
PB 1

Izskanējuši Saulkrastu svētki 2010, kas norisinā-
jās no 2. līdz 4. jūlijam. Šogad svētku devīze skanēja 
– Upes plūst un satiekas jūrā, ļaudis satiekas 
Saulkrastos! Redzot, cik apmeklēti bija Saulkrastu 
svētku laikā notikušie pasākumi, tik tiešām, ļaudis 
satikās Saulkrastos. Šogad godā tika celtas četras 
novada upes, kuras attēlotas Saulkrastu novada ģer-
bonī – Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe. Pie katras 
no tām notika dažādi pasākumi, tā atceroties un 
godinot upi.

Svinības sākās piektdienas vēlā pēcpusdienā ar 
smilšu figūru veidošanu pludmalē pie Inčupes ietekas 
jūrā. Pasākuma dalībnieki varēja izmēģināt prasmes 
un iemūžināt fantāzijas lidojumu smilšu piļu un figūru 
radīšanā. Smiltīs tika izveidotas visdažādākās skulptū-
ras, pilis, veidojumi un zīmējumi. Pēc tam interesenti 
devās uz Balto kāpu, kur Saulkrastu plenēra māksli-
nieki iepazīstināja ar saviem mākslas darbiem. Bija 
iespēja vērot mākslas darbu tapšanu un iepazīties 
ar to autoriem. Vakara noslēgumā ikviens varēja 
lūkoties brīnišķīgajā saules rietā un baudīt saulrieta 
mūziku dziedātājas Jolantas Gulbes un instrumentālās 
grupas “Mirage Octet” sniegumā. Šie pasākumi bija 
veltījums Inčupei.

Sestdienas rīts Saulkrastu svētku laikā sākās pēc 
tradīcijas – pūtēju orķestris “Neibāde” ar skaņdar-
biem modināja iedzīvotājus, aicinot doties uz svētku 
pasākumiem. Tomēr visagrāk – sešos no rīta – uz 
pirmo pasākumu sestdienā devās makšķernieki, 

kuri piedalījās makšķerēšanas sacensībās jūrā. Tā-
pat rīta agrumā rosība sākās Raiņa ielā, pie Domes, 
kur pulcējās Pētera tirgus amatnieki un vēlāk arī 
tirdziņa apmeklētāji. Dienas vidū tika sumināti Pēteri, 
Pēternieki un Peterlēvici un visi citi, kuriem vārdā 
vai uzvārdā skan Pētera vārds. Tirdziņā varēja ne 
tikai iepirkties, bet arī baudīt dienas koncertu, kurā 
piedalījās Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi un viņu 
viesi. Domes ēkā svētku viesiem durvis vēra lietiš-
ķās mākslas izstāde “Jūra meta sidrabiņu”. Ar šiem 
pasākumiem tika godināta Pēterupe.

Savukārt pie kultūras nama “Zvejniekciems” sest-
dien, dienas pirmajā pusē, notika svētku koncerts, 
kurā uzstājās Zvejniekciema vidusskolas mākslinie-
ciskie kolektīvi, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku dalībnieki, kuri aicināja uz ieskaņas 
koncertu “Iegriez vilciņu!”. Dziesmu un deju svētku 
dalībniekus sveica Saulkrastu novada Domes priekš-
sēdētājs Ervīns Grāvītis un vēlēja dziedātājiem skaņas 
balsis un dejotājiem raitus deju soļus. Pēc koncerta 
klātesošie varēja piedalīties radošajās darbnīcās un 
īstos zvejnieku pārbaudījumos – mest zābaku un vilkt 
lomus. Ar šādām norisēm tika dots gods trešajai 
upei – Aģei.

Tāpat dienas pirmajā pusē notika sporta sacen-
sības gan futbolā, gan basketbolā, gan arī pludmales 
volejbolā.

Sestdienas vakarā pirms svētku gājiena pie Reiņa 
Kaudzītes muzeja tika atklāts sienas gleznojums, kuru 

kopā ar pedagoģi Vairu Cīruli darinājuši Saulkrastu 
jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji. Šogad svētku gā-
jiens ar moto “Visas upes klusu tek, bet kā mūsu..?” 
sākās no R. Kaudzītes namiņa, Skolas ielas 19, kad 
dalībnieki kopīgi devās svētku gājienā uz estrādi, kur 
notika Saulkrastu svētku koncerts. 

Gājienā piedalījās Saulkrastu sadraudzības pilsētu 
Neringas (Lietuva) un Odolanova (Polija) pašvaldību 
delegācijas, Saulkrastu novada Domes deputāti un 
darbinieki, Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi un 
viņu viesi, kā arī Saulkrastu uzņēmēji.

Svētku kulminācija un Ķīšupes godināšana bija 
vakara sarīkojums “Mūsu upes tiekas”, kurā kuplo 
skatītāju pulku uzrunāja Neringas pilsētas mērs Vī-
gantas Giedraitis un Odolanovas mērs Jozefs Vajs. Pēc 
svinīgajām uzrunām notika koncerts, kurā uzstājās 
Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi un viņu viesi. 
Dziedātāji, dejotāji un mūziķi ar patiesu dzīvesprieku 
iepriecināja sanākušos skatītājus, kas pazīstamākajām 
dziesmām dziedāja līdz un neskopojās ar aplausiem.

Pēc svētku koncerta ikviens varēja priecāties, 
dziedāt un dejot kopā ar pazīstamajiem un iemīļo-
tajiem izpildītājiem Lauri Reiniku, Aishu, Gintu Ēķi 
un instrumentālo grupu Kristapa Krievkalna vadībā.

Pēdējā svētku dienā – svētdienā – Zvejniekciema 
stadionā notika tradicionālā suņu izstāde. Savukārt 
novada domē varēja tikties ar Saulkrastu lietišķās 
mākslas izstādes “Jūra meta sidrabiņu” autoriem, 
un pēcpusdienā kultūras namu “Zvejniekciems” pie-
skandināja kokļu skaņas, kur norisinājās I Saulkrastu 
koklētāju saiets “Koklē vēju vanadziņš”.

Paldies visiem novada iedzīvotājiem un viesiem 
par atsaucību, tik kuplā skaitā apmeklējot svētkus !

Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbiniekiem 
un mākslinieciskajiem kolektīviem par ieguldīto darbu 
svētku organizēšanā un vadīšanā !

Saulkrastu novada Dome un PA izsaka pateicību 
par līdzdalību un atbalstu Saulkrastu svētku organi-
zēšanā un norisē SIA “Blaizer AG”, SIA “Binders”, SIA 
“EMU Skulte”, veikalam “ICIS”, tipogrāfijai “Imanta”, 
sporta klubam “Izaicinājums”, sporta un aktīvās at-
pūtas centram “Koklītes”, “Saulkrastu Avīzei”, SIA 
“Saulkrastu meži”, Saulkrastu 2. CBR, Saulkrastu paš-
valdības policijai un tās darbiniekiem, apsardzes fir-
mai “Taipans”, VJMMS un direktorei Ievai Lazdauskai, 
Zvejniekciema vsk. un direktoram Andrim Dulpiņam, 
Mārai Bērziņai, Valdai Ceriņai, Dacei Černiševai, Dzidrai 
Dulpiņai, Jānim Kašam, Voldemāram Kučerukam, 
Ilgai Lukaševicai, Selgai Osītei, Aigaram Ulbikam, 
Līgai Vaiderei, Laumai un Vilnim Turkoviem, Kārlim 
Kosmačevam un Kristai Čerpakovskai.

Uz tikšanos Saulkrastu svētkos 2011!

domes ziņas2010. gada jūlijS

Cienījamie lasītāji!
Sākot ar šo mēnesi “Saulkrastu Domes Ziņas” (SDZ) saņemsiet citādākā “ietērpā” nekā iepriekš – drukātu uz cita papīra, nedaudz mazāku, bet ne plānāku 

lapaspušu skaita ziņā. Un, kas ir īpaši jāuzsver, – krāsaināku. Tāpat ir palielināts SDZ eksemplāru skaits. Agrāk katru mēnesi tika drukāti 2500 eksemplāri un 
Dome bieži saņēma informāciju, ka ne visi iedzīvotājiem ir pieejamas SDZ, bet sākot ar š. g. jūliju sezonas mēnešos, t. i., no maija līdz septembrim tirāža būs 
3500, bet no oktobra līdz aprīlim – 3000 eksemplāri, lai pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāji saņemtu pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu jaunumus, 
kā arī citu svarīgu un noderīgu informāciju.

Tāpat gribam atgādināt, ka aktuālā informācija pieejama Saulkrastu novada Domes vietnē www.saulkrasti.lv.

Noritējuši Saulkrastu svētki 2010

Kopkoris noslēguma koncertā.

Saulkrastu novada mājas lapa www.saulkrasti.lv

Domes 
aktualitātes

Domes lēmumi

Aktualitātes
Saulkrastos viesojās žurnālisti 
no Igaunijas un Lietuvas
Pabeigti darbi notekgrāvju  
un caurteku sistēmas 
uzlabošanā

Aktualitātes

Izstrādāts  
pilsētas pludmales  
parka skiču projekts
Meklējot talantus  
2010

Interesanti
 
 
2010. gada  
vēsturiskie jubilāri  
Saulkrastu (Pēterupes)  
ev. luteriskajā  
baznīcā

Sports

Sports Saulkrastu svētkos
XXIV Orientēšanā trīs 
dienas – 2010. gada  
2.–4. jūlijs

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

6. lpp.

7. lpp.

Nr.7SaulkraStu Novada domeS iNformatīvS izdevumS



2 2010. gada jūlijS

Domes aktualitātes

Par Saulkrastu novada domes 
25. 10. 2006. lēmuma (sēdes protokols 
Nr. 13, §12) atcelšanu un zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar Sia “lotērs”
1. Atcelt Saulkrastu novada domes 25. 10. 2006. 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 13, §12) “Par apbūvēta 
zemesgabala Noliktavas ielā 10, Saulkrastu pilsētā no-
došanu privatizācijai” un izbeigt zemesgabala Noliktavas 
ielā 10, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra nr. 
8013-002-0406 privatizāciju.

2. Noslēgt ar SIA “Lotērs” zemes nomas līgumu 
uz 10 (desmit) gadiem par zemes īpašuma daļu Nolik-
tavas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 8013-002-0406, 2523 m2 platībā, nosakot 
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes īpašuma 
kadastrālās vērtības, t. i., Ls 381,48 (trīs simti astoņ-
desmit viens lats un 48 santīmi), un 21% pievienotās 
vērtības nodokli Ls 80,11 (astoņdesmit lati un 11 santī-
mi), kopā gadā ls 461,59 (četri simti sešdesmit viens 
lats un 59 santīmi).

