iztukšo savu “mugursomu”. Sakārto nu
jau vēsturiskos dzīves notikumus,
lai vieglu soli dotos tālāk, – kas
bijis, bijis.
Tici, tevi gaida aizraujoši,
priekpilni notikumi arī šajā gadā.
Lapas plauks, ja vecās būs nobirušas, jaunais radīsies, ja vieta būs
tukša.
Ikviens interesents tiek mīļi
aicināts piektdien, 27. janvārī,
18.00 Saulkrastu novada bibliotēkā apmeklēt nodarbību no cikla
“Iepazīsti sevi”, tēma “Nākotnes
skatījums”.

Ingūna Feldmane,
Bērnu un jauniešu Dienas
centra “Saulespuķe” vadītāja

šana. Par balles scenāriju un norisi rūpējās paši skolēni – skolas
Mērija –, kas šogad lika Ziemassvētkiem skanēt roka ritmos.
Ziemassvētki ir laiks, lai apstātos, izvērtētu padarīto, lai ar
sirsnīgiem vārdiem samīļotu savus tuvākos, tas ir laiks, kad skolā
ienāk balti un sirsnīgi svētki, kuros direktore sveic visus skolēnus
ar 1. semestra beigām, bet pašus
centīgākos pārsteidz ar Ziemassvētku dāvaniņām. Šogad pārsteigumu Ziemassvētku vecītim
sagādāja abas 1. klases. Šo skolēnu
zināšanas, prasmes un iemaņas
skolotājas novērtēja vienlīdz augstu, tāpēc dāvanas tika sarūpētas
katram pirmklasniekam.
Tā Ziemassvētki tuvojās savai
izskaņai Saulkrastu vidusskolā,
vēl tikai pats svarīgākais un nozīmīgākais šī mācību gada mirklis –

svētku koncerts vecākiem.
Tas sākās ar uzvedumu “Sniega karaliene”, kurā piedalījās
8.–12. klašu skolēni un skolotāji.
Sirsnīgu un patiesu Ziemassvētku
burvību koncertā ienesa paši mazākie – sākumskolas un pirmsskolas
skolēni, bet, gaišus un saticīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu
vēlot, vecāko klašu skolēnu koris
un ansamblis iededza sveces gaismu un ļāva tai izstarot Ziemassvētku burvību, plūstot no rokas rokā
pa vecāku solu rindām. Ceram, ka
ar šo sveicienu arī jūsu mājās ienāca gaiši Ziemassvētki! Vēlam visiem
Saulkrastu vidusskolas skolēniem
un vecākiem, kā arī mūsu skolotājiem laimīgu jauno gadu, lai tas
nestu mūsu mājās mieru, saticību,
visiem veselību un arī pārticību!
Linda Mieze
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Decembris – rosīgākais
mēnesis Zvejniekciema
vidusskolā

Zvejniekciema vidusskola
iesaistīsies programmā
“e-Twinning”

Foto: A. Dulpiņš

Zvejniekciema vidusskola šajā
mācību gadā meklē sadarbības
partnerus ārvalstīs, lai kopīgi
īstenotu dažādus projektus.
No 2. līdz 4. decembrim Tallinā
notika Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras
rīkotais svešvalodu skolotāju
kontaktseminārs Tallinā. Tajā
piedalījās arī mūsu skolas
skolotāja Gaida Haritone, kā
arī pārstāvji no Somijas un
Igaunijas. Savukārt skolotāja
Santa Tinkusa 3. decemdrī Rīgā
apmeklēja
“e- Twinning” zinātniski
praktisko konferenci.

Arī šī gada nogalē Zvejniekciema
vidusskolā adventes un Ziemassvētku laikā notika jauki, sirsnīgi
un apcerīgas pārdomas rosinoši
pasākumi. Decembra sākumā izskanēja Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
sagatavotais adventes laika ieskaņas koncerts. 22. decembrī sko-

lotājas V. Skudras vadītais teātra
sporta un drāmas pulciņš bērnudārzā “Rūķītis” rādīja teatralizētu
uzvedumu “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Skolas Ziemassvētku
koncerts 1.–12. klašu skolēniem
un vecākiem notika 23. decembrī.
Klātesošajiem bija iespēja skatīties interesantu priekšnesumu
(teatralizētu uzvedumu), kas piesaistīja uzmanību ar mūsdienīgu
sižetu par Sniegbalīti, viņas draugiem septiņiem rūķīšiem, fejām,
ļauno pamāti un citiem tradicionālo pasaku tēliem. Uzvedumā
skatītājus ar muzikāliem, Ziemassvētku noskaņu raisošiem priekšnesumiem priecēja skolotājas

A. Deniškānes vadītais sākumskolas ansamblis un kori. Domāju, ka
priekšnesums skatītājos izraisīja
pozitīvas emocijas.
Skolēni patiesi priecājās arī par
to, ka pirmais mācību semestris ir
noslēdzies, kā arī par Ziemassvētku vecīša sarūpētajām saldumu
paciņām.
Pēc kopīgā pasākuma skolēni
pulcējās klasēs, lai kopā ar audzinātāju izvērtētu sasniegto šajā
mācību semestrī, izvirzītu jaunus
mērķus nākamajam mācību cēlienam un novēlētu cits citam:
“Jaukus un sirsnīgus svētkus!”

