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Raitais deju solis martā
Tiekamies
Lielajā talkā
22. aprīlī, Lielās talkas dienā,
aicinām piedalīties visus
iedzīvotājus, lai kopīgi uzkoptu
savu apkārtni, pilsētu un
novadu. Pieteikt dalību var
talkas oficiālajā mājas lapā
www.talkas.lv vai sazinoties pa
tālr. 29218153.

Dejotāji festivālā „Sasala jūrīna”. Foto: D.Gurtiņa
11. martā īpaši krāšņi
Saulkrastu sporta centrā
6. Saulkrastu tautas deju
festivālu „Sasala jūrīna”
aizvadīja 35 deju kolektīvi no
Ādažiem, Carnikavas, Mālpils,
Liepupes, Garkalnes, Ķekavas,
Ogres, Stopiņiem, Siguldas,
Ropažiem, Trikātas, Krimuldas,
Olaines un Saulkrastiem.
Divdesmit trīs dejas izdejoja 14
jauniešu deju kolektīvi, 13 vidējās

paaudzes deju kolektīvi un 8 se
nioru deju kolektīvi. Gan dejotā
jiem, gan skatītājiem bija iespēja
nedaudz iejusties 2018. gada Deju
svētku noskaņās, jo deju kolektīvi
festivālā izpildīja 17 svētku reper
tuāra dejas.
Savukārt 24. un 25. martā
Saulkrastu novada tautas deju
kolektīvi piedalījās deju kolek
tīvu skatēs un ieguva labus re
zultātus: Saulkrastu vidusskolas
bērnu deju kolektīvs „Saulīte”,

vadītājs Jānis Trezūns, – II pakāpi
(36,3 punkti), Saulkrastu vidus
skolas jauniešu deju kolektīvs
„Saulīte” (C grupa), vadītājs Jānis
Trezūns, – II pakāpi (37,2 punkti),
Zvejniekciema vidusskolas jau
niešu deju kolektīvs „Murdiņš”
(C grupa), vadītāja Judīte Krū
miņa, – II pakāpi (39,2 punkti),
Saulkrastu jauniešu deju kolek
tīvs „Krustu šķērsu” (B grupa),
vadītājs Jānis Kalniņš, – I pakāpi
(53,8 punkti), Saulkrastu vidējās

paaudzes deju kolektīvs „Jūrdan
cis”, vadītājs Jānis Kalniņš, – I pa
kāpi (40,5 punkti), Saulkrastu se
nioru deju kolektīvs „Saulgrieži”,
vadītāja Judīte Krūmiņa, – I pakā
pi (43,2 punkti).
Mūsu novada deju kolektī
vi ir veiksmīgi uzsākuši ceļu uz
nākamā gada mūsu valsts 100
gadu deju svētkiem. Vēl ir iespē
ja piebiedroties, lai kopīgi ietu
šo dejas ceļu. Uzdrošinieties un
nāciet!

„ZAAO” pakalpojumi Saulkrastu novada iedzīvotājiem
SIA „ZAAO” Saulkrastu novadā
nodrošina nešķirotu sadzīves
atkritumu un dalīto atkritumu
apsaimniekošanu kopš
2012. gada.
Šobrīd Saulkrastu novadā nešķi
rotu sadzīves atkritumu izveša
nas tarifs ir 11,24 EUR/m3 (+PVN).
Mājsaimniecība, kura izmanto
„ZAAO” 240 litru konteineru, par
vienu izvešanas reizi maksā 3,27
EUR (ar PVN). Nešķirotu sadzīves
atkritumu tarifu veido trīs kom
ponentes: sadzīves atkritumu
savākšanas un transportēšanas
izdevumi, sadzīves atkritumu ap
glabāšanas atkritumu poligonā
izdevumi, dabas resursa nodokļu
likme.
2016. gada nogalē Dabas re
sursu nodokļa likumā veiktie
grozījumi nosaka dabas resursu
nodokļa likmes par atkritumu

noglabāšanu poligonā pieaugu
mu 2017. gadā no 12,00 EUR/
tonna uz 25,00 EUR/tonna, 2020.
gadā sasniedzot 50,00 EUR/
tonna. Ņemot vērā šīs izmaiņas,
iedzīvotājiem jārēķinās ar tarifa
par nešķirotu sadzīves atkritumu
izvešanu proporcionāli dabas re
sursu nodokļa pieaugumam.
Atkritumu šķirošana ir iespēja
ietekmēt atkritumu apsaimnie
košanas maksu, jo „ZAAO” pār
strādei derīgos materiālus vāc
bez maksas. Iedzīvotājiem ir ērti
pieejami šķirošanas punkti (EKO
punkti), kur izvietotajos kontei

neros iespējams izmest dažādus
otrreiz izmantojamos materiālus:
makulatūru, pudeļu un burku
stiklu, metālu, plastmasas iepa
kojumu (kosmētikas un sadzīves
ķīmijas iepakojumu, PET pude
les, HDPE piena pudeles, LDPE
polietilēnu).
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a, pie
cas dienas nedēļā iedzīvotājiem
atvērts EKO laukums – birojs.
Šeit iedzīvotāji var bez maksas
nodot gan otrreiz izmantojamos
materiālus, gan nolietotu, neiz
jauktu sadzīves elektrotehniku,
gan akumulatorus un baterijas. Ar
1. aprīli EKO laukumā bez maksas
iespējams nodod arī parasto logu
stiklu (bez rāmja, dekoratīvām
uzlīmēm un elementiem).
EKO laukumā – birojā par
maksu var nodot būvgružus un
lielgabarīta (mēbeļu, matraču,
u.tml. lielu priekšmetu) atkritu

mus.
„ZAAO” piedāvā būvgružu un
lielgabarīta (mēbeļu, matraču,
u.tml. lielu priekšmetu) atkri
tumu savākšanu, izbraucot uz
klienta norādīto adresi. Iedzīvo
tāju ērtībai „ZAAO” piedāvā at
kritumu savākšanu ar specializē
tu transportu: ar konteineriem,
ar kausu no kaudzes vai Big-Bag
maisiem, kurus iespējams iegādā
ties Saulkrastu EKO laukumā –
birojā.
Lai veicinātu dalīto atkritumu
vākšanu, „ZAAO” plāno piedā
vāt individuālu un ērtu dalīto
atkritumu savākšana sistēmu
Saulkrastu privātmāju iedzīvotā
jiem, kuriem ir noslēgts līgums
ar „ZAAO” par nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešanu.
Zane Legzdiņa,
„ZAAO”

Talcinieki tiek aicināti pulcēties
pulksten 10.00 pie Saulkrastu nova
da domes ēkas Raiņa ielā 8. Talkas
dalībniekiem tiks nodrošināti cim
di, maisi un iedalīta sakopjamā te
ritorija. Aicinām talkotājus apģērb
ties talkošanai atbilstoši un līdzi
ņemt savus darba rīkus – grābekļus.
Sākot no 13.30, stāvlaukumā
Raiņa ielas galā pie jūras visi tal
cinieki tiek gaidīti uz tradicionālo
Lielās talkas zupu.
Sīkāka informācija par Lielās
talkas organizēšanu un norisi
Saulkrastu novadā pieejama, zva
not pa iepriekš norādīto tālruni.
Saulkrastu novada dome aicina
zemesgabalu un ēku īpašniekus
un nomniekus rast iespēju sakopt
savu zemesgabalu un tam piegu
lošo teritoriju atbilstoši saisto
šajiem noteikumiem Nr.14. „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saulkrastu novada teritorijā”. Tā
pat aicinām veikalu īpašniekus
atjaunot informatīvās norādes,
atkritumu urnas un soliņus.

Nestandarta
atkritumu
savākšanas akcija
Saulkrastu novada dome sadarbī
bā ar SIA „ZAAO” rīko nestandar
ta atkritumu savākšanas akciju.
No 21. aprīļa līdz 23. aprīlim EKO
laukumā Rīgas ielā 96a, Saulkras
tos, laikā no 9.00 līdz 17.00 ie
dzīvotāji var nodot visa veida ne
standarta atkritumus (mēbeles,
elektrotehnikas iekārtas, metāl
lūžņus u.c.), taču ne vairāk kā 2 m3
no personas. Sīkāka informācija
pa tālr. 29218153, 29641868.

Iedzīvotājus aicina
uz tikšanos ar „ZAAO”
Ceturtdien, 20. aprīlī,
plkst. 17.30 Saulkrastu
novada domes zālē notiks
tikšanās ar SIA „ZAAO”
vadību, kurā klātesošie
tiks informēti par padarīto,
aktualitātēm un plānotā
līguma ar Saulkrastu novada
pašvaldību slēgšanu.
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Darbību uzsākusi „Jauniešu māja”
„Jauniešu māja” ir jauniešu
neformālās izglītības, jauniešu
iniciatīvu un mobilitātes
atbalsta punkts, kas jauniešiem
sniedz metodisko un
informatīvo atbalstu, un vieta,
kur jauniešiem satikties.
Iestādei ir divi virzieni – jaunieši
vecumā no 13 līdz 25 gadiem un
bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem.
Pagaidām „Jauniešu mājā”
strādā divi darbinieki – vadītāja
pienākumu izpildītājs un jaunat
nes darbinieks, kurš darbojas ar
jauniešiem. Nākamgad pievie
nosies bērnu un pusaudžu brīvā
laika organizators, kurš strādās
ar bērniem vecumā no 6 līdz 12
gadiem.
Jauniešiem ir iespēja:
• piedalīties neformālās iz
glītības aktivitātēs, apmācībās,
nometnēs, radošajās darbnīcās,
organizēt tematiskos vakarus un
pēcpusdienas,
• apgūt jaunas prasmes (pie sa
tura tiek strādāts, uzklausot jau
niešu vēlmes un vajadzības),
• iesaistīties un veidot dažādus
projektus,
• saņemt informāciju par Ei
ropas brīvprātīgā darba iespējām,
jauniešu programmām un pro
jektiem,
• pavadīt brīvo laiku, spēlējot
galda u.c. spēles,
• izmantot semināru un brīvā
laika telpu savas interešu grupas
vai organizācijas tikšanās reizēm,
pasākumiem,

• izmantot internetu un infor
matīvos materiālus.
„Jauniešu mājas” darba laiks
katru darba dienu no 10.00 līdz
19.00.
Bērniem tiek piedāvātas liet
derīga brīvā laika pavadīšanas ie
spējas katru darba dienu laikā no
14.00 līdz 18.00.
Tāpat kā citus gadus notiks arī
bērnu vasaras dienas nometne
novada bērniem vecumā no 8 līdz
12 gadiem (2.–6. kl.). Informācija
par nometni „Saulkrastu Domes
Ziņu” maija numurā.
Jauniešu apmeklējuma laiks no
pirmdienas līdz ceturtdienai no
13.00 līdz 19.00, piektdienās no
14.00 līdz 20.00. Pasākumi plašā
kai auditorijai notiks arī sestdie
nās.
Ņemot vērā mūsu novada ie
dzīvotāju vēlmes un vajadzības,
tiek strādāts pie jauna pakalpo
juma – „Jauno vecāku skola” –
izveides, kur tiks piedāvātas gan
nodarbības vecākiem kopā ar ma
zuļiem, gan lekciju cikli par bērnu
kopšanu un attīstību.
Piektdien, 31. martā, kopā ar
SJIC vadītāju Vairu Cīruli de
vāmies uz Siguldu, kur notika
tikšanās ar jauniešiem, jaunat
nes darbiniekiem un jaunatnes
lietu speciālistiem no Siguldas,
Jēkabpils, Ikšķiles, Ogres, Cēsīm
un Valmieras. Tikšanās notika
projekta „3D” („Domā Domas
Domē”) ietvaros.
Sadraudzības pēcpusdienas
mērķis bija savstarpēja iepazī

„Jauniešu mājas” aktīvisti. Foto no domes arhīva
šanās, pieredzes apmaiņa, savas
pilsētas jauniešu domes prezen
tēšana un sadarbības veidošana.
Mums tā bija laba pieredze, jo
šobrīd tiek veidota Saulkrastu
novada jauniešu dome. Tās mēr
ķis ir veicināt aktīvu un radošu
jauniešu dzīvi mūsu novadā.
Jauniešu domes uzdevums ir
izteikt, pieņemt un izanalizēt
priekšlikumus un ierosināju
mus, kas ir saistīti ar jauniešu
interešu un vajadzību īstenoša
nu, atbilstoši darba plānam iz
strādāt un realizēt jauniešu inte

Notiks novada ielu
un ceļu remontdarbi
Iepazīstoties ar pašvaldībai
piederošo ceļu stāvokli pēc
pagājušās ziemas, kā arī ņemot
vērā iedzīvotāju iesniegumus
un ierosinājumus, Saulkrastu
novada domes Ielu un ceļu
apsaimniekošanas komisija
ir uzdevusi SIA „Saulkrastu
komunālserviss” veikt kritiskā
stāvoklī esošo grantēto ceļu un
ielu remontdarbus.
Plānots, ka atjaunošanas un pār
būves darbi notiks šī gada aprīlī
un maijā prioritārā secībā. Darbu
laikā ceļu virskārtas atjaunos ar
grants un dolomīta šķembu mai
sījumu, kā arī nelielā ceļa posmā
eksperimentālā kārtā, plānojot
iestrādāt šo seguma virskārtu arī
citos ceļu posmos – virsmas ap
strādi ar bitumemulsiju un smal
kajām šķembām. Vairākās vietās
tiks veikta grants ceļu dubultās
virsmas izveide, kas nodrošinās
ērtāku braukšanu un novērsīs
ceļu putekļošanos. Šādas virsmas
izveides rezultātā ieguvēji būs gan
ceļa lietotāji, jo ceļi kļūs komfor
tablāki, gan arī blakusesošo māju
iedzīvotāji, jo tuvējā apkārtne ne
noputēs.
Atjaunošanas darbus, tajā
skaitā bedrīšu aizbēršanu, ir
iespējams uzsākt, tiklīdz ceļu
virskārta ir nožuvusi, jo, kamēr
segums vēl ir mitrs, strādājot

ar smago tehniku, ceļu stāvokli
var pasliktināt vēl vairāk. Seko
jot līdzi situācijai uz ceļiem un
iestājoties labvēlīgiem laika aps
tākļiem, tiek veikta greiderēšana,
iesēdumu, bedru un citu defektu
novēršana, tajā skaitā ceļu ap
augumu noņemšana un nova
dgrāvju tīrīšana.
Kopumā pašvaldībai pieder ceļi
200 kilometru garumā. Lielākā
daļa šo ceļu, īpaši dārzkopības sa
biedrībās, ir izbūvēta pirms 30–40
gadiem, vēl padomju laikos. Sā
kotnēji šīs brauktuves bija pare
dzētas ekspluatēšanai vien vasa
ras sezonā. Jāņem vērā, ka krasi ir
mainījies ceļu noslogojums. Mai
noties braukšanas intensitātei,
ceļu stāvoklis laika gaitā ir būtiski
pasliktinājies. Tāpat jāņem vērā
nepastāvīgo laika apstākļu ietek
me, kā rezultātā ziemā grants ceļi
ilgstoši nesasalst un atrodas pār
mitrinātā stāvoklī.
Ceļu un ielu uzturēšanā, ap
saimniekošanā un neatliekamos
remontos pašvaldība iegulda
valsts sniegto mērķdotāciju, kā
arī savus līdzekļus. Šogad valsts
dotācija ir 134 376 eiro, pašval
dības ieguldījums 294 546 eiro.
Jāuzsver, ka pēdējo divu gadu lai
kā pašvaldība ceļu uzturēšanai ir
palielinājusi finansējumu dubultā
apmērā. Lai varētu pienācīgi uz
turēt un atjaunot esošos, kā arī

resēm atbilstošus priekšlikumu
projektus.
Aicinu visus darboties gribo
šos jauniešus iesaistīties jauniešu
domes izveidē un „Jauniešu mā
jas” jau piedāvātajās aktivitātēs,
un jaunu aktivitāšu izveidē, kā
arī lūdzu visus interesentus iz
teikt savu viedokli, kādas aktivi
tātes vajadzētu organizēt jaunajā
iestādē.
Tāpat aicinu pieteikties sava
amata meistarus, kas iespēju ro
bežās savas amata prasmes nodo
tu jaunajai paaudzei.