3. Nomas līgumā paredzēt SIA “Lotērs”pienākumu 
samaksāt Domei nomas maksas parādu Ls 747,55 
(septiņi simti četrdesmit septiņi lati un 55 santīmi) līdz 
31. 12. 2010., sastādot nomaksas grafiku.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
3 personām 50 % un 5 personām 90 % apmērā par 
nekustamo īpašumu Saulkrastos.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
5 personām 90 % apmērā par nekustamo īpašumu 
Saulkrastos.

Par nekustamā īpašuma nodokļa  
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu naudu 6 personām par 2010. gadu.

Par īpašuma zemes ierīcības  
projekta izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Kāpu iela 
14A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra apzīmē-
jums 8013-003-0968) un Kāpu iela 10A, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads (kadastra apzīmējums 8013-003-
0969) zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uz-
devumu.

Par īpašuma zemes ierīcības  
projekta izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu “Kauli-
ņi-1”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 

novads, (kadastra apzīmējums 8033-001-0194) un 
“Kausi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads (kadastra apzīmējums 8033-001-1072) zemes 
ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uz-
devumu.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu 

Līvciema iela 2 un Līvciema iela 4, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8033-001-0905, 8033-001-
0140), zemes ierīcības projektu;

2. Piešķirt zemes gabaliem sekojošas adreses: 
2.1. projektā liters “1” – Līvciema iela 2, Zvejniek-

ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;
2.2. projektā liters “2” – Līvciema iela 4, Zvejniek-

ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabaliem Līv-

ciema iela 2, Līvciema iela 4 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601.

Par transportlīdzekļa iebraukšanu kāpu zonā 
Sakarā ar pētījumu veikšanu 2010. gadā nacionālu 

un starptautisku projektu ietvaros:
1) Eiropas Savienības 6 ietvara R/D projekts SPI-

COSA “Piekrastes zonas integrēta apsaimniekošana” 
(Contract No 036992;2007-2011);

2) ESF projekts “Inovatīvu ekotoksikoloģisku 
metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcel-
smes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvi-
jas teritoriālajos udeņos” (2010-2012; Līguma Nr. 
2009/0226/1DP/1.1.2.0/09/APIA/VIAA/080);

3) BONUS projekts BEAST “Biological Effects of 
Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Asses-
sment of Ecosystem Health” (2009–2011), neiebilst 
pret mikroautobusa – laboratorijas VW Transporter T-5 
ar Valsts reģistrācijas numuru HG 6371, iebraukšanu 
kāpu zonā.

Par dalību Sia “Siltums un enerģija”
Izskatīt iespējas Saulkrastu novada pašvaldībai 

iestāties Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Siltums un 
Enerģija” kā dalībniecei koģenerācijas attīstības projektā.

Par saistošo noteikumu “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Saulkrastu novadā” 
apstiprināšanu

1. Apstiprināt iesniegto saistošos noteikumu Nr.___ 
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Saulkrastu novadā” projektu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“Saulkrastu Domes Ziņas”.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada 
domes 2009. gada 30. septembra domes lēmumu (sē-
des protokols Nr. 10, §34) ar kuru apstiprināti saistošie 
noteikumi Nr. 19 “Par topogrāfiskās informācijas, iz-
pildshēmu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 
grafisko daļu izstrādāšanas un uzturēšanas kārtību 
Saulkrastu novadā.”

Par uzturēšanās izdevumu apmaksu grupu 
mājā “rožkalni”

Apmaksāt personas uzturēšanās izdevumus gru-
pu mājā “Rožkalni” par laika posmu no 1. 07. 2010. 
līdz 31. 12. 2010., vienas dienas izmaksa grupu mājā 
“Rožkalni” ir Ls 7,27, apmaksu veicot pēc piestādītajiem 
rēķiniem no sociālā budžeta, kods 6330.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
iesniedzot iesniegumu.

Par novada ģerboņa izstrādi
Apstiprināt Saulkrastu novada ģerboņa skici.

Par atbalstu politiski represēto personu 
12. salidojumam

Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 50 (piecdesmit latu) 
biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” po-
litiski represēto salidojuma š. g. 31. jūlijā Ikšķilē or-
ganizēšanai, samaksu veicot no pašvaldības budžeta 
neparedzētiem gadījumiem, pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem domes grāmatvedībā.

Par valsts nodevas atvieglojumu 
piemērošanu

Piemērot valsts nodevas atvieglojumu 100% apmē-
rā Saulkrastu novadā deklarētajiem Latvijas Republikas 
pilsoņiem par paraksta īstuma apliecināšanu Saulkrastu 
novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai Latvijas 
Republikas Satversmē.

Par kohēzijas fonda projekta 
“ūdenssaimniecības attīstība 

Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība 
austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībā, 

3. kārta” līdzfinansējuma piešķiršanu
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 270 130 (divi simti 

septiņdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit latu) Ko-
hēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrum-
latvijas upju baseinu pašvaldībā, 3. kārta” 1. posma 
realizācijai, palielinot SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālu.

Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Saulkrastu novada  

Pašvaldības policijai
Piešķirt Saulkrastu novada Pašvaldības policijai 

papildus finanšu līdzekļus Ls 2353 (divi tūkstoši trīs 
simti piecdesmit trīs lati) darbības restrukturizēšanai līdz 
31. 12. 2010., samaksu veicot no pašvaldības budžeta 
neparedzētiem gadījumiem, pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem Domes grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu apgaismes 
stabu uzstādīšanai Stirnu ielā

Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 2200 (divi tūkstoši divi 
simti latu) apgaismes stabu uzstādīšanai Stirnu ielā gar 
bērnudārza teritoriju, samaksu veicot no pašvaldības 
budžeta neparedzētiem gadījumiem, pēc iesniegtajiem 
finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.

Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā
Grozīt Saulkrastu novada Domes 25. 05. 2005. lē-

muma (protokola izraksts Nr. 6, § 4a) 5. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā:

“5. Ievēlēt iepirkumu komisijā:
5.1. Andreju Arni – pašvaldības izpilddirektoru;
5.2. Normundu Līci – Domes priekšsēdētāja viet-

nieku;
5.3. Guntaru Zonbergu – deputātu;
5.4. Andri Silavnieku – deputātu;
5.5. Māri Vītolu – deputātu;
5.6. Astrīdu Andersoni – Domes vecāko grāmatvedi;
5.7. Danu Osmani – domes juriskonsulti.”

Par kredītu ņemšanu valsts kasē
Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 2010. gadā uz 

10 gadiem 50 635,00 LVL apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un at-
likto pamatsummas maksājumu līdz 1. 01. 2011. ERAF 
projekta “Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšanas Zvejniekciema vidus-
skolā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.

Par kredītu ņemšanu valsts kasē
Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 2010. gadā uz 

20 gadiem 171 031 LVL apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 1. 01. 2011. projek-
ta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.

Par Sadarbības līguma laušanu
Lauzt 4. 06. 2007. Sadarbības līgumu Nr. 132/07, 

kas noslēgts starp SIA “Lotērs” un Saulkrastu novada 
Domi.

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu 
aprites likuma 8. panta trešo daļu
likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 
43. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ko-
mersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi ir saistoši komersantiem, kuri papil-
dus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 
mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai 
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu ma-

zumtirdzniecību novietnē.
3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 

novietnēs tiek izsniegta uz komersanta pieprasīto laika 
perioda, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

4. Pašvaldība var atteikt izsniegt atļauju, ja novietni 
plānots atvērt tiešā izglītības iestāžu tuvumā.

5. Lai komersants saņemtu pašvaldības atļauju, 
viņam Saulkrastu novada pašvaldībā jāiesniedz iesnie-
gums (pielikumā), kurā norādīts:

5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecībai novietnē;

5.2. novietnes atrašanās vieta;
5.3. alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts 

tirgot novietnē;

5.4. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā 
persona.

6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi doku-
menti:

6.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija, 
uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju;

6.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības 
licences kopija, uzrādot oriģinālu vai notariāli aplie-
cinātu kopiju;

6.3. zemes gabala, uz kuras atrodas novietne, 
īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta 
kopija, uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju.

7. Ja ir iesniegti visi šajos noteikumos minētie 

dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto 
ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs 
atļauju izsniedz Saulkrastu novada domes Atļauju 
komisija.

8. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības no-
vietnes vieta saskaņojama katrā kalendārajā gadā.

9. Atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju Saulkras-
tu novada domes Atļauju komisija izsniedz ne vēlāk 
kā 15 dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

10. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt vie-
na mēneša laikā no saņemšanas dienas Saulkrastu 
novada domē.

11. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis” un tie stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.

saulkrastu novada pašvaldības domes  
priekšsēdētājs E. Grāvītis

domeS SĒdeS lĒmumi (30. 06. 2010.)

SaiStoŠie Noteikumi Nr. 14

2010. gada 16. jūnijā
Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai  novietnēs Saulkrastu novadā
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domes deputātu pieņemšanas laiki

Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta
Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9:00 – 11:00, Zvejniekciema vidusskolā
Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12:00 – 14:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Santa Ancāne Pirmdienās no 11:00 – 13:00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34
Ilze Pētersone Pirmdien, 26.jūlijā no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9:00 – 11:00, Raiņa iela 2a
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no8:00 – 17:00, Zvejniekciema vidusskolā
Artūrs Ancāns Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 202.kab.
Normunds Līcis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 208.kab.
Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Raiņa ielā 7
Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16:00 – 18:00, CATA telpās, Akācijas ielā 7
Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Aprīļa sākumā Saulkrastu novada Dome un SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” (SKS) saņēma satrauku-
ma pilnu vēstuli no Pļavas ielas 13. nama iedzīvotāja 
Haralda Zeidmaņa par ārkārtas situāciju viņam piede-
rošajā gruntsgabalā, kurā izraisīto pavasara plūdu dēļ 
zem ūdens atrodas viss pagalms, siltumnīca, augļu 
koki, pārplūdusi kanalizācijas aka un ūdens līmenis 
sasniedzis mājas grīdas līmeni.

Pateicoties Saulkrastu novada Domes sapratnei, 
SKS Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļas va-
dītāja Bruno Veides profesionalitātei un iedzīvotāju 
atbalstam, kā arī visu trīs pušu veiksmīgai sadarbībai, 
jautājums tika atrisināts un novadgrāvju sistēma 
atjaunota.

Apsekojot rajonu, tika konstatēts, ka Pļavas, 
Vasarnīcas un Lauku ielu rajonā vecā novadgrāvju un 
caurteku sistēma laika gaitā ir sabojājusies un inten-
sīvu plūdu rezultātā appludina gruntsgabalus, tā radot 
nozīmīgus zaudējumus gruntsgabalu īpašniekiem.

“Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski, ir bijis 
vecais notekgrāvis, kurš novadījis ūdeņus no purva, 
kas atrodas aiz dzelzceļa, savācis kūstošā sniega un 
lietus ūdeņus no teritorijas un aiznesis tos uz Inčupi. 
Izveidojoties vasarnīcu ciematiņam, tika aizmirsta no-
tekgrāvju un caurteku sistēmas uzturēšana, iedzīvotāji 
nav bijuši informēti par šo meliorācijas sistēmu. Līdz 
ar to grāvji laika gaitā aizauguši, piebērti ar dažādu 
kompostu, un tur, kur iedzīvotāji, labiekārtojot savus 
gruntsgabalus, bija vecajā grāvī ierīkojuši caurtekas, 
tās atrokot, secinājām, ka cauruļvadu diametri nav 
atbilstoši, savienojumi nekvalitatīvi, kā rezultātā tās 

aizsērēja un situācijās, kad ir plūdi vai stipras lietus-
gāzes, ūdenim nav kur noplūst,” skaidro B. Veide.

SKS uzsāka darbus Pļavas, Vasarnīcu un Lauku 
ielu rajonā, lai atjaunotu veco novadgrāvju sistēmu. 
Tika veikta notekgrāvju tīrīšana un padziļināšana, 
veco caurteku nomaiņa un jaunu caurteku izbūve. 
Visi darbi notika pārsvarā pa iedzīvotāju piederošiem 
gruntsgabaliem. 

Lai varētu rakt, vienā no gruntsgabaliem nācās 
demontēt siltumnīcu, kura pēc darbu pabeigšanas 
tika uzstādīta no jauna. Savukārt citos gruntsgabalos 
racējiem bija jānozāģē priedes un bērzi, kur palīgā 
tika aicināts profesionāls alpīnists, kurš nozāģēja 
koku galotnes, zarus un stumbru augšējo daļu. Tāpat 
bija jāizrauj vecie celmi ar izteiktu un plašu sakņu 
sistēmu. Pēc padarītajiem darbiem strādnieki at-
jaunoja pagalma iebrauktuves, žogus un sakārtoja 
izrakto teritoriju. 

“Liels paldies jāsaka iedzīvotājiem, kuri bija sa-
protoši un atsaucīgi, un atļāva veikt rakšanas darbus 
savos privātīpašumos,” uzsver B. Veide.

H. Zeidmanis uzskata, ka SKS darbu paveiku-
ši ātri, lai gan, pēc viņa domām, darbus vajadzētu 
turpināt un grāvjus būtu nepieciešams vēl vairāk 
padziļināt. “Ir izrakti grāvji, ieliktas caurules, kas, 
protams, ir labi. Par kvalitāti varēsim spriest tikai 
tad, ja atkal nāksies piedzīvot plūdus. Šī Pļavas ielai 
piegulošā meža zona arī patlaban, jūnija beigās, ir 
pilna ar ūdeni. Ir nepieciešams laiks, lai mitrums 
nosūktos,” norāda H. Zeidmanis.

sia “saulkrastu komunālserviss”

Pabeigti darbi notekgrāvju 
un caurteku sistēmas uzlabošanā 
Pļavas, vasarnīcas 
un lauku ielas rajonā

Saulkrastu tūrisma un informācijas atgādina

komunālserviss informē

Atgādinām uzņēmējiem par iespēju iepazīstināt 
novada iedzīvotājus ar savu tūrisma uzņēmumu, bez 
maksas ievietojot informāciju pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv , kā arī par iespēju bez maksas publicēt 
informāciju par kultūras, sporta pasākumiem, izklaides 
un atpūtas iespējām. 

Par katru pasākumu nepieciešams norises datums, 
laiks, vieta, pasākuma nosaukums, kontaktinformācija, 
fotogrāfija vai afiša, ieejas cena, ja tiek piemērota.

Informācijas ievietošanai vietnē teksta apjomam 
nav noteikts ierobežojums, informācija iesniedzama 

laikā ar atsauci uz teksta autoru un kontaktinformāciju. 
Iesniegtā informācija tiks atspoguļota vietnes sadaļā 
“Tūrisms” un izsūtīta tūrisma portāliem. 

Aicinām pašvaldības iestādes, uzņēmējus un bied-
rības sniegt informāciju par plānotiem pasākumiem 
laikus!

Informāciju iesūtīt uz Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centra e-pastu tic@saulkrasti. 

Kontaktinformācija: T. 67952641, 28636663
Gita Memmēna,

Saulkrastu TIC

No 1. līdz 30. jūnijam Sia “Saulkrastu ko-
munālserviss” (SKS) rīkoja akciju, kuras laikā, 
apmaksājot visu nenomaksāto rēķinu pamatsummu, 
kas sakrājusies par sniegtajiem pakalpojumiem, ie-
dzīvotājiem tiks anulēta aprēķinātā kavējuma nauda 
(līguma sods).

Lai arī iedzīvotājiem tika piedāvāta šāda akcija, 

tomēr to izmantoja nedaudzi. 
SKS atgādina par nepieciešamību veikt laikus 

maksājumus par piegādātajiem pakalpojumiem, kā 
arī, ja radušās grūtības ar pakalpojumu apmaksu, 
sazināties ar komunālservisa darbiniekiem. Tuvāka 
informācija pa tālr. 67951361.

sia “saulkrastu komunālserviss”

SIA “Saulkrastu komunālserviss” plāno turpināt 
jau jūlijā uzsākto ūdensvada tīkla remontu no Saules 
ielas 27 līdz Pļavas ielai. Rakšana notiks augustā, 

septembrī un oktobrī. Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām!

sia „saulkrastu komunālserviss”

Saulkrastu Sociālais dienests informē, ka Nodar-
binātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā studentiem 
iespēju vasaras periodā strādāt NVA aktīvās no-
darbinātības pasākuma darbos par Ls 100 mēnesī.

Lai students no mācībām brīvajā laikā šajā pa-
sākumā varētu līdzdarboties, ir nepieciešams re-
ģistrēties NVA kā bezdarbniekam (Siguldā, Dārza 

ielā 2A, tālr. 67870997), līdzi ņemot pasi.  
Darba līgumu par iesaistīšanos NVA aktīvajā 

nodarbinātības pasākumā var noslēgt Saulkrastu 
Sociālajā dienestā. Papildu informāciju var saņemt 
pie NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma organiza-
tores K. Ņesterovas pa tālruni 67142511.

saulkrastu sociālais dienests

Lai aktivizētu tūristu plūsmu no kaimiņvalstīm vēl 
šajā sezonā, Tūrisma attīstības valsts aģentūra sadar-
bībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju 15. un 17. jūnijā 
organizēja Lietuvas un Igaunijas žurnālistu braucienus uz 
Vidzemes novadiem, tostarp arī uz Saulkrastiem. Vizītes 
tika organizētas tā, lai uzzinātu, izbaudītu, ieraudzītu kaut 
ko jaunu pat tie kaimiņvalstu tūristi, kas Latvijā bijuši 
jau ne reizi vien. 

Kaimiņvalstu žurnālisti tika iepazīstināti ar Saulkrastu 
jaunāko tūrisma piedāvājumu – pludmales atpūtas centru 
“Koklītes”, mūzikas klubu “Katrīnbāde”, kafejnīcu un bistro 
“Neibāde” un ar jaunumiem Saulkrastu velosipēdu muzejā. 

Lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pārstāvju Saulkras-
tos viesojās pirmo reizi un tika iepazīstināti ar novada 

vēsturi un tūrisma piedāvājumu kopumā. 
Kā kaimiņvalstu žurnālisti novēroja, Saulkrastos ak-

tīvi un veiksmīgi darbojas uzņēmumi, kuros saimnieko 
ģimenes un vairakkārt uzsvēra to, ka Saulkrastu lielākā 
bagātība ir jūra un skaistā, brīvi pieejamā pludmale.

Lietuva un Igaunija ir augsti prioritārie tūrisma tirgi, 
un, atlasot piesaistes vietas programmai, šajā žurnālis-
tu vizītes laikā īpašu akcentu lika uz aktīvā un ģimenes 
tūrisma piedāvājumu. Pēc Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centra statistikas datiem, 2009. gadā trešo vietu pēc 
apmeklētāju skaita tūrisma informācijas centrā ieņēma 
apmeklētāji no Lietuvas un piekto – no Igaunijas. 

informāciju sagatavoja,
Gita Memmēna

Saulkrastos viesojās žurnālisti 
no Igaunijas un Lietuvas 

Žurnālisti Velosipēdu muzeja apmeklējuma laikā.

Studentiem iespēja 
vasaras periodā strādāt

turpināsies rakšanas darbi
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Jau 5 gadus, pateicoties Saulkrastu novada 
Domei, Ģimenes atbalsta centrā notiek vasaras te-
matiskie projekti mūsu pašvaldības bērniem. Tajos 
dalībnieki mācās draudzēties viens ar otru, atklāt 
sevī jaunas īpašības un talantus, kļūt patstāvīgākiem, 
apgūt sociālās prasmes saskarsmē ar saviem vien-
audžiem, piedaloties dažādās aktivitātēs. 

Šī gada projektā “Meklējam talantus” bērniem 
bija iespēja pārliecināties par savām prasmēm da-
žādās jomās.

iepazīšanās dienā dalībnieki uzzināja cits cita 
hobijus un intereses, nodēvēja sevi par “talantu ek-
spertiem”. Bērni un nometnes vadītāji vienojās par 
kārtības noteikumiem, kuri jāievēro visu nometnes 
laiku, kā arī kopīgi izdomāja nometnes himnu. 

teātra dienā Saulkrastu vidusskolas skolniece 
Linna Cērmane un Vidzemes augstskolas students 
Dāvis Vilcāns mācīja bērnus spēlēt teātra sporta 
spēles. Dienas noslēgumā nometnes dalībnieki parā-
dīja sevi kopīgā uzvedumā. Tajā bija atbilstoši tērpi, 
dejas, skanēja dziesmas.

lielvārdes pilī bērni iejutās viduslaikos, pār-
ģērbjoties tā laika apģērbos, gatavojot senču ēdienu 
un spēlējot viduslaiku spēles. Nometnes dalībnieki 
viesojās Lāčplēša parkā un apskatīja vietu, kur Lā-
čplēsis cīnījās ar Melno bruņinieku

mākslas dienā mākslinieces Sarmas Gekas 
vadībā bērni nokļuva „burbuļu pasaulē”. Dalībnieki 
pūta lielus un krāsainus burbuļus un veidoja “bur-
buļgleznas”. Skolotājas Janas Plankājas vadībā bērni 
apguva filcēšanas iemaņas un paši izveidoja savus 
pirmos darbiņus. Dienas noslēgumā visi iejutās pašu 
gleznotajos tēlos, veidojot foto gleznas.

Visi darbiņi izstādīti un apskatāmi Ģimenes 
atbalsta centrā.