Gaida Haritone

Jana Kohno

Nodibināta partijas “Vienotība”
Saulkrastu nodaļa
2011. gada 14. decembrī
Saulkrastos notika politiskās
partijas “Vienotība” Saulkrastu
nodaļas dibināšanas sapulce,
kurā pulcējās bijušo partiju
“Jaunais laiks”, “Pilsoniskā
savienība” un “Sabiedrība citai
politikai” Saulkrastu nodaļu
biedri.
No reģistrētajiem 54 biedriem uz
dibināšanas sapulci bija ieradušies
36 biedri. Dibināšanas sapulci vadīja “Vienotības” valdes pilnvarotā
persona, Saeimas deputāts Edvards
Smiltēns. Pēc nodaļas nodibināšanas tika apstiprināts nodaļas
nolikums, ievēlēta valde un nodaļas vadītājs. Atbilstoši nolikumam
nodaļas valde sastāv no 5 valdes
locekļiem un to ievēl uz 2 gadiem.
Savukārt no valdes locekļu vidus
uz 2 gadiem ievēl nodaļas vadītāju (nodaļas valdes priekšsēdētāju).
Aizklāti balsojot, visvairāk balsu
saņēma un attiecīgi valdē tika ievēlēti šādi biedri: Normunds Līcis (33
balsis), Līga Vaidere (29 balsis), Māris Vītols (26 balsis), Ģirts Krūmiņš
(25 balsis), Mētra Kalniņa (18 balsis).
Ņemot vērā, ka uz nodaļas vadītāja
vietu kandidēja tikai N. Līcis (Ģ. Krū-

miņš savu kandidatūru atsauca),
atklāti balsojot, ar 32 balsīm “par”,
0 “pret”, 3 “atturas” par nodaļas
vadītāju ievēlēja Normundu Līci.
Domāju, ka plaši pārstāvētajā
dibināšanas sapulcē bijušo partiju
JL, PS un SCP Saulkrastu nodaļu
biedri nobalsoja par cilvēciskām
vērtībām un stabilu, prognozējamu attīstību. Ievēlētie valdes locekļi ir pieredzējuši dažādu nozaru
pārstāvji, spēcīgas personības, kuri
nav iesaistījušies politikā nejaušības dēļ. Janvārī tiks sasaukta pirmā valdes sēde, kurā tiks ievēlēts
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
un lemts par galvenajiem uzdevumiem un prioritārajiem darbiem.
Pateicos visiem mūsu biedriem
par izrādīto atbalstu. Pašreiz visvairāk nepieciešama savstarpēja iepazīšana un uzticības iegūšana. Rīkosim
ne tikai darba apspriedes un “prāta
vētras”, bet arī kopīgus sporta, kultūras un atpūtas pasākumus, jo tikai
tā var veidoties saliedēta komanda
un tikt realizēti visaugstākie mērķi.
Mani kā jaunizveidotās “Vienotības” Saulkrastu nodaļas vadītāja
galvenie uzdevumi ir:
• apvienot tos JL, PS un SCP
Saulkrastu nodaļu biedrus un

atbalstītājus, kuri ir gatavi strādāt
komandā, nākt ar svaigām idejām
un reāliem priekšlikumiem;
• piesaistīt jaunus biedrus, jo
tikai tā iespējams nodrošināt nepārtrauktību, pēctecību un plašāku atbalstu;
• nodrošināt mūsu politiku
Saulkrastu novada Domē;
• aizstāvēt Saulkrastu intereses
Saeimā, ministrijās;
• kvalitatīva sagatavošanās nākamajām pašvaldības vēlēšanām,
līdz kurām atlicis vairs tikai nedaudz vairāk par 1 gadu, izveidojot spēcīgu kandidātu sarakstu un
reālu rīcības programmu.
• pārliecinošs starts pašvaldību
vēlēšanās.
Domāju, ka Saulkrastiem jau
tuvākā nākotnē ir iespēja kļūt
par Vidzemes jūrmalas piekrastes
attīstības, izglītības, kultūras un
atpūtas centru, par pilsētu, kura
lepojas ar sakārtoto vidi, mūzikas
un mākslas festivāliem, sportiskām aktivitātēm, tīrām pludmalēm un atsaucīgu pašvaldību.
Normunds Līcis,
partijas “Vienotība”
Saulkrastu nodaļas vadītājs

Tallinas semināra dalībnieces, otrā no kreisās – skolotāja Gaida Haritone

Paziņojums par detālplānojuma
Rīgas ielā 13, Saulkrastos, pirmās redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada Dome 28.12.2011. pieņēma lēmumu “Par
detālplānojuma zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos”
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai” ( sēdes protokols Nr. 24 § 23).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012. gada
16. janvāra līdz 13. februārim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs izstādīta Saulkrastu
novada Domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt
Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās
Domes darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien,
6.02.2012., plkst. 18.00 Saulkrastu būvvaldē 101. kabinetā, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Saulkrastu būvvalde

Foto: no Zvejniekciema vsk. arhīva

Decembris, ko senie latvieši
sauca par Vilku vai Svētku
mēnesi, ir ziemas pirmais un
gada pēdējais mēnesis, kas
Zvejniekciema vidusskolā
ir viens no rosīgākajiem, jo
jāgatavo priekšnesumi, jārotā
skola un vēl arī cītīgi jāmācās.