Ar priekšlikumiem vērsties
pie vadītājas p.i. Ingūnas Feld
manes personīgi vai pa tālru
ni 29445270, vai arī rakstot uz
e pastu: inguna.feldmane@saul
krasti.lv. Informācija gan mūsu
„Facebook” mājas lapā „Jauniešu
māja”, gan Saulkrastu mājas lapā
saulkrasti.lv.
Jauku, saulainu pavasari un
cieņpilnu attieksmi citam pret
citu vēlot –
Ingūna Feldmane,
„Jauniešu mājas” vadītājas p.i.

Saulkrastu novada ielu un ceļu
plānotie remontdarbi 2017. gadā

izbūvēt jaunus kvalitatīvus ceļus,
būtu nepieciešama desmit reižu
lielāka summa.
Risinot ielu un ceļu sakārtoša
nas jautājumus, pašvaldība ir pie
teikusi dalību specifiskā atbalsta
mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto in
vestīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību at
tīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specia
lizācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” projektu
priekšatlasē un saņēmusi apstip
rinājumu projekta virzīšanai uz
projektu atlasi.
Šī projekta atbalsta program
ma ir devusi iespēju iegūt līdzek
ļus ceļu rekonstrukcijai un jaunu
izbūvei. Tomēr, lai īstenotu prog
rammu, ir jāievēro stingri kritē
riji – nauda tiek piešķirta to ceļu
rekonstrukcijai, kas sekmētu uz
ņēmējdarbības attīstību noteiktā
vietā un radītu jaunas darba vie
tas.
Projekts
„Uzņēmējdarbības
izaugsmei nepieciešamās infra
struktūras attīstība Saulkrastu
novadā” paredz izbūvēt divas jau
nas ielas – Pirmo ielu un Svētku
ielu –, kā arī pārbūvēt sešas ielas –
Bīriņu ielu, Akācijas ielu, Melnsi
la ielu, Jūras prospektu (posmu
no Melnsila ielas līdz Upes lielai),
Upes ielu un Ostas ielu.

Ielu un ceļu nosaukumi
remontam

Garums

Lakstīgalu iela viss garums

105,00

Akmeņu iela no asfalta līdz
Celtnieku ielai
(atputekļošana)

220

Sīļu iela viss garums

125,00

Smilšu iela no Ainažu ielas līdz
Raiņa ielai

250,00

Jaunā iela no Liepu ielas līdz
Kalnu ielai

115,00

Kalnu iela no Jaunās ielas līdz
Jomas ielai

105,00

Jomas iela viss garums

110,00

Dzelzceļnieku iela no Jūras
ielas līdz Dzelzceļnieku 5

200,00

Dzelzceļnieku iela no Stacijas
līdz Mednieku ielai

90,00

Viršu iela viss garums

200,00
107,00

Amoliņu iela 150 m no Tallinas 150,00
ielas
Celtnieku iela no Baltijas ielas
līdz Celtnieku ielas Nr.13

110,00

Duntes iela no 40 m Tallinas
ielas

40,00

Duntes iela no 60 m Melnsila
ielas

60,00

Draudzības iela no Ozolu ielas
līdz Ganību ielai

280,00

Draudzības iela no Enkuru
ielas līdz Akmeņu ielai

450,00

Kameņu iela viss garums

110,00

Draudzības iela 120 m no
Lapu ielas

120,00

Zītaru iela no Kameņu ielas
līdz Aveņu ielai

200,00

Madaru iela 140 m no Vaidavas ielas

140,00

Lapu iela no Baltijas ielas līdz
Zaļai ielai
Enkuru iela no Celtnieku ielas
līdz Enkuru iela Nr.2

130,00

Gravas ielas gals 50 m no Salas 50,00
ielas

Zaļā iela no Tallinas ielas līdz
Draudzības ielai

180,00

Mednieku iela no Dzelzceļnieku ielas 185 m virzienā uz
Rīgas ielu

Irbenāju iela viss garums

212,00

Meža prospekts no Melnsila
ielas līdz Rītupes ielai

80,00

Brāļu Kaudzīšu iela no asfalta – 90
Zītaru iela (atputekļošana)

Sila iela viss garums

108,00

Kārklu iela viss garums

95,00

Kapteiņa iela 140 m no Neibādes ielas

140,00

Pūpolu iela viss garums

50,00

Limbažu iela viss garums
(atputekļošana)

110

Saulgriežu iela no Limbažu
ielas līdz novada robežai
(atputekļošana)

185,00

Zītaru iela Brāļu Kaudzīšu –
Vītiņu (atputekļošana)

460

Parka iela viss garums (atputekļošana)

140

Stirnu iela no A.Kalniņa ielas
līdz bērnudārza stāvvietai
(atputekļošana)

155

320

80

Viļa Lāča iela no vecās
pārbrauktuves līdz ceļa sadalījumam (virsmas apstrāde)
DS „Saulainā ieleja”, Egļu ielas
nogāzes posms

50,00

Cīruļu iela 100 m no Vidrižu
ielas

100,00

DS „Vēsma”, Ceriņu iela

433,00

Strazdu iela viss garums

85,00

DS „Vēsma”, Kļavu iela 50 m no
Papardes ielas

50,00
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„Satiec savu meistaru 2017” Palielināts

atbalsta apjoms
Saulkrastu novada domes
29. marta sēdē tika pieņemts
lēmums veikt izmaiņas
kompensācijas apmērā
vecākiem, kuru bērni
netiek nodrošināti ar vietu
pašvaldības pirmskolas
izglītības iestādē.

Tas nozīmē, ka, sākot ar šī gada
martu, līdz gada beigām par
20,00 eiro ir palielināts pašvaldī
bas atbalsts – kompensācija par
pakalpojumu, kuru bērns saņem
pie privātā bērnu uzraudzības pa
kalpojuma sniedzēja vai privātajā
izglītības iestādē.

Līdzšinējo 206,36 eiro vietā
kompensācija par pakalpojumu,
kuru bērns vecumā no 1,5 līdz 4 ga
diem saņem privātajā izglītības ie
stādē, noteikta 226,36 eiro apmērā,
bet, īstenojot bērnu obligāto saga
tavošanu pamatizglītības ieguvei,
līdzšinējo 144,22 eiro vietā kom
pensācijas apjoms būs 164,22 eiro
mēnesī. Kompensācija par pakal
pojumu, kuru bērns saņem pie pri
vātā bērnu uzraudzības pakalpo
juma sniedzēja, ir noteikta 205,72
līdzšinējo 185,72 eiro vietā, un par
pakalpojumu, kuru bērns saņem
pie sertificētas aukles – 164,45 eiro
līdzšinējo 144,45 eiro vietā.

Piedāvā psihologa un
psihoterapeita konsultācijas
Foto: D.Gurtiņa
No 1. līdz 3. aprīlim visā Latvijā
svinēja meistarības svētkus
„Satiec savu meistaru!”. Šogad
svētki piedāvāja 167 dažādas
meistaru aktivitātes ar vairāk
nekā 440 meistaru dalību visos
Latvijas novados.
Ir patiess prieks, ka arī Saulkras
tu novads iekļauts šajā norisē. 1.
aprīļa rītā kultūras namā „Zvej
niekciems” atvērtajā meistarklasē
pulcējās tie, kurus bija ieinteresē
jis piedāvājums iepazīt tuvāk zāļu
tējas un to noslēpumus.

Sanākušos sagaidīja zāļu tēju
pazinēja un meistare Inta Brik
mane un Saulkrastu folkloras
kopa „Dvīga”. Pati zāļu zinātāja
arī ir šīs folkloras kopas dalīb
niece, laikam tādēļ tik raiti mijās
Intas Brikmanes stāstījums par
pavasara, vasaras un rudens zā
lēm, to īpašo spēku un iedarbī
bu un kopas „Dvīga” izdziedātās
dziesmas. Klātesošie varēja gan
izsmaržot, gan izgaršot šķietami
vienkāršu un ikdienā zināmu zāļu
tējas, tāpat meistare parādīja, kā
var pagatavot pavisam latviskus

kvēpeklīšus, kuri smaržas ziņā
pārspēj no tālām aizjūras zemēm
vestos. Un, protams, amuleti –
gan pret stresu, gan pret slimī
bām, gan veiksmei!
Gluži nemanot pagāja divas
stundas, bet sanākušie vēl un vēl
jautāja Intai Brikmanei pavisam
konkrētus jautājumus – kur un kā
labāk ievākt zāles, kad un kā tējas
kaltēt, un vēl, un vēl.
Pēc meistarklases beigām I.Brik
mane bija gandarīta, jo meistarkla
si apmeklējuši tie, kuri patiešām
gribējuši gūt padomu un zinības.

Lai palīdzētu ilgstošajiem
bezdarbniekiem pārvarēt
psiholoģiskās problēmas, kas
traucē atsākt darba gaitas
un atgriezties darba tirgū,
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) piedāvā iespēju saņemt
psihologa un psihoterapeita
konsultācijas.
Atbalsta pasākumu „Psihologu un
psihoterapeitu individuālās un gru
pu konsultācijas” NVA īsteno Ei
ropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Atbalsts ilgstošajiem bezdarbnie
kiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros.
Psihologa vai psihoterapeita
individuālo vai grupu konsultā
ciju var saņemt tie NVA reģistrē

tie bezdarbnieki, kuri bez darba
ir bijuši vismaz 12 mēnešus, kā
arī tie, kuriem ir iespējama vai ar
narkologa atzinumu apstiprināta
atkarība no alkohola, narkoti
kām vai psihotropām vielām.
Bezdarbnieks dalībai var pie
teikties NVA pieņemšanas laikos
Saulkrastos. NVA darbinieks iz
sniegs individuālo darba mek
lēšanas plānu (IDMP), kurā būs
norādīta konsultācijas diena, vie
ta un laiks. Noteiktajā dienā un
laikā bezdarbniekam ir jāierodas
pie psihologa vai psihoterapeita
uz konsultāciju un konsultācijas
laikā jāvienojas par turpmāko sa
darbību, apmeklējumu biežumu
un daudzumu.

Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem Notiks sanāksme
Inženieru tīklu izbūves ierosi
pagraba un/vai 1.stāva plāna ko
SIA „Saulkrastu
komunālserviss” (SKS) aicina
zemes gabalu īpašniekus, līdz
kuru gruntsgabalu robežām
ir izrakti ūdensvada un
kanalizācijas tīklu pievadi,
pieslēgties vienotajam
dzeramā ūdensvada un
kanalizācijas tīklam.
Lai pievienotos ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīklam, jāveic šādas
darbības:
1. Tehnisko noteikumu izstrā
de.
Inženiertīklu izbūves ierosi
nātājs klātienē vai elektroniski
iesniedz iesniegumu (paraugs
pieejams http://komunalserviss.lv/
udenssaimniecibas-attistibas-projekts) SKS Liepu ielā 3, pievienojot
šādus dokumentus:
• zemesgrāmatu apliecības ko
piju,
• zemes robežu plāna kopiju,
• būves inventarizācijas lietas

piju.
2. Tehniskās shēmas izstrāde.
SKS veic tehniskās shēmas
iz
strādi. Ja tehniskajai shēmai
nepieciešami nestandarta risinā
jumi, tīklu izbūves ierosinātājam
jāvienojas ar sertificētu projek
tētāju par tehniskās shēmas iz
strādi.
3. Tehniskās shēmas saskaņo
šana.
SKS veic tehniskās shēmas
saskaņošanu un apstiprināšanu
Saulkrastu būvvaldē.
4. Būvvaldes atļaujas saņem
šana inženiertehnisko tīklu iz
būvei.
Būvvalde izskata izstrādāto
tehnisko shēmu un pieņem lē
mumu par plānotās izbūves sa
skaņošanu vai sniedz pamatotu
rakstisku atteikumu.
5. Inženiertehnisko tīklu būv
niecība un nodošana ekspluatā
cijā.

nātājs pats par saviem līdzekļiem
veic būvdarbus. Lai izbūvētos in
ženiertīklus pieņemtu ekspluatā
cijā, nepieciešams SKS atzinums
par inženiertīklu gatavību eks
pluatācijai.
6. Līguma noslēgšana ar SKS
par ūdensvada un/vai kanalizāci
jas pakalpojumu lietošanu.
Pēc atzinuma par inženiertīklu
gatavību ekspluatācijai saņemša
nas jāvēršas pie SKS speciālistiem,
lai atbilstoši noteiktajai kārtībai
noslēgtu līgumu par ūdensvada
un/vai kanalizācijas pakalpojumu
lietošanu.
Tāpat SKS aicina iedzīvotājus
vērsties ar iesniegumiem savlai
cīgi, lai, iestājoties piemērotiem
klimatiskajiem apstākļiem un
pastāvīgai pozitīvai gaisa tempe
ratūrai, varētu sākt būvniecības
darbus.
Papildu informācija pa tālruni
67951361.

Atbalstītas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
Saulkrastu novada dome 2016.
gadā izsludināja konkursu
novada iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un nevalstiskajām
organizācijām finansējuma
saņemšanai dažādu iniciatīvu
atbalstam, kā rezultātā tika
īstenoti divi projekti.

Projekta „Bērnu rotaļu laukums
Bērzu alejā 5” ietvaros tika izvei

dots neliels rotaļu laukums Bērzu
alejas 5, Zvejniekciemā, pagalmā,
kurā tuvāko māju bērniem ir ie
spēja rotaļāties. Projekta kopē
jās izmaksas ir 1250,00 eiro, no
kuriem pašvaldības atbalsts ir
750,00 eiro. Bet projekta „Atpū
ta visai ģimenei” ietvaros izvei
dota jauna vieta Saulkrastos, kur
ikviens var apskatīt lauku sētas
dzīvniekus – trušus, vistas, nūtri

jas, ponijus. Kopējās projekta iz
maksas ir 835,00 eiro, no kuriem
pašvaldības atbalsts 750,00 eiro.
Arī šogad pašvaldība plāno
izsludināt projektu konkursu
vietējo iedzīvotāju iniciatīvām.
Aicinām sekot informācijai paš
valdības oficiālajos izdevumos.
Anita Līce,
Saulkrastu novada dome

par Teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādi
Atbilstoši Ministru kabineta no
teikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 86.
punktam pēc Saulkrastu novada
teritorijas plānojuma 2012.–2024.
gadam grozījumu publiskās ap
spriešanas beigām Saulkrastu

novada dome organizē sanāksmi,
kurā tiks izskatīti publiskās ap
spriešanas laikā saņemtie priekš
likumi un institūciju atzinumi.
Sanāksme notiks ceturtdien,
20. aprīlī, plkst. 16.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā
8, Saulkrastos.

