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Jau no š. g. aprīļa mēneša Saulkrastu novada 
domē tiek izvērtēts SIA “Siltums un Enerģija” 
valdes priekšsēdētāja Juranda Lapčinska iesnie-
gums par biomasas koģenerācijas stacijas būv-
niecību Saulkrastos. “Saulkrastu Domes Ziņas” 
apkopoja Saulkrastu novada domes priekšsē-
dētāja Ervīna Grāvīša, priekšsēdētāja vietnieka 
Normunda Līča, SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” pārstāvju – direktora Guntara Ozoliņa un 
Apsaimniekošanas un siltuma nodaļas vadītāja 
Aināra Čandera, kā arī SIA “Siltums un Enerģija” 
valdes priekšsēdētāju Juranda Lapčinska un 
biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija” 
padomes locekļa Ilmāra Stukļa viedokļus. 

Kas ir koģenerācijas stacija?
koģenerācija ir enerģijas ražošanas tehnoloģiskais 

process, kurā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, 
gan elektroenerģija. Koģenerācijas iekārtas līdztekus 
siltumenerģijai ražos arī elektrību, ko iespējams iz-
mantot gan centralizētajā, gan decentralizētajā sistēmā 
tvaika un karstā ūdens veidā. Ir iekārtas, kuras ražo 
aukstumu vai, piemēram, nodrošina siltumu ziemā un 
aukstumu vasarā. Nepieciešamības gadījumā iespējams 
izveidot šādas triģenerācijas iekārtas, kas spēj vienlai-
kus ražot gan siltumu, gan aukstumu, gan elektrību. 
Koģenerācijas ciklā iegūto elektroenerģiju atbilstoši 
“Elektroenerģijas tirgus likumam” pārdod publis-
kam tirgotājam (Latvenergo), bet siltumenerģiju –  
centralizētās siltumapgādes patērētājiem.

Kādas ir koģenerācijas stacijas priekšrocības?
Koģenerācijas stacijas priekšrocības ir efektīvāka 

kurināmā enerģijas izmantošana – koģenerācija ļauj 
nozīmīgi ietaupīt kurināmo salīdzinājumā ar dalītu 
siltuma un elektroenerģijas ražošanu, kas samazi-
na enerģijas izmaksas, ceļ nacionālās ekonomikas 
konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves līmeni, mazina 
inflāciju. Būtiska priekšrocība ir izmešu daudzuma 
samazinājums un iespēja piedāvāt patērētājiem, tai 
skaitā iedzīvotājiem, lētāku siltumenerģiju. 

Kāds kurināmais veids tiek izmantots biomasas 
koģenerācijas stacijā?

Viens no nozīmīgākajiem un visvairāk izman-
totajiem vietējiem atjaunojamās enerģijas avotiem ir 
koksne, jo Latvijā ir ne tikai liels neizmantoto mežiz-
strādes un meža kopšanas koksnes atlikumu apjoms, 
bet arī visi nepieciešamie apstākļi ātraudzīgo kārklu, 
alkšņu, apšu un citu tamlīdzīgu koku sugu audzēšanai. 
Pārsvarā plānots izmantot mežistrādes atliekas no 
galvenās cirtes, sīkkokus no jaunaudzēm, kā arī visu 
zāģēto koksni, kas neatbilst kvalitātes standartiem, 
un koku sugas, kuru apaļkoksnei ir zemāka komer-
ciālā vērtība. Tāpat Latvijā ir arī lauksaimniecības 
zemes, līdz ar to, nepieciešamības gadījumā, iespē-
jams apgādāt kurtuves ar jauktiem resursiem – gan 
lauksaimniecības zemēs, gan mežos iegūtu biomasu. 
Tieši kombinēta lauksaimniecības un mežsaimniecības 
biomasas izmantošana enerģētikā, nodrošinot tehnikas 
apgādi ar kurināmo visu gadu, ir perspektīva piegādes 
sistēma Latvijā.

Ko Latvijai dod biomasas koģenerācijas stacija?
Latvija ir viena no mežiem bagātākajām Eiropas 

valstīm. Mums ir auglīga zeme dažādu enerģijas kul-
tūru audzēšanai. Šie apstākļi rada priekšnoteikumus 
atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanai vietējās 
enerģijas ražošanai. Noteikti jāņem vērā, ka fosilie 
kurināmie lētāki nebūs nekad, turklāt Latvijai nemaz 
nav šo resursu. Pilnvērtīgi jāizmanto tās iespējas, ko 
sniedz mūsu dabas bagātības. Koģenerācija pat ne-
daudz samazina elektrisko jaudu deficītu un palielina 
valsts iekšzemē ražotās elektroenerģijas īpatsvaru, 
kā arī ļauj uzlabot elektroapgādes drošību, palīdzot 
nodrošināt elektroapgādi avāriju gadījumos. Izman-
tojot atjaunojamos energoresursus, Latvija var gūt 
ekonomisko labumu, kas ietekmēs ne tikai jebkura 
atsevišķa indivīda un labklājību, bet arī papildus sa-
mazinās valsts enerģētisko neatkarību.

Ko saulkrastiešiem dos biomasas koģenerācijas 
stacija?

Siltumenerģijas patērētājiem tiks nodrošināti 
lētāki un galvenais prognozējamāki tarifi ilgtermiņā. 

Izmantojot atjaunojamos energoresursus, tiek radī-
tas jaunas darbavietas biomasas ieguvē, transportēšanā, 
izmantošanā. Iegūstot lētāku enerģiju, iespējams attīs-
tīties jauniem uzņēmumiem, ražotnēm – piemēram, 
siltumnīcām, aukstuma noliktavām. Nākotnē domā-
jot par baseina vai ledus halles būvniecību, saražotā 
enerģija būtu veicinošs faktors šādu objektu tapšanai.

Iespējamā koģenerācijas stacijas atrašanās vieta?
Izvērtējot koģenerācijas stacijas būvniecības ne-

pieciešamību Saulkrastos, tika izvērtētas iespējamās 
objekta novietnes. Diemžēl esošajā teritorijas plānoju-
mā speciālas atsevišķas vietas tik nozīmīgam objektam 
pilsētas turpmākai attīstībai nav paredzētas. Efektīvai 
darbībai un iespējami lētākai siltumenerģijas piegādei, 
koģenerācijas stacijai jāatrodas iespējami tuvu siltuma 
slodžu centriem – pilsētas centrālai daļai. Tika izskatīti 
divi varianti – teritorijā starp Saulkrastu dzelzceļa 
staciju un Vidrižu ielu un otrā pusē dzelzceļa sliedēm 
Bīriņu ielas galā.

Zemesgabalā starp Saulkrastu dzelzceļa staciju un 
Vidrižu ielu ir vairākas priekšrocības un arī mīnusi. 
Teritorija ir salīdzinoši liela, un, novietojot objektu 
iespējami tuvu dzelzceļa sliedēm, tiktu saglabāta daļa 
koku. Nākotnē A. Kalniņa ielas malā varētu atrasties 
sabiedrisks objekts, kas izmantotu saražoto enerģiju. 
Šis projekts paredz arī autostāvvietu izbūvi A. Kal-
niņa ielā pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas. Atbilstoši 
esošajam Saulkrastu teritorijas plānojumam šim ze-
mesgabalam noteikts zonējums Jauktas sabiedriskās 
un darījumu apbūves teritorijas. Tas nozīmē, ka šeit 
nepieciešama kompleksa teritorijas attīstība, jauna ceļa 
plānošana. Tāpēc vispirms nepieciešama detālplānoju-
ma izstrāde un apstiprinātie risinājumi būtu jāiekļauj 
jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā. Šajā attīstības 
modelī reālu tehniskā projekta izstrādi plānots uzsākt 
2012. gada sākumā. Zemesgabala pluss ir atrašanās 
pa vidu starp plānotajiem galvenajiem patērētāju ra-
joniem – Saulkrastu centru un Neibādi, bet mīnus ir 
smagā autotransporta pieplūdums.

Zemesgabals Bīriņu ielas galā, otrpus dzelzceļa 
sliedēm, ir salīdzinoši daudz mazāks, taču daudz 
ērtāk sasniedzams autotransportam, nodrošinot ne-
pieciešamās kurināmā piegādes. Atbilstoši Saulkrastu 
teritorijas plānojumam šim zemesgabalam daļēji no-
teikts zonējums Tehniskās apbūves teritorijas un daļēji 
Savrupmāju apbūves teritorijas. Ņemot vērā, ka šeit 
jau ir piebraucamais ceļš un daļa teritorijas paredzēta 
tieši tehniskai apbūvei, detālplānojums nav nepiecie-
šams. Tomēr pastāv bažas, ka, izstrādājot tehnisko 
projektu, zemesgabals var izrādīties par mazu. Šajā 
variantā paredzēts tehniskā projekta izstrādi uzsākt 
nekavējoties un realizēt to vairākās kārtās, nākotnē 
domājot par paplašināšanās iespējām slēdzot nomas 
līgumu ar a/s “Latvijas valsts meži” un attiecīgi koriģē-
jot Saulkrastu teritorijas plānojumu. Kā mīnusus šim 
izvietojuma variantam var minēt nedaudz attālinātu 
stacijas izvietojumu no siltuma slodžu centriem un 
nepieciešamību siltumtrasei šķērsot dzelzceļa līniju. 

Jebkurā gadījumā pirms šādu, pilsētai nozīmīgu 
objektu būvniecības, tiks veikta būvniecības ieceres 
publiskā apspriešana.

Par projekta mērķiem un plāniem skaidro SIA 
“Siltums un Enerģija” valdes priekšsēdētājs 
Jurands Lapčinskis:

“Man kā Saulkrastu iedzīvotājam rūp turpmā-
kās pilsētas izaugsmes iespējas. Projekta mērķis ir 
Saulkrastu attīstība un iedzīvotāju labklājības paaug-
stināšana, radot jaunas darbavietas un nodrošinot 
lētāku siltumenerģiju. Ir izstrādāts projekta tehniski 
ekonomiskais pamatojums. Nepieciešams vienoties 
ar pašvaldību par iespējamo objekta novietni un sa-
darbības modeli. Lai turpinātu veiksmīgu projekta 
attīstību, nepieciešams vismaz sākotnējs zemes nomas 
līgums, lai varētu saņemt tehniskos noteikumus pieslē-
gumam elektrotīklam (energokompānijai Latvenergo) 
un uzsāktu projektēšanu. Sākotnēji plānotās projekta 
izmaksas ir 4,43 miljoni lati un ietver koģenerācijas 
stacijas ar rezerves siltuma avota izbūvi, līdzfinansēju-
mu pilnīgai veco esošo tīklu atjaunošanai, kā arī jaunu 
tīklu izbūvi. Biomasas uzglabāšanas un sagatavošanas 
laukumus plānots veidot citā vietā, sadarbojoties ar 
vietējiem uzņēmējiem, piegādājot jau iespējami kva-
litatīvu biomasu. Šādas, biokurināmo izmantojošas 
stacijas ir pašreiz modernākās Eiropā un apskatāmas, 
piemēram, Austrijā, Vācijā, Čehijā, Polijā, Skandināvi-
jas valstīs. Esmu apskatījis vairākas šāda tipa stacijas 
Austrijas kūrortos, kur vides prasības ir ļoti stigras. 
Izmešu šādās stacijās praktiski nav. Plānotais projekta 
realizācijas termiņš ir 20 mēnešu laikā no tehniskā 
projekta izstrādes uzsākšanas.”

biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība 
varētu būt nozīmīgs faktors saulkrastu turpmākai 
attīstībai un konkurētspējas celšanai. Nepieciešams 
rūpīgi izvērtēt iespējamos sadarbības modeļus un 
pieņemt izšķirošu lēmumu par stacijas novietni, lai 
maksimāli un efektīvi plānotajam projektam būtu 
iespējams piesaistīt es struktūrfondu līdzekļus, 
panākot iespēju kaut nedaudz samazināt siltum-
enerģijas tarifus saulkrastos un nodrošināt, ka tie 
būtiski nepalielinās nākotnē.
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Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2009. gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu
Iepazīstoties ar Saulkrastu novada paš-

valdības 2009. gada publisko pārskatu, pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 2. punktu, apstiprināt 
Saulkrastu novada pašvaldības 2009. gada 
publisko pārskatu. 