“E-Twinning” ir jaunākā un
vienlaikus visstraujāk augošā un
populārākā mūžizglītības programma Eiropā. Tajā darbojas vairāk nekā 75 000 dalībnieku no
visas Eiropas, kas reģistrējušies
“e-Twinning” portālā. “E-Twinning” galveno uzmanību velta
mācību satura apgūšanai, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) piedāvātās
iespējas, atbalstot ikvienas izglītības iestādes sadarbību virtuālā vidē Eiropas mērogā. Šo
sadarbību rezultātā tiek veidoti
dažādi projekti virtuālajā vidē,

“e-Twinning” popularitāte lielā
mērā saistīta ar to, ka tieši šajā
vidē ir iespējams īstenot jebkuru
projekta ideju jebkurā mācību
priekšmetā bez sarežģītas dokumentu sagatavošanas un projektu izskatīšanas procedūras.
Seminārā Tallinā katru valsti
pārstāvēja 10 skolotāji, un tā
mērķis bija pēc iepazīšanās ar
igauņu skolotāju pieredzi, kuri
jau vairākus gadus darbojas šajā
programmā, veidot jaunus sadarbības projektus 3 kaimiņvalstu starpā.
Šajā kontaktseminārā izdevās
vienoties par kopīgu ideju projektam “Mūsu skola” kopā ar Pērnavas
un Rovaniemi izglītības iestādi, plānojot uzaicināt vēl kādu no Eiropas
skolām, lai paplašinātu priekšstatu
par “skolu dzīvi” citās valstīs. Projekts kopā ar informātikas skolotāju un skolēniem tiks sākts janvārī,
un tas ilgs līdz mācību gada noslēgumam.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada janvāris

DOMES SĒDES LĒMUMI (28.12.2011.)
Par Saulkrastu novada
ielu un ceļu saraksta
ar uzturēšanas klasēm
2011./2012. gada ziemas
periodā apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
ielu un ceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm 2011./2012. gada ziemas periodā.
Par zemes vienību atdalīšanu,
jaunu īpašumu izveidošanu,
nosaukumu piešķiršanu un
lietošanas mērķu noteikšanu
1. Atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma “Zaļā muiža”, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80330030896, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80330030898, platība 7,5
ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80330031012,
platība 2,59 ha, izveidojot divus
jaunus nekustamos īpašumus.
2. Izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt nosaukumus:
2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330030898,
platība 7,5 ha, piešķirt nosaukumu “Brakši”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads;
2.2. zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80330031012, platība
2,59 ha, piešķirt nosaukumu “Mazie Brakši”, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads.
3. Noteikt izveidoto nekustamo īpašumu “Brakši” un “Mazie
Brakši” lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods –
0201.
Par zemes vienības
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Vītiņu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130050125, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80130050193,
platība 2742 kv.m, lietošanas
mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” uz
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods –
0600”, atbilstoši zemes vienības
pašreizējai izmantošanai.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma
“Jaunladiņi”, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330040655, platība
0,3 ha, lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601” uz “neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods – 0600”, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma “Šķilteri”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80330040732, platība 0,3 ha, lietošanas mērķi no “individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods
0601” uz “neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme,
kods – 0600”, atbilstoši īpašuma
pašreizējai izmantošanai.

Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma “Sēkļi”,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums 80330040733, platība 0,3 ha, lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601” uz “neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši
īpašuma pašreizējai izmantošanai.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Enkuru iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80330011137, platība
0,12 ha, lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601”, atbilstoši īpašuma
pašreizējai izmantošanai.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma 254F,
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020218,
platība 4484 m2, lietošanas mērķi
no “individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601” uz “neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods – 0600”, atbilstoši
īpašuma pašreizējai izmantošanai.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt
nekustamā
īpašuma
Ainažu iela 3, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020403, kopējā platība
3521 m2, dalīto lietošanas mērķi: 2521
m2 platībai – “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai; 1000 m2 platībai – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par nekustamā īpašuma
dalītā lietošanas mērķa
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma Ainažu iela 36, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020117, kopējā platība
4671 m2, dalīto lietošanas mērķi:
2871 m2 platībai - “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”; 1800
m2 platībai – “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101”.
Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu
1. Atsavināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu zemes
īpašumu “Saulīte 81”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu
nov., kadastra apzīmējumus
80330021545, platība 0,0509 ha.
2. Atsavināšanas cenas noteikšanai pieaicināt sertificētu, licencētu vērtētāju.
3. Zemes īpašuma vērtēšanu
veikt par Nekustamo īpašumu
nodaļas budžeta līdzekļiem.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā

2 personām un 25 % apmērā
1 personai.
Par detālplānojuma “Rīgas iela
13” pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos,
pirmo redakciju. Sabiedriskās
apspriešanas laiku noteikt no
2012. gada 16. janvāra līdz
2012. gada 13. februārim.
2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”
un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Par grozījumiem Saulkrastu
novada domes 2010.gada
29.septembra saistošajos
noteikumos Nr.18 “Par
sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas
kārtību Saulkrastu novadā”
Apstiprināt grozījumus Saulkrastu
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Saulkrastu novadā”.
Apstiprinātos grozījumus Saulkrastu novada Domes saistošajos
noteikumos un to paskaidrojuma
rakstu triju darba dienu laikā pēc
to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par atļauju savienot amatus
Atļaut Baibai Neimanei savienot Skultes ostas valdes locekles
amatu ar Ekonomikas ministrijas
Enerģētikas departamenta Enerģijas resursu un degvielas nodaļas
vadītājas un Lielupes ostas valdes
locekles amatiem.
Par Saulkrastu novada
Domes
saistošo noteikumu “Par
pašvaldības kompensāciju
izmaksu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns
netiek nodrošināts ar
vietu Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas
izglītības programmas
apguvei” apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
Domes saistošos noteikumus
“Par pašvaldības kompensāciju
izmaksu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei”.
Apstiprinātos Saulkrastu novada Domes saistošos noteikumus
un to paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā

nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu novada
Domes 26.01.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par
Saulkrastu novada domes
2011. gada budžeta un speciālā
budžeta apstiprināšanu””
pieņemšanu
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””. Saistošos noteiku-

mus triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami
Saulkrastu novada Domes ēkā.
Ar pilnu Domes lēmumu
tekstu (ievērojot Fizisko peronu
datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Saulkrastu novada Domes vietnē
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša Domes
sēde paredzēta trešdien, 25. janvārī, plkst. 15.00 Saulkrastu novada Domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada Domes
deputātu pieņemšanas laiki
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 Pirmdien, 23. janvārī no 15.00 līdz
17.00 Saulkrastu novada 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 iela 2a.
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā
no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā. Mob. tālr.
26357992.
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 no 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 ēkā, 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).

Par Pašvaldības policijas
paveikto decembrī
Decembrī Saulkrastu Pašvaldības
policijas darbinieki par dažādiem
pārkāpumiem aizturēja 4 personas.
Par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā aizturētas trīs personas, par iekļūšanu svešā īpašumā
viena persona. Visas aizturētās
personas nogādātas Valsts policijas
RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku
darbību veikšanai.
Par Latvijas valsts karoga neiz-

kāršanu 11. un 18. novembrī sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli.
Sākta lietvedība administratīvā
pārkāpuma lietā par koku apzāģēšanu bez Saulkrastu novada
Domes atļaujas.
V. Kalniņš,
Saulkrastu novada
Pašvaldības policijas priekšnieks
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Slimnīcas informācija
Par apmeklējumu pie ārstiem
speciālistiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu – pacienta iemaksa Ls 3.
No pacientu iemaksas un līdzmaksājuma, sākot ar 2012. gada
1. janvāri, tiks atbrīvotas tikai trūcīgās personas.
Tāpat no nākamā gada trūcīgām personām un personām ar
maziem ienākumiem vairs netiks

kompensēta slimnīcā izveidoto
viesnīcas tipa gultu apmaksa.
Traumpunkts, kā līdz šim, strādās visu diennakti. Ir pieejama
bezmaksas mājas aprūpe pie
noteiktām slimību diagnozēm –
nepieciešams ģimenes ārsta
nosūtījums.
Neskaidrības gadījumā zvanīt
pa tālr. 67952445.

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA
31. janvāris
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 19., 26. janvāris
Acu ārste Ausma SPROĢE
16., 23., 30. janvāris
Acu ārste Sandra AUSEKLE
18., 20., 25. janvāris
Neirologs Ainārs Vecvagars
20. janvāris

Iespēja pārbaudīt veselību
Arī šogad Saulkrastu novada sievietēm būs iespēja apmeklēt izbraukumu mamogrāfu, lai veiktu
krūšu izmeklējumus Saulkrastu
slimnīcas teritorijā, Ainažu ielā 34.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas

uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, Valsts
skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas, ar
ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu izmeklējums maksā Ls 2.

Saulkrastu slimnīca,
Ainažu iela 34
Pirmdiena, 6. feb. 10.00–17.00
Otrdiena, 7. feb. 9.00–17.00
Pirmdiena, 19. mar. 10.00–17.00
Otrdiena, 20. mar. 9.00-17.00

Saulkrastu topošais muzejs
Saka lielu paldies Vairai Cīrulei,
Velgai Platacei, Birutai Andersonei, Mārai Krūmiņai, Ainai Bērziņai,
Imantam Putnam, Druvim Nottem,
Ēvaldam Krūkliņam, Mārtiņam Kaktiņam,AnitaiLīcei,RasmaiKrūkliņai,
Solveigai Ivanovai, Vitālijam Hoļimenkovam, Rasmai Reisai, Jānim
Sereginam, Asnātei Grēvei, Ventam
Kainaizim, Vinetai Svārupei, Uldim
Vītolam par muzejam dāvinātām fotogrāfijām, dokumentiem, laikrakstiem, priekšmetiem un atmiņām,

kas saistīti ar Saulkrastu vēsturi un to
iedzīvotājiem.
Jaunā gadā cilvēks ieiet ar nopietniem nākotnes mērķiem.
Bieži vien ar lielu apņemšanos
sākt kaut ko no jauna, sākt dzīvot
labāk un pareizāk.
Vispirms viņš sāk ar sevi un
vidi sev apkārt – to sakārtojot,
nevajadzīgo aizmetot vai sadedzinot. Saulkrastu topošā muzeja vārdā aicinu: pirms kaut ko
iznīcināt, vispirms pārliecinie-

ties, vai tas nenoder mūsu muzejam. Tie varētu būt darba rīki,
apģērbi, apavi, mēbeles, trauki,
sadzīves priekšmeti, dokumenti,
atklātnes, fotogrāfijas u. c. lietas
gan no padomju laikiem, gan no
Latvijas brīvvalsts laikiem vai vēl
senāk. Lūgums zvanīt pa tālruni
20222765 vai 29498563.
Vēlu laimīgu 2012. gadu!
Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu muzeja speciāliste