Norisinās „Vietvārdu talka”
Turpinot vietējā mantojuma
apzināšanas tradīcijas un
gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei, arī šogad UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
(LNK) sadarbībā ar LU
Latviešu valodas institūtu un
partneriem aicina iesaistīties
interaktīvā „Vietvārdu talkā”,
kas noritēs līdz 30. septembrim.
„Vietvārdu talkā” ikviens aicināts
apzināt, pierakstīt un datubāzē
reģistrēt vietējos vietvārdus –
īpašvārdus –, kas nosauc kādu
fizioģeogrāfisku objektu, piemē
ram, Zilais kalns, Velna grava,
Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti

patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši
svarīgi ir pamanīt un neaizmirst
mazos vietvārdus, kuriem neatro
das vieta kartē, bet ir būtiska no
zīme gan pētot Latvijas daudzvei
dīgās izloksnes un dialektus, gan
vietējo vietu vēsturi un kultūru.
Apzinātos vietvārdus varēs reģis
trēt Tautas vietvārdu datubāzē,
kas būs pieejama www.unesco.lv
vai www.vietvardi.lv.
„Vietvārdu talkā” aicinātas
piedalīties izglītības iestādes,
bibliotēkas, muzeji, tūrisma in
formācijas centri, nevalstiskās
organizācijas un citas institūcijas,
kā arī individuāli interesenti un
aktīvistu grupas.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles
darbinieki pieņems klientus 8. un 11. maijā no plkst. 10.00
līdz 15.00 Saulkrastu domes telpās – 2. stāva zālē.
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Izaicinājums
prožektoru gaismā

O.Vanaga un R.Seržants.
Foto no O.Vanagas privātā arhīva
Kādi ir mūsdienu jaunieši, kas
labi mācās, ir aktīvi gan skolas,
gan ārpusskolas pasākumos, ar
interesi iesaistās sabiedriskās
dzīves norisēs, kam piemīt
veselīga paškritika un
ambīcijas, kas konkurenci
uztver kā stimulu savas
personības pilnveidošanai?
Tādus jauniešus var redzēt
Latvijas Televīzijas jauniešu
raidījumā „Gudrs, vēl gudrāks”.
24. marta raidījumā varēja se
kot līdzi Saulkrastu vidusskolas
11. klases skolnieces Veronikas
Solovjovas spēlei šajā erudīcijas,
gudrības un atjautības viktorīnā,
7. aprīlī TV ekrānos bija redzams
12. klases skolēns Rinalds Ser
žants, bet maijā savus spēkus iz
mēģinās 5.b klases skolniece Una
Līce.
Kāpēc skolēni, kuru zināšanas
ir atzinīgi novērtētas dažādās
olimpiādēs, grib piedalīties tele
vīzijas šovos un raidījumos? Uz
jautājumu atbild Rinalds, apstip
rinot arī pārējo domas: „Olim
piādes un skolas pasākumi kaut
kādā brīdī likās par šauru. Lai
izmēģinātu ko jaunu, piekritu
izaicinājumam izmēģināt spēkus
jaunā televīzijas spēlē. Jau pirma
jā filmēšanās reizē es ieguvu jau
nus draugus, kuri man ir palikuši
vēl joprojām, un atskārtu, ka vide,
kurā atrados, ir simts reižu labāka
nekā pati uzvaras garša.”

Par spilgtākajiem spēles iespai
diem gan katram ir savs stāsts.
Veronika stāsta par saviem ie
spaidiem: „Atbraucot uz Latvijas
Televīziju, galvā sev skandināju:
„Tā ir pirmā reize, atbraucu tikai
pamēģināt.” Kad stāvēju pie pults,
mans vienīgais pretinieks bija
īsais laika posms, kurā bija jāiz
lemj, kura tieši ir pareizā atbilde.”
Vairāku gadu pieredze šajā spē
lē ir 12. klases skolēnam Rinaldam
Seržantam. Viņš trīs reizes pietei
cās un trīs reizes tika uzaicināts
filmēties, par ko viņam ir savi
secinājumi: „Braucot uz studiju,
biju priecīgāks par to, ka atgrie
žos LTV un satikšu draugus, nevis
ka piedalīšos spēlē, jo tie cilvēki,
atmosfēra, gaismas kameras man
ļoti patīk. Mani atbalstīja bijušie
klasesbiedri un draugi no citām
pilsētām, kas vienmēr priecē un
ļauj justies vēl brīvāk. Diemžēl arī
šogad izkritu otrajā kārtā, tā man
bija laba mācība izvirzīt augstā
kus mērķus, jo vienmēr domā
ju – galvenais ir neizkrist pirmajā
kārtā.”
Abus Saulkrastu vidusskolas
jauniešus šajā spēlē atbalstīja
viņu matemātikas skolotāja Ok
sana Vanaga, kura savās pārdo
mās uzsvēra: „No dzīves jāņem
viss labais, ko tā sniedz. Jāizman
to arī erudīcijas spēles „Gudrs,
vēl gudrāks” piedāvātās iespējas!
Pirmkārt, var uzzināt, kā strādā
televīzijas darbinieki un kā top
raidījums. Filmēšanās notiek vis
maz piecas stundas, bet raidījuma
laiks ir tikai 1,5 stundas. Otrkārt,
ir iespēja satikt daudz interesantu
vienaudžu no visas Latvijas. Viņi
ir fantastiski! Treškārt, uz eru
dīcijas spēli tiek tie, kuru vidējās
sekmes ir augstas. Un ne vienmēr
uzvar tas, kam ir labākas sekmes.”
Savu
piedzīvojumu
spēlē
„Gudrs, vēl gudrāks” gaida arī 5.b
klases skolniece Una, kura atzīst,
ka īstā nervozēšana sākusies tikai
pēc zvana no LTV un uzaicināju
ma jau 6. aprīlī doties uz raidīju
ma ierakstu.
Novēlējums visiem, kas uzdro
šināsies pieņemt dzīves piedāvā
tos izaicinājumus, pārbaudīt sa
vas spējas ne tikai ikdienas darbā,
bet būt gana drosmīgiem to darīt
arī prožektoru gaismā. Izmanto
jiet piedāvātās iespējas un turiet
īkšķus par savējiem!
Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

Aicinām iegūt kvalitatīvu izglītību
Zvejniekciema vidusskolā!
Audzēkņu uzņemšana
2017./2018. m. g.
• 1. klasē
• 10. klasē
• pirmsskolas programmā
Dokumentu pieņemšana no 12. līdz 19. jūnijam.
Plašāka informācija Zvejniekciema vidusskolas
mājaslapā http://www.zvs.lv/.
Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs

„Mobilais zināšanu
ekspresis” piestāj
Zvejniekciema vidusskolā

7. un 8. klases kopā ar nodarbību vadītājiem. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
Projektu „Mobilais zināšanu
ekspresis” jau trešo gadu
īsteno Eiropas Komisijas
pārstāvniecība sadarbībā
ar biedrību „Eiropas kustība
Latvijā”.
21. martā „Mobilais zināšanu
ekspresis” – autobuss –, kurā iz
vietoti informatīvi materiāli par
Eiropas Savienību (ES) un tās da
lībvalstīm, piestāja Zvejniekciema
vidusskolā.
„Mobilajā zināšanu ekspresī”
kopā ar tā meistarīgo komandu
sākumskolas skolēni meklēja
atbildes uz jautājumiem, kas
rosināja izzināt ES dalībvalstis
un izprast savu piederību ES.
Atbilstoši iekārtotā mācību vide
un interaktīvie uzdevumi ie
dvesmoja skolēnus lasīt, izzināt,
pētīt un analizēt informāciju, lai

pareizi atbildētu uz visiem jau
tājumiem (arī āķīgiem), jo balvā
bija ne tikai iegūtās zināšanas un
darbošanās prieks, bet arī nelie
las dāvanas no mobilā ekspreša
komandas.
Kamēr „Mobilajā zināša
nu ekspresī” Eiropu izzināja
sākumskolas skolēni, ar 5.–8.
klases izglītojamajiem sarunu
sāka „Eiropas kustība Latvijā”
prezidents Andris Gobiņš, kurš
uzdeva ierosinošu jautājumu:
„Vai tu vēlies kļūt par savas dzī
ves režisoru?” Nu kurš gan tāds
nevēlas būt! Skolēnus pārsteidza
A.Gobiņa atbilde, ka nav nemaz
daudz jādara – tikai… jāapmek
lē pēc iespējas vairāk interešu
pulciņu, jāiesaistās skolēnu līdz
pārvaldē un jāorganizē pasāku
mi, jācenšas piedalīties dažādās
aktivitātēs (piemēram, 9. maijā

kārtot Eiropas eksāmenu tieš
saistē: http://esmaja.lv/eiropas_
eksamens) un jāietekmē apkārt
notiekošais.
Par gribas lomu dzīvē ar skolē
niem runāja televīzijas žurnāliste
Lelde Lietaviete, kura rosināja
jauniešus katrai dienai izvirzīt
konkrētu mērķi un censties to
sasniegt, bet par pašiedvesmu un
iedvesmu stāstīja multimāksli
nieks Kaspars Blūms Blūmanis,
minot piemērus no savas piere
dzes, kas veicinājuši viņa karjeras
izaugsmi.
Paldies „Mobilā zināšanu eks
preša” komandai par interesan
tajām un izglītojošajām nodarbī
bām, kā arī par daudzveidīgajiem
atbalsta materiāliem par ES.
Valda Tinkusa,
Zvejniekciema vidusskola

Akreditācija Saulkrastu vidusskolā
Laikā, kad valstī notiek
neskaitāmas diskusijas par
reformu nepieciešamību
izglītības sistēmā, skolu
tīkla sakārtošanu, pāreju
mācībās uz kompetenču
pieeju un apgriezienus
uzņem viena no visu laiku
vērienīgākajām pārmaiņām
izglītībā, Saulkrastu vidusskola
veiksmīgi izgāja akreditācijas
procedūru.
No 23. līdz 27. janvārim Saulkras
tu vidusskolā strādāja četri ak
reditācijas komisijas eksperti –
S.Balode, V.Vovere, I.Bērziņa un
P.Pestovs. Šajās dienās eksperti
iepazinās un vērtēja Saulkrastu
vidusskolā īstenotās izglītības
programmas, sākot ar dokumen
tāciju un beidzot ar stundu vēro
šanu, tikšanos un diskusijām ar
skolas administrāciju, metodiska
jām komisijām, skolotājiem, sko
lēnu un vecāku padomi. Eksperti
uzmanību pievērsa septiņām
vērtējamām jomām – mācību sa
turam, mācīšanai un mācīšanās
kvalitātei, izglītojamo sasniegu
miem, atbalstam izglītojamiem,
iestādes videi un resursiem, ie
stādes darba organizācijai, vadī
bai un kvalitātes nodrošināšanai.
Savus secinājumus par Saulkrastu

vidusskolas darbību komisija iz
teica četros vērtējuma līmeņos –
nepietiekams, pietiekams, labs
un ļoti labs. Kopumā Saulkrastu
vidusskola gandrīz visās jomās
saņēma labu vai ļoti labu vērtē
jumu. Par skolas stiprajām pusēm
tika atzīmētas:
-	skolas sakārtotā, estētiskā,
funkcionālā un drošā fiziskā vide
un materiāli tehniskais nodroši
nājums,
-	cieņpilna un atbalstoša sa
darbības vide un mācību metožu
dažādība,
-	regulāra izglītojamo sasnie
gumu apkopošana un izvērtēšana
pēc skaidriem kritērijiem, paņē
mieniem un metodēm, rezulta
tīvs darbs ar talantīgiem izglītoja
miem,
-	 vidusskolas izglītojamo vidē
jie rezultāti centralizētajos eksā
menos matemātikā, angļu valodā
un latviešu valodā ir augstāki par
vidējiem sasniegumiem valsts lī
menī,
-	ļoti skaidra kavējumu uz
skaite, ātra informācijas iegūšana
par kavējumiem un tās apkopoša
na,
-	
izglītojamo ar mācīšanās
traucējumiem veiksmīga integrē
šana mācīšanās procesā,
-	
plašs interešu izglītības

programmu piedāvājums,
-	 Saulkrastu novada pašvaldī
bas finansiāls atbalsts un atbalsts
atbalsta personāla nodrošināša
nai,
-	 veiksmīga iestādes sadarbība
ar pašvaldību un dažādām orga
nizācijām izglītības kvalitātes un
iestādes attīstības veicināšanai.
Skolas darbības uzlabošanai
tika ierosināts ieteikums mā
cīšanās procesā vairāk iesaistīt
elektronisko vidi, attīstīt iespējas
vecākiem, izglītojamiem, pedago
giem komunicēt, izmantojot sko
las interneta vietni.
Kopumā Saulkrastu vidussko
la akreditācijas procesā tika ļoti
labi novērtēta un ieguva akredi
tāciju uz ilgāko iespējamo ter
miņu – 6 gadiem. Ko tas nozīmē
Saulkrastu novadā dzīvojošajiem?
Ja jums ir bērni, kam drīz jāuzsāk
skolas gaitas, vai skolas vecuma
bērni, kas jau mācās Saulkras
tu vidusskolā, tad esiet droši, ka
skola attaisnos un atmaksās jūsu
uzticības kredītu ar kvalitatīvu
izglītību, ko var iegūt Saulkras
tos. Izsmeļošāku informāciju par
skolu varat iegūt mūsu mājaslapā
www.saulkrastuvsk.lv.
Astrīda Dinēviča, Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola
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„Popiela” jeb Skolas sirds

Panākumi un
pieredzes apmaiņa
24. martā tika mērots ceļš
uz Lietuvu, Klaipēdu, kur
norisinājās I Starptautiskais
pianistu konkurss „Muzikālie
zēni”.

3. klases ceļojums. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
23. marta pēcpusdienā
Zvejniekciema vidusskolu
satricināja mūzikas
skaņas vairākos decibelos,
jo sākās muzikālais
konkurss „Popiela 2017”.
Gan skolēni, gan skolotāji,
gan skolas darbinieki
pulcējās Mazajā zālē,
lai redzētu krāsainos
meistardarbus, ko bija
sagatavojuši skolēni.
Konkursā tika parādīti 11 priekš
nesumi, kuros dalībnieki ne tikai
dejoja un dziedāja, bet arī jutās kā
īstas zvaigznes. Muzikālie priekš
nesumi bija visdažādākie – sākot
ar jaunāko Eiropas populāro mū

ziku un beidzot ar tautasdzies
mām.
„Popielu” atklāja četru sestās
klases meiteņu uznāciens, kura
noslēgumā dejošanā tika iesaistīti
arī skolotāji un skatītāji. Pārstei
dza meistarīgi sagatavotais 1.b
klases priekšnesums „Divas zo
sis”. Šī pasākuma vadītāja skolo
tāja Velta Velmere teica, ka „daži
bērni ir aktieri jau no pirmās kla
ses un varbūt drīzumā redzēsim
viņus ne tikai „Popielā”, bet arī
teātra sporta pulciņā, lai priecētu
skatītājus skolas svētkos”.
Vairākas klases bija izveido
jušas dziesmu popūrijus, kuros
apvienotie skaņdarbi bija tikpat
dažādi kā skolēni, kas piedalījās

„Popielā”. 3. klases audzēkņi ska
tītājus mudināja kopā ar viņiem
doties ceļojumā pa visu pasauli,
nobeigumā tomēr aicinot atgriez
ties savā dzimtenē – Latvijā –, bet
11. klases jaunieši atdarināja uk
raiņu dziedātāju Verku Serdjuč
ku. Pēc priekšnesumiem – žūrijas
vērtējums un katrai klasei balvā
gards „Bemberu” kliņģeris.
Muzikālajā konkursā „Popie
la” ieguvēji ir visi, jo šāds pasā
kums saliedē un vieno mūzikā un
smieklos ne tikai klasi, bet visu
skolu, tādēļ var apgalvot, ka „Pop
iela” ir visas skolas sirds.