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 

Lašu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums 8013-003-0479) zemes 
ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu.

Par zemes gabala atdalīšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Atļaut atdalīt no Satiksmes ministrijai 

piekrītošā valsts vietējās nozīmes autoceļa 
V101 Lilaste–Saulkrasti–Dūči  zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80330040534, pal-
tība 15,87 ha, zemes gabalu 3,55 ha platībā 
atsevišķa zemes īpašuma izveidošanai un īpa-
šuma tiesību nostiprināšanai uz valsts vārda 
Satiksmes ministrijas personā.

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašu-
mam nosaukumu “Autoceļš V101”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi at-
dalītajam zemes gabalam: zemes dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods – 1101.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokli ls 32,86 (trīs-
desmit divi lati 86 santīmi) apmērā par  
2009. gadu ar nokavējuma naudām un  
2010. gadu no nekustamā īpašuma.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokli ls 56,30 (piec-
desmit seši lati 30 santīmi) apmērā par  
2009. gadu ar nokavējuma naudām un  
2010. gadu no nekustamā īpašuma. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā
 Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksā-

to nekustamā īpašuma nodokli ls 54,89 
(piecdesmit četri lati 89 santīmi) apmērā 
par 2009. gadu ar nokavējuma naudām un 
2010. gadu no nekustamā īpašuma.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 

nekustamā īpašuma nodokli ls 95,76 (de-
viņdesmit pieci lati 76 santīmi) apmērā par 
2010. gadu no nekustamā īpašuma. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar SIA “REMORA”
1. Noslēgt ar SIA “REMORA” zemes no-

mas līgumu līdz 2010. gada 31. decembrim 
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

kadastra apzīmējums 8013-002-0372, daļas 
2136 m2 platībā nomu, nosakot nomas maksu 
gadā 75 % apmērā no zemes īpašuma kadas-
trālās vērtības – Ls 192,24 (viens simts deviņ-
desmit divi lati 24 santīmi), 21 % pievieno-
tās vērtības nodokli Ls 40,37 (četrdesmit lati  
37 santīmi), kopā gadā ls 232,61 (divi sim-
ti trīsdesmit divi lati 61 santīms) – mēnesī  
ls 19,38 (deviņpadsmit lati 38 santīmi).

2. Zemes nomas līgumā noteikt, ka SIA 
“REMORA” maksā noteikto nomas maksu 
no 2009. gada 31. augusta par Saulkrastu 
pašvaldībai piederošās zemes zem asfalta 
autostāvvietas faktisko izmantošanu.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar Andri Kalnrozi

Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (des-
mit) gadiem ar Andri Kalnrozi par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma “Ceļi d/s VEF-
Biķernieki 3. zona”, zemes vienības 0,22 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8033-003-
2974, daļas 50 m2 platībā iznomāšanu artē-
ziskā urbuma uzturēšanai. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 50 % apmērā deviņām fizis-
kām personām un 90 % apmērā trīs fizis-
kām personām.

Par atļauju līdzekļu ieguldīšanai
Atļaut SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 

vien. reģ. Nr. 40103027944 ieguldīt  līdzekļus 
Ls 20 189,12  (divdesmit tūkstoši viens simts 
astoņdesmit deviņi lati 12 santīmi) apmērā  
Saulkrastu pašvaldībai piederošās siltumtrasēs, 
veicot siltumtrašu kapitālo remontu posmā no 
Saulkrastu novada domes ēkas Raiņa ielā 8  
līdz siltumkamerai pie dzīvojamās mājas 
Skolas ielā 6, izbūvējot jaunu pieslēgumu uz 
skolas ēku Raiņa ielā 6 un nomainot pieslēgu-
mu dzīvojamai mājai Skolas ielā 4a. Kopējais 
trases garums – 542 m. 

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta atklātā projektu konkur-
sā “Kompleksi risinājumi siltumnīc-
efekta gāzu emisiju samazināšanai 
pašvaldību ēkās”
Ņemt dalību atklātā projektu konkursā 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” un 
iesniegt projektu “Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
kultūras namā “Zvejniekciems”, Saulkras-
tu novadā” par kopējo projekta summu  
330 031,41 LVL, nosakot pašvaldības līdzfi-
nansējumu 82 837,88 LVL (25,1 %).

Par dalību atklātā projektu konkursā 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) program-
mas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē 
“Plānošanas reģionu un vietējo paš-
valdību attīstības plānošanas kapaci-
tātes paaugstināšana”
Ņemt dalību Eiropas Sociālā fonda pro-

grammas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē “Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plāno-
šanas kapacitātes paaugstināšana” atklātajā pro-

jektu konkursā un iesniegt projektu “Saulkrastu 
novada attīstības plānošanas kapacitātes pa-
augstināšana” par kopējo summu 25 000 LVL.

Par ievietošanu PSIA “Saulkrastu 
slimnīca” sociālās aprūpes gultā un 
uzturēšanās izdevumu apmaksu 
•	 Ievietot personu Saulkrastu novada 

Sociālas aprūpes mājā no 10. 08. 2010., ap-
maksājot uzturēšanās izdevumus pēc piestā-
dītajiem rēķiniem no sociālā budžeta;

•	 segt starpību starp uzturēšanās izde-
vumiem Sociālās aprūpes mājā un personas 
pensijas 90 %, apmaksu veicot no sociālā bu-
džeta pēc piestādītajiem rēķiniem, kods 6330.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Lē-
mumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās die-
nas, iesniedzot iesniegumu.

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu nolikumā
Veikt grozījumus 30. 04. 2008. Saulkrastu 

novada domes apbalvojumu nolikumā. 
Par atbrīvošanu no vēlēšanu 
komisijas locekļa pienākumiem
atbrīvot no Saulkrastu novada domes 

vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pil-
dīšanas mētru kalniņu.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
budžeta izstrādāšanas, apstiprināša-
nas, izpildes un kontroles noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes iek-

šējos noteikumus “Saulkrastu novada pašval-
dības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles noteikumi”.

Par VJMMS reglamenta par mācību 
līdzfinansējumu apstiprināšanu
Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolas reglamentu par mācību 
līdzfinansējumu 2010./2011. mācību gadam.

Par siltumtrases posma izbūvi 
Zvejniekciemā
Organizēt iepirkumu procedūru par sil-

tumtrases posma izbūvi Zvejniekciemā no 
siltumkameras Ostas ielas 5. nama līdz Ostas 
ielas 1. nama ievadam, ar paredzamo līgum-
summu Ls 11 000 (vienpadsmit tūkstoši lati), 
t.sk. PVN 21 %. 

Par ielu remontu Zvejniekciemā
Veikt Ostas ielas asfalta seguma atjauno-

šanu posmā no krustojuma ar Bērzu aleju 
līdz ostas teritorijas caurlaidei un Atpūtas 
ielas asfalta seguma atjaunošanu pie Zvej-
niekciema kultūras nama esošajā saslēguma 
vietā ar dzelzsbetona plākšņu segumu.

Darbu izmaksas Ls 15 000 (piecpadsmit 
tūkstoši lati) segt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem “ostu maksas”, pēc iesniegtajiem 
finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA “Siltums un Enerģija”
Atlikt lēmuma “Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Siltums un Enerģija”” pie-
ņemšanu uz nākamo domes sēdi. Deputātiem 
līdz 30. 08. 2010. iesniegt domē jautājumus 
par šo lietu, tad atkārtoti izskatīt Tautsaim-
niecības, attīstības un vides komitejā, finanšu 
komitejā un domes sēdē.

Š. g. 13. septembrī no plkst. 9.00 
līdz 12.30 Saulkrastos, novada domes 
ēkā Raiņa ielā 8, sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Vides pārvaldības ka-
tedru, tiek rīkots seminārs “Piekrastes 
integrētas pārvaldības programmas 
vadlīnijas: Saulkrastu novads”, kurā 
tiek aicināti piedalīties visu pašvaldī-
bas mērķa grupu pārstāvji – vietējās 
administrācijas pārstāvji un deputāti, 
iedzīvotāji, sabiedrisko organizāciju, 
uzņēmējdarbības, valsts un izglītības 
sektora, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji.  

Semināra “Piekrastes integrētas pār-
valdības programmas vadlīnijas: Saulkras-
tu novads” mērķis ir izvērtēt integrētas 
pārvaldības principu iestrādes iespējas 
Saulkrastu novada attīstības plānošanas 
dokumentos. Kā ierosme, uzsākot semi-
nāru, tiks prezentētas vadlīnijas piekrastes 
integrētai pārvaldībai Saulkrastu novadā, 
kuras tikušas izstrādātas LU Ekonomikas 
un vadības fakultātes Vides pārvaldības 
katedrā mācību pētnieciskā darba ie-
tvaros sadarbībā ar Saulkrastu novada 
pašvaldību.

Izstrādātās vadlīnijas satur ilgtspējī-
bas četru galveno bloku – dabas, soci-
ālās, ekonomiskās un pārvaldības vides 
auditus, starpsektoriālo problēmjomu 
identifikāciju, analīzi un attiecīgu ie-
spējamo rīcību plānojumu. Dokumentā 
ir analizēts arī plānošanas dokumentu 
“ietvars” – valsts likumdošana, augstā-
ka līmeņa plānošanas dokumenti. Īpaša 
vērība pievērsta sadarbības pārvaldībai 
Saulkrastu novadā, ilgtspējības mērīša-
nai (situācijas novērtēšanas indikatori) 
Saulkrastu pašvaldībā un ar piekrasti sais-
tītajā problemātikā, konkrētiem projektu 
priekšlikumiem šajās jomās.

Pēc dokumenta pamatnostādņu iz-
klāsta ir paredzēta diskusija, kurā vietējie 
iedzīvotāji, speciālisti un visi interesenti 
tiek aicināti izteikties un sniegt savus 
priekšlikumus, kā LU izstrādes izstrādnes 
būtu iespējams attīstīt tālāk un iestrādāt 
pašvaldības attīstības plānošanas un ik-
dienas praksē piekrastes pašvaldībā.