Sporta diena notika Reiņa trasē, kur nomet-
nes dalībnieki izveidoja komandas un pārbaudīja 
savas prasmes futbolā, dvieļubolā, monterbordā 
(nobrauciens no kalna ar riteņdēli) un basketbolā. 
Lielu prieku bērniem sagādāja brauciens ar laivām 
un kārtīga izlēkāšanās pa batutu.

tērvetes dabas parkā dalībnieki iejutās Annas 
Brigaderes pasaku tēlos, viesojās pie Sīkstulienes, 
kura cienāja ar odu zupu, pie Raganas, kura pastās-
tīja par saulgriežu laiku rituāliem un Rūķu mam-
mas, kura katram dāvināja rūķu bildes, ko pašiem 
izkrāsot. Noslēgumā visi brauca ar vilcieniņu cauri 
skaistajam Pasaku mežam.

Projekta laikā Saulkrastu pludmales glābēji 
nometnes dalībniekus iepazīstināja ar glābšanas 
aprīkojumu un pastāstīja bērniem par drošības 
noteikumiem, kuri jāievēro ūdens tuvumā, lai ne-
notiktu nelaime. Bija iespēja uzkāpt novērošanas 

tornī un palūkoties uz jūru no augšas. Nobeigumā 
katrs saņēma darba lapas ar drošības noteikumiem. 
Piedaloties akcijā “Skābeklis” katrs dalībnieks po-
diņā iesēja egles sēklu, par kuru viņš rūpēsies līdz 
nākamajam pavasarim.

Pēdējā nometnes tematiskā diena bija “Dejo un 
dziedi ar zvaigzni”. Deju pasniedzēja Sandra Ozola-
Ozoliņa un deju grupas “Fractus” dalībnieki mācīja 
bērniem dejot. Nometnes dalībnieki apguva hip-hop 
dejas un breakdance deju stilu. Rezultātā tapa kopīgi 
veidots priekšnesums, kurā bērni parādīja savas ap-
gūtās prasmes. Dienas otrajā daļā nometnē viesojās 
hip-hop mākslinieks Andrē, kurš sniedza koncertu, 
mācīja, kā pareizi jādzied šī stila dziesmas, dāvāja 
autogrāfus un savas mūzikas ierakstus. 

Visgaidītākais notikums projekta laikā bija nakš-
ņošana teltīs Tūjas pludmalē nometnes noslēgumā. 
Bērni lieliski atpūtās, spēlēja dažādas spēles un 
veidoja smilšu figūras. Šajā dienā un naktī laiks mūs 
ļoti lutināja, kopīgi jūras krastā sagaidījām saulrietu. 
Tas tika iemūžināts bērnu darbos un fotogrāfijās. 
Tāpat tika sagaidīts arī saullēkts, jo tādās naktīs 
miegs atkāpjas. Un kur nu vēl lielā ugunskura kur-
šana, desu cepšana un dažu nometnes puišu rūpes 
par malku, lai ugunskurs neizdziest līdz pat rītam!

Otrā dienā pēc kopīgām brokastīm bija nomet-
nes noslēgums. Katrs izteica savas domas, vēroju-
mus, arī ilgas. Kad katrs no dalībniekiem saņēma 
nomināciju kādā no talantiem, sapratām, cik daudz 
bērnam nozīmē uzslava, īstajā brīdī pateikts labs 
vārds un vienkārši noglaudīta galva... Tas dod tādu 
pašapziņu un vēlmi darboties atkal un atkal...Un 
bērnu spožās actiņas ar lūgumu jau tagad pieteikties 
uz nākamā gada nometnītiarī mums, vadītājām, 
dod pārliecību, ka esam savā īstajā vietā un darām 
savu sirdsdarbu...

Lai projekts būtu veiksmīgs, par katru nometnes 
dalībnieku rūpējās Ģimenes atbalsta centra “Saules-
puķe” vadītāja Ingūna Feldmane, skolotājas Ināra 
Strapcāne un Inese Petrošina. Nometnes dalībnieki 
un organizatori ir pateicīgi Saulkrastu novada Domei 
par materiālo atbalstu, šoferim Andim Strazdiņam 
par pacietību, vedot tuvākās un tālākās ekskursijās, 
kā arī vecākiem, kuri uzticējās vadītājām un saviem 
bērniem. Mīļu paldies sakām skolotājām Janai Plan-
kājai un Sarmai Gekai, Saulkrastu kultūras un sporta 
centram, īpaši Sandrai Ozolai-Ozoliņai, Reiņa trases 
pasākumu organizatoram Agnim par jauko iespēju 
darboties un atpūsties. 

Jauku, saulainu un prieka pilnu vasaru!

ĢaC “saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane,  
skolotājas Inese Petrošina un Ināra Strapcāne

Pēc Saulkrastu novada Domes pasūtījuma uz-
sākts darbs pie pilsētas pludmales parka izveides.

Stāsta Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis: “Gada sākumā Saulkrastos 
notika arhitektu un plānotāju plenērs “Saulkrastu 
centra teritorijas turpmākā attīstība”. Plenēra rezul-
tātā kā vispirms attīstāmā teritorija ir izvēlēta Bīriņu 
ielas izeja uz jūru un pludmales parka izveide terito-
rijā starp Bīriņu un Raiņa ielām, savienojot ar gājēju 
promenādi kafejnīcas “Mare” un “Krastiņbārs”. Šī vieta 
arī pašreiz ir visintensīvāk noslogota un nākotnē 
plānota kā piesaistes objekts Saulkrastiem, vieta, kur 
pa pievilcīgu promenādi iespējams aiziet līdz jūrai vai 
doties pastaigā pa ainaviski veidoto Saulrieta prome-
nādi paralēli jūrai. Apgaismojums un labiekārtojuma 
risinājumi ļaus izmantot šo teritoriju svētkiem un 
atpūtai ne tikai vasarā, bet visa gada garumā, kas ir 
īpaši nozīmīgi Saulkrastu turpmākai attīstībai. Esam 
spēruši arī nākamo soli un izvēlējušies autoru skiču 
projekta izstrādei – plenēra dalībnieci, arhitekti un 
ainavu arhitekti Kristīnu Briķi.”

Ar projekti iepazīstina K. Briķe: “Pēc Saulkrastu 
novada Domes pasūtījuma tiek izstrādāts teritori-
jas labiekārtojuma projekts “Saulkrastu peldvietas 
“Centrs” nepieciešamā infrastruktūra un labiekārto-
jums” teritorijai starp Raiņa un Bīriņu ielām. Kopējā 
platība 5,5 ha. Teritorija atrodas Saulkrastu pilsētas 
centrālajā daļā Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslā 
starp pludmali un Ainažu ielu.

Saulkrasti ir kūrortpilsēta, kuras viena no galve-
najām vērtībām ir jūra un smilšu pludmale. Projektā 
apskatāmā teritorija ir kā savienotājposms starp 
pilsētas centru un pludmali. Peldvietu “Centrs” ap-
meklē lielākā pilsētas viesu, vasarnieku un Pēteru-
pes iedzīvotāju daļa. Pilsētas Bīriņu ielu ar pludmali 
savieno asfaltēts ceļš. L. Paegles ielas galā ir koka 
kāpnes un laipas, kas izved jūrmalā. Teritorijā ir divas 
vasaras kafejnīcas “Mare” un “Sunshine”, glābšanas 
tornis, kā arī dažas rotaļu ierīces. Top pludmales 
informācijas centrs un tualetes. Ar priežu mežu ap-
augušās kāpas ļoti cieš no lielā cilvēku pieplūduma 
un to neorganizētas kustības teritorijā. Krustu šķērsu 
mežā ir iestaigātas takas, vietām ar tik lielu noslo-
dzi, ka atsegušās priežu saknes un pilnībā erodēta 
zemsedze, atsedzot birstošas kāpu smiltis. 

Ir dabiska sabiedrības vēlme pēc atpūtas iespē-
jām estētiskā, atraktīvā, kvalitatīvā mūsdienu prasī-
bām atbilstošā vidē, nodrošinot iejūtīgu attieksmi pret 
esošo dabu. Projekts piedāvā risinājumus, lai katrs 
no mums justos komfortabli atpūšoties pie jūras un 
tiktu saglabātas kāpas, priedes, zemsedze. Projekta 
pamatuzdevums ir organizēt cilvēku pārvietošanos un 
atpūtu, veicot preterozijas un vides aizsardzības pasā-
kumus, bet mērķis nodrošināt pilsētas un pludmales 
sasaisti un daudzfunkcionālas rekreācijas iespējas 
sabiedrības dažāda vecuma un interešu grupām kva-
litatīvā mūsdienu prasībām atbilstošā estētiskā vidē. 

Ceram, ka mammas ar bērnu ratiņiem un vecāka 
gadagājuma ļaudis priecāsies par iespēju pastaigā-
ties gar jūrmalu, nebrienot līdz potītēm pa smiltīm, 
staigājot pa piesaules promenādi un pasēžot piejū-
ras terasē, ka jaunieši un bērni labprāt dauzīsies un 
aktīvi atpūtīsies rotaļu un spēļu norā, ka visi saules 

nogurdinātie labprāt vēros jūru un pastaigāsies pa-
ēnas promenādē vai atpūtīsies zem nojumēm un 
saulessargiem, ka riteņi un motorolleri velonoviet-
nēs netraucēs nevienu kājāmgājēju, ka katrs labprāt 
noskalosim ogas, kājas vai padzersimies ūdeni pie 
ūdens krāna, ka labprāt sauļosimies aizvēja terasē 
vējainākās un dzestrākās pavasara un vasaras dienās, 
ka klausīsimies vakara koncertu saulrieta terasē, 
augusta naktī pēc zvaigžņu vērošanas atradīsim ceļu 
uz pilsētu pa izgaismotu ceļu. Ceram, ka pilsētas 
viesi, kas Saulkrastos ir pirmoreiz, braucot pa Ainažu 
ielu priežu meža sienā, laikus ieraudzīs izeju uz jūru. 
Ceram, ka pēc projekta realizācijas cilvēki pilsētas 
un pludmales savienojuma joslā staigās tikai pa ie-
rīkotajiem betona bruģa, dēļu klāja un mizu mulčas 
celiņiem un laukumiem. 

Rezultātā parka tēlu veidos priežu mežs, dēļu 
klāja celiņi un laukumi, betona bruģa segums ar viļņa 
motīvu, saulrieta krāsas saulessargi un nojumes, 
dažāda tipa sēdvietas, rotaļu ierīces un sporta spēļu 
aprīkojums, klūgu pinuma priekškāpu stiprinājumi 
un zedeņu tipa žoga priekškāpu norobežojumi, kā 
arī atsevišķas tirdzniecības vai nomas punktu vietas.”

Projekta sabiedriskā apspriešana un tikšanās 
ar projekta autori notiks š. g. 28. jūlijā plkst. 17.30 
Saulkrastu novada Domes zālē.