SAULKRASTOS PIRMS...
155 gadiem Pabažos ūdenī nolaiž
pirmo Vidzemes jūrmalā zemnieku būvēto burinieku “Wictoria”.
Līdz ar Mangaļos būvēto burinieku
“Peter Sofia” tie ir pirmie zemnieku
būvētie burinieki Latvijā.
115 gadiem doktorāta ēkā (Raiņa ielā 6) tika atvērta privātā skola
apkārtējo vāciešu bērniem.
115 gadiem barons Aleksandrs
fon Pistolkorss bijušajā Plades
krogā iekārto draudzes skolu.
105 gadiem 1. jūnijā atver pastu
“Āķu krogā”.
100 gadiem rudenī Pabažos
kapteiņa Sīmaņa Reisona mājā
Olga Cīrule (dz. eicmane) atver
privāto proģimnāziju (sākums
Saulkrastu vidusskolai).
85 gadiem nodibina Neibādes
zvejniecības biedrību.
75 gadiem vasarā “Mežmuižā”
(A. Kalniņa ielā 10) komponists
Alfrēds Kalniņš pārveido operu
“Baņuta”.
65 gadiem izveido Saulkrastu
bibliotēku.
65 gadiem nodibināts zvejnieku kolhozs “Zvejnieks”.
60 gadiem atver Saulkrastu
slimnīcu “Līgotnēs”.
45 gadiem Saulkrastiem pievieno Zvejniekciemu.
30 gadiem 24. oktobrī nodibina
jauniešu deju kolektīvu.
25 gadiem 5. februārī atklāj jauno Domes ēku (arhitekts Dzintars Driba un Imants Jēkabsons).

20 gadiem nodibina Saulkrastu
Pašvaldības policiju.
20 gadiem 12. februārī nodibina Nacionālo Daugavas vanagu Latvijas apvienības (NDVLA)
Saulkrastu nodaļu.
20 gadiem aizsākas labdarības
akcija “Gaišus Ziemassvētkus”.
20 gadiem darbu Zvejniekciema vidusskolā kā direktors sāk
Andris Dulpiņš.
20 gadiem 21. jūnijā atver pārtikas veikalu “Ilda”.
20 gadiem atver veikalu “Giva”.
15 gadiem notiek 1. “Saulkrastu
Jazz” festivāls, kas toreiz saucas
“Baltijas Bundzinieku saiets &
Saulkrastu Džeza festivāls”.
15 gadiem 17. aprīlī atver riepu
darbnīcu “GOOD YEAR” Pabažos.
15 gadiem maijā dibina mūsdienu deju grupu “Fractus”.
15 gadiem izveido Baltijā pirmo
bundzinieču ansambli.
15 gadiem 1. decembrī pirmā
SIA “EMU Skulte” liellaiva ar papīrmalkas kravu dodas uz Somiju
no Skultes ostas.
15 gadiem marta beigās atklāj
veikalu “Elvis” Saulkrastos, Ainažu ielā 20.
10 gadiem tiek iesvētīts pilsētas karogs, kurā attēlots kuģis
“Christian Woldemar”, kas būvēts
1903. gadā Pēterupē.
10 gadiem nodibina Saulkrastu
līnijdeju grupu “Sunbeach”.
10 gadiem 18. maijā Saulkrastu

kapliča iegūst zvanu.
10 gadiem Saulkrasti iegūst savu
suvenīru – māla krūzīti ar pilsētai
raksturīgo tēlu atveidu reljefiem.
10 gadiem jūnijā Saulkrastos
atklāj Latvijā pirmo meža taku
300 m kāpu aizsargjoslā.
10 gadiem režisore Elga Drulle
Inčupē atver Latvijā pirmo Dārza
teātri “Gliemežvāks”.
10 gadiem Saulkrastu pilsētas
svētkos atklāj Baltās kāpas akmens zīmi.
10 gadiem oktobrī Saulkrastos
tiek izveidots vokālais ansamblis
“Dzīle”.
10 gadiem 14. decembrī
Saulkrastos atver salonfrizētavu
“Maija” Ainažu ielā 24.
10 gadiem pilsētas svētku ietvaros Saulkrastu sportisti un
pašdarbnieki pirmo reizi meklē
Saulkrastu vidu, kas tika atrasts
pie slimnīcas.
5 gadiem 27. septembrī atklāj
apvedceļu ap Saulkrastiem.
5 gadiem 28. septembrī atklāj
kompleksu “Kurši” pie Saulkrastiem.
5 gadiem 1. decembrī jauniešu
deju kolektīvs iegūst nosaukumu
“Krustu Šķērsu”.
5 gadiem no 1. jūnija centra
peldvietā darbu sāka Saulkrastu
pludmales glābšanas dienests.
Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu muzeja speciāliste

Sports

Zvejniekciema
volejbolistes arī decembrī
veiksmīgi turpina spēles
Latvijas Volejbola federācijas
Jaunatnes čempionāts
2011./2012 mācību gadā sākās
ar A grupas meiteņu 1. posma
spēlēm Rīgā 3. decembrī. Tika
izcīnīta 1. vieta, pārliecinoši
gūstot uzvaru pār Rīgas
Volejbola skolas 1. un
2. komandu.
Zvejniekciema vidusskolas
A grupas meiteņu komanda:
D. Kosīte, M. Urdziņa, A. Lece,
K. Kosmačeva, B. Barkāne,
E. Ūdre, M. Martinsone.
Latvijas Volejbola federācijas