Seminārs tiek rīkots ES Interreg pro-
jekta “Vides komunikācija Baltijas jūras 
reģionā” (COBWEB – Communicating 
the Baltic) ietvaros.

Semināra koordinatore
Sintija Kuršinska

LU EVF Vides pārvaldības katedra

Iedzīvotāji aicināti pieda-
līties seminārā par piekras-

tes integrētu pārvaldību 
Saulkrastu novadā
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Vairāk nekā gadu Saulkrastu novada domē 
strādā jaunais deputātu sastāvs. Ir pārstāvētas 
vairākas politiskās partijas, un nav nekāds pār-
steigums un brīnums, ka vairākos būtiskos un 
iedzīvotājiem svarīgos, nozīmīgos jautājumos 
deputātu viedokļi atšķiras. Varbūt ir vērts de-
putātiem izteikt savu viedokli un pastāstīt, ko 
katrs vai kaut daļa deputātu esam varējuši pada-
rīt šā gada laikā. Vēlos no savas puses parunāt 
par to, kādas atziņas esmu guvusi par darbu 
novada domē.

Vispirms jau priecē tas, ka deputāti sākuši 
iesniegt priekšlikumus, ideju plānus un izteikt 
savu viedokli domes sēdēs. Mēdz sacīt, ka strī-
dos dzimst patiesība, šoreiz gan vairākums šo 
strīdu ir atsevišķu deputātu paustais, vienper-
soniskais, viņaprāt, pareizais viedoklis. 

Naids un dusmas par nesasniegto un zaudēto 
bieži vien rada domes sēžu laikā nepatīkamas, 
kolēģu pazemojošas situācijas. Te nu vietā būtu 
padomāt par deputātu morālo stāju, kultūru un 
ētiku. Pēc manām domām – ir jāprot pieņemt 
situāciju tādu, kāda tā dotajā brīdī ir, un jāstrādā.

Izlasot augusta “Saulkrastu Domes Ziņas” 
izdevumu, iepazinos ar deputāta Artūra Ancāna 
rakstu par deputāta paveikto gada laikā. Viss 
uzskaitītais ir pareizi un taisnība, visi darbi, 
kuri veikti Saulkrastu novadā šā gada laikā, – 
kopīgi paveiktais, tāpēc visu neatkārtošu un 
neuzskaitīšu. 

Nevaram atdalīt – lūk, to esmu paveicis es, 
jo deputāti ir tie, kuri dod akceptu veicamajiem 
darbiem, ar savu balsojumu izsakot savas domas 
un viedokļus. Pēc manām domām – pilsētā 
tiešām ir padarīts daudz, un tas priecē. Ir jau 
arī tādi darbi, kuri prasa lielāku laiku un līdzek-
ļus, bet arī Rīgu neuzcēla vienā gadā. Un te nu 
būtu vietā pateikt paldies domes darbinieku 
kolektīvam, jo kas būtu mūsu deputātu darbs 
un balsojums par attiecīgiem lēmumiem un lē-
mumu projektiem, ja netiktu veikta dokumentu 
sagatavošana, visi tālākie darbi un to izpilde, 
kura gulstas uz domes un attiecīgo nozaru, 
firmu un darbu veicēju pleciem. 

Deputātam galvenais ir apzināties, ka mēs 
katrs ar savu darbu varam ietekmēt Saulkrastu 
novada domes lēmumus un darbības, kas nāk 
par labu iedzīvotājiem.

  Mūsu novada iedzīvotāju līdzdalība no-
vada attīstībā, tas ir jautājums, kurš allaž ir 
mani “tracinājis”, jo tad, kad jānāk uz tikšanos 
pie deputāta viņa pieņemšanas laikā, jāizsaka 
savi priekšlikumi, ierosinājumi, sūdzības vai 
neapmierinātība, neatnāk neviens, neskaitot 
tos gadījumus, kad pats deputāts sarunā kādu 
atnākt. Par kādu sadarbību te var būt runa.

Runājot par iedzīvotāju interesēm, es biju 
viena no tiem deputātiem, kura pateica “nē” 
pilsētas teritoriju nodot firmas apsaimniekošanā. 

Visu cieņu firmai, līdzekļu ekonomija – jā, 
bet kāds ir rezultāts? 

Trotuāri bieži neslaucīti, nomales visas va-
saras garumā grābekli nav redzējušas, kāpas – 
man žēl to cilvēku, kuri uz muguras iznes no 
kāpām lielos atkritumu maisus, bet cigarešu gali, 
salauztie soliņi, tas viss bez komentāriem. Nav 
jau tā, ka es būtu pret visu jauno un lētāko, bet 
ko lai dara tie sētnieki, kuri palika bez darba?

2010.gada 30.jūnijā Nr. 15
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes

30.06.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.7 §45)

par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību saulkrastu 

novadā
Izdoti saskaņā ar: 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu
Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 

13.panta sesto, septīto un astoto daļu
Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumu Nr.1002 

“Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas 
aprites kārtība” 6. un 7. punktu, Ministru kabineta 02.05.2000. 

noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””

i. vispārīgais jautājums
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu 

novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā 
informācija), izpildshēmu, un informācijas par aizsargjos-
lām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzturēšana. 
Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes 
ierīcības projektu grafiskajām daļām.

ii. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
iesniegšanas un pieņemšanas kārtība

2. Novada administratīvajā teritorijā augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pār-
baudi un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo 
datu izsniegšanu realizē un koordinē Saulkrastu novada 
pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības 
par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3. Saulkrastu novada pašvaldība, ievadīšanai nova-
da vienotajā digitālajā kartē, pieņem tikai mērniecībā 
licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeo-
dēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un 
izpildhēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti 
digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 
koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi 
identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti 
digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu 
veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juri-
diskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma 
saņemšanas divu darba dienu laikā.

5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie 
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai 
juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu 
laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai 
situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Saulkrastu 
novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā Saulkrastu 
būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai 
šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

6. Saulkrastu novada teritorijā par derīgām tiek 

atzītas tikai tādas topogrāfijas un izpildshēmas, kurās 
zemesgabalu robežas ir instrumentāli uzmērītas. Prasība 
neattiecas uz ielu teritorijām.

7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos 
plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas in-
ženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās 
jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. 
No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas 
(būvbedres) aizbēršanas.

8. Būve netiek pieņemta ekspluatācijā līdz brīdim, 
kamēr nav iesniegta attiecīgi saskaņota izpildshēma.

9. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 
grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei par samaksu 
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu 
esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situā-
cijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. 
Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai 
detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai 
pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās 
juridiskās personas.

10. Mērniecības darbu izpildītājiem, pirms topo-
grāfisko plānu iesniegšanas datu bāzes uzturētājam, tie 
jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierko-
munikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

11. Saulkrastu novada pašvaldības institūcijas atzīst 
par atbilstošu tikai šo noteikumu 3. – 10. punktā no-
teiktajā veidā saskaņotus datus. 

12. Noraidot saskaņojumu, personai rakstiski tiek 
paskaidrots nesaskaņošanas iemesls 3 darba dienu lai-
kā. Iesniegtie dati tiek skatīti atkārtoti, pēc piezīmju 
novēršanas.

13.  Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā 
licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļū-
das gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

14. Saskaņotā informācija tiek reģistrēta datu bāzē 
2 dienu laikā pēc saskaņojuma veikšanas.

15. Digitālo karšu uzturētājs nes pilnu atbildību par 
uzturamās datu bāzes drošību un aizsardzību pret datu 
bojājumiem, kā arī informācijas nodošanu trešajām 
personām.

iii. Noslēguma jautājums
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada 

domes 2009.gada 30.septembra saistošos noteikumus 
Nr.19 “Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu, de-
tālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafisko daļu 
izstrādāšanas un uzturēšanas kārtību Saulkrastu novadā”.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

saistošie noteikumi

  Ir vēl kāds jautājums, kurš no manas pu-
ses palika neatbildēts iedzīvotājiem, kurš izraisīja 
lielas debates un radīja neapmierinātību dažos 
deputātos un novada pensionāru vidū. Vēlos 
sniegt komentāru, kāpēc balsojumā par gada 
balvas pasniegšanu balsoju “pret”. Visu cieņu cil-
vēkam, kurš gandrīz visu savu brīvo laiku, ener-
ģiju un spēku atdod to labā, kuri jūtas vientuļi, 
pamesti, trūcīgi. Kurš organizē pasākumus, kopā 
sanākšanas, teātru izrāžu apmeklējumus un 
ekskursijas, aktīvi piedalās pats un iesaista citus 
pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Bet –  
Saulkrastu novadā ir 1691 pensionārs, un te nu 
rodas jautājums: vai tiešām darbs tiek veikts 
ar visiem novadā dzīvojošiem pensionāriem? 
Vai nav tā, ka vairāk tiek strādāts ar aktīvāko 
pensionāru grupu, kura sastāda 6 % no visu 
pensionāru skaita? 

Dome allaž ir atbalstījusi Pensionāru pado-
mes darbu, iespēju robežās no domes sociālā 
budžeta tiek atmaksāts mobilā telefona rēķins, 
tiek daļēji atmaksāti maksājumi par autobusa 
izmantošanu, braucot ekskursijās, un bez mak-
sas dota iespēja izmantot domes telpas.  Darbs 
tiešām ir ieguldīts liels, bet mans balsojums bija 
tāds, kā es uzskatīju par pareizu, jo novadā ir 
daudz tādu aktīvu cilvēku, kuri būtu pelnījuši 
gada balvu. Bet apbrīnas vērts bija kūtrums 
par to, ka šim titulam bija izvirzītas tikai divas 
kandidatūras. Ja mēs būtu aktīvāki, ja būtu ie-
sniegti vairāk iesniegumu un priekšlikumu, šāda 
situācija nebūtu izveidojusies. Punktu visam 
priekš manis pielika raksts “Saulkrastu Avīzē”, 
kur pensionāru padomes priekšsēdētāja tiek 
nosaukta par “bomzi”. Ieteikums raksta auto-
ram – palasīt, ko nozīmē šis vārds, un ja tas 
tika rakstīts kā salīdzinājums vai dies’ zin’ vēl 
kas, atvainoties par šādu izteikumu ievietošanu 
laikrakstā.

  Un visbeidzot, situācija valstī un novadā 
nav finansiāli viegla, jārēķina un jāapsver katrs 
lats, kur un kā to izlietot, mums ir jāsaprot, ka 
ne vienmēr tas lētākais ir tas labākais, ka bez 
darba, bez pašu uzņēmības un kādreiz padarot 
ko labu arī par paldies, mēs nevarēsim izpildīt 
iedzīvotājiem dotos solījumus. Noliekot pie 
malas savas ambīcijas, aizvainojumu un kopā 
strādājot, kolēģiem vēlu veiksmīgu otro šā sa-
saukuma gadu.