Sabiedriskā apspriešana
Skiču projekta “Saulkrastu peldvietas “Centrs” 

nepieciešamā infrastruktūra un labiekārtojums” 
teritorijai starp Raiņa un Bīriņu ielām sabiedriskā 
apspriešana un tikšanās ar projekta autori notiks 
š. g. 28. jūlijā plkst. 17.30. Saulkrastu novada Domes 
zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Saulkrastu poliklīnikā no 2010. gada 6. jūlija 
uzsāk darbu ārste-transfuzioloģe Svetlana Tužilova. 

Daktere ir lāzerterapeite jeb sarkanās gaismas 
terapeite un ar lāzerterapiju nodarbojās kopš tās 
pirmsākumiem Latvijā – 90. gadu sākumā.

Lāzerterapijas metodes rezultātā uzlabojās 
asinsrite un aktivizējās visi biomehāniskie pro-
cesi organismā. Tā tiek veicināta šūnu atbrīvo-
šanās no sairšanas produktiem un bojāto audu  
atjaunošanās.

Lāzerterapijas metodi pielieto imunitātes stipri-
nāšanai, kā arī lai veicinātu izveseļošanos dažādu sli-
mību gadījumos (alerģisku izsitumu, neirodermatītu, 

psoriāzes u. c. ādas slimību gadījumos, kardioloģisku 
slimību, hipertensijas, varikozo vēnu, cukura diabēta, 
aizkuņģa dziedzera iekaisuma, lēni dzīstošo brūču vai 
herpes infekciju, neirītu, radikulītu locītavu slimību, 
trofisko čūlu, LOR (ausu-deguna-kakla) saslimšanu 
un daudzu citu slimību gadījumos).

Terapijas kurss atkarīgs no katras saslimšanas, 
vidēji tās ir 7, 10 vai 12 reizes.

Ārējās lāzerterapijas cena par vienu reizi – Ls 3.
Intravenozās lāzerterapijas cena par vienu reizi – Ls 5. 
Terapijas ilgums – 20–30 minūšu.
Sīkāka informācija un iespēja pierakstīties poliklī-

nikas reģistratūrā pa tālr. 67952700.

izstrādāts pilsētas pludmales 
parka skiču projekts

meklĒjot talaNtuS 2010

Pludmales parka skiču projekts.

Nometnes dalībnieki.

lāzerterapija Saulkrastu poliklīnikā
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Aktualitātes

2010. gada jūlijS

Šogad VJMMS absolvēja 8 jaunieši. 28. maijā iz-
laidumā VJMMS ēkas zālē apliecības par profesionālās 
ievirzes izglītību saņēma kokles klases audzēkne Sabīne 
Brīniņa (specialitātes skolotāja Solveiga Ivanova) un 
Carnikavas filiāles klavieru klases audzēkne Viktorija 
Vintere (specialitātes skolotāja Jeļena Krasnova).

15. jūnijā izlaidumā kultūras namā “Zvejniekciems” 
skolas nobeiguma darbus aizstāvēja un apliecības par 
profesionālās ievirzes izglītību saņēma vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas audzēkņi Krista Čerpakovska, Elza Kal-
niņa, Krista Līmane, Justīne Plankāja, Lauma Rudzīte 

un Agnese Vārna. Nobeiguma darba vērtēšanas komisija 
īpaši izcēla Justīnes Plankājas darbu – filcēto mēteli “Ie-
vīts naktī” (vadītāja Rasa Grāmatiņa) un Elzas Kalniņas 
darbu – eļļas gleznu “Draugi” (vadītāja Baiba Kalniņa), 
novērtējot paveikto ar augstāko atzīmi – desmit.

VJMMS vēlreiz apsveic audzēknes, viņu skolotājas 
un vecākus! No sirds vēlam neapstāties pie sasniegtā 
un turpināt profesionālo izglītību mūzikas un mākslas 
vidusskolās, augstskolās!

VJmms direktore  
Ieva Lazdauska

Jūnijs tradicionāli ir izlaidumu laiks, kad 
skolēni, apliecinājuši savas skolas gados krā-
tās zināšanas valsts pārbaudes darbos, saņem 
atestātus par pamatskolas un vidējās izglītības  
ieguvi.

Šī gada 12. jūnijā Zvejniekciema kultūras namā 

apliecību par pamatizglītības ieguvi Zvejniekciema 
vidusskolā saņēma 36 absolventi.

Savukārt 12. klases 27 skolēni atvadas skolai 
teica 18. jūnijā. Viņiem gan līdz apliecību un ser-
tifikātu saņemšanai vēl jāgaida, jo rezultāti būs 
zināmi tikai 15. jūlijā. 

Pateicoties pensionāru padomes valdes priekšsēdē-
tājas Marutas Mustes kundzes organizētajai ekskursijai 
15. jūnijā, pensionāriem bija iespēja apskatīt un iepazīties 
ar cilvēku dzīvesstāstiem un senu laikmetu elpu – noti-
kumiem un tagadējiem sasniegumiem Kurzemes pusē.  

Vispirms apskatījām Zaļenieku muižas pili, kas celta 
1768.–1775. gadā pēc S. Jensena projekta, kā Kurzemes 
hercoga J. Bīrena medību pils. Ēkā saglabājušās dažādu 
periodu atstātās detaļas un interjera apdare. Pašreizējā pilī 
iekārtota arodvidusskola. Par pils īpašumu dzimtām un 
pašreizējo izmantošanu sīkāki pastāstīja gide Valentina. 

Tālāk ceļu turpinājām uz Tērveti, apstājāmies pie 
Tērvetes dabas parka informācijas centra, ar kuru tad 
sākās ieeja dabas parkā. Apskatījām 22 objektus gides 
pavadībā, ļoti sakoptās takās. Rūķīšu taku pat izbraukt 
varēja ar vilcieniņu – par visām sakoptām vietām ir savas 
leģendas.

Pēc tam ceļu turpinājām uz Tērvetes alus brūzi, kur 
iepazināmies ar tā darbību un, protams, nogaršojām 
3 šķirnes alus, noskatoties uzņemto filmu par saimnie-
cības darbību, lai redzētu un saprastu, ko var sasniegt, 
labi strādājot. 

Atpakaļ ceļā braucām uz “Pikšām” bijušā valsts pre-
zidenta K. Ulmaņa tēva mājām, uz tur iekārtotā muzeja 
apskati. Īsumā par K. Ulmaņa dzīvi un darbu ļoti izsmeļoši 
mūs iepazīstināja gide, kā arī atbildēja uz dažiem mūsu 
jautājumiem. Muzeja telpas un apkārtne ļoti sakopta 
un tīra, zied puķes un aug jauni stādīti koki un krūmi.

Lai visu šo skaistumu redzētu un iegūto informāciju 
izbaudītu, jāsaka paldies Marutas kundzei, par viņas ne-
nogurstošām pūlēm un izdomu organizēt šādu ekskursiju, 
kas mūs, pensionārus, satur kopā, pēc katra iespējām, 
kas mums tik ļoti ir nepieciešams.

Pensionāre V. Krūmiņa

Pabeigts ēkas siltināšanas projekts. Bērnudārza 
ēka pārvērtusies līdz nepazīšanai. No fasādes puses 
tā izskatās glīti, nedaudz atturīgi, bet iekšpagalmos 
krāsojums ir spilgts, saulains un priecīgs. Jauko 
iespaidu papildina daiļdārznieces izveidotā jaunā 
puķu dobe. “Rūķītis” tagad skaisti izskatās arī naktī, 
jo ēka ir izgaismota.

Līgo šoreiz ielīgojām bērnudārza zālē, jo 22. jū-
nijā lija kā pa Jāņiem. Tas gan nemazināja līgoša-
nas prieku. Jāņu zālēm rokās, vainadziņiem galvā 
saradās lieli un mazi līgotāji. Viņu vidū arī viens 
Jānis. Izdziedājām visas līgo dziesmas, ko bērni bija 
samācījušies, gājām rotaļās, ēdām čaklo saimnieču 
ceptos pīrāgus. Nobeigumā aplīgojām visus bērnu-
dārza darbiniekus.

Eiropas Sociālā fonda projekta stipendiātes – 
skolotājas Irina Dinsberga, Alla Gantimurova un 
Nadija Žurzdiņa – ieguvušas 1. kvalitātes pakāpi, 
skolotājas Līga Kleinšmite un Iveta Mizāne – 2. kva-
litātes pakāpi.

Vasarā lielākā daļa darbinieku un bērnu bauda 
atvaļinājumu, tāpēc jūnijā strādāja trīs apvienotās 
grupas, bet jūlijā vairs tikai divas. Draudzīgā, ģime-
niskā atmosfērā sadzīvo un bauda vasaras priekus 
dažāda vecuma bērni.

Grupās “Taurenītis” un “Ezītis” tiek rekonstruēti 
sanitārie mezgli un pagrabstāvā nomainītas kana-
lizācijas caurules.

Uzsākti priekšdarbi žoga nomaiņai.
Pii vadītāja m. driča

Vasara ir ekskursiju laiks

vidzemes jūrmalas  
mūzikas un mākslas skolas 
absolventi

VJmms vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēknes izlaiduma laikā.

VJmms audzēknes un skolotājas.

izlaidums un atvadas 
no skolas

vasara “rūķītī” 
2010. gada zvejniekciema vidusskolas absolventi un pedagogi.

Bērnudārza renovētā fasāde.
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Interesanti

Pēc kristīgās ticības ievešanas Baltijā, Pē-
terupes novads administratīvā un baznīcas ziņā 
tika pieskaitīts pie Krimuldas pils novada. Tā kā 
pēterupiešiem Krimuldas baznīca ir ļoti tālu, tad 
jūras tuvumā, uz upes (Pēterupes) krasta tikusi 
uzcelta maza koka baznīciņa – Sv. Pētera kapela. 
Visas katoļu baznīcas tika nosauktas kāda svētā 
vārdā, un tā tas bija ar mūsu pirmo baznīciņu. Viņa 
tātad nosaukta par Sv. Pētera kapelu, no kuras pēc 
tam savu nosaukumu ieguva upe un vēlāk ciems – 
Pēterupe. Kad šī kapela celta, kāds ir bijis viņas 
liktenis, par to ziņu nav, jo vēsturiskās ziņas par 
šo laikmetu ir ļoti trūcīgas.

Zviedru-poļu kara laikā (1600–1629) Pēterupes 
baznīca pilnīgi nopostīta. Taču pēc zviedru uzvaras 
un nostiprināšanās Vidzemē, 1640. gadā (pirms 
370 gadiem) izveidojās Pēterupes draudze, tika 
noteiktas tās robežas. Mācītāja mājas vajadzībām 
piešķīra ¼ arkla zemes un divas mācītāja mājas 
saimniecības (Bāžas un Cīruļi). 1641. gadā tiek uz-
celta jauna luterāņu baznīca. Tās mūžs nav bijis ilgs, 
jo 1669. gadā zemniekiem jau jāpieved būvmateriāli 
jaunas baznīcas celšanai. 