Konkursā piedalījās skolotājas Ta
māras Āriņas klavieru klases au
dzēknis Gatis Kalvišs, bet kopumā
konkursā piecās vecuma grupās
piedalījās 55 dalībnieki no Lietuvas
un Latvijas. Jaunie mūziķi bija saga
tavojuši grūtas, sarežģītas program
mas. Katra uzstāšanās konkursos
ir ļoti laba skola jaunajiem mūzi
ķiem. Gatis atskaņoja četru kom
ponistu – V.A.Mocarta, M.Baša,
S.Sloņimska un S.Povilaiša – skaņ
darbus izteiksmīgi un veiksmīgi.
Konkursā iegūta 2. vieta.
Apsveicam Gati un skolotāju
T.Āriņu!
Savukārt pašās marta beigās
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas (VJMMS) audzēkņi
devās uz Šauļiem, lai piedalītos II
Starptautiskajā kameransambļu
festivālā „Musica da Camera”. Fes
tivāls norisinājās Dainu Mūzikas
skolā, un tajā piedalījās 130 jauno
mūziķu no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas. Lietuvas mūzikas skolās
īpaša uzmanība tiek pievērsta mu

zicēšanai ansambļos. Spēlēšana an
sambļos bērnos vairo prieku, dod
drošo pleca sajūtu uzstāšanās brīdī,
motivē vairāk vingrināties, kā arī
attīsta komunikācijas prasmes.
Festivāla trīs stundu ilgajā kon
certā uzstājās gan klavieru dueti,
gan dažādu instrumentu ansambļi,
kuru sastāvā ir klavieres. Repertu
ārā bija dažādu laikmetu un stilu
kompozīcijas. Ļoti priecēja festi
vāla vēlīgā un atbalstošā gaisotne,
kas atraisīja bērnos muzicēšanas
prieku, kā arī organizatoru īpašā
viesmīlība, laipnība un sirsnība.
VJMMS pārstāvēja Nikita La
vigins klavieru duetā ar Elizabeti
Levinu un ansamblī ar Viktoriju
Graubiņu (flauta), Elza Strupiša
(klavieres) un Asnāte Pavloviča (vi
jole), Reinis Rezevskis (klavieres)
un Kirils Turovs (eifonijs), Justīne
Veidenberga klavieru duetā ar brā
li Mārtiņu Veidenbergu, Natālija
Šarfe no Vācijas un Marta Vijgrieze.
Par ieguldīto darbu un kopā
aktīvi pavadīto dienu īpašs paldies
pedagogiem Eleonorai Širškovai,
Beatai Gekai, Ievai Bahmanei, Ai
vai Zaubergai, Velgai Polinskai un
Miervaldim Lejam.
Ieva Lazdauska, VJMMS

Una Ozola,
Zvejniekciema vidusskola

VJMMS audzēkņi – laureāti starptautiskā
pūšaminstrumentu konkursā
Par konkursu stāsta Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas (VJMMS) skolotāja,
laureātu koncertmeistare
Beata Geka:
„Starptautiskais
pūšamins
trumentu konkurss „Naujene
Wind 2017” Daugavpilī norisi
nājās pirmo reizi un pulcēja 120
dalībnieku no Latvijas, Lietuvas,
Baltkrievijas, Krievijas un Polijas.
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolu pārstāvēja Kirils
Turovs eifonija spēlē un Gusts
Ozoliņš-Karlsons klarnetes spēlē.
Konkurss pārsteidza ar dalīb
nieku augsto profesionālo snie
gumu un organizatoru teicamo
veikumu, īpašo viesmīlību un
sirsnību. Konkursa dalībniekus
vērtēja divas starptautiskas žūrijas
komisijas. Nopietnas konkuren
ces apstākļos 1. klases audzēknis
Gusts Ozoliņš-Karlsons jaunākajā
vecuma grupā ieguva 3. vietu, bet
5. klases audzēknis Kirils Turovs
vecākajā grupā – godpilno 1. vietu.
Lepojamies ar mūsu brīnišķīga
jiem audzēkņiem un ar pedagogu
Miervaldi Leju, kura mērķtiecība,
neatlaidība, sirds siltums, mūzi
kas mīlestība un augstā profesio
nālā meistarība palīdzēja kaldināt
šo uzvaru. Labu veiksmi arī nāka
majos konkursos!”

Laureātu skolotājs Miervaldis
Leja:
„Mirkli, kavējies – tā teicu sev,
saņemot augstākās raudzes – 1.
pakāpes – diplomu konkursā.
Pasakainais rezultāts sasniegts,
pateicoties pozitīvajiem audzēk
ņiem. Konkursā Kirils atskaņoja
G.F.Hendeļa sonāti un F.Rehfelda
„Klusu lūgšanu”, savukārt G.Ozo
liņš-Karlsons – F.Gosetes „Gavot
ti” un M.Musorgska „Dzies
mu
no operas „Hovanščina””. Paldies
Gusta un Kirila atsaucīgajiem ve
cākiem, kuri aktīvi piedalās savu
bērnu talantu izkopšanā un, at
balstot un palīdzot, pavadīja mūs
arī braucienā uz Daugavpili. Liels
paldies koncertmeistarei Beatai
Gekai par izturību lielajā slo
dzē, vienmēr pozitīvi reaģējot uz
katru manu muzikālo avantūru.
Paldies arī skolas direktorei par
atbalstu un visu organizatorisko
„krikumu” veiksmīgu realizāciju!”
Ieva Lazdauska:
„Uzvara konkursā „Naujene
Wind 2017” nu jau ir ceturtais
M.Lejas un B.Gekas audzēkņa
K.Turova sasniegums pāris pē
dējo gadu laikā, iegūstot 1. vietu.
Pārsteigums arī par G.OzoliņaKarlsona sniegumu, tikai pirmo
gadu apgūstot klarnetes spēli un
jau sasniedzot starptautiskus pa
nākumus. Intensitāte, ar kādu ar

audzēkņiem tiek strādāts ikdienā,
apgūstot jauno, sagatavojot aiz
vien jaunas programmas, ir vērā
ņemama, un šopavasar plānotas
vēl vairākas nozīmīgas uzstāša
nās.
Apbrīnojama ir skolotāja spēja
koncentrēt un aizraut audzēk
ņus darbam mūzikā! Zināms,
ka VJMMS audzēkņiem, tāpat
kā visiem, ir dažādas brīvā laika
pavadīšanas vēlmes un iespējas.
Tomēr ar audzēkņu, pedagogu
un vecāku sadarbību un kopīgu
neatlaidību gūt šādus sasniegu
mus mūzikā ir patiesi vērtīgi!
Īstā apjausma par to audzēkņiem
varbūt nāks tikai pēc gadiem, bet
jau tagad skaidrs, ka ir godam
pārstāvēta mūsu skola, novads
un valsts starptautiskā līmenī.
Apsveicam!”
K.Turova mamma Olga Turo
va:
„Lepojamies ar to, ka mūsu
bērni mācās pie skolotāja Mier
valža Lejas! Paldies gan skolotā
jam, gan koncertmeistarei par lie
lo ieguldījumu darbā ar bērniem.
Lai gan konkurss bija ļoti grūts,
tomēr mūsu audzēkņi saņēma
tik augstu novērtējumu. Arī turp
māk atbalstīsim savus bērnus, lai
panākumi turpinās!”
VJMMS

Viktorija Graubiņa muzicē kopā ar Nikitu Laviginu.
Foto no Šauļu Dainu Mūzikas skolas arhīva

Mākslas nodaļu jaunumi aprīlī
1. aprīlī Rīgā, Profesionālās izglī
tības kompetenču centrā – Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā –,
Latvijas mākslas skolu saimes 170
audzēkņi piedalījās valsts kon
kursa noslēdzošajā kārtā. Šogad
konkursa kopējā norise notika jau
trīs kārtās, turklāt trešā kārta no
tika arī Rēzeknē, Liepājā un Val
mierā, kopā piedaloties gandrīz
500 mākslas skolu audzēkņiem.
Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skolu, saņemot veik
smīgu 2. kārtas uzdevumu vērtē
jumu, pārstāvēja Emīlija Kulberga
(Saulkrastu Mākslas nodaļa), Neds
Grīnbergs, Elza Ābele, Emīls Ki
seļevskis (Zvejniekciema Mākslas
nodaļa). Visi veiksmīgie 2. kārtas
uzdevumu darbi, tajā skaitā mi
nēto audzēkņu darbi – dizaina
iepakojumu kompozīcijas –, līdz
aprīļa vidum apskatāmi vizuāli ie
spaidīgā izstādē Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā Valdemāra ielā
139. Savukārt 3. kārtas uzdevums –
dizaina plakāta un tam stilistiski
piesaistīta dizaina priekšmeta iz
strāde – bija patiesi sarežģīts uz
devums: ideju skiču izstrāde, kom

N.Grīnbergs ar savu darbu.
Foto: I.Lazdauska
pozīcijā obligāti iekļaujamā teksta
(burtu) lietojums, vairāku krāsu un
vienojošo dizaina elementu saska
ņa, precizitāte... Darbam tika veltī
tas 3,5 astronomiskās stundas.
Iepriecinoša ziņa saņem
ta no Tukuma, kur norisinājās
G.Bērziņam veltīts karikatūru
konkurss. Saulkrastu Mākslas no
daļas audzēkņa Andreja Ņekraso
va (skolotāja R.Grāmatiņa) darbs
novērtēts ar atzinību! Sveicam!
Ieva Lazdauska, VJMMS
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Alta Bringina: dejošanai nekad neesmu pagriezusi muguru
Māmiņa mazo Altu turpat Saulkrastos aizveda uz dejošanu, kad
viņai vēl nebija pat trīs gadiņu. Pērn novembrī Alta Bringina
saņēma novada domes atzinības rakstu nominācijā „Kultūra”
„Par ilggadēju un radošu darbu un deju kultūras popularizēšanu
Saulkrastos”. Viņa pati lepojas, ka jau divus gadu desmitus
ar savu darbu jaunajiem saulkrastiešiem paver ceļu uz
dzīvespriecīgo tautas deju pasauli.
Kopā ar Altu dejo
jauni un veci
Kā jau visus bērnudārzus, arī
Saulkrastu pirmsskolas izglītības
iestādi „Rūķītis” nešaubīgi var atrast pēc bērnu dzidrajām balstiņām, kad viņi izgājuši parotaļāties
turpat bērnudārza pagalmā. Bērnu
balsis visu laiku fonā skan arī tad,
kad bērnudārza vadītājas vietniece
saimnieciskajā darbā Alta Bringina stāsta žurnālistam par savu ar
dejošanu piepildīto ikdienu. Tas
sarunai piešķir īpašu nokrāsu un
jēgu, jo liela daļa Altas darbdienas
aizrit ciešā bērnu lokā. Tā sākas
jau septiņos no rīta, gādājot, lai
visi 200 „Rūķīša” audzēkņi atrastos omulīgā vidē, būtu paēduši,
bet pēcpusdienā turpat bērnudārzā sākas otra dzīves daļa – mācot
deju soļus jaunākajiem bērniem,
iestudējot dejas un gatavojoties
koncertiem kopā ar vecāko grupu
audzēkņiem, kā arī novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” pirmsskolas
deju kolektīvu „Rūķītis”. Dārziņā
nedejo tikai paši mazākie, tie, kas
vēl apmeklē silīti, viņa uzsver.
Kad darbdiena bērnudārzā ir
galā, vismaz reizi nedēļā Alta Bringina dodas pie savas Saulkrastu
līnijdeju grupas „Sunbeach”. Kopš
2008. gada viņa strādā arī ar Sējas
novada Pabažu dejotgribētājiem,
vadot līnijdeju grupu „Asorti”.
Patiesībā visu kolektīvu uzskaitījums, kurus Alta ir vadījusi, ir daudz
garāks. To vidū arī Skultes vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Lecam
pa vecam”, ar kuru kopā Alta ir
piedalījusies dažādos sadraudzības
pasākumos un tautas deju festivālos, piemēram, „Soļi smiltīs”, gan
Jūrmalā, gan Liepājā, kur pulcējas
dejotāji no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, jauniešu deju
kolektīvs „Dzīvotprieks”, kā arī
Skultes līnijdejotāju grupa.
Dejošanā mani
iebīdīja mamma
Jautāta par savām saknēm, Alta
Bringina teic, ka ir dzimusi un
augusi Saulkrastos. „Mamma te
ieprecējās no Latgales, Tilžas, bet
pa tēva līniju visi senči ir tepat no
Saulkrastiem un Vidrižiem. Tepat
arī esmu beigusi Zvejniekciema vidusskolu un bērnu mūzikas skolu.
Savukārt dejošanā mani iebīdīja mamma. Mamma pati
jaunībā nedejoja, bet gribēja, lai
bērni būtu tur, kur viņiem varētu
patikt. Saulkrastos darbojās deju
kolektīvs, un viņa mani uz turieni
aizveda. Ko mēs tur dejojām, neatceros, bet man patika.
Un tas bija tāds kā labs āmura
trāpījums pa naglu, jo kopš tā laika no dejošanas nekad prom neesmu aizgājusi.
Ar savu tagadējo dzīves pieredzi
varu sacīt – tas ir ļoti svarīgi, ka

bērns nonāk vidē, kur viņam patīk
atrasties. Tad jau arī vēlāk dejošana sagādās prieku. Arī man dzīvē
ir bijuši īsi pārtraukumi, kad neesmu dejojusi, bet deju kurpes vienmēr ir stāvējušas redzamā vietā.”
Ar pieredzi vien nepietiek
„Skolas gados dejoju Zvejniekciema kultūras namā, tad jauniešu
deju kolektīvā jaunajā Saulkrastu kultūras namā. Savukārt pēc
vidusskolas beigšanas aizgāju uz
tautas deju ansambli „Carnikava”,
un kā dejotājai tā bija nenovērtējama pieredze,” atceras Alta.
Savukārt uz jautājumu, kā viņa
sākusi mācīt dejot citiem, Alta
teic, ka viss sācies tad, kad vidējais bērns – trīsgadīgais dēls Ivo –,
kuram tagad jau ir 21 gads, sācis
iet dārziņā. „Nolēmu pamēģināt,
kā tas ir – iemācīt bērniem dejot. Taču, lai labāk saprastu, kā
to darīt, nolēmu papildināt savas
zināšanas par tautas deju dejošanu. Sākumā divus gadus gāju
Latviešu deju skolā. Tur pie Jāņa
Purviņa un citiem tautas deju
korifejiem cītīgi mācījos latviešu
tautas deju pamatus.
Taču ar šo deju skolu vien bija
par maz. Turklāt arī deju skolotājiem sāka prasīt augstāko izglītību.
Tāpēc iestājos Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā un
2008. gadā ieguvu deju un ritmikas
pedagoga kvalifikāciju. Tad 2015.
gadā kursos papildināju pedagoģijas zināšanas darbā ar pirmsskolas
vecuma bērniem, rodot informāciju par jaunākajām darba metodēm
un pieejām, bērnu psiholoģiju un
iegūstot tiesības strādāt arī par
pirmsskolas skolotāju. Patiesībā
tas viss nāca ļoti organiski kopā ar
iespēju darboties šeit, bērnudārzā,
un kopā ar pieaugušajiem dejot gan
līnijdejas, gan tautas dejas.”
Jāsaprot bērna pasaule
Alta Bringina teic, ka dejojot ir
pagājis vairāk nekā 20 gadu. Vai
šajā laikā ir mainījusies Saulkrastu iedzīvotāju attieksme pret dejošanu? „Novada skolās, vismaz
jaunākajās klasēs, dejošana ir
obligāta. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka,
bērniem no „Rūķīša” aizejot uz
skolu, jau ir ielikti dejošanas iemaņu pamati. Tiem, kas nav gājuši mūsu bērnudārzā, ir jāpiestrādā
vairāk, jo mūsējie jau visu prot.
Taču mūsdienās bērni paliek arvien sarežģītāki. Un dejošana jau
ir tikai viena medaļas puse, otra
ir saskare ar bērniem, prasme nodrošināt disciplīnu,” viņa skaidro.
Un vēl skolotāja teic, ka bērniem
dejošana vairāk saistās ar rotaļāšanos un iztēles attīstīšanu, lai gan
nodarbību mērķis ir apgūt tautas
deju pamatsoļus. Turklāt šajā procesā katram bērnam jāatrod sava
pieeja, jo vienam patīk kustēties

Saņemot Saulkrastu novada domes
atzinības rakstu.