Ar cieņu, novada domes deputāte 
Selga Osīte

Deputāta vārds, 
uzvārds

Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00, Zvejniekciema vidusskolā
Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34
Ilze Pētersone Pirmdien, 27. septembrī, no 15.00 līdz 17.00, Saulkrastu novada domē, 9. kab. Mob. tālr.  29107084, e-pasts: 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
Artūrs Ancāns Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 17.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 202.kab.
Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē 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 17.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 17.00 līdz 19.00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.
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saulkrastu komunālserviss informē

Saulkrastu novada domē 16. augustā 
tika iesniegta iedzīvotāju vēstule, ko paraks-
tīja 35 māju iedzīvotāji, kuri dzīvo aktīvās 
atpūtas centra “Koklītes” rajonā ar lūgu-
mu, izskatīt jautājumu par centra “Koklītes” 
publisko pasākumu ierobežošanu sakarā ar 
apkārtējo iedzīvotāju nakts miera traucē-
jumiem nedēļas nogalēs pēc plkst. 23.00. 

Izprotot esošo situāciju, domes vadība 
uzdeva pašvaldības policijai pastiprināt kon-

troli par autostāvietas “Koklītes” nomnieku 
SIA “Veide deko”. Kā arī tika dots rīkojums 
Saulkrastu pašvaldības atļauju komisijai, 
izskatot jautājumus par publisko pasākumu 
norisi, autostāvvietā “Koklītes” pasākumu 
laikus ierobežot līdz plkst. 23.00. Līdz ar to 
rajona iedzīvotāju nakts miers vairs netiek 
traucēts.

Saulkrastu novada domes deputāts
Māris Vītols    

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) atkārtoti vēršas pie iedzīvotājiem 
un brīdina, ka tām mājām, kuru dzī-
vokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar 
SKS un kas nebūs vismaz 85% apmērā 

apmaksājuši parādu par apkuri, sākoties 
jaunajai apkures sezonai, siltums netiks 
pieslēgts. Tuvāka informācija pa tālr. 
67951361.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

SIA “Saulkrastu komunālserviss” atgādina

Lai nodrošinātu siltumapgādes sistē-
mas kvalitatīvu darbību, augusta beigās SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” sāka siltum-
trases rekonstrukciju pie Domes ēkas un 
Saulkrastu vidusskolas, jo siltuma zudumi 
šajā trasēs bija vairāk kā 30 %. Kopumā 
siltumtrases remontdarbi notiks posmā 
līdz Skolas ielai 6. 

Kaut arī, atrokot siltumtrases, vizuāli 
bojājumi netika konstatēti, tomēr izpētot 
situāciju, konstatēts, ka caurules atrodas 
kritiskā stāvoklī, kuras pirms apkures se-
zonas sākšanas jānomaina.

Lai turpmāk siltumtrasēs tiktu samazināts 
siltuma zudums, ekspluatācijas laikā nolietoju-
šās caurules tiek nomainītas pret jaunām rūp-
nieciski izolētām, labākas kvalitātes caurulēm. 
Tiks izbūvēti jauni siltumtrases pieslēgumi 
mazajai skolai, domes ēkai, Skolas ielas 4a 
un Skolas ielas 6 mājām. Siltumtrases tiks 
izbūvētas atbilstoši projektam un būvnor-
matīvu prasībām, tā tiks samazināti siltuma 
zudumi siltumtrasēs.

Plānots, ka siltumtrases remontdarbi no-
tiks līdz septembra beigām. 

SIA  “Saulkrastu komunālserviss”

Siltumtrases rekontsrukcija

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) 
un a/s “Latvijas Krājbanka” š. g. augusta 
parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz , 
ka turpmāk SKS izrakstīto rēķinu apmak-

sa skaidrā naudā a/s “Latvijas Krājbanka” 
Klientu apkalpošanas centros fiziskām per-
sonām ir bez komisijas maksas.

SIA  “Saulkrastu komunālserviss”

Rēķinu apmaksa skaidrā naudā 
bez komisijas maksas

Jau informējām, ka pavasarī Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
ūdenssaimniecības projekta īstenošanā 
Zvejniekciemā un Saulkrastos P/S “Cons-
tructus Engineering” uzsāka kanalizācijas 
sistēmas uzlabošanas un kanalizācijas tīkla 
paplašināšanas darbus, kuru laikā notiek 
kanalizācijas tīkla būvniecība.

“Kanalizācijas tīkla paplašināšanas dar-
bi notiek vairākos posmos, un patlaban 
noslēdzas pirmais no tiem. Saprotam, ka 
rakšanas darbi rada neērtības iedzīvotā-
jiem, bet patlaban darām visu, kas mūsu 
spēkos, lai tos ātrāk pabeigtu. Vislielākās 
problēmas ir Zvejniekciemā, kur ir augsts 
gruntsūdens līmenis, un, ja ir ilgstošs un 
spēcīgs lietus, tad izraktās vietas pārplūst 
un iedzīvotājiem ir grūtības nokļūt pie 
saviem īpašumiem. Kopā ar būvdarbu 
veicējiem apskatījām applūdušās vietas, 
un vistuvākajā laikā šī problēma tiks atri-
sināta. Tāpat ar būvdarbu veicējiem ir vie-

nošanās, ka pēc paveiktajiem darbiem tiks 
atjaunots ielas segums un sakopta rakšanas 
darbu teritorija,” norāda SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” (SKS) direktors Guntars 
Ozoliņš. 

SKS ar Vides ministrijas izraudzīto 
būvnieku a/s “UPB” noslēdza līgumu par 
ūdensvada un atdzelžošanas stacijas būv-
niecību, tomēr darbi nevirzās uz priekšu 
tik raiti, kā bija ieplānots. G.Ozoliņš skaid-
ro: “Projektēšana aizkavējās, jo projektē-
tāji izvirzīja augstākas normatīvu prasībās 
nekā bija plānots iepriekš. Sarunu rezultā-
tā, kur iesaistījās arī Vides ministrija tika 
atrasts kompromiss, ka visus normatīvus 
izpildīs būvniecības nākamajā kārtā. Ir 
izņemta būvatļauja, bet a/s “UPB” neuzsāk 
būvniecības darbus, pamatojot tos, ka nav 
lietderīgi uzsāk darbus rudenī, ja tos nevar 
pabeigt. Notiek sarunas ar Vides ministrija 
par grafika izmaiņām.”

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Ūdenssaimniecības attīstības projekts

iedzīvotāju lūgums izpildīts

10. saeimas vēlēšanas notiks 2010. gada 
2. oktobrī, sestdienā. Vēlēšanu iecirkņu dar-
ba laiks būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Bal-
sot var pēc izvēles jebkurā vēlēšanas iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs.

saulkrastu novadā būs divi vēlēšanu 
iecirkņi:

 ■ Nr. 768. Saulkrastu novada domē – Rai-
ņa ielā 8,

 ■ Nr. 769. kultūras namā “Zvejniekciems” 
– Atpūtas ielā 1b.

Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētā-
jiem nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa 
pase. Citi personu apliecinoši dokumenti 
balsošanai nav izmantojami. Saeimas vēlē-
šanās netiek lietots vēlētāju reģistrs, tāpēc 
par dalību vēlēšanās pasē izdarāma atzīme –  
spiedogs.

Kas jāzina par balsošanu iecirknī?
1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, uzrādiet 

Latvijas pilsoņa pasi! Vēlēšanu iecirkņa 
komisijas darbinieks ierakstīs jūsu vārdu, 
uzvārdu un personas kodu balsotāju sa-
rakstā, iespiedīs pasē spiedogu par dalību 
10. Saeimas vēlēšanās un izsniegs balsoša-
nas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni 
un komplektu ar vēlēšanu zīmēm.

2. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes 
saņemšanu parakstieties vēlētāju sarakstā!

3. Pārliecinieties, ka jums ir izsniegtas visas 
attiecīgajā vēlēšanu apgabalā pieteikto kan-
didātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Pārbau-
diet, vai uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā 
vēlēšanu iecirkņa zīmogs!

4. Balsojot jāievēro balsošanas aizklātums, 
tāpēc savu izvēli izdariet vēlēšanu kabīnē 
vai nodalījumā!

5. No visām vēlēšanu zīmēm izvēlieties vie-
nu – tā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmi, 
par kuru vēlaties balsot!

6. Vēlēšanu zīmē drīkst izdarīt šādas atzīmes:
•	 ar “+” atzīmēt tos kandidātus, kuru 

ievēlēšanu īpaši atbalstāt;
•	 izsvītrot kandidātu vārdus un uzvār-

dus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
Vēlēšanu zīmi drīkst atstāt negrozītu – 

bez atzīmēm. Cita veida atzīmes, svītro-
jumus vai ieteikumus neņem vērā balsu 
skaitīšanā!
7. Tad vēlēšanu zīmi ievietojiet vēlēšanu ap-

loksnē, aploksni aizlīmējiet un iemetiet 
vēlēšanu kastē!

8. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams 
atstāt vēlēšanu iecirknī tam paredzētajā 
vietā. Ja vēlaties paņemt tās līdzi, tad pie 
izejas papildiniet savu vēlēšanu zīmju 
komplektu ar to zīmi, par kuru balsojāt. 

Ja gadījies sabojāt vēlēšanu zīmi vai ap-
loksni, jums ir tiesības lūgt izsniegt jaunu 
vēlēšanas zīmju komplektu vai aploksni. Par 
jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu atkār-
toti jāparakstās balsotāju sarakstā.

Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt 
jūsu balsojumu, ziņojiet policijai! Krimināl-
likumā paredzētais sods par apzinātu ka-
vēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, lietojot 
vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai 
citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemšana 

līdz trim gadiem, piespiedu darbs vai nau-
dassods līdz 60 minimālajām mēnešalgām.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balso-
šanu sava atrašanās vietā – mājās, slimnīcā, 
sociālās aprūpes namā. Šo iespēju izmantot 
drīkst arī šo vēlētāju aprūpētāji.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās 
vietā (arī vēlētāju aprūpētājiem), ir jāuzraksta 
iesniegums, kas no š.g. 22.septembra līdz 
2.oktobrim (arī sestdienā un svētdienā) no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 jānogādā dzīvesvietai 
vai slimnīcai tuvākajā vēlēšanu iecirknī – 
Saulkrastos (Saulkrastu novada domē) un 
Zvejniekciemā (kultūras namā “Zvejniek-
ciems”).

iesniegumā jānorāda:
 ■ vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
 ■ iemesls – ka veselības stāvokļa dēļ nepie-

ciešama balsošana atrašanās vietā,
 ■ adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
 ■ iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas ār-

durvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, 
pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar 
vēlētāju problēmsituācijā.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var nogādāt 
jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, 
draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbi-
nieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona 
iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī 
vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā 
papildus norāda vēlētāja uzticības personas 
vārdu un uzvārdu. 

Iesniegumu drīkst rakstīt arī brīvā formā.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst no-

gādāt arī vēlēšanu dienā, 2. oktobrī. Tomēr 
šajā gadījumā jāņem vērā, ka vēlēšanu komi-
sijai obligāti jāizpilda tie iesniegumi, kurus tā 
ir saņēmusi līdz pulksten 12.00. Pēc pulksten 
12.00 saņemtie iesniegumi ir izpildāmi, ja 
vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem 
ir iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā 
līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai, pulksten 
20.00.