Jaunatnes čempionāta 1. posma
spēles C2 grupas meitenēm notika Rīgā 17. decembrī. Mūsu skolas komanda pārliecinoši izcīnīja
1. vietu, uzveicot Rīgas Volejbola
skolas un Kuldīgas novada Sporta skolas komandu.
Zvejniekciema
vidusskolas
komandas sastāvā spēlēja un
augsto rezultātu ieguva Ī. Zaķe,
S. S. Umbraško, A. Jermacāne,
K. Ūdre, P. Šenere, B. Dukāte.
Dzidra Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskolas
sporta trenere

Sporta apskats
Rezultāti
Decembrī noslēdzās sacensības
tajos individuālajos sporta veidos, kuros gada garumā notika
vairāki posmi.
Visčaklākie bija šautriņu metēji,
kuri aizvadīja 12 posmus (ieskaitē netika vērtēti 2 sliktākie),
novusisti, galda tenisisti un zolītes spēlētāji sacentās 6 reizes
(ieskaitē netika vērtēts 1 sliktākais).
Novuss
Kungu sacensībās noslēgums
izvērtās tik saspringts kā vēl nekad. Tikai viena uzvarēta seta
pārsvars pēdējā posmā ļāva uzvaru kopvērtējumā izcīnīt Jānim
Keišam. Par vienu punktu atpalika Ritvars Skukauskas, trešais
palika Alberts Batars.
Dāmām par uzvarētāju kļuva
Iveta Krauze, par 3 punktiem apsteidzot Evu Petrošinu. Trešajā
vietā ierindojās Inga Antonova.
Novusa sacensībās dāmas sacenšas un tiek apbalvotas atsevišķi.
Zolīte
Kungu konkurencē, parādot
stabilu sniegumu visos posmos, par uzvarētāju kļuva Jānis
Daukša. Otrajā vietā ierindojās
Gunārs Maļina, trešajā – Imants
Āboliņš.
Dāmām finišā vienāds punktu
skaits izrādījās Ievai Bērziņai un
Evai Petrošinai. Sacensību nolikums lika par uzvarētāju pasludināt Ievu, jo viņai bija labāki rezultāti atsevišķos posmos.
Zolītes turnīrā dāmas spēlēja
kopā ar kungiem, tika izdalītas atsevišķi tikai uz apbalvošanu.
Šautriņu mešana
Šautriņu mešanas maratons vislabāk padevās Dāvim Blankenbergam, kurš kopvērtējumā par 1
punktu apsteidza Signi Sinkeviču. Trešajā vietā ierindojās Artis
Blankenbergs.
Šautriņu mešanā dāmas startēja kopā ar kungiem ar 50 punktu
handikapu.

Galda teniss
Otro gadu pēc kārtas par čempionu kļuva Oskars Ontužāns.
Otrajā un trešajā vietā ierindojās
Ģirts Kleinšmits un Edgars Konstantinovičs, kuri nepiedalījās
divos posmos.
Diemžēl galda tenisa turnīrā
nav dāmu konkurences.
Sacensību jaunumi 2012
Jaunajā gadā sacensības individuālajos sporta veidos (novuss,
zolīte, šautriņu mešana, galda
teniss) atsāksies ar jaunu sparu,
gan ar izmaiņām, gan pieturoties pie pārbaudītām vērtībām.
Viens no jaunumiem visos minētajos sporta veidos būs tāds,
ka apbalvošana ar nelielām balviņām būs pēc katra posma.
Novusā, galda tenisā un zolīte
6 posmu vietā būs 7, no kuriem
sliktākais netiks ņemts vērā kopvērtējumā.
Būs nedaudz mainīti zolītes sacensību noteikumi.
Šautriņu mešanas sacensības
notiks katra mēneša otrajā sestdienā no 18.00.
Signe Sinkeviča,
PA “Saulkrastu kultūras
un sporta centrs”
direktores vietniece
sporta jautājumos

Uzmanību! Atgādinājums
sacensību dalībniekiem,
kuriem sacensības notiek
Sporta centra mazajā
zālē, – lūdzu ņemiet līdzi
sporta apavus.
Pieteikšanās Saulkrastu
basketbola čempionātam
līdz 5. februārim, rakstot uz
e-pasta adresi:
sports@saulkrasti.lv
Vairāk informācija par
sportu Saulkrastos:
www.saulkrasti.lv,
e-pasta adrese:
sports@saulkrasti.lv
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Decembrī Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
Leā Laurēna Lapsiņa
Amanda Magone
Miks Kaļinovs
Sveicam jaunos saulkrastiešus
un viņu vecākus!
Saulkrastu novada
Dome sirsnīgi sveic
nozīmīgajā jubilejā
Viktori Kalvāni,
Mariju Isakovu,
Juri Balto,
Valentīnu Sermūkšu,
Birutu Ratnieci,
Dzintaru Pudānu,
Mildu Mirdzu Kūlu,
Zelmu Valpēteri,
Jevgeniju Šavkunenko,
Františku Savicku,
Viktoru Joņinu,
Genādiju Aļhimoviču,
Aļfinu Nagoginu,
Tatjanu Joņinu,
Dzidru Trekteri,
Aloizu Roskošu,
Evgeny Nadezhdinskiy,
Rasmu Zālīti,
Jāni Vārpiņu,
Klavdiya Robezhnieks,
Aivaru Pumpuru,
Māri Pauzeru,
Guntu Ainu Miķlesoni,
Viju Jankausku,
Mihailu Buliginu,
Vandu Ināru Truboviču,
Mariju Katkeviču,
Tekla Jefremova,
Staņislavu Hasiaku,
Jāni Gulbi,
Guntu Grasmani,
Robertu Veidenbergu,
Robertu Hļebņikovu,
Meriju Gelpinu,
Anitu Dunduri,
Viktoru Bakuļinu,
Vizmu Šusti,
Ati Saksonu,
Vilni Melbārdi,
Bernardi Jurkeviču,
Andreju Černišovu,
Genādiju Borodkinu,
Iraidu Aparjodi.

Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada janvāris

Pasākumu kalendārs
No 9. janvāra Saulkrastu Domes zālē jaunākie gleznotāja Borisa Samusa darbi izstādē “Ainavas, ainavas”. Izstāde apskatāma
Domes darba laikā līdz 17. februārim. Tikšanās ar mākslinieku
21. janvārī 14.00 Domes zālē.
Boriss Samuss ir vecmeistaru
un klasiskās glezniecības stila
piekritējs, vienmēr attēlojis savos
darbos Latvijas ainavas no dažādiem novadiem. Pats mākslinieks
saka: “Dievs radīja Latvijas dabu
ļoti skaistu. Grūti novaldīties un
šo skaistumu neiemūžināt.” Iepriekš strādādams par vadītāju
medicīnas iestādē, gleznot B. Samuss sācis nepilnos 60 gados, pierādīdams, ka nekad nav par vēlu
sākt darīt sev tīkamu darbu.
Tieši tāpēc par viņa darbu galveno iedvesmas avotu kalpo meži,
pļavas, jūra un citi apkārt esoši
dabas objekti. Ar vārdu “māksla”
B. Samuss saprot visu, kas radīts
skaists un apkārtējiem baudāms.
Jāpiebilst, ka mākslinieks pavisam
nesen nosvinēja savu 85. jubileju.
Šoreiz izstādē ikviens interesents varēs apskatīt jaunākos, pavisam nesen tapušos mākslinieka
darbus.
Janvārī un februārī Saulkrastu novada bibliotēkas lasītavā
skatāma Rasas Grāmatiņas gobelēnu izstāde “Par mīlestību...”.

17. janvārī 20.00 LBL3 spēles Saulkrastu Sporta centrā:
Saulkrasti–Alūksne. Aicināti līdzjutēji. Būs loterija.
20. janvārī 18.00 Saulkrastu
Domes zālē 1991. gada barikāžu
atcerei veltīts koncerts “Mūsu.
Toreiz un tagad”. Kopā ar tenoru Mārtiņu Zvīguli atcerēsimies
1991. gada notikumus un pārdzīvojumus, skanēs gan E. Dārziņa
un J. Vītola skaņdarbi, gan dziesmas, kas stiprināja barikāžu dalībniekus 1991. gadā. Aicināti visi
interesenti un to dienu liecinieki,
kā arī barikāžu dalībnieki.
22. janvārī 18.00 kultūras namā
“Zvejniekciems” izrāde “Kailie
brieži”. Biļetes iepriekšpārdošanā k/n “Zvejniekciems” (pie dežuranta 8.00–20.00); Saulkrastu
Sporta centrā (pie administratora
10.00–20.00), kā arī “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Cena – Ls 4–7.
“Kailie brieži”
Patiess stāsts par to, kā Latvijas
vīri striptīzu dejoja
Iestudējums “Kailie brieži” ir
kļuvis par vienu no aizvadītā gada
popularākajām un pieprasītākajām izrādēm Latvijā. Izrades režisors Oļegs Šapošņikovs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs jums piedāvā
lielisku komēdiju, kuras darbība

Reprodukcijas fotogrāfija no mākslinieka B. Samusa personīgā arhīva
5. februārī 16.00 kultūras
namā “Zvejniekciems” Siguldas
tautas teātra izrāde “Polianna”.
Biļetes iepriekšpārdošanā k/n
“Zvejniekciems” pie dežuranta (8.00–20.00) Ls 1,50; izrādes
dienā Ls 2.
Mazliet par E. H. Porteres un
Siguldas Tautas teātra Polliannu
Laiks, kurā visi dzīvojam, nu
jau nešaubīgi ir kļuvis par lielu
pārbaudījumu pilnīgi visās dzīves jomās. Ļoti daudziem cilvēkiem nākas pielikt lielas pūles,
lai sakārtotu gan savu materiālo
dzīvi, gan savstarpējās attiecības

Saulkrastu novada Dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem
Irēna Treimane
26.03.1924.–1.12.2011.
Biruta Mērija Valciņa
4.02.1927.–8.12.2011.
Nadežda Bezuglaja
29.08.1921.–12.12.2011.
Aina Niedre
22.11.1926.–19.12.2011.
Jurijs Pavlovs
9.05.1944.–27.12.2011.
Jānis Galejs
12.02.1930.–29.12.2011.
Marianna Dzindule
2.08.1921.–30.12.2011.