Ar mazajiem „Rūķīšiem”.

Alta Bringina: „Deju mācīšana bērniem prasa pacietību un spēju izprast, kā bērni redz pasauli. Savukārt tad,
kad jākāpj uz skatuves pašai, vienmēr jātiek galā ar „lampu drudzi”. It kā jau visu zini un proti, bet uztraukums
tik un tā nekur nepazūd.” Foto: Einārs Binders un no Altas Bringinas personiskā arhīva
uz skatuves, citam labāk gribētos
pastāvēt maliņā, bet galvenais pedagoga uzdevums ir darīt visu, lai
viņiem dejošana iepatiktos. Protams, ir vajadzīga pacietība un neatlaidība, lai bērni apgūtu polkas
un palēciena soļus, bet vienlaikus
iemācītos turēt staltu stāju un uzmanīgi klausīties mūzikā.
„Ar mazākajiem bērniņiem – trīs
četrus gadus veciem – viss it kā ir
vienkāršāk, tikai visu vajag priekšā
parādīt tā, lai viņi visu labi saprastu un spētu atkārtot, tomēr iznāk
noņemties ar slapju muguru. Ar
sešgadīgajiem bērniem ir vēl grūtāk, jo kopīgi ir jāmācās dejas, kuras rādām koncertos ārpus bērnudārza sienām. Esam bijuši dažādos
festivālos, piemēram, „Latvju bērni
danci veda”, braukuši uz Ogri un
Valku un uzstājušies sadraudzības
koncertos Salaspilī, Stopiņos.
Taču jebkurā gadījumā skolotājam labi jāsaprot, kā bērns uztver pasauli, tātad jāiejūtas bērna
ādā, jo viņi taču skatās uz tevi un
mācās, un jāsaprot, ko viņi var atkārtot un ko vēl nevar.”
Dziedi vai raudi,
bet rāmjos jāturas
„Vai esmu stingra deju skolotāja, nezinu, bet kaut kā jau mazie
dejotāji rāmjos ir jānotur, turklāt
jāapgūst dejas un jāsagatavojas
kārtējam sadancošanās koncertam. Viens tāds tūdaļ būs Zvejniekciema kultūras namā.
Ja deja ir jāiemācās, tad jāiemācās, un tur neko nevar darīt, nelīdz
pat asaras. Protams, šādās reizēs

man palīdz grupiņu audzinātājas,
bet kādreiz domāju, ka trešā acs pakausī nebūtu lieka. Un vēl jau kopā
ar bērniem jāiemācās arī tādas dejotājam pašsaprotamas lietas kā,
piemēram, pareizi sasiet pastalas.
No otras puses, bērni, ja sākuši
dejot jau no mazām dienām, uz
nodarbībām nāk ar prieku. Ja es
redzu, ja bērnam ir dotības dejošanā, tad es saku vecākiem, ka ir
vērts piestrādāt, bet pārējais jau ir
pašu vecāku rokās, cik viņi ir uzņēmīgi attīstīt bērna spējas. Taču
ir arī tādi Saulkrastu bērni, kas
sākuši dejot „Rūķīša” nodarbībās,
bet tagad dejo „Dzintariņā”.
Visi kopā esam apmēram trīs
gadus – no brīža, kad viņi sāk dejot, līdz laikam, kad sešu vai septiņu gadu vecumā aiziet uz skolu.
Kad vieni aiziet, viņu vietā nāk citi,
un viss sākas no gala,” bilst Alta.
Viņa atzīstas, ka neesot īpaši
sekojusi tam, vai šajā laikā kāds ir
izaudzis par profesionālu dejotāju,
taču tas, ka šajā laikā bērni ir iemācījušies laikā savākties pirms uzstāšanās, nostāties publikas priekšā
uz skatuves, tikt galā ar „lampu
drudzi”, esot skaidrs. Kad vēlāk
bērni aiziet uz skolu, dažkārt vecāki
pienākot klāt un sakot paldies, ka
bērniem ir ielikti dejošanas pamati.
Bez prieka
neko nevajag darīt
Mūsdienās horeogrāfi mēdz radīt
visdažādākās deju programmas.
Alta Bringina teic, ka, piemēram,
viens no redzamākajiem deju kolektīvu vadītājiem Agris Daņiļevičs

piedāvā spožas deju horeogrāfijas,
bet ne visi bērni to spēj izdejot.
„Lai to izdarītu, jābūt ļoti spēcīgam kolektīvam. Taču arī es pati
veidoju bērnu spējām atbilstošas
horeogrāfijas. Ņemu bērnu mūziku un piemēroju tai zīmējumus un
kustības. Ir arī bērniem piemērotas latviešu pāru deju svītas, kuras
mācāmies un ar prieku dejojam, –
„Tūdaliņ, tagadiņ”, „Plaukstiņpolka”, „Sudmaliņas” –, protams, ne
sarežģītākajā variantā.
Taču jāsaprot, ka mūsdienu
bērniem patīk arī modernas dejas
pie mūsdienīgas mūzikas. Tāpēc
labprāt uzdejojam, piemēram,
„Dipu, dapu lācis nāk”. Tad bērni
ne tikai dejo, bet arī dzied līdzi.
Kādu brīdi ļoti populāra bija arī
„Ballējam, neguļam”. Kad nodarbības iet uz beigām, bērni prasa,
vai tad šoreiz „Ballējam, neguļam”
nedancosim. Un, ja esam visu labi
iemācījušies, uzdejojam arī to,”
saka Alta, piebilstot, ka dejā galvenais ir prieks un ne vienmēr svarīgākais ir iemācīties ko maksimāli
sarežģītu un rezultātu rādīt samocītām sejām. „Šeit, „Rūķītī”, visi
bērni ir vienādi un visi ir pelnījuši
dejot koncertos. Tāpēc arī visi Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti notiek pa grupiņām, priecējot gan mazos dejotājus pašus, gan
viņu mammas un tētus. Ik reizi tie
ir desmit koncerti.”
Dejas kovboju zābakos
„Kad sāku mācīt bērnus dejot,
pilnīgi nejauši uz sludinājumu
dēļa izlasīju paziņojumu, ka Car-

nikavā notiek uzņemšana līnijdeju grupā. Neviens jau toreiz
par tādām neko nezināja, tāpēc
aizbraucām paskatīties. Un nu
iznāk, ka arī līnijdejas dejoju jau
vismaz 18 gadus.
Atšķirībā no tiem laikiem,
kad informācija bija ierobežota, tagad daudzi deju apraksti ir
pieejami internetā, un šo deju
popularitāte aizvien pieaug. Uz
Saulkrastu grupas „Sunbeach”
nodarbībām nāk kādi 12 cilvēki.
Dejotāju vecums ir dažāds – no
17 līdz pat 70 gadiem. Sanākam
kopā vismaz reizi nedēļā, bet
pirms koncertiem – divas. Uzstājamies pilsētas svētkos Saules
laukumā, braucam arī citur, kur
mūs uzaicina.
Martā nosvinējām „Sunbeach”
15 gadu jubileju, nodejojot koncertu ar tematiku no valša līdz
rokenrolam. Pa šo laiku esam
ieguvuši draugus Limbažos, Valmierā, Ādažos, Ogrē, Rīgā, Salaspilī, Pabažos, Raganā. Braucam
ciemos cits pie cita uz tematiskajiem pasākumiem, un iznāk
tādas jaukas draugu ballītes.
Esam sadraudzējušies ar kantri
dejotājiem no Vācijas, Minsteres
Latviešu centra. Viņi atbrauca pie
mums ciemos, un mēs bijām pie
viņiem Vācijā.
Ja man vaicātu, kāpēc es dejoju arī kantri līnijdejas, tad varbūt
tāpēc, ka man patīk šis stils – kovboju zābaki, džinsi, kovboju cepure –, un tad labā noskaņā prom uz
kantri mūzikas festivālu Bauskā.
Regulāri notiek arī citi līnijdeju
festivāli, viens no tiem – „Jūras
līnija” – arī Saulkrastos.”
Un vēl Alta atgādina, ka 2014.

Ir vajadzīga pacietība un neatlaidība, lai bērni apgūtu polkas un
palēciena soļus.

Pirmā vieta Latvijas līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss”.
aiziet līdz jūrai pasauļoties iznāk
labi ja vienu reizi. Un tāpat arī
ziemā – aizeju, paskatos, vai jūra
ir aizsalusi vai nav, un atgriežos
pie darbiem.”

Deju grupa „Sunbeach”.
gadā piedalījusies Latvijas līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss”, kur
individuāli ieguvusi pirmo vietu
savā kategorijā.
„Dejoju obligāto soloprogrammu. Katram dalībniekam ir savs
starta numurs, ir zināma mūzika
un horeogrāfija, un katrs pats sevi
var parādīt, dejojot čačača, valsi un polku. No malas var šķist,
ka sporta līnijdejas ir līdzīgas
modernajām dejām, tikai jādejo
zābakos arī tad, ja mugurā valša
kleita. Zināmu līdzību, protams,
var saskatīt, tomēr sporta līnijdejām ir sava specifika. Protams,
biju uztraukusies, bet to izdarīju.
Nekādus pienākumus jau čempiona tituls neuzliek, bet ir laba
sajūta, ka vari pierādīt pati sev,
ka kaut ko vari izdarīt labāk par
citiem.”

Dejot es varētu visur,
bet dzīvot tikai Saulkrastos
„Dejot pati un mācīt dejot citiem
es varētu jebkurā pasaules punktā. Tieši tāpēc es gāju papildināt
savu pieredzi ar izglītību dejošanā.
Protams, var apstāties pie robežas,
kad pietiek ar gadiem uzkrāto pieredzi, bet tad gan es pati lēktu, kā
saprastu un mācētu, gan citiem
mācītu tāpat. Taču izglītība ļauj
pacelties pakāpi augstāk, ļaujot
vispirms pašai sev atklāt, kā labāk
citiem iemācīt dejošanu, un pārliecināties, vai tas, ko tu dari, tiek
paveiks labi un pareizi,” atzīst Alta.
„Bet ja par dzīvi Saulkrastos,”
viņa saka, „tad pirmkārt man te
ir darbs, ko es daru. Man patīk
strādāt ar bērniem, un man patīk
līnijdejas. Man patīk Saulkrastu
daba – mežs, jūra. Tiesa, vasarā

Jogas nodarbības
pusdienlaikā un
dārza darbi vasarā
„Laikā, kad bērni guļ pusdienlaiku, „Rūķītī” uz brīdi iestājas
miers un pieaugušajiem ir apmēram pusotra stunda laika jogas
nodarbībām. Apsēžos, atslēdzos
no saspringtā dienas ritma un
relaksējos. Pedagoga darbs ir ļoti
grūts, un, ja kādu brīdi var veltīt
atslodzei un pārdomām, ir ļoti
labi,” atzīst Alta.
Viņa stāsta, ka jogas nodarbības bērnudārzā „Rūķītis” aizsākušās pērn oktobrī bērnudārza
Sporta nedēļas laikā. Toreiz notikušas dažādas sporta aktivitātes
un kādam ienācis prātā uzaicināt
arī jogas pasniedzēju. Jogas skolotāja padarbojās ar bērniem, bet
tas, ko viņa darīja, iepaticies arī
pedagogiem.
„Pēc tādas dienas vidus relaksācijas gan iestājas miera sajūta,
tāpēc labāk būtu, ja jogas nodarbības notiktu pašā vakarā. Taču, no
otras puses, ar atgūtu iekšējo līdzsvara sajūtu ir labi turpināt darba
dienu,” atzīst Alta, piebilstot, ka
parasti jau līdz vakaram vēl ir tālu.

„Patiesībā man visu laiku gribas kaut ko atslodzei un dzīves
dažādībai, piemēram, uzdejot
zumbu vai salsu, bet nekādi tam
nepietiek laika. Un tad jogas nodarbības ir īstajā laikā un vietā.
Vēl kādreiz pa vakariem mēģinu
kaut ko uzadīt,” viņa piebilst, bet
atzīstas, ka pēdējā laikā radusies
interese par dārzkopību.
„Tas gan vairāk notiek vasarā. Man Skultē ir vecāsmammas
māja, un tur es varu izpausties arī
kā dārzniece. Līdz šim esmu audzējusi puķes. Visvairāk man patīk asteres un cinnijas, bet šogad
vairāk esmu nolēmusi pievērsties
tomātu audzēšanai. Esmu jau iekrājusi tomātu sēklu kolekciju.
Lai izaudzētu šos dārzeņus, ir
vajadzīga sava saprašana un veiksme. Jau tūdaļ no sēklām sākšu
diedzēt stādiņus, kas vēlāk pārcelsies uz siltumnīcu.
Kādreiz, kad mana mamma audzēja kartupeļus un burkānus, es
tos biju spiesta ravēt. Ja man kaut
kas dzīvē nepatika, tad tieši noņemšanās ar nezālēm. Taču tagad
es ravēju ar prieku. Attieksme pret
zemes darbiem ar gadiem ir mainījusies, un tagad to visu uztveru kā
vēl vienu relaksācijas veidu. Viss,
kas saistās ar dārzu, nāk ar patiesu
prieku,” uzsver Alta Bringina.
Ģirts Kondrāts
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Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu
Piektdien, 17. martā,
Saulkrastos uz tikšanos ar
saviem lasītājiem un teātra
cienītājiem bija ieradies šobrīd
populārās grāmatas „Svina
garša” autors Māris Bērziņš
ar romāna galvenā varoņa
Matīsa Birkerta atveidotāju –
Nacionālā teātra aktieri
Raimondu Celmu.
Uz tikšanos bija ieradušies ap
tuveni 25 interesenti, kurus
M.Bērziņa darbs ir emocionāli
uzrunājis. Saulkrastu bibliotēkā
esošie grāmatas eksemplāri jo
projām ir apritē, un cilvēki pie
rakstās rindā, lai tiktu pie vēstu
riskā romāna. Grāmata cilvēkus
uzrunā, tāpēc tā ir tik populāra.
Rakstnieks atklāj, kā tapu
si grāmata „Svina garša”. To, ka
tā ierindosies lasītāko grāmatu
topā, M.Bērziņš nav varējis iedo
māties. Autors atminas, ka sajū
tas, rakstot grāmatu, visu laiku
mainījušās. „Vienu dienu likās, ka
ir normāli, otrā dienā atkal šķita,
ka nekur neder.” Sākumā gribējis
rakstīt par Torņkalna iedzīvotā

jiem piektajā paaudzē, nevis par
karu un holokaustu. M.Bērziņš
neslēpa, ka nācies ļoti pārdomāt
uzrakstīto, jo nevēlējies saņemt
ne vēsturnieku, ne mediķu pār
metumus, ka kaut kas ir atainots
nepareizi. Pētījis vēsturiskos ro
mānus un vēsturnieku rakstus,
uzklausījis dzīvo atmiņas. Darbā
ir arī vairākas epizodes, kas iz
mantotas pārveidotā vai tiešā vei
dā no savas dzimtas vēstures.
Rakstniekam ir jāiemiesojas
visos varoņos. Jādomā, lai lasī
tājam būtu labi uztverams teksts
un tiktu rakstīts no sirds. Autors
ir pateicīgs Latvijas vēstures ro
mānu sērijas „Mēs. Latvija, XX
gadsimts” idejas autorei Gunde
gai Repšei, kas viņu rosinājusi
rakstīt romānu. Autors teic, ka
papildus atbildībai pret sevi un
lasītājiem nākusi klāt arī atbildība
pret visu grāmatu sēriju kopumā.
Pēc literārā darba uzrakstīšanas
autoru pavada labi padarīta darba
sajūta. Par romānu „Svina garša”
M.Bērziņš ir saņēmis vairākas li
teratūras balvas – Baltijas Asamb
lejas balvu, Dzintara Soduma

Paziņojums par
detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu no
vada domes 2017. gada 29. mar
ta lēmumu (sēdes protokols
Nr.4/2017§9), ir uzsākta detālplā
nojuma izstrāde zemes gabala da
ļai Bērzu iela 1A, Saulkrastos (ka
dastra apzīmējums 80130031411),
un nekustamajam īpašumam
Rīgas iela 77C, Saulkrastos (ze
mes vienība ar kadastra apzī
mējumu 80130031815 un zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
80130031817).
Saskaņā ar pašvaldības teri
torijas plānojumu zemes gabala

plānotā (atļautā) izmantošana ap
būvētajā teritorijā noteikta „Pub
liskās apbūves teritorija”, meža
teritorijā atļautā izmantošana
noteikta „Zaļumvietas”.
Rakstiskus
priekšlikumus
un ieteikumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt Saulkras
tu novada domē Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes
darba laikā līdz 2017. gada 31.
maijam. Detālplānojuma izstrā
des vadītāja – Saulkrastu būvval
des vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.
67142519).