Latvijā priekšvēlēšanu aģitācija presē, 
radio, televīzijā un internetā ir aizliegta 
vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām. 
Aģitācija nedrīkst notikt arī vēlēšanu iecir-
kņos un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, 
kurā atrodas vēlēšanu iecirknis. Aģitēt nav 
atļauts vēlēšanu komisijas locekļiem.

Aicinām vēlētājus līdz balsošanas dienai 
vēlēšanu iecirkņos, plašsaziņas līdzekļos un 
interneta vietnēs iepazīties:
 ■ ar sarakstiem un programmām un izda-

rīt savu izvēli, jo vēlēšanu dienā iecirkņos 
saraksti un programmas nebūs pieejami;
 ■ ar balsošanas kārtību – kā jāizvēlas depu-

tātu kandidātu saraksts, kā tajā izdarāmas 
atzīmes, kā tas iemetams vēlēšanu urnā, lai 
jūs būtu pareizi novēlējis un jūsu balss tiktu 
pieskaitīta.

Neaizmirstiet! Ja iemetīsiet vēlēšanu 
urnā vēlēšanu zīmi, kurā būsiet izsvītrojis 
visus deputātus, jūs vienalga būsiet savu balsi 
atdevis par šo kandidātu sarakstu.

lūdzu, cieniet savu un citu vēlētāju lai-
ku, izdarot savu izvēli laicīgi.

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija

10. Saeimas vēlēšanas



Otrdien, 7. septembrī, Saulkrastu novada 
domes vadība izsauca un tikās uz vietas ob-
jektā ar kanalizācijas tīklu būvdarbu veicējiem 
P/S “Constructus Engineering” pārstāvjiem, 
būvuzraugu Jāni Maliginu un SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pārstāvjiem. Domes vadība 
pieprasīja precīzu skaidrojumu par turpmāko 
darbu veikšanas grafiku un esošo uzrakto 
ielu atjaunošanu. Tika apskatīts uz vietas 
Zvejniekciemā Krāču, Brūklenāju, Aģes un 
Ķīšu ielas un Saulkrastu centrā A. Kalniņa, 
Bīriņu un Vītiņu ielas. 

“Constructus Engineering” projekta vadī-
tāji Oļegs Jakovļevs un Jana Cīrule apsolīja, ka 
A. Kalniņa ielas ietves un Bīriņu ielas atjau-
nošana sāksies 13. septembrī un tiks pabeigta 
līdz septembra beigām. Bīriņu ielā, ņemot 
vērā esošā seguma slikto stāvokli, plānots 
atjaunot 50 % no ielas seguma. A. Kalniņa 
ielas izraktais ietves posms starp Vidrižu ielu 
un Saulkrastu dzelzceļa staciju tiks izbūvēts 
no jauna ar asfaltbetona iesegumu.

Vītiņu ielā darbi kavējas a/s “Latvenergo” 
skaņojuma dēļ. Šeit ir sasniegts tranšeju kri-
tiskais dziļums un pārējās tranšejas ir seklā-
kas, kas atvieglos turpmāko darbu veikšanu. 
Šajā laikā notika kanalizācijas tīklu izbūve ar 
beztranšeju metodi zem Pēterupes un dzelz-
ceļa sliedēm.

Zvejniekciemā tiek gaidīta kanalizācijas 
sūkņu stacijas piegāde no Francijas, ko pare-
dzēts uzstādīt Brūklenāju ielā, kā arī joprojām 
nav saņemti iesniegumi par privātmāju pie-
slēgumiem kanalizācijas tīklam. Šeit darbus 
īpaši apgrūtina augstie gruntsūdeņi un lielais 
nokrišņu daudzums šajā gadā, jo darbu veik-
šanas dziļums ir līdz pat 6 m. Tomēr tika 
panākta vienošanās, ka nekavējoties jānodro-
šina piekļūšana zemesgabaliem. Šogad darbus 
plānots turpināt Atpūtas, Aģes, Komētas un 
Augļu ielās.

Darbu pilnīga pabeigšana plānota līdz 
2011. gada jūnija beigām kaut līgums ir līdz 
2011. gada 1. oktobrim.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā (VJMMS) karstā vasara 
bijusi pedagoģiskām zinībām bagāta –  
30 pedagogi papildinājuši zināšanas 
dažādos apjomīgos ESF finansētos 
profesionālās pilnveides kursos, ko 
speciāli kultūrizglītības pedagogiem 
organizē gan Kultūras ministrija, gan 
Rīgas Pedagoģijas un vadības augst-
skola. Apgūtās tēmas – modernās 
tehnoloģijas, saskarsmes psiholoģi-
ja, radošā komunikācija, prezentāciju 
prasmes, mūzikas valodas specialitāte 
u. c.

3 pedagogi papildināja profesionālo 
izglītību pianistu meistarklasēs Jūrmalas 
mūzikas vidusskolā.

VJMMS vasarā veikti pagalma labie-
kārtojuma darbi, pārmūrēta krāsns, veikti 
elekroinstalācijas pretestības mērījumi, 
uzstādīta ugunstrauksmes signalizācijas 
1. kārta, sagatavota malka ziemas sezonai, 
kā arī ierobežota finansējuma apstākļos 
veikti nelieli kosmētiskie remonti.

2010./2011. mācību gadā pedagogu un 
darbinieku sastāvā izmaiņu nav.

Septembrī mācības VJMMS uzsā-
ka 264 audzēkņi, t.sk. mūzikas izglītībā  
134 audzēkņi, bet mākslas izglītībā –  
130 audzēkņu. Mūzikas nodaļās 1. kursā 
līdz šim iestājies 21 jauns audzēknis, bet 
sagatavošanas klasē – 9 audzēkņi. Jaunu 

audzēkņu uzņemšana mūzikas nodaļu un 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1. kur-
sā, kā arī sagatavošanas klasēs turpinās.

Jaunais mācību gads tiks uzsākts ar 
gatavošanos profesionālās ievirzes skolu 
audzēkņu valsts konkursam gleznošanā, 
kas notiks jau oktobra vidū. Aktuāla 
arī gatavošanās Starptautiskajam vizuā-
lās mākslas konkursam Jūrmalā un 16. 
Kanagavas (Japāna) starptautiskajam vi-
zuālās mākslas konkursam, kas notiks no  
2010. gada decembra. Mūzikas nodaļu au-
dzēkņi jau rudenī varēs piedalīties mūzi-
kas skolu audzēkņu akordeonistu ansam-
bļu konkursā Madlienā un 4. Starptautiskā 
jauno voklālistu konkursā Jēkabpilī.

Turpina profesionālo izglītību
Īpaši priecē, ka šogad vairāki VJMMS 

mākslas nodaļas absolventi un bijušie au-
dzēkņi izvēlējušies turpināt profesionālo 
izglītību mākslas un dizaina vidusskolās:
Krista Petrošina, Jekaterina Puruškevi-
ča, Māris Rīvītis un Aleksandrs Pitkins 
turpinās izglītību Rīgas Amatniecības 
vidusskolas dizaina nodaļā, Niks Sud-
rabs – audio vizuālās mākslas un mēdiju 
mākslas nodaļā. Kārtojot iestājeksāmenus 
un izturot ļoti nopietnu konkursu, Rīgas 
dizaina un mākslas vidusskolas interjera 
dizaina nodaļā mācības uzsāks Kristīne 
Dūce, bet apģērbu dizaina nodaļā – Elvīra 
Aznagulova. Apsveicam!
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Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs 
aicina Saulkrastu novada uzņēmējus uz 
sadarbību un laikus iesniegt savus priekš-
likumus un informāciju ziemas tūrisma 
piedāvājuma izdevuma sagatavošanai.

Saulkrastu TIC atgādina, ka uzņēmēji 
aicināti iesniegt arī informāciju publicē-
šanai pašvaldības vietnē www.saulkrasti.lv.  

Informāciju par uzņēmumu, sezonas un 
nesezonas darba laiku, aicināti iesniegt arī 
ēdināšanas uzņēmumi!

Informāciju var iesniegt rakstot uz  
tic@saulkrasti.lv vai iesniegt Tūrisma in-
formācijas centrā, Ainažu ielā 10.

Ar cieņu, Gita Memmēna 
Saulkrastu TIC

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un svētdien traumpunkts strādās no plkst. 
9.00 līdz 19.00. Piektdien no plkst. 9.00 līdz 21.00 un sestdien diennakti. Dienas 
stacionāra darba laiki ir no plkst. 8.00 līdz 16.00.

VJMMS jauno 
mācību gadu uzsākot

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 
saka vissirsnīgāko PALDIES

Ulda Dukas draugu koncerta organizē-
tājiem – Baibai Melderei, Saulkrastu novada 
Kultūras un sporta aģentūrai un personiski 
Judītei Krūmiņai, viesu nama “Aizvēji” saimnie-
kiem Līgai un Armandam Vaideriem, VJMMS 
sadarbības partnerim – Sabiedriskā labuma 
organizācijai “Jaunatnes sporta, jaunrades un 

izglītības atbalsta 
fonds” un personiski 
Alīnai Vingrei!

Paldies visiem koncer-
ta dalībniekiem un skatītājiem, SIA “Bemberi” 
kolektīvam un apmeklētājiem, par sniegto fi-
nansiālo atbalstu mūzikas instrumentu iegādei!

Saulkrastu TIC aicina uz sadarbību!

Septembrī mainās darba laiki  
Saulkrastu slimnīcas traumpunktā 

Vasaras svelmē, kad lielākā daļa bēr-
nu kopā ar vecākiem baudīja atvaļinā-
jumu, “Rūķītī” čakli rosījās pieaugušie.

Jūnijā, grupas “Ezītis” audzinātājas 
Irinas Dinsbergas rosināti, bērnu vecāki 
sestdienas talkā izgatavoja “kuģi”. Kādā 
augusta sestdienā iestādes teritorijā darbo-
jās grupas “Tince” bērnu māmiņas un tēti. 
Viņu veikums – jaunas šūpoles un auto, 
kā arī atjaunots zīmējums uz šķērssienas. 
Talku organizēja Iestādes padomes pārstā-
ve – Ralfa Latvena māmiņa Elīna Latvena. 
Liels paldies visiem, kuri ar savu darbu, 
materiāliem un labām domām rūpējaties 
par bērnu labsajūtu bērnudārzā. Vislielā-
kais prieks, protams, ir bērniem. Viņu mir-
dzošās acis, jūsmīgie iz-
saucieni, iemēģinot kādu 
jaunu lietu, ir vislabākais 
atalgojums par padarīto.

Augustā sākās sētas 
demontāža un īsā laikā 
“Rūķītis” ticis pie jauna 
žoga. Pateicos kolēģēm 
un vecākiem par iecietī-
bu un sapratni šo darbu 
laikā. Dažas neērtības būs 
jāpiecieš vēl kādu brītiņu, 
taču, kad darbi būs pada-
rīti kā ieplānots, prieks un 
gandarījums būs visiem. 

lielo paldies pelnījuši: biedrības 
“Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 
valdes priekšsēdētāja Anita Līce, Saulkras-
tu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, 
Iestādes padomes pārstāvis Normunds Lī-
cis, labiekārtošanas nodaļas vadītāja Iveta 
Jurkevica un viņas komanda un, protams, 
visi labie cilvēki, kuri ziedoja savus līdzekļus 
sētas ierīkošanai.