“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: 3000 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.

kļūst Polliannas priecāšanās
spēle, kuru tēvs meitēnam iemācījis, lai rastu spēku pārvarēt dzīves grūtumus. Pollianna
priecājas par visu, “ko sauc par
dzīvošanu”, un pamazām apkārtējie cilvēki, pat sevi visvairāk nocietinājušie, lēnām un ar
grūtībām mainās, atverot savu
sirdi cits citam, dzīvespriekam
un darītpriekam. Tā ir vienkārša, bet vieda dzīves gudrība,
kuras vēstniece un īstenotāja
ir vienpadsmitgadīgs bērns. Šī
dzīvesziņa gan man, piedāvājot kolektīvam savu “Polliannas”
dramatizējumu, gan mūsu teātra ļaudīm, apliecinot vēlmi to
iestudēt, likās īpaši būtiska un
nozīmīga. Cilvēka dabā ir grūtībās ļauties notikumu straumei
un nepiepūlēt sevi, lai saskatītu
kaut ko priecīgu, dzīvi apliecinošu. Tādēļ Polliannas piemērs –
jo īpaši šajā laikā – ir tik svarīgs
un spēcinošs. Mēs priecājamies
par iespēju viesoties Saulkrastos
un ceram, ka mazā Pollianna ar
savu likteņstāstu un priecāšanās
spēli uzrunās ikviena skatītāja
sirdi. Uz tikšanos!
Siguldas Tautas teātra režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.
7. februārī 20.00 LBL3 spēles Saulkrastu Sporta centrā:
Saulkrasti–Kvēle. Aicināti līdzjutēji. Būs loterija.

14. janvārī 11.00 Saulkrastu
čempionāts zolītē, 1. posms, kafejnīcā “Neibāde”. Aicināti gan
čempionāta “veterāni”, gan jauni
dalībnieki. Pieteikšanās uz vietas.
Dalības maksas nav, netiek spēlēts uz naudu.
14. janvārī 18.00 Saulkrastu
kausa izcīņa šautriņu mešanā,
1. posms, Saulkrastu Sporta centra mazajā zālē. Īpaši tiek gaidīti
jauni dalībnieki, kuriem piemērosim dažādus handikapus, lai padarītu sacensības interesantākas.
Kam nav, iedosim šautriņas.
15. janvārī 11.00 Saulkrastu
čempionāts novusā, 1. posms,
Saulkrastu Sporta centra mazajā
zālē. Inventārs būs pieejams uz
vietas, protams, var spēlēt arī ar
savējo.
15. janvārī 11.00 Saulkrastu čempionāts galda tenisā,
1. posms, Saulkrastu Sporta centra mazajā zālē. Kam nepieciešams, tenisa raketes varēs aizņemties sacensību vietā.

pielāgota Latvijas apstākļiem.
Lauris Reiniks, Agris Daņiļevičs,
Roberto Meloni, Jānis Jarāns, Jānis Vimba, Artūrs Krūzkops un
Aleksandra Kurusova – viņi iejutīsies kādas mazpilsētiņas bezdarbnieku ādā un meklēs savu izeju no
valsts krīzes... izveidojot striptīza
grupu, kuras komiskie priekšnesumi turpmāk nesīs prieku ne
vienai vien Latvijas pilsētai! Arī
jūs varat paspēt ieņemt savu vietu zālē, kurā šoreiz norisināsies šī
kaislību un pārsteigumu pilnā un,
ņemot vērā “striptīza grupas” dalībnieku vārdus, ekskluzīvā izrāde!
Izrādi piedāvā starptautiska teātra kompānija “DOMINO
TEĀTRIS”.
Papildu informācija pa tālr.
67954179.
27. janvārī 18.00 Saulkrastu
novada bibliotēkā nodarbība no
cikla “Iepazīsti sevi”, tēma “Nākotnes skatījums”. Vada psihoterapeite Sarmīte Frišfelde.

ar līdzcilvēkiem.
Arī laiks un vide, kurā dzīvo
mazā Pollianna, ir visai skarbs.
Notikumi, kuri kardināli izmaina
meitenītes dzīvi, ir nesaudzīgi.
Tāpēc tik pārsteidzoša, dažkārt
aizkustinoša un pat neticama

Senioru aktivitātes
7. februārī plkst. 13.00 Saulkrastu novada Domes zālē notiks
ikmēneša senioru tikšanās. Temats “Veselīgs dzīvesveids – aktīva un kustīga ikdiena”.

SUMINĀTI SMARAGDA UN DIMANTA KĀZU JUBILĀRI
Pie tavas rokas turēšos, lietū, putenī.
Pie tavas sirds sildīšos mūža rudenī.
6. janvārī – Zvaigznes dienā – sirsnībā sveicām Smaragda
kāzu jubilārus, kuri laulībā nodzīvojuši 55 gadus:
AUSMU un JĀNI MINKEVIČUS;
BIRUTU un VILI BIRZĪŠUS;
ZELMU un VOLDEMĀRU VALPĒTERUS.
Dimanta kāzu jubilārus, kuri laulībā nodzīvojuši 60 gadus:
RASMU un ĒVALDU KRŪKLIŅUS;
LEONORU un ALEKSANDRU SKRIMUS.
(Diemžēl skumja vēsts – 8. janvārī mūžībā aizgāja Leonora.
Izsakām līdzjūtību dzīvesbiedram un tuviniekiem.)