Arī 1670. gadā (pirms 340 gadiem) celto baz-

nīcu apzīmē kā sabrūkošu. Vizitācijas protokolos 
minēts, ka 1670. gadā celtā baznīca ar dēļu jumtu 
un mazu tornīti uz jumta kores 14 gadu vēlāk ir 
pussabrukusi. Lielā Ziemeļu kara laikā šī baznīca 
nonāk pavisam bēdīgā stāvoklī, tā ka viņa līdzinās 
vairāk baznīcas drupām, nevis baznīcai. 1727. gadā 
vizitācijas protokolā teikts: “Pēterupē ļaudis tikai 
labā laikā var sanākt baznīcā, lietainā laikā sko-
lotājs lasa sprediķus krogā.” Šī baznīca draudzei 
kalpo līdz 1735. gadam. Pirmais mācītājs K. Blūms 
pieminēts 1643. gadā. (Veicot pētījumu, konstatēju, 
ka šobrīd saulkrastu (Pēterupes) ev. luteriskā baz-
nīcā kalpo 37. mācītājs).

Ar mācītāju nodrošināšanu piejūras dievna-
mos iet grūti. Tā arī Pēterupes draudzei aptuveni 
1640. gadā ir savs mācītājs. Tad līdz 1653. ga-
dam to apkalpo Lēdurgas mācītājs, no 1653. līdz 
1700. gadam ir savs mācītājs, bet tad līdz 1769. ga-
dam Krimuldas un Liepupes draudzes mācītāji. No 
1769. līdz 1772. gadam atkal ir savs mācītājs, bet 
līdz 1850. gadam tā pievienota Krimuldas draudzei. 
Tikai no 1850. gada (pirms 160 gadiem) Pēterupes 
draudze ir patstāvīga. 

Pēterupes draudzē no 1660. (pirms 350 ga-

diem) līdz 1692. gadam par 5. mācītāju kalpoja 
Jēkabs Raulins. Viņš bija Krimuldas draudzes 
mācītāja Johana Raulina brālis, Krimuldas baznī-
cas priekšdziedātājs. Viņš nebija studējis. Kara un 
mēra laikā slēpies mežā un apkopis visas apkārtnes 
draudzes, kas bija palikušas bez mācītājiem. Pēc 
kara draudzes locekļu lūgta, poļu valdība piešķir 
tam mācītāja tiesības, jo tam pats Dievs esot devis 
spējas sprediķot latviešu valodā.

No 1695. (pirms 315 gadiem) līdz 1705. ga-
dam par 6. mācītāju Pēterupes draudzē kalpoja 
dāvids Baltasars. Kalpoja arī Skultē Sv. Mate-
ja baznīcā. No 1705. līdz 1709. gadam mācītājs 
Ropažos. 1709. gadā bēg uz Rīgu un aplenkuma 
laikā dzīvoja ar savu ģimeni pagrabā pie ieroču 
noliktavas.

Ziemeļu kara laikā (1700–1710) krievu kara-
spēks Vidzemē nodedzina 30 baznīcu. Pēterupes 
baznīca ir sliktā stāvoklī, tomēr liesmas tai gājušas 
secen. Pēc Ziemeļu kara Pēterupe kopā ar Ādažu, 
Carnikavas, Krimuldas, Lēdurgas, Turaidas u. c. 
draudzēm pieder Rīgas apriņķa 1. iecirknim. Līdz 
1730. gadam Skultes un Pēterupes baznīcas ir ap-
vienotas, bet pēc tam Skultes baznīca pievienojas 
Liepupes iecirknim.

Tomēr karš ir padarījis savu – jūrmalnieku jau 
tā nelielā interese par kristīgo ticību ir mazināju-
sies. Vizitācijas laikā 1727. gadā tiek konstatēts, 
ka Pēterupes draudzes locekļi ir gaužām kūtri un 
skubināmi uz iešanu baznīcā, un ir pat tādi, kas ne 
reizes nav bijuši pie dievgalda. Pēc Ziemeļu kara 
Pēterupes un Skultes draudzes neapkalpo neviens 
mācītājs.

Pēc kara tikai 1718. gadā Pēterupes draudzi 
uzņemas apkalpot Krimuldas mācītājs prāvests 
Johans Heinrihs Hilde, bet arī viņš nav ieinteresēts 
šeit kaut ko darīt, jo uzskata: ja draudzē nav ne-
viena vācu muižnieka, tad ir grūti ko uzsākt. Pēc 
mācītāja nāves šeit kalpo vēl daudzi uz Pēterupes 
draudzi nosūtītie baznīcas kalpi. Taču gan mācītāju 
neieinteresētība, gan draudzes sliktais atbalsts rada 
apstākļus, ka baznīca ir nožēlojamā stāvoklī.

No 1730. (pirms 280 gadiem) līdz 1737. gadam 
par 12. mācītāju Pēterupes draudzē kalpo Johans 
Kristaps Geriks.

Viņš no 1727. līdz 1743. gadam ir mācītājs 
Liepupē, kalpo arī vienlaikus Salas draudzē. No 
1730. līdz 1743. gadam ir arī mācītājs Skultē un 
Pēterupē. No 1743. līdz 1744. gadam viņš ir diakons 
Rīgā Domā, bet no 1744. līdz 1746. gadam arhidia-

kons Sv. Pētera baznīcā. No 1746. līdz 1755. gadam 
nedēļas mācītājs Domā, no 1755. līdz 1759. gadam 
nedēļas virsmācītājs Sv. Pētera baznīcā un asesors 
pilsētas Konsistorijā.

1735. gadā (pirms 275 gadiem) uzcēla jaunu, 
pēc skaita 3. koka baznīcu. Šī baznīca draudzei 
kalpo līdz 1863. gadam. Baznīca izskata un iekārtas 
ziņā bijusi līdzīga iepriekšējai, tikai tai 19. gs. vidū 
tika uzbūvēts ķieģeļa tornis. 1739. gada vizitācijas 
protokolā ir teikts: “Pēterupē ir jauna koka baznīca 
labā stāvoklī.” Apkārt baznīcai ir jauna koka sēta. 
Draudzē tikai 74 cilvēki.

Par 15. mācītāju Pēterupes draudzē kalpo-
ja gotlobs johans rozenbergs no 1755. gada 
(pirms 255 gadiem). Viņš kalpoja arī Liepupē un 
Skultē. Studējis Jēnā. 1759. gadā atteikts diakona 
amats Rīgas Domē.

No 1760. (pirms 250 gadiem) līdz 1764. ga-
dam Pēterupes un Skultes baznīcās kalpo 
16. pēc kārtas mācītājs leonhards georgs No-
rdhofs. Studējis Kaļiņingradā un Leipcigā. Kalpojis 
vēl Alojā, Papē un Dikļos.

Turpinājums sekos.

muzeja speciāliste Dagnija Gurtiņa

Šeit ir informācija par tiem mācītājiem un no-
tikumiem, kuriem šogad ir nosacīti apaļa jubileja. 
Taču, ja ir interese uzzināt kaut ko vairāk, tad in-
teresēties pie muzeja speciālistes Dagnija Gurtiņas 
Zvejniekciema klubā vai pa tālruni 29498563.

ikviena lieta noderēs!
Šķiet, nav tādu lietu, kas sevī nenestu kādu 

vēstures stāstu, tāpēc ikviens ir laipni aicināts ie-
saistīties topošā muzeja ekspozīciju veidošanā un 
atdāvināt jau sen varbūt aizmirstās un nevajadzīgās 
mantas. 

Saulkrastu muzejs aicina: ja jums mājās ir 
kāda šķietami nederīga lieta, piedāvājiet to mums! 

Tie varētu būt darba rīki, apģērbi, apavi, mē-
beles, trauki, sadzīves priekšmeti, dokumenti, at-
klātnes, fotogrāfijas u. c. lietas gan no padomju 
laikiem, gan no Latvijas brīvvalsts laikiem vai vēl 
senāk. Pārskatot sen aizmirstu lietu krājumus, 
pirms kaut ko izsviest, piedāvājiet to muzejam.

Esiet atsaucīgi un zvaniet pa tālruni 29498563 
vai 67954179 (Dagnijai). Jau iepriekš paldies par 
atsaucību.

2010. gada vēsturiskie jubilāri  
Saulkrastu (Pēterupes)  
ev. luteriskajā baznīcā

Šajā gadā Pēterupes evaņģēliski luteriskai baznīcai atzīmējamas vairākas vēstu-
riskas jubilejas, kas saistītas gan ar Pēterupes draudzi, baznīcu un mācītājiem. Par 
šiem notikumiem un cilvēkiem tad arī raksts.

 Peterskapelle 1794 gads. J.Broces zīmējums.

 Pēterupes baznīcas plāns. 1692. gada zīmējums.
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Sports

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme atrodas ne-
tālu no Rīgas, Stopiņu novada Līčos. Patversmes 
darbinieki un tās iemītnieki lūdz visu labo cilvēku 
un dzīvnieku draugu palīdzību:

Patversmes dzīvnieki ļoti gaida savus pazau-
dētos vai jaunus saimniekus. Aicinām apdomāt un 
izlemt pozitīvi un atbildīgi par kāda patversmes 
dzīvnieciņa adopciju, dāvājot tam dzīvību, mājas 
izjūtu un draudzību.

Rīgas pilsēta apmaksā un nodrošina ikviena 
pamesta vai noklīduša dzīvnieka uzturēšanu patvers-
mē 14 dienas. Šīs divas nedēļas paskrien ātri, bet 
daudziem no patversmes iemītniekiem ar saimnieku 
atrašanu nepaveicas. Ja esat izlēmis dot kādam ne-
laimē nokļuvušajam patvērumu, brauciet uz Līčiem 
un no lielā suņu un kaķu pulka (http://www.ulubele.
org/lv/rigas-pilsetas-dzivnieku-patversme/par-rigas-
pilsetas-dzivnieku-patversmi/) noteikti atradīsiet sev 
draugu uz mūžu. 

Lai kaut cik uzlabotu dzīvnieku turēšanas aps-
tākļus patversmē, tās apsaimniekotāja biedrība 
“Dzīvnieku pansija Ulubele” uzsākusi patversmes 
labiekārtošanu, izveidojot jaunus voljērus un pastaigu 
laukumus. Patversmei joprojām ļoti nepieciešamas 
avīzes, tīras lupatas, segas, dzīvnieku barība, ro-
taļlietas u. c. 

Ja esat izlēmis kādu no dzīvnieciņiem adoptēt, 
bet jums nav iespējas atbraukt tam pakaļ, biedrī-
ba “Dzīvnieku pansija Ulubele” nodrošinās, ka jūsu 
jaunais draugs tiek nogādāts uz savām jaunajām 
mājām jebkurā Latvijas nostūrī.