 Ir tādas brīnumpastaliņas,
 Kas katram dzīvē jāapauj, –
 Tās ved uz kādu brīnumzemi
 Un apmaldīties neatļauj. 
Vēlu visiem pozitīvas emocijas un ra-

došu jauno mācību gadu! 
PII “Rūķītis” vadītāja 

Marija Driča

Jaunumi bērnudārzā “Rūķītis”

Jaunais žogs

Iedzīvotāji satraukti par izraktajām 
ielām kanalizācijas tīklu izbūves vietās

PAZIŅOJUMS 
par būvniecības ieceres nodošanu 

publiskai apspriešanai 

būvniecības ieceres nosaukums un 
adrese: Sezonas kafejnīcas izbūve.

Silavas ielā 6, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2161.

būves ierosinātājs: Gundars Rezevskis, 
Silavas iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, LV-2161, tālrunis 26467798, e-pasts:  
gundars_riga@email.com.

būvniecības ieceres publiskās apsprie-

šanas laiks: 2010. gada 10. septembris–  
2010. gada 10. oktobris (datums, līdz ku-
ram Saulkrastu novada domē apskatāmi 
informatīvie materiāli un iesniedzami vie-
dokļi par būvniecības ieceri).

būvniecības ieceres prezentācijas 
pasākums: 2010. gada 23. septembrī 
plkst. 18.00 Saulkrastu novada domē. 
Saulkrastu novada domes lēmumu par 
būvniecības ieceres publiskās apsprieša-
nas rezultātiem paredzēts pieņemt sēdē 
2010. gada 27. oktobrī. Tālrunis uzziņām 
67142519.
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Nepieciešama informācija par 
arhitekti Martu Staņu

Tuvojoties Dailes teātra jubilejai, tiek veidota 
izstāde par Martu Staņu. Šīs izstādes veidotāji 
meklē materiālus par M. Staņas veikumu arī Zvej-
niekciemā. 

Ļoti lūdzam visus pārskatīt savus mājas arhīvus 
un informēt novadpētniecības speciālisti Dagniju 
Gurtiņu, lai vienotos par materiālu izmantošanu 
izstādes veidotāju vajadzībām.

Materiāli, kas interesē izstādes veidotājus:
 ■ M. Staņas arhitektonisko darbu oriģināli – 

skolas, kluba un dzīvojamo ēku projekti, zīmējumi 
un skices;

 ■ fotogrāfijas par šo ēku būvniecības gaitu, 
interjeru, eksterjeru, ēku izmantojumu padomju 
laikā;

 ■ laikabiedru atmiņu stāstījumi – arī atmiņas 
par šo ēku celtniecību un sākotnējo izmantojumu.

Ja esat atraduši kādu noderīgu materiālu, lū-
gums zvanīt pa tālr. 29498563 (D. Gurtiņai).

nieku draudzēm mācītāju Dzintaru Laugali 
pārcēla uz Rēzekni un Varakļāniem, jo viņš 
pierādīja, ka ir talantīgs garīdznieks un spējīgs 
pildīt prāvesta pienākumus. 

No 2001. līdz 2002. gadam mācītājs Dzin-
tars Laugalis ir Rēzeknes Sv. Trīsvienības 
draudzes mācītājs.

Dzintars Laugalis ir LELB Draudžu lietu 
daļas vadītājs un Draudžu attīstības komisijas 
vadītājs. Teoloģisko izglītību ieguvis Latvijas 

Šajā gadā Pēterupes evaņģēliski lu-
teriskai baznīcai atzīmējamas vairākas 
vēsturiskas jubilejas, kas saistītas gan ar 
Pēterupes draudzi, baznīcu un mācītā-
jiem. Raksta turpinājums (sākums jūlija 
“Saulkrastu Domes Ziņās).

No 1835 (pirms 175 gadiem) līdz  
1848.gadam kā krimuldas draudzes mācī-
tājs pēterupes draudzē kalpo 22. mācītājs 
leberehts kārlis bekmanis. Viņš mācījies 
Domskolā un guberņas ģimnāzijā Rīgā. No 
1827. līdz 1831. gadam studēja teoloģiju Tartu 
universitātē. 1831. gadā to pabeidza ar zelta 
medaļu. No 1833. gada mācītājs Minskā, tad 
Krimuldas draudzē un Pēterupē, pēc tam mā-
cītājs Mazsalacā līdz 1875. gadam mācītājs Sv. 
Katerīnas baznīcā Sanktpēterburgā. Pēc tam 
viņš ir Krievijas ev. lut. draudžu palīdzības 
kases direktors. 1857. gadā apbalvots ar zelta 
amata krustu, bet 1871. gadā ar Staņislava 
ordeņa 2. pakāpi.

No 1895. (pirms 115 gadiem) līdz  
1929. gadam par mācītāju pēterupes, skul-
tes un Carnikavas draudzē ir 28. mācītājs –  
Jānis stāmers (1859–1940). Stāmers Jā-
nis mācījās pagasta skolā Grāvendālē. No  
1872. gada līdz 1876. gadam apmeklēja 
Cesvaines draudzes skolu un 1876. gadā 
Vecpiebalgas draudzes skolu. Pēc tam no  
1876. līdz 1879. gadam absolvē Cimzes sko-
lotāju semināru. Strādā divus gadus par sko-
lotāju Vecgulbenes meiteņu draudzes skolā. 
No 1881. gada līdz 1883. gadam mājskolotājs 
Pēterupē un Valmierā. Blakus skolotāja dar-
bam gatavojas abitūrijai. Ģimnāzijas gala pār-
baudījumus iztur Tallinā 1886. gadā. Teoloģiju 
studējis Tērbatā no 1886. līdz 1890. gadam 
iegūst kandidāta grādu un kā kandidāts gadu 
kalpo pie mācītāja J.Neilanda Valmierā. No 
1892. līdz 1895. gadam strādā par mācītāju –  
vikāru Opekalnā. Emeritējās 1931. gada  
1. novembrī. Stāmers savas vecumdienas pa-
vadīja savā vasarnīcā Pēterupes draudzē, kurai 
tas kalpoja vairāk par 36 gadiem. Viņa mūža 
darbs iekrita vislielāko pārvērtību laikmetā. 
Viņš pieredz daudzus sūrus un grūtus pār-
baudījumu brīžus, bet, savu draudzes locekļu 
mīlēts un cienīts, visus tos laimīgi pārdzīvo. 
Pēc 36 gadu ilga darba Pēterupē mācītājs A. 
Sudārs viņu raksturo: “Vairākas reizes mā-
cītājam ir piedāvātas lielākas un bagātākas 
draudzes, tomēr viņš arvien ir palicis uzticīgs 
saviem jūrmalniekiem. Par mācītāju Stāmeru 
man daudz nav jāsaka, jo viņu labi visi at-
ceras. Ar savu sirsnību un mīlestību viņš ir 
ieguvis savu draudžu sirdis”.  

Mācītājs Jānis Stāmers bija diezgan ap-
sviedīgs vīrs. Viņam Pēterupē piederēja villa 
“Meeresruh”, kas būvēta aptuveni 1890. gadā. 
Šajā ēka viesojušies arī daudzi ievērojami 

cilvēki, tostarp komponists Jāzeps Vītols.  
J. Vītola atmiņās arī ir pieminēts, ka viņi ar 
mācītāju Stāmeru ir spēlējuši klavieres un 
staigājuši gar jūras krastu. Stāmeram Pabažos 
piederēja pansija “Katrinbad”, kas sastāvēja no 
2 vasarnīcām. Viņš tās apsaimniekoja vasarā 
un izīrēja. Arī Pēterupes vasarnīcā “Meeres-
ruh” ēkas 2.stāvā bija izīrējamas istabiņas.

Šajā laikā aktīvi darbojās arī Pēterupes 
draudze. 

Kopš 1920. gada (pirms 90 gadiem) Pē-
terupes draudzes dzīvi kārtoja un veidoja 
padome, kura nodibinājās agrākā baznīcas 
konventa vietā. Pirmais draudzes priekšnieks 
bija Tenis Vītols, kurš vadīja 25 cilvēku lielo 
padomi. Tā kā baznīca pēc 1. pasaules kara 
bija krietni izpostīta, arī ērģeles vairs nebija 
tādā stāvoklī, lai tās varētu spēlēt, tad bija 
nepieciešami līdzekļi baznīcas sakārtošanai. 
Draudzes padome rīkoja tirdziņus ar kora 
dziedāšanu un teātra izrādēm, lai savāktu 
līdzekļus. Notika arī dažādas izsoles. Reizē ar 
padomes izveidošanos sāka iekasēt nodokļus 
no iesvētītajiem draudzes locekļiem. Nodokļa 
lielums bija atkarīgs no cilvēkam piederošās 
zemes lieluma. Tā tika savākti nepiecieša-
mie līdzekļi baznīcas atjaunošanai. 1927. un  
1929. gadā baznīcā tiek veikts remonts. Dak-
stiņu jumta vietā uzlikts skārda jumts, no 
jauna nokrāsota baznīcas iekšpuse. Tomēr 
tas izdarīts neprofesionāli, jo tiek iznīcināti 
sienu zīmējumi. Tomēr ar laiku baznīca kļuva 
par vienu no skaistākajām un sakoptākajām 
Saulkrastu vietām. 1938. gadā tika izveidotas 
plašas betona kāpnes, kas no ceļa puses ļāva 
ikvienam kā īpaši gaidītam ciemiņam iekļūt 
dievnamā.  

35. mācītājs pēterupes draudzē 
bija dzintars laugalis, kurš kalpoja no  
2005. (pirms 5 gadiem) līdz 2006. gadam.

Kalpošanas gaitas sācis 1999. gadā, sākot-
nēji Grobiņas draudzes iecirknī, vēlāk Salas 
draudzē un Bulduru draudzē. Dzintars Lau-
galis Konsistorijā Draudžu lietu daļā strādā 
kopš 1999. gada. 