Rakstnieks M.Bērziņš un aktieris R.Celms tikšanās laikā bibliotēkā. Foto no bibliotēkas arhīva
balvu, kā arī Rīgas domes īpašo
atzinības rakstu. Grāmata ir pār
tulkota angliski.
Romāns ir piedzīvojis dramati
zējumu, kas šobrīd Valtera Sīļa re
žijā ir skatāms Latvijas Nacionālā
teātra repertuārā. Matīsa lomā –
Raimonds Celms. Par Matīsa

lomu aktierim 2015./2016. gada se
zona atnesusi arī pirmo nomināci
ju – „Gada jaunais skatuves māk
slinieks”. Raimonds Celms stāstīja
par izrādi un darbu pie lomas, la
sīja daiļdarba fragmentus. Klau
sītāju interesi īpaši raisīja aktiera
nolasītais grāmatas fragments par

traģikomisko gūstekņu transpor
tēšanu atpakaļ uz slimnīcu.
Savukārt autoru iepriecināja
klātesošo ierosme – pārveidot
Nacionālā teātra izrādi TV seri
ālā. Publika vēlējās uzzināt, vai
nav bijis žēl beigās galveno varoni
nogalināt...

Sludinājums par projektu iesniegumu
pieņemšanu Sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas
2014.–2020. gadam īstenošanai
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 2017. gada 3. maijam.
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 109 373,38 EUR.
Finansējums pieejams šādai stratēģijas rīcībai:
Rīcības Nr.

ELFLA1

Rīcības nosaukums:

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā
tūrisma nozarē

Mērķis:

Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi
tūrisma nozarē

Kārtai un stratēģijas mērķim
piešķirtais finansējums:

109 373,38 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektam (ja ieguldījumi būvniecībā
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta
attiecināmo izmaksu summas)

Maksimālā atbalsta intensitāte

Individuālam projektam – 70%
Kopprojektam – 80%

Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta at
tiecināmo izmaksu pozīcijas „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”,
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, zane.serzante@carnikava.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu liku
ma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.
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Izsludina
pieteikšanos gada
balvai zivsaimniecībā
Zemkopības ministrija (ZM)
aicina zivsaimniecības
nozares uzņēmējus un jaunos
darbiniekus pieteikties
balvai „Lielais loms 2017”.
Balvas mērķis ir veicināt
zivsaimniecības nozares
attīstību un nozīmīgumu
sabiedrībā. Izvirzīt
pretendentus konkursam
aicināti ne tikai paši
zivsaimniecības nozares
uzņēmumi un nevalstiskās
organizācijas, bet arī
pašvaldības.

Pretendenti gada balvai „Lielais
loms 2017” tiks vērtēti nominā
cijās – „Gada zvejas uzņēmums”,
„Gada akvakultūras uzņēmums”,
„Gada uzņēmums zivju apstrādē”
un „Jauns un daudzsološs no

zarē”. Otro gadu tiks pasniegta
balva arī nominācijā „Ieguldījums
zivsaimniecības popularizēšanā”.
Pieteikumi dalībai šajās nomi
nācijās jāiesniedz SIA „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” konsultāciju birojos vai
Lauku atbalsta dienesta (LAD) re
ģionālajās lauksaimniecības pār
valdēs, vai LAD Centrālajā apa
rātā Klientu apkalpošanas daļā,
Rīgā, Republikas laukumā 2, līdz
2017. gada 1. jūnijam.
Šogad tiks pasniegta arī balva
„Par mūža ieguldījumu zivsaim
niecībā”, kas tiek piešķirta per
sonai par ilgstošu un nozīmīgu
ieguldījumu
zivsaimniecības
nozares attīstībā. Pretendentus
šai balvai var izvirzīt zivsaimnie
ku nevalstiskās organizācijas un
pašvaldības. Lai pieteiktu preten

Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs (90010594498)
aicina darbā vasaras sezonai, no 1. jūnija līdz 31. augustam,
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTU
0,6 darba slodzēm (darbs nedēļas nogalēs)

dentus balvai „Par mūža ieguldī
jumu zivsaimniecībā”, līdz 2017.
gada 1. jūnijam jāiesniedz pietei
kums ZM Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļā, Rīgā, Republi
kas laukumā 2, 2302. telpā (tālr.
67027622), e-pasta adrese: viktorija.kalnina@zm.gov.lv.
Katrā nominācijā noteiks vie
nu laureātu, kurš saņems balvu
„Lielais loms 2017”, ZM diplomu
un naudas balvu, kā arī veicināša
nas balvu saņēmējus. Plānots, ka
laureātu godināšanas pasākums
notiks 2017. gada nogalē Jūrmalā.
Iepazīties ar gada balvas „Lie
lais loms 2017” nolikumu, vēr
tēšanas kritērijiem, pieteikuma
veidlapu un iesniedzamo infor
māciju var ZM tīmekļvietnē sada
ļā „Lielais loms”.

Pašvaldības policijas paveiktais martā
Martā Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki ir saņēmuši
50 izsaukumus, par dažādiem
pārkāpumiem aizturētas
14 personas, 10 personas
nogādātas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu policijas
iecirknī tālāku darbību
veikšanai, trīs personas savā
dzīvesvietā un viena persona
nodota Valsts policijas ceļu
policijas darbiniekiem.
Sastādīti 22 administratīvā pārkā
puma protokoli, 3 protokoli par
smēķēšanas ierobežojumu pār
kāpšanu, 10 protokoli par ceļu sa
tiksmes noteikumu neievērošanu,

2 protokoli par mājas dzīvnieku
labturības noteikumu pārkāp
šanu, 2 protokoli par nenoslēg
tu līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, 2 protokoli par
alkoholisko dzērienu lietošanu sa
biedriskā vietā, viens protokols par
sīko huligānismu un 2 protokoli
par dzīvnieku nereģistrēšanu nor
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Uzsāktas 13 administratīvā
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju un
par mājas istabas dzīvnieku lab
turības noteikumu neievērošanu.
Četros gadījumos izsaukti
dzīvnieku patversmes „Mežavai

Galvenie darba pienākumi:
• apkalpot Tūrisma informācijas centra apmeklētājus, sniegt nepieciešamo
informāciju un rezervēt pieprasītos pakalpojumus;
• sniegt Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumus, veikt tirdzniecību un
noformēt šī procesa dokumentus;
• veikt statistikas uzskaiti e-vietnē;
• popularizēt Saulkrastu novadu un tā tūrisma produktus pasākumos.
Prasības pretendentiem:
• profesionālā vidējā izglītība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
tūrisma pakalpojumos, tūrisma un atpūtas organizēšanā, tūrisma vadībā vai
nepabeigta otrā līmeņa augstākā izglītība tūrisma nozarē;
• pārzināt apskates objektus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, cenas Saulkrastu
novadā; pārzināt infrastruktūru Saulkrastu novadā un reģionā;
• pārzināt trūkstošās informācijas meklēšanas avotus;
• prast lasīt kartes;
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes (MS Office);
• teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• spēja apkopot un analizēt informāciju;
• prasme strādāt ar biroja tehniku;
• precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• atalgojumu bruto 409 eiro;
• interesantu, radošu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• mūsdienīgu darba vidi.

rogi” darbinieki, lai sniegtu palī
dzību cietušiem dzīvniekiem.

Profesionālā pieredze tūrisma jomā vai klientu apkalpošanā, kā arī prasme
strādāt ar kases aparātu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN 14/2015 (26.06.2015.)
„Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā”, aicinām
nekustamo īpašumu īpašniekus vai
tiesiskos valdītājus izvietot noteikumu prasībām atbilstošas ēku nosaukumu vai ēku numuru plāksnes.

Gaidīsim jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālists”
līdz 21. aprīlim uz e-pastu: gita.memmena@saulkrasti.lv.
Tālrunis informācijai: 67952641 (Gita Memmēna, Saulkrastu Tūrisma informācijas
centra vadītāja)

Guntis Vinteris,
pašvaldības policija

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija
deputātu kandidātu sarakstus pieņems:
19. aprīlī no 14.00 līdz 17.00
20. aprīlī no 14.00 līdz 17.00
24. aprīlī no 14.00 līdz 18.00
Saulkrastu domē, 1. stāva 103. kabinetā.
Papildu informācija pa tālr. 67142517 (V.Plēpe, Saulkrastu
novada vēlēšanu komisijas sekretāre).

Notiks nekustamo īpašumu izsoles
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:
1) zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – 4000,00
EUR, nodrošinājuma nauda – 400,00 EUR;
2) zemes īpašumu Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1428, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 0,056 ha, nosacītā cena – 5000,00 EUR,
nodrošinājuma nauda – 500,00 EUR;
3) zemes īpašumu Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2649, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 0,0624 ha, nosacītā cena – 6000,00
EUR, nodrošinājuma nauda – 600,00 EUR.
Objektu izsole notiks 2017. gada 19. maijā plkst. 10.00, 10.30,
11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņoju
ma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 19. maija plkst.
9.50.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.
Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948,
a/s „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.”

„Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:
4) zemes īpašumu Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1937, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 0,0682 ha, nosacītā cena – 6900,00
EUR, nodrošinājuma nauda – 690,00 EUR;
5) zemes īpašumu Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 0,0629 ha, nosacītā cena – 6300,00
EUR, nodrošinājuma nauda – 630,00 EUR;
6) zemes īpašumu Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 0,059 ha, nosacītā cena – 5700,00 EUR,
nodrošinājuma nauda – 570,00 EUR.
Objektu izsole notiks 2017. gada 26. maijā plkst. 10.00, 10.30,
11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņoju
ma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 26. maija plkst.
9.50.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.
Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948,
a/s „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.”

Rentgena kabineta
darba laiks aprīlī
Pirmdiena
24. aprīlis 9.00-14.00
Otrdiena
11. aprīlis 12.00-17.00
18. aprīlis 12.00-17.00
25. aprīlis 12.00-17.00
Trešdiena
12. aprīlis 9.00-14.00
Ceturtdiena
13. aprīlis 10.00-15.00
20. aprīlis 12.00-17.00
27. aprīlis 9.00-16.00
Piektdiena
21. aprīlis 9.00-14.00
28. aprīlis 9.00-14.00

Saulkrastu poliklīnikas
informācija
Saulkrastu poliklīnikas
reģistratūras darba laiks p.,
t., pk. 8.00 – 16.00, o., c. 9.00 –
17.00. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts –
visu diennakti. Ārstu
pieņemšana pēc iepriekšēja
pieraksta pa tālr. 67952700.
Sīkāka informācija vietnēs
www.saulkrastuslimnica.lv
un www.saulkrasti.lv.
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Panākumi Latvijas skolu
orientēšanās kausā

Vicečempioni „Sporto
visa klase” sacensībās
31. martā sešās Latvijas pilsētās
norisinājās Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) rīkotā projekta
„Sporto visa klase” ceļojošā
kausa izcīņas sacensības
stafetēs 3. klašu grupai.
Zvejniekciema vidusskolas
3. klase devās uz Vidzemes
Olimpisko centru Valmierā, lai
piedalītos sacensībās.

Komandas startēja piecās dažādās
stafetēs, kuras veicot dalībnieki
varēja pārbaudīt veiklību, izturī
bu un precizitāti.
Skolēni pierādīja, ka ir nopiet
ni sportojuši visu mācību gadu un
sacensībās 14 skolu konkurencē ie
guva godpilno 2. vietu, piekāpjoties
Valmieras Pārgaujas sākumskolai.

„Sporto visa klase” ceļojošā
kausa izcīņas finālsacensību dalīb
nieki tiek atlasīti, ņemot vērā un
vērtējot rezultātus četrās katego
rijās – skolēnu sekmes, vispārējās
fiziskās sagatavošanas vingrināju
mi, stafešu rezultāti un radošā ak
tivitāte „Visi kopā mēs to varam!”.
Piedalīšanās projektā „Sporto
visa klase” uzlabo ne tikai bērnu
veselības stāvokli un fizisko saga
tavotību, bet arī saliedē klasi un
sniedz daudz pozitīvu emociju.
Paldies skolēniem par sportisko
garu, sporta skolotājai par ieguldī
to darbu un vecākiem par atbalstu!
Lepojamies ar sasniegto!
Jolanta Liniņa,
Zvejniekciema vidusskola

Saulkrastu vidusskolas komanda. Foto no www.lof.lv
Marta beigās ar teju trīssimt
skolēnu dalību noslēdzies
Latvijas skolu orientēšanās
kausa pirmais posms, kas
notika Rīgā, Lucavsalā, un
pulcēja 37 Rīgas un apkārtnes
skolas.
Saulkrastu vidusskolas komandā
bija 18 skolēnu no 4.–12. klasēm.
Skolu vērtējumā iegūta 9. vieta.
No Pierīgas skolām augstākus
rezultātus ieguva tikai Siguldas
ģimnāzija un Ādažu vidusskola.
Individuāli par spēcīgāko tika

titulēts Uldis Upītis jauniešu (V1
grupa) 2,8 km garajā distancē, kurš
finišēja pēc 10:24 minūtēm, ap
steidzot otrās vietas ieguvēju Kris
tapu Bruneru no Siguldas Valsts
ģimnāzijas par 45 sekundēm.
Dažādu vecumu grupās pir
mā desmita rezultātus uzrādīja
Marks Henrijs Majors (6. vieta),
Eva Grebeža (9. vieta) un Šarlote
Reice (10. vieta), Simona Voldiņa
(10. vieta). Atzīstami startēja arī
Artūrs Baltgalvis (11. vieta), Artis
Puķīte (15. vieta), Endija Ozolnie
ce (12. vieta), Zane Kaluma (14.

vieta), Alise Drozdova (15. vieta),
Vanesa Legzdiņa (18. vieta), Ma
reks Upīte (11. vieta), Jurģis Egons
Strazdiņš (18. vieta), kā arī Kristi
ans Čipinskis, Liliana Neimane,
Una Līce un Sindija Ozolniece.
Lai noskaidrotu Latvijas skolu
kausa ieguvēju, fināla sacensības
notiks Jelgavā 19. aprīlī. Novēlu
tikpat lielu aizrautību un panā
kumus turpmākajās sacensībās!
Rezultāti, foto un video apska
tāmi vietnē www.lof.lv.