Pateicībā un cerībā uz sirsnīgu cilvēku atsau-
cību, Ulubeles komanda Tālr. 20203333, 27803333

Sākot no 15. dienas dzīvnieka uzturēšanas 
izdevumus uzņemas biedrība “Dzīvnieku pansija 
Ulubele” (kaķa diennakts uzturēšana 1,30 LVL, suņa 

diennakts uzturēšana 2 LVL). Ja varat uzdāvināt 
kādam no dzīvniekiem papildu laiku ar iespēju atrast 
tam saimnieku, Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes 
vajadzībām izveidots speciāls konts:

LV 97 HABA 0551 0283 5389 3
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
“Jaunsalenieki”, Salaspils pilsēta, LV 2121
PVN reģ. nr. LV 40008095993

ziedojuma mērķī, lūdzu, norādiet to, ko tieši 
jūs vēlaties atbalstīt:
  Ziedojums Rīgas pilsētas patversmes labiekār-
tošanai;
 Ziedojums dzīvnieka uzturēšanai virs 14 dienām;
 Ziedojums suņu āra voljēru labiekārtošanai;
 Ziedojums.

Vienā laikā ar Saulkrastu svētkiem tikai Latvijas 
ziemeļos – Alūksnē Saulkrastu orientieristi piedalījās 
starptautiskajās orientēšanās sacensībās “Kāpa 2010”. 
Sacensību statistika rāda – 15 valstis, 1609 dalībnie-
ki, 20 dalībnieku no Saulkrastiem, 72 tiesneši, tostarp 
9 no Saulkrastiem, ieskaitot Induli Peilānu, kurš ir šo 
sacensību direktors.

Arī šogad Saulkrastiem ir uzvarētāja tituls. Šoreiz 
V12 grupā Uldis Upītis un 3. vietu trīs dienu kopvērtē-
jumā ieguva Kristers Aparjods. Abiem arī bija uzvaras 
dienu vērtējumā Kristeram 1. dienā un Uldim 2. un 
3. dienā. Jāatzīmē, ka V12 grupa bija viena no lielāka-
jām, piedalījās 41 dalībnieks.

2. dienā bez tam notika arī Latvijas kausa posms 
orientēšanās sprintā un 2. vietu ieguva atkal Uldis Upītis, 
bet V18 grupā 3. vietu Dāvis Blankenbergs.

Šīs bija nozīmīgākas sacensības vasarā, bet vēl 
paredzēta piedalīšanās septembrī Latvijas čempionātā 
Ventspils apkārtnē un Zviedrijā “25 MANNA” – klubu 
25 etapu stafete.

“kāpa 2010” piedalījās  
un sekmīgi startēja šādi saulkrastieši

1. v. Uldis Upītis V12

1. v. Kristers Aparjods V12
5. v. Kendij.Aparjode S14L
12. v. Dāvis Blankenbergs V18
13. v. Stefānija Egle S12
16. v.Edgars Karnītis V10
20. v. Ainārs Lupiķis V21L
20. v. Anna Madara Pērkone S16L
10. v.Žaklīna Petruņko S8
7. v. Laura Puķīte S14L
27. v. Artis Puķīte V10
29. v. Ieva Rotkovska S21S
11. v.Anda Upīte S10
10. v. Agnese Vārna S16 L
23.  v. Gubtars Lupiķis V45
13. v. Irita Puķīte S21E
22. v. Jānis Peilāns V21E
11. v. Reinis Vārna V210
26. v. Gatis Puķīte V35S
29. v. Uģis Kūliņš V35S

Vairāk informācijas un foto www.kapa.lv

saulkrastu kultūras un sporta centra  
orientēšanās Trenere Dzintra Rēķe

Varbūt tāpēc, ka šogad par sportistu patronesi 
bija kļuvusi Aģes upe, varbūt tāpēc, ka svētku sporta 
programma apaug ar pozitīvām tradīcijām, šogad 
aktīvajai svinēšanai bija nodevies neredzēti liels 
sportotāju skaits. Arī bez sponsoriem neviens sporta 
veids nepalika. Īpaši sarosījušies bija pludmales vo-
lejbolisti – 22 komandas ir absolūtais rekords. Pirmo 
reizi notika makšķerēšanas sacensības, kurās par 
uzvarētāju kļuva saulkrastietis Andris Vītols. Cerams, 
ka šis pasākums arī ar laiku iekaros ļaužu atsaucību 
un pulcēs krietni kuplāku dalībnieku skaitu.

Visas ar Saulkrastu svētku sporta pasākumu 
norisi saistītās atsauksmes, novērojumus, idejas un 
priekšlikumus lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi sports@
saulkrasti.lv .

Saulkrastu svētku sporta sacensību rezultāti

sia „emu skulte”  
makšķerēšana  
(9 dalībnieki)

1. andris vītols (1,450 kg)
2. jānis mošenkovs (1,300 kg)
3. edgars Habarovs (0, 650 kg) 
Otrās vietas ieguvējs Jānis Mošenkovs savu 

balvu var saņemt Saulkrastu sporta centrā.

„Taipans”  
futbols  
(14 komandas)

1. AC Orki (Guntis Kučeruks, Genādijs Beļajevs, 
Māris Arājs, Renārs Baumgartens, Dmiytrijs Kručevs, 
Ronalds Romanovskis).

2. Kanalizācijas Rūķīši (Rolands Koršunovs, 
Mārtiņš Kalniņš, Elvijs Kučeruks, Edgars Vakšins, 
Andis Jansons, Dāvids Priedītis, Jānis Grundbergs, 
Valters Orlovskis)

3. Z-Iela (Ronalds Pētersons, Rihards Puķītis, 
Oskars Virsis, Daniels Vīksna, Valters Ranķis, Kalvis 
Logins, Edgars Breimanis)

Liels paldies Voldemāram Kučerukam par palī-
dzību sacensību organizēšanā un Mārim Pelcim par 
perfekto finālspēles tiesāšanu.

Saulkrastu 2.CBR  
ielu basketbols  
(14 komandas)

1. Doks un partneri (Jānis Bondars, Edgars 
Čunda, Zigmārs Ļutens, Ģirts Zaļais)

2. Ogu vācēji (Edgars Melders, Kristaps Odziņš, 
Arvis Baltgalvis, Jānis Ābols)

3. 7 Up (Toms Vandāns, Mikus Karlovs, Gatis 
Mitriķis, Kurts Magone)

Zēni (līdz 12.g.)
1. Red Bull (Rūdolfs Tirzmalis, Kristaps Miķel-

sons, Ričards Grabis Grabens, Gustavs Miķelsons)
2. Saulkrasti (Kristaps Mickēvičs, Reinis Sak-

sons, Kristaps Grižbovskis, Rūdolfs Grēve)
Šogad pirmo reizi turnīrs notika bez tiesnešu 

līdzdalības. Gaidām dalībnieku atsauksmes ,iespaidus 
un priekšlikumus uz e-pastu sports@saulkrasti.lv

Koklīšu  
Pludmales volejbols  
(22 komandas)

1. liene rumpe/ edgars igaunis
2. alise lece/ raimonds liniņš
3. Sabīne rozīte/ mārcis gulbis
Liels paldies Dzidrai Dulpiņai par lielisko darbu 

galvenās tiesneses un sekretāres lomā.

izaicinājuma  
Šautriņu mešana  
(33 dalībnieki)

Jaunieši
1. jānis Žagars (66 p.)
2. aleks jaunbovičs (63 p.)
3. leons Bernhards (62 p.)

Pieaugušie
1. artis Blankenbergs (82 p.)

IZDARI SIRDS DARBU – adoptē suni vai kaķi  
no Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes!

Kāpa 2010 – XXIV Orientēšanā trīs 
dienas – 2010. gada 2.–4. jūlijs, Alūksne

Saulkrastieši Irita Puķīte, Dāvis Blankenbergs, 
Ainārs Lupiķis, Jānis Peilāns un Edgars Peilāns 
19.–20. jūnijā piedalījās orientēšanās stafetēs So-
mijā JUKOLA”. 

Kā jau Skandināvijas valstīs dalībnieku skaits 
iespaidīgs – sievietēm 1106 komandas (katrā 4 dalīb-
nieces) vīriešiem 1550 komandas (katrā 7 dalībnieki). 
Mājās palicēji ar interesi sekoja internetā savējo gai-

tām, bet vīru starts tika dots plkst. 23.00 un pirmā 
komanda finišēja plkst. 7.00 no rīta. Saulkrastieši 
skrēja OK “Kāpa” komandas sastāvā un sievietēm 
izcīnīja 200. vietu. Bet vīri bija labākie no Latvijas 
komandām 203. vietā un II komanda 454. vietā. In-
teresantas bildes un video var apskatīt LOF vietnē.

informāciju sagatavoja,
Dzintra Rēķe

19.–20. jūnijā orientēšanās stafetes 
Somijā “JUKOLA”

Sports Saulkrastu svētkos

makšķernieki sacensību laikā.

ielu basketbolisti.
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Informācija

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 

No nedienām, no salta dzīves vēja 
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Jūnijā reģistrēta jaundzimusī
undīne kalēda

muzejs
katru piektdienu visiem interesentiem ir 

iespēja apmeklēt reiņa kaudzītes dārza mājiņu 
Skolas ielā 19, iepazīties ar ekspozīciju, kas saistās 
ar latviešu rakstniecības aizsācēja Reiņa Kaudzītes 
septiņiem nodzīvotiem gadiem Pēterupē, apskatīt 
viņa atvestās ceļojuma atklātnītes no citām valstīm, 
apskatīt R. Kaudzītes, M. Kaudzītes un K. Damrozes 
rokrakstus, iepazīties ar laikabiedru domām par sirmā 
rakstnieka dzīvi mūsu pusē. Šeit var iepazīties arī 
ar materiāliem par R. Kaudzītes civilsievu Karlīni 
Damrozi (dz. Kraukli) fotogrāfijās, kura Pēterupē un 
tās apkārtnē bija vienīgā labi ieredzēta vecmāte. Ir 
apskatāma Karlīnes rakstītā vecmātes dienasgrāma-
ta, viņas pašas izšūtā somiņa, ar kuru K. Damroze 
izgāja sabiedrībā. Telpa ir iekārtota ar 20. gs. sākuma 
raksturīgām mēbelēm un citiem interjera priekšme-
tiem. Pavisam nesen pie mājiņas tika atklāts sienas 
gleznojums, kas saistās ar leģendu par to, kā Reinis 
Kaudzīte savulaik Pēterupes krastos esot ganījis kazu.

Fotogrāfijās var iepazīties ar Saulkrastu vecajiem 
ciemiem – Pēterupi, Pabažiem, Neibādi un Zvejniek-
ciemu.