No 2000. līdz 2001. gadam Dzintars Lau-
galis veicis Daugavpils iecirkņa prāvesta vietas 
izpildītāja pienākumus. No Nīcas un Muit-

pirms 75 gadiem – 1935. gadā  
1. septembrī, svētdienā, Saulkrastos 
pirmo reizi atspīdēja elektriskā “saule”. 
Elektriskās apgaismošanas trūkums tā 
laika kūrortā bija ļoti jūtams, un par šī 
trūkuma novēršanu liela atzinība nākas 
Labierīcības biedrībai un akciju sabied-

rībai “Brasla”, kura piegādāja elektrisko 
strāvu. Toreiz kūrorta galveno ceļu ap-
gaismoja gan tikai 3 spuldzes, bet visi 
cerēja, ka to skaits arvienu pavairosies. 
Vai var kāds precīzi pateikt, cik laternās 
spuldzes spīd šodien Saulkrastos?
Muzeja speciāliste, Dagnija Gurtiņa

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

(Turpinājums)

Jauna saule

Villa “Katrīnbaāde”

Pēterupes draudzes padome un dāmu komiteja pie mācītājmuižas

Pēterupes draudzes mācītājs pie va-
sarnīcas Pēterupē

Ikviena lieta noderēs!
Šķiet, nav tādu lietu, kas sevī 

nenestu kādu vēstures stāstu, tāpēc 
ikviens ir laipni aicināts iesaistīties to-
pošā muzeja ekspozīciju veidošanā un 
atdāvināt varbūt jau sen 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, mēbeles, trauki, sadzīves priekš-
meti, dokumenti, atklātnes, fotogrāfi-
jas u.c. lietas gan no padomju laikiem, 
gan no Latvijas brīvvalsts laikiem vai 
vēl senāk. Pārskatot sen aizmirstu lietu 
krājumus un pirms kaut ko izsviest, 
piedāvājiet to muzejam.

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

Kristīgajā akadēmijā. 
Šeit ir informācija par tiem mācītājiem un 

notikumiem, kuriem šogad ir nosacīti apaļa 
jubileja. Taču, ja ir interese uzzināt ko vairāk, 
tad var interesēties pie muzeja speciālistes 
Dagnija Gurtiņas Zvejniekciema klubā vai 
pa tālruni 29498563.

Muzeja speciāliste,
Dagnija Gurtiņa
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Eiropas Čempionāts rogainingā 
2010 no 13. līdz 15. augustam notika 
ļoti skaistā kalnainā apvidū, Ukrainā, 
Černovicas apgabalā, Migovo ciemā, 
kas ir pazīstams kā slēpošanas kūrorts. 

Periods, kas tika atvēlēts kontrolpunktu 
apmeklējumiem, bija 24 stundas. Pavisam 
dabā bija izvietoti 47 kontrolpunkti, un mak-
simālais punktu skaits, ko varēja savākt, bija 
285 punkti. Kontrolpunktiem bija dažāda 
vērtība un grūtības pakāpe.

Rogainings ir komandas orientēšanas 
sacensības garā (izvēles) distancē, kurās var 
piedalīties komandas 2–5 cilvēku sastāvā. 
Sacensību mērķis ir savākt pēc iespējas vai-
rāk punktu, kuri tiek piešķirti par kontrol-
punktu apmeklēšanu distancē noteiktā laika 
posmā (parasti 24 vai 12 stundu periodā). 
Distancē pārvietošanās atļauta tikai ar kā-
jām un kontrolpunkti apmeklējami brīvi 

izvēlētā secībā. Parasti komandām vienu 
vai divas stundas pirms starta tiek izda-
lītas kartes un šis laiks ir atvēlēts tam, lai 
saplānotu savu kontrolpunktu apmeklēšanas 
secību tā, lai, veicot distanci, laicīgi varētu 
atgriezties finiša zonā, nepārsniedzot sacen-
sību noteikto periodu.

Šajās sacensībās piedalījos kopā ar Ilzi 
Pužuli no Valmieras, mūsu komandas no-
saukums – Straight to north. Sieviešu ko-
mandu konkurencē ieņēmām 4. vietu, sa-
vācot 155 punktus. Pirmajā vietā komanda 
no Ukrainas (161 punkts), otrajā vietā arī 
Ukrainas komanda (158 punkti), trešajā 
vietā komanda no Krievijas (156 punkti).

Pavisam no Latvijas piedalījās 40 ko-
mandas dažādās dalībnieku grupās.

Eiropas Čempionāta rogainingā 2010 
vietne: www.erc 2010.in.ua.

Čempionāta dalībniece 
no Saulkrastiem Irita Puķīte

Šajā mācību gadā Zvejniekciema 
vidusskola gatavojas savai 45 gadu 
jubilejai. Svinības un tikšanās ar biju-
šajiem audzēkņiem, skolotājiem, darbi-
niekiem notiks 25. septembrī.  Plašāka 
informācija tiks publicēta skolas vietnē 
www.zvs.lv.  

Skolēnu skaits 2010./2011. mācību 
gadā ir 334, kas, protams, vēl var mainī-
ties. Paredzams, ka mācības 1. klasē uzsāks  
18 skolēni, bet vidusskolas pēdējā klasē 
mācīsies 21 izglītojamais. Tiek plānots, ka 
tiks rasts finansiālais nodrošinājums vi-
siem 13 interešu izglītības pulciņiem, kuri 
darbojās iepriekšējā mācību gadā. Tas ir 
ļoti svarīgi, lai skolēni atbilstoši savām vēl-
mēm un interesēm lietderīgi varētu pavadīt 
brīvo laiku. Sagatavoties nākamās dienas 
stundām, kā arī atpūsties izglītojamie varēs 
pagarinātās dienas grupās. 

Skolā ir veikts kosmētiskais remonts, 
divos gaiteņos atjaunoti griesti un elek-
troinstalācija, visi mācību kabineti ir sa-
gatavoti darbam. 

Saistībā ar Eiropas Struktūrfondu 
ERAF projektu ir izlietoti Ls 4000 dabas 
zinību cikla mācību priekšmetu mācību 
un metodisko līdzekļu iegādei. Ir veikts 
apjomīgs (gandrīz Ls 50 000) pasūtījums 
informācijas tehnoloģiju iepirkumam, kam 

jābūt apgūtam līdz 18. novembrim. Iepir-
kumā paredzēts iegādāties 4 informāciju 
tehnoloģiju komplektus (interaktīvā tāfele, 
multimediju projektors, dators) dabas zinī-
bu kabinetiem, kā arī 20 datorus skolēnu 
darbavietu aprīkošanai šajos kabinetos. 

Sakarā ar skolu informatizācijas projek-
tu šajā mācību gadā visos mācību kabine-
tos tiks nodrošināts interneta pieslēgums, 
tas paver daudz plašākas iespējas skolo-
tājiem un skolēniem mācību procesā iz-
mantot daudzveidīgus, interaktīvus mācību 
materiālus. Tā kā jaunajā mācību gadā tika 
rasta iespēja iegādāties katram skolotājam 
vienu datoru (valsts savus apsolījumus tā 
arī neizpildīja), tad jaunajā mācību gadā 
skolēnu sekmes, uzdotais mājās, kavējumi 
un vecāku informēšana notiks tikai ar elek-
troniski sagatavotiem dokumentiem. Tas 
nozīmē, ka stundas sākumā pedagogi klasē 
neatvērs jau pierasto žurnālu, bet gan savu 
portatīvo datoru, kur sistēmā “E-klase” 
izdarīs visus nepieciešamos ierakstus. Šīs 
sistēmas pakalpojumi ir ērti arī skolēnu 
vecākiem, kuri katras dienas beigās savā 
telefonā saņem īsziņu par bērna sasniegu-
miem un kavējumiem. Lai aktivizētu šo 
pakalpojumu, vecāki aizpilda iesniegumu, 
ko iesniedz klases audzinātājam. Katrā ziņā 
vecākiem ir iespēja ļoti operatīvi saņemt 
informāciju.

Mēs varam būt gandarīti par paveikto, un nav šaubu, ka izglītības kvalitāte Zvejniek-
ciema vidusskolā ir augstā līmenī, jo starp Pierīgas novadu skolām esam ierindojušies 
augstajā, 4. vietā, iegūstot 35 % A un B līmeņus, kas ir ļoti augsts sasniegums – virs 
Pierīgas novadu vidējā rādītāja 30 %. Jāatzīmē, ka E un F līmeņus, kas ir zemākie, 
ieguva tikai 9 % izglītojamo, Pierīgas novadā – 15 %. 

Pateicamies pedagogiem par profesionālo darbu! 

Katru gadu Zvejniekciema vidussko-
las volejbola komandas treneres Dzidras 
Dulpiņas vadībā piedalās vasaras spēlēs 
“TIO volejs”. 

Šogad dalībnieku atlases sacensības no-
tika Gulbenē un Kuldīgā, bet finālspēles  
20. augustā – Rīgā. Tajās pārliecinoši 1. vietu 
Latvijā izcīnīja vecākās grupas meitenes Daina 
Kosīte, Madara Urdziņa, Katrīna Kosmačeva, 

Alise Pētersone un Alise Lece. Savukārt jau-
nākās grupas meitenēm Agnesei Jermacānei, 
Kitijai Ūdrei un Mildai Martinsonei – 2. vieta. 

Patīkami, ka ne tikai sportisti gūst panā-
kumus Pierīgas reģionā un republikā, bet arī 
citi interešu izglītības pulciņi ir darbojušies 
ļoti rezultatīvi, ko apliecina starp Pierīgas no-
vadu apvienības skolām iegūtā nominācija 
“Aktīvākā skola Pierīgas interešu izglītības 
skatēs 2009./2010. m. g.”.

Veiksmīgais starts Eiropas 
Čepmpionāts Rogainingā 2010

Čempionāta laikā

Centralizēto eksāmenu rezultāti 
Zvejniekciema vidusskolā 
2009./2010. mācību gadā

Beidzot 2009./2010. m. g., centralizētos eksāmenus Zvejniekciema vidusskolā kārtoja 
26 izglītojamie. Obligātie centralizētie eksāmeni visiem bija jākārto 3 mācību priekšmetos: 
latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā. Vēl divus mācību priekšmetus, 
kuros kārtot centralizētos eksāmenus, izvēlējās skolēni pēc saviem ieskatiem. Tabulā ir 
atspoguļoti centralizētajos eksāmenos iegūtie rezultāti.

Mācību 
priekšmeti

Angļu 
valoda

Latv. 
val. un 

literatūra

Mate-
mātika

Vēsture Fizika Bioloģija Ķīmija

Cik skolēnu 
kārtoja 

eksāmenu?  

26 26 26 10 4 4 1

Līmeņi Procentuāli, (skaits)
A 11,5%, 

(3)
11,5%, (3) 0 0 0 0 0

B 26,9%, 
(7)

46,2%, 
(13)

27%, (7) 30,0%, (3) 0 0 0

C 38,5%, 
(10)

12,2%, (4) 23,1%, 
(6)

30,0%, (3) 25,0%, (1) 0 100%, (1)

D 23,1%, 
(6)

15,4%, (4) 30,8%, 
(8)

40,0%, (4) 75,0%, (3) 66,7%, (3) 0

E 0 7,7%, (2) 15,4%, 
(4)

0 0 0 0

F 0 0 3,8%, 
(1)

0 0 33,3%, (1) 0

Zvejniekciema vidusskola gatava 
jaunajam darba cēlienam

Mūsu meiteņu panākumi vasaras spēlēs “TIO volejs 2010” 
un atzinība par aktīvu piedalīšanos interešu izglītībā

Zvejniekciema vidusskola aicina uz salidojumu!
Sestdien, 25. septembrī, visi tie, 

kas saistīti ar Zvejniekciema vidus-
skolu, tiek laipni aicināti uz skolas 45 
gadu jubilejas sarīkojumu!

 ■ No plkst. 16.00 dalībnieku reģistrā-
cija Zvejniekciema vidusskolā.