Rietumigaunijai (ieskaitot) ir
paredzēts marķēt dabā, uzstādīt
informācijas stendus un norā
des zīmes. Maršruts ir paredzēts
plašai mērķauditorijai: aktīviem
tūristiem, ģimenēm ar bērniem,
dabas vērotājiem, vēstures un
militārā mantojuma entuzias
tiem, tāpat arī vietējiem un ārval
stu tūristiem. Lai spētu piedāvāt
mērķauditorijai atbilstošus pa
kalpojumus, ir paredzēts iesaistīt
vietējos iedzīvotājus un uzņēmē
jus: naktsmītņu un ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējus, tūrisma
gidus, vietējo produktu ražotājus
un citus. Jāpiebilst, ka piekras
tes uzņēmējiem tiks organizēti
apmācību semināri, pieredzes
apmaiņas brauciens uz Igauniju,
kā arī tiks izstrādāta uzņēmēju
rokasgrāmata.
Lai ar maršrutu iepazīstinātu
iespējami plašāku mērķauditori
ju, ir paredzēts izdot ceļvedi „Kā
jām gar Baltijas jūras piekrasti”,

kas būs pieejams latviešu, igau
ņu, angļu, vācu un krievu valodā.
Tāpat ir paredzēts izdot tūrisma
karti, sniegt informāciju ārvalstu
tūroperatoriem, piedalīties starp
tautiskās tūrisma izstādēs un
gadatirgos. Neizpaliks arī inter
neta vietne, kur jaunais maršruts
būs apskatāms gan visā garumā,
gan pa īsākiem posmiem. Šobrīd
maršruta izveidei un attīstībai var
sekot sociālajā tīklā „Facebook”:
https://www.facebook.com/estlathiking/.
Projekta realizācijā sadarbojas
8 partneri – Kurzemes plānoša
nas reģions, Vidzemes Tūrisma
asociācija, Saulkrastu, Salacgrīvas
un Carnikavas novadu pašval
dības, Rietumigaunijas Tūrisma
asociācija („Lääne-Eesti Turism”),
Igaunijas Lauku tūrisma organi
zācija („MTÜ Eesti Maaturism”)
un Lauku tūrisma asociācija
„Lauku ceļotājs” kā vadošais pro
jekta partneris.

3. klase pēc sacensībām. Foto no Zvejniekciema vidusskolas

Drošība putnu gripas
laikā
Top garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs draudu
darbiniekiem ir darba vai maiņas
Ņemot vērā situāciju, ka
Igaunijas un Latvijas
programmas ietvaros gada
sākumā tika dots starts
pārrobežu projektam
„Pārgājienu maršruts gar
Baltijas jūras piekrasti Latvijā
un Igaunijā” („Hiking Route
Along the Baltic Sea Coastline
in Latvia – Estonia”).
Projekta mērķis ir izveidot pārgā
jienu maršrutu gar Baltijas jūru
no Latvijas dienvidrietumu robe
žas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots,
ka kopējais maršruta garums būs
ap 1100 km un tas iekļausies Eiro
pas garo distanču kājnieku tūris
ma maršrutu tīklā E9.
Projekta ietvaros līdz 2019.
gada oktobrim, iesaistot vietējo
sabiedrību, pašvaldības un uz
ņēmējus, ir paredzēts dabā ap
sekot visu maršruta teritoriju,
izstrādāt maršruta vizuālo iden
titāti un marķēšanas vadlīnijas.
Tāpat maršruta teritoriju līdz

Dzintra Rēķe

lielākajā daļā Eiropas
Savienības valstu, t.sk.
Latvijai kaimiņos esošajās, ir
konstatēta augsti patogēna
putnu gripa un ir sācies
gājputnu atgriešanās periods,
pastāv ļoti augsta iespējamība,
ka šī slimība skars arī Latviju.
Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD) atgādina, ka putnu gripa ir
akūta, lipīga putnu infekcijas sli
mība, kas putniem rada bojājumus
dažādās orgānu sistēmās. Slimība
nav bīstama cilvēkiem, taču, tā kā
tā ir ļoti lipīga un letāla putniem,
ja saimniecībā konstatēta putnu
gripa, lai nepieļautu tās tālāku iz
platīšanos un iznēsāšanu no saim
niecības, nekavējoties jālikvidē visi
saimniecībā esošie putni, jāveic
putnu novietnes tīrīšana un dezin
fekcija, kā arī jānosaka karantīnas
zona desmit kilometru rādiusā ap
putnu gripas skarto saimniecību.
Lai pasargātu mājputnus no
saslimšanas ar putnu gripu, māj
putnu turētājiem ir jāievēro stin
gri biodrošības pasākumi:
• mājputni jātur iekštelpās,
novēršot to kontaktu ar savvaļas
putniem un dzīvniekiem;
• jāierobežo nepiederošu per
sonu piekļūšana mājputnu turē
šanas vietām;
• jāievēro higiēnas pasākumi,
veicot darba pienākumus (jāmaz
gā rokas ar ziepēm un ūdeni, jā
dezinficē apavi un rokas);
• jānodrošina, ka pašam un

apģērbs un apavi (darba vai mai
ņas apģērbu un apavus lieto tikai
mājputnu turēšanas vietā);
• mājputnu barība un pakaiši
jāglabā savvaļas putniem nepie
ejamās vietās;
• mājputnu barošana un dzir
dināšana jāorganizē iekštelpās vai
norobežotā teritorijā, nepieļaujot
savvaļas putnu piekļūšanu;
• jāziņo praktizējošam vete
rinārārstam vai PVD par visiem
gadījumiem, kad ir aizdomas par
mājputnu saslimšanu.
Biodrošība jāievēro arī tad, ja
saimniecībā tiek turēti tikai viens
vai divi mājputni.
Ja mājputnu novietnē novē
rots, ka putni mazāk ēd, strauji
samazinās to dējība, tie izska
tās savārguši un novēro to no
beigšanos, nekavējoties jāziņo
saimniecību apkalpojošam vete
rinārārstam vai tuvākajai PVD te
ritoriālajai struktūrvienībai.
Atgādinām, ka gadījumā, ja
putnu gripa tiks konstatēta saim
niecībā, kura savus mājputnus
nebūs reģistrējusi Lauksaimnie
cības datu centrā (LDC), tā neva
rēs saņemt kompensāciju par sli
mības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Turklāt LDC jāreģistrējas arī tad,
ja tiek turēts tikai viens mājputns.
Laikā no 1. marta līdz 31. mai
jam ir aizliegta izbraukuma
tirdzniecība ar mājputniem un
inkubējamām olām, kā arī tirgi,
izstādes, skates un citi pasākumi,
kuros iesaistīti mājputni.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada aprīlis

Saulkrastu novada domes 29. marta sēdes Nr.4 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.Grāvītis,
L.Vaidere, J.Grabčiks, A.Aparjode,
S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.De
niškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
G.Zonbergs, A.Silavnieks.

Par līguma noslēgšanu
ar SIA „ZAAO”
Atlikt jautājuma izskatīšanu
par līguma noslēgšanu ar SIA
„ZAAO” līdz 2017. gada 26. aprī
ļa domes sēdei. Atkārtoti izskatīt
līgumus 2017. gada 12. aprīlī Taut
saimniecības, attīstības un vides
komitejas sēdē.
Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
Uzsākt detālplānojuma izstrā
di zemes gabalam Bērzu ielā 1A,
Saulkrastos, un nekustamajam īpa
šumam Rīgas ielā 77C, Saulkrastos.
Par Investīciju plāna un rīcības
plāna aktualizāciju
Aktualizēt un papildināt Saul
krastu novada attīstības pro
mas 2014.–2020. gadam
gram
Investīciju plānu un Saulkrastu
novada attīstības programmas
rīcību plānu un rezultatīvos rādī
tājus 2014.–2020. gadam.
Par dalību projektu konkursos
Pieteikt projektu „Publiskās infra
struktūras nodrošināšana uzņē
mējdarbības atbalstam pie Baltās
kāpas teritorijas” Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstī
bai Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam ietvaros rīcībā
Nr.ELFLA3 „Apdzīvoto vietu pub
liskās infrastruktūras uzlabošana”
par kopējo attiecināmo izmaksu
summu 27 500,00 euro, no ku
riem pašvaldības līdzfinansējums
ir 10% apmērā (2750,00 euro).
Pieteikt projektu „Labierīcību
infrastruktūras izveide Baltās
kāpas teritorijā” Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda rīcības
programmas 2014.–2020. gadam
pasākuma „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īste
nošana” ietvaros rīcībā Nr.EJZF3
„Zivsaimniecības teritoriju at
tīstībai nepieciešamās piekras

tes joslas un iekšzemes publisko
ūdeņu infrastruktūras attīstība”
par kopējo attiecināmo izmaksu
summu 55 000,00 euro, no ku
riem pašvaldības līdzfinansējums
ir 10% apmērā (5500,00 euro).

Par nometnes „Upe 2017”
apmaksu
Piešķirt finansējumu no Saulkras
tu Sociālā dienesta budžeta lī
dzekļiem 190,00 (viens simts de
viņdesmit euro, 00 centu) apmērā
vienai personai par dalību vasaras
nometnē „Upe 2017”, kopā sešām
personām: trīs Saulkrastu novada
bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un trīs pavadošajām
personām.
Par līguma noslēgšanu par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu
Noslēgt līgumu ar diviem saimnie
ciskās darbības veicējiem pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem par paš
valdības kompensāciju izmaksu.
Par pašvaldības kompensācijas
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības
kompensāciju personām par to,
ka viņu bērni saņem sertificētas
aukles vai bērnu attīstības centra
pakalpojumus.
Par pašvaldības kompensācijas
izmaksas pārtraukšanu
Pārtraukt pašvaldības kompensā
cijas izmaksu vienai personai.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
domes saistošos noteikumus
„Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2010. gada 31. marta sais
tošajos noteikumos Nr. 7 „Par
nekustamā īpašuma nodokļu at
vieglojumu piemērošanu atseviš
ķām nodokļu maksātāju katego
rijām Saulkrastu novadā””.
Apstiprināt Saulkrastu novada
domes saistošos noteikumus

„Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 28. marta sais
tošajos noteikumos Nr.8 „Par
centralizētā ūdensvada un kana
lizācijas tīklu un būvju būvniecī
bu, ekspluatāciju un aizsardzību
Saulkrastu novadā””.
Par finansējuma piešķiršanu
Lai nodrošinātu projekta priekš
finansējumu, piešķirt finansēju
mu no neparedzētajiem līdzek
ļiem izdevumu pozīcijā „Projekts
„Hiking route along the Baltic
sea coastline in Latvia – Estonia””
3000,00 euro apmērā.
Par aizņēmuma ņemšanu
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
2017. gadā uz 10 gadiem 250 000,euro apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto
pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2018. projekta „Daudz
funkcionālās ēkas Raiņa ielā 7,
Saulkrastos, energoefektivitātes
paaugstināšanai” realizācijai, aiz
devuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžetu.
Par līguma slēgšanu
Apstiprināt un noslēgt līgumu ar
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
par ūdenssaimniecības pakalpo
jumu sniegšanu.
Par pasākumu īstenošanu
Uzdot pašvaldības aģentūrai
„Saulkrastu Kultūras un spor
ta centrs” īstenot pasākumus
„Saulkrastu novada kultūras
nama „Zvejniekciems” renovā
cija” un „Saulkrastu Kultūras un
sporta centram – Zvejniekciema
stadiona celiņu sintētiskā seguma
izbūve”, noslēdzot vienošanos ar
pašvaldības aģentūru „Saulkras
tu kultūras un sporta centrs” par
piešķirtā finasējuma pārskaitīša
nas kārtību un izlietojuma uzrau
dzību.
Par zemes nomas līguma
izbeigšanu
Ar 2017. gada 29. martu vienpu
sēji izbeigt pirms termiņa 2015.
gada 2. novembrī noslēgto zemes

2017. gada 22. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 2/2017
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 22. februāra sēdē
(prot. Nr.2/2017§35)

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009. gada
13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu
Izdarīt
šādus
grozījumus
Saulkrastu novada domes 2009.
gada 13. jūlija saistošajos notei
kumos Nr.13 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums” (turp
māk – Noteikumi):
1. Papildināt noteikumus ar
jaunu 5.13. punktu šādā redakcijā:
„„5.13. iestāde „Jauniešu māja”.”.
2. Papildināt Noteikumus ar
jaunu 15.2.1 punktu šādā redakcijā:
„15.2.1 ir tiesīgs atcelt vai aptu
rēt iestādes vadītāja prettiesisku
lēmumu, kā arī ierosināt discipli
nārlietu un piemērot disciplinār
sodu;”.

3. Svītrot Noteikumu 58. pun
ktā teikuma daļu „Darba līgumus
ar pašvaldības centrālās adminis
trācijas darbiniekiem, kā arī” un
aizstāt vārdu „uzņēmuma” ar vār
du „Uzņēmuma”.
4. Izteikt Noteikumu 59. pun
ktu šādā redakcijā:
„59. Darba līgumus slēdz:
59.1. ar pašvaldības izpilddirek
toru – Domes priekšsēdētājs;
59.2. ar pašvaldības centrālās
administrācijas darbiniekiem –
pašvaldības izpilddirektors;
59.3. ar iestāžu vadītājiem –
pašvaldības izpilddirektors, pa
matojoties uz domes lēmumu;
59.4. ar pašvaldības iestādes
darbiniekiem – pašvaldības iestā
des vadītājs.”.

5. Svītrot Noteikumu 61.pun
ktā teikuma daļu „Darba līgumus
ar pašvaldības iestādes darbinie
kiem, kā arī” un aizstāt vārdu „sa
darbības” ar vārdu „Sadarbības”.
6. Papildināt Noteikumus ar
jaunu 63.1 punktu šādā redakcijā:
„63.1 Dome apstiprina iestāžu
un struktūrvienību nolikumus,
iekšējos noteikumus, kuri attie
cas uz visām pašvaldības iestā
dēm, kā arī noteikumus, kas skar
finanšu līdzekļus. Domes izvei
dotās iestādes patstāvīgi izstrādā
un bez saskaņošanas ar Domi iz
dod iestādes iekšējos normatīvos
aktus.”.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

nomas līgumu par Saulkrastu
novada pašvaldības zemes īpa
šuma Ainažu iela 11F, Saulkrasti,
Saulkrastu nov., 1340 m2 platībā,
iznomāšanu.
Par izmaiņām pašvaldības
kompensācijas apmērā
No 2017. gada 1. marta līdz 2017.
gada 31. decembrim par 20,00
euro palielināt pašvaldības atbal
sta apjomu (pašvaldības kom
pensāciju par pakalpojumu, kuru
bērns saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma snie
dzēja vai privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē).
Par zemes īpašuma izsoles
organizēšanu
Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
1) neapbūvēta zemesgabala Septī
tā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr.8033 003 1577, pla
tība 0,0489 ha; 2) neapbūvēta
zemesgabala Otrā iela 38, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 1428, platība 0,056 ha;
3) neapbūvēta zemesgabala Pirmā
iela 15, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 8033 003 2649, pla
tība 0,0624 ha; 4) neapbūvēta
zemesgabala Devītā iela 121, VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra Nr.
8033 003 1937, platība 0,0682
ha; 5) neapbūvēta zemesgabala
Devītā iela 85, VEF Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 8033 003
2691, platība 0,0629 ha; 6) neap
būvēta zemesgabala Devītā iela
20, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, ka
dastra Nr. 8033 003 1855, platība
0,059 ha, mutisku izsoli.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 25% ap
mērā 7 personām, 50% apmērā 3
personām.

Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
Noraidīt lūgumu atcelt Saulkras
tu novada domes maksāšanas pa
ziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli 2017. gadam Nr.17-9479.
Par izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tie
sību nomas izsoles rezultātus zvejai
ar zvejas rīku zivju murds, ar zvejas
rīku zivju tīkls, ar zvejas rīku lucīšu
murds Rīgas jūras līcī, Saulkras
tu novada teritorijā, saskaņā ar
17.03.2017. izsoles protokolu.
Par adreses piešķiršanu
Piešķirt adresi funkcionāli saistī
tām ēkām ar kadastra apzīmēju
miem:
80130040220004 – ceļa brigadie
ra noliktava,
80130040220005 – šķūnis,
80130040220006 – šķūnis,
Bīriņu iela 21, Saulkrasti, Saul
krastu novads.
Par sēdes lēmuma atcelšanu
un pārstāvja izvirzīšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes
2016. gada 24. februāra sēdes lē
mumu „Par pārstāvja deleģēša
nu”. Par Saulkrastu novada do
mes pārstāvi Publisko un privāto
partnerattiecību biedrībā „Serni
kon” izvirzīt Saulkrastu novada
domes Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāju Gundaru Stūri.
Visos minētajos lēmumos balso
jums vienbalsīgs.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola
tekstu (ievērojot Fizisko peronu
datu aizsardzības likumā noteik
to) un sēdes audioierakstu var
iepazīties Saulkrastu novada paš
valdības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā Domes sēdes.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks trešdien, 26. aprīlī, plkst.
15.00 Saulkrastu novada domē,
Raiņa ielā 8.

2017. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2017
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009. gada 13.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sociāli ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas
Saulkrastu novada pašvaldībā.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti
Saulkrastu novada domes 2009. gada 13. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums”.
1. Saistošie noteikumi papildināti ar iestādi „Jauniešu
māja”.
2. Saistošie noteikumi papildina izpilddirektora
pilnvaras, nosakot:
- ka izpilddirektors paraksta darba līgumus ar iestāžu
vadītājiem,
- ka izpilddirektors ir tiesīgs atcelt vai apturēt iestādes
vadītāja prettiesisku lēmumu, kā arī ierosināt disciplinārlietu.
3. Saistošie noteikumi paredz iestādēm tiesības izdot
iekšējos noteikumus, kas attiecas uz iestādes iekšējo
kārtību un neskar pašvaldības finanses.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms.
Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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Martā Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
Nora Ozoliņa-Karlsone
Mārtiņš Vimbsons
Austris Alehnovičs
Renārs Ūdris
Alberts Misiņš
Dārta Šildere
Ella Roķe
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Saulkrastu novada dome
nozīmīgajā jubilejā sveic
Lidiju Legzdiņu
Viktoriju Inci
Mariju Birutu Krišjāni
Ilgu Taubi
Aiju Lejiņu
Skaidrīti Tauriņu
Guntu Viju Apini
Ņinu Āri
Feņu Čirko
Sarmīti Onzuli
Juri Siliņu
Anatoliju Zeiļuku
Rudīti Čemmi
Gitu Grīnbergu
Ritu Krūmiņu
Nikolaju Poidu
Ingrīdu Reibaci
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem
Imants Rozītis
08.07.1941.–08.03.2017.
Jānis Ozols
12.07.1937.–12.03.2017.
Mirdza Upīte
17.02.1931.–17.03.2017.
7. maijā 10.00 Saulkrastu
Pēterupes baznīcā
dievkalpojumu vadīs
arhibīskaps Jānis Vanags.
Dievkalpojuma laikā
Līvijai un Gunāram
Purmaļiem tiks pasniegts
Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas
apbalvojums „Uzticības
vairogs” par ilggadējo
un uzticīgo kalpošanu
baznīcai un Pēterupes
evaņģēliski luteriskajai
draudzei.
Visi mīļi aicināti uz dievkalpojumu un tam sekojošo
sadraudzību. Būsim pateicīgi, ja par savu piedalīšanos
sadraudzības mielastā
paziņosiet Ojāram Kregždem pa tālr. 22420078.

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv
Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514
Tirāža: 3000 eksemplāri.
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Ar izdevumu elektroniskā formātā var
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada aprīlis

Pasākumu kalendārs
13. MAIJĀ 19.00
kultūras namā „Zvejniekciems”

MŪSDIENU DEJU GRUPAS
„FRACTUS”
20 GADU JUBILEJAS KONCERTS

Dejot – nozīmē dot

PIEDALĀS MŪSDIENU DEJU GRUPA
„VERSIJA”
IEEJA BRĪVA

16. aprīlī 15.00 Lieldienu sa
rīkojums pie kultūras nama
„Zvejniekciems” – folkloras kopa
„Dvīga” un tautas deju kolektīvi
visiem palīdzēs atmosties pēc ga
rās ziemas, būs tradicionālā olu
ripināšana un iespēja izšūpoties,
kā arī latviskas spēles, kas piedie
nas Lieldienām.
17. aprīlī 12.00 svinēsim otrās
Lieldienas jautrā un sportiskā
garā – stafetes, veiklības spēles –,
būs iespēja noskaidrot stiprākās
olas īpašnieku!
23. aprīlī 16.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” Viktora Kozliti
na (baritons, ģitāra) koncerts „Ro
mances un dziesmas no Muslima
Magomajeva repertuāra”.
Koncerta sākumā dzirdēsiet
skaistākās romances no Vikto
ra Kozlitina pirmā soloalbuma
„KRIEVU ROMANCES”. Dziedā
tāja spēcīgā balss skanēs ģitāras
pavadījumā paša dziedātāja iz
pildījumā. Ar savu atpazīstamību
un kaisli īpaši izceļas publikas
iemīļotās romances „Очи черные”, „Гори, гори моя звезда”,
„Хризантемы”, „Ямщик, не
гони лошадей”.
Koncerta turpinājumā māk
slinieks izpildīs 12 dziesmas no
leģendārā dziedātāja Muslima
Magomaeva repertuāra pianistes
Marinas Glagoļevas pavadījumā.
Šīs dziesmas tiks iekļautas jauna
jā soloalbumā „Zilā bezgalība”.
Viktors
Kozlitins
stāsta:
„Šoruden īstenojas mans lielais
sapnis izveidot programmu ar
neaizmirstamām Arno Babadžan
jana un Aleksandras Pahmuto
vas melodijām ar Roberta Rož
destvenska, Jevgēnja Jevtušenko
un Andreja Vozņesenska dzeju.
Koncertā dziedāšu iemīļotas,
vēl no jaunības dienām dzirdē
tās dziesmas: „Благодарю тебя”,
„Свадьба”, „Верни мне музыку”,
„Не спеши”, „Мелодия”, „Нам
не жить друг без друга” un arī
citas, vairākas no tām speciāli
stītas Muslimam Magomaje
rak
vam.”
Koncertā līdzās dziesmām

skanēs pazīstamas melodijas no
kinofilmām Marinas Glagoļevas
klavieru izpildījumā. Koncerts
ilgs 1 stundu 30 minūtes, bez
starpbrīža.
Ieejas biļetes iespējams iegādā
ties gan „Biļešu paradīzes” kasēs,
gan kultūras namā „Zvejniek
ciems” un Saulkrastu sporta cen
trā pie administratoriem, sākot no
5. aprīļa. Ieejas maksa 5 EUR.
28. aprīlī kultūras namā „Zvej
niekciems” Pierīgas izglītības ie
stāžu tautas deju kolektīvu skate.
Lūgums sekot informācijai mājas
lapā www.saulkrasti.lv!
Latvijas Neatkarības atjaunošanas 27. gadadienai veltītie notikumi Saulkrastos:
3. maijā gadskārtējā izglītojoši
izklaidējošā orientēšanās spēle
„Koki tiecas pretī debesīm” par
godu Latvijas Neatkarības atjau
nošanas 27. gadadienai.
Šoreiz iepazīsim novada kokus –
gan lielus un ievērojamus, gan
pavisam necilus un ikdienā
nemanāmus. Būs arī kāds uzde
vums par koka ēkām un būvēm.
Uzmanību! Spēles starts un fi
nišs – Saules laukumā!
Šoreiz ikvienam spēlētājam
būs iespēja izmēģināt spēkus 3
maršrutos:
11.00 (reģistrācija no 10.00)
Saules laukumā (starta un finiša
vieta) piedāvājam izzināt tuvienē
esošos kokus un koka ēkas gan
ģimenēm ar mazuļiem (arī tiem,
kuri vēl pārvietojas bērnu rati
ņos), gan skolēnu kolektīviem,
gan citiem interesentiem, kuri iz
vēlēsies vieglāko spēles variantu.
Spēles ilgums 1 stunda, optimā
lais maršruta garums 3 km. Pēc
finiša – apbalvošana.
19.00 (reģistrācija no 18.00) Sau
les laukumā (starta un finiša vieta)
aicināsim uz spēli kājāmgājējus,
kuri gatavi meklēt un atrast koka
objektus dienas gaismā. Šī būs
vidēji sarežģīta spēle, tādēļ opti
mālais maršruta garums ir 5 km.
Spēles ilgums 1 stunda. Aicināti
gan individuāli spēles dalībnieki,

Diena kopā ar mākslu
Svētdien, 14. maijā, no 10.00 līdz 17.00
Saulkrastu slimnīcas pagalmā Ainažu ielā 34 notiks
ikgadējā gleznu izstāde „Diena kopā ar mākslu”.
Organizē Saulkrastu slimnīcas vadība kopā ar biedrību
„Vidzemes Jūrmalas mākslinieki” un „JD ART klubs”.
Lai saule un māksla priecē visas māmiņas un
izstādes apmeklētājus.
Saulkrastu slimnīcas vadība

gan domubiedru grupas, gan ģi
menes ar bērniem un pusaudži.
Pēc finiša apbalvosim vērīgākos
un centīgākos spēles dalībniekus.
22.00 (reģistrācija no 21.00
līdz 21.45) Saules laukumā
(starta un finiša vieta) aicinā
sim uz spēles sarežģītāko mar
šrutu drosmīgākos spēlētājus
– gan tos kājāmgājējus, kuriem
jau ir vismaz 18 gadu, gan au
tovadītājus un viņu komandas.
Šoreiz īpašu uzmanību pievēr
sīsim autovadītāju godprātīgai
attieksmei un ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanai. Spēles
ilgums 1 stunda.
Plkst. 23.00 ar muzikālu svei
cienu visus uzvarētājus un dalīb
niekus priecēs „LĪVI & BUKS”.
Atgādinām, ka ikvienam spēles
dalībniekam ir jārūpējas par
piemērotu apģērbu un apaviem,
kā arī – diennakts tumšajā lai
kā – par atstarojošiem elemen
tiem apģērbā un kabatas bate
rijām!
Latvijas valsts simtgades svinības
4. maijā aizsāksies ar Iekšlietu
ministrijas iniciatīvu – akciju
„Apskauj Latviju” –, kas vērsta
uz Latvijas tautas vienotības un
piederības sajūtas spēcināšanu.
Akcijas „Apskauj Latviju” ietva
ros tiks veikta simboliska rīcība,
stādot Latvijas valsts simtgades
ozolus kopumā 43 Latvijas pie
robežas pašvaldībās. 2017. gada
4. maijā, sākot no pulksten 9.00,
noteiktā laika secībā visas die
nas laikā tiks iestādīti 100 ozoli.
Darbība tiks uzsākta vienlaikus
Rīgā un četros Latvijas vistālāka
jos ģeogrāfiskajos punktos, kur
jau 1998. gadā par godu Latvijas
valsts pastāvēšanas 80. gadadie
nai tēlnieks Vilis Titāns izveidoja
skulpturālu grupu „Latvija sau
les zīmē”. Meikšānu ciemā Zilu
pes – Šķaunes ceļa malā atrodas
viena no četrām zīmēm „Aus
tras koks”, jo, būdams vistālāk
uz valsts austrumiem, pirmais
„sveic” sauli. „Saules puķe”, Lat
vijas tālākais dienvidu punkts,
atrodas Demenes pagastā, Dau
gavpils novadā. „Zaļais stars”,
Latvijas galējais rietumu punkts,
atrodas Bernātos, Nīcas novadā.
„Baltās naktis”, Latvijas tālākais
Ziemeļu punkts, atrodas Ipiķu
pagastā, Rūjienas novadā. Jau
niešu organizācijas Latvijas maz
pulki un Jaunsargi apņēmušās
būt pašvaldību palīgi un uzrau
dzīt Latvijas simtgades ozolus,
savukārt ozolu stādus nodrošina
„Latvijas valsts meži”.

4. maijā 11.00 Latvijas Repub
likas Neatkarības atjaunošanas
27. gadadienā akcijas „Apskauj
Latviju!” ietvaros visi kopā ie
dēstīsim ozolu Pēterupes skvērā
(Ainažu ielā, pretim ziedu ģer
bonim). Ozolu dēstīt aicināti
trīs cienījami saulkrastieši, kuru
mūžs ir spilgts paraugs pārē
jiem – Ēvalds Krūkliņš, Jānis
Veismanis un Janīna Timerma
ne. Rituālu vadīs Saulkrastu fol
kloras kopa „Dvīga”.
5. maijā 16.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” vīru vokālās gru
pas „Arājs” 45 gadu jubilejas kon
certs. Ansambļa vadītāja Māra
Skride, koncertmeistari Ventis
Zilberts un Anna Veismane.
13. maijā 19.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” visus bijušos de
jotājus un viņu vecākus aicina
mūsdienu deju grupa „Fractus”,
lai kopā nosvinētu deju grupas 20
gadu jubileju koncertā „Dejot – tas
ir dzīvot!”. Laipni aicināti visi at
balstītāji!
Sporta afiša
12. aprīlī 17.00–19.00 orientē
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa
ris”, 2. posms.
18. aprīlī 17.00–19.00 orientē
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa
ris”, 3. posms.
22. aprīlī 11.00 Saulkrastu skrē
jiens.
23. aprīlī 11.00 sporta centrā
Saulkrastu čempionāts galda te
nisā, 4. posms.
25. aprīlī 17.00–19.00 orientē
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa
ris”, 4. posms.
29. aprīlī 9.00 makšķerēšanas sa
censības „Aģes sudrabs”, 1. posms.
29. aprīlī 10.00 sporta centrā
un Zvejniekciema vidusskolas
sporta zālē starptautisks volejbola
veterānu turnīrs.
3. maijā 17.00–19.00 orientēša
nās seriāls „Saulkrastu pavasaris”,
5. posms.
9. maijā 17.00–19.00 orientē
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa
ris”, 6. posms.
13. maijā 9.00 makšķerēšanas sa
censības „Aģes sudrabs”, 2. posms.
13. maijā 19.00 sporta centrā
Saulkrastu čempionāts šautriņu
mešanā, 5. posms.
14. maijā 11.00 Saulkrastu skrē
jiens.
Senioru aktivitātes
2. maijā 13.00 tikšanās domes
zālē „Klāt ziedošais maijs”. Au
gustā plānojam ekskursiju uz Hī
jumā salu Igaunijā.