Saulkrastu vēstures sabiedriskais muzejs – Reiņa 
Kaudzītes dārzā mājiņa Skolas ielā 19 atvērts no 
1. maija līdz 31. augustam no plkst. 12.00 līdz 18.00 
katru piektdienu. Citā laikā R. Kaudzītes dārza mājiņa 
ir apskatāma, iepriekš vienojoties pa tālr. 67954179 
vai 29498563. Reiņa Kaudzītes vasaras namiņa ap-
meklējums ir bez maksas!

izstādes
Saulkrastu domes zālē apskatāma lietišķās 

mākslas darbu izstāde “jūra meta sidrabiņu”. 
Visi darbu autori ir saulkrastieši, aktīvi audēju 

kopas un rokdarbnieku pulciņa dalībnieki, un izstāde 
šoreiz veidota kā savdabīgs četru Saulkrastu upju 
atspoguļojums lietišķajā mākslā, sniedzot ieskatu 
lietišķās mākslas iespēju daudzveidībā un krāšņumā.

Izstādes darba laiks: pirmdien–ceturtdien 8.00–
17.00; piektdienās 8.00–12.00.

kultūras namā “zvejniekciems” mazajā zālē 
ir iespēja aplūkot maijas jakovičas un valērija 
Baidas darbu izstādi. 

Abi mākslinieki ir Saulkrastu gleznotāju plenēra 
dalībnieki, Maijas Jakovičas darbos dominē ainava, 
bet Valērija Baidas darbi saistīti ar portretmākslu.

Izstāde apskatāma darba dienas 10.00–20.00 un 
sestdienās 10.00–18.00.

izrādes
23. jūlijā 20.00 muzikālās komēdijas pirm-

izrāde “tas trakais Bellaccord šovs” Saulkrastu 
brīvdabas estrādē.

Turpinot pirms sešiem gadiem iesākto tradīci-
ju, arī šovasar “Muzikālais teātris 7” pie skatītājiem 
dosies ar jaunu, krāsainu un skanīgu muzikālu izrā-
di – Voldemāra Šoriņa sarakstīto un režisēto komē-
diju “tas trakais Bellaccord šovs”, kuru muzikāli 
papildinās visiem labi zināmas un līdzi dziedamas 
Alfrēda Vintera, brāļu Laivinieku un citas izgājušā 
gadsimta 30. gados populāras dziesmas Ata Auzāna 
aranžējumā. 

Jauniestudējuma lomās neierastā veidolā iejutīsies 
atis auzāns un oranžais koris, kolorītā komiķe jo-
landa Suvorova un riču trio, grupas “Iedomu spār-
ni” soliste ieva zēģele, kā arī populāri aktieri jānis 
Paukštello, mirdza martinsone, artis robežnieks, 
akvelīna līvmane, jānis Skanis un mārtiņš Brū-
veris. Izrādes scenogrāfija uzticēta Jānim Jansonam, 
bet par horeogrāfiju gādās Alberts Kivlenieks. 

Biļetes iepriekšpārdošanā jau nopērkamas “Biļešu 
paradīzes” kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv.

14. augustā 19.00 – muzikāli izklaidējoša ko-
mēdiju “optimisti nāk!!!” Saulkrastu brīvdabas 
estrādē. 

Izrādē skanēs grupas “Labvēlīgais Tips” dziesmas 
aktieru izpildījumā. Uz tikšanos jūs aicina septiņi op-
timisti – olga dreģe, dace Bonāte, leons krivāns, 
egils melbārdis, zigurds Neimanis, ivars Puga un 
Harijs ozols.

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzes” 
kasēs un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena: 3–6 lati.

Sacensības
18. jūlijā 11.00 zvejniekciema stadionā 

“Saulkrastu kauss” Nacionālajā suņu daudzcīņā. 
Skatītāji aicināti uz tradicionālajām atraktīvajām 

suņu sacensībām, kur četrkājainie draugi demonstrēs 
paklausību, pārvarēs šķēršļus un aizturēs figurantu. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26524083.

Sarīkojumi
No 19. līdz 24. jūlijam – Saulkrasti Jazz 2010
No 19. līdz 24. jūlijam Saulkrastos, atpūtas kom-

pleksā «Minhauzena Unda» norisināsies vērienīgākais 
brīvdabas džeza mūzikas notikums Baltijā – XIII starp-
tautiskais festivāls saulkrasti Jazz 2010.

Festivāla koncertu programmu ieskandināsim 
pirmdien, 19. jūlijā pulksten 20.00 ar muzikāli un 
vizuāli krāšņu Ventspils Mūzikas vidusskolas un gru-
pas The Briefing koncertu. Nākamo dienu koncertos 
varēsiet baudīt Twin Town, Raita Ašmaņa Jelgavas 
Big Band, Xylem Trio, Patina, Kestutis Vaiginis Qu-
artet (Lietuva, Lielbritānija, Somija), mirage octet un 
assembly singers, dP5TeT Concept of Funk un Gin 
Gas (Lietuva) priekšnesumus. Vakara koncertu izskaņā 
notiks Jam session.

Biļetes — Biļetešu paradīzes kasēs un «Minhau-
zena Undā» pirms koncertiem.

Tuvāka informācija – www.saulkrastijazz.lv un 
www.saulkrasti.lv. 

otrā latviešu radio ballīšu tūre ir klāt – kar-
stā un vasarīgā boombox ballīte arī Saulkrastos!

jau 7.augustā pilsētas estrādē plkst. 22:00
Uz Boombox jumta dziedās: Kristina Zaharova, 

Jenny may un Candy. 
Un visu nakti spēlēs Latviešu radio vadošais 

dīdžejs - Roberts Lejasmeijers.
Vēlies palidot!? Nāc uz pasākumu un izlozē li-

dojumu ar Turkish airlines divām personām uz Alek-
sandriju, vai piedalies konkursos, laimē balvas, un 
iegūsti mūziķu autogrāfus!

Ievēro dress kodu: vasarīga cepure un saņem 
Bik Bok un dressman dāvanu kartes!

Biļetes Biļešu serviss kasēs un www.bilesuser-
viss.lv. (iepriekšpārdošanā lētāk!)

Vairāk info: www.latviesuradio.lv

Jūnija mēnesī par dažādiem pārkāpumiem aiztu-
rētas un nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai 14 personas.

Sešos gadījumos uzsākta lietvedība administra-
tīvo pārkāpumu lietā un sastādīti 8 administratīvā 
pārkāpuma protokoli par Saulkrastu novada Domes 
saistošo noteikumu Nr. 4 (Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju administratīvās teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas un saglabāšanas 
noteikumi) 6. punktā noteikto prasību neievēroša-
nu – “Saulkrastu pašvaldības komercsabiedrībām 
atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnie-
ku sabiedrībām, nekustamā īpašuma u.c. teritoriju 

īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem, lietotājiem 
un nomniekiem savos objektos jānodrošina terito-
rijas, pagalmu un piegulošās teritorijas kopšanu” 
(t. sk. zāles nopļaušanu. Zāles garums nedrīkst 
pārsniegt 15 cm). 

Par Saulkrastu novada Domes saistošo noteiku-
mu Nr. 4 prasību neievērošanu, t. i., nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā apsaimniekošanas sistēmā 
un līguma neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekoša-
nas organizāciju lietvedība administratīvo pārkāpumu 
lietā uzsākta 4 gadījumos un sastādīti 2 administra-
tīvā pārkāpuma protokoli.

Vienā gadījumā lietvedība administratīvo pārkā-

pumu lietā uzsākta par ceļa piegružošanu un vienā 
par aizsargjoslu likumā noteikto prasību neievē-
rošanu.

14. 06. 2010. par iespējamu žoga zādzību pie 
Saulkrastu apvedceļa, Ķīšupes stacijas rajonā, sadar-
bībā ar Valsts policiju aizturētas 3 personas.

19. 06. 2010. par iespējamu medikamentu 
zādzību no Saulkrastu slimnīcas sadarbībā ar ap-
sardzes firmu “TAIPANS” aizturētas un nogādātas 
RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku darbību veikšanai 
2 personas. 

saulkrastu pašvaldības policijas  
priekšnieks V. Kalniņš

Svētdien,18. jūlijā,  
Saulkrastu kapsētā plkst. 14.00 notiks  

KAPU SVĒTKI.
***

Pirmdien, 26. jūlijā,  
plkst. 17.00 notiks Saulkrastu Uzņēmēju padomes 

tikšanās.
***

izmaiņas darba laikos  
Saulkrastu slimnīcā jūlijĀ. 

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
svētdienās traumpunkta darba laiks  

no plkst. 9.00 līdz 21.00.
Piektdien un sestdien traumpunkts darbojās  

visu diennakti.
Dienas stacionārs darbojās katru dienu(ieskaitot 

sestdienas un svētdienas) no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Sīkāka informācija pa tālr. 67052700 vai 

67952445.
***

Sestdien, 31. jūlijā, plkst. 16.00,  
Saulkrastu aktīvie jaunieši, kuri sevi dēvē par 
K. klubu, rīko ekstrēmu pasākumu Saulkrastu 

skeitparkā. Pasākumā piedalīties aicināts ir 
ikviens interesents, kas brauc ar skrituļslidām, 
skeitborda dēli vai BMX velosipēdu, kā arī tie, 
kas vienkārši grib paskatīties, kā to dara pro-

fesionāļi, labi pavadīt laiku un atbalstīt savējos. 
K. klubs sola, ka apmeklētājus sagaida neviens 
vien interesants pārsteigums gan skatītājiem, 

gan pašiem sportistiem.  
Uz tikšanos Saulkrastu skeitparkā!

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

Tālr. 67142514, 28634639
e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv

www.saulkrasti.lv 


Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011


Tirāža: 3500 eksemplāru

Par pašvaldības policijas paveikto jūnija mēnesī

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic  

nozīmīgā jubilejā

Moniku Grišāni,

Ainu Zaķi,

Borisu Samusu,

Valentīnu Tupicinu,

Annu Zigrīdu Lapsu,

Mariju Valentīnu Gursku,

Ēriku Ati Grīnfeldu,

Gvido Satiku,

Dzidru Purvinsku,

Rasmu Kušķi,

Martu Beikmani,

Izoldi Priedīti,

Antoņinu Lukjansku,

Vili Zeļģi,

Bruno Tīlbergu,

Ausmu Šteinbergu,

Maru Paley,

Tadeušu Jasenčaku,

Mirdzu Irmu Ozolu,

Beatrisi Miķelsoni.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību  

aizsaulē aizgājušo  
tuviniekiem 

igors runčs
18. 10. 1960.–30. 05. 2010.

valentīna Potjomkina 
16. 06. 1922.–3. 06. 2010.

ieva Sudraba
25. 12. 1948.–5. 06. 2010.

anele Birze
10. 06. 1928.–10. 06. 2010.

mikhails dubovs
4. 10. 1915.–14. 06. 2010.

jānis kurtišs
21. 06. 1982.–14. 06. 2010.

ilga dāvida
28. 11. 1930.–20. 06. 2010.

vilma rutka
10. 04. 1924.–21. 06. 2010.

taisa mitjajeva
18. 01. 1934.–30. 06. 2010.

izdevuma noformējumā izmantoti Vidzemes jūr-
malas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi
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