 ■ Plkst. 18.00 kultūras nama “Zvejniek-
ciems” lielajā zālē svinīgais sarīkojums “Kad 
gadiem es pāri skatos...” . 

 ■ Piedalās dziedošie un dejojošie 

skolas bijušie skolēni un pavisam jauni 
mākslinieciskie kolektīvi!

 ■ Plkst. 19.00–20.30 atmiņu brīži Zvej-
niekciema vidusskolas gaiteņos un klasēs; 
klašu kopfoto nākotnei!

 ■ Plkst. 20.30 sarīkojuma saviesīgā 
daļa k/n “Zvejniekciems” kopā ar klases 
un skolas biedriem un “Lauku muzikan-
tiem” (neaizmirsīsim par “groziņu” un labu 
garastāvokli).

Dalības maksa – Ls 5.



saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību  

aizsaulē aizgājušo  
tuviniekiem 

artūrs alfrēds kalniņš 
15.12.1933.- 10.08.2010.
lidija lase 
09.09.1925. - 13.08.2010.
dzidra pētersone 
24.02.1928. - 20.08.2010
eduards strods 
28.10.1928. - 23.08.2010. 

16 2010. gada septembris

SLUDINĀJUMI

Mazais pērļu gliemezīt,  
Vai tu vari pasacīt,  

Kāpēc balss, kas naktī skan,  
Ir tik ļoti mīļa man.

Jūlijā un augusta sākumā  
reģistrētie jaundzimušie

lote lasmane
elizabete millere 
oskars ungurs

izstādes
No 1. septembra Zvejniekciema vidus-

skolas foajē apskatāma zīda apgleznošanas 
nodarbību dalībnieku darbu izstāde “Krā-
su ritmi zīdā”. Šoreiz īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tiem gleznojumiem zīdā, kuru 
autores ir bijušās un esošās Zvejniekciema 
vidusskolas skolotājas un skolnieces. 

Visu septembri Saulkrastu domes zālē 
apskatāma saulkrastieša Borisa Samusa 
gleznu izstāde. Zāle atvērta domes darba 
laikā.

otrdien, 14. septembrī, plkst. 13.00 
kultūras nama “Zvejniekciems” mazajā zālē 
tiks atklāta dzejnieka un gleznotāja Jāzepa 
Osmaņa darbu izstāde , kuras moto ir J. 
Osmaņa dzejas rindas: “Ar Daugavā pa-
smeltu saules staru es gleznot un zīmēt 
varu..” Pats mākslinieks labprāt atbildēs uz 
viesu jautājumiem un atklās noslēpumu, 
kā dzeja un glezniecība , viņaprāt, saistās 
un veidojas. 

sarīkojumi
sestdien, 18. septembrī, plkst. 12.00 

sarīkojums pie Reiņa Kaudzītes namiņa 
“Nākat, ļaudis, lūkotiesi,  

Jūra auda vilnanites: 
Ņiedru velki, putu audi,  

Vētra pati audējiņa” 
ar ieskatu Saulkrastu audēju kopas 

pusgadsimta radošajā darbībā.
 trešdien, 22. septembrī, Baltu vie-

nības diena – plkst. 14.30 kultūras namā 

“Zvejniekciems” konkurss skolēniem “ Es 
baltu tautu vidū”. Šoreiz aicināsim visus 
skolēnus izzināt mūsu kaimiņu lietuviešu 
vēsturi, ieražas, tradīcijas un folkloru (kon-
kursa nolikumi un norises kārtība būs pie-
ejama Saulkrastu un Zvejniekciema vidus-
skolās, kā arī internetā: www.saulkrasti.lv).  
Plkst. 19.00 – Baltā kāpa aicina pie sevis 
visus Baltu vienības godināšanai un uguns 
rituālam.

sports
 ■ 18.-19.septembrī Saulkrastu sporta 

centrā “JSBL Draugu turnīrs” ar Saulkrastu 
komandas piedalīšanos.

 ■ 25.septembrī Saulkrastu kausa izcīņa 
šautriņu mešanā, 9.posms

 ■ 2.oktobrī plkst.11:00 mežā starp Bī-
riņu un A.Kalniņa ielām Saulkrastu ve-
lokross

 ■ 3.oktobrī no plkst.10:00 – 21:00 
Saulkrastu sporta centrā Atvērto durvju 
diena.

 ■ 16. -17.oktobrī Saulkrastu sporta cen-
trā starptautisks džudo turnīrs bērniem 
un jauniešiem.

 ■ 23.oktobrī plkst.11:00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempionāts no-
vusā, 3.posms

 ■ 24.oktobrī plkst.11:00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 3.posms

 ■ 30.oktobrī plkst.11:00 Saulkrastu 
čempionāts zolītē, 4.posms

 ■ 30.oktobrī plkst.19: 00 Saulkrastu 
kausa izcīņa šautriņu mešanā, 10.posms.

Augusta mēnesī par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 25 personas. 21 persona 
nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai, bet četras personas 
savās dzīves vietās

13.08.2010. par ceļa zīmju bojāšanu 
Ozolu ielā, Zvejniekciemā aizturēti un 
RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku darbību 
veikšanai nogādāti seši jaunieši. 

Par Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 4 prasību neievērošanu, 
t.i. nepiedalīšanos pašvaldības organizē-
tajā apsaimniekošanas sistēmā un līguma 
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekoša-
nas organizāciju lietvedība administratī-
vo pārkāpumu lietā uzsākta četrpadsmit 
gadījumos un sastādīti divi administratīvā 

pārkāpuma protokoli. Par šo pārkāpumu 
naudas sods fiziskām personām ir no  
50 līdz 500 LVL, bet juridiskām personām 
no 300 līdz 1000 LVL.

Par atkritumu izmešanu tam nepare-
dzētā vietā lietvedība administratīvo pār-
kāpumu lietā uzsākta divos gadījumos

Vienā gadījumā uzsākta lietvedība ad-
ministratīvo pārkāpumu lietā par atkritu-
mu dedzināšanu.

Par teritorijas nesakopšanu sastādīti 
divi administratīvā pārkāpuma protokoli.

Par apstāšanās – stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 24 administratīvā 
pārkāpuma protokoli – paziņojumi. 

Saulkrastu novada pašvaldības  
policijas priekšnieks V. Kalniņš

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

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

www.saulkrasti.lv 


Reģistrācijas nr. LV40003902247
Izdevējs: SIA “Mediju aģentūra A-Z”

Lienes iela 1 -12, Rīga, LV 1009


Tirāža: 3500 eksemplāru

Par pašvaldības policijas 
paveikto augustā

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Benitu Sveķi
Jāni Purmali

Doru Legzdiņu
Ilmāru Līdumu

Veroniku Voitkāni
Mirdzu Muižnieci

Vilmu Kreceri
Teklu Dzeni
Irēnu Balto
Aiju Tilneri

Ēriku Aivaru Miķelsoni
Irēnu Lūkinu

Larisu Kravčenko
Gaidu Karlovu

Ievu Dobrjakovu
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INFORMĀCIJA NO SOCIĀLĀ  
DIENESTA

Sociālais dienests lūdz atsaukties 
dzīvojamo platību īpašniekus dzīvokļu, 
mājas izīrēšanai.

Tālrunis tuvākai informācijai: 
67142510.

“Cilvēkus kopā satur mīlestība un cieņa. 
Kad ir abi, tad nāk arī svētība”. Saulkrastu 
novada dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteik-
ties tās ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas 
no zelta līdz dimanta kāzu jubilejai, un to 
atzīmējušas 2010. gadā, t.i., visus tos laulātos 
pārus, kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 60, 65, 
70 un 75 gadu kāzu jubilejas.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir ģime-

nes, kuras labprāt dalītos savā pieredzē un 
dzīves gudrībā, un Zvaigznes dienā, 2011. 
gada 6. janvārī, satiktos dzimtsarakstu 
nodaļā, lai kopā atzīmētu šos mīlestības 
svētkus.

Lūdzam ģimenes pieteikt līdz  
2010. gada 20. decembrim Saulkrastu no-
vada dzimtsarakstu nodaļā vai zvanot pa 
tālruni 67142509.

“Zelta pārus” aicina svinēt mīlestības svētkus
Pensionāru tikšanās otrdien, 5. ok-

tobrī, plkst. 13.00 domes zālē “Kustībā ir 
dzīvība”. Piedalīsies ārsts Jūlijs Beberišs.

***
Pirmdien, 27. septembrī, plkst. 17.00 

notiks Saulkrastu Uzņēmēju padomes 
tikšanās.

pensionāru aktivitātes

UZMANĪBU! 
Visiem konkursa 

“Saulkrastu Saulespuķe 
Nr.1”dalībniekiem

ĢAC “Saulespuķe” lūdz atsaukties tos 
saulespuķu audzētājus, kuri vasaras sā-
kumā pieteicās konkursam par krāšņāko 
saulespuķi mūsu pilsētā. Gaidām zvanus 
arī no tiem, kuri konkursā nepieteicās, 
bet saulgriezes dārzos izaugušas garas, 
krāšņas un kuplas. 

Pieteikties pa tālruni: 67952649 vai 
29445270. Vienosimies par apmeklējuma 
laiku. Paldies par atsaucību! 

ĢAC “Saulespuķe” 

Septembris aizvien ir jauna dzīves posma sā-
kums ne tikai skolēniem, bet arī visiem aktīvajiem 
saulkrastiešiem – tādēļ aicinām visus tos, kuri grib 
dejot, dziedāt, muzicēt, darināt un veidot, pieteikties 
darboties PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
mākslinieciskajos kolektīvos!
 ■ Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs (vad. I.Vonda 

t.26499940);
 ■ Senioru deju kolektīvs “Draiskais solis” (vad. I.Vonda 

t.26499940);
 ■ Jauktais koris “Anima” (vad. L.Leontjeva t.26398719);
 ■ Senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” (vad. J.Krūmiņa 

29181986);
 ■ Koklētāju ansamblis “Saule” (vad. S. Ivanova t. 

29985323);
 ■ Netradicionālo deju grupa “Fractus” (vad. S.Ozola 

– Ozoliņa t.29130381);
 ■ Līnijdeju grupa “Sunbeach” (vad. A.Bringina 

t.20382811);
 ■ Jauktais koris “Bangotne” (vad. J.Lucāns, tālr. 

t.29262696);
 ■ Deju kolektīvs “Krustu šķērsu” (vad. Krūmiņa 

29181986) ;
 ■ Rokdarbniekus un rokdarbnieces laipni aicina 

zvanīt pulciņa vadītājai Gunai Lāčauniecei pa tālr. 
26357992, lai vienotos par nodarbību apmeklējuma 
laiku. Tos ,kuri vēlas apgūt visai sarežģītās audēju 
prasmes, aicinām zvanīt audēju kopas vadītājai Ras-
mai Krūkliņai pa tālr. 28228118.
 ■ Jaunus dziedātājus aicina arī vokālais ansamblis 

“Dzīle” (vad. J.Lucāns, tālr. t.29262696)! 
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam 

zvanīt PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” : 
67954179 vai 20222927

PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” aicina 

pieteikties jaunus dalībniekus 
mākslinieciskajos kolektīvos


